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„Uram, tégy engem békéd eszközévé,
Hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
Hogy összekössek, ahol széthúzás van,
Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
Hogy örömöt hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
Nem arra, hogy megvigasztaljanak,
Hanem, hogy én megvigasztaljak,
Nem arra, hogy szeressenek,
Hanem arra, hogy szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
Aki elveszíti magát, az talál,
Aki megbocsát, annak megbocsátanak,
Aki meghal, az fölébred az örök életre.”

*
Bárány Béla atya:

Ahol egyik ember a másik 
szükségleteiről gondoskodik, 
megfeledkezve önmagáról, de 
legalábbis háttérbe szorítva 
saját igényeit, ott olyan légkör, 
erőtér keletkezik, amely mind-
járt mozgósítja Isten országá-
nak erőit.
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Természetes (avagy mesterséges?) felhőképződés: Nagymagyarország...
 (beküldte Péteri Attila Á.)

Nyisztor Sándorné, Kristóffy-Jeszenszky Judith, Caracas: (*)

Haza, a magasban
Az 1989-90-as évek nagy változást 

jelentettek Európa történelmében. Ösz-
szeomlott egy rendszer, ezúttal nem véres 
harcoktól megelőzve, hanem mint egy 
óriási építmény, aminek alapjait kiette 
valamilyen féreg. A szovjet birodalom 
darabokra esett, leomlott Európa megosz-
tottságának szimbóluma, a berlini fal. 
Magyarországon, a többi volt csatlóssal 
együtt, megnyíltak a határok, elindult a 
rendszerváltás. Azóta 20 év telt el. A tör-
ténelemben nem hosszú időszak, de egy 
ember életében az. 

Rövidesen a rendszerváltás után Fillmo-
re-ban, az 1990-es jubileumi tábor egyik 
tábortűzénél egy fiatal felnőttcserkész fel-
tett egy érdekes kérdést: „Nagyszerű, Ma-
gyarország felszabadult, újra lesz 'otthon' 
cserkészet, de akkor most mi lesz velünk?” 
- Bevallom, kimondta azt a nyugtalanító 
kérdést , amit már nem kis aggodalommal 
én is feltettem magamban.

Elindult az új Magyarország, látoga-
tásaink „haza”, kapcsolat-építéseink az 
óhazával egyre szaporodtak, volt több 
bátor fiatal, aki „visszidált” és fiatal életét 
Magyarországon alapozta meg, egy páran 
azóta is ott élnek. 1993-ban, az 1933-as 
dzsembori 60 éves évfordulójára meg-
szerveztek egy jubileumi tábort Gödöllőn. 
Az újraéledt Magyar Cserkészszövetség 
sokat ígérő kezdeményezése volt ez, 

állami támogatással. Szerencsémre én is 
meglátogathattam. Személyesen megis-
merkedtem egy-két értékes magyarországi 
cserkészvezetővel. És azután is, minden 
magyarországi utamon igyekeztem ellá-
togatni a Magyar Cserkészszövetség köz-
pontjába, a Magyar Cserkész-t olvasni, és 
később, a 2000-es jubitáborunk után a töb-
bi magyar cserkészszövetségek (Erdély, 
Kárpátalja) vezetőivel megismerkedni, 
felvenni a kapcsolatot. 

Azon a táboron kezdett felderengeni 
bennem a válasz az előbb feltett nagy 
sorskérdésre. Azóta, és ahogy múlt az idő, 
ez a válasz a találkozások révén is egyre 
tisztult. A rendszerváltás óriás fordulatot 
jelentett Magyarországnak, politikailag, 
gazdaságilag, társadalmilag. Még az értel-
miség körében is csak kevesen fogták fel 
ezt, és hogy mit fog jelenteni a jövőben. 
A demokratikus politikai rendszer égisze 
alatt „betört” a kapitalizmus, talán túl 
gyorsan, túl erőszakosan, mielőtt még 
kiépült volna egy, a fokozatos változáshoz 
szükséges jogrendszer. Az átlag magyar 
polgár hirtelen olyan körülmények közé 
került, ahol a legtöbb állami korlát le-
omlott, és ő egyénileg elbizonytalanodott, 
elsősorban gazdasági téren, jelenében, 
de főleg jövőjét illetően. Amellett heves, 
kötekedő, kritizáló, gyakran szenvedélyes 
magyar vérmérsékletünk (amit már jól 
ismertünk emigráns életünkből) meg-
nehezíti a politikai kiegyensúlyozottság 
kialakulását és sok vihart idéz elő.

*
Sajnos az elmúlt 20 év alatt nem olyan 

fokon történt az átmenet és a fejlődés, mint 
ahogy ezt az elején reméltük. Itt rátérek 
arra, ami ebből most ránk, magyar cser-
készekre vonatkozik.

Mi, külföldi magyar cserkészvezetők - 
több csoportosulás vezetőivel együtt - az 
emigrációban hosszú évek óta tudatosan, 
szívósan a magyarság fennmaradásáért 
dolgoztunk. Igyekeztünk emberebb embe-
rek, magyarabb magyarok lenni, és az utó-
dainknak is ezt átadni. A legtöbb esetben 
cserkész-mivoltunk IDEALISTA ember-
ként határozott meg. Ki az idealista em-
ber? Az, aki önzetlenül, meggyőződésből 
- nem anyagi előnyökért vagy hatalom-

► Az Élet olyan, mint egy vonat-
utazás: gyakran beszállunk, kiszállunk, 
vannak balesetek, néhány megállónál 
kellemes meglepetésekkel találkozunk, 
míg mély szomorúsággal a másiknál.

► Néhányan, azok közül, akik be-
szállnak, csupán kis sétának tekintik 
az utazást.

► Ilyen az utazás, telve kívánalmak-
kal, vággyal, fantáziálással, reménnyel 
és csalódással… és visszafordulni soha 
sem lehet.

► Tegyük tehát a lehető legjobbá uta-
zásunkat. Próbáljuk a velünk utazók jó 

- Érdemes megfontolandók - 
oldalát nézni és keressük mindenkinek 
a legjobb tulajdonságait…

► Az utazás nagy talánya, hogy nem 
tudjuk, mikor szállunk ki végleg s azt 
sem, hogy az útitársaink mikor, nem 
szólván arról, aki közvetlen mellettünk 
foglal helyet.

► Barátaim, tegyünk úgy, hogy jó 
utunk legyen és a végén azt mondhas-
suk, hogy megérte a fáradozást. 

► Próbáljunk meg a kiszállásnál olyan 
üres helyet hagyni magunk után, ami 
szeretetet és szép emlékeket hagy hátra 
a továbbutazókban!

Fohászkodás az új év elején
Assisi Szent Ferenc: 

Ima

vágyból - dolgozik valamilyen eszme 
megvalósulásáért, lehetőleg békés módon, 
munkával és példamutatással. 

Cserkészideálunkat Lord Baden-Powell 
fogalmazta meg: Igyekezzünk megismerni 
és betartani a tíz cserkésztörvényt (ami 
lényegében a vallás tíz parancsolatára 
támaszkodik), becsületes embernek lenni. 
Igyekezzünk úgy élni, hogy egy jobb vi-
lágot hagyjunk magunk után, mint amibe 
beleszülettünk. Így jutunk el az EMBE-
REBB EMBER fogalmához. Ez világos.

De most jön a második rész: a MA-
GYARABB MAGYAR. Ez már sokkal 
bonyolultabb kérdés. Ki a „magyarabb 
magyar”? A magyarországi, aki magya-
rul beszél, gondolkodik, ír, mindennapi 
életének minden nehézségével küszködik, 
akinek a magyarság olyan, mint a levegő: 
benne él, és aki a magyarság magja? Vagy 
az, aki kisebbségbe szorulva a Kárpát-
medencében ősei földjén él, de más ország 

polgáraként sok hátrányt szenved el ma-
gyarsága megtartása miatt? A szálak, amik 
az anyaországhoz kötik mégis viszonylag 
szorosak, akár földrajzilag (hiszen ahol 
él, az is „magyar föld” volt), akár család-
ja, elődei miatt. Ott már tudatosan kell 
küzdeni magyar öntudatáért, néha nagyon 
sok áldozatot vállalva. Vagy pedig mi, 
a diaszpóra magyarjai, akik térben és 
időben távol vagyunk az anyaországtól? 
- Nehéz kérdések. Még nehezebbek a 
válaszok.

Mi a harmadik csoporthoz tartozunk. 
Beszéljünk tehát erről. 

*
A legtöbb esetben magyarságunk ápo-

lása itt külföldön nem jelentett erkölcsi, 
politikai, megélhetési megkülönböztetést, 
hátrányt. Sőt, többnyelvűségünk, mul-
tikulturális mivoltunk nagyon sokszor 
előnyösnek bizonyult. Más erőfeszítést 

(beküldte Rózsa Szilvia, Bolivia) 
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Hivatalos fogadás 
a Hungáriában

Lehet, hogy hivatalos fogadásnak készült, de de-
cember 9-én a karácsony előtti hangulat mindenkit 
megszállt és megteremtődött egy igen kedves baráti 
légkör. A Hungária Vezetősége és Választmánya tagjai 
köszöntötték a dél-amerikai spanyol nyelvterületen 
immár egyedül megmaradt magyar külképviseletnek 
a már ismert és a vadonatúj munkatársait: közénk jött 
Dr. Drexler András 1. tanácsos feleségével, Adéllal, 
valamint a még sokunk részére ismeretlen Házi Judit 
konzul és férje, a chilei származású Sergio Edgardo 
Pérez Gutiérrez. Gál Katalin gazdasági felelős és 
férje, Alex Aguilar maradtak az ügyeletesek a nagy-
követségen.

A Hungária Nagy Család 
perceken belül megállapí-
totta, milyen szimpatikus és 
közvetlen vendégeket hívott 
meg vacsorára. Az Omar 
által szépen előkészített 
nagy díszasztalt körülültük. 
Zöldi Márton elnökünk 
néhány keresetlen szóval 
köszöntötte az új konzul-
asszonyt és férjét, bizto-
sítva őket, hogy mindent 
elkövetünk annak érdeké-
ben, hogy jól érezzék ma-
gukat körünkben. Prompt 

megjött a spontán, 
őszinte válasz Judit 
részéről: ezt máris 
érzik, és nagy öröm-
mel néznek argentí-
nai tartózkodásuk 
hivatalos, de a nem 
hivatalos részének 
is elibe. Sok sikert 
kívánunk munká-
jukhoz!      (HKZS)

....HAZA A MAGASBAN ....                                                                    Folyt. az 1. oldalról

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.

igényelt. Elsősorban több munkát és időt. 
Igyekeztünk tájékozódni az „otthoni” 
helyzetről, olvastuk a magyarországi és 
az emigráns sajtót, próbáltunk - ahogy 
lehetett - kapcsolatot tartani. Tettük 
ezt megélhetési gondjaink mellett, 
szabadidőnket használva fel arra, hogy 
tájékozottak legyünk, ne csak a múltban 
éljünk. Figyelemmel kísértük más külföl-
di emigráns csoportok életét is. Közösségi 
tevékenykedéseink sok alkalmazkodást, 
honfi társaink iránti elnézést, megértést je-
lentettek. Megbocsájtóknak, békítőknek, 
elnézőknek kellett lennünk ahhoz, hogy 
munkánknak eredménye legyen. Hogy 
(egy kedves barátomat idézve) „mindig 
szorozzunk, és ne osszunk”. Anyagi 
támogatásaink tartották és tartják fenn 
intézményeinket - egyház, cserkészet, 
Magyar Ház, iskola, sajtó, stb. Így dol-
goztunk több-kevesebb erőfeszítéssel, 
kinek mennyire tellett erejéből, idejéből, 
pénzéből, akaratából. 

A rendszerváltás után ez elévült volna? 
NEM, semmiképpen! Itt a válasz! Mind 
a jelenben, mind a jövőben szükség 
van magyar öntudatunk ápolására, 

munkánkra:
1) Továbbra is az összmagyarságot (nem 

az egy bizonyos földdarabhoz kötöttet) 
képviseljük. Mindnyájan a magyarság 
független, fizetség nélküli diplomatái 
vagyunk, így nem kell alkalmazkodnunk 
az éppen kormányzó politikai irányvona-
lakhoz. Szabadon hirdethetjük nemzetünk 
kincseit, kidomborítva előnyeit, takargat-
hatjuk hibáit. Divatosan szólva, „jó pro-
pagandát” terjeszthetünk. Munkánkkal, 
eredményeinkkel példaadók lehetünk a 
társadalomban. De ehhez az kell, hogy 
korszerűen ismerjük óhazánkat, annak 
történelmét, földrajzát, társadalmát, napi 
politikáját is. Múltját és jelenét.
2) Módunkban van sajátos nyelvünket 

tisztábban megőrizni, megtanulni, tanul-
mányozni, továbbadni, megismertetni. 
A pillanatnyi szlenget elvethetjük, úgyis 
csak a hasznosabb szavak maradnak majd 
azokból meg. Ezen keresztül közelebb 
kerülhetünk népünk őstörténetéhez is, 
kiszűrve a „politikai divatok”-hoz kötött 
feltevéseket. Ez erősíti öntudatunkat. A 
mai globalizált világban erre még na-
gyobb szükség van, mint régen. 

3) Mindennapi életünk legtöbb gondja 
nem nehezedik közvetlen magyar dol-
gainkra. Az adófi zetési rendszer terhei, 
a gazdasági helyzet, az egészségügy, a 
jog, a politikai és társadalmi környeze-
tünk változásai elsősorban befogadó ha-
zánktól függnek. Kihatnak ugyan egyéni 
életünkre és magyar közösségeinkre, de 
nem befolyásolják olyan nyomasztóan 
magyar érzelmeinket, mint akiknek 
megélhetésük, szabadságuk, jelenük és 
jövőjük függ ezektől. Tehát mi függetle-
nebbül magyarkodhatunk, mint a Kárpát-
medencében bárhol élő nemzettársaink. 
Ezek az előnyeink. 

De vigyázat! Vannak ellenségeink, 
vannak buktatók. Elsősorban a közöny, 
az elkényelmesedés, a nemtörődömség. 
Az új hazába való teljes beolvadás első-
sorban lustaság kérdése: nem akarunk 
tovább pluszmunkát végezni. Ez ellen 
küzdenünk kell! A diaszpóra hosszú évei 
alatt csak azok maradtak meg idealis-
táknak, akik minőségi emberek, nem a 
„percemberkék”, hanem az „acélembe-
rek”, akik Sík Sándorral vallják, hogy 
„nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek, 

de rajtunk keresztül megyen át az Üze-
net” (Az acélember). Tudom, hogy mi, 
fi atal és idős cserkészek ilyenek vagyunk, 
erre tettünk és teszünk fogadalmat.

Ma már tudjuk, hogy mind a három fent 
említett csoportban (óhaza, kisebbségek, 
diaszpóra) vannak acélemberek, olyanok, 
akik nemcsak „emberebb emberek”, 
de egyúttal „magyarabb magyarok” is. 
Azokat kell keresni, azokkal kell ösz-
szefogni, a cserkészeten belül és kívül, 
a jelenlegi és a jövőbeli Magyarország 
építésére.

A cél meghatározott: a plátói fi lozófi á-
ban megjelentetett „idea”, eidos, a töké-
letes „haza” ott lebeg előttünk, amelynek 
reális jelenléte csak tökéletlen tükörképe 
az előbbinek, csak része a tökéletesnek. 
De a maga ideális mivoltában valóban 
ott van, irányt ad. A szép és jó, ami 
felé mehetünk, amiért dolgozunk és 
amit megvalósítani szeretnénk, bármely 
részén élünk is a világnak: „Haza, a 
magasban.”

(*) A szerző cscst., venezuelai körzeti parancs-
nok. Megjelent a Vezetők Lapjában 2009. 104.sz. 

Kedves Szerkesztőség!
Az újságot megkaptam, nagyon köszönöm. A családom 

és az íjászcsapat is nagyon büszke, hogy ott is írtak rólam. 
Még most is libabőrös vagyok, ha Argentínára és az ott 
töltött időre gondolok. 

Szép és örök élményekkel jöttem haza. A világbajnokság 
és az elnyert bajnoki cím csak a második, ami eszembe jut 
Buenos Airesről. Az első az a nagy magyar család, amely 
befogadott engem. Nagyon nehezen öntöm szavakba az 
érzéseimet, szeretném mégis az AMH-n keresztül minden-
kinek megköszönni, aki segített akár tettel, akár jó szóval.

A jó Isten áldását kérem az egész magyar kolóniára ott 
Buenos Airesben.

Szeretettel                        Kamarás Szilárd, Mogyoród
---

Kedves Trixi!
Izgalommal várom minden hónapban, hogy megkapjam 

az ujságot. Aztán pedig nagy öröm, amikor megérkezik. 
Csodálatosan magas szintű munkát végeztek ezen a téren 
is, és ebben is példaadók vagytok!

Szeretettel                   Halloran-Bihar Ildi, Kalifornia
---

Kedves Zsuzsó!
Mindig érdeklődéssel olvasom Bonczos Zsuzsa Mi 

történt? élvezetes stílusban megszerkesztett rovatát. A 
decemberi számban a „Magyar Hét”-re vonatkozó kom-
mentárjaihoz szeretnék egy pár megjegyzést hozzáfűzni. 
Az esemény nem az Európai Klub, hanem a Német Klub 
meghívása alapján zajlott le, és az ott említett Rodolfo Caf-
faro Kramer nem az Európai Club elnöke (ez  most a fran-
ciákat képviselő Fernando Petrella), hanem a Német Klub 
elnöke. A nagykövetség valóban kitűnő videofi lmjén kívül 
a program magyar szervezői ajánlatára szintén szerepeltek a 
Coral Hungaria férfi énekesei magyar katonanótákkal, Flavio 
Garber zongorakíséretével és Gosztonyi Gyula érdekesen 
összeállított kommentárjaival, majd a Regösök négy párja a 
szokásos magas színvonalon és gyönyörű népi viseletekben, 
Kerekes Miki humoros konferálásával, fergeteges sikerrel, 
kiválóan képviselve a magyar kultúra több irányú megnyil-
vánulását.                                                  Székásy Miklós

---
Kedves Zsuzsó! 

Csodálatos kontraszt, amit a múltkori számban olvastam: 
Míg a dél-brazíliai Jaraguá do Sul kerületében a brazil 
kultúrreferens és polgármester állami hozzájárulással ma-
gyar telepeseknek ill. azok leszármazottainak „igényli” a 
magyar népszokások felelevenítését és fenntartását, addig 
a  Kárpát-medencében szüntelenül folyik a magyarok el-
nyomása. Őszintén remélem, hogy ez a tényállás ismertté 
válik Magyarországon is, és a magyar kormány nem hagyja 
kitüntetés nélkül ezeket a példamutató brazilokat!

Zilahi Sebess Péter, Cariló
---

Kedves Zsuzsó!
Örömmel olvastam a „Szerkesztői elmélkedések”-et a 

decemberi számban.
Milyen jó, hogy felhívtad a fi gyelmet a buenosi „túl-

programozásra”. Úgy érzem, hogy az 56-os tiszteletadás 
egyértelmű és ugyanakkor helytálló különböző formában, 
rendezésben. De néhány száznyi lelkes kis közösség ugyan-
az évben nem ünnepelheti ezt a dátumot kétszer, két hét 
különbséggel, öt kilométernyi távolságra egyik színhely 
a másiktól, mindkét esetben - ahogy írtad - „kifelé”. Nem 

összehasonlításról, hanem értelmetlenségről van szó. 
Az évente megtartott visszaemlékezést, magatartásunkban 

56-nak lelkülete felfrissítését lényegesnek tartom. De egy 
ünnepet rendezzünk csak, amelyre mindnyájan menjünk 
el, lelkünket tegyük bele. Ha valami nem a szájunk íze 
szerint történne, jövőre máris kijavíthatjuk, másképpen 
oldhatjuk meg.

Köszönetet mondok Neked és munkatársaidnak az új-
ságért, a tartalmas anyagért, kitartó, pontos megjelenésért, 
és szeretettel kívánok boldog Új Évet. 

Gorondiné Meleg Judit
---

Kedves Zsuzsó!
Havazással és hideggel köszöntött be az Adventi időszak. 

Fázósan és dideregve közlekedünk az utcán. Eszembe jut 
a kellemes nyári meleg, amit tavaly ilyenkor élveztünk 
Argentínában.

Ha az idén sokat csuklottatok, annak mi is részesei vol-
tunk, mert sokat emlegettünk benneteket. Hallgatásom 
egyik oka, hogy megszületett az unokánk - bizony ez is 
időt igénylő feladat! Így hát nem csoda, hogy a nyár jött 
- és el is szaladt. 

Beleástam magam a „zöld energiába”, a napelemek és 
kollektorok világába. A zöld energiát lehet bővíteni a kuko-
ricával, amiből biodízelt állítanak elő. A minap beszélgettem 
kedves barátommal, felidézve a kellemes argentin emléke-
ket. Változatlanul keressük a legmegfelelőbbeket, amiket 
elvihetnénk Argentínába és megvethetnénk a lábunkat egy 
leendő új hazában. A nyelvet szorgosan tanulom, a csekély 
angoltudásom lassan lecserélődik spanyolra, előbb jut 
eszembe már spanyolul egy szó, mint angolul. Régebben 
ez nem így volt.

Remélem az infl uenza messze elkerült bennetek, amiről 
manapság annyi mindent lehet nálunk hallani: beoltassa 
vagy ne oltassa be az ember magát?

Baráti öleléssel
Bíró Balázsné Éva, Balázs és a kis Barnus, Budapest
---

Kedves Szerkesztőség!
Köszönetet mondok a karácsonyi lapért, a Szabó Anikó 

igazán tüneményes alkotásának felhasználásáért! Viszont-
kívánok szeretetteljes Karácsonyt és eredményekben-
örömökben gazdag 2010-et!

Nagy Krisztina, Mar del Sud
---

Kedves Zsuzsó!
Köszönjük az Argentínai Magyar Hírlap nevében küldött 

szép karácsonyi lapot. Mi is szeretettel gondolunk Rátok s 
kívánunk Mindnyájatoknak meghitt, szép Karácsonyt és 
erőt, egészséget, sok szerencsét az Újesztendőre. 

A tartalmas, remek újságot továbbra is nagyon élvezzük 
és értékeljük. Visszaemlékszünk az argentínai Karácso-
nyokra. Nem volt soha hangulatom a rekkentő hőség 
miatt. Hó itt ugyan nálunk sincs, de legalább lehűl az idő, 
s ha szerencsénk van itt-ott esik is. Az elmúlt években alig 
volt csapadékunk, s a közeli tavunk majdnem kiszáradt. 
Régebben reggelenként le szoktunk oda sétálni, kb. egy órás 
gyaloglásra, de sajnos az az idő megszűnt, megöregedtünk. 
Minden nap megköszönöm a jó Istennek, hogy együtt va-
gyunk és még el tudjuk magunkat látni. Pista minden reggel 
tornászik, s naponta a botjával szép lassan egyet sétál.

Sok szeretettel
Kövecs Edith és Pista, San Diego, Kalifornia

Notabilitások az asztalfőn b.-j.: Hungária fi rst lady Zöldiné Cristina, 
Sergio Pérez Gutiérrez, Házi Judit, a háziúr, Dr. Drexler András és 
Adél, Lomniczy József                                                         Fotó Trixi

A Hungária elnök szívélyes 
Isten hozottat mond     Fotó Trixi

Az új konzul, Házi Judit 
kedves, mesterkéletlen 

szavakkal mutatkozik be 
Fotó Trixi
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Csiha Kálmánt 
„a magyar nem-
zet talán utolsó 
vándorprédiká-

torának” nevezték. Az Erdélyi 
Református Egyházkerület 
két éve elhunyt nyugalmazott 
püspökének most állít szobrot 
szülőfaluja, Érsemjén. 2007 
októberében felrázó erejű, 
lélekébresztő igehirdetéséből 
ez volt egyik utolsó üzenete:

Kifi nomult esztétikaérzékkel művészien összeállí-
tott programnak voltunk részesei november 29-én. A 
zeneest lefolyása alatt a tárogatót fölidéző oboa hangja 
zongora kísérettel adott elő szép, pentatonikus magyar 
dallamokat, majd a magyar kórustól hozzáértéssel páro-
sult érzelemmel hangzottak el az örökzöld karácsonyi 
énekek. A ZIK kisebb diákjai szavalással és a gyertyák 
bevonulásával vették ki részüket. 

A művészi összteljesítmény tökéletes volt, amit 
tekintve Leidemann Sylvia odaadó szaktudását már 
természetesnek tartunk.

Azonban legnagyobb érdeme az estnek az a hangulat, 
amelyet képes volt elővarázsolni. Már az első dallamok 
után megkapta a közönséget ez a hangulat - annyira, 
hogy átérezte a minden darab utáni taps fölöslegességét, 
mintha ennek hallgatólagos összebeszélés lett volna az 
előzménye. Egybefolyt a program, mindvégig tartó áhí-
tat keletkezett a nagyteremben, amelyhez a mesterien 
fátyolos megvilágítás is hozzásegített.

*
A Coral Hungaria a rendezvény bevételét a ZIK 

diákoknak szóló ösztöndíjprogramra szánta. Ez a 
körülmény már ismert, mert évente ismétlődik. Azon-
ban számomra elég érthetetlen, mennyire elégtelenül, 
mondhatni langyosan folyt előzőleg az esemény „be-
harangozása”, maga a terjesztés. Ezzel az ösztöndíj-
bizottság tagjainak kellett volna behatóan foglalkoznia. 
Érthetetlen, hogy nem buzgólkodtak eléggé, sőt ők 
maguk, vagyis a szülők nem voltak teljes létszámban 
jelen, látszólag elhanyagolván a dolgot, pedig azt vették 
tervbe, ugye, hogy gyermekeik haszonélvezői lesznek 
a ZIK-ösztöndíjnak, amivel Magyarországra küldhetik 
őket. Ám érthetetlen az a körülmény is, hogy az egyete-
mes magyar 
kolónia 
mennyire 
nem tartja 
fontosnak 
jövőbelátó 
intézményei 
támogatását. 
Mintha fenn-
maradásuk 
- és általuk: 
fennmaradá-
sunk! - nem lenne fontos. 

Miért mondom mindezt? Mert a teremben mini-
málisan legalább 100 embernek kellett volna lennie. 
Feleannyi volt jelen.

*
Üzenem mindazoknak, akik távol maradtak e 

rendezvényről, hogy nemcsak a Coral Hungaria áldo-
zatos, önkéntes munkája iránt, de a ZIK-nek a kolónia 
jövőjére mérvadóan kiható ösztöndíjprogramja iránt 
is kimutatták közömbösségüket, bántódást okozván a 
programot önzetlenül megvalósítók lelkületében. Mind-
emellett saját magukat vonták ki abból a csodálatosan 
bűvös, a lélekre kiható karácsonyi hangulatból, amit a 
zeneest nyújtott. Olyan légkörből, amely a magunkba-
szállást segítette elő, amely a szívekbe belesúgta az 
egymás iránti szeretet igényét és amelyből erőt lehet 
meríteni hosszútávra is. Nem ez az Advent? Nem ez 
a Karácsony?

*
Reméljük, hogy a beköszöntött 2010. év meghoz-

za azokban is a kolóniánk iránti felelősségérzetet, 
akik készségesen veszik természetesnek az eléjük 
„tálalt” programokat, sőt, olyan ajándéknak tekintik, 
amit könnyűszerrel visszadobhatnak. Ha azt akarjuk, 
hogy kolóniánk csodálatos fönnmaradása ne menjen 
veszendőbe a következő, mondjuk 5. generációval, 
akkor bizony kézzelfoghatóbban kell e mellett tanú-
bizonyságot tennünk.

Haynalné Kesserű Zsuzsánna

Egy laudáció margójára
A Ticinói Magyar Egyesületben 2009. november 22-

én Saáry Éva író, festő- és fotóművész 80. születésnap-
ja alkalmából ünnepélyes megemlékezést 
rendeztek. Az ünnepelt életét és mun-
kásságát méltató Dr. Lőrincz István 

többek közt ezt mondta: „Érdemes ember az, aki saját 
munkáján felül, a társadalmi együttélés valamelyik 
területén olyat alkot, ami egy közösség, hazája 
vagy népe javát szolgálja, elismerést szerez neki.”

Szentesi Zöldi László: 
Templom és vizelde

Van egy szép tér Brüsszelben, a Place St. Catherine, itt állt 
valaha a régi halpiac, most hangulatos vendéglők sorakoz-
nak egymás mellett, igazi kis ékszerdoboz, ahol az ember 
valósággal magába szívja a múltat. Megszürkült katolikus 
templom zárja le a teret, ahogyan körbejárom, olyat látok, 
amit még soha életemben, pedig megfordultam erre-arra a 
világban.

A St. Catherine-templom egyik sarkát nyilvános vizeldévé 
alakították, így bárki oldalba tisztelheti a megszentelt épüle-
tet. Vizelik is szorgalmasan vendéglősök, melósok, turisták, 
fl amandok és vallonok, magától értetődő természetességgel. 
A vizelde környéki falrészen – talán a töméntelen savtól 
– már megzöldült az épület, és lassan kúszik felfelé a gyanús 
folt a szent épület testén. Később kiderül, hogy akárcsak a 
régi brüsszeli templomok kétharmada, ez is üresen áll. A vá-
rosban élők már nemigen ünneplik a vasárnapot. Idejöttek a 
bevándorlók, megérkezett az európai adminisztráció, a belga 
fővárosban pedig szép lassan bezárták a templomokat (üdítő 
kivétel a helyi Magyar Ház, ahol a misére be sem férnek a 
zömében fi atal magyar katolikusok). De ami a brüsszeliek 
kereszténységét illeti, minden elvégeztetett, nincs tovább. 
A St. Catherine téren az adventi vásárban sétálok, sehol egy 
Jézus-ábrázolás, nincs karácsonyi hangulat, még egy felirat 
sem hirdeti, hogy századokon át együtt lélegzett ilyentájt 
Európa, várta egy emberként a Kisded születését. Marad 
az egyébként pompás árukínálat, a nagyvonalú és biztos 
életvezetés, a hétköznapi kedvesség – de ennek az egésznek 
nincs arca, lehetnénk Coloradóban éppúgy, mint Tallinnban. 
Pedig nem kell ahhoz kereszténynek lenni, hogy elfogadjuk 
az adventet és a karácsonyt, elegendő, ha az ember jó euró-
pai, és tiszteli a hagyományt.

Mi, európaiak mást sem teszünk nagyjából negyven 
éve, mint oldalba vizeljük a saját múltunkat, jelenünket és 
jövőnket. És rendkívül vigyázunk rá, hogy másokat meg ne 
sértsünk. Nemhogy felbiztatjuk az idegeneket, de magunk 
is megszentségtelenítjük szent helyeinket, ahol őseink 
imádkoztak. Ahol apánk és anyánk örök hűséget fogadott 
egymásnak, és ahol megkereszteltek bennünket. Mi több, 
valósággal kéjelgünk az etnomazochizmusban: ha már ab-
ban a születési rendellenességben élünk, hogy fehérek és 
európaiak vagyunk, tárt karokkal fogadunk minden idegen 
gondolatot, eszmét, nyelvet és szokást. Ami pedig a sajátunk, 
azt olykor elrejtjük, szégyelljük, kivetjük magunkból, mert 
különben még az a csúfság is megeshet velünk, hogy nem 
látszunk modern európainak.

Az efféle vizelési ügyek persze kölcsönösség után kiál-
tanak: ha mi lépten-nyomon megalázzuk magunkat, joggal 
várhatnánk el hasonló gesztusokat másoktól a szent mo-
dernség nevében. De vajon Szaúd-Arábiában oldalba lehet 
vizelni egy mecsetet? Az ortodox zsidók is megteszik zsina-
gógáikkal? Vagy a kínaiak nekiállnak üríteni a Tiananmen 
téren? Persze hogy nem. Csak mi korcsosultunk el, a világ 
többi része köszöni, jól érzi magát. Európa ma jórészt az 
idősek és a magányosok kiváltsága. Pillanatnyi luxus, az 
ára pedig az, hogy a következő nemzedékek elől elszívjuk 
a maradék önbecsülést.

A modern nyugat-európai liberalizmus eredője a követ-
kező: két világháborúban a kontinens népei lemészárolták 
egymást, és 1945-ben semmi mást nem akartak, mint gond-
talanul, gazdagodva élni. A volt gyarmattartó lelkiismeret-
furdalásával és tagadhatatlan gazdasági ésszerűségből behív-
ták a gyarmatlakókat és a vendégmunkásokat. Önmagában 
persze nem a bevándorlók eltérő pszichéje, vallása, ízlése 
mélyítette el a bajokat, hiszen ők csak annyit engedtek 
meg maguknak, amennyit a többség megengedett nekik. A 
liberális Európa azonban kezdettől fogva túlszerette őket, 
és hatalmas politikai-pénzügyi támogatással zúzta szét a 
britek, franciák, hollandok, németek közösségi és egyéni 
önbecsülését. Nem a bevándorlók, hanem a fél évszázados 
liberális hegemónia tette tönkre Európát.

Ezért élünk ma multikulturális társadalmakban, és emiatt 
mondjuk azt, hogy az idegen szebb, mint a honfi társ. A li-
berális eszme miatt hisszük, hogy a nemzeti hovatartozásnál 
értékesebb a nemzetközi megfelelés, az öntudatos európai 
polgárnál pedig a kilúgozott agyú fogyasztó.

Nagyjából és egészében ezért vizeljük ma oldalba a 
templomainkat. - Magyarországon még nem, de csak idő 
kérdése. De azért bízzunk abban, hogy a jó európaiak végül 
felülkerekednek. Több önismeret, több Európa - ez lehet a 
recept a liberalizmus ellen. 
(Megjelent MH 09.dec.8. Köszönet Schirl Pál)

*
A jövő év közepe táján nagy fordulópont következik be. 

Az emberek várják a változást, sokan hisznek abban, hogy a 
dolgok megfordíthatók; erkölcsi, szellemi megújulásra lesz 
szükség. Meg kell majd teremteni egy minimális nemzeti 
egyetértést azért is, hogy javítani lehessen „a rendkívül rossz 
állapotban levő magyarság- és Magyarország-képen.”
(Martonyi János volt magyar külügyminiszter egy washingtoni ren-
dezvényen, 2009. december 1. Köszönet Jeszenszky Géza)

Saáry Éva egyik legszebb születésnapi ajándéka 
a 17 éves Julika unokájától kapott levél: 
„Kedves Nagymami!

Most van a 80. születésnapod és már sokféle módon 
ünnepeltük meg a Magyar Egyesületnél meg a család-
ban. Szerintem egy nő két szép ajándékot kaphat a 
születésnapjára: egy csokor virágot vagy egy levelet. 
Virágot már olyan sokat kaptál, hogy gondoltam, jobban 
fogsz örülni egy levélnek.

Amióta megszülettünk, minden nap nálad vagyunk 
és mindig foglalkozol velünk. Amikor kicsik voltunk, 
mindig ültünk veled az íróasztalodnál és mindenféléről 
meséltél nekünk. Nagyon szeretném neked megköszön-
ni, mert veled mindig nagyon sokat tanultunk, minden 
nap valami újról tudtál velünk beszélgetni. Most 
talán jobban tudjuk felfogni, hogy mennyit tanítottál 
nekünk, mert felnőttünk és jobban tudjuk értékelni. 
Neked köszönhetjük, hogy a történelmet meg az 
irodalmat megszerettük. Olyan érdekesek mindig a 
beszélgetések veled az ebédnél vagy a vacsoránál. És 
még valami nagyon fontosat szeretnék megköszönni: 
a magyar nyelvet. Köszönöm, hogy velünk mindig 
csak magyarul beszéltél és hogy mindig mondod, hogy 
beszéljünk magyarul, ha éppen olaszul beszélünk. 
Nagyon örülök, amikor elmegyünk Budapestre 
és látom, hogy tényleg jól tudunk beszélni, és na-
gyon örülök, amikor elgondolom, hogy két nyelven 
majdnem anyanyelvi szinten tudok. A magyar a leg-
nagyobb ajándék, amit adtál nekünk, és ezért mindig 
hálás leszek neked. Persze, nem tudok jól írni (ne is 
nézzed a sok hibát ebben a levélben!), és olvasni csak 
lassan tudok. De igazad van, amikor mondod, hogy 
abba bele lehet jönni, ha már jól tudunk beszélni.

Neked sokat kell megköszönnünk! De valamit meg 
kell bocsátanod nekünk. Sokszor adtál nekünk cikkeket 
vagy könyveket, amiket Te írtál, és szeretted volna, 
hogy mi elolvassuk. Bocsánatot kérek tőled, hogy 
olyan lusta voltam és mindig napokig tartott, amíg egy 
cikket elolvastam vagy egy könyvbe beleolvastam. És 
még jobban bocsánatot kérek, hogy csak most nyáron 
olvastam el egy könyvedet (az “Elvarázsolt kert”-et) 
egészen. Te azt hiszed, hogy engem nem érdekel az, 
amivel foglalkozol, de tudnod kell, hogy az embernek 
egy kis idő kell ahhoz, hogy fölfogja és értékelni tudja. 
Én először most nyáron értettem meg, hogy milyen 
fontos neked - meg nekünk is -, hogy Te írsz. Ott voltam 
Németországban és igyekeztem valamit tanulni, de köz-
ben minden este egy fejezetet olvastam a könyvedből, 
és próbáltam minden szót felfogni. A végén már nem 
is gondoltam az olvasásra, annyira izgultam már, hogy 
miről fog szólni a következő fejezet! Sok történetet már 
ismertem, de olyan sok újat fedeztem föl az életedről, 
hogy most értem, amikor azt mondod, hogy jobban 
ismernek téged az olvasóid, mint mi. Őszintén mon-
dom, hogy egypárszor sírtam is. Úgy el tudod mesélni 
a dolgokat, hogy tényleg azt hittem, ott vagyok veled 
és én is átélem a forradalmat, Afrikát, és megismerem 
mindazokat, akikről írsz. Nagyon örülök, hogy ezt a 
könyvet elolvastam, mert olyan volt nekem, mint egy 
utazás az életeden meg a tapasztalataidon keresztül. Azt 
hiszem, jobban megismertelek.

Remélem, hogy továbbra is fogsz írni, és hogy sokat 
fogunk még tanulni tőled.

Egy nagyon szép és boldog születésnapot kívánok 
neked, Isten éltessen sokáig!

Sok szeretettel                                                Julika”

Egy református püspök, akit nem tört meg a baj
„Kedves testvéreim, bennünket sas-

nak teremtett az Úristen! Az őseink is 
sasok voltak. Nem a társadalom szekere 
után futottak, hogy az vegye fel őket 
valahogy a saroglyába, hanem a társa-
dalom szekere előtt mentek, és utat mu-
tattak. Mert Isten üzenetét hordozták. 
Most már régen szemétdombon kövér 
giliszták után kapargáló tyúkká lett a 
nemzetünk, az egyházunk, a hit bátorsá-
ga is. Nemzetünk immár nem a terüle-
teit, nem az elcsatolt nemzetrészeit 
veszti el, hanem a saját lelkét. Egy új 

honfoglalás csak akkor lehet, ha merünk 
majd sasok lenni. Ha visszatalálunk 
önmagunkra, aminek szánt bennünket 
Isten és mindenkinek megmutatjuk a 
válságból kivezető utat”. 

A 78 éves karizmatikus püspök alig 
egy hónappal később hirtelen elment a 
minden élők útján. Mint pap, népe sor-
sát hordozta, mint próféta, népe jövőjét 
kereste. Üzenete érvényes mind a mai 
napig.
(Faggyas Sándor az MH-ban megjelent írása 
nyomán. Köszönet Schirl Pál)

Szerk ztői gondolatok egy új év elé –
- saját portánkon söpörgetve…

Gyönyörű est a Hungáriában
- karácsonyi kántálás -

Fotó Bonczos
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São Paulóban több magyar tömörülés van és a Magyar 
Ház mindenkinek a közös otthona. 

A Magyar Ház egy 1985-ben megvásárolt ingatlan, 
amihez a pénz a Segélyegylet egyik eladott ingatlanából 
és a kolónia egyéni adományaiból gyűlt össze. Amióta ez 
az ingatlan megvan, minden egység itt dolgozik vagy itt 
tartja összejöveteleit, kivéve a Cserkészcsapatot. Ugyanis 
a 13. Szondi György vegyescsapat, amelyik a négy São 
Pauló-i magyar cserkészcsapat összevonásából született, 
havi három összejövetelét a Szent Imre kollégium fedett 
sportpályáján, a negyediket pedig az Embu-i Cserkész-
parkban tartja. 

Az 1926-ban alapított Brazíliai Magyar Segélyegylet, 
amely a város egyik keleti negyedében 1961 óta fenn-
tart egy Idősek Otthonát, központi irodáját a Magyar 
Házban rendezte be. 

A Magyar Házban továbbá a következő egységek 
jönnek össze rendszeresen, a hét napjait így elosztva 
egymás között:
- A 8 önkéntes könyvtáros hétfő de. rendezi a könyveket.
- A Magyar Nőszövetség Saurerné Depner Ingrid el-

nökletével minden hónap egyik szerdáján jön össze.
- Cserkészbarátok, cserkészszülők, volt cserkészek 

minden hónap első csütörtökén vacsoráznak.
- A Ropogós (harmadik életkor) Táncház minden pén-

teken találkozik. 
- Magyar fi lmvetítés a hó utolsó pénteken, egy másik 

teremben kerül sorra.
- Az Ökumenikus Bibliakör minden hónap második 

szombatján tartja bibliaóráját. 

- A 1949-ben alakult Könyves Kálmán Szabadegyetem 
a hónap 3. szombatján tartja előadásait.
- A Zrínyi tánccsoport szombaton, a Sarkantyú és 

Pántlika pedig vasárnap du. tartja próbáit.
- Magyar katolikus mise minden hó második vasárnapján 

van a Szent Imre kollégium kápolnájában.
- A kolóniának már évek óta nincs se evangélikus, se 

református, se izraelita lelkésze. Az evangélikusoknak 
egy német lelkész és a reformátusoknak egy brazil tart 
Istentiszteletet. 

*
Ez tehát a São Pauló-i magyar közösség minden évben 

megismétlődő rutinja. Részletek 2009-ből:
Január hónapban szokásosan nem történt semmi 

különleges esemény, sokan nyaraltak.
Februárban beindult az élet. A Szondi cserkészcsapat 

az embui cserkészparkban IV. Béla, második honalapító 
inspiráló néven egy 5 napos tábort rendezett. Ezalatt 
alaposan rendbehozták a cserkészparkot, amelyet egész 
évben használnak: kitakarították és kifestették az őrsi 
házakat, raktárt és tábori konyhát. Ezeket a munkálatokat 
aztán a nyitott ebédlő és konyha tetejének a teljes kicse-
rélésével, az elkorhadt asztalok és padok eltávolításával 
fejezték be, mindezt a Szent Imre kollégium karbantartási 
osztályának a profi  segítségével.

Márciusban rendezte meg a Segélyegylet a tánc-
csoportok együttműködésével az év első, belépődíjas 
Táncházát, vacsorával. Ugyancsak márciusban volt 
a Segélyegylet beszámolója az Idősek Otthonának a 
helyzetéről, a pénzügyi mérlegről és a pénzügyek sza-
nálási terveiről. Szintén ebben a hónapban kezdődtek újra 
a magyar nyelvórák felnőttek számára. A március 15-i 

ünnepet és állófogadást a Szabadegyetem rendezte. Végül 
pedig vendégül láttuk a Balassi Intézet két igazgatónőjét, 
Erdős Katalint és Bors Ildikót, Budapestről. Erre az 
alkalomra meg voltak híva volt ösztöndíjasok is, akik 
közül ebben az évben sem akadt önként jelentkező a 
magyar közösségi munkára. Pedig minden évben ez a 
nagy reménységünk...

Április a húsvéti koncerttel kezdődött Saurerné Depner 
Ingrid Nőszövetségi elnöknő rendezésében a Transat-
lântico német klubban. Majd sorra került, mint minden 
évben az Idősek Otthonában Virágvasárnap a „Piros 
Tojás” napja magyar misével, ajándékok kiosztásával az 
idős bentlakóknak, utána ebéd és egy hatalmas húsvéti 
tojás kisorsolásával. A Könyves Kálmán Szabadegyetem 
ezúttal nem egy előadást tartott, hanem  egy vitadélutánra 
hívta meg a közönséget: „Miben különbözik a magyar 
más népektől?” - volt a téma. Linka Ödön atya vezette be 
és irányította az eszmecserét. Nagyszerű hozzászólások 
voltak, és az egész remekül sikerült!

Májusi magyar misénken a hőseinkről emlékeztünk 
meg, mint minden évben. Mivel olyan sikeres volt 
az áprilisi vitadélután, a 
Könyves Kálmán Sza-
badegyetem megismé-
telte illetve folytatta 
ugyanazt, és termé-
szetesen gazdagodott 
a téma. Újra Táncház, 
vacsorával és bevétellel. 
A Nőszövetség szokásos 
összejövetele. Ételfesz-
tivál: magyar ételek 
befagyasztásra alkalmas 
csomagolásban és közös 
ebéd. Jó bevétel volt. A 
Sarkantyú gyermek-
tánccsoportunk fellépett 12 más nemzetiségű csoporttal. 
Megtörtént a várva várt Chico Buarque „Budapest” c. 
fi lmjének a bemutatása. A magyar közönség jobbat várt...

Júniusban a Pántlika egy vacsorát rendezett jó bevétel 
reményében - ami be is következett. Az Idősek Ottho-
nában megnéztük a minden évi brazil népünnepélyt, 
a “Festa Juninát” a személyzet ügyes rendezésében, 
fellépésével és bingóval. A Nőszövetség Massenet Thaïs 
operáját nézte meg közösen. A hónap utolsó hétvégén 
volt a Magyar Ház Teniszkupa mérkőzése.

Júliusban többen leutaztunk Jaraguá do Sulba, a 
„strudel” ünnepélyükre. Ebben a hónapban volt Linka 
Ödön atya gyémántmiséje (60 évi papság). Miséjének 
ünnepélyességét emelte a magyarországi győri bencés 
iskola fi úkórusának latin éneke. A Könyves Kálmán 
Szabadegyetem vendégül látta Dr. Szabó Maté magyaror-
szági ombudsmant. És végül - a nagy esemény: Indultak 
fi ataljaink a budapesti „Határontúli Magyar Fiatalok 

14. Találkozójára”. Beszámolójukból 
megtudtuk, hogy a találkozó a dél-amerikai csoportok 
feltűnésével és hatalmas sikerével zajlott le! 

Augusztus. Használt ruha és csecsebecse vásár a 
Magyar Házban. Zongoraduó 2 fi atal brazil zongorista 
előadásában, aki indulnak a Liszt Ferenc Zeneakadé-
miára. Szent István ünnepély a Szent Gellért kolostor és 
Szent Imre kollégiumban. A cserkészcsapat Szolidaritás 
Tábortüze az embui cserkészparkban. A Nőszövetség ren-
dezésében jótékony célú koncert az angol kultúrházban.

Szeptember. A Könyves Kálmán Szabadegyetemen 

gondos kutatómunka után készült vetítettképes előadást 
tartottak az 1989-es határnyitásról, a Vasfüggöny lebontá-
sának 20. évfordulóján, Gombert Károly és Orsovay Ala-
jos: „A berlini fal lebontása Magyarországon kezdődött” 
címmel. A Balázs Péter Idősek Otthonában „közös 
szórakozás délutánja”. A 38. Nemzetközi Néptáncfesz-
tiválon, mint mindig, részt vettek tánccsoportjaink.

Október.  Az idei október 23-át São Paulo Állam Tör-
vényhozási Palotájában ünnepeltük, Roberto Engler 
képviselő el-
nökletével, 
Pólyi Csaba 
nagykövet, 
Misi Gyula 
konzul, Ro-
meu Tuma jr. 
és Luciano 
Barbosa Pes-
tana brazil 
politikusok 
jelenlétével. 
A brazil és 
magyar him-
nusz (ame-
lyet a buda-
pesti kama-
razenekar kísért) után Szenttamásy Egon János, Magyar 
Ház Igazgató ünnepi beszédét a Vasfüggöny lebontásának 
20. évfordulója köré építette, majd Mârques da Silva Ped-
ro, a Pántlika vezetője, vetítéssel egybekötve számolt 
be a 200-tagú 
k ö z ö n s é g n e k 
magyarországi 
szereplésükről.
A 13.  Szondi 
György cs.csapat 
megünnepelte a 
brazíliai Magyar 
Cserkészet 60. 
évfordulóját. (l. 
beszámoló AMH 
2009. decemberi 
számában. Szerk.).

November. Karácsonyi vásár a Magyar Lutheránus 
Egyházban. 

December. Karácsony az Idősek Otthonában. A Cser-
készek karácsonyi vására a Szent Imre kollégiumban, 
Szilveszterest a Magyar Házban.  

BRAZÍLIAI HÍRADÓ                         Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

A São Pauló-i magyar kolónia 2009-es éve

 A Pántlika beszámol magyarországi útjáról
b.-j.: Piller Mátyás, Bircsák Patrícia, ifj. Tirczka Lóránt (Loli), Ya-
mashita Szabó Yuri, Kiss Beatriz, ifj. Piller Gedeon, Abidor Paula, 
Marquês da Silva Pedro, Vargha Carolina. Gitárral ülnek: Nuñes 
Fekete Diana és Kiss Tomi

Tőkés László kitüntetése: 
Eckstein-Kovács Péter, a ro-
mán államfő kisebbségi ügyekért 
felelős tanácsadója a Traian Băsescu 
román államfő által adományozott 
legmagasabb román állami elismerést 
adta át a temesvári forradalomnak 20. 
évfordulóján a főszereplőjének, a volt 
református püspöknek és jelenlegi 
európai parlamenti képviselőnek, Tő-
kés Lászlónak.

Tőkés László elmondta: Akkor bu-
kott meg Romániában a kommunista 
diktatúra, amikor a megfélemlített 
egyének közösséggé szerveződtek, 
ehhez pedig Temesvár szellemére, 
etnikai és felekezeti összefogására 
volt szükség. 

Sólyom László államfő hangsú-
lyozta, hogy a magyarság összetarto-
zásának úgy kell kifejeződnie, hogy 
számot vetve a valóságos helyzettel, a 

magyarság többközpontúvá válásával, 
az egyes nemzetrészek önálló fejlődé-
sével, az Európai Unió lehetőségeivel, 
megmaradjon a nemzet egysége. 

Orbán Viktor Fidesz elnök kifej-
tette, hogy a szabadság csak azoké, 
akik elég bátrak, hogy kiálljanak érte. 
Ez ma éppúgy igaz, mint 20 évvel 
ezelőtt, amikor Tőkés László egymaga 
szállt szembe a Ceauşescu rezsimmel 
és annak titkosszolgálatával, szim-
bólummá válva az egész világ előtt, 
erőt adva a közép-európai nemzetek 
küzdelméhez.

---
Szörényi Éva színművésznő életé-

nek 93. évében Los Angeles-i ottho-
nában elhunyt. Egyedülálló, szakmai 
színvonalában és hosszában egyaránt 
kiemelkedő pályát futott be. A Nemzeti

Színház tagja volt 1956-ig, 
a forradalom leverése után 

el kellett menekülnie hazájából. Ezt 
követően életét a nyugatra szakadt 
magyarok összefogásának szentelte. 
Magyarságát és 1956 eszméit minden 
körülmények között, minden nehézség 
ellenére megőrizte.

----
A világcsúcstartó magyar Verrasz-

tó Evelyn az isztambuli kontinens-
bajnokság döntőbején új világrekorddal 
aranyérmes lett a 200 m vegyesúszás-
ban. Cseh László, Gyurta Dániel, Ver-
rasztó Evelyn és a többi magyar úszó-
kiválóság teljesítményére világszerte 
felfi gyeltek. Immár biztosan Budapest 
adhat otthont a 2010. augusztus 4. és 
15. között megrendezendő Európa-
bajnokságnak.
(Források: MTI, www.fn.hu/kultura, www.
nemzetisport.hu/uszo_eb/ DUNA TV)

Az Ökumenikus Bibliakör

Május. Mise a hősökért 

Előadás a 
Könyves Kálmán 
Szabadegyete-
men. Háttal a 
két előadó: b.-j.: 
Gombert Károly 
(cserkészneve 
Gumi) és Orso-
vay Alajos (cser-
készneve Kicsi)

Október 23. b.-j.: Szenttamásy Egon János Ma-
gyar Ház elnök, Pólyi Csaba magyar nagykövet 
Brazíliavárosból, Engler Roberto São Pauló állam 
képviselője, Dr. Misi Gyula magyar főkonzul és Lu-
ciano Barbosa Pestana (Romeu Tuma Jr. elkésett, 
nincs jelen a himnuszok éneklésénél)

Október. Embu, az ajándék bögrék

Új tető az embui cserkészpark ebédlője fölött

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

Hideget tűrő hangulatban telnek 
most a napok magyar földön. A hideg 
idő beköszöntésével jó esély van arra, 
hogy a H1N1 névre keresztelt sertésin-
fl uenza vírusai nem terjednek tovább. A 
járványméretű új betegségnek ez idáig 
nagyon kedvezett az enyhe időjárás, s az 
eddigi szomorú statisztika alapján húsz 
honfi társunk esett áldozatul a Mexikóból 
indult kórnak. Különösen veszélyeztetet-
tek a terhes anyukák, akiknek az immun-
rendszere a gyermekvárás időszakában 
legyengül. Ennek tudhatóan két kismamát 
és magzatát a leggondosabb orvosi kezelés 
mellett se sikerült megmenteni. A média 
világa ezt röpíti most világgá minden 
hullámhosszon, ezzel is ösztönözve a 
lakosságot, hogy minél többen oltassák be 
magukat. A gyorsabb beavatkozás végett 
ún. „oltópontokat” hoztak létre az ország 
nagyobb városaiban, ahol szinte várakozás 
nélkül fel lehet venni a védőoltást. S ha 
lassan is, de a közhangulat a védőoltás 
javára billen.

Természetesen a védőoltás se lehet 
politikamentes. Okos szocialisták máris 
kitalálták, hogy a járvány terjedéséért a 
Fidesz a felelős. A két kismama haláláért 
pedig személyesen Orbán Viktor Fidesz 
elnök, aki állítólag fenntartásait fogal-
mazta meg a szérummal kapcsolatban... 
A Fidesz szóvivői pedig visszautasítják 
a vádakat és arra hívják fel a fi gyelmet, 
hogy a szocialista egészségügyi miniszter 
volt az, aki kijelentette, hogy nem oltatja 
be magát. Vagyis elkezdődött a választási 
kampány. S ha meggondoljuk, hogy ez 
csak a kezdett, akkor mi lesz itt még!?

Vajon beérik-e bizonyos sírokban lé-
vő csontok ellopásával? Elég lesz-e egy 
sorozatot rálőni a rendőrpalotára? Elég 
lesz-e egy Második Világháborús „bűnöst” 
találni a választásokra? És - bizony jobb 
azt nem végiggondolni, milyen alávaló, 
aljas praktikáknak nézünk elébe. Itt most 
vérre menő harc kezdődik a képviselői 
mentességet jelentő helyekért és a haszo-
nért. S talán megértik a jó olvasóim, hogy 
sokan visszasírják a Kádár-rendszert, 
amikor szépen, libasorban, kötelezően 
elmentünk szavazni, s nem volt az gond, 
ki lesz a győztes…

No és természetesen azt is a Kádár-
rendszer javára írják, hogy akkor nem 
lehetett ám így lopni! Mert bizony elő-
fordult, hogy a tanácselnök egyik napról 
a másikra gondnok lett valahol az Isten 
háta mögött egy homokbányában... Igaz, 
csak hetek múlva, suttogva lehetett meg-
tudni, hogy miért. De valami felelősségre 
vonás mégis csak történt. Volt valami 
fék a szocialisták akkori vonatán. Most 
semmi nincs.

Szomorúan olvasom Saáry Éva a múlt 
havi számban megjelent emigrációból 
kelt gondolatit: „Aztán jött a kiábrándu-
lás! Magyarország helyzete az oroszok 
kimenetele után se fordult jobbra, csupán 
átalakult” - írja . Mondhatnám: de még 
mekkora kiábrándulás történt itthon! 
Még most se tértünk magunkhoz. Mert 
ugye, naiv módon azt hittük, most jön el 
a tehetség, a szorgalom, a kitartás ideje, 
s boldogulni fogunk. Ebben a hitben 
minden meg lett bocsátva. Napestig azt 
hajtogatták az örök haladók, a nagy át-
alakulók: most nem az egyenlőség, hanem 
az egyenlő lehetőség ideje következik. 
Ma már tudjuk mit jelent mindez náluk. 
A szélhámosok ideje jött el…

S eltelt húsz esztendő! Lassan felnő 
egy új generáció, akiket liberális szel-
lemben neveltek. Nem volt az véletlen, 
hogy az SZDSZ minden alkalommal meg-
kaparintotta az oktatási tárcát! Pontosan 
tudták: akié az ifjúság, azé a jövő. Most, 
hogy közerkölcseink romokban hevernek, 
jön a felismerés: nem így kellett volna... 
Ez a nem így kellett volna egyre többször 
kerül elő a közbeszédben. Ha nyíltan 
nem is, de titokban minden valamire való 

magyar politikus fejében 
megfordulnak ezek a gon-
dolatok. Csak hát egyre ke-
vesebben vannak „valamire való” politi-
kusok... A politikusi pálya - ha szabad 
ezt a fogalmat használni - oly mértékben 
lejáratódott, hogy jó érzésű ember kerüli 
őket, mint kutya a tüzet. Ebben a miliőben 
készülünk az ünnepekre, s talán a szeretet 
ünnepe oldja egy picit a kilátástalanságot.

*
Mondhatnánk: az ország szekere 

semmit nem mozdult az elmúlt hónap 
óta, noha az átmeneti kormány részéről 
időről-időre diadaljelentések látnak 
napvilágot. Bajnai Gordon, átmeneti 
miniszterelnök, három hónappal a válasz-
tások előtt harcot hirdetett a korrupció 
ellen... (a libák áráról nem szólt...). A 
parlamenti ellenzék pedig kézzel-lábbal 
védekezik az új költségvetés elfogadása 
miatt, ami - állításuk szerint - jó, ha ki-
tart a választásokig. Állítólag olyan sok 
bevételt terveztek az átmeneti pénzügye-
sek, amilyen bevétel még soha nem volt 
Magyarország történetében. Így aztán 
papíron minden rendben van. Lesz be-
vétel bőven, futja a kiadásokra. A dolog 
érdekessége, hogy már december elején 
elkészültek a nagy művel! Az már más 
kérdés, ugye, hogy az új kormány elkezd 
majd tehetetlenkedni…

Lesz itt témája az új ellenzéknek és a 
kipihent, hibákra, bűnökre kiéhezett liberá-
lis sajtónak... S jönnek menetrendszerűen 
külföldről a jó barátok, kiválónál-ki-
válóbb szakemberek, őstehetségek, akik 
arról nyilatkoznak, hogy nagyon jó úton 
haladunk. Remek ez a kormány, csak a 
szélsőjobboldal ellen kell még határozot-
tabban fellépni, nehogy azok hatalomra 
kerüljenek, mert akkor vége lesz itt a 
világnak…

Ebben a tudatban a rendőrök árgus
szemekkel fi gyelik a fekete ruhába öl-
tözött fi atalokat, hátha a megtiltott Ma-
gyar Gárda egyenruháját viselik. A ren-
delet ugyanis úgy szól: aki Magyar Gárda 
egyenruhát vagy ahhoz hasonló öltözéket 
visel, az szabálysértést követ el! Vagyis: 
lehet eső, lehet sár. Mi minősül „hasonló 
öltözék”-nek?

Miközben a szélsőjobboldaltól kell 
félnünk-reszketnünk, egyre aggasztóbb 
hírek jönnek az Alföldről. Idős embereket 
ölnek meg ismeretlen elkövetők néhány 
ezer forintért. A rendőrség dolgozik, s 
néhanap sikerül elkapni néhány akasztani 
való gazembert; ettől azonban a közbiz-
tonság semmit se javul. Az élet sűrűjében 
dolgozó rendőrök - nem hivatalosan 
- elmondják: többet lehetne elérni, ha 
lenne támogatás, lenne politikai akarat. 
Az átmeneti hatalom azonban időről-időre 
megregulázza a rendőrséget. Nemrég egy 
közrendőrt két év letöltendő börtönre ítél-
tek, mert 5 ezer forintért szemet hunyt egy 
szabálysértés fölött! Egy rendőröket Sió-
fokon megtámadó cigány családot viszont 
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, 
mert csak kicsit verték meg a rendőrt... 
Hasonlóképpen Benedek Fülöpöt, a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatóját hivatali visszaélés miatt 
három év próbaidőre, felfüggesztett bün-
tetésre ítélték. Hogy hány száz millióval 
rövidült meg a magyar állam, erről nem 
szól a fáma. 

A sukorói ügyben is folyik valamiféle 
eljárás. Időnként ügyvédek nyilatkoznak: 
védenceik ártatlanságát hangsúlyozzák. 
Szoktatják a közvéleményt a majdani 
ítélethez... (Közokirat-hamisítás vádjával 
került bíróság elé Joav Blum a Velencei-tó 
partján fekvő sukorói kaszinó-beruházás-
sal összefüggésben. Szerk.)

A több éve folyó Kulcsár féle milliárdos 
sikkasztás ügye is mozgásban van. Elölről 
kezdik a tárgyalást, mert menet közben 
valami hiba történt... Úgyhogy mire újra 
átolvassák a könyvtárnyi nyomozati anya-

got, talán még a bíró is nyugdíjba megy. 
A jó honpolgár pedig erősen törheti majd 
a fejét: hogy ki is volt ez a Kulcsár? Mit 
is csinált az? És ugye jönnek az újabb 
ügyek. A BKV-nál elfogtak két embert, 
akik „táskát cseréltek”: tíz milliót adtak 
át a jogi igazgatónak, aki a beruházások 
szerződéseit intézte s - állítólag - néha 
visszakapott egy kis aprópénzt a sikeres 
pályázatok után... A védője szerint mind-
össze annyi történt, hogy éppen kölcsönt 
kapott egyik barátjától. A történetben csak 
az a furcsa, hogy a „barát” a tettenéréskor 
megpróbált elmenekülni, ami elég szokat-
lan. Egy másik BKV igazgató éppen 
síelt Ausztriában amikor az eset történt, 
s már nem jött haza. Elsiklott biztosabb 
hómezőkre. Őt most körözik az Unióban. 
Igazságügyeink tehát rendben vannak. 
Lesz dolga a bíróságoknak a sok felfüg-
gesztett büntetés meghozataláig..

A sok gond között akadnak icipici jó 
hírek. Ha árnyékban is, de él, pislákol 
a magyar szellem. Régen elfeledett, 
„ismeretlen” írók kerülnek elő. Tormay 
Cécile, Herczeg Ferenc, Szabó Dezső 
- s alig merem leírni - Marschalkó Lajos  
könyvei forognak közön-kézen, s ez új 
dolog. Még se rendelet, se törvény nem 
tiltja olvasásukat, ill. erre még nem jött 
utasítás. Nemrég az egyik tévécsatornán 
történészek vitatkoztak a fejekben véget 
nem érő Második Világháborúról, s arra 
a megállapításra jutottak, hogy az akkori 
politikai, katonai erőviszonyok között 

Horthy Miklós kormányzónak nem volt 
más választása. Ej, ki gondolta volna ezt?

S talán a jó hírek közé lehet sorolni,
hogy lemondott Draskovics rendőrmi-
niszter. Igen sikeresnek értékelte saját 
munkáját - s eltűnt. Egyelőre a civil 
szférába. Remélhetőleg nem hallunk róla 
egyhamar.

És talán jó hírnek lehet azt is betudni, 
hogy az Overdose csodaló-tulajdonos, 
Mikóczi Zoltán megszabadult a román 
fogságból. Ha pontosak az információk: 
egyszer csak felfüggesztették a börtön-
büntetését... Természetesen a dologhoz 
pénznek semmi köze nincs. A románok 
váratlanul belátták tévedéseiket… Mikó-
czi úr is belátta, hogy követett el hibákat. 
Erre mondták hajdanán: A kecske is jól-
lakott, a káposzta is megmaradt. Mindezek 
ellenére bízunk Overdose jó szereplésé-
ben, további sikereiben. Végül is ő csak 
egy ló. Igaz, hogy eredetileg angol, de 
magyar nevelés!        

        Barkuti Jenő

Bogár László: 
Magyarországon, ma (kivonatosan)

(…) A Mohács óta zajló második fél 
évezred a folyamatos tragikus lepusztulás 
története. Ez arra utal, hogy a magyarság 
közben olyan egyre mélyülő spirituális vál-
ságot él át, amelynek nyomán egyre kevésbé 
képes önmaga létstratégiájának megfogal-
mazására és bátor képviseletére. Magyar-
ország napjainkban történelmi mélypontra 
jutott. Végzetes lepusztulási lejtőn tart lefelé 
mind az anyagi és természeti értelemben vett 
vagyonok, mind a népesedési és egészségva-
gyon, mind az olyan szimbolikus vagyonok 

terén, mint a nemzet lelki, erkölcsi, szellemi 
„készletei”. 

(…) A magyar történelem során békeidő-
ben még soha nem ment végbe olyan népes-
ségbeli, egészségi vagyonban és lelki, er-
kölcsi, szellemi javakban való fogyatkozás, 
mint a kádári konszolidáció aranykorában. 
A felkészületlen magyar társadalmat olyan 
rövid idő alatt és olyan példátlan brutalitás-
sal hajszolták át a globális alkalmazkodás 
kényszerű szakaszán, hogy ennek máig tartó 
végzetes következményei lettek.  

Levél Angliából
Tisztelt Szerkesztőség!

Novemberben otthon voltam, keresztül-
kasul vonatoztam az országban, rokonokat, 
barátokat látogattam, s hivatalos ügyeket 
intéztem.

Valahányszor megérkezem Ferihegyre, 
mindig próbálom az idegen szemével nézni 
a dolgokat, bizakodva keresem a szépet, az 
érdekeset, de sajnos észreveszem a negatív 
jelenségeket is. Néhány éve nagy dolog-
nak számított, hogy vonattal is meg lehet 
közelíteni a Ferihegy I-es terminált, illetve 
vasúton is be lehet onnan jutni a városba. 
Azt azonban soha nem értettem, hogy ha 
az ország vasútvonalainak többségén ütött-
kopott vagonok járnak is, legalább a reptéri 
vonalra miért nem lehet tiszta kocsikat beál-
lítani. Nem a francia vagy japán száguldó 
csodákat hiányolom, de talán a tisztaság, az 
üléshuzatok időnkénti mosása nem jelentene 
vállalhatatlan tehertételt, s ha másutt nem is, 
legalább ezen az egyetlen szakaszon, ahol 
a hazánkba érkező idegen az első s egyben 
meghatározó benyomásait szerzi.

Sajnos Budapest is tele van szeméttel s 
egyre agresszívabb hajléktalanokkal, akik 
nem egyszer saját vizeletükben fekszenek 
szinte valamennyi aluljáróban. London is 
tele van fedél nélküli emberekkel, de vala-
hogy a frekventáltabb helyeken nem oly 
szembetűnő jelenlétük. Az erőszakos kére-
getés azonban nem csak a hajléktalanokat 
jellemzi, a metrón, villamoson is „egy kis 
aprót” kérnek minduntalan viszonylag jól 
öltözött és nyilvánvalóan munkaképes em-
berek. Vidéken, különösen Szegeden, sokkal 
kedvezőbb benyomások értek.

Vannak persze pozitív dolgok is, elsősor-
ban kulturális, művészeti téren, de a feszített 
tempó miatt kiállításokra, operába nem ju-
tottam el. A könyvesboltokat is végigjártam, 
s néhány igazán érdekes és szép kötettel 
gyarapítottam könyvtáramat.

Miközben eladó lakásokat nézegettem 

bepillantást nyerhettem a magyar hitelinté-
zetekben túltengő bürokrácia útvesztőibe. A 
legtöbb helyről már akkor elküldtek, mikor 
közöltem, hogy csak külföldi jövedelmet 
tudok igazolni, s amikor hozzátettem, hogy 
munkaviszonyom sincs, hanem önfoglalkoz-
tató vagyok, aki utólagos adóbevallást készít, 
újabb ajtók zárultak be előttem. Mindeneset-
re elég szomorú, hogy EU csatlakozásunk 
ötödik évében még itt tartunk. A válság 
miatt a bankok egyébként is nehezebben 
nyújtanak hitelt, a Magyar Nemzeti Bank 
legújabb paternalista irányelve pedig sokak 
számára elzárja a lakásvásárlás útját. Az 
MNB azzal érvel, hogy a bedőlt hitelektől 
s a kilakoltatástól akarja megóvni az em-
bereket, de ezzel tulajdonképp gyerekként 
kezel szabad polgárokat, akik meg tudnák 
ítélni saját pénzügyi teljesítőképességüket, 
s ha ezt a pénzintézet is elfogadja, akkor 
teljesen feleslegesen avatkoznak magánjogi 
viszonyokba. Az egyéni felelősséget korlá-
tozó atyáskodás olyan családokat foszthat 
meg az önálló otthon megteremtésétől, akik 
takarékos és felelős életvitel mellett képesek 
lennének a törlesztésre.

Elutazásom hajnalán vonattal indultam a 
reptérre. Kőbányán felszállt egy elhanyagolt 
külsejű úriember, aki pénzt követelt tőlem, s 
miután visszautasítottam, a zsebéből előhú-
zott patkányt akarta rám dobni. Szerencsére 
megőriztem hidegvéremet és patkányostul 
kilöktem a fülkéből, de ez nem szegte tel-
jesen kedvét, a szomszéd kabinban szintén 
a reptérre tartó francia turistákat akarta 
patkánya segítségével kifosztani. Végül a 
kalauzzal közösen leszállítottuk a vonatról, 
de az egyik francia hölgy így is sokkos álla-
potba került, lehet hogy el sem tudott utazni.

Egyelőre ennyi jutott eszembe, a közeljö-
vőben ismét hazalátogatok, remélem, akkor 
kedvezőbb dolgokról is tudok írni. Érdekes 
módon ismerőseim nem várnak semmit a 
közelgő választásoktól, inkább rezignáltan, 
fásultan nyilatkoznak az ország mindennap-
jairól és kilátásairól.         - cs-y -, London

Overdose és Ribárszki Sándor tréner



6. OLDAL                                                               ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                                  2010. Január-Február  

Stirling György:

20 éve történt: 
Közép-Európa újjászületett

Minden új év kezdete 
arra indítja az embert, 
hogy visszaidézze a 

múltat és néhány pillanatra megálljon 
egy évfordulónál. Mert lehetetlen nem 
gondolni arra, hogy húsz éve fejeződött 
be a rendszerváltás - nemcsak Magyaror-
szágon, hanem az egész közép-európai 
térségben - és ez gyökeresen megvál-
toztatta sokmillió ember életét. Hogy 
ez a változás jót hozott-e vagy rosszat, 
arról megoszlanak a vélemények. Az 
mindenképp pozitívum, hogy a szovjet 
dominanciát és az egypárti diktatúrát 
felváltotta a demokrácia és a szabadság, 
ám az ugyanakkor megjelenő szabadpiaci 
gazdaságnak nevezett kapitalizmusban 
sokan csalódtak. Röviden úgy lehetne 
összefoglalni, hogy a politikai fordulat 
sikertörténet, de a gazdasági átalakulás 
nem mindenkinek jelentett örömet. 

Azonban az évforduló alkalmából most 
nem az utolsó két évtized szociográfi á-
jával akarok foglalkozni, hanem kizá-
rólag a húsz év előtti ősz eseményeivel, 
amelyekkel lezárult a rendszerváltás fo-
lyamata és megkezdődött az új éra. Aki 
átélte ezeket a hónapokat, jól emlékezhet 
arra a határtalan lelkesedésre, amellyel az 
egész ország - és szélesebb körben egész 
Közép-Európa - fogadta a demokratikus 
kibontakozást, amelyet a maga módján 
mindenki igyekezett támogatni - kivéve 
azokat, akik átmentették magukat a múlt 
rendszerből és meg akarták állítani az 
időt. Ami némelyiküknek sikerült is...

1989 őszének alaphangját hazánkban az 
adta meg, hogy október 7-én feloszlatta 
önmagát az addigi állampárt, az MSZMP, 
és annak romjain megalakult az MSZP, a 
Magyar Szocialista Párt, amely minden 
privilégiumáról lemondva egy lett az 
akkor feltámadó régi demokratikus pár-
tok között. A hónap másik fontos esemé-
nye volt, amikor október 23-án megtörtént 
a Magyar Köztársaság kikiáltása. A dá-
tum megválasztása az 56-os forradalom 
emléke előtti tisztelgés jele volt, csupán 
az vetett árnyékot a nagy eseményre, 
hogy a Népköztársaság kimúlását és a 
3. Köztársaság megszületését az előző 
rendszer egyik prominens képviselője, 
Szűrös Mátyás jelentette be a Parlament 
erkélyéről. Ez azonban mit sem von le a 
történelmi pillanat jelentőségéből.

Ez az aktus jelezte hivatalosan is az új 
korszak kezdetét s ettől kezdve már (majd-
nem) demokratikus keretek között zajlott 
a magyar politikai élet: a múltból örökölt, 
de már számos új képviselővel bővült, né-
mileg megújult parlamentet már áthatotta 
a szabad viták szelleme, a gótikus ház 
falain kívül pedig a pártok teljes erővel 
készültek az 1990. márciusára kitűzött 
általános választásokra.

De 1989 őszén nemcsak Magyarorszá-
gon indult meg a pezsgés, hanem a „szo-
cialista tábor” velünk szomszédos más 
országaiban is. Az Ausztria felé történt 
szeptember 11-i emlékezetes határnyitás 
óta csapatostul utaztak át Magyarorszá-
gon azok a keletnémet állampolgárok, 
akik az NDK helyett az NSZK-ban akar-
ták folytatni az életüket, és az átmenő 
forgalom soha nem látott méreteket 
öltött. Magyarország merész eljárása 
Lengyelországot és Csehszlovákiát is 
hasonló döntésre sarkallta: a hazatérni 
nem akaró keletnémeteket különvonatok 
szállították Varsóból és Prágából Nyu-
gat-Németországba. A térségen át 1989 
végén nyugatra távozott NDK-polgárok 
száma megközelítette a 350 ezret. 

Ez a hatalmas exodus megrendítette 
az egész keletnémet rezsimet. Október 
folyamán aktivizálódtak az ellenzéki 
csoportok és több nagyvárosban került 
sor tömegtüntetésekre. Amikor október 
6-án Honeckerék katonai parádéval 

ünnepelték az NDK megalakulásának 
40. évfordulóját, az események már 
előrevetették baljós árnyékukat: a tömeg 
tüntetően éltette az ünnepségen meg-
jelent Gorbacsovot, néhány nap múlva 
pedig a pártvezetőség felmentette Erich 
Honeckert minden beosztásából. Októ-
ber 18-án utóda, Egon Krenz egy sor 
engedményt tett, de ez nem elégítette ki 
a népet, amely teljes változást követelt. 
November 9-én teljesült Ronald Reagan 
kívánsága, amit pár hónappal előbb, ber-
lini látogatásakor hallhatott tőle a világ: 
„Mr. President, bontsa le ezt a falat!” - És 
leomlott a szörnyű Fal. 

Csehszlovákia volt a következő do-
minó: itt is rengett a föld és az 1968-as 
Prágai Tavasz szovjet közreműködéssel 
elnémított követelései most újult erővel 
törtek a felszínre. Az év folyamán ország-
szerte diáktüntetés diáktüntetést követett, 
de ezeket a rendőrség még brutálisan 
leverte. Később a keletnémet turisták 
példáján felbátorodott tüntetők szembe-
szálltak a karhatalommal, majd sztrájkok 
bénították meg az ország életét.

A hatalom végül meghátrált: Gustáv 
Husák november végén lemondott és új-
jáalakult a pártvezetőség, majd a kormány 
is. Decemberben Alexander Dubčeket 
a parlament elnökévé, Václav Havelt 
pedig ideiglenes köztársasági elnökké 
választották. A „bársonyos forradalom”, 
amelynek élharcosai a diákok voltak, 
győzelmet aratott Csehszlovákiában.

Románia első embere ekkor még Nico-
lae Ceauşescu volt, aki 1965-ben történt 
hatalomra kerülése óta olyan rendszert 
épített ki, amely megdönthetetlennek lát-
szott. A Securitate mindenkit rettegésben 
tartó terrorja ellenére 1989 közepetáján 
a Ceauşescu-diktatúra falain is megmu-
tatkoztak az első repedések. Egyre több 
bírálat érte a Conducatort az emberi jo-
gok megsértése és egyéb törvénytelensé-
gek miatt, de a bukásig vezető folyamatot 
egy addig ismeretlen temesvári magyar 
református lelkész, Tőkés László indí-
totta meg. Tőkés bátran kiállt a magyar 
kisebbség jogaiért és bírálta Ceauşescu 
módszereit, többek közt falurendezési 
- „falugyalulási” - terveit is. 

A hatóságok egy ideig csak zaklatással 
próbálták jobb belátásra bírni Tőkést, 
aztán úgy döntöttek, hogy erőszakkal 
távolítják el őt Temesvárról. December 
15-re tűzték ki a kilakoltatás napját, 
Tőkés azonban nem engedelmeskedett 
s a háza körül összegyűlt nagy tömeg 
meghátrálásra késztette a hatóságokat. 
A kilakoltatást másnapra halasztották, de 
a megadott időpontban százak és százak 
formáltak élőláncot a lelkész háza körül. 
Amikor a rendőrök erőszakkal akartak 
áttörni az egyre szaporodó tömegen 
(amelyben akkor már a románok voltak 
többségben), az emberek ellenálltak és 
szabadságot követelő, rendszerellenes 
jelszavakat kezdtek skandálni. A romániai 
forradalom elkezdődött. 

Az események felgyorsultak: másnap 
katonaság érkezett a városba és oszlatni 
próbálta a tömeget, miközben sokakat 
megvertek és megsebesítettek. Amikor 
a rádió jelentette, hogy a tüntetés tovább 
folytatódik, Ceauşescu elrendelte a ka-
tonaság fegyverhasználatát a „lázadók” 
ellen. A sortüzeknek másnapra már több 
mint száz halálos áldozata volt, magyarok 
és románok vegyesen. A „véres hétvége” 
olaj volt tűzre, és a gyilkosságok miatt 
felháborodott temesváriak 20-án száz-
ezernél is nagyobb számban vonultak ki 
az utcára, hogy követeljék a „Kárpátok 
géniuszának” lemondását. A feldühödött 
tömeggel sem a Securitate, sem a katona-
ság nem mert szembeszegülni és a sötét-
ség leple alatt a karhatalom eltűnt a vá-
rosból. Még az este megalakult a Román 

Demokratikus Front és átvette a hatalmat. 
Temesváron tehát megbukott Ceauşescu, 

aki Bukarestben akkor még nem érzékel-
te, hogy napja leáldozott. 21-én tömeg-
gyűlést hívott össze az elnöki palota 
előtti térre, de nem jutott szóhoz, mert 
a hatalmas tömeg lehurrogta és egyre 
hangosabban zúgott a „Le a diktátorral!” 
követelés. Ceauşescu ekkor értette meg, 
hogy itt a vég: visszahúzódott az épület-
be, ahol csomagolt és feleségével együtt 
helikopteren elmenekült a fővárosból. 

A Ceauşescu-házaspár nem jutott 
messzire: amikor egyik vidéki vadász-
kastélyukban akarták meghúzni magu-
kat, felismerték őket és az elfogásukra 
kirendelt katonai egység statáriálisan ott 
helyben agyonlőtte mindkettőjüket. (A 
kivégzést fi lmre vették, és az egész világ 
láthatta a diktátor csúfos végét.)

Lengyelországban, ahol a Szolidari-
tás 1989-re már annyira megerősödött, 
hogy az egész ország közvéleményét 
maga mögött tudhatta, a november-
decemberi átmeneti időszakban nem 
került sor erőszakos cselekményekre és 
a rendszerváltás szinte észrevétlenül zaj-
lott le: Lech Wałęsa és a szakszervezet 
vezérkara fegyveres harc nélkül vette át 
a hatalmat és szervezte meg a demokrati-
kus politikai életet.

Ugyancsak békés körülmények között 
ment végbe a reformkommunista hata-
lomátvétel Bulgáriában, ahol november 
10-én, a berlini Fal leomlásának más-
napján váltották le Todor Zsivkovot és 
jöttek helyébe új emberek. Az átalakulás 
hónapjaiban ugyan még egy darabig a 
kommunista párt vitte a prímet, de lassan 
megszerveződött az addig meglehetősen 
passzív demokratikus ellenzék, és az egy-
pártrendszerű diktatúra itt is lomtárba 
került. 

*
Nem lenne teljes a korszakról felvá-

zolt körkép, ha nem utalnánk azokra az 
erőkre, amelyek kívülről biztosították az 

előfeltételeit annak, hogy a szovjet blokk 
országaiban 1989-ben felgyorsulhatott az 
egy-két évvel előbb elkezdődött erjedés, 
ami az év utolsó hónapjaiban mindenütt a 
rendszerváltáshoz vezetett. A külső erők 
közül ki kell emelnünk Ronald Reagan 
céltudatos politikáját, amely kitöltötte 
második elnöki ciklusának utolsó éveit. 
Ez arra irányult, hogy kiszorítsa Közép-
Európából a szovjeteket és rákényszerítse 
a „Gonosz Birodalmát”, hogy visszaadja 
a térség népeinek szabadságát. Történel-
mi szerencse, hogy Reagan ehhez olyan 
partnert kapott a sorstól, mint Gorbacsov, 
aki a glasznoszty és a peresztrojka révén 
bebizonyította, hogy érti az idők szavát 
és hajlandó volt tárgyalni, sőt enged-
ményeket tenni.

Reagan elnök 1985 és 1988 között 
ötször találkozott Gorbacsovval és elérte, 
hogy Moszkva nemcsak kiengedte szorí-
tásából a hat szatellitállamot, de vissza 
is vonta csapatait azok területéről. Ro-
nald Reagan egyetlen puskalövés nélkül 
megnyerte a harmadik világháborút és 
ha ő nem szorítja sarokba Gorbacsovot, 
valószínűleg egyetlen vazallus ország 
ellenzéke sem lett volna önmagában elég 
erős ahhoz, hogy békés eszközökkel ki-
vívja a szabadságot és megvalósítsa a 
rendszerváltást.

Vitathatatlan, hogy Reagan politikája 
teremtette meg a lehetőségét a közép-
európai változásoknak s azokra az őt 
követő elnök, George H. W. Bush és 
Gorbacsov december 3-5-i máltai meg-
állapodása tette rá a pontot. Máltán vált 
az addig kialakult helyzet véglegessé és 
visszafordíthatatlanná.

2009 utolsó napjaiban visszaemlékez-
tünk arra, hogy húsz évvel ezelőtt, 1989 
végén miképp teljesedett ki hazánkban 
s egész Közép-Európában a rendszer-
váltás és hogyan honosodott meg a 
térségben a demokrácia, mert ennek az 
időszaknak a tanulságait még ma sem 
késő levonni.  

Magyar téli alkonyat

Tóth Árpád
Január

Rossz időket élünk, hogy fessem ki jónak?
Ki hisz ma Százéves Jövendőmondónak?

Mikor maga sem hisz, öreg csont, magának,
Húzván gond gyümölcse vén ágát nyakának?

Mégis, hivatalból, ő lévén az ember,
Kinél a naptáros jobb időket rendel,

Varázsló-süvegét most is félrecsapva,
Üti a jövendő kongó űrét csapra:

Csorduljon sok jóval a sok jövő hónap,
Rossz nap elmaradjon, több legyen a jó nap,

A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hivatja, - 
Ez legyen az új év legszebbik divatja!

Álmomban látogatóban 
jártam az Úrnál…

- mennybéli interjú –
Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék 

Vele, ha van rám ideje. 
Az Úr elmosolyodott és így válaszolt: 

- Az én időm végtelen, mindenre jut belőle. 
Mire vagy kíváncsi?
- Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsább-

nak az emberekben?
- Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, 

siettetik a felnőtté válást, majd viaszvá-
gyódnak a gyermekkorba... Azt, hogy 
akár az egészségüket is feláldozzák, hogy 
sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt 
költenek rá, hogy visszanyerjék egészsé-
güket... Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, 
hogy megfeledkezzenek a jelenről, így 
aztán nemhogy a jövőt, de a jelent sem élik 
meg... Azt, hogy úgy élnek, mintha sose 
halnának meg, és úgy halnak meg, mintha 
sose éltek volna.
- Atyaként mit szeretnél, ha gyerekeid 

mely tanulságokat jegyeznék meg?
- Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet 

erővel kicsikarni a szeretetet. Hagyni kell, 
hogy szerethessenek. Nem az a legértéke-
sebb, hogy mit szeretnénk az életben, 

hanem az, hogy kik állnak mellettünk. 
Tanulják meg, hogy nem célszerű mások-
hoz mérni magukat, saját magukhoz képest 
legyenek elbírálhatóak... Fogadják el, 
hogy nem az a gazdag, akinek a legtöbbje 
van, hanem az, akinek a legkevesebbre 
van szüksége... Tanulják meg, hogy csak 
néhány másodperc kell ahhoz, hogy mély 
sebeket ejtsünk azokon, akiket szeretünk, 
ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek begyó-
gyuljanak. A megbocsátást a megbocsátás 
gyakorlásának útján kell megtanulni... El 
kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik 
mélyen éreznek, de nem tanulták meg 
kimutatni érzelmeiket. Meg kell tanulni, 
hogy bármit lehet pénzen venni, csak 
boldogságot nem... Két ember nézheti 
ugyanazt a dolgot -  és mégis két másféle 
dolgot látnak… Meg kell tanulni, hogy az 
az igazi barát, aki mindent tud rólunk és 
mégis szeret. Nem mindig elég, ha mások 
megbocsátanak, meg kell bocsátanunk 
magunknak is.

Búcsúzásnál megköszöntem szavait, Ő 
pedig így válaszolt:
- Az emberek elfelejtik mit mondtál, mit 

csináltál. De arra mindig emlékezni fog-
nak, hogy milyen érzéseket ébresztettél 
bennük...

(Köszönet Emődy Csaba, Budapest)
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A II. Világháborút követő években, 1945 
és 1950 között, a szétrombolt Nyugat-
Európa egyik nagy problémája volt - az 
újjáépítésen felül - a kb. 15 milliónyi ún. 
„Displaced Persons”, röviden DP megol-
datlan kérdése. Az óriási szám magába 
foglalta a kitelepítettek, a leszerelt katonák, 
a volt hadifoglyok, politikai menekültek, 
koncentrációs táborokból hazatérők vagy 
az országhatárok eltolódása és bizonyta-
lansága miatt eredeti lakhelyükre vissza 
nem térő nagyszámú családok tömegét. 
Nyugat-Európa akkor telt meg menekült-
táborokkal, amikor a lakosság is nagy la-
káshiányban szenvedett és nehezen élede-
zett újra a romok felett…

Ezeknek a felsegélyezésére alakult meg 
az UNRRA (Egyesült Nemzetek Rehabili-
tációs Kapcsolatainak Adminisztrációja). 
Bár ez a szerv elsősorban a volt Szövet-
ségesek polgárait támogatta, beleértve a 
Szovjetuniót is, éppen az ún. „ex-enemy” 
katonák és civilek rázúduló tömegei jelen-
tették számukra a legtöbb munkát. 

A menekültek legnagyobb része olyan 
országok polgára volt, akiknek szülő-
földje a Szovjetunió adminisztrációja alá 
került. Ezek óriási többsége hallani sem 
akart a kilátásba helyezett hazatelepítésről, 
és noha szinte mindenüket elvesztették, 
inkább a lágerek vackain húzódtak meg. 
Az elv az volt, hogy senkit sem lehet 
erőszakkal hazatelepíteni. Ettől ritkán tér-
tek csak el, mint pl. a Vlasszov-féle hadse-
reg orosz, vagy horvát usztasáknál, akiket 
erőszakos hazatelepítésük után Sztálin és 
Tito katonái szinte azonnal agyonlőttek. A 
magyar politikai menekültek gátlástalanul 
nagy számú kiszolgáltatása még a mai 
napig vitatott téma.

A volt Szövetségesek nyugati katonái, 
angolok, franciák, hollandok, belgák, stb. 
hadifogságból való szabadulás után szinte 
azonnal hazatértek, és számuk különben 
sem volt nagyon jelentős. A volt szovjet 
hadifoglyok nagy része már vonakodott 
hazatérni, és részben sikerült is nekik Nyu-
gaton maradni. A több milliónyi lengyel, 
- főleg az Anders hadsereg tagjai - bár 
szövetségesek voltak, nagyobbrészt re-
mélték, hogy országuk a londoni emigráns 
kormány vezetése alá kerül. Ez azonban 
nem következett be, és a sokat szenvedett 
Lengyelország megint csak a Szovjetunió 
érdekszférájába került. Nyugaton maradt 
katonái és milliónyi civilje nagyban hoz-
zájárultak a DP-menekültek számának 
emeléséhez.

A régebbi volt olasz gyarmatokon (Abesz-
színia, Szomália, Eritrea, stb.) az angolok 
nemcsak a katonákat, hanem a civileket 
is összeterelték, hajókra rakták és kitették 
őket Nápoly kikötőjébe. A gazdasági csőd 
szélén álló olasz kormány csak nagyon 
szűkösen tudta eltartani az amúgy is sze-
gény városban lézengő menekültek óriási 
tömegét. Akkor született meg a dal:

Gli americani dicono fratelli,
Ma invece cioccolata ci mandano piselli.
(Az amerikaiak ugyan testvérnek szólíta-
nak, de csokoládé helyett szárított borsót 
küldenek.)

A leszerelt német katonák milliói haza-
térhettek… ha volt hová. Mert nemcsak a 
házak omlottak össze, ahol laktak, hanem a 
családtagok is meghaltak a bombázásban, 
vagy malinky robot révén a Szovjetunió 
„vendégszeretetét” élvezték. Ezen a té-
ren a Nemzetközi Vöröskereszt tett igen 
nagy szolgálatot az eltűnt, szétszóródott 
családok felkutatásában. Az (1949-ben 
létesült) ún. NDK területén honos német 
katonák és civilek csak igen kis számban 
tértek vissza eredeti lakhelyükre, inkább 
Nyugaton maradtak, még a kezdeti ne-
hézségek ellenére is. Ezek eltartása a még 
csak lábadozó Németország számára óriási 
terhet jelentett, különösen, mikor ezek szá-
ma szinte ugrásszerűen emelkedett a volt 
szudétanémetek óriási, többmilliós töme-
gével, akiket a csehek egyszerűen elűztek 
és „áttelepítettek” a lebombázott, éhező és 
túlzsúfolt Nyugat-Németországba.

Ausztria ügyes politikája révén „felsza-
badított” országnak számított, de mégis me-
nekülttáboraikban, amelyeket az UNRRA, 
az osztrák kormány és más szervezetek 
tartottak fenn, milliónyi menekült húzódott 
meg jobb időkre várva. A magyarok - az 
összlakosság számához viszonyítva - egyik 
legmagasabb százalékát jelentették a me-
nekülteknek. Ennek egyik oka volt, hogy 
a Szálasi-féle kormány minisztériumai, 
más közhivatalok, néha még a tűzoltók is 
a háború utolsó fázisában, ha csonkán és 
rendszertelenül is, de Nyugatra települtek.

Voltak, akik már átélték a szovjet „felsza-
badulást” és még a választások előtt, ahogy 
akkor mondották, „lábbal szavaztak”… 
Sokan voltak, nem csak magyarok, akik 
azt hitték, hogy a lágerélet csak átmenet, 
mert reménykedtek egy új világháborúban. 
Sajnos ezt az ábrándot egyes hivatalos 
amerikai szervek suba alatt még terjesz-
tették is, különösen, amikor a hidegháború 
már kiéleződött. 

A különféle német és lengyel területek 
táboraiból még élve megszabadult zsidók 
helyzete elég különböző volt. Nemcsak az 
UNRRA bőkezű támogatásában részesül-
tek, hanem a Joint/JDC (American Jewish 
Joint Distribution Committee) is rögtön 
összeírta őket és támogatta a Palesztinába 
irányuló kivándorlásra (aliyá). Elég nagy-
számú zsidónak sikerült főleg rokonaik 
révén kivándorolni az Egyesült Államokba 
és onnan, érthetően, kevesen gyarapították 
az ún. alijázók számát. A nyugati, angol, 
francia, belga, holland, stb. zsidók rögtön 
hazatértek, bár ezek közül elég sokan 
később Izraelbe települtek. A még életben 
maradt szegény és hontalan lengyel, orosz, 
litván zsidók már eleve nagy többségük-
ben a felállítandó új Izraelben reméltek új 
hazát találni. Mivel ez akkor még, egészen 
1948-ig angol fennhatóság alatti terület 
volt, csak bizonyos számú zsidó bevándor-
lását engedélyezték, és így az oda igyek-
vők nagy része illegálisan, vagy csak nagy 
kockázattal indult útnak. Az arabok, akik a 
brit adminisztráció alatt viszonylag békén 
éltek a zsidókkal (ezek száma akkor még 
egészen jelentéktelen volt), most termé-
szetesen félve néztek az egyre gyorsabban 
növekvő tömegű zsidóra, ami mind a mai 
napig a legnagyobb megoldatlan problémá-
ja a Közel-Keletnek. Palesztinát végül az 
ENSZ 1948-ban kétfelé osztotta, de ezt a 
megoldást egyik fél sem fogadta el. 

Különös, egyedi kivétel volt Spanyol-
ország magatartása. A háború alatti két-
ségtelen német és olasz kölcsönös szim-
pátiát a győztes angolszászok elég rossz 
szemmel nézték, és voltak tervek - főleg a 
Szovjetunió kezdeményezésére - Franco 
megbuktatására. Viszont azt is számba 
vették, hogy minden német nyomás elle-
nére Franco nem volt hajlandó a Szövet-
ségesek ellen harcba lépni, és különösen 
már a hidegháború kifejlődésével abszolút 
antikommunista magatartása már nem 
volt lebecsülendő tényező. Menekültek 
- már csak a természetes határok nehéz-
ségei miatt is - nagyon nehezen jutottak 
be Spanyolországba, viszont jelentősebb 
katonai vagy polgári személyiségek Franco 
engedélyével léphették át a Pireneusokat. 
Főleg magasrangú repülőtisztek, akik 
később Argentínába emigráltak, sőt a hor-
vát poglavnik, Ante Pavelić is, aki sokévi 
argentínai tartózkodás után végül is Spa-
nyolországban halt meg.

Nem lehet megjegyzés nélkül hagyni 
a táborokban élő menekültek erkölcsi 
és etikai magatartását. Akkor és ott a 
nyomorult lakhatási viszonyok között 
a természetes erkölcsi normák erősen 
fellazultak. Számos család bomlott fel; a 
válások napirenden voltak, néha még nem 
is egész törvényesen, ami később elég sok 
problémát okozott az emigránsoknak új 
hazájukban. Nagyon kevésnek sikerült 
csak állandó jellegű lakáshoz jutni, már 
csak az óriási lakáshiány miatt is. Talán 
csak a Párizsban élők voltak valamivel 
jobb helyzetben, ahol akkor számtalan kis 

hotelben húzódhattak meg, ami még azok 
számára is elérhető volt, akik kétkezi, olcsó 
munkával keresték meg a mindennapi ba-
guette-jüket. A különböző nemzetiségűek 
persze igyekeztek a maguk fajtája közé 
jutni és fenntartani a kapcsolatokat. Ez 
különösen a magyarok között nem volt 
nagyon nehéz, hiszen szinte legtöbbjük 
kolléga vagy bajtárs volt. 

Viszont azt lehet mondani, hogy az 
elkülönülések során a lelket csaknem 
minden náció fi aiban a papok tartották 
fenn. Erre nagy szükség is volt, hiszen a 
már említett erkölcsi szokások és normák 
meggyengülésével szemben csak ők har-
coltak több-kevesebb eredménnyel. Jófor-
mán minden DP-ben ők ápolták a nemzeti 
érzést és a jobb jövő reményét. Szerepüket 
nem szabad alábecsülni, nélkülük a sok 
milliónyi lézengő, szegény és elkeseredett 
menekült között igen könnyű lett volna 
felfordulást, sőt lázadásokat is szítani.

A kényszerű együttélésnek azért volt 
néhány jó oldala is. A sokszor gyűlöletig 
fajuló nemzeti vagy faji ellenérzések na-
gyon lecsiszolódtak és a közös nyomor 
sokszor egymásra utalta az embereket, akik 
így szolidárisan megismerték egymást. He-
tekig voltam tanúja dalmát-olaszok, usztasa 
horvátok, titoista szerbek békés együttélé-
sének, ami a lágereken kívül szinte elkép-
zelhetetlen lett volna. Közösen rendezett 
színdarabok, zenedélutánok mondhatni 
napirenden voltak, és ezt a táborok vezetői 
érthető okokból a legmesszebbmenően 
támogatták is. Sokszorosított, primitív 
kivitelű lapocskák, sőt folyóiratok is meg-
jelentek, amiket azután úgyszólván az 
aktatáskákból terjesztettek. 

A magyarok ebben különösen elöl jártak, 
bár természetesen nem hiányoztak ezek-
ből az írásokból a politikai acsarkodások és 
vádaskodások sem. De azért valahogy mé-
gis fenntartották a közösségi szellemet.

A háború utáni politikai felelősségre 
vonást nemcsak a Nürnbergi Per jelentet-
te, hanem az ún. „kollaboránsok” szigorú 
büntetése is, akik ellen szabályos fejva-
dászatot rendeztek, főleg Norvégiában, 
Hollandiában, Belgiumban, még Fran-
ciaországban is.

A tengernyi menekült számára nagy ne-
hézséget jelentett olyan személyazonossági 
papír beszerzése, amelyet mindenhol elfo-
gadtak volna. Ilyen viszont nem létezett. 
A DP-k egyszerű kis kártyát kaptak, de 
ez a táborba való be- és kilépésen felül 
esetleg csak az élelmiszerjegy-jogosult-
ságát igazolta. Néha még azt sem. Csak 
a kivándorlások megindulásával kezdett 
a Nemzetközi Vöröskereszt bizonyos 
passeport-féleséget kiállítani, de ezt sem 
fogadták el mindenhol. 

Természetesen voltak születések, házas-
ságkötések, halálozások. Ezek papírjait az 
illetékes országok civil hatóságai állítot-
ták ki, de például hagyatéki eljárást más 
zónából, vagy más országból szinte lehe-
tetlen volt elkezdeni. A négy megszállási 
övezeten belül az angol, amerikai, francia 
és szovjet katonai hatóságok adhattak 
utazási okmányt, esetleg más zónába is, 
de „négyhatalmi” útokmányt csak nagyon 
nehezen lehetett beszerezni.

A sok milliónyi menekült legnagyobb 
problémája természetesen a létbizonyta-
lanság volt. Tömegesen egészen 1948-ig
egyetlen ország sem volt hajlandó befo-
gadni őket, viszont ügyes amerikai és 
szovjet ügynökök a legértékesebb elemeket 
gyorsan kiszipkázták és soron kívül 
országaikba vitték, nem sokat törődve 
politikai beállítottságukkal - gondoljunk 
csak Wernher von Braun nevére. Talán 
fölösleges is említeni, hogy a táborok a 
spionok, beszervezők, agent provocateur-
ök számára termékeny táptalajt jelentettek.

Ahogy a Marshall-terv során elkezdődött 
Európa újjáépítése, egyre nyilvánvalóbb 
lett, hogy a menekülttáborok sokszázezer 
lakója veszélyes politikai töltetet is jelent-
het a befogadó országoknak. Egyrészűket 
könnyű volt elhelyezni Franciaország és 

Belgium bányáiban, de ez az egészhez ké-
pest csak jelentéktelen szám volt. Viszont 
elég sokan választották a francia Idegen-
légiót, már csak romantikából is. Ezeknek 
azután bőven jutott tennivaló, hiszen a 
franciák nemcsak Észak-Afrikában har-
coltak, hanem akkor már a Távol-Keleten 
is, ahol a legnagyobb veszteségeik voltak. 
Néhány magyar is jelentkezett, de a zömét 
a németek képezték, leszerelt, vagy hon-
talan katonák, akik nem remélték a német 
haza újjáépítését.

*
Akik azután a világ sorsát a legmagasabb 

polcokról irányították, felismerték, hogy 
a legjobb járható út a menekültprobléma 
megoldására ezek tengerentúli kivándo-
roltatása. Ezt az UNRRA szervezte meg 
és viselte annak jelentős költségeit is, ami 
még mindig kevesebbe került, mint a mene-
külttáborok hosszú évekig tartó fenntartá-
sa, nem is beszélve annak politikai és főleg 
szociális árnyoldalairól. Eleinte elég nehéz 
volt befogadó országot találni, mert Kana-
da, Új-Zéland és Ausztrália is akkoriban 
szerelte le a világháborúban részt vett kato-
náit, és természetesen elsősorban ezek szá-
mára kellett munkalehetőséget biztosítani.

Elsőnek Argentína nyitotta meg kapuit 
Perón tábornok javaslatára. Az ország 
élet-színvonala akkor nagyon magas volt 
és úgy gondolták, hogy a kisemmizett me-
nekültekkel feltölthetik a lakatlan ország 
még meg nem művelt területeit. Már előző 
tapasztalataik révén is előnyben részesítet-
ték az igénytelenebb olasz bevándorlókat, 
nem is beszélve azok itteni kapcsolatairól, 
hiszen az ország lakosságának 40%-a 
olasz eredetű.

A sok bevándorló német, cseh, lengyel és 
magyar viszont nagyobbrészt entellektüel 
volt, akik sehogyan sem akartak földet túr-
ni a Pampán, vagy fát vágni az őserdőben. 
A hivatalos szervek nem tudták, sőt, nem is 
akarták ezek szellemi értékeit beépíteni az 
országba, így aztán hosszú évekig alacso-
nyabb rendű munkával keresték a kenye-
rüket. Ez azonban sohasem hiányzott ebben 
a mérhetetlenül gazdag országban, ahol 
akkoriban senki sem maradt munka nélkül.

Néhány évvel később azután már Ausz-
trália és Kanada is befogadta a menekültek 
tömegeit, ami óriási fellendülést jelentett 
ezeknek az országoknak. Rövid átképzés 
után minden téren folytathatták foglalko-
zásukat, és elég hamar beletörődtek, hogy 
belátható időn belül nem térhetnek vissza 
szülőföldjükre. Felfedezték a szabadság 
édességét és a meggazdagodás nem min-
dig gyors, de tág lehetőségeit, szemben 
a „szocialista tábor” parancsuralmával, 
szürkeségével és szegénységével. 

Egy nem is jelentéktelen réteg továbbra 
is Európában maradt, főleg Nyugat-Német-
országban, amely éppen a Marshall-terv 
révén gyorsan talpra állt. Igen sok entel-
lektüel maradt Franciaországban, és fi atal 
diákok százával tanultak tovább Belgium, 
Anglia és Hollandia egyetemein. Ezek 
elvégzése után igen kevesen tértek haza, 
vagy vándoroltak tengeren túlra.

Az Egyesült Államokban megmaradt 
a kvótarendszer, de azt gyakran kiszé-
lesítették. Így, ha későbben is, de kb. 
másfél millió ember tudott oda kivándo-
rolni. Gyorsan beilleszkedtek az „Ame-
rican Life”-be, amely mindenki számára 
lehetővé tette a boldogulást.

Arra nagyon kevesen gondoltak, hogy 
az európai nemzetek a szörnyű háborús 
veszteségek után elvesztették legalább 10 
millió polgárukat, akik már az újonnan 
választott haza gazdaságát és fellendülését 
gyarapították.

Az 50-es évek végére már lényegileg 
nem maradt menekülttábor. Akik nem 
vándoroltak tovább, németek vagy fran-
ciák lettek. A 90-es években felszabaduló 
Kelet-Európába már csak kevesen tértek 
vissza, főleg amikor látták, hogy ott szinte 
mindent elölről kell kezdeni és felszámol-
ni a szocialista gazdálkodás hátramara-
dottságait.  
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Elhalálozások   (Lapzárta után): 
- Mizsey Péter előfi zetőnk tavaly december 29-én meg-

halt. Súlyos betegen került öregotthonból kórházba már 
1 hónappal korábban. Önzetlenül áldozatos, értékes, jó 
magyar volt. Főleg a magyar őstörténelem, a szumerológia 
és a magyarországi politikai és gazdasági helyzet foglalkoz-
tatta. Isten nyugosztalja!
- Czanyó Adorján Dodó január 2-án 90 évesen Santa 

Teresitában elhunyt. A közszeretetnek örvendő népszerű 
Dodó 27 éven át szerkesztette a Dél-amerikai Magyar Hír-
lapot ennek megszűntéig 2004. januárban. Felesége Helga 
gerincbántalmakkal otthonukban volt, míg lányukra esett 
idős, beteg szülei istápolása. Mimit ez nagyon megviselte, 
utolsó percig édesapja mellett volt. Bővebbet következő 
számunkban.
- Czanyó Évi (Dodó-Helga 3. gyermeke) követte édes-

apját. Január 5-én Németországban meghalt. Kegyetlen és 
hosszú betegség vitte el 52 éves korában. Isten veled, Évi!

Betegeink
- Farkasné Ercsey Judit térdoperáción esett át december-

ben. Kéthónapos utókezelést írtak elő a teljes fölépülésig, 
de a szilveszter estét már a Hungáriában töltötte.
- Jeszenszky-Böhm Attila műtét után már otthonában 

kezd fölerősödni. 
Születés

Pejkó Oszkár előfi zetőnknek 
karácsonyi ajándékként decem-
ber 26-án megjött Laura lánya 
elsőszülöttje, a közel 3 kilós kis 
unoka, Candelaria Rodríguez 
del Pozo-Pejkó. Gratulálunk!

Esküvők
- Kerekes Marci cst. és 

María Paz Nadale decem-
ber 12-én a San Benito Abad 
templomban örök hűséget 
esküdtek egymásnak meg-
ható misével egybekötött 
szertartásban, argentin és 
magyar kórus kíséretével. 
Utána fogadás a Golden 
Centerben, ahol hajnalig 
táncolt zömével az ifjúság. 
A Regösök is alaposan ki-
vették részüket! Nászútjuk 
Argentína csodás déli részei-
re vitte őket. Sok boldogsá-
got az ifjú párnak! 

- Késve adunk hírt egy dí-
szes esküvőről. Tavaly jú-
nius 27-én USA több álla-
mából jó néhány magyar 
utazott Washingtonba, hogy osztozzon Dömötör Éva és 
férje William Bill Barnes nagy örömében. Éva nagy gond-
dal készítette elő egyetlen lányuk, Katalin esküvőjét. A 
fáradozás megérte, mert csodásan sikerült az ünnepély, még 
az angyalkák is mosolyogtak hozzá az égből. „Argentinok” 
is jelen voltak: Leővey Kati Morgó, lánya Brockné Leővey 
Annamária Buksi és annak férje, és a kis négyéves unokája, 
Beatrice; Kuklenyik Judit és férje Szekeres János és 13 
éves kislányuk Csilla, Éva tanítványa. Továbbá a meny-
asszony keresztanyja, Némethyné Kesserű Judit és lánya, 
Némethy Mária. Ám a „brazilok” sem maradtak le, egy 

egész „halom” Dömötörrel: 
Éva bátyja Gábor nagybá-
csi és lányai Zsuzsi, Kati 
és Csilla, akik a szertartás 
alatt a Bibliából olvastak 
föl. Gyerekeiket is elhozták, 
mind beszél magyarul… 
Jelen volt az eredetileg São 
Pauló-i Kormanné Kokron 
Zsuzsi, közkedvelt becene-
vén Sali. A dél-amerikai-
magyar együvé-tartozásnak 
egy újabb élő példája adódott 
így ezen a fényes esküvőn! 
Gratulálunk a fiataloknak, 
szülőknek egyaránt!

†
Szomorúan jelentjük, hogy 

ZNAKOVSZKY ZOLTÁN
Budapest, 1920 – Buenos Aires, 2009

honfi társunk, barátunk, a Szent István Otthon 
támogatója november 8-án éjjel csendesen 
elhunyt. 
Gyászolja: 

Gellért Csepreghy Zsuzsanna, felesége 

Búcsú egy baráttól
Znakovszky Zoltánnak se gyermeke, se közeli rokona 

nem volt, de barátai annál többen. 
Itt Argentínában sokan voltunk, de sajnos időközben már 

kevesen maradtunk. Zoltán, barátoknak Kokó 1920-ban 
született Budapesten, és mint fi atal gépészmérnök 1947-ben 
Svájcba menekült, ahol tehetségét felismerték és a Brown 
Boveri gyárában alkalmazták. Rövidre rá Argentínába érke-
zett. Itt abban az időben kezdték a léghűtést tanulmányozni 
és bevezetni. Zoltán az észak-amerikai CARRIER világcég-
nél kezdte csodálatraméltó pályafutását. Szaktudását 1960 
és 62 között Németországban bővítette, úgyannyira, hogy 
1962-ben Argentínában megalapította saját INTER-Project 
SRL léghűtéssel foglalkozó cégét.

Feleségét, Gellért Csepreghy Zsuzsát Buenos Airesben 
Szikla Péteréknél ismerte meg. Kokó, ez a vidám, optimista, 
kitűnő sportember közkedvelt tagja lett egy kiterjedt, főleg 
vízisportot kedvelő magyar társaságnak. Ezek a jó barátok, 
akikkel Tigrén együtt csónakáztunk, vagy Devotóban, 
Martínezben együtt táncoltunk vagy bridzseztünk már nem 
búcsúzhatnak el tőle. Mindennek megmaradt élő tanújaként 
szomorú szívvel búcsúzom Kokótól. Ugyanakkor hálát adok 
Istennek, hogy ilyen kedves barátot adott nekünk. Zsuzsának 
pedig megnyugvást és életkedvet kívánok. 

Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa

M i t  h a l l o t t  a z  A M H  ?
Események, Vegyes

- November 19-én hármas 
ünneplés volt az Oleandere-
knél: Az 1. unokáért Pappné 
Zizit, a harmadikért Botka 
Bözsit és Navesnikné Mókus  
többszörös nagymamát  szüle-
tésnapjáért - mindannyian vi-
dáman, nagy partedlikkel… 

- Haltenberger Ányos Bea is dupla 
nagymama lett: 1. fi a Adolfo Reyes 
lett papa 
augusztus 
17-én és 
2. fi a To-
más Re-
yes kisfia 
Francisco 
megszüle-
tett Barce-

lonában, december 9-én. 

- Nagy Karácsonyi vásár 
a Hungáriában, Mikulással! Az évente újból és újból 
lelkesen megszervezett vásárnak általában sikere van, az 
itt-ott rossz idő, vagy olykor hideg ellenére is. 
A Regös Együttes táncosai ezúton köszönik meg mind-

azoknak a felnőtteknek és Oleandereknek, akik - még ha nem 
Regös szülők is - a szokásos jókedvükkel megszervezték a 
három Regös standot és 3 napon keresztül helytálltak mellet-
te. Külön köszönet a Magyar nagykövetségnek a sorsoláshoz 
adományozott értékes könyvekért, brosúrákért. Az Íjjas test-
véreknek, hogy idén ismét komoly összeggel járultak hozzá 
a Regös Együttes fenntartásához a Los Montes árueladásból. 
Ez a jövedelem megkönnyíti az uruguayi út költségeit és 
anyagok bevásárlását a népviseletekhez. Kiemelendő az a 
kellemes összhang, összedolgozás és vidámság, amely a 
fi atal táncosok és a felnőttek között uralkodott 3 napon át! 

A vásáron sok régen nem 
látott arcot fedezhettünk 
föl. Köztük a Van Hyfte 
családot is. A kis Rozika 
nem akart mamájától, Cse-
reklye Zsókától tágítani, 
mert amilyen lelkesen várta 
a Mikulást, oly hirtelen 
inába szállt bátorsága és 
csak messziről nézte, meg-
szeppenve…    (Fotók Zsóka)

- Az idei utolsó AMISZ Vezetőségi gyűlésen december 
7-én a kolónia jövőbeni fönnmaradásáért teendőket tárgyal-
ták, mint szokásosan a Mindszentynumban. Lehetőleg már 
januárban a Székelykapu halaszthatatlan tatarozására kell sor 
kerüljön, a költségekre a kolóniához és Intézményekhez fo-
lyamodnak segítségért. Továbbá a LAMOSZSZ nagygyűlés 
tervezése folyik május 15-17-re, amelyen a latin-amerikai 
tagintézmények és remélhetőleg a magyar Miniszterel-
nöki Hivatal képviselői vesznek részt. (l. fotó átellenes o.)
- Az AMH spanyol részében olvasható egy igen szép, ké-

pes beszámoló a chacói Coronel Du Gratyban megtartott 
fesztiválról. De már előzőleg is fényt hozott a magyar névre 
az ottani tánccsoport: a Cnel. Du Gratyban Roglich Nati 
vezetése alatt működő Liliom néptánc gyermekcsoport és 
Villa Ángela magyarjai az AMISZ kérésére feltűnést keltő 
kiállítással nagy sikerrel képviselték az argentínai ma-
gyarokat az oberái XXXº Fiesta Nacional del Inmigrante 
találkozón. Szép videót küldtek az eseményről és a Du 
Graty TV-interjúról. A Liliom Együttes ezen kívül október 
elején megnyerte az 1. díjat: 1º Premio en competencia de 
folklore mundial en el Chaco. - Sajnáljuk, hogy nem kapunk 
a résztvevőktől értesítést az ottani fontos eseményekről, 
hogy mindezt részletesebben ismertessük!
- Honfi  Krisztina november 24-én sikeresen megvédte 

diplomáját és így megkapta a szépművészeti oklevelét. 
„Kitűnő 10-es” osztályzatot érdemelt ki. Gratulálunk a 
frissensült Licenciadának! 

- Honfi László 
Memorias de la 
Tierra Colorada 
című könyve CD-
n, szép csoma-
golásban jelent 
meg. A könyv László gyermekkori 
éveiről a misionesi agrár elemi 
iskolában, valamint a vadregényes 
Pirayban a családdal együtt töltött 
nyarakról számol be. A régi, kedves 
emlékek leírása adott erőt Lászlónak 
a betegsége elleni küzdelmében. (A 
HKK-ban kapható. Szerk.) 

Az óév búcsúztatója
- December 26-án este a sajnos hiányos Oleander csoport-

ból „csak” tizenheten búcsúztatták az óévet Navesnikné 
Mattyasovszky Mókusnál „batyus” alapon. Gyönyörűen 
megterített asztal várta a vendégeket. Hajnali 2-ig folyt a 
baráti kellemes hangulat.  

- Sajnos volt kellemetlenség is. Kerekes Áginak nem várt 
„ajándékként” kellett elszenvednie kocsijának december 
23-án du. történt ellopását, méghozzá a karácsonyi bevásá-
roltakkal jól megpakolva! Az argentínai biztosítási rendszer 
szerint 1 hónapig kell várni, hátha előkerül az autó…
- Szilveszter est a Hungáriában: Sans-Souci zenekarral, 

szép számban ünnepelték a 2010-es év kezdetét. Az ifjúság 
szokás szerint a teniszpályán nagy sereg fi atalt hozott össze  
a már híressé vált jó hangulatú bulira. Köztük volt több 
külföldi cserkész is, akik a VK-táborokra érkeztek.

*
Szerkesztőségünket és a szerkesztőt magát is megszám-

lálhatatlan karácsonyi és újévi jókívánsággal látták el a 
kedves Barátok, Olvasók. Egész oldalt igényelne fölso-
rolásuk, ezért itt mondunk ezekért köszönetet. 
Újból B.U.É.K.!                                         (BGT/HKZS)

 ◄  A  szülök Valentín és Laura 
túlboldogok a pici Candelariával!

Kerekes Marci büszkén ► 
vezeti ki újdonsült feleségét, 

Pachu Nadalet

A menyasszony ragyog, csupa 
fény… Barnes-Dömötör Katalin 
és férje, Christopher Dietz 

Az örömanya Éva bátyjával 
Dömötör Gáborral lejtett 

táncát kíséri Leővey Buksi és 
férje, Matthew Brock

A menyasszony megperdíti a 
kis Brock Beatrice-t; Leővey 
Kati Morgó a háttérből fi gyeli 
unokáját

Standok sokasága, sűrűn egymás mellett…

A Mikulás krampusz és 
virgács nélkül jött és az 

udvaron kezdte hívogatni a 
gyerekeket, 

névszerinti jegyzékből

b.-j.: Pappné Rácz Zizi, 
Navesnikné Mattyasovszky 

Mókus, Botka Bözsi

Adolfo Reyes Adolfi -
toval

Tomás Reyes a 2 napos Fran-
ciscoval és Bea nagymamával

A friss diplomás 
Honfi  Kriszti  szü-

leivel, nagynénjével 
és egy barátnőjével 

ünnepel

 A CD-könyv borítólapjának eleje

A vidám óleányok óév-búcsúztatása
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ban tanuló argentin gyermekeink hasonló 
adventi képeket küldtek Budapestről, 
mint amiket a nagykövetségi vacsorán 
láthattunk. 

- Az argentinok fi gyelmét politikai vagy 
gazdasági krízisek ellenére minden év vége 
felé az országos lovaspóló-mérkőzések 
kötik le. Vitathatatlan, hogy ebben a sport-
ban Argentína világviszonylatban első 
helyen áll. Az első hétvégeken különböző 
vidéki pályákon egymás között megvívnak 
a legjobb klubok válogatott játékosai, de 
a koronáért, végső bajnoki díjért a paler-
mói pólópályán december 12-én kellett 
megküzdenie a két legjobb csapatnak. 
Óriási izgalom előzte meg ezt a kivételes 
mérkőzést a 2 legjobb csapat, Ellerstina 
és La Dolfina bajnokai között. Miért 
volt ez a bajnokság kivételes, történelmi 
jelentőségű? Mert évtizedek óta először 
fordult elő, hogy két 40 hendikeppel 
rendelkező együttes küzdjön Palermóban 
a koronáért. Az esélyek annyira egyformán 
jók voltak, hogy senki sem tudott jósolni. 
Mondhatnánk, hogy annyira jól játszott 
mindkét csapat, hogy szinte untuk. Minden 
chukker (játszma) után egyformán álltak. 
A nyolcadik, utolsó chukkernél mindegyik 
16 góllal végzett. Egy hosszasan vitatott 
büntetés után a bírák nem szavazták meg 
Ellerstinának a győzelmet, hanem meg-
hosszabbították a játszmát 1 első gólig. Egy 
utolsónak vélt rohamban, (ifj.) Gonzalo 
Pieres (Ellerstina), és Adolfo Cambiaso 
(La Dolfi na) egymás mellett testközelség-
ben vágtattak, amikor Cambiaso váratlanul 
a lovával együtt bukott, mert lovának lába 
beleakadt a gyeplő szárába. Az órát pár 
pillanatra megállították, amíg Cambiaso 
újra lóra szállt, majd 90 másodperc után 
Mariano Aguerre bámulatos ügyességgel 
bevágta a gólt a ka-
puba. La Dolfi na, 
Adolfo Cambiaso 
csapata 17-16-tal 
lett 2009-ben a 
116. “Abierto Ar-
gentino de Polo” 
bajnoka. 

-November 15-én a núñezi San Rafael 
auditórimban várakozáson felüli öröm 
volt meghallgatni az Ars Hungarica ren-
dezésében bemutatott hangversenyt. A 
publikum nagy része hála Gosztonyi Gyula 
bevezető szövegének a helyszínen értesült 
ennek a hangversenynek jelentőségéről és 
érdekességéről. Megismerhettük Erdei 
Pétert, a világhírű zenetanárt, a kecskeméti 
Kodály Zenepedagógiai Intézet igazgatóját 
és a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia 
professzorát, aki az Ars Hungarica meghí-
vására és a MEH támogatásával látogatta 
meg az argentínai IUNA zenefőiskolát és 
annak szaktanárát, Leidemann Sylviát. 

A magyar pentatonikus népzenét Bartók 
és Kodály, valamint az őket követők feldol-
gozásában még a magyarok sem értik, ill. 
élvezik mindig. Sylvia zseniális pedagógiai 
készségének és tehetségének köszönhető, 
hogy a 4 argentin kórus, a vendég Erdei kar-
mester vezénylete alatt, magyarul énekelte 
a szebbnél szebb darabokat. Gratulálunk 
Sylvia sikeréhez. Örömmel értesültünk, 
hogy az itteni nyári vakációt Magyaror-
szágon tölti, ahol szakmunkáját végzi a 
zenevilágban. Az említett hangverseny 
és Erdei Péter látogatása egy eredményes 
kapcsolatnak bizonyult az IUNA főiskola 
és a Liszt Ferenc Zeneakadémia között, ami 
sokban segíti majd elő a Kodály módszer 
és kóruséneklés terjesztését az argentin 
iskolák körében.

- November végén 25 éves német uno-
kámmal, Katalina Frankéval autóbusszal 
pár napra  meglátogattuk fi amék, Sebess 
Péterék carilói otthonát, ahol bemutathatta 
nagybátyjának, hogy nemhiába töltött 4 
hónapot Argentínában. Elég jól megtanult 
spanyolul, és akárcsak anyja (Sebess Már-
ta) mindenütt feltalálta magát, mindent 
élvezett és igen jól mulatott. Örömmel 
ismerkedett a klasszikus zenével, a magyar 
zenével sőt még az operavilággal is.  

- November 29-én a Hungária Klub 
dísztermében együtt élveztük a felejthe-
tetlen Karácsonyi kántálást, ahol a Coral 
Hungaria, Leidemann karnagy vezetésé-
vel  egy csodálatos élménnyel ajándékozta 
meg a magyar kolóniát. A belépőjegyek 
árát a Zrínyi Kör ösztöndíjbizottságnak 
ajánlották, de ez még az önköltséget sem 
fedezte. A kolónia idősebb korosztálya 
nem jelent meg, hivatkozással az esőre 
vagy egyebekre. Sajnálom őket, mert sokat 
mulasztottak. Advent első vasárnap estjén 

a karácsonyi magyar dallamok, szavalatok, 
az ízlésesen feldíszített terem, a kellemes 
megvilágítás, gyertyafény a legszebb érzel-
meket váltotta ki mindannyiónkból. Ale-
jandro Lago, a Zeneakadémia kitüntetéssel 
végzett művésze, zongorakísérettel az oboa 
hangján tolmácsolta a mindannyiónk által 
ismert „Este a székelyeknél” című, Bartók 
Béla által feldolgozott népdalt. Mondha-
tom, hogy egy szem sem maradt szárazon. 
Utána XVII. századbeli táncokat játszott. 
Alejandro mester-diplomáját Magyaror-
szágon, a Liszt Ferenc Zeneakadémián 
reméli megszerezni. Sok sikert kívánunk 
neki! (Részletek l. SP III.o.)

- A megható ünnepség után, miközben 
vártuk a bérautót, kellemes meglepetés 
ért bennünket. Szerkesztőnk, Haynal-
né Kesserű Zsuzsó megajándékozta a 
frissen megjelent decemberi Argentínai 
Magyar Hírlappal Katalint, aki másnap,  

november 
30-án uta-
zot t  haza 
Németor-
szágba és 
vitte anyjá-
nak. Csa-
ládommal 
megállapí-
tottuk, hogy 
ilyen szép 

karácsonyi üdvözlő lapot, mint amilyet az 
újság hozott, manapság ritkán kapunk már 
postán, és én úgy is, mint előfi zető munka-
társ, köszönöm Zsuzsónak. Hiába, ahogy 
a japánok mondják, a szeretet hiányát az 
ember soha nem pótolhatja, ám a szeretet 
minden mást pótol. 

- December 1 és 7 között egy fájdalmas 
lábduzzadással házifogságra voltam ítél-
ve. A hagyományos karácsonyi vásárra is 
csak szombaton tudtam kimenni oda/vissza 
taxival, de a változatos, sok szép áruval telt 
vásárt sajnos nem élveztem.

- December 7-én az AMISZ év végi 
vezetőségi gyűlésén 9-en vettünk részt. A 
megtárgyaltakról az átellenes oldalon ol-
vashatunk. A aránylag rövid gyűlés nagyon 
kellemes baráti vacsorával, koccintással és 
jó kívánságokkal végződött. 

- December 10-ére a Club Europeo a 
magyar nagykövetség kertjébe hívta meg 

tagja i t ,  egy 
k o n c e r t t e l 
egybekötö t t 
K a r á c s o n y i 
vacsorára.
Dr. Drexler 
András nagy-
követségi ügy-
vivő  bá t ran 
elfogadta ezt 

a kihívást. Mi, a magyar Intézmények 
tagjai örülünk, hogy ennyire értékelnek 
bennünket, pedig csak alig több mint 1 

éve vagyunk 
tagjai a Club 
Europeónak. 
A kitűnő ren-
dezés közös 
munka ered-
ménye: a fő-
rendezőkön 
kívül magyar 
részről Dobo-

si Szabó Éva és Dr. Székásy Miklós vettek 
részt. Azonban a tökéletes sikert elsősor-
ban Szent Péternek köszönhetjük. 

A vendégek közel 120-an a fogadószalon-
ban gyülekeztek, fi nom harapnivalókkal 
és itallal ellátva. Majd egyszerre vonultak 
le a szépen kivilágított kertbe, ahol piros 
rózsákkal, gyertyával díszített kerek asz-
taloknál foglaltak helyet. A svédek hideg 
lazac előétellel, a belgák gombás-rizses 
csirkével tündököltek. Vacsora közben 
óriásvászonra minden Club Europeo tag 
karácsonyi díszekben pompázó hazai fő-
városának képeit vetítették. Budapestet 3 
felvétellel ismételten láttuk.

Csillagos ég, langyos nyári est - hol volt-
hol nem volt? Ilyen mesékbe illő garden 
party-t nagyon régen nem láttam. 

Mindamellett a karácsonyi hangulatot 
megadta hozzá a koncert. Első részében 
az osztrák Monika Hiertz vezényelte az 
Orquesta de Cámara Juvenilt, a vacsora 
végén pedig a Coral Hungaria énekkara 
Leidemann Syilvia vezetésével kará-
csonyi énekeket adott elő. Szép élménnyel 
távoztunk.

- A budapesti Balassi Bálint kollégium-

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

  E S E M É N Y E K  

Kedves olvasóimnak adjon Isten minden jót
ez Új Esztendőben!
Jobbakat, mint ami volt 
az Óesztendőben.

Jó erőt és egészséget, 
bort, búzát és békességet,
sötétségben fényességet!

A december hónap Argentínában minden évben egy 
kimerítő versenyfutáshoz hasonlít. Advent - az elcsen-
desülés, magunkba szállás hónapja - nálunk egy zajos 
év végi nyári szabadság-várást és vidám ünnepségeket 
jelent. Jóllehet az utolsó 60 év folyamán átvettük az é-
szaki országok csillogó-villogó fényeit, a Mikulást piros 
sapkájával és karácsonyfájával együtt, ezzel nem érjük 
el a karácsonyvárásnak érzését, hangulatát. Ne okoljuk 
ezért Argentína klímáját, vagy zajos honfi társainkat. 
Az angyalok minden évben, mindenütt hirdetik az 
örömhírt, a Megváltó születését, de ezt nem mindenki 
hallja meg. Olvasóim remélem meghallották, és igazi 
boldog ünnepeket töltöttek szeretteik körében. 

*
December 3-án esküdtek fel az argentin parlamentben 

a június 28-án újonnan megválasztott képviselők. Meg-
alakult az új képviselőház összetétele, ahol a kormány-
párt mint első kisebbség szerepel. Másnap a napilapok 
az ellenzék óriási „győzelméről” harsogtak. Ez nem 

is volt alaptalan, mert a kormánypárt képviselőinek 
száma messze nem érte el az ellenzék összevetett 144 
képviselőjének számát, ami a Kirchner házaspár im-
már 7 éve tartó egyeduralmának a végét jelent(het)i. 
Ismerve volt elnökünk ravaszságát és leleményességét 
és az ellenzéki képviselők ingatagságát, szeretném az 
angolok közmondását idézni, miszerint „Csibéidet 
ne számold, mielőtt kikelnek a tojásból”. Amikor a 
legfontosabb törvénymódosításokról lesz szó a bizott-
sági gyűléseken, akkor válik majd el, hogy az ellenzék 
egyhangúan szavaz-e, mint ahogy azt a megnyitásnál 
tette. 2011-ig, a következő elnökválasztásig sok víz 
folyik le a Río de la Platán. Minden párt legfőbb célja 
az elnöki bársonyszék megszerzése...

Magyarország jövője hamarabb fog eldőlni, mert ott 
már csak hetekről van szó a választásokig. Nekünk, 
szórványban élő magyaroknak nincs jogunk beleszólni 
a magyar belpolitikába, bár nagyon sokszor párhuzamot 
vonunk az itteni és a magyarországi helyzet közt.

Az aránylag fi atal magyar demokratikus rendszer 
még nem alakított ki két egyforma erejű megbízható 
pártot. Ennek következtében a végső döntőeredmény 
- akárcsak nálunk - attól függ, hogy a kormánypárt 
oldalára vagy az ellenzék oldalára áll-e utolsó percben 
a kisebb pártok valamelyike. Különösen a korábban 
kommunizmus alatt élt országokban sajnos a legna-
gyobb probléma az, hogy nincsenek komoly, kimagasló, 
nagy tapasztalattal rendelkező egyéniségek, akik az 
elfásult polgárok bizalmát élveznék. A bizalmatlanság, 
a nemzetiségi problémák, az etnikumok és azok nyelv-
használata éppen úgy fennáll más európai országokban 
is, mint például Lettország, (orosz-lett) Ukrajna (orosz-
ukrán) Írország (ír-angol), de még Spanyolországban 
is (katalán-spanyol) - a bevándoroltak jogairól nem is 
beszélve. Ugyanakkor ez a probléma jelenleg Magyar-
országon és szomszédainál minden „pártpolitika” zász-
lajára nagybetűkkel van írva. Ezzel terelik el a valódi, 
sürgősen megoldandó kérdésekről a fi gyelmet.

Az AMISZ vidám év végi vacsorája. b.j.: Benedek-
né Marika, Heftyné Kató, Bonapartianné Trixi, 
Puricelliné Éva, Székásy Miklós. Állva b.-j.: Vattay 
Miklós, Redl Erzsébet, Paál Magdi 

Pólódöntő Paler-
móban: Ellerstina, 

feketében és a 
győztes La Dolfi na, 

fehérben

Új esztendő újat hozzon,
régi jótól meg ne fosszon. 
Ki barát volt, az maradjon,- 
ki elindult, az haladjon. B.U.É.K!

Katalina 
Franke-
Sebess 
Német-
országból 
látogatóban 
a szeles 
Atlanti-
óceán 
partján, 
Carilóban 

A „még meleg újságnak 
nekiesnek” a lelkes olvasók… 

Dr. Drexler András ugyvivő 
és felesége Adél 

b.-j.: Házi Judit konzul és 
Szabó Éva AMISZ elnök

Kalpakian Artin és Agavní (Paloma),  
Székásy Miklós és Lisi

A Balassi Bálint Intézet buenosi diákjai és barátaik 
élvezik a hideg adventi Budapestet!  j.-b.: Mihályfy 
Kinga, Mitchell Carolina, Tóth Katinka, Enevoldsen-
Besenyi Julieta, Murbach Sophie (Svájc)      Fotó Caro M.
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INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

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. 4794-4986 - 
rubiecito87@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. 15-3623-4345 -  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 - 
 hungariabuenosaires@gmail.com
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. 4501-0543 - depataky@arnet.
com.ar
"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. M. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 - 
jakabterek@fi bertel.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. M. Moreno 1666, (1636) 
Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@fi bertel.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. 02944-522469 
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 - 
zoltanhorogh@hotmail.com

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
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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!

A szabadságot nem lehet kétféleképpen értelmezni.
Egyetlen nemzet sem követelhet magának a népek sorában több szabadságot, 

mint amennyit ő ad külön-külön minden fiának.
A szabadság belülről épül kifelé, mint az almára a héj, a csigára a ház...

A keleti származású magyarság szabadságszere-
tetével, türelmével, eredendő bölcsességével 

tudatlanul már Ázsiában azokat az eszményeket 
követte, amelyeket a latin műveltségű Nyugat 

maga elé tűzött...
Mert a műveltség egyforma eredményre jut, 

ha Rómában fejlődik ki, ha Kínában...
A sík vidékhez szokott magyar szem éppúgy 
a világosságot, a szabad gondolkodást szereti, 

akár a derűs ég formálta latin.
A magyar fajtának ezek az igazi tulajdonságai.

Ezek szabják meg az útját.
(Illyés Gyula)

A változások döntő korszakában, 
az óriási metamorfózisban inogó, 
gyámoltalan, bűnös főszereplők va-
gyunk! Az emberek-szabta időmérés 
szerint az életünk 12 hónapos szaka-
szai végén újra meg újra mea culpa 
- mea culpa átgondoljuk az elmúlt 
365 napot... Mintha minden év külön 
rejtvénykocka lenne, mintha nem 
volna folytatás, egymástól-függés, 
rakosgatjuk az esztendők különálló, 
elszigetelt fejezeteit, a még nem kia-
dott könyv részeit. De a könyvnek 
már millió oldala tornyosul, és a vége 
(sajnos?) íme kapaszkodik felfelé az 
agyongyalult planétánk láthatá-
rán. Félünk? Nem érdekel? Bele-
törődtünk? Tennénk valamit? Mit ér egy 
láncszem, ha nem kapcsolódik a másikba? 
Szétesett láncszemek vagyunk a földön? 
Ha a lánc egyben van, minden szem a 
másiktól függ, együtt sodródik a többivel, 

szorít-lazít, segít vagy rabbá tesz! 
A szemek nem teljesen egyformák. Az 

ékszerész nem azonosra csiszolta őket. 
Pillanatnyi szórakozottságában (siet-
ségben? megfontolásban?) szépeket, 
csúnyákat, egyenetleneket, vidámakat, 

szomorúakat, simákat, recéseket, 
nagyokat és aprókat hegesztett 
össze. A feszítés alatt viszont sok 
belőlük elszakadt már... S vannak 
olyan szemek, amelyek nem is tud-
ják, hogy egy lánctestnek részei!

*
Vajon milyen szem vagyok? 

Mennyire gyenge? Mennyire erős? 
Mindig szerettem volna tudni, 
vannak-e ékszerészinasok, akik a 
leesett-szétnyílott szemeket felsze-
dik és visszaillesztik? Avagy ösz-
szeseprik, s egyszerűen kidobják 
őket? 

Úgy látom sok-sok szem hever 
a földön, porosan, rozsdásan, egyedül... 
Várják a takarítást. Közben nincs mit 
tenniük. Mozdulatlanul néznek felfelé...

*
A magyar lánc is darabokra esett szét. 

Nyitott láncrészek fekszenek az átmele-

gedett gyepen. Néhány darab hosszabb, 
mások rövidkék... Egyesekre nemsokára 
eső szakad, vagy vakító napsugárban 
fürödnek, míg másokat viszont majd 
belepi a puha hó... 

Közben karácsonyfák ezüst meg arany 
díszláncokkal öltözködnek, és e fákról 
ciklikusan piros, kék, sárga üveggömbök 
pislognak le a bennük visszatükröződő 
láncdarabocskákra... Sajnálják őket. 

Hirtelen eszembe jut egy mondat, amit 
nemrég hallottam: „A gyávaság korának 
mindig hősök vetnek véget, és ők el is 
jönnek.” Ezen a különleges Karácsonyon, 
amikor minden ami lényeges - bizonyta-
lan, próbáljunk megkapaszkodni a mel-
lettünk levő szemecskében, erősebben, 
mint valaha. Menetünk alatt nehogy a 
leesett szemekre tapossunk. Legyünk 
készen, míg várjuk mi is szívünk „nagy-
takarítását”!

Zólyomi Kati

Olvasunk… és gondolkozunk: Havi „HUFImondat”: 
„Ahol egy virág van, ott tavasznak kell lenni, 

és ahol tavasz van, ott kivirágzik hamarosan minden, 
ami kicsi és ami nagy.”

                                                                                         (Friedrich Rüchen)

„Én csak egy szem vagyok a láncban, és mégis 
ez a lánc az enyém is.”

(Dobri Réka, Kolozsvár)

Z I K h í r  -  Z I K U J D O N S Á G
    Úgy ég a tűz, ha tesznek rá…   (2. rész)

Mert két oldala van a valóságnak!
1) Visszaérkezett egy csinos leányka... 
Mihályfy Kinga őv., Budapestről:

„500 000 magyar hang énekelte a magyar himnuszt
és a székely himnuszt, mintha csak egy hang lenne…”
Magyarországon – a Balassiban

2009. január 29-én érkezett a repülő-
gépem magyar földre. Ez a dátum örökre 
megváltoztatta az életemet. A szívem 
erősen dobogott, és csak mosolyogni 
tudtam. Elérkezett a várva-várt pillanat, 
amelyről olyan hosszú ideig álmodtam. 
Akkor még úgy láttam az egészet, mint-
ha zárójelben lenne: egy új, 10 hónapos 
élet. 

Mindig elgondoltam, hogy lesz-e izgu-
lás? Nevetések? Boldogság? Szomorúság? 
Félelem? Mosolyok? Könnyek? Mindez 
együtt?… De mindebből semmi nem tör-
ténik. Csak valami sokkal erősebb: a vi-
dámság, ami alig bír benned maradni. 10 
hónap egy életben olyan gyorsan elmúlik, 
hogy az eszem fel sem tud mindent fogni. 
Ez megtanít engem rengeteg mindenre, 
és minden pillanatot úgy élek át, mintha 
az utolsó lenne. Most veszem észre, hogy 
ez nem egy zárójel, hanem a saját életem, 
amit már 19 éve építek. Mindennek, amit 

tanulni, csinálni, nézni, hibázni fogok 
visszhangja lesz később…

Mindenkinek teljesen más volt ez az 
út, más és más emléket hozott magával. 
De mindannyian, akik megelőztek ál-
landóan ezt mondták nekem: „Mindent 
odaadnék, csak még egyszer átélhetném 
ezt az évet…”

Ha megkérdezitek tőlem, mi az, ami 
annyira fantasztikus ebben, egyszerűen 
csak azt tudom mondani, hogy az, ami 
belőle a szívünkben megmarad. Termé-
szetesen, a főcél: a nyelv fejlesztése, 
illetve tanulása. 

*
Minden utazás megváltoztat minket. De 

amikor messze utazunk, és mindent más 
szempontból látunk, ez meggyorsítja a 
változást. Az a 18 éves lány, aki 2009. jan. 
28-án kezdett bele a kalandozásba, ma itt 
ül Budapesten, és írja ezeket a szavakat 
annak, akinek kedve van elolvasni.

A Balassi Intézet segít annak, aki 
hajlandó odafigyelni. Hetente 22 órára já-
runk, történelemről, földrajzról, néprajz-
ról, magyar nyelvről, irodalomról, szín-
háztudományról, stb. tanulunk. Tőlünk 
függ, hogy ki tudjuk-e használni, vagy 
sem. A nagyszüleim és a szüleim magyar 
szavakkal beszélnek, és én azt akarom, 
hogy a gyerekeim is így beszéljenek. Ma 
kapok, hogy holnap továbbadjak. 

Itt mindenkinek más a kultúrája, az 
órarendje, Ennek ellenére, mindannyian 
ugyanabban az épületben lakunk, és 
ugyanazt tesszük - mégis teljesen mások 
vagyunk. Mind magunk választottuk, 
hogy a Balassiba jövünk. A közös öt-
let összehoz minket, és a különbségek 
eltűnnek… Végül is az egész világon az 
emberek ugyanúgy mosolyognak!

*
Köszönhetem a ZIK-nek és a Balassi-

nak azt is, hogy először léphettem  Nagy-
magyarország területére, Erdélybe. 
Mindent, amit hallottam róla évekig, 
most a saját szememmel láthattam. 
Minden szó igaz volt. Csodálatos… 
mintha a mennyországba léptem volna 
be! Tíz óra után érkeztünk Torockóra 
(ahol a nap kétszer kel!). Ott töltöttük 
az első esténket. Utána Csíkzsögödbe, 
Csíksomlyóba, Brassóba, Kolozsvárra, 
Marosvásárhelyre, a Szent Anna tóra, a 
Gyilkos tóra, a Medve tóra, Gyimesbükkre 
(ezeréves határ), a Békási szoroshoz, 
Madéfalvára, Sepsiszentgyörgyre és 
Kézdivásárhelyre is mentünk. 

Volt egy pár lehangoló dolog, mint 
pl. Kolozsvárott vagy Brassóban alig 
találkoztunk magyarul beszélő emberek-
kel... Kolozsváron Mátyás király házánál 
egy táblán ki van írva 3 különböző nyel-
ven, hogy ott lakott Mátyás király, de csak 
magyarul van odaírva, hogy MAGYAR 
király volt, miközben románul és angolul 
azt írták, hogy ROMÁN király volt! Mi-
csoda álszentség…! 

Nem is tudjátok elképzelni, milyen 
volt részt venni a Csíksomlyói búcsún. 
Pontosan emlékszem. Esett az eső. Hiába 
volt rajtunk esőkabát, vittünk esernyőt, 
csuromvíz lettünk a végén, de ezt senki 
sem bánta! Lassan mentünk, az embe-
rekkel együtt végtelen hosszú sorban. 

Mikor leálltam pihenni, visszafordultam 
és láttam, hogy öreg nénik lassan de 
biztosan mennek, népviseletbe öltözve, 
és ők egyszer sem állnak meg. Semmi 
más nem volt fontos csak az, hogy oda-
érjünk. Még a négyévesek sem álltak 
meg pihenni!

Hihetetlen volt látni ilyen sok magyart 
egy helyen, ami ráadásul „külföldön” van, 
nem is a mai Magyarországon! A mise 
végén, 500.000 magyar hang énekelte a 
magyar himnuszt és a székely himnuszt, 
mintha csak egy hang lenne...

*
Hónapokig éltem együtt Balassi-tár-

saimmal, nap mint nap láttam őket, része 
lettek az itteni életemnek. És aztán egy-
szerre el kellett távolodni tőlük. Elmentek. 
Ez a búcsúzás volt az egyik legnehezebb 
az életemben. De a szívünkben tovább él 
az összes együtt töltött pillanat. 

Mikor megjöttek a Regösök, megint 
Erdélybe utaztunk. De most népvise-
letben és szekéren, magyar népdalokat 
énekelve… Ezt a képet sem fogom soha 
elfelejteni.

Múltak a napok, és ők is haza mentek. 
Én a Napraforgókkal (régi őrsöm: Lom-
niczy Melinda, Szentiványi Julcsi és 
Jeffrey Viki) elindultam körbeutazni 
Európát. Mi négyen együtt utazgattunk 
a régi kontinensen!

Kezdtek sárgulni és hullani a levelek 
a fákról. Az utcán mindenki már hosszú 
kabátban, sapkában, esernyővel és sállal 
sétál. A háttér megváltozott, és a régi 
emberek helyett újak jönnek. A szobák 
a Balassiban újra megteltek. Újra látom 
a kínaiakat főzni a konyhában. Én, hála 
Istennek, még itt vagyok, mert még sok 
dolgot kell átélnem.

Most Dóry Kingával lakom. Alig-
hogy beköltöztünk egy szobába, máris 
elválaszthatatlan testvéreknek éreztük 
egymást, miközben Mitchell Caro a 
nővérünk! Enevoldsen Julieta (Besenyi 
Buba lánya) és Pacheco Pedro (Wagner 
Carolina fia), akikkel már 8 hónapja 
együtt élek, szerencsére itt maradtak. 
Ölelések, mosolyok, nevetések és béke 
alakítják a napjaimat.

*

                                         Folyt. a III. oldalon
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Reá emlékezve ez a nóta 
jut eszembe: „Úgy ég a tűz, 
ha tesznek rá”. És Balla 
Antal tett rá, rakta éveken, 
évtizedeken át. Ha egyik ke-
ze megfáradt, rakta a másik-
kal, majd rakta mindkettő-
vel, hogy Jobbágytelke híre 
messze jusson, a Tarbükkön 
túl, völgyeken, hegyeken, 
országokon át.

*
A Hodos patak fejénél fekvő 

Jobbágytelke lakói szorgos 
emberek, akiknek a - magyar 
nép által találóan „életnek” 
nevezett - búza a legfonto-
sabb terményük. Duplán az, 
hiszen nemcsak az életet 
adó kenyér alapja, hanem 
a szalmafonat készítésének 
anyaga is. A szalmafonatból 
kalapot készítenek, amely 
megóvja őket a búzát érlelő 
napsugártól!

Hát ilyen ott az élet, ahol 
Balla Antal rakta a tüzet.   

Stoller Antal „Huba” Balla Antalról:
„CD-je készült Pesten. Hét jobbágytel-

ki népdalt énekel. A pesti táncházban 
tanított jobbágytelki táncokat, a budai 
Várban léptek fel a Marosszéki lakoda-
lom műsorában. Az Életfa-díjas Balla 
Antalról mondták a helybéliek: ́ Anti hol 
Pesten, hol a műholdon, hol Jobbágytel-
kén van - bárhol legyen, mi megyünk 
utána. Követjük sárguló kalapját a sűrű 
tömegben´.” 
(*) A tájházzal járó költségeket, valamint 
a további fenntartásához kapcsolódó 
szükségleteket számos magyar támogatta 
adományaival. Híres néprajzosok, tánc-
tanárok, intézmények, köztük Buenos Aires-
ból a Regös együttes (200 dollár: 42.000 
forinttal) és Kerekes Ági (100 dollár: 
21.000 forinttal) is hozzájárult.

Balla Antal 1926. június 15-
én született Jobbágytelkén 

hétgyermekes földművelő család-
ban. Tudásvágyának és tehetségé-
nek köszönhetően meghatározó 
egyénisége lett falujának: 31 évig 
tanácstitkár, 10 évig tisztviselő. 
1945-től szervezte és vezette a 
Jobbágytelki Népi Együttest. 
2008. március 30-án, 82 éves 
korában elhunyt Balla Antal 
együttesvezető, népművelő.

A falu énekes-táncos kedve 
évszázadok óta híres a környéken. 
Ezt a hírnevet írásos emlékek is 
őrzik. Bartók Béla a század elején 
többször is megfordult a faluban, 
s 1914-ben 40 népdalt vett fono-
gráfra. Persze gazdag dal- és 
tánchagyománnyal rendelkező 
falu még sok van, de évtizedek 
óta működő Népi Együttest vagy 
akárcsak dalárdát mégis csak 
kevésnek sikerült kiépítenie és 
fenntartania. 

Az együttesnek szerencséje 
volt Anti bácsival. Anti bácsi 
belső vágyainak is teret adva 
megerősödhettek azok a közösségfor-
máló erők, amelyek a múltban gyökerező 
kultúra életben tartását és a világgal való 
megismertetését tették lehetővé.

(Részlet Stoller Márton szakdolgozatából)
*

Jobbágytelke a székely Marosszék 
legkeletibb részén fekszik, a Her-

mankapu dombkaréj alatt. Különleges, 
gyönyörű a viselete, hangulatosak és 
kacskaringósak utcái. Templomának 
tornya már messziről kimagaslik a fák 
fölött, amikor az út bevezeti a magyart a 
varázsos faluba...

Amikor 1996 nyara először irányíto-
tta  Erdélybe a Regös néptáncegyüttes 
lépteit és a minibusz begurult a meleg, 
poros utcán Jobbágytelkére, elénk jött 

Nem könnyű manapság a 
gyerekeket hétvégi magyar 
iskolára bíztatni, mikor 
annyi más csalogató szó-
rakozási lehetőség nyílik 
a számukra. Ám a ZIK 
immár fél évszázadot meg-
haladva működik tovább, 
rendíthetetlenül.

Zuhogó esőben zajlott le november 21-én de. a 
gyülekező a főpróbára a Szent László iskolában, mert 
utána következett a jelzett évzáró a Hungária nagyter-

MAGYAR  NÉPTÁNCMOZGALOM In memoriam  Balla Antal

egy karakán, mély tekintetű, hófehér hajú 
bajuszos székely bácsi. Azóta több s újabb 
nemzedék argentínai magyar néptáncos is 
megismerhette Balla Antalt. 

Mindnyájunknak eljön az ideje, az ami-
kor az Úr magához hív... Viszont egyesek 
mély nyomot hagynak maguk után a 
földön. Anti bácsi nyomát megörökítve a 
székelyek Marosszéke földjén, Jobbágy-
telkén Balla Antal Tájházat (*) avattak, 
mindnyájunk örömére! 

Íme a Népújságban megjelent cikk az 
eseményről:

(ZK)
Bölöni Domokos:

A Jegyző úr táncoló emléke
Jobbágytelkén felavatták a Balla Antal 

Tájházat. Kevés település dicsekedhet 

olyan szülöttel, akit a közelmúltból 
emel ki a nép, és valamiféle mitikus 
emlékezetbe márványol, több tárgyi me-
mentóval is megtiszteli az emlékezetét. 
Balla Antal után nem maradt közvetlen 
leszármazott, élete és hivatása: drága fa-
luja és a jobbágytelki népi együttes volt. 
A Jobbágytelki Falumúzeum és Tájház 
fő szorgalmazója és szervezője Stoller 
Antal, a Magyar Kultúra Lovagja. A táj-
ház létrejöttét a Jobbágytelki Kulturális 
Egyesület tevékenységének köszönheti 
ez a pompás vidék. A Házban archívum és 
digitális audiovizuális gyűjtemény látható, 
amely a Balla Antalról és a Jobbágytelki 
Néptáncegyüttesről készült felvételeket, 
dokumentumokat és emléktárgyakat teszi 
hozzáférhetővé a látogatók számára. 

Az ünnepi szentmisét követően fel-
szentelték a tájházat, majd a Budapest 
VIII. Kerületi Vasas Művészegyüttes 
Obsitos nevű, a családalapítás után vissza-
álló, „hazatáncoló” párokból összetevődő 
kisegyüttese mutatott be ropogós műsort. 
Stoller Antal a nyolcvanas években, 
még egész fiatalon, a Vasas Együttes 
vezetőjeként, két évtizeden át irányította 
a társulatot, művészi kiteljesedésüket 
a nyolcvanas évek hozták meg. - Úgy 
gondoltuk vagy nyolc évvel ezelőtt, hogy 
ne csak kerek évfordulók alkalmával ta-
lálkozzunk, hanem „obsitos” barátaim azt 
ajánlották: maradjunk továbbra is együtt 
- mesélte a főszervező. 

Azóta hetente áldozzák az idejüket arra, 
hogy találkozva táncoljanak, gyermekeik 
annyira cseperedtek, hogy nyugodtan 
táncolhatnak tőlük, sőt velük együtt! A 
jobbágytelki „kultúrban” sokan köny-
nyezve hallgatták ismét az Anti bá’ - néhai 
Balla Antal - derűre biztató, életes férfi-
hangját. És tapssal fogadva láthatták az 
általa színpadra álmodott és a világ elébe 
vitt, mára különös patinát nyert, veretes 
jobbágytelki táncokat. 

2005. február: a Regös Együttes újabb táncosai tüneményes élményben részesülhettek...
Anti bácsi gyönyörű kapuja előtt várják a befogadást

2005. február: Balla Antalt körülveszik b.-j.: 
Bonapartian Edi és Ughy Viktor, 

aki 1996-ban már járt nála

mében. A ZIK tanárai és diákjai erősen készültek erre az 
alkalomra. Komoly és fáradságos munkát végeztek az év 
folyamán, ezért örömmel mutatták be az eredményt.

Minden elismerést megérdemel a ZIK vezetősége és a 
tanári kar a munkájáért és kitartásért, amely ötvöződik 
a szülők, nagyszülők és a tanulók közös munkájával. Az 
eredményt láthattuk, ahogy ezen az évzárón bemutatták 
nekünk a pici óvodásoktól kezdve a nagyobbacskákon 
át egészen a magyarórákra járó felnőttekig. 

A műsor végén öt fiatal kapta meg a repülőjegyet és 
hozzá kis zsebpénzt is, hogy Magyarországra utazza-

nak, bele a nagy télbe. Erre hárman közülük az itteni 
nyári szünidőt használják fel, viszont ketten egy évre 
indultak a magyar nyelvtudásukat bővíteni és tovább-
képezni magukat. 

Világos kell legyen a kolónia minden egyes tagja 
előtt, hogy igen fontos támogatnunk az egész éven át a 
különböző ZIK-rendezvényeket, hiszen ezek hozzáse-
gítenek a diákok ösztöndíjához. Magyartanulás nélkül 
pedig lehetetlenné válnék a kolónia megmaradása 
– magyarul…

Gratuláljunk és buzdítsuk őket, hogy továbbra is ki-
tartson bennük a lélek!  (Fotók átellenes oldalon)        (BM)

A Zrínyi Ifjúsági Kör záróünnepélye
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Előre kérem a bocsánatot a kedves 
Olvasótól, mert a következő krónikát 
nem írhatom meg teljes semlegességgel! 
December 7-én és 14-én összesen három 
14 éves serdülő ZIK-diák-cserkész szállt 
repülőre - irány: BUDAPEST! Arcagni 
Sándor (Adolfo Arcagni és Fóthy Rita 
fia), Mattiauda Szanti (Andrés Mattiauda 
meg saját fiam) és Szilvássy Ignác (Szil-
vássy Lőrinc és Makkos Erzsi fia) nagyra 
meresztett szemmel, izguló mosollyal és 
teli kíváncsisággal „nekiláttak” az isme-
retlennek! 

Nehézségekkel s kételyekkel megpakolt 
év után sikerült ezt az újabb három hóna-
pos magyarországi ösztöndíjat is egye-
nesbe tenni. Már „odahaza” vannak, s 
próbálják kiküszöbölni a hatalmas különb-
ségeket, már amennyire ezt gyorsan el 
lehet érni. Először „át kell álljanak” a négy 
órás elcsúszásra, meg kell szokják a még 
idegen de kedves befogadó „pótcsaládok” 
életrutinját, magukévá kell tegyék az új 
kosztot, át kell igazodjanak a „befogadó 
iskolák” rendszeréhez (*), meg kell tanul-
janak utazni, közlekedni, és legfőbbképp 
meg kell próbáljanak minél hamarabb 
„magyarul beszélni mindenkivel”! 

Soknak és nehéznek tűnnek a felso-
roltak, de tudjuk, hogy a napok s hetek 
elteltével mindez már nem lesz gond, ha-
nem természetes kihívássá válik. Viszont 
ami igen nehezen elviselhető, bizonyára 
s ijesztően az, hogy egy csak 14 éves, 
messziről érkezett magyar származású 
fiút első iskolanapján e kijelentéssel lepjék 
meg: „Miért jössz ide? Ez az ország már 
nem ér semmit!”

*
Habár az emberek kedvesek és őszintén 

érdeklődnek, mégis megdöbbentő ez a 

szélsőséges helyzet! Mennyire különböző 
oldalait éljük a magyarságnak! Az idézett 
mondat néhány napja fakadt diákok és 
még tanárok szájából is. Ugyanakkor, 
amikor mi itt mindent megteszünk, hogy 
fiataljaink, az árvizeket is leküzdve, meg-
ismerhessék nagyszüleik hazáját, azt a 
Hazát, amit mi megszerettettünk velük 
- mekkora ellentét!

Ha mindnyájan, szanaszét a nagyvilá-
gon, ilyen keserű kijelentésekkel adnánk 
tovább pillanatnyi szomorúságunkat 
s reménytelenségünket a fiataloknak, 

VESZVE MINDEN!
Akkor minek élünk? Miért 

beszélünk tervekről, kilátá-
sokról és a jövőről, ha a jövőt 
magát felelőtlenül mi magunk 
megakadályozzuk? 

*
Az elkövetkező majdnem 

három hónap alatt még százféle 
élmény vár a fiúkra. Új bará-
tokkal fognak összemeleged-
ni, egyszerre majd észreveszik, 
hogy már tudnak tájékozódni, 
dönteni. Felfedezhetnek egy 
olyan légkört, ami teljesen eltér 

a sajátjuktól, az ittenitől. Azt is, hogy most 
végre alkalmazhatják a hallottakat. Remé-
lem felfigyelnek Erdélyre is! Amikor ott 
lesznek, muszáj észrevegyék a különb-
ségeket! Mert ott ezt fogják hallani: 
„De jó, hogy eljöttetek! Ez a mi magyar 
otthonunk legyen a tiétek is!”

*
Hála a Jóistennek, még képesek vagyunk 

kihasználni a lehetőségeket, még merünk 
építeni és álmodni, még van reményünk, 
és a mi körülményeink támaszával még 
továbbra is megpróbálunk minél több 
magyar érzelmű fiatalt átküldeni a Kárpát-
medencébe!

Ha eljön az a nap, amikor a magyarságra 
ismét rászáll a józan hazaszeretet angyala, 
az a nap, amikor legalább megkíséreljük 
az egymás iránti bizalmat s tiszteletet, az-
nap elkezdődhet újra minden! Mert, ahogy 
már sokszor hallottuk, a Haza ott van, ahol 
a szíved meghatódik, ahol szeretteiddel 
magyarul beszélhetsz, ahova vissza-visz-
szavágysz és ahova elküldöd gyermekedet 
is, hogy megismerje eredetét!  

(*) Sándor és Ignác a Máriaremete hidegkúti 
ökumenikus általános iskolába járnak, és 
Szanti a budakeszi Prohászka Ottokár ka-
tolikus gimnáziumba.

ZIKHÍR: Mihályfy Kinga őv. ...                                           Folytatás az I. oldalról

Magyarország észak-nyugati részét kör-
beutaztuk az iskolakezdés után. Egert, 
Miskolcot, Lillafüredet, Bükköt, Istállos-
kőt és az Aggteleki-barlangot is megnéz-
tük. Gyönyörű tájakat! Saját szememmel 
láttam a várat, ami a 200-forintos papír-
pénzre is rá van nyomtatva, a diósgyőri 
várat Miskolcon. Az utacska a fák között, 
amin sétáltunk fölfele a Bükk hegység 
egyik csúcsára, olyan volt, mint egy sző-
nyeg: sárga, piros és barna levelekből 
kirakva. 

Mihelyst beléptem az Aggteleki-csepp-
kőbarlangba, nem akartam elhinni, hogy 
valódi… Egyszer, amikor vártam a villa-
mosra, alig tudtam elhinni, mit látok… 
Az ég sötétrózsaszín, kék és sárga volt, 
néhány felhővel. A budai Vár, a Lánchíd 
és a Parlament lámpái visszatükröződtek 
a Duna vízében, mint arany pálcikák. 

Nem is kérhetek többet! Budapestnek 
varázsa van! Csak nyitva kell tartanom 
a szememet! Szabadabb és függetlenebb 
lettem itt Magyarországon. Én tartom 
fenn magam. És ezért is tele vagyok 
örömmel.

*
Már kezd végére járni az évem itt, és 

egy másik repülő hazavisz engem. Ez 
volt életem legjobb éve! Minden nap 
megköszönöm, hogy itt lehettem, és átél-
hettem az egészet. 

Amikor hazamegyek Argentínába, de-
cemberben, nemcsak egy csomó emléket 
viszek magammal, hanem barátságokat is, 
amelyek örökre megmaradnak akkor is, 
ha nem találkozhatunk soha többé.

Tudom, sokan azt gondolják a Balas-
siról, hogy egy elvesztegetett év, nem 
éri meg – és időpazarlás. Szerintem ez 
mindig sajátmagunktól függ. Én végig-
éltem ezt az évet, és mondhatom, hogy 
egy pillanatra sem bántam meg, hogy 
eljöttem. Elmentem, ahova el akartam 
menni, láttam, amit látni akartam, és 
megismertem, amit meg akartam ismerni. 
Átéltem azt, amit sokan csak meghall-
gatni mernek. Máshol nem tudtam volna 
megkapni, amit én itt kaptam. 

Sok ember „elveszít” éveket, míg rájön, 
hogy mégsem az az egyetemi szak illik rá, 
vagy mert az iskolában ismételt egy évet, 
vagy csak elmúlik az élete anélkül, hogy 
tudja, hogy mit akar igazából.

Én eldöntöttem: itt akarok élni. Most 
nagyon jól tudom, mit akarok.

2) ... és elment három szép fiú is!  
Zólyomi Kati:

Miért jössz ide? Ez az ország már nem ér semmit!”

Buenosi serdülők Budapesten

m i n i H U F I

- ZIK évzáró volt a Hungária nagyter-
mében. Szokásosan bemutatkoztak a 
korcsoportok, élvezték őket a szülők s 
nagyszülők, az ösztöndíjasok átvették 
repülőjegyeiket és a megérdemelt díj-
pénzt, amelyet a ZIK jutalmaként kiér-
demeltek a tanórákon való hiánytalan 
részvétellel. (l. beszámoló az átellenes o.)
- Vass Ili hosszabb magyarországi él-

ménye után visszaérkezett Argentínába. 
Sajnos csak három hónapig lesz itt, csa-
lád és barátok látogatására jött. A HUFI 
majd beszélget vele, hogy tapasztalatait, 
egyáltalán: új életét elmesélhesse nekünk. 
Isten hozott Ilonácska! Hiányoltunk!
- Látogatóban van itt Kerekes Cili is! 

Ezegyszer nem egyedül jött, hanem ba-
rátjával, Bobbal, aki kedves s nyugodt 
megjelenésével mindnyájunknak azonnal 
rokonszenves volt! 
- Cili természetesen bátyja, Kerekes 

Marci és Paz (Pachu) esküvőjére hiva-
talos. 2009-ben Marcit is számítva már 
három magyar cserkészvezető vitte meny-
asszonyát az oltár elé (a másik kettő Zöldi 
András és Collia Niki). 
- Az évről-évre ismétlődő hagyományos 

Karácsonyi vásár ez alkalommal is sike-
resen zajlott le a Hungária és a Cserkészház 
összes helyiségeiben. Három napos szí-
nes-zajos-illatos hangulat! Három nemes 
célú magyar mozgalom „stand-csoportja” 
működött lelkesen, hogy minél több pénz-
zel láthassa el munkásságát: a Zrínyi Kör 
ösztöndíjbizottsága a parrilla-nál adta 
el százával a sült kolbászokat, húsokat 
és hamburgereket, valamint a híres tom-
bolajegyeket. A Regös támogatására az 
Oleander asszonyai ügyködtek a szép, 
hasznos tárgyak, savanyúságok, lekvárok, 
superpanchó-k és csapolt sör eladásával, 
míg a fiúcserkészek „sátra” mélyében a 
legfinomabb szörpök s jeges-habos kávék, 
meleg szendvicsek készültek szüntelenül. 

Fantasztikus nyüzsgés volt végig. - Annak 
ellenére hogy a vásárló közönség ritkul, 
ezek a standok mindig szép bevétellel 
gazdagodnak, céltudatosan és ötletesen 
szervezkednek, keményen dolgoznak. 
Egyszóval: megérdemlik a sikert!
Fontos megjegyzés: A Bartók Béla csa-

pat szeretne még az idén elutazni Észak-
Amerikába a nagy Jubileumi táborra. 
Ennek érdekében a vásár alatt bedolgozó 
cserkészek pontokat kaptak aszerint, hogy 
hány órát működtek.
És ha már jutalmakról szólunk: A Regö-

sök is tehettek valamit „borravaló” érde-
kében: akik helyt álltak a vásár előtt (3 
stand állítás), vásár alatt (kiszolgálás és 
sorsjegyeladás), valamint vásár után (el-
pakolás, rendrakás), kaptak napi munká-
jukért egy összeget, amivel megkönnyí-
tették az uruguayi útjuk árát. 

 Élménydús január! 
- Percnyi megállás nélkül: segédtisztkép-
ző (Mercedes, Buenos Aires), őrsvezetőkép-
ző és mintatábor (Jáuregui, Buenos Aires). 
Nagyjából minden felsorolt táboron 
ugyanazok a lelkes jelöltek és vezetők 
vettek részt. Lomniczy Mátyás cst. volt az 
őv.vk. kiképzés parancsnoka, míg a segéd-
tiszteké Szilvássy Lőrinc cscst. Érdekes 
tény, hogy az őrsvezetői tábor jelöltjei már 
tavaly Brazíliában elvégezték a kiscserkész 
őrsvezetőit is! 
- A Regös együttes csapata is nagy-

részt felújított tagozattal utazik a Dél-
amerikai Magyar Néptánctalálkozó és 
továbbképző néptánc-szimpózium (Mon-
tevideo, Uruguay) nagy találkozóra, és 
egy teljesen új táncszámmal „vetélkedik” 
majd a többi ország tánccsoportjaival. 
A HUFI ezzel a jeligével kíván sok sikert 

mindnyájuknak:   
„Aki szenvedéllyel és igazi hovatarto-

zási szeretettel, feladat-vállalással áll 
neki, az remekül bírja is!”

Ezeizán, induláskor 
b.-j.: Mattiauda Zólyomi Szanti, Arcagni Fóthy 

Sándor, Szilvássy Makkos Ignác
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A HKK hírei
A Hungária Könyvbarátok 

Köre kölcsönkönyv- és le-
véltár a nyári hónapok alatt 
szünetel. Ügyfeleit, barátait 
újból várja március 5-től kezd-
ve péntekenként 19 és 21 óra 
között. Jó pihenést!
(Sürgős esetekre telefon 4798-2596)

Egy este az öreg cherokee 
indián mesélni kezdett az uno-
kájának arról a csatáról, ami 
minden emberben zajlik. 

Azt 
mondta:
- Fiam, a 
csata két 
f a r k a s 
k ö z ö t t 
z a j l i k , 

akik mindannyiunkban ott 
lakoznak. Egyikük a rossz. A 
düh, irigység, féltékenység, 
szánalom, kapzsiság, erő-
szak, önsajnálat, bűntudat, 
harag, kisebbrendűség, ha-
zugság, hamis büszkeség, fel-
sőbbrendűség és az ego. 

- Néhány hónappal ezelőtt egy újság-
író titokban lefilmezte és leleplezte, mi-
lyen könnyen lehet mozgássérült igazolványt „szerezni”, 
amellyel az egész Unióban nem kell parkolást fizetni. 
Az a hihetetlen, hogy ő ellene indult rendőrségi eljárás, 
mert vett egy ilyen igazolványt! Most akarnak egy olyan 
törvényt hozni, amely megvédi a feljelentőt, pl. ezt az 
újságírót. Ez talán segíthet. Reméljük. Közben a többi 
EU-államban már nem hisznek a magyar mozgássérült 
igazolványoknak. Szégyen! 
- Az előbbiekhez kapcsolódik az, mikor az áruházak par-

kolójában családosoknak fenntartott helyeken bárki leáll, 
csak hogy tíz méterrel közelebb legyen a bejárathoz. 
- Sokan a szélsőségek hívei, még az erőszakot is el-

fogadják a cél szentesítésében. Persze könnyebb nem 
magunkban keresni a hibát és azt gondolni: „Ha nem 
lesznek cigányok, akkor ez egy szuper ország lesz”. A 
roma ügy tény és való, de nem csak ezen a téren kell 
közös megoldásokat tálalni. 
- Az Európai parlamenti választásokkal egy időben 

volt Pécsett polgármester választás, de az eredmény ér-
vénytelen volt a csekély részvétel miatt. Azóta többször 
megtartották - szintén eredménytelenül. És ez nem csak 
ott történt meg. 
- A közömbösség nemcsak a politikai életben van 

jelen, hanem a mindennapjainkban. Amikor a liftben 
dohányoznak, mit sem törődve azzal, ki jön utánuk. 
Amikor előretolakodunk, csak hogy mi legyünk az el-
sők. Amikor nem figyelünk a másikra, csak rágódunk a 
mi kisebb-nagyobb gondjainkon. Nem látjuk az erdőt, 
csak a saját fánkat. 

*
Mindezek példák. Sorolhatnám tovább. 
A magyaroknak meg kell változniuk, szemléletet 

váltani. Cselekedni nap mint nap egy új hazáért. Most 
a tettek fontosak. Nemcsak nagyban, piciben is. Tenni 
kell, ha az „első világhoz” akarunk tartozni, mert ez így 
abszolút „harmadik világ”. 

Nem a kormányváltozásban kell bízni. Saját magunk 
kell meghozzuk a változást, nap mint nap. Ha kell, vállal-
ni a nehezebb utat. Kiállni a helyes cselekedet mellett. 

Bízzunk a magyar nemzetben rejlő erőben! Kívánjuk, 
hogy az új év elsöpörje a szürke közömbösséget és újjá 
szülessen a remény és a hit egy jobb jövőben. És, hogy 
a hit meghozza az erőt és a kitartást. Hajrá! 

Itt az idő, „most kell az erős kar, a férfiú-mell”!

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítóink: 

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

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
hungariabuenosaires@gmail.com

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

Hétvégén ebéd és vacsora. Asztalfoglalás Sr. Omar 

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250  
(1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

NYELVTANÍTÁS A SZÓRVÁNYBAN
- a messzi, messzi Argentínában -

 „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, 
és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, 

életem legnagyobb eseménye, 
amelyhez nincs fogható...”

 Kosztolányi Dezső

15.000 km-re Magyarországtól, a déli félteke egyik 
országában, harmad és negyedgenerációs gyerekek még 
beszélnek magyarul. Igaz, hibásan, a spanyol nyelv erős 
behatásával - de beszélnek magyarul. 

Pedig mikor is jöttek ide magyarok utoljára? 3 nagyobb 
hullámban érkeztek, az I. Világháború után, a II. Világ-
háború után, és kisebb számban az 56-os Forradalom 
után. De legnagyobb számban a II. Világháború után. 
Hány éve már! Több mint 60! És a nyelv nem halt ki, 
még nem olvadtunk be teljesen, mert a magyar öntudat 
erős, mély a magyar hovatartozás érzése! Sokan renge-
teget tettek és tesznek önzetlenül azért, hogy ez a drága 
örökség, ami a magyar érzés és a magyar nyelv ne haljon 
ki, hanem tovább éljen! Tovább? Meddig?... Akármeddig, 
mindenképpen nehéz feladat.

Melyek a legnagyobb nehézségeink?

 Nagyon messze vagyunk az Óhazától! Nem tudunk 
évente odautazni. Sőt, kevesen vannak, akik egyáltalán 
valaha is utaztak, sokan soha nem is látták Magyaror-
szágot. Ez nagy gond, hiszen nincs kapcsolatunk az élő 
nyelvvel, nincs rendszeres élmény-váltás, ami könnyíti 
a nyelv használatát, sőt felébreszti a kedvet arra, hogy 
jobban beszéljünk azért, hogy jobban tudjunk kommu-
nikálni ottani rokonainkkal, barátainkkal. A rendszeres 
kapcsolat az anyanyelvi hazával kulcsfontossággal bír a 
nyelv megőrzésének érdekében.
 Sok a vegyes házasság, lassan beolvadunk. Ez egy

természetes folyamat. A gyermekek már egyre in-
kább spanyolul beszélnek otthon. Már csak a hétvégi 
foglalkozások alatt beszélnek magyarul, ott is nagyon 
kell erőltetni.
 A magyar nyelvi szint nagyon csökkent. A magyar-

országi könyvek nem felelnek meg: túl nehéz a nyelveze-
tük, túl bő a szókincsük. Amelyiknek a szintje jó lenne, 
az meg túl gyerekes. Eltolódás van a tankönyvek hasz-
nálatában, mert a diákok nem tudnak eléggé magyarul. 
Tehát muszáj, hogy a saját anyagunkat megszerkesszük, 
elkészítsük a gyerekek különböző szintjének megfelelően 
és összehasonlítást téve anyanyelvük grammatikájával, 
tehát esetünkben leginkább a spanyollal. Fontos, hogy a 
gyermek lássa mi működik másképp, hol kell vigyázni, 
miben különbözik a magyar és a spanyol. Amikor ezt 
megérti, akkor hirtelen elkezd szövegeket alkotni, elkezdi 
a mondatszerkezetet rendesen használni. 
 Hangszalag, videó, de egyszerűbb szinten. Magyar-

országon remek videók vannak, ám azokat egy itteni 
gyermek nem érti meg. És ha nem érti: nem élvezi, és 
nem nézi meg. Igen jó lenne ha készülnének egyszerűbb 
szövegű énekek (rock, meg olyasmik, amiket a mai 
fiatalok hallgatnak!), rövid, érdekes mesék. Akár olvas-
mányok is, serdülőknek valók, érdekesek, izgalmasak 
- de egyszerűbb szinteken. Lehetnek különböző szintek, 
mint ahogyan angolban is léteznek.
 Időhiány. Rohanunk. Mindenki dolgozik, „nincs idő 

semmire”. A hétvégi iskolában ugyan kapnak leckét, 
olvasni valót, de a nyelvvel otthon is foglalkozni kell! 
Viszont senki se ér rá, se mama, se papa nem ül le velük 
magyart tanulni. Nagyon nehéz rávenni a szülőket arra, 
hogy ezért is tegyenek valamit. A nyelvtanulás olyan, 
mint egy ház építése, napról napra téglát téglára kell 
tenni, és minden téglára szükség van! A mindennapi tégla 
kell! Különben nincs magyar beszéd!
 Tanári továbbképzés: akik tanítunk, azért tesszük, 

mert szeretjük anyanyelvünket, mert magyaroknak 
érezzük magunkat, mert nem akarunk beolvadni, és tíz 
körömmel harcolunk a beolvadás ellen. Viszont nem 
mindenki pedagógus, sőt, sokan már nem is beszélik jól 
a magyart, nem tudják a nyelvtant, a helyesírás is sántít. 
Továbbképzéseken részt venni nagy segítség lenne, de 
újra felmerül a távolság és a költség problémája. 

Mi jelent nagy segítséget?
 A technológia: Az, hogy a világ így kinyílt, hogy az 

új technológiai eszközök által olyan közel kerülünk 
egymáshoz és hogy tudunk egymásról. Ez óriási nagy 
szó, ami lelkesít, táplálja az öntudatot és a megmaradás 
vágyát! Tudni, hogy más is harcol, más is küszködik 
úgy, mint mi. Megosztani a gondokat, a tapasztalatokat 
- mindez erőt ad arra, hogy folytassuk munkánkat.
 A Balassi Bálint Intézet a fiatalok számára igen 

vonzó lehetőség, amit nem akarnak elmulasztani, amire 
vágynak, és ami miatt úgy érzik, hogy érdemes az itteni 
magyar iskolába járni és megtanulni mindent. Kimondot-
tan fontos szerepe van!
 A Magyar Kormány anyagi támogatása szintén 

hihetetlen fontosságú, főleg nekünk itt, olyan messze 
az anyaországtól. Ha nem lenne anyagi támogatás, a 
gyerekek nem tudnának utazni, nem lennének nagy 
élményeik, amik megerősítik bennük a hovatartozás 
érzését, és egész biztosan hamar elvesznének a magyar-
ság részére.
 A magyar tankönyvek, meséskönyvek, CD-k, filmek, 

amelyeket adományként kapunk, szintén fontosak, szí-
nesítik és vonzóbbá teszik az órákat, még akkor is, ha a 
tananyagot nem tudjuk teljes egészében felhasználni. Az 
igazi, szép színes könyv vonzó és készteti a gyermeket 
arra, hogy meg akarja érteni a benne olvashatókat.
 Utazás. Mindenegyes lehetőség, hogy bárki - akár 

diák, akár tanár - utazhasson oda, hogy kapcsolatban 
legyen Magyarországgal, mindig fellendülést, nagyobb 
lángot jelent, ami a magyarság tüzét táplálja, növeli!

*
Tisztában vagyunk azzal, hogy a magyar nyelvet meg 

kell őrizzük, akárhogyan is. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy azt a rendkívül értékes örökséget, amit nagyszüleink 
ránk hagytak, most nekünk kell óvni, a mi feladatunk és 
felelősségünk, hogy ne vesszen el. Ezt tesszük, annak 
ellenére, hogy gyakran nagyon nehéz. Tesszük akkor 
is, ha az ár ellen úszunk. Tesszük azért, mert büszkék 
vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk! Mert tudjuk, 
milyen nemzettesthez tartozunk.

*
Ami az íróasztalon maradt:

Kedves tanárok, cserkészvezetők! Köszönjük, hogy 
önzetlenül és szeretettel időt szántok a gyermekekre és 
a magyar tanításra! Munkátok aranyat ér!

Szülők! Köszönjük, hogy támogatjátok a Zrínyi Ifjú-
sági Kör és a cserkészet tevékenységeit az által, hogy kül-
ditek gyermekeiteket és részt vesztek a programokban. 

Mindenkinek jó pihenést - de BESZÉLJÜNK MA-
GYARUL a vakációban, JÁTSSZUNK gyermekeinkkel 
magyarul, OLVASSUNK itt-ott magyarul, ÉNEKEL-
JÜNK magyarul. Amit az év alatt tanultunk, az legyen 
jelen a mindennapokban! Mindig ezzel a szóval fejezem 
be: ÉRDEMES!

„Ügyintéző, meghívlak vacsorára!”
Utóbbi időben sokat gondolkodunk jövőnkön, Ma-

gyarország jövőjén. Sajnos nem rózsás a helyzet. 
Magyarország egyre jobban hasonlít Venezuelára 

ill. Argentínára, azok negatív jellemzőivel, nem pedig 
fejlett európai társaira. Az irány, amin haladunk nem 
felfelé vezet. 
- A korrupció hihetetlen méreteket ölt, hinni már senki-

ben sem lehet, és a közömbösség egyre csak nő. 
- A politikusokban itt sem lehet bízni, mindegy milyen 

színben lépnek fel. Hiába várjuk tőlük a változást, az új 
irányt. Sajnos itt is érvényesül az a mondás, miszerint 
egy népnek az a kormány adatik, amelyet megérdemel. 
Nehéz ezt kimondani, fáj nagyon is. Magyarország már 
nem az az ország, amit „kint” megszerettünk, amiről 
meséltek. 
- Panaszkodtunk, mert a két éve vett modern Kombino 

villamosokban nem volt klímaberendezés. Beszerelték, 
most pedig kinyitjuk az ablakokat! Ugyanez történik az 
új Volvo buszokkal is. Így semmi értelme. 
- A BKV botrányok miatt egyre többen bliccelnek (nem 

vesznek útjegyet), mondván: ameddig nem tisztázódnak 
a milliós sikkasztások, nem fizetünk. Pedig ha az ember 
használja a szolgáltatást, azért illik fizetni. Ha bojkottálni 
szeretnénk, használjunk biciklit, vagy gyalogoljunk! 
- Panaszkodunk mert a korrupció mindenhol jelen 

van, de hálapénzt adunk az orvosoknak, nővéreknek. 
Sőt, ha azt szeretnénk, hogy kis babánk kapjon helyet a 
Bölcsödében, akkor is fel kel ajánlani a „segítségünket”. 
Ez hol készpénz, hol munka, hol tárgyak. És ez már mind 
természetes. 
- Vannak olyan állami hivatalok, ahol csak akkor lehet 

elintézni bármit, pl. egy építkezési engedélyt, ha felaján-
lunk egy vacsorát az ügyintézőnek. 

KÉT FARKAS

Másikuk a jó. Az öröm, béke, 
szeretet, remény, nyugalom, 
alázat, kedvesség, jóindulat, 
empátia, igazság, nagylelkű-
ség, együttérzés és a hit.
Az unoka elgondolkozott egy 

pillanatra, majd megkérdezte 
nagyapját: 
- És melyik farkas győz?
Az öreg indián mosolyogva 

válaszolt:
- Az, amelyiket eteted...

(Köszönet Kerekes Ági)
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Esta vez me tocó 
a mí. “La Maldición 
de Tikal” como le 
digo yo. Estoy a muy 
pocos kilómetros de 
las ruinas mayas más 
imponentes y no voy 

a poder ir a visitarlas. Al menos no en 
este viaje. Lo que me consuela es saber 
con total seguridad que las ruinas no se 
van a mover de Guatemala - por un par 
de siglos más...

*
Desde el primer día que puse un pie 

en Guatemala, el hambre se borró de 
mi organismo. Desapareció. De golpe, 
misteriosamente, sin ningún tipo de ex-
plicación. El alimento había dejado de 
formar parte de mi rutina. Será el calor, 
pensé. O será hasta que me aclimate. O 
estaré cansada.

Durante siete días me dediqué a reco-
rrer el país. Tenía una ruta más o menos 
prevista y pude llegar a conocer varios 
de los pueblos que tenía marcados en el 
mapa. Si comía era solamente porque 
mi cabeza me decía que un ser humano 
necesita alimentarse para sobrevivir, pero 
no porque sintiera deseos de hacerlo: la 
comida, cualquiera fuese, directamente 
no me tentaba en absoluto. 

El miércoles (mi viaje había comenza-
do un domingo) comí huevos dos veces 
en el día. Una, de desayuno, ya que en 
estos pueblos es una sana costumbre ali-
mentarse bien por la mañana. La segun-
da, porque no me quedó opción: estaba 
viajando de Chichicastenango a Cobán 
y tuve que hacer noche en Uspantán, 
un pueblito en el que encontré un solo 
lugar donde cenar. Y la única comida 
que había en el menú incluía huevos. Se 
me vino la voz de mi mamá a la mente: 
Ani, no es bueno para el hígado comer 
tanto huevo. Pero no me quedaba otra. Al 
día siguiente, el hambre, desaparecida, 
lentamente fue reemplazada por el asco. 
Me dije: son los huevos.

Después de muchas, largas y compli-
cadas horas de viaje llegué a Cobán. 
Tenía planes de salir a conocer la ciudad, 
pero apenas vi la cama me acosté y me 
dormí. Eran las seis de la tarde y había 
empezado a sentir un ligero malestar en 
todo el cuerpo. Mi diagnóstico: ataque 
al hígado. 

Me desperté a eso de las diez de la 
noche pero ni siquiera tenía fuerzas para 
levantarme de la cama, así que decidí 
seguir durmiendo hasta el día siguiente. 

Ojalá hubiese sido tan fácil. 

¡Otra vez alguien cumple 100 años! 
Así dirían los entendidos, porque 
sabemos que esto es algo que suele 
suceder en el Hogar San Esteban.

El 21 de noviembre el 
Hogar se vistió de fiesta 
para celebrar los 100 
años de Elvira Mén-
dez.

Acudieron las dos hijas 
de Elvira y, en compañía 
de los internos y del 
personal de turno, se 
compartió un almuerzo 
muy especial. 

Luego, vino la conmoción: ¡Lle-
garon los mariachis! Sorpresa para 
la gran mayoría, y 
alegría de los orga-
nizadores, que dis-
frutaron muy espe-
cialmente al ver la 
emoción reflejada en 
los rostros de todos 
los habitantes del 
Hogar. Cundió una 
alegría contagiosa 
con esas canciones. 

¡Brindamos por la salud de Elvira 
y la felicitamos por su buen ánimo 

y espíritu!
*

Pero no deja-
remos de apro-
v e c h a r  e s t a 
ocasión para, 
una vez más, 
hacer hincapié 
en la calidad 
de la personas 

que acompañan a los 
ancianos habitantes. 
Estos acompañantes 
son precisamente los 
que hacen al edifico 
merecedor del nombre 
“Hogar”. Cuentan con 
la necesaria dosis de 
comprensión, caridad 
y paciencia para con-
tener, acompañar y 

tratar de ayudar a los que tienen a 
su cargo. Para ello deben 
desplegar con convic-
ción todo el afecto del 
que son capaces, abrir 
bien grande su corazón y 
ser una constante fuente 
de amor. 

No nos engañemos: 
¡Es esto lo que real-
mente vivifica! La 
buena cocina - des-
de luego que la tie-
nen. La tranquilidad, 
también. Pero el ali-
mento para el alma 
que viene de “yapa” 
en este Hogar: esto 

es lo que más contribuye a que ellos 
lleguen a los 100 años… Y llegan.

¡Enhorabuena!              (MB/SKH)
(Fotos Balthazár / Trixi)

Nuestra columnista habitual Anikó 
de Emődy se ha tomado unas breví-
simas vacaciones, por lo que nos 
reencontramos con ella en nuestro 
próximo número.                                      La R.

Anikó Villalba: (*)

                      En Guatemala - y con dengue…
En la mitad de la noche (en realidad 

no sé qué hora era, pero el hostal estaba 
completamente a oscuras y en silencio) 
me desperté de golpe, salté de la cama y 
fui corriendo al baño. Lo único que quería 
ver era un inodoro para acostarme al lado 
y abrazarlo toda la noche. 

Me quedé sentada en el piso del baño 
un largo rato, temblando de frío. No podía 
moverme: apenas me paraba, las náuseas 
volvían con más fuerza, y acostarme en 
la cama me resultaba imposible.

La escena se repitió varias veces. No 
conocía a nadie de mis ocho roommates 
de la habitación compartida, así que no 
me atreví a despertarlas, tampoco tenía 
fuerzas para ir a buscar a alguien del 
hotel. Quería dormirme y olvidarme de 
toda la situación. 

Por fin, una eternidad después, me 
acosté, me tapé con tres buzos y dos 
frazadas y pude dormir hasta la madru-
gada.

*
Al día siguiente me despertó la alarma 

de mi celular. La había puesto a las siete 
para levantarme temprano e ir a Semuc 
Champey, a pocos kilómetros, y según 
dicen, uno de los lugares más lindos de 
Guatemala. Yo seguía convencida de que 
lo mío había sido algo hepático, así que 
fui a la farmacia y pedí que me dieran 
algo para aliviar el malestar. 

Cuando me enteré de que a las diez 
salía un servicio de shuttle, un minibús 
“puerta a puerta” hacia Flores, decidí 
irme directamente a conocer las ruinas 
de Tikal, al norte del país, y dejar Semuc 
Champey para la vuelta.

El famoso shuttle fue lo menos cercano 
al lujo que experimenté. Los kilómetros 
que separan Cobán de Flores, una peque-
ña isla ubicada en el lago de Petén Itzá, 
en El Petén, son terriblemente calurosos. 
Hablo de un calor pesado, aplastante, 
sofocante. El minibús iba desbordado 
de turistas, éramos por lo menos treinta. 
¿Aire acondicionado? Aquí el único aire 
es el calor que entra por la ventana. 

Durante el viaje no paré de tomar líqui-
do para mantenerme hidratada. Quería 
estar bien para el día siguiente. Pero el 
malestar aumentaba y la fiebre me subía 
de a poco, aunque yo no me daba cuenta. 
No era esa fiebre que da frío, que hace 
tiritar y nos congela por dentro; yo sentía 
un calor que me hacía explotar la cabeza. 
Culpé al clima, a la ruta, a la gente, al 
conductor, a los árboles, al sol. De más 
está decir que no comí absolutamente 
nada en todo el viaje. 

Finalmente llegamos a Flores. Otra 
vez, lo primero que hice al llegar al hostal 
fue abalanzarme hacia la cama. Esta vez 
me di cuenta de que algo no andaba bien, 
mi estado ya no era normal, así que decidí 
ir a ver a un médico.

Tomé un tuc tuc (mototaxi) a Santa 
Elena, el pueblo adyacente a Flores, y 
le pedí al ¿mototaxista? que me llevara 
a una de las clínicas. El viaje no duró ni 
cinco minutos. Delante mío, una casa 
blanca de una sola planta, y en la pared 
de afuera, letras pintadas con los nombres 
de los médicos: el Centro Médico Maya. 
La reja estaba abierta. Me recibió Sandra, 
la que después sería mi enfermera, y me 
hizo sentar mientras llamaba a la doctora. 
Miré el reloj: las siete de la tarde. Era 
sábado.

La doctora me hizo pasar a su despacho 
y me examinó. Diagnóstico: 38 grados 
y medio de fiebre, infección intestinal y 
deshidratación. “Me parece que lo mejor 
es internarla y darle suero al menos por 
12 o 24 horas para que no se me desmaye, 
no sé usted qué opina...” No me quedaba 
otra. Así que en unos segundos pasé del 
consultorio a una habitación. Bata, cama, 
pinchazo, suero y hasta mañana.

*
En semejante situación - internada, en 

otro país y sola - el suero se convirtió 
en mi mejor amigo y en mi punto de 
contacto con las enfermeras. Al principio 
lo colgaron de una especie de palo que 
pendía del techo para que quedara justo 
por encima de mi brazo izquierdo. Para 
que pudiera ir al baño vino la enfermera 
corriendo con quien sería mi compañero 
durante los próximos días: un “perchero” 
con ruedas para colgar el suero y poder 
movilizarme de un lado a otro.

Todas mis cosas habían quedado en el 
hostal, ya que había salido con lo mínimo 
indispensable pensando que la visita al 
médico no sería más que un trámite. No 
me había llevado ningún libro ni mi mp3 
para escuchar algo de música y distraer-
me. Pedí algo para leer, un diario, lo que 
sea, y la enfermera me trajo dos revistas: 
“Padres de hoy” (revista para futuras ma-
dres) y “Aguaviva: un renuevo espiritual”.

En eso estábamos, el suero y yo, cuan-
do la enfermera me pasó el celular. Era la 
doctora. “¡Chica! Ya le hicimos el análi-
sis de sangre. Le dio positivo el dengue, 
fíjese usted”. 

¿EH? ¿Dengue? Casi me desmayo.
Sandra se ríe. -¿Dengue? Aquí todo el 

mundo tiene, a mí me dio a los 17 años. 
La gente viene al hospital y se va con su 

receta nomás. No se preocupe que no es 
tan grave, en unos días se le va con los 
medicamentos y el reposo.

*
Todos creen que mi estada en la clínica 

fue aburrida, y yo la viví como una de 
las mejores partes de mi breve viaje por 
Guatemala. ¿Por qué? Primero porque 
apenas me pusieron el suero empecé a 
sentirme mejor, y segundo porque las 
enfermeras y la doctora me hicieron 
sentir muy apreciada y me permitieron 
estar verdaderamente en contacto con la 
cultura del lugar, sin disfraces turísticos. 
Mi cama fue el lugar perfecto para espiar 
el comportamiento y el modo de ser de 
la gente de este pequeño país. No, no es 
tan terrible estar internada y sola en otro 
país. No es tan terrible cuando uno está 
rodeada de gente cálida y amable como 
la que tuve la suerte de conocer. Lo bue-
no de estar en una clínica tan chiquita 
(debe haber espacio para menos de diez 
pacientes) es que todos conocen a todos, 
y la persona que viene de otro país es la 
estrella del lugar.

Sé que lo del dengue puede resultar 
chocante, pero finalmente resultó ser lo 
menos grave de la situación. El dengue 
me provocó molestias como la fiebre y 
la debilidad general, pero se me fue solo, 
gracias al suero y el descanso; como es 
un virus no existe ningún antibiótico para 
combatirlo. Lo peligroso es cuando se 
convierte en dengue hemorrágico, pero 
incluso eso puede ser frenado a tiempo.

*
Muchos deben pensar que esto me 

arruinó el viaje o que me sacó las ganas 
de seguir viajando. PARA NADA. Todo 
es experiencia, y aunque no se lo reco-
miendo a nadie, no tengo bronca por lo 
que me pasó. Al contrario, creo que estas 
cosas me demuestran que somos muy 
frágiles y que dependemos unos de otros 
para sobrevivir. También me enseña a 
tener un poco más de cuidado y a dejar 
de pensar que nunca me va a pasar nada. 
Podría haber sido mucho peor.

Nada ni nadie me va a sacar las ganas 
de viajar y conocer, ¡mucho menos un 
mosquito!

Y Tikal... siempre estará ahí. Ya voy 
a volver.  
(*) La autora no es ninguna desconocida para 
nuestros Lectores: Ya la han podido leer pre-
viamente en esta sección. Es hija de la artista 
Anikó Szabó. Es asistente del gerente de co-
municación Museo MALBA

Nuevamente un memorable festejo en el Hogar San Esteban
Los 100 años de Elvira Méndez

Ladislao Molnár,  presidente

Eva Rebechi, 
administradora
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Después de la rica merienda llegaron 
los “angelitos” del Grupo Juvenil 
Zrínyi (la escuela húngara de los 
fines de semana), para presentar 
un pesebre viviente, de viva voz 
- aunque algunas vocecillas ape-
nas fueron audibles para muchos 
presentes de más edad… 

Ta m -
bién vi-
n i e r o n 
algunos 
padres y 
abuelos 
que no querían perderse la actuación de los 
más pequeños y ver cómo aprenden bien 
temprano que el mejor regalo es - dar, con 
amor y desinteresadamente.           (SKH)

(Fotos Trixi)

Ya se ha vuelto habitual que las “Nenas” 
Oleander organicen en el Hogar San Este-
ban una tarde festiva en los días previos a 
la Navidad. Este año no fue excepción: el 
21 de diciembre, los habitantes del Hogar 
recibieron a estas entusiastas y dedicadas 
visitantes, que no vinieron, por cierto, con 
las manos vacías.  En el marco de un té 

se distribuyeron los 
paquetitos para cada 
comensal, al tiempo 
que Péter Szilágyi 
con su “máquina 
musical” logró crear 
un ambiente dis-
tendido y alegre. 
A pesar de ser día 
lunes, hubo muchos 
parientes presentes. 

 

niña 1º pues-
to, 2º puesto 
Reina abuela, 
2º puesto 
Carroza y 
¡1er puesto 
en baile! 

Este esfuerzo mancomunado fue pro-
ducto de la colaboración del presidente 
de la Sociedad Húngara local, Esteban 
Botka, su asistente, Margarita Botka, 
padres, integrantes del ballet y la que 
suscribe, encargada de las coreografías y 
diseño de vestuario.

No quería dejar de compartir esta 
experiencia, en que me sentí, una vez 
más, ¡feliz de pertenecer a la comunidad 
magyar! Cabe destacar, además, que en 
septiembre pdo. el grupo “Liliom” partici-
pó en la Fiesta Nacional del Inmigrante 
en Oberá, Misiones. El conjunto “Regös” 
no pudo hacer honor a esa invitación y 
así delegó la representación de Hungría 
al grupo “Liliom”.

Natalia Roglich Botka

El 8 de noviembre de 
2009 fue el gran día para 
reunir las colectividades 
de la Argentina, Alema-
nia, Hungría, España, 
Polonia y Ucrania en una 
cita con un desfile en el 
que cada una concursó 
mostrando algo típico 
acorde a cada nación a 
través de una carroza, 
bailes, las reinas y el vestuario.

Hungría estuvo presente con carruaje re-
presentando al perro kuvasz: se trata de un 
perro pastor autóctono húngaro, conocido 
en ese territorio desde la antigüedad. 

El grupo folklórico “Liliom” acompa-
ñó su recorrido con bailes folklóricos de 
distintas regiones húngaras. Sus trajes 
resplandecían e iluminaban a la joven 
princesa, que luego fue co-
ronada Reina de la fiesta.

La Municipalidad local 
estuvo pendiente de nues-
tras necesidades a través 
del Intendente Dr. Mario 
Alfredo Pastor. El jura-
do estaba compuesto por 
autoridades provinciales, 
que quedaron impactadas 
con nuestro entusiasmo. 
Nos comprometieron para 
sendas presentaciones en 
Sáenz Peña y Santa Sylvina, 
ciudades de la provincia.

¡Los premios obtenidos 
fueron bien merecidos! 

Además de la Joven reina 
con un 1º puesto, Reina

7ª Fiesta Provincial de Colectividades 
en Cnel. Du Graty, Chaco

“Crisol de Razas”

LOS "HÚNGAROS" FUERON LOS MÁS GANADORES DEL "CRISOL 2009"
(Noticias Culturales locales, título) 

¡Felices con los 
premios! 
El Conjunto 
“Liliom” con el 
presidente de 
la Colectividad 
Húngara de 
Cnel. Du Graty, 
Esteban Botka 
hijo, y la autora, 
profesora de 
baile 
Natalia Roglich 
Botka (de negro, 
a la derecha de 
la imagen)

A kolónia születésnapjai
CUMPLEAÑOS del mes - FEBRERO

Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre 
- közvetlen rokonaikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni 

a Szerk. irodában!

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!                  ¡Feliz cumpleaños!

Fe de erratas
- En la nota de Ladislao Kurucz “Haydn y Miranda” 
en nuestra edición de noviembre pdo. se publicó 
una reproducción parcial de una pintura de 1766/67 
de Thaddäus Helbling, retratando al niño prodigio 
Mozart de 11 años frente a su piano. Se escribió 
erróneamente que se trataba del joven Haydn.
- En la habitual columna de Anikó de Emődy en 
diciembre pdo. se escribió mal el apellido del ma-
temático János Bolyai.

Navidad 
en el Hogar 
San Esteban

Estimada Zsuzsó:
Finalizando mis tareas consulares y 

antes de organizar nuestro regreso, 
quisiera hacerle llegar mi profundo 
agradecimiento por su siempre desin-
teresada y generosa ayuda a la labor de 
este simple servidor de la patria. Doy por 
sentado que seguiremos en contacto en 
la Argentina.
También quisiera aprovechar la oportu-

nidad para enviarle los mejores augurios 
para las fiestas que se avecinan. Tanto el 
agradecimiento como los buenos deseos 
son extensibles a su hermana Judith y a 
su colaboradora Trixi, y obviamente al 
“Argentínai Magyar Hírlap”.                  

Daniel Cottini
Embajada de la República Argentina,

 Budapest

Kedves Haynalné Kesserű Zsuzsánna!
La vida nos da sorpresas a veces lindas y 

otra no, pero la que usted me dio es una de las 
más bellas que haya recibido. Mil gracias por 
ponerme en contacto con Biviana, una amiga 
del alma y de quien hacía veinte años que no 
teníamos noticias. Aprovechando esta grata 
noticia les deseamos a Usted, a su familia 
y a todo los componentes de su distinguido 
periódico, de corazón kellemes Karácsonyi 
ünnepeket és boldog Új Évet!

Zoltán Horogh y familia, Santa Fe

Abuela Márta Kraft recibió las visitas más leja-
nas...  Emb. Peter Kraft y flia., desde el Perú

NOS ESCRIBEN

FEBRUÁR: 1. Csesztregi Ferenc / 
Fóthy András / Mizsey Szandri - 3. 
Zoroza Gellért - 4. Solda Elda (öo) 
- 5. Dr. Endrey László - 6. Molnár 
László József - 7. Jeszenszky Zsu-
zsi / Haden Alexandra - 8. Bonczos 
Zsuzsa / Gorondiné Haynal Edith / 
Márquez Estela (öo) / Leidemann 
Sylvia / Pósfay Veronika - 9. Mo-
csáry Kriszti - 10. Schönig Esteban 
(öo) / Sznac István - 11. Horogh 
Ilona / Papp Gabi - 12. Lomniczy 
Mátyás / Zaha Gábor (USA) - 14. 
Demes Ferenc - 15. Dr. Farkas 

Árpád / Fóthy István / Baldoniné 
Fóthy Judit / Németh Borbála / 
Petőcz Ilona / Sznac Istvánné Marta 
- 18. Képiró Sándor (MO) / Kerekes 
Marci - 19. Lindqvistné Demkó-B. 
Andrea - 21. Íjjas Miklós A. / Máthé 
László - 22. Branda Elena (öo) - 24. 
Czanyó Mimi - 25. Kövesligethy 
Jella - Mahlmann Szilvia - 26. 
Lányi István / Mattiauda Lucila 
- 27. Íjjas Árpád / Weyland Erna 
- 28. Bonapartianné Graul Trixi 
/ Valentin János - 29. ifj. Becske 
Gábor / Papp Antal

 Las Reinas. izq.-der.: Ucrania, España, la Reina infantil por 
Hungría, Araceli Ivanich, y Polonia

Carolina Cardozo, Lucía Botka, 
Jessica Tirdily

Silvio Cuenca Ivanich

"Efigies" de los perros húngaros kuvasz y pumi. 
Atrás: la Reina joven Paula Saco y la Reina 

infantil Araceli Ivanich
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Finalizando un año de 
mucho entrenamiento segui-
mos teniendo resultados en 
los medalleros de diversos 
Campeonatos. En noviem-
bre tuvo lugar el Xº Torneo 

Intercolegial FECBA 2009 disputado en 
el CeNARD, con participación, como es 
costumbre, de tiradores de nuestros países 
limítrofes.

En sus correspon-
dientes categorías Mi-
lagros Barrios salió 
campeona y Gabriel 
Barrios obtuvo me-
dalla plateada. A su 
vez, Juan Langlois 
también salió campeón 
y Maria Glandois ob-
tuvo el 3º puesto.

El juvenil László 
Gáspár salió Campeón Nacional en la 4ª 
Prueba de Ranking de Mayores. También 
el 12 de diciembre ganó la “Copa Maes-
tros”, copa invitación donde compiten los 
ocho mejores del ranking de mayores, con 
atractivos premios. En el Sudamericano 
de Mayores de Medellín (Colombia) 
clasificó en 5º lugar.

Del 3 al 6 de diciembre se desarrollaron 
en Buenos Aires los juegos Panamericano 
y Sudamericano de Pentatlón Moderno. 
Los atletas nombrados a continuación 
son entrenados en el Club Hungária por 
Csaba Gáspár y fueron los argentinos 
mejor clasificados:

MUJERES: 
Entre 21 competidoras:
- El mejor resultado fue el de Johana 
Ayelén Zapata: Campeona Panamerica-
na y Sudamericana de pentatlón moderno, 
en la categoría juniors. 
- Pamela Zapata quedó 3ª en el Sud-
americano.
- Denise Bustos, 6ª en el Sudamericano.

El equipo formado por Pamela Zapata, 
Denise Bustos y Johana Ayelén Zapata, 
las tres pertenecientes al Club Hungária 
y discípulas de Csaba Gáspár, logró un 2º 
puesto por equipos en el Sudamericano 
y también un 2º puesto por equipos en el 
Panamericano.

HOMBRES:
Entre 39 competidores hombres:
- Emmanuel Zapata se ubicó en el 8º 
lugar del Panamericano y en el 4º lugar 
en el Sudamericano.
- José Pereyra se ubicó 21º en el Pana-
mericano y 10º en el Sudamericano.

- Rafael Acosta se ubicó 
22º en el Panamericano y 
11º en el Sudamericano.

El equipo compuesto 
por los tres nombrados logró un 4º puesto 
por equipos en el Panamericano y 3º en 
el Sudamericano.

Nahuel Zapata finalizó 10º en el Pa-
namericano y clasificó para los Juegos 
Olímpicos juveniles.

La supervisión del desarrollo de estos 
juegos estuvo a cargo del enviado de 
España, András Kovács (aclaración: de 
origen húngaro).

En el marco de un brindis concluyó la 
temporada 2009 con algunos momentos 
emotivos para la comunidad esgrimística. 
Recibimos de regreso al maestro Alberto 
Soiza, que estuvo dos meses en México 
para el curso de capacitación de maestros, 
seleccionado y enviado por el Comité 
Olímpico. El maestro José Luis Mira-
covich formó con los alumnos un saludo 
con las armas en alto para este acto.

Visita “sorpresa”: el recién llegado Ati-
lio Tass, medalla de bronce Campeonato 
Mundial Veteranos en Moscú 2009 (ver 
Argentínai Magyar Hírlap, de noviembre 
pdo.). Radicado en EE.UU., dedicado a 
la esgrima como árbitro, recordó a los 
primeros maestros del Hungária que nos 
siguen guiando con las enseñanzas que 
dejaron tras de sí, a pesar de ya no estar 
físicamente con nosotros.

Por el Colegio San Ladislao nos acom-
pañó Francisco Valentin, quien siempre 
amablemente colabora prestando las ins-
talaciones. Nos dirigieron unas palabras 
los maestros y también una de las más 
nuevas alumnas: Paula Deák, que mani-
festó sentirse muy cómoda en el grupo, 
incentivada y protegida. 

En representación de la Embajada 
de Hungría, el consejero Dr. Andrés 
Drexler manifestó su regocijo en ver un 
grupo de jóvenes que elige el deporte 
frente a otras opciones más facilistas que 
la sociedad ofrece.

La presidente de Panathlón Club 
Buenos Aires, Eva Szabó, no pudiendo 
asistir por otros compromisos, envió 
estas líneas: 
“Deseo transmitirles mis más calurosas 
felicitaciones a aquellos que ganaron y 
a los que no lo lograron, pero supieron 
participar con hidalguía. Les deseo muy 
Felices Fiestas y un buen Año 2010.

El 15 de noviembre Sylvia Leidemann 
organizó, dentro de la programación de 
Ars Hungarica, un encuentro coral muy 
especial en el Auditorio San Rafael, apro-
vechando la visita del afamado director 
coral, Péter Erdei, de Hungría, quien 
viajó a la Argentina con el auspicio de la 
Oficina del Primer Ministro de Hungría.

Actuaron cinco coros, entre ellos Coral 
Hungaria dirigido por Sylvia Leidemann.  

Los demás, todos con obras de composi-
tores húngaros cantadas en el idioma ori-
ginal, fueron dirigidos por Péter Erdei, 
interpretaciones que el auditorio premió 
con fuertes aplausos. (Cabe destacar que 
el maestro Erdei había dado un “master-
class” de varias horas con cada uno de los 
coros participantes, repasando el estilo 
y la dicción de las obras húngaras). En 
alguna obra adicional pudo escuchárselos 
dirigidos por su propio director. Como 
músicos invitados intervinieron Pablo y 
Florencia Barrientos. 

Coral Hungaria interpretó obras 
de Lajos Bárdos, József Péter, György 
Kerényi y Ferenc Farkas. Se notó que 
faltaron unas cuantas voces. Es una lás-
tima que, a pesar del enorme esfuerzo de 
la directora, no se logre conseguir más 
cantantes para reforzar este coro y, por 
medio de ensayos intensos, asegurar la 
óptima calidad, siendo el “representante 
de la colectividad húngara”.

Los 40 integrantes del Coro de niños 
y juvenil Jubal provienen de una zona 
carenciada del Gran Buenos Aires. Can-
taron con un entusiasmo desbordante, 
mérito de su director, Martín Caloustian. 

Empezaron con una obra muy difícil: 
“Bolyongás” (Vagabundeo), de Béla 
Bartók, y terminaron con otra de un ritmo 
atrapante, “Dúlamán” (Alga marina), de 
Michael McGlynn, cantada en idioma 
gaélico, en forma avasallante y brillante, 
mereciendo una efusiva ovación.

El coro mixto Aequalis, dirigido por 
Mariana González Lanuza, interpretó 

una obra de Roberto Ca-
amaño y dos de György
Ligeti, en una forma al-
go anodina. Los dos úl-
timos coros en cambio 
deslumbraron, tanto el 
masculino Airesbuenos, 
dirigido por Santiago 
López, como el femenino 
Juvenil de San Justo, 
dirigido por Silvia Fran-
cese. Airesbuenos tiene 
pocos coreutas (inclu-
ye a los húngaros Péter 
Kiss y Gyuszkó Fóthy), 
lo que no influyó en su 
altísima calidad y notable 
cohesión en la interpreta-

ción de obras de Zoltán Kodály. El coro 
Juvenil de San Justo entró cantando una 
obra de Giovanni Palestrina, siguió con 
Romuald Twardowsky y terminó con 
dos obras preciosas de Zoltán Kodály 
sobre poesías de Sándor Weöres. Sus 
30 miembros cantaron con disciplina y 
excelentes voces.

Para terminar, 
el carismático Mº 
Erdei se dirigió 
al público, des-
tacando que en 
varios coros en-
contró una mina 
de oro de buenas 
voces y excelente 
disposición. Ma-
nifestó su gran 
admiración por 
el interés musi-
cal local y elogió 
el entusiasmo y 
la capacidad de 
todos los integrantes. Siendo ésta la 
primera vez que visita Latinoamérica, se 
sorprendió al encontrar en esta parte del 
mundo tan alto nivel y expresó su deseo 

de volver. Sus palabras 
fueron traducidas por 
Gyula Gosztonyi, pre-
sentador muy eficiente 
de toda la programa-
ción. Finalmente Sylvia 
Leidemann invitó a los 
coros y al público en ge-
neral a tararear, tomados 
de la mano a la usanza de 
los scouts húngaros, la 
canción que cierra la no-
che en sus campamentos. 
Esto le dio un toque muy 
emotivo a este cierre.

Miklós Székásy
(Fotos Balthazár)

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: Andrés Grabner 
 andresgrabner@yahoo.com 

esgrima  hungária

EL  RINCÓN  DE  MAUSI
Rápido y sencillo, para el calor:

BRIGADEIRO

Ingredientes:
Leche condensada  400 gr
Manteca                   60 gr
Cacao dulce             40 gr
Granas de chocolate 200 gr

Preparación:  
Verter la leche condensada con la manteca derretida 

en una cacerola. Incorporar el cacao dulce. Revolver 
continuamente sobre fuego mediano, hasta que comience 
a desprenderse de las paredes de la cacerola. Volcar la 
preparación dentro de un recipiente. Dejar enfriar. Retirar 
una porción con una cuchara pequeña. Colocar dentro 
de un bol con granas de chocolate. Pasar los brigadeiros 
por las granas para que se adhieran bien. Servir dentro de 
pirotines de papel.

CERRANDO EL CICLO 2009

Encuentro coral con 
obras de compositores 

húngaros

Mensaje de la Directora
Terminó un año, empieza otro - y no 

es exagerado afirmar que recibimos tal 
cantidad de augurios de lectores, amigos 
y conocidos, y aun de desconocidos, que 
nos es imposible sacar la cuenta exacta. La 
era del internet nos permite estar en todos 
lados, y ello, más la facilidad del envío en sí, 
explica la cantidad desorbitada de tarjetas 
virtuales.

Con un rápido cálculo vimos que si que-
rríamos enumerarlos, nos abarcaría media 
página, y así decidimos mandar a todos un 
agradecimiento conjunto.

Los buenos deseos llegaron tanto a mí 
personalmente como al Periódico húngaro 
AMH, y traté de contestar todo lo que pude 
individualmente. Aprovecho pues estas lí-
neas para desear a todos los que nos siguen 
un buen Año 2010, o, como me dijo hace 
poco una amiga, que sea ”un año amable”. 
Con salud, con trabajo, con satisfacciones, 
pero ante todo con mucho, mucho afecto. 

Y no olvidemos jamás que después de cada 
tormenta viene siempre, ¡siempre! el buen 
tiempo.

En nombre propio y de todos los colabo-
radores del Argentínai Magyar Hírlap

Susana Kesserű de Haynal
P.D. Y una frase para recordar a lo largo del 
año que comienza: Estar alegres, tener buen 
humor y reírnos nos reduce la ansiedad, mejo-
ra nuestra comunicación y nos permite tolerar 
mejor las frustraciones, las enfermedades y 
los momentos difíciles que nos toque vivir.
(Fragm. Qué hay en su cabeza, Celia Antonini)

Coral Hungaria, con su directora Sylvia Leidemann 

El excelente Coro de niños y juvenil Jubal 

Prof. Péter Erdei (Hun-
gría) habla al público

Mº José Luis Miracovich, Mº Alberto Soiza, 
Atilio Tass 

Milagros Barrios,
campeona Intercolegial

Compilado por 
Henriette Várszegi
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JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS 
Január 15-24: X. Dél-amerikai nép-
tánctalálkozó. Uruguay (részletek l. 
2009. decemberi AMH) 
Január 17, vasárnap, 10 óra: Isten-
tisztelet spanyolul. Rev. David Calvo. 
Református Egyház
Január 27, szerda: ZIK ösztöndíja-
sok indulnak Magyarországra egyéves 
tanulmányútra 
Február 7, vasárnap, 10 óra: Isten-
tisztelet spanyolul. Rev. Gabriel Miraz. Református Egyház
Február 7, vasárnap, 12 óra: Mindszentynum Választmányi 
gyűlés. Asado (Honfi Jánosék meghívására. A hús költsége 
megosztva, hozzájárulások salátával, itallal vagy édességgel). 
Benavídezi Honfi-Rajczy quinta
Február 8, hétfő, 20 óra: AMISZ Választmányi gyűlés. Refor-
mátus Egyház

Kellemes nyaralást és jó pihenést kívánunk 
kedves Olvasóinknak!

Március 7,  vasárnap, 17 óra: Első vasárnapi Mise. 18 óra: 
Tisztújító-közgyűlés. Teadélután. Mindszentynum

ENERO- FEBRERO-MARZO
15-24 de enero: Xº Festival Sudame-
ricano de Danzas Húngaras. Uruguay 
(detalles en el Nº de diciembre 2009 
de AMH) 
Domingo, 17 de enero, 10 hs.: Culto 
en castellano. Rdo. David Calvo. Iglesia 
Reformada
Miércoles, 27 de enero: Inician viaje 
alumnos becados ZIK para 1 año de estudios en Hungría 
Domingo, 7 de febrero, 10 hs.: Culto en castellano. Rdo. Gabriel 
Miraz. Iglesia Reformada
Domingo, 7 de febrero, 12 hs.: Reunión Consejo Directivo de 
Mindszentynum. Asado (por invitación del matrimonio Juan 
Honfi. Se comparten gastos. Llevar ensalada, bebida o dulce). 
Quinta de Benavídez
Domingo, 8 de febrero, 20 hs.: Reunión Consejo Directivo 
FEHRA. Iglesia Reformada

¡Felices vacaciones para todos!
Domingo, 7 de marzo, 17 hs.: Misa de los primeros domingos 
del mes. 18 hs.: Té y Asamblea, con renovación de autoridades. 
Mindszentynum

¡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

2010. NYÁRI ESEMÉNYNAPTÁR

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

Tel.: (54-11) 4788-8889 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226
sleidemann@fibertel.com.ar                    szekasym@gmail.com

A Magyar Református Egyház állandó naptára:
A Presbitérium döntése folytán a Református Egyház 

2010. január hónapban szünetel

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

A hó első vasárnapján 17 órakor Szentmise 
Utána hagyományos teadélután

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

www.lacruzdecristo.com.ar

CALENDARIO ESTIVAL 2010
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
Encargado de Negocios a.i.:

 András Drexler, Ph.D.
Secretaría argentina:

embajadadehungria@arnetbiz.com.ar
Cónsul:   Judit Házi 
Consulado:   V. del Pino 4045 

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

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

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

HUNGRÍA EN LA RADIO: 

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

www.digital860.com.ar

ERD
ÉLY

I Ingatlaneladás, bérlések, kiadások
Venta y Alquiler de Propiedades

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

Para suscripciones y publicidades infórmese en  

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

 SUSANA SEBESS
7 napos társasutazás 

Budapestről Kárpátaljára
2010. március 26 - április 1

Viajes grupales con guía (húngaro e inglés)

 
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

Apoyamos al 
único 

periódico 
húngaro de 

Latinoamérica
Círculo Juvenil Zrínyi

CIERRE DE NUESTRA 
EDICIÓN DE MARZO:  

10 de FEBRERO de 2010
(fecha tope de la Redacción para 
recibir material y/o datos a publicar)  

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

Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160 
(B1646DAV) SAN FERNANDO
Prov. de Buenos Aires - Argentina

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES, 
HERRAMIENTAS DE CORTE 

Y DISPOSITIVOS

Tel.: (54-11) 4744-2771               
            Fax: (5411) 4746-1779

E-mail: contacto@turul.com.ar

Web: http://www.turul.com.ar

Ing. Eugenio Papp: papp@turul.com.ar       Ventas: ventas@turul.com.ar

Sábados 11 a 12 hs.: 
EN CHACO, CNEL. DU GRATY

HORA HÚNGARA (en castellano)
“Raíces de nuestra entidad” 

FM 103.7 Mhz  www.senderofm.com.ar

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144
PRESIDENTE: MARTÍN ZÖLDI - 
mzoldi@dls-argentina.com.ar

Reuniones de la Comisión Directiva: 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.
 hungariabuenosaires@gmail.com

Hijo de húngaros 56 años 
busca dama húngara o hija de 
húngaros, 45-50 años, solt./
vda.  s/hijos, sencilla, bonita, 
p/amistad, pareja formal, 
fines serios, socia en común.  
Llamar a:  Péter. 
 4205-4468 de 20 a 21 hs.

Atención: Los cumpleaños del mes de enero se encuentran en el 
Nº de diciembre 2009 del AMH, en su lugar habitual pág. SP II.- A penicillint senki sem ta-

lálhatta fel, mert végtelen idők 
előtt a természet és egy bizo-
nyos penész már előállította... 
Nem, én nem találtam fel a 
penicillin alapanyagát, csupán 
felhívtam rá az emberek figyel-
mét - és nevet adtam neki.

Sir Alexander Fleming mondta:
- Minden pillanatban két út 

van előttünk, ezek közül ki 
kell választanunk az egyiket, 
és nem tudjuk, merre vezet a 
másik. Lehet, hogy a jobbat 
választottuk, és lehet, hogy 
sohasem fogjuk megtudni, 
melyik a jobb.

“Dame un pescado y cenaré 
esta noche; enséñame a pescar y 
cenaré siempre.”

“Aquel que pregunta, es un 
tonto por cinco minutos, pero el 
que no pregunta, es un tonto para 
siempre.”

Los chinos y sus proverbios…
“Si un problema tiene solución, 

no te preocupes. Y si no la tiene, 
¿para qué has de preocuparte?...”

“No comas todo lo que puedes, 
no gastes todo lo que tienes, no 
creas todo lo que oigas, no digas 
todo lo que sabes.”
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