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A TARTALOMBÓL:

Folyt. a 2. oldalon

A trianoni békediktátum aláírása előtti utolsó tárgyalás
Palais du Grand Trianon, 1920. június 4

A XX. század elbánt Európával, elbánt 
Közép-Európával és elbánt Magyarországgal

 „Magyar nemzet egyáltalán nem létezik. 
Mindössze egy korona létezik és tizenötezer osztrákból kreált magyar nemes. 

Magyar nemzet nincs!”
 J. Cambol, a trianoni békeszerződési konferencia francia főtitkára

Az I. Világháborút követő Párizs kör-
nyéki békerendszer több ezer kilométer 
új határt húzott fel. Határokat, amelyek 
ezer esztendős gazdasági, kulturális 
kapcsolatokat vágtak el. De ami ennél is 
rosszabb: emberek százmillióinak tették 
tönkre az életét. Családokat, barátságokat 
zúztak össze, mindenhol ellenségeskedést 
szítva. 

A nemzeti elnyomás Európában addig 
ismeretlen módon igyekezett kitöröl-
ni nyelveket, kultúrákat, történelmet, 
közösségeket. 

Teljesen természetes és magától ér-
tetődő, hogy a magyar kormány harcolt ez 
ellen - és gondot viselt a sajátjaira, védte 
a nemzeti érdeket. Erdély visszacsatolása 
(1940. szeptember. Szerk.) a legnagyobb 
diplomáciai fegyvertény az előző évszá-
zadban. A bevonulás élményét soha senki 
sem felejtette el, aki Erdélyben magyar-
ként átélte azt.

*
A trianoni döntés alapvetően meghatá-

rozta a XX. századi Magyarország és a 

magyarság történetét. A tizennégy rész-
ből álló trianoni békeszerződés 2. része 
rögzítette Magyarország határait. Ennek 
értelmében Magyarország területe éppen 
egyharmadára csökkent: közepes méretű 
európai országból Magyarország a térség 
egyik kisállamává vált. Területét tekint-
ve Románia háromszor, a Szerb-Hor-
vát-Szlovén királyság és Csehszlovákia 
másfélszer múlta felül.

A trianoni békeszer-
ződésnek tudható be, 
hogy a magyar nemzet 
é s  M a g y a r o r s z á g 
határai nem esnek 
egybe. A szerződés 
egyik következménye 
volt többek közöt t 
az irredentizmus, a 
revizionizmus. 

A probléma feldol-
gozása nincs lezárva. 

Forrás: http://www.erdely.ma/010.9.8.

Kovács Attila:

Negyedszázada történt - mit tanultunk?
- avagy Csernobiltól Fukusimáig - 

Éppen negyedszázada annak, hogy 
felrobbant a csernobili atomerőmű 4-es 
számú reaktora. A történelem eddigi leg-
nagyobb atombalesetét emberi mulasztás, 
egy előkészítetlen és felelőtlenül levezé-
nyelt kísérlet idézte elő.

A 25 éve történt atomkatasztrófa hatását 
még ma is érezni, sőt, a közelmúltban 
Japánban történt atomerőmű-baleset 
arra fi gyelmeztet bennünket: bármikor, 
bárhol előfordulhat egy újabb nukleáris 
katasztrófa!

1986. április 25-én du. azt szerették 
volna kipróbálni, hogy egy esetleges 
áramkimaradás esetén a tartalékrendszer 
képes-e ellátni a reaktorblokk hűtését. 
Bár április 26-án kora hajnalban az erő-
mű több, operátori minőségben dolgozó 
munkatársa szerette volna leállítani a 
kísérletet, feletteseik annak folytatására 
adtak utasítást. A végeredmény rövid 
időn belül szörnyű katasztrófához veze-
tett. A hűtővíz kémiai reakcióba lépett az 
uránrudakat burkoló cirkónium-ötvözet-
tel, ami hidrogént termelt. A gyúlékony 
hidrogén - keveredve a szén-monoxiddal 
és a külső levegő oxigénjével - felrobbant. 
A robbanás következményeként nagy 
felületen megsérült az épület teteje, így 
az erőműben lévő radioaktív grafi t, amely 
a robbanás eredményeként szintén meg-
gyulladt, valamint a különböző radioaktív 
nemesgázok és jód égéséből származó füst 
akadálytalanul tudott a légkörbe kerülni, 
és súlyos nukleáris szennyezést okozott 
Európa legnagyobb részén. A robbanás 
miatt kialakult radioaktív sugárzás több 
százszorosan haladta meg a Hirosimára és 
Nagaszakira dobott amerikai atombombák 
által együttesen keltett sugárzást! 

A Csernobil 
szomszédsá-
gában fekvő, 
43.000 lakosú 
Pripjaty váro-
sa vált legha-
marabb és a 
legsúlyosab-
ban érintetté. 
A szovjet ha-
tóságok több 
tekintetben is 
végzetes mu-

lasztást követtek el. Pripjaty - valamint a 
reaktor 30 kilométeres körzetében fekvő 
más települések - kitelepítését csak más-
fél nappal később kezdték meg, holott a 
városban a radioaktív sugárzás mértéke a 
robbanás napjának estén a normál érték 
hatszázezerszerese (!) lett. Összesen mint-
egy 150.000 embert költöztettek ki, mint 
kiderült, döntő többségüket véglegesen. 
Ugyanakkor a kitelepítésig az ott lakók 
mindegyike elszenvedett kisebb vagy na-
gyobb, de az egészségre ártalmas mértékű 
sugárterhelést. Pripjaty lakosai igen nagy 
dózist kaptak, egyes becslések szerint 
a halált okozó mennyiség egynegyedét 
elszenvedték azon másfél nap alatt, amíg 
evakuálásuk végül megtörtént.

További súlyos mulasztás volt, hogy - az 
ország sajátos helyzete és térségbeli vezető 
szerepe, valamint a közelgő május 1-je 
miatt - a szovjet hatóságok és hírügynök-

ségek semminemű kommünikét, tájékoz-
tatást nem adtak ki. Emiatt mindenki jóval 
később értesült a balesetről, mint kellett 
volna. Hihetetlennek tűnik, de igaz: a 
katasztrófa színhelyétől 1600 kilométerre, 
északnyugatra fekvő, svédországi Fosz-
mark városának atomerőműje észlelte 
és jelentette elsőként a világnak, hogy a 
Szovjetunióban valami történhetett, mert 
az ország felől a magasban radioaktivitás 
érkezik Svédország fölé. Ezt követően a 
térség felett elrepülő kémműholdak felfe-
dezték a reaktoron tátongó rést, valamint 
az abból kiáramló hőt is. Ezután már nem 
lehetett tovább titkolózni, így a TASSZ 
szovjet hírügynökség is kiadott egy jelen-
tést, de az még mindig szűkszavú volt. 

Pedig ekkorra nagyon nagy lett a baj. A 
grafi ttűz továbbra is égett, a reaktorblokk 
tetején tátongó lyukon pedig folyamatosan 
távozott a radioaktív szennyeződés, benne 
az urán és a plutónium mellett főleg jód (I-
131) és céziumizotópok (Cs-137). Sokezer 
katonát és civilt vezényeltek a helyszínre, 
hogy megkezdjék az elhárítást. A men-
tésben részt vevők közül sokan halálos 
sugárterhelést kaptak, akik pedig túl is 
élték, egész hátralévő életükben hordozták 
- vagy hordozzák még most is - annak 
jelét, hogy ott jártak. Az egész világsajtót 
bejárták a képek a menekültekről, a men-
tésben részt vevők heroikus, önfeláldozó, 
de összességében mégis reménytelen 
küzdelméről, és a „vörös erdőről”, amely 
az erőmű közelében található erdő fáinak 
végzetes perzselődésének eredménye-
ként keletkezett. Arról viszont senki nem 
beszélt, hogy fenyegetett egy 2. robbanás 
veszélye is, hiszen több mint ezer tonna 
radioaktív magma izzott a mélyben, kö-
zel 3000 Celsius fokon. Szerencsére a 2. 
robbanás a tűzoltók, a kivezényelt kato-
nák, valamint a bányamunkában járatos 
szakemberek emberfeletti munkája révén 
elmaradt.

A védekezés 2., hosszabb szakasza a 
sérült reaktor fölé épített betonszarkofág 
létrehozása volt. Többszörös mérnöki 
bravúr eredménye, hogy a szarkofág elké-
szülhetett. Az építkezésben több tízezer 
ember vett részt, folyamatos műszakban, 
az erős sugárzás miatt egymást gyakran 
váltva. A szarkofág így is több hónapon 

át épült, de végül siker koronázta a tö-
rekvéseket. Ám ma már időszerűvé vált 
és rövidesen kezdetét is veszi egy új be-
tonborítás építése, ami rendkívül fontos, 
hiszen a szarkofág igen erős sugárzástól 
óvja a külvilágot: negyed század elteltével 
még mindig közel százszoros a sugárzás 
a szarkofág térségében, mint ami megen-
gedett volna. 

*
Hiába van már huszonöt éve annak,

hogy Csernobilban felrobbant az atom-
erőmű, a katasztrófa hatása máig érez-
hető. Ma mintegy nyolcmillió ember 
él a katasztrófa által leginkább érintett 
területen, amelyből a Szovjetunió fel-
bomlása óta Fehéroroszország, Ukrajna 
és Oroszország egyaránt részesül. A 
Fehéroroszországban található Gomel 
és Minszk, valamint az ukrajnai Kijev 
a legnagyobb városok a térségben, de 
természetesen sokezer kisebb település is
érintettje az atombaleset utóhatásainak.

Gróf Apponyi 
Albert hiába védte 
hősiesen Magyar-
ország igazát 
Trianonban...
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Az Olvasó írja... 

KOVÁCS ATTILA:  CSERNOBILTÓL FUKUSIMÁIG...                    Folyt. az 1. oldalról

Sok helyütt intenzív mezőgazdasági 
tevékenység is folyik, holott az eredetileg 
egyébként kitűnő minőségű föld továbbra 
is sugárszennyezett. Ez továbbra is újabb, 
ismétlődő sugárterhelést okoz az ott élők 
számára.

Aligha véletlen, hogy Fehéroroszor-
szágban háromszázezerre (!) becsülik 
azon gyermekek számát, akik valamilyen 
módon Csernobil kárvallottjai. Sokan 
közülük fi atalon meghaltak, sokan pedig 
pajzsmirigyrákban vagy egyéb, súlyos 
megbetegedésben szenvednek. Másoknak 
már a magzati korban rendellenes volt a 
fejlődésük, és ugrásszerűen megnőtt a 
különböző degenerációkkal, szervi bajjal 
született gyermekek száma is. Nincsenek 
adatok, hogy hány spontán vetélés és ko-
raszülés következett be az atomrobbanás 
következményeként. Ugyanígy érződik a 
katasztrófa hatása Ukrajnában, Oroszor-
szág Csernobilhoz közel eső területein és 
csökkenő mértékben más országokban 
is. 

Sajnos mi, magyarok sem maradtunk ki 
a „szórásból”! Az első, közvetlen magyar 

áldozatok azok a kamionsofőrök voltak, 
akiket hivatalos fuvarjuk éppen a kritikus 
napokban szólított Kijev környékére. A 
legtöbben közülük már meghaltak, és 
szinte mindegyikük valamilyen daganatos 
megbetegedés áldozata lett. A katasztrófa 
után senki nem fi gyelmeztette kellőkép-
pen a magyarokat a veszélyre: arra, hogy 
nem szabadna az akkor már meglévő friss 
zöldségekből, tejtermékekből fogyasztani, 
nem szabadna hosszabb ideig a szabad 
levegőn tartózkodni, és - más országokkal 
ellentétben - nálunk jódtablettákat sem 
osztogattak. A jód elraktározódik a pajzs-
mirigyben, ám ott csak korlátozott meny-
nyiség számára van hely. Ha radioaktív jód 
(I-131) kerül be az emberi pajzsmirigybe, 
akkor az raktározódik el, amely rendkívü-
li mértékben növeli a rákos megbetegedés 
kialakulási esélyét. Amennyiben azonban 
normál jóddal „töltjük fel” a pajzsmirigy 
raktár-készletét, akkor a radioaktív jód 
- amelynek felezési ideje a többi sugárzó 
anyaghoz képest szerencsére igen rövid, 
mindössze nyolc nap - nem talál magának 
„gazdapajzsmirigyet”, a környezetből 
pedig a rövid felezési idő miatt hamar el 
is tűnik. 

A súlyos mulasztásoknak Magyaror-
szágon is máig észlelhető eredményei 
vannak. Arra már kevéssel Csernobil 
után felfigyeltek a szakorvosok, hogy 
- a belorussziaihoz hasonlóan - több a 
spontán vetélés, a koraszülés és sajnos 
növekedett a különböző fejlődési rendel-
lenességgel született gyermekek száma 
is. Számszakilag kimutathatóan megnőtt 
a gyermekek leukémiás megbetegedé-

seinek száma is. Ugyancsak megnőtt, és 
valószínűleg tovább nő a pajzsmirigy-
megbetegedések, valamint a különféle 
rákos megbetegedések előfordulása is. 
Egyes vélekedések szerint ráadásul a ba-
jok nem múlnak el, tovább élnek velünk 
még a következő években, évtizedekben 
is. Azon mai felnőttek körében, akik a 
robbanás idején gyermekkorúak voltak, 
nagyobb fogékonyság mutatkozik majd a 
különböző rákos megbetegedésekre. 

Csernobil legsúlyosabb igazságát alig-
hanem az egyik korábbi szovjet állami 
tisztviselő mondta ki, aki a Szovjetunió 
felbomlása után kezébe kerülő titkos 
dokumentumokba is betekintést tudott 
nyerni. „Nem a reaktorból kiszabaduló 
kerülő cézium, urán és plutónium volt a 
legveszélyesebb, hanem a hazugság. A 
hazugság, amely a radioaktív felhőhöz 
hasonlóan bejárta az országot és a vi-
lágot”.

*
Miközben Csernobil 25 éves évfordu-

lójára emlékezünk, sajnálatos aktualitást 
ad a leírtaknak, hogy március 11-én ismét 
atomkatasztrófa rázta meg a világot. 
Ezúttal az Észak-Japánban találtható 
Fukusima atomerőműjét érte baleset, 
amely nem emberi mulasztás, hanem a 
rendkívüli erősségű földrengés és az azt 
követő szökőár miatt rongálódott meg 
végzetesen. A Japánban történt tragikus 
események erejét jelzi, hogy Fukusi-
ma a létező legmagasabb, hetes számú 
besorolást kapta a nukleáris balesetek 
hivatalos minősítő skáláján. Eddig egye-
dül Csernobil érdemelte ki ezt a kétes 
dicsőséget. A fukusimai válság tanul-
ságainak megvitatására a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség június 20-24. 
között nemzetközi konferenciát hívott 
össze. A szervezet főigazgatója, Amano 
Jukija úgy nyilatkozott, hogy szándéka 
szerint a tagállamok megvitatnák a japán 
katasztrófára adott választ, továbbá meg-
beszélnék, hogy milyen módon előzhet-
nék meg megismétlődését.

Nyilvánvaló, hogy az atomenergia 
egyelőre nem váltható ki semmilyen más 
energiaforrás bevonásával. A földtör-
ténet során elpusztult növényi és állati 
maradványokból létrejött, ún. fosszilis 
energiahordozók - mint a szén, a kőolaj 
és a földgáz - készlete véges, a megújuló 
energiaforrásokra épülő energia-előállí-
tás pedig még gyerekcipőben jár. Nincs 
tehát még itt az ideje annak, hogy az 
atomerőművekre lakatot helyezhessünk. 
Ugyanakkor éppen a Japánban történt 
katasztrófa mutatja, hogy előbb vagy 
utóbb muszáj lesz valamilyen megoldást 
találni, és ha ez lehetővé válik, akkor új, 
biztonságosabb technológiákkal kivál-
tani az atomenergiát. Ha teljesen nem 
is lehet, legalább részben. Hiszen ha a 
munkafegyelem és technikai színvonal 
terén egyaránt világelső Japán áldozatul 
eshetett, másokkal ez talán még hamarabb 
előfordulhat. Bármilyen biztonságosak is 
az atomerőművek, azért megfi gyelhető, 
hogy időről-időre bekövetkeznek bale-
setek.

A radioaktív anyagok akár békés, akár 
harcászati céllal történő felhasználása 
nem játék, hanem nagyon veszélyes üzem, 
amely beláthatatlan katasztrófákat képes 
okozni. Talán ez Csernobil - és sajnos 
most már Fukusima - legfontosabb üze-
nete számunkra.

Kedves Zsuzsó!
Megérkeztünk 29 órás út után 

Bangkokból, s egyelőre még küszködünk 
a 12 órás időeltolódással. - Mint ígér-
tem, leírom benyomásaimat Vietnamról, 
Kambodzsáról és Thaiföldről magyar és 
észak-amerikai szemmel nézve. Röviden 
mondva örüljünk, hogy őseink Európát 
választották, mi pedig az új földtekére 
hányódtunk, és így nem élünk Indokiná-
ban, ahol még többnyire rettenetes állapo-
tok uralkodnak és bizony az életnek nincs 
sok értéke. Most viszont teljes erővel, 
nagy lendülettel kapaszkodnak, küzdenek, 
hogy az elmúlt két század szülte tragédiák 
után gyermekeik, unokáik felzárkózzanak, 
jobb helyzetbe kerüljenek. Ez számunkra 
is jó példa.

Üdvözlettel.
Mező György, USA

Gyuri az AMH hűséges és pontos pénz-
beszedője az USA-ban, önkéntes alapon. 
Köszönet érte!

- - -
Kedves Zsuzsó, szerkesztőség, aranyos 
barátok!

Nagyon, de nagyon köszönjük azt a sok 
szépet, amit irtatok rólunk és az aranyla-
kodalmunk ünnepléséről, valamint azt a 
sok képet, amit közöltetek. Ez valódi aján-
dék és igaz dokumentum a családnak.

Szeretettel 
Fóthy Balogh-Kovács nagycsalád

- - -
Kedves Zsuzsó!

Magyarországról szóló kérdésedre: 
a gazdasági jellegű nehézségek nagy 
részéről a mostani kormány nem is tehet. 
Az első kölcsönöket Kádárék vették föl, 
de becsületükre legyen mondva, ők leg-
alább adtak belőle az egészségügynek, a 
közoktatásnak és a kultúrának is. Gyur-
csányék nyolc esztendeje viszont csődbe 
vitte az országot, mert az újabb kölcsönök 
már nem a társadalmat segítették, hanem 
privát zsebekbe vándoroltak. Az Orbán 
kormány üres kasszát vett át, s a helyzetet 
még súlyosbították a váratlan katasztró-
fák: árvizek, vörösiszap stb. 

A helyzet az, amiről cikkemben írtam is: 

hogy a szegénység ellenére, 
az ország nagy része bízik a 
kormányban. Orbán a való tényállást tár-
ta a nép elé. Egyébként, a nyugat-európai 
országokban is nagy bajok vannak: Por-
tugália, Írország, Görögország stb. - nem 
beszélve az arab elözönlés veszélyéről! 
Hogyan lehetne hirtelen javulást várni 
Magyarországon?

Szeretettel ölellek
Saáry Éva, Lugano

- - -
Kedves Zsuzsó!

Mint mindig, öröm, amikor az újság
megérkezik, és azonnal nagy érdeklődés-
sel olvasom. Ezúttal a véleménykutatás 
miatt írok, ami azt hiszem nemcsak szá-
motokra volt értékes, mert látjátok általa 
mi az, ami legjobban érdekli az olvasó-
kat, hanem számunkra is. Én leginkább 
fi gyelemre méltónak találtam azt a tényt, 
hogy 80%-a az olvasóknak argentínai, 
és hogy 5%-a magyarországi, és hogy 
93 százalékunk 46 év felüli, de ebből a 
73% hatvan éven felüli. Az újságnak a 
tartalmát nagymértékben helyesli min-
denki, és gyakrabban még bővebben sze-
retne olvasni bizonyos témákról, köztük 
történelemről, irodalomról és a magyar-
országi hírekről, ami mind szerintem 
nagyon fontos. Hozzátenném, hogy én is 
nagyon hasznosnak tartom a spanyol részt, 
hiszen legalábbis a 92%-a az olvasóknak 
ért spanyolul, és itt kiemelem Emődy 
Anikó munkáit, aki sok érdekes témát 
ismertet Magyarországról. Befejezésül 
csak annyit, hogy a legnagyobb elismerést 
érdemlik kivétel nélkül mindazok, akik 
időt szánnak arra, hogy írjanak nekünk 
az újságba, úgy, mint akik névtelenül 
dolgoznak a kiadásában.

A régi barátsággal ölellek
Endre László

- - -
Tisztelt Hölgyem!

Engedje meg, hogy bemutatkozzam. 
Horváth Róbert a nevem. Sopronban élek, 
Magyarországon. Idén leszek 40 éves, és 
a Soproni Sörgyárban dolgozom. Hobbim 
a sörös címke gyűjtése. Jelenleg 180.000 

fajta címkém van a világ számos orszá-
gából. Sajnos Argentína nagyon messze 
van és nincsen cserepartnerem. - Olyan 
kérésem lenne, hogy tudna valamilyen 
módon segíteni a gyűjteményem gyara-
pításában? Érdekelne bármilyen sörös 
címke, ami Argentínában (környező 
országokban) van, és volt. Esetleg volna 
valamilyen antikváriumi helyi kapcsolata, 
ahol ilyesmi fellelhető? Természetesen a 
postai díjakat és egyéb költségeket kifi zet-
ném. Persze nagy összegeket nem tudok 
erre költeni. 

Tisztelettel:                Horváth Róbert
9400 Sopron, Virágvölgyi út 4724 hrsz. 

E-mail: robert.horvath71@gmail.com
- - -

Kedves Zsuzsó!
Ha késve is, de kérésére átküldöm 

argentínai ifjúkori emlékemet. A ver-
sikét úgy vegye, mint egy bátor, de 
„legfűzfább” poéta kreációját. Ezzel a 
versikével jártam egészen a 80-as évek 
közepéig - húsvéthétfő reggeltől késő 
estig - meglocsolni kedves magyar, 
szoknyás ismerőseimet, megadni nekik 
az illő ősi magyar húsvéti „vizes tiszte-
letet”. Az első elismerő hatás legtöbbször 

csak harsogó nevetés volt, 
de a locsolás után minden 
meglocsolt hálálkodott is. 
A következő évtől már piros 
tojással is vártak, de azért 
egy puszit mint “yapa”-t” 
(*) mindig kaptam…

Szeretettel köszöntöm
Ladányi Domonkos (94 éves)

Husvéti locsolóvers

Kertészlegény vagyok
Jeles a szakmában. 
Importálva lettem 
Én Argentínába.

Nagy szükség van itten 
Minden szakemberre, 
Hogy jobb jövő jöjjön
E szegény nemzetre.

Most is, hogy felkeltem 
Hajnalok hajnalán,
Rögtön számbavettem 
Elvégzendő munkám.

Hogy mind elvégezzem 
Jól be kell osztanom,
Mert én évente csak 
Egy napot dolgozom. 

Jöhet nagy szárazság
Nagy veszély vó´n rátok,
Mert elhervadnátok
Szép Magyar Virágok.

De itt vagyok, ne félj,
Ne aggasszon sorsod,
Mert most meglocsollak 
S nem lesz hervadásod.

Őseim szokását
Ápolom, művelem,
Ahogyan ők tették 
Én is úgy cselekszem. 

Munkám fő kelléke
Friss víz egy vödörrel,
De mivel, hogy kút nincs,
Elég egy bögrével.

Van-e víz, vagy nincsen?
Jön, vagy nem a csapból?
Minderre gondoltam, 
Nem függhetem attól.

Van nálam jó bőven, 
S hozzá a javából, 
Szagos vizet hoztam 
Jabón Federalból (*).

Így jól meglocsollak, 
Úgy, ahogyan dukál,
S biztos nem hervadsz el 
Szép Magyar Virágszál.

Munkám jól végeztem, 
Meg vagy elégedve?
Hiszem, méltónak látsz 
A munkabéremre.

Ha piros tojás nincs, 
Vagyok oly szerényke, 
Csókkal is beéri
E kertészlegényke. 

Munro, Buenos Aires, 
Argentína, 1955. Húsvét.

(*) Otthon faluhelyen húsvétkor a kisebb 
gyerekek mindig illatos szappanos vízzel 
jártak locsolkodni.
Yapa = ráadás
Jabón Federal = egy kellemetlen szagú 
argentin mosószappan. Vicc volt!
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Saáry Éva (Lugano): 
Magyarellenes támadások

a nyugati sajtóban

Magyar könyvek 
a Bábel tornyában

2011. május 11-én Buenos 
Aires szívében (*) megnyitották 
Marta Minujín argentin pop-
art művész alkotását, a Bábel 
tornyát. A kulturális kormány-
zat ezzel a gigantikus köztéri 
műalkotással tiszteleg a főváros 
sokszínűsége és legendás kultú-
ra-szeretete előtt. A május 28-ig 
látogatható hét emeletes sza-
badtéri könyv-kiállítás 30.000 
könyv-téglából épült, amelyet 
sok kiadó, magánszemély és 
több mint 50 külképviselet 

adományozott a városnak. Elbon-
tása után nemzetközi közkönyvtár 
nyílik a fővárosban a begyűjtött 
művekből. 

2011-ben Buenos Aires a világ 
könyv-fővárosa. Az ez alkalomból 
felállított művet Mauricio Macri, 
Buenos Aires város kormányfője 
nyitotta meg a kormány kultu-
rális minisztere, az alkotó és a 
résztvevő országok diplomáciai 
képviselőinek jelenlétében. Ma-
gyarország nevében Házi Judit 

kulturális ügye-
kért felelős dip-
lomata vett részt. 

Az argentínai magyar szervezetek és 
a magyar nagykövetség 800 könyvvel 
járult hozzá a nem hétköznapi tervhez, 
hogy biztosítsa Magyarország méltó 
jelenlétét. Hazánk ezzel a számmal a 
legnagyobb adakozók egyike lett.

A Magyar Köztársaság Buenos Aires-i
nagykövetsége ezúton szeretne köszö-
netet mondani a (majd 600 kötettel élen-
járó) HKK Hungária Könyvbarátok Kö-
rének, a Magyar Református Egyháznak 
és a Magyar Segélyegylet „Szent István 
Otthon”-nak nagylelkű adományáért. 

Dr. Varga Koritár Pál, nagykövet
(*) Plaza San Martín

A művész a 25 m magas tornya bejáratánál

Házi Judit diplomata a magyar zászlóval. 
Mögötte az 54 országból számarzó könyvek 

monumentális tornya

Marta Minujín alkotó Mauricio Macri, Bue-
nos Aires kormányfővel a megnyitáson

Magyarország kellőképpen képviselve van!

AZ AMISZ 
TISZTÚJÍTÓ 
KÖZGYŰLÉSE

Az Argentínai Magyar Intézmények 
Szövetsége az idei közgyűlését április 
25-én tartotta a „Krisztus Keresztje” 
Evangélikus Gyülekezet termében. 

Szokás szerint a második felhívásra esti 
8 órakor döntőképessé alakult a gyűlés. 
Az Intézmények képviseltették magukat: 
jelen volt kilenc rendes tag vezetője és a 
három pártoló tag vezetője. 

Bevezetőnek Puricelliné Szabó Éva 
elnök megköszönte az elmúlt négy év 
alatt kapott támogatást. Következett a 
beszámoló és a mérleg megvitatása. Az 
évi beszámolót rövid eszmecsere után 
egyöntetűen elfogadták. A mérleget a 
főpénztáros, Jakabné Terek Zsófia 
adta elő és felolvasta az ellenőrző bi-
zottság ajánlatát. Ezt is egyöntetűen 
elfogadták. 

Ezután következett a tisztújítás. Ennek 
levezetésére átvette a gyűlés vezetését 
a házigazda, Heftyné Vámossy Kata-
lin, aki megköszönte az elnök eddigi 
fáradozásait. Az új vezetők választása 
leegyszerűsödött azáltal, hogy minden 
tisztségre csak egy jelölt volt felterjeszt-
ve az intézmények által. 

Vattay Miklós felolvasta a következő 
jelöléseket:

Elnök: Puricelliné Szabó Éva
Üv. alelnök: Zöldi Márton 
Alelnök: Benedekné Micsinay Mária 
Főtitkár: Vattay Miklós
Titkár: Paál Magdolna
Főpénztáros: Jakabné Terek Zsófi a
Pénztáros: Pejkó Oszkár
Vezetőségi tagok: Jakab Nándor, Hefty-
  né Vámossy Katalin, Kerekes Ágnes
Vezetőségi póttagok: Meleghy Edith, Papp
   Antal, Redl Erzsébet
Ellenőrző bizottság tagok: Colliané
   Theész Anna Rózsa, Ladányi Enikő,
   Szeley László
Ellenőrző bizottság póttagok: Siráky
   Magdolna, Farkasné Ercsei Judit,
   Szakváry Zsuzsanna
Védnöki testület: Bíró Marianne, Szé-
   kásy Miklós, Orbán László, Haynalné 
   Kesserű Zsuzsánna

A felsoroltak egyöntetűen el lettek 
fogadva az AMISZ-nak a következő két 
évre szóló vezetésére.

Ezzel közgyűlés véget ért. Következett 
az idei második Választmányi gyűlés az 
elkövetkező ügyek rövid felsorolásával. 
Úgyszintén szétosztásra került az AMISZ 
gyűlések terve és a már hivatalosan is 
jóváhagyott alapszabály változások.

Vattay Miklós, főtitkár

Orbán Viktor 
fényes választási 
győzelme után, de 
főleg mióta lát-
hatóvá lett, hogy 

népszerűsége - más, nagy lelkesedéssel 
megválasztott kormányfőkkel ellentétben 
- az idő múlásával sem csökkent, egymást 
érik a nyugati sajtóban a magyar demokrá-
cia elleni támadások. Ezek nagy részéről 
azonban rendszerint kiderül, hogy hazul-
ról sugallottak (egyenesen tollba mond-
ták őket), vagy olyan külföldre szakadt 
honfitársainktól származnak, akiknek 
lelkileg-szellemileg nem sok közük van 
a magyarsághoz.

Ezek nem tudják, vagy nem akarják
megérteni, hogy a rendszerváltás („geng-
szterváltás”) majd negyedszázados felfor-
dulása és idegfeszültsége után az emberek 
békét, biztonságot szeretnének. Elunták a 
hazugság intézményes uralmát, a szemér-
metlen korrupciót, nemzeti eszményeik, 
értékeik nevetségessé tételét és állandó 
gyalázását. Ébredőben van, ha vontatottan 
is, a kommunizmus évtizedei alatt sárba 
tiport nemzeti öntudat, s talán-talán a min-
denkit legázolni kész egoizmus, kapzsi 
anyagelvűség is erejét veszti.

A magyarellenes cikkek hazai szerzőit 
(távirányítóit) a vereség okozta bosszú 
érzése motiválja. Elvakult dühükben 
nem képesek felfogni, hogy az ország 
hajójában mindnyájan együtt utaznak, s 
ha az elsüllyed, ők maguk is belevesznek 
a szennyes vízbe.

Rájuk illenek a világhíres amerikai-
magyar történész, Lukács János (John 
Lukacs) szavai: „Egy elszánt kisebbség, 
egy kemény vagy egy jól szervezett lobbi, 
amelynek csak egy puha többség áll az 
útjában, képes a nyilvánosság előtt olyan 
benyomást kelteni, mintha a népszerű és 
tisztes többséget képviselné. Ez a demo-
krácia veszélye a Kelet és Nyugat közé 
ékelődött Magyarországon.”

*
De hát mit is támadnak legdühösebben 

a demokratikus szabadságjogokra olyan 
kényes urak (hölgyek, dicséretükre legyen 
mondva, kevesebben vannak, hacsak 
„nagy fi lozófusunkat”, Heller Ágnest nem 
számítjuk)?

Elsősorban a keresztény vallást, amely
- horribile dictu! - belekerült az új alkot-
mány szövegébe (s talán igazuk is van ab-

ban, hogy „elavult”, mert hiszen jönnek 
a muzulmánok, s a nőknek burka mögé 
kell rejteniük az arcukat, a férfiaknak 
pedig hosszú, lengő szakállt lesz kötele-
ző növeszteniük. („Allah növessze meg 
a szakálladat!” - kívánták már a török 
időkben is.)

Másodsorban a nemzeti hagyományok 
tiszteletét és őrzését, mert hát internacio-
nalisták és „globalizáltak” lettünk, ugye-
bár. Már azt is kifogásolják, ha „Magyar-
országot” írunk „Magyar Köztársaság” 
helyett, pedig naponta halljuk-olvassuk, 
hogy “Italia”, “Deutschland”, “France” 
stb. Aki ragaszkodik az identitásához, és 
népe érdekeit tartja elsősorban szem előtt, 
az „náci”, „rasszista”…

Harmadsorban, a család intézményét 
és az erkölcsöt. Legyen szabad szerelem, 
s azon belül is főleg egyneműek között, 
akik aztán adoptálhatnak gyereket is, ha 
ugyan lesz még gyerek az általános abor-
tusz-divat miatt. De hát, hadd fogyjon a 
magyarság, úgyis útjában van mindenki-
nek. „Elnyomja” a más vallásúakat és más 
nemzetiségűeket, különösen a „szegény 
románokat, szlovákokat, szerbeket”. 
(Hogy ez utóbbi vádak esetében honnan 
fúj a szél, tudjuk.)

Végül a sajtó! A szabad (vagy inkább 
szabados) sajtó, amely nem riad vissza
a hazugságtól, rágalmazástól, s fittyet 
hány a régen belénk vert alapszabályok-
nak, hogy „világosság, szabatosság, ma-
gyarosság”. Minél érthetetlenebbek, minél 
zavarosabbak a gondolatok, annál jobb. 
Dicséretes az ocsmány, a trágár beszéd.

Mindezekkel kapcsolatban, és méltó be-
fejezésül, Indro Montanellinek, a híres 

olasz új-
ságírónak 
a mondá-
sa jut az 
eszembe. 
9 0  é v e s 
korában, 
a m i k o r 
nem kel-
le t t  már 
tekintet-
tel lennie 

senkire, így foglalta össze, nagyon 
tömören, a véleményét: „Az újságírók és 
riporterek nagy részét máglyán kellene 
megégetni, mint régen az eretnekeket!”

Úgy legyen.

Indro Montanelli 1904-2001

GONDŰZŐ SAROK            Szamármese
   Csömörön élt az öreg dőre Göre Döme, annak volt
egy csengeri csengős pörgeszőrű göndör csődöre.
   De bármilyen pörgeszőrű göndör csődör volt
Csömörön az öreg dőre Göre Döme csengeri
csengős csődöre, nem szerzett neki virgonc,
kencefi cés kancát időre az örökkön ődöngő-lődörgő
dőre öreg.
   Így hát csurig csorgatta csöbörbe könnyeit
és csúfos csődörcsődöt mondott az örökké ődöngő-
lődörgő öreg dőre Göre Döme csengeri csengős
pörgeszőrű göndör csődöre.

   Szomszédságban élt a fösvény Szemere,
annak volt egy nőstény szamara.
  A szamárnál szamarabb Szemere sem szerzett
hamarabb szamárfi  szamarat szomorú szamara
számára, ezért sok szemérmes szamárkönny
szemerkélt a szamárnál szamarabb Szemere szomorú
szamara szemére.

   Ámde mit csinált egy szép napon az örökkön
ődöngő-lődörgő öreg dőre Göre Döme csengeri
csengős pörgeszőrű göndör csődöre és a szamárnál
szamarabb Szemere szemérmes szamárkönnyet
szemerkélő szomorú szamara? Na mit csináltak?
   Öszvért!                            Romhányi József: Szamárfül (részlet)
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Dr. Becsey Zsolt, a magyar Nemzetgazdasági Minisz-
térium külgazdaságáért felelős államtitkára hivatalos 
látogatást tett Brazília fővárosban. Dolga végeztével 
május 3-án este lejött São Paulóba is, hogy a magyar 
közösséggel találkozzon. Nagy érdeklődéssel vártuk, 
gyűléstermünk teljesen megtelt. 

Az új magyar nagykövet, Dr. Szíjjártó Csaba kísérte 
az államtitkárt Brazíliavárosból. Egyenesen a São Paulo-i
repülőtérről jöttek be a Magyar Házba. A nagyterem 
három zászlóval volt feldíszítve: brazil, magyar és a 
Közös Európa kék alapon csillagos zászlajával. Ez az 
alkalom arra is szolgált, hogy a két első brazíliai magyar, 
aki megkérte a magyar állampolgárságát, most felesküd-
hessen és megkapja a honosítás hivatalos okmányát. A 
két legújabb magyar állampolgár Dr. Geöcze István és 
Dénes Géza. 

A São Paulo-i fogadást Pedro Marques da Silva, a 
Magyar Ház új, fi atal elnöke nyitotta meg. Pedro mind-
nyájunk csendes, de meghatott elismerésére szépen és 
érthetően magyarul mondta el a beszédét. 

Utána Dr. Becsey számolt be Magyarország gazdasági 
helyzetéről. A vendégek rögtön az előadás után elutaztak. 
Nagy vonalakban azt mondta, hogy az a Magyarország, 
amelyik erősen el volt adósodva és majdnem olyan álla-
potban volt, mint ma Görögország és Portugália, lassan 
de biztosan kidolgozza magát ebből a helyzetből. 

Nem könnyű a nyugdíjasoknak és általában a magyar 
népnek a megszorításokkal élni, de ha Magyarország 
ezáltal kilábal a rossz gazdasági/anyagi helyzetéből, vé-
gül is mindenki, fogcsikorgatva talán, de rendben találja 
a megszorító rendelkezéseket. 

Az egyik legfontosabb mutató: Magyarország ma 
többet exportál, mint importál. 2012 januárjában szán-
dékozik az ország az első nagy törlesztését lefi zetni a 
hatalmas adóssághalmazból, amit az előző kormány 
hagyott maga után. 

Dr. Becsey továbbá elmondta, hogy a 
jelen kormány nemcsak a Kárpát-medencei, de a hatá-
rontúli és tengerentúli magyarok felé is fordul. Talán az 
első lépés az lesz, ahogy az új magyar nagykövet is már 
említette, hogy újra visszaállítják a magyar konzulátust 
São Paulóban? 

Számunkra a legmeghatóbb az volt, amikor Dr. Becsey 
elmondta, hogy Magyarországon már nem magyar „or-
szágról” beszélnek, hanem magyar nemzetről, és ebben 
az egész világon szétszórt magyarság is benne van.

Hogy új szelek fújnak Magyarországon, azt az új 
Magyar Alkotmányból is ki lehet olvasni. Ezt az alkot-
mányt 262 igen, 44 nem és egy tartózkodással szavazták 
meg. Ez az alkotmány váltja le az 1949. évi kommunista 
alkotmányt. 
(ca. 47 oldal, a szerkesztőségtől kikérhető e-mailen) 

BRAZÍLIAI HÍRADÓ     
Piller Éva, São Paulo-i tudósítónktólSão Paulo-i magyar élet   Fontos vendégek Magyarországról

Kovács Attila                    SPORTROVATA:       
Magyar lány argentin vizeken

Pedro Marques da Silva köszönti a vendégeket

Dr. Becsey Zsolt államtitkár beszámol Magyarország helyzetéről

b.-j.: Dr. Becsey (eltakarva), Dr. Szíjjártó Csaba nagykövet, 
Puskás Angyal és a két újonnan honosított, 

Dr. Geöcze István és Dénes Géza

ARGENTÍNA: 
Magyar gazdasági delegáció

Május 6-án egy 
kiemelt szintű 
magyar gazda-
sági delegáció 
tett egynapos lá-
togatást Argen-
tínában: Becsey 
Zsolt  nemzet-
gazdasági mi-
nisztériumi államtitkár jött Szilágyi András stratégiai 
igazgató és vállalkozók kíséretében. Az esti órákban 
meghívta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát egy 
kerekasztal konferenciára, ahol dr. Orbán László elnök 
társaságában számos Kamara tag előtt értékes adatokkal 
gazdagított előadást tartott a jelenleg kialakult magyar gaz-
dasági helyzetről és annak elemezéséről. Feltüntette az új 
kormány társadalom- és gazdaságpolitikai irányelveit a 
szükségletek orvosolására. Felkérte a Kamara vezetését, 
hogy lehetősége szerint erősítve szorgalmazza a két or-
szág gazdasági összeköttetését, főképpen a Magyarország 
felé irányuló tőkeberuházás és a magyar kivitelezés terén. 
A Kamara ugyanakkor ígéretet tett, hogy folyamatosan 
helyzetképeket adjon az argentínai nemzetgazdaság 
kialakulásáról, valamint elősegítést nyújtson a magyar 
főleg kisvállalkozóknak gazdasági és szellemi termékei 
itteni értékesítéséhez. (O.L.)

Nem tudom, Dél-Amerikában hogy áll 
ez a kérdés, de Európában egyre nagyobb 
divatja van annak, hogy kiváló sportolók 
hazát váltsanak, és más nemzet színeiért 

küzdjenek. Mi magyarok ennek a folyamatnak inkább 
előnyét láttuk eddig, mintsem a hátrányát, hiszen lé-
nyegesen több sportoló lett külföldiként „magyar”, mint 
magyarként „külföldi”. A „hozzánk disszidálók” közül 
ráadásul jó néhányan kimagasló eredményeket mutattak 
fel, gazdagítva ezzel az egyetemes magyar sport siker-
lajstromát. (l. pl. SP részben Gabriel 
Garín rögbis esete).

Most azonban egy olyan sportoló „ha-
zaváltásáról” kell hírt adni, ami komoly 
veszteséget jelenthet a magyar, és komoly 
nyereséget az argentin sportélet számára. 
Ráadásul egy olyan sportágban, amelyre 
hagyományosan magyar sportágként te-
kint az egész világ. Ez pedig a kajak-kenu.

A szóban forgó sportoló egy hölgy, 
név szerint Keresztesi Alexandra. Az 
ok pedig a szerelem. Miguel Correa 
személyében ui. egy argentin kajakos 
lett előbb a szerelme, majd a férje a ki-
váló magyar versenyzőnőnek. Keresztesi 

Alexandra Magyarországon sem „futottak 
még…” kategóriájú sportoló volt, hiszen 
világbajnoki és Európa-bajnoki címek 
büszke birtokosa. Ám a házasságkötést követően Alexan-
dra Argentínába költözött, és egy időre fel is hagyott a 
kajakozással.

Nemrégiben aztán újrakezdte az edzéseket, és bizo-
nyította, hogy tehetsége nem sokat kopott! Sőt… A Rio 
de Janeiróban megrendezett egyesített Dél-Amerikai 
Bajnokságon hat versenyszámban indult el, amelyből 

ötöt megnyert, egyben pedig ezüstérmes lett. 
Ennél jobb bemutatkozás aligha szükséges! 

S hogy milyen az élet? Immáron Argentína 
versenyzőjeként, Alexandra Magyarországra 
készül. Sikeres kvalifi káció esetén ui. képvi-
selheti „új” hazáját a nyáron, Szegeden sorra 
kerülő kajak-kenu világbajnokságon!

Miközben - innen az Anyaországból - 
szívből kívánunk Keresztesi Alexandrának 
sok sikert további pályafutásához, talán 
megbocsátja nekünk, ha a legfontosabb via-
dalokon legfeljebb az ezüstérmet szeretnénk 
majd a nyakában látni…

ARGENTÍNA

ARGENTÍNA:    Magyarország kapcsolatai Latin-Amerikával
Varga Koritár Pál magyar nagykövet előadása a Magyar Irodalmi és Kultúrtársaságban

Az előadó - akit Rédl Iza 
mutatott be a hallgatóságnak 
- szemmel láthatólag ked-
velt témát választott, mert 
igen számos közönség gyűlt 
össze erre az alkalomra. 
Előadásának 1. része tör-
ténelmi visszatekintés volt, 
ahol a latin-amerikai múlt 
általunk is többé-kevésbé 
ismert magyar szereplőit, 
valamint más érdekesebb 

magyar vonatkozásait igyekezett felsorolni.
Intézményi síkon az első fontos kapcsolatteremtést a 

Monarchia kezdeményezte 1870-ben, ekkor születtek 
azok az államközi szerződések, amelyeket végső fokon 
csak az EU-csatlakozáskor mondtunk fel. A háború alatt 
az intézményes kapcsolatok általában felborultak, bár 
sem Uruguay, sem Ecuador nem szakította meg ezt a 
folytonosságot.

A II. Világháború utáni eseményeket az előadó 3 
korszakra osztotta: a nagy változásokat 1990-ben a 
rendszerváltás, ill. 2004-ben az EU-csatlakozás hozta. 

Az 1. korszakban a kifejezetten kommunista, vagy ez-
zel az ideológiával szimpatizáló országokra fektették a 
hangsúlyt. A fejlődő magyar ipar - politikai utasításra -
hatalmas áruforgalmat bonyolított le a régióban, ami az 
ország akkori külkereskedelmének 10-12%-át tette ki. 
Ezt a forgalmat kedvező hitelekkel is támogatta (amelyek 
nagyrészt veszteségesnek bizonyultak). Szintén komoly 
ösztöndíjakat nyújtott a régióból a magyar főiskolákra, 
egyetemekre jelentkező diákoknak. A külképviseletek 
ebben a korszakban nem tartották a kapcsolatot az itteni 
magyar emigráció nagy részével (vagy hadakoztak vele, 
mint azt mindnyájan megtapasztaltuk annakidején. K.P.). 

A rendszerváltás egybeesett az itteni térség országainak 
demokratikus konszolidációjával, ezért a politikai kap-
csolatok minőségi változáson mentek keresztül. Ugyan-
ekkor a kölcsönös érdeklődés és a gazdasági vonzalom is 
lényegesen lecsökkent, mindkét fél saját régióját helyezte 
előtérbe. Megszűntek a nagy állami exportvállalatok, a 
keletkező kisebb magánvállalkozások nem rendelkeztek 
ennek megfelelő kapacitással. Magyarország ezen felül 
anyagi gondok miatt több külképviseletet is bezárt az utób-
bi időkben, és az említett ösztöndíjakat is megszűntette. 
Mindazonáltal születtek kedvező keretegyezmények 

Fotó Jakab

◄ Keresztesi Alexandra: „A spanyol nyelvvel és az 
országgal is meg kellett ismerkednem, ezzel közel 
tizenkét hónap ment el.” Fotó: DM/DV

b.-j.: Szilágyi András stratégiai igazgató, Becsey 
Zsolt államtitkár,  Varga Koritár Pál nagykövet

ezekkel az országokkal, nyitva hagyva a kapcsolatok 
további fejlődésének lehetőségét.

Az EU-csatlakozás újabb változást hozott, mert Ázsia 
mellett Latin-Amerika nemzetközi súlya is növekedőben 
van, és a két régió (EU-Mercosur) stratégiai partnerségre 
törekszik jelenleg. Bár Magyarország diplomáciai je-
lenléte csökkent (csak 4 külképviselet és 29 tiszteletbeli 
konzul működik ma), a térség 36 országából 32-vel van 
konszolidált diplomáciai kapcsolat, amelyeket elnöki 
és miniszteri szintű kölcsönös látogatásokkal is ápo-
lunk. A kereskedelmi kapcsolatok lényeges növelésére 
nincs mostanában lehetőség, de kulturális, oktatásügyi, 
műszaki és tudományos kutatási és fejlesztési téren 
több államközi egyezmény is született a közelmúltban, 
amelyek mentén egyre több egyedi együttműködési 
kezdeményezés kezd kialakulni.

A közönség az előadás után - a hagyományos teázás he-
lyett - ottmaradt egy kis borkóstolóra, előre felköszöntve 
az előadót a másnap esedékes születésnapja alkalmából. 
Ugyanakkor megünnepeltük a Szent László Iskola ala-
pításának 45. évfordulóját is. Az előadónak járó szokásos 
díszemléklapot Redl Iza és Terek Zsófi  nyújtották át. 

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

Amint sejthető volt, 
lassan elkezdődött a 
kormányzó pártokat tá-
mogatók fogyatkozása. 
Különösebben nem ér-

demes ezen töprengeni. Így megy ez vá-
lasztásokat követően, ha polgári kormány 
kerül hatalomra. A ciklus végére pedig 
már csak a leghűségesebbek és a vazallu-
sok maradnak. S akkor jönnek a haladó 
ellenlábasok, akik felélnek mindent, amit 
az elődök kínkeservesen összehordtak. 
Ez a dermesztő gondolat sokak fejében 
megfordul mostanában. A rossz hangulat 
legfőbb oka, hogy a legjobb szándék és 
erőfeszítések ellenére mégis halványul a 
kormány fénye. 

El is kell kezdeni gondolkodni a ki-
alakult helyzet okain: miért tört meg ez 
a népszerűség? Talán elöljáróban érde-
mes azt leszögezni, amiről a politikusok 
gyakran megfeledkeznek: a választóknak 
is egy életük van, s szeretnék azt a lehető 
legjobban, biztonságban, nyugalomban 
eltölteni. Ez a szerény igény válik aztán 
választási eredménnyé valamely szépeket 
ígérő párt zászlaja alatt, ami a remények 
fogyatkozása folytán elpárolog.

Okokat kutatva a hátrahagyott nyo-
morúságos örökség és a mesterségesen 
gerjesztett etnikai feszültség a leginkább 
szembetűnő bonyodalom, ami első számú 
közbeszéddé lépett elő, s amit a lénye-
gesen erősebb liberális média saját igényei 
szerint kiválóan tud forgatni. De a min-
denáron való gyors adósságcsökkentés se 
elhanyagolandó körülmény. Figyelemmel 
arra, hogy a spórolás mértékének is van-
nak észszerű határai...

Sokrétű és nehéz tehát ez a mostani 
belpolitikai állapot. Mély lélegzetet kell 
venni a gondok számba vételéhez. - Csak 
kísérletére vállalkozom az események 
tárgyszerű leírásának, mert alaposan meg 
van kavarva ez a kása, s talán azok se tud-
ják mi lesz belőle, akik főzik. Kezdjünk is 
hozzá a kóstoláshoz. 

*
Már a hónap elején rossz hírek jöttek 

Hevesből, az ott fortyogó cigány-magyar 
belviszályról. Később, a húsvét előtti he-
tekben, olyasmit lehetett hallani, hogy 
a Heves megyei Gyöngyöspatán valami 
nagy balhé van készülőben. Jelentős 
létszámmal megjelentek a faluban a 
Szebbjövőért elnevezésű polgárőrség 
fekete egyenruhás tagjai, akik állítólag 
a már betiltott Magyar Gárda reinkarná-
ciójából keltek életre. Továbbá megje-
lent egy eddig nem ismert alakulat, akik 
Véderőnek nevezik magukat. Ők piros 
svájcisapkát és terepszínű egyenruhát vi-
selnek. Elmondásuk szerint katonai jellegű 
önképzésre készültek egy privát birtokon. 
A csapat vezetője megjárta a börtönt s 
polgármesteri ambíciói vannak. Ennyit 
lehetett tudni róluk kutyafuttában.

A balliberális média már jobban volt 
értesülve. Félkatonai szervezetek demons-
trálásáról tudósítottak, ami csak és kizá-
rólag a helyi cigányság megfélemlítését 
hivatott szolgálni. Némi interneten történő 
nyomozás után azonban ki lehetett deríte-
ni, hogy egyéb dolgok is történtek a neve-
zett faluban az eseményeket megelőzően. 
Egy idős férfi  öngyilkosságba menekült 
- állítólag a helyi cigányok zaklatása miatt. 
A magyar lakosság pedig nem érzi magát 
biztonságban. Erről egy helybéli lakos úgy 
nyilatkozott, hogy hálát adnak az Istennek, 
hogy jöttek a Szebbjövősök, mert a cigá-
nyoktól nincs már nyugalmuk. Az ember 
ilyen információk után úgy gondolja, 
hogy talán mégis csak van valami alapja 
az efféle kifakadásoknak. Az ünnepek 
előtti csütörtökön aztán több száz rendőr 
felvonulásáról számoltak be a hírcsator-
nák. Megjelent a belügyminiszter is, és 
megnyugtatta az ország lakosságát, hogy 
Gyöngyöspatán rend s nyugalom van.

*

Később nyilatkozott a cigányság „szo-
cialista képviselője”, aki arról tájékoz-
tatta az érdeklődőket, hogy a romák meg 
vannak félemlítve a félkatonai szervezetek 
masírozása miatt. Ezért azokat azonnal el 
kell távolítani onnan. Ezt követően némi 
késéssel közölték a Jobbikos vezetőség 
korábbi nyilatkozatát is, amiben védelmet 
ígértek a jelenlévő lakosoknak cigányok 
zaklatásai ellen. Innen kezdve peregtek 
az események a maguk útján. Röpköd-
tek a nyilatkozatok és a cáfolatok. El-
vétve gyöngyöspataiakat is lehetet látni, 
akik félénken álltak a sokadalomban. 
Végül a fekete egyenruhások elvonul-
tak, a Véderősöket vasra verve elvitték. 

Úgy gondoltuk, ezzel véget ért a pank-
ráció és nyugalomban lehet ünnepelni. 
- El is kezdődött az ünnepségsorozat, amit 
az új alkotmány életbe lépése alkalmával 
szerveztek. Schmitt Pál ünnepélyes ke-
retek között aláírta az alaptörvényeket 
rögzítő dokumentumot. Kezdetét vette a 
szokásos húsvéti ájtatosság. „Visszatértek 
a harangok”, s a templomok hűvösében 
ki-ki elmerenghetett napjaink ellent-
mondásain, életünk folyásán: mit mikor 
s hogyan rontottunk el, mit kell majd 
jobban tenni… 

Ekkor új hír jött, de ez már vissza-
felé tartó hír volt! Ami arról szólt, hogy
a külföldi médiák az AP amerikai hír-
ügynökségtől kapott információk alap-
ján arról írnak, hogy a magyarországi 
Gyöngyöspatán polgárháborús állapotok 
vannak. A helyi cigányokat evakuálni 
kellett! Félkatonai fasiszta szervezetek 
terrorizálják a lakosságot, stb.,stb. 

A hazai TV stábok azon nyomban 
nyakukba vették a lábukat: visszarohan-
tak Gyöngyöspatára, ahol megtudták, 
hogy a cigányok Csillebércre mentek 
üdülni. Buszokkal vitték őket a húsvét 
alkalmából, amit egy ismeretlen jótevő 
fi nanszíroz... Nosza, rohantak a hírve-
rők Csillebércre, ahol végre lencsevégre 
kaphatták a romákat, akik bemutattak 
néhány cigánykereket. Amúgy köszön-
ték az érdeklődést: jól vannak, s majd az 
ünnepek után hazatérnek. Fogalmuk sincs 
az evakuálásról, azt se tudják mi fán terem 
az - erről tudtak beszámolni a kollégák. 

*
Innen kellett visszafejteni a történtek 

fonalát, mint az elrontott horgolást; mire 
kiderült, hogy az ismeretlen jótevő egy 
Richard Field nevezetű, USA állampol-
gárságú, Magyarországon tartózkodó, 
ingatlanban, bizniszben portyázó üzlet-
ember, aki a Magyar Vöröskereszttel jó 
előre egyeztette az utazást! S hát az sem 
maradt titok, hogy ez a derék ember az a 
Richie, aki az LMP kampányát néhány 
rongyos millióval és tanácsaival támo-
gatta. Természetesen mindezt emberbaráti 
szeretetből. Csupán az a különös, hogy az 
említett úr cége - adóbevallása szerint - 
nem termel hasznot! Honnan hát ez a nagy 
bőség? Hamarosan megtudhattuk, hogy 
az LMP-nek az egész ügyhöz az ég egy 
adta világon semmi, de semmi köze nincs. 
Mindezek ellenére talán meg szabad koc-
káztatni, hogy kevés olyan vak akad, aki 
nem látná az összefüggéseket az LMP és 
az idegen mecénás között. Gyöngyöspatán 
ui. jól átgondolt provokáció történt, ami 
húsvétra s az új alkotmány aláírásának 
időpontjára volt időzítve. 

Természetesen a TV-stábok már 
várták a hazatérő cigányokat, hátha lesz 
még valami… Lett is. Az egyik roma nő 
minden bevezetés nélkül odalépett az 
ott álldogáló, helyben lakó asszonyok 
egyikéhez, s kétszer az arcába ütött, mire 
annak eleredt az orra vére. A ballib sajtó 
rögtön meg is magyarázta a jelenséget: 
„A nagy feszültség okozta az érzelmi 
kitörést”… Furcsa módon ebből nem 
lett botrány. Az ünnepek után ezekről az 
eseményekről volt hangos a parlament, s 
erről beszéltek országszerte. 

Másnap már arról lehetet tudni, 
hogy a Véderősöket szabadlábra he-
lyezte a bíróság, tekintve azt, hogy 
saját portáján mindenki olyan maska-
rába öltözhet, amilyenbe akar, s ez nem 
ütközik törvénybe. Ennek megfelelően a 
Véderősök visszatértek, de már civilben, 
s megünnepelték a szabadulást, amit a 
romák igencsak rossz néven vettek. Bi-
zonyára a feszültség hatására s érzelmi 
kitörésből úgy elvertek négy véderőst, 
hogy hármat közülük kórházba kellett 
szállítani. Rákövetkező nap már színre 
lépett Gyurcsány Ferenc is, és egy millió 
forintot ajánlott fel a „rettegő cigányok” 
evakuálására, mert szerinte most már a 
demokratáknak össze kell fogni…

*
Ami ebből a történetből kimaradt, 

az a gyöngyöspatai magyar lakosság 
gondja-bánata. Egyedül róluk nem szól-
nak a tudósítások. Értük nem aggódik 
sem Richard Field, sem Gyurcsány 
Ferenc, és sajnos a magyar kormány 
sem. Hogy van-e félni valójuk, és hogy 
miként telnek napjaik, erről egy árva 
hang sincs. A királyi televízióban az LMP 
és a Jobbik mutogatja izmait. Az LMP 
úgy tünteti ki magát, mint egy snájdig 
gyapotkereskedő, aki éppen belecsöp-
pent egy törzsi vitába, és magasabb intel-
ligenciája lévén tanácsokat tud adni… A 
Jobbik újra és kitartóan a magyar lakos-
ságért aggódik… Mindkét előadás szá-
míthat némi közönségsikerre. A vesztes 
pedig a kormány, aki itt áll a veszekedés 
közepében s mindenki rá mutogat, mert 
úgymond: képtelen megoldani a helyze-
tet. Márpedig ugye azt ígérték, hogy két 
hét alatt rendet tesznek! 

*
S mint az már többedszer bebizo-

nyosodik: két hét alatt nem lehet itt 
rendet rakni. S jó volna azt látni, hogy a 
„gárdázás”, „szebbjövőzés” és minden 
egyéb katonásdi egy olyan szindróma, 
amit úgy lehet egyértelműen megszün-
tetni, ha magát a betegséget szüntetik 
meg. Merthogy akárhonnan nézzük a 
történteket: az ún. cigányprobléma szülte 
az önvédelmi szerveződéseket.

Olyan egyértelmű ez, mint az a körül-
mény, hogy akkor húz az ember puló-
vert, téli kabátot, ha hideg van. Csakhogy 
a liberális médiának köszönhetően oda 
jutottunk, hogy a valódi gondokról nem 
mer senki őszintén beszélni, mert aki csak 
hozzáfog a dolgok fejtegetéséhez, az rög-
tön rasszista, félfasiszta pribék, s ehhez 
hasonló lény lesz. Ettől pedig a jobboldali 
politikusok és jobbos média munkatársai 
- elismerés a kevés kivételnek - úgy fél-
nek, mint folyami horgász a vízeséstől. 
Marad a probléma kerülgetése. Erről 
pedig a választó polgároknak megvan a 
véleménye. Lehet erről a kérdésről több 
kötetre rúgó tanulmányokat írni, lehet 
ankétokat, vitanapokat tartani. Lehet 
elegáns külföldi előadókat hívni, mégis 
- mint mindig - az utca embere mondja 
ki a lényeget. Egyetlen mondatba sűrítve, 
kristálytisztán és érthetően: A cigányok 
alá túl nagy lovat adtak…

Sajnos ezen az sem változtat, hogy 
ennek a lónak a kiválasztása már jó-
val korábban történt. S az sem számit 
már, hogy az előző kormány sem tudta 
kezelni a gondokat. Hadd tegyem hoz-
zá: eszük ágában sem volt. Sőt. Ezzel 
lehetett elterelni a fi gyelmet a csalárd 
dolgokról, s ezzel lehetett revolverezni 
a jobboldal ellen. Eljátszották már ezt az 
evakuálást is egyszer abban a bizonyos 
zámolyi ügyben, amikor a felhergelt 
cigányok agyonvertek egy útbaigazítást 
kérő fi atalembert! Majd a gyilkosokat 
Strasbourgba menekítették azzal, hogy 
Magyarországon faji alapon üldözik 
őket! Ott kaptak menedéket a liberális 
polgármesternőtől, amíg ki nem telt a 
becsület; aztán lassan visszaszivárogtak. 

S ezzel az a gond, hogy a gyalázatos 
história - a jobb a békesség szellemében 
- szőnyeg alá lett söpörve! De ez már 
egy régi történet, csak nem lett volna 
szabad elfeledni, mert az efféle kísérte-
tek visszatérnek…

*
Ilyen purparlé láttán-hallatán 

lényegi dolgok tűnnek el, a lakosság 
közérzete, hangulata egyre alább száll, 
s az a félő, hogy mire az új gazdasági 
kezdeményezések éreztetik hatásukat, 
addigra elfogy a bizalom. Márpedig a 
hőn áhított fellendülés kézzelfogható 
eredményeire - a jelek szerint - még jó 
néhány évig várni kell, noha remény 
van rá, hogy újabb, nagyobb külföldi 
beruházások indulnak. Pécsett egy kínai 
mamutcég kíván kétezer fős elektronikai 
gyárat létrehozni, s még további kínai 
beruházókról lehet hallani. Igaz, a sajtó 
nem ír erről bővebben, de az ellenoldal 
már olyan hangokat üt meg, hogy kínai 
gyarmat leszünk… Márpedig ha azok-
nak nem tetszik a dolog, akkor biztosak 
lehetünk abban, hogy a kormány jó úton 
jár. Ebben a jelenségben jobban meg 
lehet bízni, mint a műholdas időjárás 
előrejelzésében. 

*
Ami itt s most kívánatos lenne, az a 

túlburjánzott kisebbségi jogok vissza-
nyesegetése volna. E helyett hoztak most 
egy új rendeletet, miszerint közbizton-
sági ügyekben csak a rendőrség járhat 
el, s bárminemű magánkezdeményezés 
büntetendő cselekménynek számít. To-
vábbiakban semmiféle magántársaság, 
társulás nem járhat el közbiztonságot 
érintő ügyekben. Ezt a döntést akár 
üdvözölni is lehetne, ha hozzá tették 
volna azt, hogy innen kezdve az állam 
garantálja a közbiztonságot! S pont itt 
van a kutya elásva. Igaz, hogy hamarosan 
újabb ezerötszáz rendőr lép szolgálatba, 
de ha a rendőrség nem kap kellő jogosít-
ványokat, akkor borítékolható, hogy a 
helyzet nem fog javulni.

Akadna itt még egyéb feladat is. 
Érdemes volna talán elvarrni a politikai 
szálakat. Törvényt hozni arra, hogy aki 
politikai szándékból ellentéteket szít, az 
is hasonló sorsra jut! Akkor remélhető 
volna, hogy az efféle evakuálástól el-
megy az amerikai nagybácsik kedve. 
Akár meg lehetne keresni Richard Field 
urat s meg kellene kérni, hogy a lehető 
leggyorsabban szedje a sátorfáját. Saját 
hazájában evakuálja a kisebbségieket. 
Érdemes volna Habsburg György urat is 
haza hívni soron lévő, ki tudja hányadik 
külföldi útjáról, s célszerű lenne megkér-
dezni, hogy neki mint a Magyar Vöröske-
reszt elnökének, aki a magyar adófi zetők 
pénzén működteti intézményét, milyen 
ismeretei vannak erről a gyöngyöspatai 
evakuálásról? Talán azon is jó volna 
elgondolkodni, hogy Habsburg György 
úrnak muszáj-e a Magyar Vöröskereszt 
elnökének lenni. 

*
Meglehet, hogy mindez úgy tűnhet, 

mint a gibic okoskodása. A tény azon-
ban az, hogy utcán, piacon, fodrásznál, 
hentesnél megfordulva az ember lépten-
nyomon ilyen s efféle véleményekbe 
botlik. Az átlagpolgár ui. nem a Nagy 
Testvér szája íze szerint, hanem saját 
erkölcsi normája szerint ítél. Sajnálatos 
módon a romokban heverő közbiztonság 
ügye ma egyre több embert foglalkoztat, 
s ezt még az a hír se tudja felülmúlni, 
hogy Gyurcsány Ferenc ellen vádat kíván 
emelni az ügyészség Sukoró ügyében. 
Talán mondani is felesleges: nyomban 
megmozdult a „béketábor”. Még vád-
emelés sem történt, de már koncepciós 
pert emlegetnek. 

Barkuti Jenő
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       Betegeink
Lévay Győző barátunk sebesült lába gyó-

gyulásáért folytatott hősies küzdelméről már 
előzőleg adtunk hírt. Sajnos a csont csak 
nem akart rendesen beforrni, erősítésére 
újabb vasat kellett behelyezni, kibontakozott 
egy erős gyulladás, ami miatt most további 
félévre kell antibiotikumot szednie. Bízunk 
benne, hogy ez - meg a hozzáadott türelem! 
- meghozza eredményét minél előbb! Vele 
vagyunk!

Esküvő
Novák Karcsi és Márki Marika lánya, No-

vák Viviana április 17-én, Pünkösd vasár-
napján házasságot kötött Dr. Diego Girgen-
tivel. Mindketten fogorvosok. A Burzaco-i 

Los Cipre-
ses parkos 
lakházban 
rendezett 
egész na-
pos lagzi 
i g e n  j ó 
hangulat-
ban telt a 
130 ven-
dég örö-
mére, mi-
nek utána 
a fi atal pár 
egyhóna-
pos euró-
pai nász-
útra indult. 

Gratulálunk! 
Születés

Bernáth Pintyő és Szalontay Lali belép-
tek a nagyszülők sorába. Első unokájuk 

Ian Valentín
megszületett 
május 3-án és 
máris befész-
kelte magát 
mindenkinek 
a szívébe. A 
boldog szülők: 
Szalontay 
Kati és Pablo 
Pesce. Sok 
boldogságot 
kívánunk a kis 
újszülöttel!

Örömteljes események 
A nagyon sikeres Hungária asado-n május 

1-jén (l. beszámolókat 7.o. és HUFI 2.o.) 
nemcsak evés-ivás-danolás-táncolás folyt, 
hanem régi cserkészbarátok is találkoztak 

hosszú évek után, és „mellesleg” néhány 
születésnapot is megünnepeltek: Vass Gyön-
gyi, Tóth Emma és már hagyományszerűen, 
mint előző években a 3 barátnő: Olsavszky 
Kriszti, Barna Adri és Graul Mónika. Volt 
ünnepi torta Mausi’s Cakes-től és virág-
csokor Omartól… Gratulálunk!

Mit hallott az AMH ? ÚJ  VÁLASZTMÁNY  A  HUNGÁRIÁBAN
Április 30-án számos tag jelenlétével

zajlott le a Hungária tisztújító közgyű-
lése.

Zaha Sándor titkár felolvasta az el-
múlt év eseményei jegyzékét, majd De-
mes Ferenc és Pappné Zizi a pénztári 
helyzetet ismertették. Zöldi Márton, a 
Hungária lelépő elnöke az utóbbi tíz év 
sikeres működéséről számolt be. Kemény 
munkát végeztek és a kezdetben igen 
komoly nehézségekkel küzdöttek meg, 
miután köztudomású a 2001-ben történt 
anyagi krízis Argentínában. A jelenlevők 
elismerő tapssal köszönték meg a sok 
fáradságot.

Az új Választmány jelöltjeit Zombory 
István új elnök mutatta be és a köz-
gyűlés egyöntetűen elfogadta. Az utóbbi 
hetekben személyesen kérte fel azokat, 
akikkel az elkövetkező két évben szeretné 
vezetni a Hungária életét. Nagyon számit 
a fi atalokra és bízik abban, hogy a friss 
vér energiaújító ötleteket hoz majd be a 
klubba. Mottója: Töltsük meg a Klubbot 
magyarokkal!

A jövőre nézve a következő tervekről 
tett említést:
• Erősen növelni a klubtagság és láto-

gatók számát.
• Nagy hangsúlyt fektetni a hatékony 

kommunikációra. Sokan azért nem jön-

nek a Hungba, mert nem tudják, hogy 
mit nyújt a klub. Tehát egy erős kommu-
nikációs hidat kell építeni a Hungária és 
a kolónia között.
• A jó kommunikáció akkor hatásos, ha 

van mit közölni, ezért a klub vonzó kell 
legyen minden korosztály számára: nívós 
műsorok, jó ételek, szép, tiszta és kényel-
mes helységek.
• El kell ismerni a kolónia új realitását, 

hogy már talán többségben vannak a ve-
gyes (argentin/magyar) házaspárok és a 
magyarul nem beszélő magyarok. Tehát 
a klub működését alkalmazni kell ehhez 
a tényálláshoz.
• Meg kell szervezni a következő szakosz-

tályokat: kultúra, sport, vívás, vigalmi és 
rendezvények, ifjúság, kommunikáció, 
külügy, építkezés és vegyes házaspárok.
• Első építkezési terv: földszinti mosdó 

és / vagy lift. Parkoló.
• Lesz az idén Cserkészbál, a Hungban!

Zombory István elfogultan vallotta be, 
hogy rengeteg elfoglaltsága mellett nagy 
lelkesedéssel fogadta el ezt a feladatot 
- egyúttal megtiszteltetést -, miután úgy 
érzi, hogy tartozik a kolóniának, és viszo-
noznia kell mindazt, amit fi atal korában 
kapott, amikor éveken át édesapja hatha-
tós irányítója volt a Hungária életének. 

*
M á j u s  4 - é n 

már a Vezetőség 
meg is tartotta 
e l ső  gyűlésé t , 
megalakították a 
szakosztályokat. 
A bejelentett 53. 
Cserkészbált no-
vember 5-re ter-
vezik. Több folyó 
ügyet máris fi gye-
lembe vettek.

Az új Választ-
mánynak kitartást, 
jó munkát és sok 
sikert kívánunk 
önfeláldozó tevé-
kenységéhez!

Balthazár 
Mártha

Pillanatkép a közgyűlésről: A zászló mögött a lelépő elnök, Zöldi Márton, jobbján 
Papp Jenő volt elnök, balján Zombory István új elnök (ingben)            Fotó Trixi

- Becske Gá-
bor és felesége 
Bakos  Emőke 
április 3-án ün-
nepelték arany-
l akoda lmuka t 
lakóhelyükön, 
Santa Fében, ki-
terjedt családi és 
baráti körben. A 
távolság ellenére 
megmaradt köz-
tünk a kapcsolat, 

élénken követik a koloniális életünk moz-
zanatait. Szeretettel gratulálunk! 

- Ahogy Kiss Péter tudósítónk tollából 
származó beszámolóban említésre került (l. 
4.o.), az Irodalmi Körben április 16-án tar-
tott előadás végén a publikum megemléke-
zett a Szent László Iskola alapításának 45. 
évéről. Ez értelemben Redl Iza volt igazgató 
röviden összefoglalta az iskola működését és 
ismertette diákjainak jelenlegi létszámát.
- Már lapzárta után történt: május 15-én 

a magasztos hangú orgonával rendelkező 
San Fernando-i Aránzazu katedrálisban és 
másnap a stílszerű Museo Nacional de Arte 
Decorativoban az Ars Hungarica két ki-
tűnő hangversenyt rendezett dél-amerikai 
barokkzenei témákkal. A kiváló vokális és 
instrumentális zenészek a kort elbűvölően 
idézték vissza, Székásy Miklós rendkívül 
érdekes szövegei pedig didaktikusan kiegé-
szítették az esztétikai élményt. Leidemann 
Sylvia megint egyszer remekelt. A múzeumi 
koncert a svájci és magyar nagykövetsé-
gek támogatásával jött létre, tekintettel 
a XVIII. századbeli magyar és svájci je-
zsuitákra, akiknek nagyrészt köszönhető e 
zene keletkezése. Sajnálhatja, aki nem jött 
el! [részletek következő számunkban]

Utazók
Az UMO (Uruguayi Magyar Otthon) 75. 

évfordulója alkalmából ismét ellátogatott 
közénk Matóczáné Hart Zsóka, aki tavaly 
leányával volt itt először Argentínában. 
Annyira megtetszett neki Dél-Amerika, 
hogy ez alkalommal egy barátnőjével 
érkezett, akivel együtt a jelenlegi 4 ösztön-

díjasunkat viszik 
ide-oda kirándulni 
Magyarországon. 
Fóthyéknál kap-
tak szállást, ellá-
togattak a ZIK-be, 
cserkészetre, má-
jus 1-jén a Hungá-
riába, kirándultak 
az Iguazú vízesé-
sekhez… Zsóka 2 
hónap magyarta-
nítást vállalt el az 
UMO-ban! 

- Dóry Kinga egzotikus környezetben, Du-
baiban töltötte születésnapját - vajon hány 
fok melegben? Utólag is gratulálunk!
- Május 3-án indultak Európába: Képíró 

Magdi több hétre Budapestre és Kere-
kes Ági 2 hosszú hónapra. Előbb 2 hetet 
Barcelonában tölt barátnőjénél, régi jó 
ismerősünknél, Plószné Ancsánál. Vass 
Gyöngyivel szándékuk részt venni a Ma-
gyarok Világszövetsége által szervezett 
trianoni megemlékezésen június 4-én, Ver-
sailles-ban. Több kiló könyv elvitelét vál-
laltak föl a HKK-ból, az elszakított területe-
ken való elosztás céljából. A Tanka László 

b.-j.: Lencz Karcsi, Varga Norbert és 
jobb szélső Varga Józsi

által szervezett Magyar Világtalálkozóra is 
elmennek, Balatonlellére (június 30-július 
3). Szerencsés hazajövetelt kívánunk!
- Wagner Erzsébet Kuki előfi zetőnk sem 

marad le: most életében első alkalommal 
utazott át Magyarországra, ahol természete-
sen összetalálkozik a többi argentin szárma-
zású magyarral. Várjuk beszámolóikat!
- Kerekes Marci mezőgazdasági mérnök 

szakmájában kapott egy előreláthatólag jó 
és komoly munkát - kb. 500 km-re Buenos 
Airestől. Kis családjával költözködnek, s 
így sajnos ritkábban fogjuk őket látni. Sok 
sikert kívánunk!

EZ-AZ
- A Villa Ángela-i Magyar Egyesület 

új vezetősége neveit a májusi AMH-ban 
közzétettük. Ida Fodor de Schoijet titkár 
külön hálás az AMH akkurátus titkársági 
felelősének, Trixinek, mivel közbenjárá-
sával 2009-ben sikeres rokonkerestetés lé-
tesült! Az argentínai fél ukrajnai utazásához 
pedig nemrég a HKK könyvtár felelősei 
szolgáltatták az adatokat és térképeket, ezzel 
mérvadóan hozzájárulva a rokonok sikeres 
találkozásához
- A fi gyelmes olvasó az AMH más hasáb-

jain olvasottakból már értesülhetett, hogy 
Zombory István Dudi, a Hungária új el-
nöke nagy lendülettel állt neki az egyesület

választmányát friss vérrel föltáplálni. Föl-
szólította az idősebb tagokat, hogy „lépje-
nek félre” (!), az ifjúság bejövetelét előse-
gítendő. Mivel ki-ki a fölszólítottak közül 
lehetőségeihez mérten ennek eleget tett, a 
szenátus lelépett tagjai sok szerencsét és 
sikert kívánnak az új érába belépőknek! 
- Örömmel jelentjük, hogy kedves bará-

tunk, pártfogónk és buzdítónk, Sebess Péter 
és családja, séf Mariana felügyeletével,  

újabb üzleti vállalkozásba kezdett: meg-
nyílt Martínez főutcájának legelegánsabb 
szakaszán a Mausi´s Cakes új sütemény és 
csokoládéüzletük. További sok „édes” sikert 
kívánunk a Sebess családnak!

(BGT és HKZS)

b.-j.: Olsavszky Kriszti, Graul Mónika, Barna Adri

A két vendég j.-b.: Matóczáné Hart Erzsébet, 
Dr. Hugyikné Porkoláb Erzsébet

Sokan jelentkeztek már szavalni, 
fölolvasni, énekelni, zenélni a következő 
Irodalmi kávéházra. Az idei fő té-
makör az Isten, ill. azzal kapcsolatos 
irodalmi, zenei megnyilvánulások.

A KÁVÉHÁZ DÁTUMA: 
Július 3, vasárnap, 18 óra 

Hungária 1.em. MIK szoba
(Bevétel a ZIK ösztöndíjalap javára)
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- Ebben az évben Húsvét ünnepe április végén nem a 
nyár végét jelentette, hanem sárguló, hulló falevelekkel 
az őszt köszöntette be. Az a néhány megható húsvéti 
üdvözlet, amit kaptam, mind tavaszi virágokkal, rügye-
ző gallyakkal és húsvéti tojásokkal volt díszítve. Lehet, 
hogy öregszem, mert mindez az idén először ütött szíven. 
Milyen más volt a húsvét Magyarországon! Nálunk, 
Argentínában ősszel, az elmúlást juttatja eszünkbe. 
Szerencsére Demes András magyar lelkész prédikációja 
Nagypénteken a református gyülekezetben felrázta lel-
kemet. Isten üzenetét meggyőző hittel közvetítette, és ez 
új erőt adott mindannyiunknak. 

- Az is elgondolkodtat, hogy legszűkebb baráti körünk-
ben többen az idén töltik be 90. életévüket. Hann-né 
Hédiét, Czanyó Katáét már megünnepeltük, Kemenes 
Editet és Monostoryné Ildikót még ebben az évben 
fogjuk ünnepelni. Zaha Sándornak, Móriczné Mariká-
nak, Kovács-Baráth Babszinak hiányzik még egy-két 
év.  Örömmel jelentem, hogy ennek az ifjú bandának az 
optimizmusa és kedélye nem veszett el. Ha rágondolunk, 
hogy mi mindenen mentünk keresztül, zokszó nélkül, 
valóban tiszte-
letre méltó. Úgy 
látszik, jó neve-
lést, főleg edzést 
kaptunk. Mindezt 
vidám koccintga-
tások közepette 
újból megálla-
pítottuk finom 
rostonsültek és 
vörösbor mellett 
április 13-án, ra-
gyogó napsütés-
ben, a Zaha rezidencián. 

- Ifjabb korosztálybeli barátnőnk, Kolb Éva belvárosi 
argentin barátnőit április 15-én Palermóba, egy rendkívül 
barátságos vendéglőbe hívta meg ebédre, születésnapja 
ünneplésére. Mint minden, amit Éva rendez tökéletes 

volt. A 3 kerek asztalnál mind 
aktív dolgozó, elegáns fiatal 
nő ült. Asztalomnál a Rotary 
Club női tagozatának fővárosi 
vezetőivel ismerkedtem meg. 
A hölgyek nagy része hívatása 
mellett foglalkozik jótékony célú 
szociális munkával is. Mióta nem 
tartozom a „dolgozó nők” sere-
gébe, ritkán van alkalmam ilyen 
kellemes összejövetelen részt 
venni. Meglepett, hogy mennyit 
haladtunk az elmúlt 10 évben. 

- Április 29-et naplómban zöld tintával aláhúztam és 
beírtam, hogy Royal Wedding. Egy ilyen világraszóló, 
történelmi eseményt, mint Vilmos angol királyi herceg 
(Royal Highness) és egy polgárleány (commoner), Ca-
therine Middleton esküvőjét minden nemzet és társadalmi 
osztály embere kíváncsian nézhet. Az angolok évez-
redes történelmükre és hagyományaikra legalább olyan 
büszkék, mint mi, magyarok, a sajátunkra. Az esküvő 
káprázatosan szép volt, tökéletes rendezéssel. Mindenki 
láthatta és vonhat le belőle tanulságot. Én legőszintébb 
elismeréssel és bámulattal tekintek a 85 éves Erzsébet 
királynőre. Birodalma és népe érdekében mint kőszikla, 
fegyelmezetten, nyugodt méltósággal, 1952 óta, tehát 
59 éve vállalja szerepét a körülötte felfordult, változó 
világrendben.

- Április 30-án bombahír rázta meg a nyugati világot: 
Meghalt Ben Laden. 2001-ben Bush USA elnök New 
York tragédiája után hadat üzent Ben Ladennek, a ter-
rorista vezérnek. 10 évre rá Obama elnök hirdette ki 
büszkén, hogy az ő utasítására az USA egy speciális 
kiképzésben edzett különítménye megölte legfőbb el-
lenségüket. Napok óta ezt az „eseményt” taglalja, vitat-
ja az egész világ. Mi, kis magyar sziget, Dél-Ameriká-
ban csendben lapulunk. Örüljünk, hogy a gondviselés 
ide terelt minket, messze a tűzvonalból. Aggódunk 
szülőhazánkért, mert - mint a történelemben mindig - a 
nyugati és keleti világ határán áll őrt.

- Május 1-jén borongós, hűvös időben, szitáló esőben 
elszántság kellett ahhoz, hogy egy koloniális „majálisra” 
15 km távolságra kiutazzon az ember. Lelkesítő meghí-
vók interneten csodálatos sülteket, zenét, táncot, nótázást 
ígértek a Hungária klub termeiben és udvarán. Olivos 
környékén élő barátaink szerencsére nem haboztak, mert 
déli 1 órára, meglepetésemre, az ebédlő és a nagyterem 
zsúfolásig megtelt terített kerek asztalokkal és vidáman 
futkosó vendégekkel. Az udvaron hosszú sorban már 
álltak tányérjaikkal a pattogó parázs és tüzes rács előtt 
a jó étvágyú emberek. Nekik nem volt ez meglepetés. 
Előző este a Hungária évi közgyűlésén már értesültek 
arról, hogy 250 személy jelentette be magát az ebédre. 
Azt is tudta már mindenki, hogy 10 év áldozatkész munka 
után Zöldi Márton lemondott a Hungária elnökségéről 
és helyébe Zombory Istvánt választották meg elnöknek. 
Tudták, hogy 250 emberre legalább 3 „pecsenyesütő” 
mesterre van szükség. A háziurak elvállalták. A volt és 
jelen elnökök: Papp Jenő, Zöldi Márton és Zombory 
István remek hangulatban sütötték a rostélyon a kolbá-

szokat, húso-
kat és osztot-
ták a jobbnál-
jobb falatokat. 
Omar és se-
g é d e i  n e m 
győzték meg-
tölteni a salá-
tás tálakat. 

Amit a meg-
hívókon ígér-
tek és beha-
r a n g o z t a k , 
mind betelje-

sedett. Minden korosztály, de túlnyomó részben fi atal-
jaink, a regösök, cserkészek, Hungária tagok, argentin 
és magyar ismerősök és barátok mind eljöttek. A sikert 
nagyrészt a külön meghívott 4, Magyarországról aznap 
reggel érkezett fi atalembernek, a világhírű Budapest 
Fesztivál Zenekar tagjainak köszönhetjük. Leültek egy 
ismert magyar társaság asztalához, de nem mutatta be 
őket senki. Mire mindenki megnyugodott és megebédelt,

e g y s z e r r e 
csak felálltak, 
megragadták 
hangszereiket 
- hegedűket, 
brácsát, nagy-
bőgőt - és el-
kezdtek muzsi-
kálni. Először 
az ebédlőben 

az idősebb korosz-
tá lynak ,  de  pár 
perc múlva a nagy-
t e r embe  veze tő 
lépcsőnél megáll-
tak, és ott húzták 
a legszebb magyar 
népdalokat és csár-
dást .  Regöseink 
sem voltak restek. 
Ebédlőasztaluktól 
felálltak, civilben 
táncra perdültek. 
Kézenfogták a fi atalokat, gyermekeket, 
korosabb néniket és együtt mulattak a 
zenészek és a közönség nagy örömére. 
Bonapartian Edi új szerepben mutat-
kozott be nekünk. Egy 3 tagból álló 
zenekart hozott össze a regösökből. Ők 
húzták a köszöntőt a születésnapjaikat 
ünneplő ifi asszonyoknak, Tóthné Em-
mának és Graul Mónikának. Régen 
éltünk át egy ilyen vidám, családias 
napot, ahol lelkünk megtelt örömmel. 
Köszönjük! 

- A Mozarteum Argentino a Fischer Iván karmester 
vezénylete alatt álló Budapest Fesztivál Zenekart (BFZ) 
május 2-ra, a Teatro Colón évadnyitó hangversenyére 
hívta meg. A Zenekart 1983-ban Fischer Iván és Ko-
csis Zoltán alapították a legkiválóbb magyar zenészek 
toborozásával. Ma a BFZ a világ leghíresebbjei közé 
tartozik. Jómagam május 2-án személyesen élhettem 
át tökéletes, megrázó játékukat. Híres zenekritikusok 
véleménye szerint senki sem tudja olyan zseniálisan 
dirigálni Bartók leleményes Táncszvitjét, mint Fischer. 
A műsor 2. részét Csajkovszkij 5. szimfóniája töltötte 
ki, szintén páratlan bemutatásban, tempóval és érzéssel 
teli előadásban. Meghatódottságom közepette nem mu-
lasztottam el felfedezni a több mint 80 zenész között a 
Hungáriában szereplő barátokat. Először a nagybőgő 
mellett álló, jóképű Fejérvári Zsoltot, majd a zömök 
Kádár Istvánt (1. hegedű) és a magas, szőke Römer 
Ádámot (másodhegedű). A 4. zenészt, Szabó Andrást 
csak utólag ismertem fel. Nem hegedült, hanem ő volt 
ebben a zenekarban a zenekritikusok által is külön 
megdicsért és kiemelt vadászkürt fújósa. Felfedezésemet 
nem sasszememnek, hanem Szeley László barátunknak 
köszönöm. Tőle tudtam meg, hogy a Fesztivál Zenekarral 
a 3 évvel ezelőtti látogatásuk óta kapcsolatban maradt. 
Szabó Andráshoz barátság fűzi. Vele és a másik 3 zenész-
szel ő beszélte meg szereplésüket a Hungáriában. Lacitól 
hallottam a fi atalemberek benyomását rólunk: Sajnos 
Magyarországon ilyen lelkes csoport, mint a mienk 
nincsen. Hozzánk intézett végszavaik: „Lélektankoló 
napot töltöttünk együtt.” A viszontlátásra! 

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

   Események   

A hazafias magyar-
argentin honpolgár közös 
magyar sorsunk, jele-
nünk és jövőnk megala-

pozásának tekintette az 1948-ban megsza-
kadt, 1989-ben megújított és napjainkban a 
XXI. századnak megfelelően érvényesített 
új magyar Alkotmányt. Április 18-án az 
Országgyűlés elfogadta Magyarország új 
Alkotmányát, amely gyakorlatilag 2012. 
január 1-jén lép érvénybe a megújított 
alaptörvényekkel egyetemben. Ezt Húsvét 
hétfőn, április 25-én Schmitt Pál köztársasá-
gi elnök hivatalosan aláírta és kihirdette.

Az alaptörvények részletes szövegét 
és pontjait (47 gépelt oldal) hónapokon 
keresztül vitatták és tárgyalták nemcsak 
az országon belül, hanem a határokon túl 
élő magyar honfi társakkal és szakértőkkel 
együtt. Az Országgyűlésen végül is 262-
en szavaztak igennel, 44-en nemmel és 1 
tartózkodón. Nemmel szavaztak a Jobbik 
képviselői és 2 független képviselő: Ivándy 
Gábor és Szili Katalin. Sajnálatos, hogy 
az MSZP és az LMP dacosan hallgatott, és 

nem szavazott.
Az alaptörvényekben a legvitatottabb pon-

tok: a Szent István által a kereszténység szel-
lemében alapított Ország és a Korona szere-
pe. Ez érthető, ha fi gyelembe vesszük, hogy 
a mai politikusok, képviselők nem ismerik 
sem a világ, sem országuk történelmét. A XI. 
században István király felismerte és elvál-
lalta szerepét az akkori nyugati keresztény 
világban. A római pápától kért és kapott 
Korona történelmünk fontos szimbóluma. 
Jelképe a honfoglaló 7 vezér, vagyis a Ren-
dek egységének, magának az Országnak és 
függetlenségének. Amikor Európa még egy 
hercegségek sakktáblaszerű gyülekezetéből 
és néhány királyságból állott, Magyarország 
már alkotmánnyal rendelkező ország, király-
ság volt. Védőbástyája a nyugati világnak. 
A XXI. században a nyugati világ embere, 
jogai alapján, nem hitvallásával azonosítja 
magát, hanem istenfélő hívők vagy tagadó 
ateisták csoportjába sorakozik. A keleti 
világ pedig fanatikus mohamedán hívők 
és istentagadó terroristák között szakad 
széjjel. Ha a mai magyarok a továbbiakban 

a kereszténységre kívánják építeni orszá-
gukat, mint igaz hitvallók, akkor lehet, hogy 
vannak olyan EU polgárok, akik ezt nem 
tartják őszintének ma, 45 év kommunista 
rendszer után.

A többi vitatott pont mind jogos, ameny-
nyiben valljuk, hogy emberi jogunk van 
szabadon házasodni, gyermeket szülni vagy 
szeretkezni. Az új alaptörvény szerencsénkre 
az ember kötelességeit is komoly alapokon 
állapítja meg. Egyetlen valódi, érvényes kri-
tikát Sólyom László volt Köztársasági elnök 
az Alkotmánybíróság jogkörének korlátozá-
sában látta, amit a bizottság fi gyelembe vett 
és javaslatára módosított. Függőben maradt 
néhány sarkalatos részletkérdés, mint pl. 
a határontúli honosítottak, állampolgárok 
szavazati joga. Ezekről még ez év folyamán 
szakbizottságok fognak dönteni.

*
Argentína, befogadó hazánk polgárait - 

minket - is hasonló gondok emésztenek. Az 
ország mindössze 200 éves múlttal rendel-
kezik, de nagyon alaposan megszerkesztett, 
alaptörvényekkel és alkotmánnyal jött létre. 

Az állam pillérei a Kormány, Közigazgatás, 
Törvényhozás és Független Bíróság fel-
adatai, a polgárok jogai pontosan le vannak 
fektetve. Hol itt a baj? Miért aggódunk 
most, amikor 5 hónap múlva új elnököt és 
új kormányt kell válasszunk? A baj alapja, 
hogy az alaptörvényeket és az alkotmányban 
meghatározott pontokat mindenki saját ízlé-
se szerint igyekszik betartani vagy hihetetlen 
ügyeskedéssel kikerülni, kijátszani. Az 
argentin közmondás jellemzi népünk beállí-
tottságát: “Hecha la ley, hecha la trampa”, 
szabad fordításban: “Kész a törvény, kész a 
csalás”. Az ilyen csalafi nta, élelmes embert 
nem gazembernek, inkább csodálatraméltó 
fi ckónak tartják. A legnagyobb kihágásokat 
maga a kormány és az elnök követi el. A par-
lamentben megszavazott törvényt egy rövid 
kormányrendelettel hatálytalanítják, sokszor 
a bíróság hallgató jóváhagyásával. A helyzet 
komolyan elszomorító. Izgatottan várunk 
egy olyan elnökjelöltet, aki túl tudna tenni 
minden más politikus ravasz, furfangos 
eszén, és amellett jó példájával meg tudná 
nevelni rakoncátlan, fortélyos polgárait. 

b.-j.: Monostoryné Ildikó, Móriczné Marika, 
Kemenes Edit, id. Zaha Sándor Fotó Bonczos

Az ünnepelt Kolb Éva 
Fotó Bonczos

 b.-j.: Papp Jenő, Zöldi Márton, Egey Gyula, Zom-
bory István jókedvűen és fáradhatatlanul sütik 
a fi nomságokat. Gyuszi ugyan nem elnök, de 
mindig besegít, ahol csak kell...                 Fotó Trixi

„Luxuszenészek” a Hungáriában…  Fotó Bonczos

Még az apróságokat is 
lenyűgözte a zene… Fotó Bonczos

Bonapartian 
Edi újdonsült 
bandája élén 
hangulatot 
kelt! b.-j.: 
Edi, Zólyomi
Kati, Németh-
né Lenke, 
Kesserűné 
Judit 
Angyalka, 
Lindqvistné 
Andrea 
Hapci        

Fotó Bonczos

A rögtönzött tánc-
házban részt vett 
apraja-nagyja…

  Fotó Bonczos
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INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS INSTITUCIONES

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 ISTVÁN KOLLÉGIUM - COLEGIO SAN ESTEBAN. Anasagasti 202, (8400) 
San Carlos de Bariloche, Río Negro. Tel. 02944-42-0404 - colegio@sanesteban.
edu.ar  -   www.sanesteban.edu.ar
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 - andresgrabner@yahoo.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 - 
www.lacruzdecristo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - IGLESIA REFORMADA HÚNGARA - Cptn. R. 
Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4799-2527 - mariabenedek@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. -  www.camara-hungara.com.ar - Tel. 
15-4193-6752 - 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 
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
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!

Trianoni sebek, júniusi halál,
e sírkőre minden gondolat rátalál,

benőtte már a fű, ellepte a csúnya gaz
mindazt, ami érzékeny s való, 

mindazt, ami igaz.
E széltépte határ láng lett 

a szétszakított népnél,
s mögötte óriásibb lett az űr 

a legsötétebb tengernél.
                                                                   ZK.

Megemlékezésünk: 2011. június 4, a Hungária dísztermében, 19.30 óra

Olvasunk… és gondolkozunk:
„…szivacs, érdeklődés és izgalom!”

Havi „HUFImondat”: 
„A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De az csak akkor a miénk, 
ha ismerjük.”                                                 (Nemeskürty István)

Folyt. a 2. oldalon

Zólyomi Kati interjúja:

KIT ISMERTÜNK MEG?
Böjte Csaba testvér - 3., befejező rész

„Én egy olyan világot szeretnék, amelyben több lenne
 a béke, a nyugalom, a jókedv!”

Kedves olvasó! Már közelebb kerültél Csaba testvér lelkéhez. Beszélgetésünket 
szándékosan három témakörre osztottam fel. Most kerül sor a harmadikra, a 
legizgalmasabbra. Az alábbiakban olyan életfelfogásról, humorról, munkásságról 
lesz szó, amely bizony ritkán adódik.

Morzsolgatom a fo-
lyamatosan gyűjtött 
benyomásaimat, és 
egyre inkább - szaba-
don - felteszem ma-
gamnak az égető kér-
dést: „Hová merült el 
szép szemetek világa? 
Mi az, mit kétes tá-
volban kerestek?...”, 
vagyis kutatom a leg-
fiatalabbak tekintete 
útját, mert sokszor azt 
hiszem, elvesztették a 
nyomot. A gyerekek, a 
fi atalok olyannyira el 
vannak foglalva, hogy 
alig akad idejük a kikapcsolódásra. Elmé-
jükben nem marad hely a gondolkozásra. 
Ha e hely nem adódik, hova fér majd el, mi 
lesz a kreativitással? Mikor ez nincs, az 
élet egyik értelme vész el. A fi atalság nem 
egy űr, hanem terep kéne legyen, szűz-
nedves föld, puha-üres vászon, az ihletes 
ecsetek mezeje, szivacs, érdeklődés és iz-
galom! De nem ezt látom a legtöbbekben, 
hanem ellenkezőleg, frivol felületességet, 
csak egy pillanatnyi átsuhanás tervét… 
Egy haszontalan várakozással vegyített 
sietést. Valamikor azt mertem javasolni 
egy fi atal barátomnak, hogy szánjon egy 
kis időt a látszólagos „semmire” is. Hadd 
adhassa meg az élet neki is a jelt, hadd 
táguljon szét ajka egy ártatlan mosoly-
ban, hadd merjen, vagyis legyen alkalma 
élvezni, hadd jöjjön rá arra, hogy arrébb 
van számára is egy nagy titok! Ám áll 
a veszély! Mert nincs az az ideje, senki 
sem táplálja igényét, a tanárok elcsitítják 
benne még a humort is, senki sem fejleszti 
benne a még nem felfedezett hajlamait. 
Csupán telik az idő, halmozódnak az órák, 
a nem leírt szürke törvények lapjai. A 
már könnyen felismerhető közönybálvány 
imádókat keres…

A közömbös élet nem enged közel ma-
gához egy jó könyvet, egy építő társalgást, 
egy félóra lazítást, egy-egyetlen mozzanat 
megosztott vagy egyéni átszellemülést. A 
cserkészélet pont e fogalmakat veszi kiin-
dulópontnak! Sokszor egyetlen támasznak 
is! A sokak szerint „naiv-gyerekes” fog-
lalkozás emberépítő jellege a legérde-
kesebb! Gondolkozz, értsd meg, lazíts 
és alkoss! Komplikáltnak tűnik? Nem! 
Mi kéne legyünk az életünk drága órái 
meghatározói! Ahogy a nyomások egyre 
inkább nőnek, azonos arányban szorítják 
ki belőlünk a rövid létezésünk értékes 
szikráit. Ha az elmélet is kötelesség, ha a 
nap huszonnégy órája be van osztva, ha a 
hajsza sajátítja el az egyéni percek biro-
dalmát… mit várhatunk a jövőtől? 

A napokban ezt kérdezte az anyja egy 
12 éves ZIK diákomtól: Mit tanultál ma 
a ZIK-ben? Gondolkodni! - válaszolta. 
Az anyukája rákérdezett: Milyen tantárgy 
ez, kivel tanulod? Zókával, válaszolt a 
gyerek… 

Hadd meséljem el, hogy e csoportnak 
(Eper) földrajzot tanítok. Szűrje le a ked-
ves olvasó az elrejtett üzenetemet, aggó-
dó szándékomat.               Zólyomi Kati

ZK: Pontosan merre jártál utoljára, 
mielőtt Buenosba indultatok? 
Csaba testvér: Bukarestből jöttünk, ott is 

volt egy találkozó, bejártunk a kulturális 
minisztériumba meg a magyar nagykö-
vetnél voltunk, azelőtt meg Déván voltam, 
meg a Székelyföldön, Magyarországon, 
ahol az idén vagy négyszer is voltam, pl. 
Szigetszentmiklóson, s most mondta a 
házigazda (Fóthy István) hogy az idősebb 
lánya ott lakik (Fóthy Erzsébet, Lumpi)… 
Ott van egy nagy iskola, s az ezer gyerek-
nek tartottam egy előadást. 
ZK: Gyakorlatilag már csak előadásokat 

tartasz, amikor utazol? 
CST: És hát taszítom a dolgokat, hogy 

menjenek! Én egy olyan világot szeretnék, 
amelyben több lenne a béke, a nyugalom, 
a jókedv! Annyi gyerekünk van, akiknek 
nem egy ideges világot szeretnék, hanem 
egy jókedvű életre nevelni őket. Szeretnék 
megtenni mindent, hogy ez ilyen legyen.
ZK: Melyik régiója Erdélynek a legsze-

gényebb, s amely a te hatásod alatt van?
CST: Az évek alatt kialakult egy gyermek-

védelmi tevékenység. Ez azt is jelenti, 
hogy egy-egy tájegységen létrehozunk 
szinte minden faluban egy „napközi” 
otthont. A román állam nem tartja fenn 
ezeket. Pl. Csíkszentdomokoson az ön-
kormányzat adott egy területet, amelyre 
építettünk egy szép épületet, oda bejár 40 
gyerek, a leggyengébbek az iskolából. Ve-
lük nemcsak tanulunk, hanem játszunk, 
kapnak uzsonnát, tanszert, meg ruhát is. 
Ez az iskolaház egész évben nyitva van, 
s ez azt jelenti, hogy a gyerek nyáron is, 
télen is, szinte mindig ott van. Mindig ezt 
mondom a kolléganőknek, hogy nem elég 
csak a szorzótáblát megtanítani, hanem 
egy jó paprikás gulyást készíteni, hogy 
a lányok tudjanak sütni-főzni-vasalni, 
kertet művelni, vagyis amit a szülők kéne 
csináljanak, de mivelhogy betegek, vagy 
meghaltak, vagy alkoholisták, vagy sehol 
sincsenek, ezért ezeket a funkciókat mi 
átvállaljuk tőlük. Namost ezek a gyerekek 
minden este hazamennek a napköziből. 
Viszont ha ez mégsem elég, akkor kerül-
nek be egy bennlakó otthonba.
ZK: Előfordulhat, hogy ez nem is a saját 

falujukban van?
CST: Minden vidéken kell legyen ilyen 

ház. Most már nagyon szépen be tudtuk 
fedni az egész rendszert. Lehet, hogy 
másutt jobban megértik, mint Magyaror-

szágon, még a román állam is fenntart egy 
gyermekvédelmi hálózatot, s tolerálják, 
hogy mi egy alternatív, magyarnyelvű 
hálózatot építsünk ki. Azt gondolom, hogy 
olyan kevés magyar gyermek születik, 
hogy meg kellene tegyünk mindent, hogy 
ne vesszen el az a kevés, hogy ne pancso-
lódjon el, hogy a nemzeti, vallási identitá-
sát tudjuk megőrizni annak a gyereknek.
ZK: Szóval akkor te mindkét oldalát 

ellátod: hitet s magyarságot.
CST: Ettől függetlenül, főleg a szór-

ványban, ha egy román család bajba 
kerül, logikus, hogy őket is kisegítjük. 
ZK: Ezek után milyen elvárással érkez-

tél közénk, mikről szeretnél közösségünk 
embereivel beszélgetni?
CST: Hát tudom, itt sincs magyar pap, 

tehát ha tudok misézni, egy-egy embert 
meggyóntatni, vagy elkészíteni a Húsvét 
örömére, akkor úgy érzem: már nem jöt-
tem potyára. Ha barátságok szövődnek, s 
ha esetleg valaki Argentínából Erdélybe 
látogat el, és megismeri a mi gyerekeinket, 
annak különösen örvendenék. Sokan kér-
dezik, hogyan lehet minket támogatni… 
A kezdet-kezdetétől mondom, hogy ne 
sírjunk, hogy fogy a magyar, hanem fog-
junk össze! Ha valaki pl. napi egy eurót 
ad egy gyerekre, én abból ösztöndíjban 
felnevelem! A román állam is rakjon 
egyet melléje, és egy harmadikat még én 
összeprédikálok itt-ott. Itt Argentínából 
is lehetne egy-egy ilyen gyereket ösztön-
díjazni. Akkor én annak a gyereknek az 

adatait elküldöm, legyen az
kislány-kisfi ú, aztán lehet 
vele levelezni, 
ZK: S ő tudná, hogy itt 

van egy „keresztszülő” sze-
rűsége! 
CST: Ezek a gyerekek 

nagyon sokszor úgy nőnek 
fel, hogy nekik traumás az, 
hogy nem kellettek apának-
anyának. Sokszor nem azt 
hiszi, hogy a szüleje azért 
nem foglalkozott vele, mert 
részeges volt, hanem azt 
hiszi, hogy talán ő maga 
valami rosszat tett s azért nem kellett az 
apjának-anyjának. Ez egy mély seb, s 
lehet, hogy azért nem is az az egy euró 
a legfontosabb, hanem az, hogy habár 
a távolból, de valakihez kötődhet! Ez se-
gít a gyerek gyógyulásában. Hogy fontos 
valaki számára.
ZK: Gondolom melletted pszichológu-

sok is működnek…
CST: Hát igen, meg például Karda Robi 

teológia-történelmet végzett. 
ZK: Robi hogy került hozzád?
CST: Én soha senkit nem hívok. Csu-

pán mindenkinek elmondom, hogy mit 

csinálok, és ha őt Isten aztán indítja… 
Szerintem Isten egy jó világot teremtett. 
Olyant, mint egy „pázl” (puzzle), egy ki-
rakósdi játék. Ha van egy gyerek, aki ölbe 
kéredzkedik, biztos van hozzá egy asz-
szony vagy férfi , aki ölbe venné. S valahol 
egy ház, ami azt várja, hogy a port egy 
gyerekkacagás felverje. Ha jön hozzám 
egy gyerek, biztos jön utána egy asszony, 
akinek életének nincs értelme…
ZK: Azonnal kap az ölébe egy gyermeket 

(nevetünk). Emlékszel, melyik volt a leg-
kisebb gyerek, akit befogadtál?
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Interjú Böjtével ...                                          Folyt. az 1. oldalról

Folyt. az átellenes oldalon 

CST: Úgy volt, hogy anyákat is kezdtem 
befogadni. Kismamákat. Egyszer döb-
benetes volt, egy állomáson ültem s volt 
ott egy szegény nő, akin látszott, hogy 
gyereket vár, s kérdeztem mi lesz majd, s 
azt mondta: hát felnevelem, s kérdeztem: 
hol? Azt mondta, hát itt, az állomáson. 
Ott felénk a tél sokszor mínusz 30 fokot 
is jelenthet, és nem lehet jó ezt így hagyni. 
Jézus is jászolban született, dehát azóta 
eltelt kétezer év… S akkor hoztunk létre 
egy ilyen házat, ahova ilyen hajléktalan 
anyukák jelentkeztek. Ilyen értelemben 
van olyan gyerekünk, aki még meg sem 
született, de már befogadtuk!
ZK: Melyik az a templom, akár az a 

hely, ahova nagyon szeretsz járni misét 
mondani, ahol úgy érzed, hogy leginkább 
odatartozol?
CST: Hát székely vagyok, a föld azért 

húz… Csíksomlyón, ahol azért mégis az a 
nagy élmény, hogy az ember a Szűzmária 
lábánál mond misét. Somlyón közben 
felhúztunk egy nagy házat! Átvettünk 
egy árvaházat és már több mint 80 gye-
rekünk van. 
ZK: Szoktál a moldvai magyarokhoz is 

átmenni? Pusztinára?
CST: Igen, hát ha már Pusztinát említed, 

mellette van egy nagy házunk. De azért 
ott van a Csángó Szövetség, ami nagyon 
szépen működteti a házakat. Mi csak 
segítünk a munkában. Bákói kollégiu-
mot szeretnének létrehozni, a Beszterce 
partján. De a magyarnyelvű iskolakérdés 
a moldvai csángóknál - az más lapra tar-
tozik… Leginkább óvodát és első osztá-

lyokat kéne! Ezt könnyebben le is nyelné 
az ottani hatóság. 
ZK: Már szinte az egész Kárpát-meden-

cében vannak házaitok, Felvidéken is?
CST: Persze, de nem mind a mi házunk, 

mi csak bejárjuk őket. Magyarországon 
viszont van két saját házunk. Ott is az van, 
hogy hiába van valakinek anyukája, ha 
ez nem tudja a gyerekét megtanítani arra, 
hogy pucold meg a cipődet, mosd meg 
a fogadat, ülj neki tanulni, mert talán ő 
sem gyakorolja ezeket a dolgokat - akkor 
a gyerek mégis vadul nő fel. A napközibe 
bejön a gyerek, és mi ezeket pótoljuk: 
szülői funkciókat. Sokszor bejönnek a 
szülök is, és velük is foglalkozunk. Más-
képp ennek sosem lesz vége.
ZK: Hány papot (vagy apácát), lelkészt 

neveltél már fel?
CST: Van egy pár munkatársam, kol-

légám, aki elindult szerzetesnek már, 
nővérnek, Terézanya lányai közt is van 
néhány. A gyerekek közül szintén elindult 
egy pár, de én még nem tudok olyanról, 
aki be is ért volna. Most is van egy fi ú 
teológián. 
ZK: Mi a legújabb célkitűzésed, mármint 

olyan, ami még nem teljesült be?
CST: Nagyon megy most a vita a kettős 

állampolgárság körül, s azt gondolom, ezt 
meg kéne szervezzük, s akkor elkértem 
Győrből a Szent László ereklyét, s mikor 
most visszamegyek Erdélybe, végigjárjuk 
az összes házunkat, Szentmisét mondok 
az ereklye előtt, szóval körbe hordozzuk, 
mert hát Szent László Erdély védőszentje, 
és mindenhol elmondjuk, hogy békés mó-

don a mi népünk egyesülhet. 
Vagyis elmondani minden 
kollégatársunknak is, hogy 
miképp intézheti el kettős 
állampolgársága papírjait, 
a román és a magyar nép 
érdekében is. Ez egy nagy 
lehetőséget ad a békének. 
Azt is meghirdettük egész 
Erdélyben és Magyaror-
szágon is, hogy Szent Antal 
napján, a családok évében, 
minden házunkban az a-
nyukák, apukák és gyere-
keik együtt töltik a napot. 

Felvonulások legyenek a városokon ke-
resztül, és a Szentmise után, pl. Somlyón 
megszentelnénk Szent Antal napján a 
liliomokat és a gyerekeket is! 
Aztán pedig Romániában szülés után két 

év szabadság jár, s míg a legtöbb apuka 
dolgozik egész nap, sokszor messze a 
háztól, az anyukák egyedül maradnak sok 
ideig, depresszióba esnek, butaságokat is 
csinálnak, s a házasságok tönkremennek. 
Csináltunk az anyukáknak egy levelező 
listát, és van egy ilyen klubjuk. Aztán 
minden névnapon össze is jönnek. Van 
vagy 500 anyuka ezen a listán. S úgy néz 
ki, hogy Szent Antal napján ők fognak 
Csíkszeredán felvonulni babakocsikkal. 
Majd megállunk a polgármester hivatala 
előtt, a nagy gimnázium előtt, meg a re-
formátus templom előtt…
ZK: Már olyan dolgokat szerveztek, 

amelyek erősen felhívják a fi gyelmet - de 
olyan kedvesen, hogy nem járhatnak el 
ellene!
CST: Most már mindenki azt mondja 

Erdélyben is, hogy ha nem születnek 
gyerekek, akkor vége a világnak. És én is 
így gondolom, hogy ha nem sikerül ered-
ményeket elérni a demográfi ai fronton… 
Ezért én most tudatosan szeretnék egy pár 
ilyen dolgot csinálni, ami a kisbabákra s 
anyukákra felhívja a fi gyelmet: segíteni 
rajtuk. Úgy gondolom, hogy ha az a két 
év úgy jó hangulatban telik el… minden 
könnyebb lenne nekik. Majd ha egy pár 
év múlva találkozunk, azt fogom mondani, 
hogy van nemcsak egy bentlakó otthon, 
vagy napközi otthon, hanem egy anyaklub 
otthon is. 
ZK: És az apukáknak?
CST: Hát ők is bejárhatnak, bár való-

színűleg egész nap dolgoznak, tehát én azt 
látom, hogy ez egy ilyen önképzőkör… 
Most pl. június 4-én az összes anyukát 
apukástul-mindenestül meghívtam majá-
lisra, s remélem több száz fi atal házaspár 
fog részt venni.
ZK: Tulajdonképpen lehetne azt monda-

ni, hogy te mindenkit, akik segítenek vagy 
követnek, nagycsaládodnak érzed! 
CST: Persze…
ZK: Szüleid élnek még?
CST: Hát anyukám igen, s ő egyik 

legkedvesebb munkatársam! Nagyon 

aranyos, hál’Istennek jól bírja magát, 
már hetven fölött van. Igazából főleg 
a nagylányokat igen nehéz öltöztetni, 
a kislányokat is, mert egy lánynál nem 
az van, hogy nem tetszik, hanem, hogy 
szorít, hogy kicsi, hogy nagy, és akkor ő 
foglalkozik ezzel, kikeresi azt, ami éppen 
kell… Ugye, több száz gyereket öltöztet-
ni nem könnyű. Varr is, a second-rate 
kapott ruhák közt turkál… 
ZK: Persze a nagy munkacsapatban van, 

aki azért a „számokkal” is foglalkozik…
CST: Igen, van könyvelőnk, egy egész 

komoly irodarendszer is működik. Ah-
hoz is rengeteg papírt kell intézni, hogy a 
román állam segítsen. Munkakönyveket 
rendben kell tartani, felmutatni mindent. 
Ugye Jézus Krisztus is azt mondta: „Ad-
játok meg a császárnak, ami a császáré és 
Istennek, ami Istené.”

*
Ezeken a szavakon mélyen elgondolkod-

tam. Még beszélgettünk egy pár percig, 
viszont azt hiszem, Csaba testvér minden 
egyes kimondott igéje s egyszerű, átlátszó 
válaszai által legalább egy lépést közeled-
hettünk a legszebb emberi feladathoz: 
a szolidáris munka valóságához! Mind-
annyiunk egyik kötelessége e földön ez 
kéne legyen! Papi ruhában vagy anélkül, 
a szívünk melegét mindig meg kéne osszuk. 
Jólétünk s szerencsénk egy tizedét oda 
kéne adnunk azoknak, akik tényleg rá van-
nak szorulva, de olyan értelemben, hogy 
segítségünk, apró lökésünk által elindul-
hassanak egy tisztességesebb, jogosabb, 
emberibb megélhetés felé. S ahogy Csaba 
testvér szépen kifejezte már: egy gyermek 
a legszebb ajándék, amit kaphatunk!   

Bartusz Réka (Felvidék):

„Bár emlékezete maradjon meg...“
Teljes sötétség, füg-

göny behúzva. Te csak 
állsz a színpadon, ké-

szen, gyönyörű viseletben - és vársz. 
Vársz, hogy szétnyíljon a függöny, a 
zenekar elkezdje játszani az oly ismerős 
dallamokat. Majd onnantól kezdve már 
nincs megállás. Táncolsz, énekelsz, 
mulatsz, játszol, a lelked 
hagyod a színpadon. És 
közben megszületik a 
több hónapig tartó munka 
gyümölcse.

A tavaly 40 éves po-
zsonyi Szőttes Kamara 
Néptáncegyüttes, ahol én 
is táncolok, idén egy új, e-
gész estét betöltő műsorral 
készült. Az előadás címe: 
„Bár emlékezete marad-
jon meg...“. A nem kis 
létszámú érdeklődők először Pozsonyban 
tekinthették meg. Majd az a megtisztel-
tetés ért bennünket, hogy Budapesten, a 
Hagyományok Házában léphettünk fel. 
Mindkét bemutató szinte teltházzal futott 
le, ebből is látszik, hogy vannak még ma-
gyar népművészetre éhes emberek.

A közönség felvidéki és erdélyi táncokat 
láthatott. Közben megismerkedhetett az 
egyes táncok népviseletével is. Az elő-
adást színessé tette az Apró Szőttes Ki 
lesz az én párom? című gyermekjátéka, 
egy-egy szavalat a műsor üzenetével 
kapcsolatban, valamint a meghívott két 
idősebb pár tánca.

A bemutató végén ismét állsz, a fények-
től nem látsz semmit, csak hallod, ahogy 
a közönség tapsol, egyre hangosabban és 
hangosabban. Boldog vagy, mosolyogsz, 
mert tudod, neked tapsolnak. Tetszett, 
amit láttak, és megértették az üzenetet: 
„Én azt mondom, hogy abban az időben 
voltak boldog emberek. Most már bolond 

emberek vannak és 
telhetetlenek. Akkor, 
ha valaki megtermelte 
azt a kicsi gabonáját, 
bekerült télen, az az 
ember otthon megelé-
gedve csinálta dolgát. 
Az az asszony meg vette 
a guzsalyát, boldogan 
ment, ott eldúdolták a 
régi nótákat együtt. No 
meg aztán némelykor 
összehozták az örege-

ket is, az embereket... egy-egy bált. Jól 
elmulattak, ezekben volt gyönyörűség. 
Ez aztán erőt adott, reményt arra, hogy 
érdemes élni. Manapság ez nincsen, az 
emberek nem tudnak betelni a javakkal. 
Már ez se tartja őket vissza, hogy hát 
legalább egy héten egyszer vissza kellene 
térni: aki menjen a templomba, szokása 
szerint, de visszatérjen a mulatságba is. 
Azt őrizni, mer’ ott megkapja az ember a 
vigasztalást.“ (Csorba János a Népművészet 
mestere, szül. 1925, Szék)
A bemutató: http://www.szottes.sk/index.
php?p=&t=a&xp=&vidalb_id=56&MId=&Lev
=&Ind=22&P=index,hu

Hungáriahírrrrrrrr
Május elsejei asado és táncház

Hány út vezet egy kortárs nép meg-
maradása felé? Nem egy, az már biztos. 
Ki-ki a magáét megtalálva, kiválasztva, 
elindul valamerre. Ha ez az elindulás egy 
tiszta cél felé vezet, iszonyatosan érvé-
nyes! A mai viszonyok keretében többféle 
csábító eszközt kell alkalmazni az öntudat 
táplálásához, sok esetben jogos felébresz-
téséhez is. Jól megjósolta Kodály is, Bar-
tók is, amikor a forrás kellős közepébe 
jutva, a tűzhányó krátere szélére kerülve a 
szíveik minden millimétere magába szív-
hatta a lényeget! Ha azt vesszük, nagyon 
kevés év telt el amaz első gyűjtések óta: 
a gramofonba történt felvételek s a mai 
szofi sztikált digitális masinákba valók 
nemigen térnek el egymástól. 

Csodálatos módon a népzene úgy él, 
mint akkoriban, az elszigeteltség, az elcsa-
toltság s a megsemmisítési merényletek 
ellenére! Akiknek volt szerencsénk a nép-
zenével s néptánccal találkozni, nagyrészt 
rátaláltunk életünk fővágányára. Lega-
lábbis mint magyarok. Onnan nincs visz-
szaút, hátrafordulás. Ámde ez egy 
göröngyös útvonal, ha szétszórtság-
ban élsz. Nagyon nehéz tartani a 
lépést! A továbbképzés saját ma-
gunktól függ, a lelkesedés viszont a 
nem mindennapi élményektől. 

Ilyen élmények közé sorolom 
most a május elsején lezajlottakat 
is. 2007-ben, Buenos Airesben 
vendégszerepelt a Budapest Fesz-
tivál Zenekar, és akkoriban három 
zenészük belátogatott a Hungáriá-
ba. Valódi táncházat tarthattunk 

velük a Regös együttes próbatermében. 
Most, majdnem négy évre rá ismétlődött 
az alkalom, de most az akkori zenészek 
jelentkeztek vissza hozzánk. Szép emlé-
kük visszatáncoltatását várva, ismét ve-
lünk töltöttek egy napot. 

Hideg vasárnap volt ez. Őszi hideg, 
szeles, de napsütötte! A Hungária meg-
telt éhes s kíváncsi vendéggel. A sütő-
rács előtt, a pult mögött Zöldi Marci, 
Egey Gyula, Papp Jenőke és Zombory 
Dudi ügyködtek, és előttük állt a hosszú 
sor, várva a fi nom falatok felszolgálását. 
Közben a beszélgetés, nevetés, lazítás 
uralkodott, s a hangulat egyre jobbra ke-
rekedett. A két nagy terem megtelt, s 
utána nem is kellett várni egy percet sem, 
azonnal felszólalt a népzene! A zenére fel-
fi gyelt mindenki, és a táncoslábúak rend-
re megindultunk! Órákhosszat húzták a 
vendégeink, de melléjük csatalakozott a 
Regös együttes új bandája is! 



                                                                                           IFJÚSÁGI ROVAT    -   2011. Június                                                                        HUFI III.

SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET

Folyt. az előző oldalról
A nyolc húr húzta és húzta, az erdélyi 

ritmusok majdnem összes rendjét! Felsé-
ges volt! Kisebb szünetekkel fűszerezve, 
a folyamat nem állt le estig, folyt a tánc, 
a népdal, a magyar nóta és a sör, a bor, 
javával! 

Nem mesélhetem el azt, amit ott lehe-
tett csak átélni. Viszont lelkiismeretesen 
sorolom most fel a zenészek nevét: Kádár 
István és Römer Ádám (1. és 2. hegedű), 
Szabó András (háromhúrú brácsa) és 
Fejérvári Zsolt (nagybőgő). A mi helyi 
zenészeink pedig Bonapartian Edi és 
Benkőné Sorbello Carolina (hegedűk), 
Lajtaváry Márton (brácsa) és Kerekes 
Miki (nagybőgő) voltak. Míg e sorokat 
írom, végigfut gerincemen a hideg a nagy 
meghatódástól s büszkeségtől. Remélem 

mindenki felfigyelt arra, hogy már van 
Buenos Airesnek is szépen fejlődő, saját 
népi zenekara! 

A délután véget ért, jött a sötétedés. 
Vendégeink eltávoztak, már ez alkalom-
mal hosszabb búcsúzás után. Ez a ráadás 
egy kezdő barátságot indított el, mégegy 
olyan kapcsolatot, amelyből újabb adag 
magyar levegőt kapott a Pasaje Juncal és 
Monteverde közötti terület. Nem egész 
nyolc óra „kezelés”, és mégis frissebb lel-
kületre támasztotta fel szórványunkat!

A nap izgalmait nem volt egyszerű 
csak úgy megemésztenünk. Néhányan 
az együttesből még jó sokáig ott marad-
tunk a próbatermünkben, és lassan, igen 
lassan csendesedtünk csak le, mint akik 
még tartogatták magukban a bankett 
utolsó ízét. Emléknek, kincsnek. További 

ihletnek.
István, a világ-

látott nagybajszú 
hegedűs e szavak-
kal  vet t  búcsút 
tőlem: 

„Bár sok olyan 
magyar fiatal, 
asszony, férfi 

lenne a világon, 
mint amilyenek 

ti vagytok!”
Zólyomi Kati, 
egy néptáncos

A HUNGÁRIA őrségváltása
Meglepetések a köbön! 2011 kelle-

mes-furcsán, kihívóan mártja kanalát a 
kolóniánk mindig meleg bográcsába! 
Bevallom, nem vártam ily meghívást, 
ámde megtörtént. A Hungária Egyesület 
tisztségváltást indított: új elnököt és új 
vezetőségi tagokat vett magához. Meg-
tiszteltetésemre, engem is behívott. Eny-
nyi év szüntelen munka után csak annyit 
mondhatok, hogy hálát és elfogadást 
éreztetett velem. 

De ha ez nem is történt volna meg, ak-
kor is minden alkalommal eszembe jutna 
(és jut) a jövő… Sokan mondhatjuk azt, 
hogy a Hungáriában telt le eddigi életünk 
java. Ez azt jelenti, hogy falai közt nőttünk 
fel, teteje alatt keletkeztek hihetetlen vá-
lasztások, mármint barátoké, munkatár-
saké, sok esetben élettársaké vagy házas-
társaké. Változatlanul „otthon” vagyunk 
termeiben, változatlanul ismerős minden 

sarka-csücske. Fáj, ha kopottnak látjuk, 
ha a vakolat valahol már szakadozik, ha a 
festék szürkül, de az is, ha túl sok idegen 
veszi birtokába. Dehát ez az élet, a túlélés 
rendje, szükség van az idegenre is. 

Az új behívottak ott voltunk a nagygyű-
lésen. Gondok, sikerek, számösszegek 
és célkitűzések kerültek felsorolásra, 
megbeszélésre. Az asztal egyik szárnyá-
nak szélén helyezkedtem el barátaimmal. 
Csendben figyeltem a mindenkori isme-
rőseimet, sokakat közülük igazán szere-
tek, becsülök. Mégis újszerű érzés öntött 
el. Édesapám jutott eszembe, amikor, már 
nagyon régen, azt mondta nekem bátran s 
őszintén: kislányom, ha ott van (a kolóniá-
ban) az, amit keresel, legyen a tied, menj 
utána, ne veszekedj, légy becsületes és 
kitartó. S én, amennyire tudtam, eddig azt 
tettem. Mostantól is kérem Isten segítségét. 
Világosságot és józan akaratot.          (ZK)

A várva-várt ösztöndíjas évünk kezdete...
Amikor megérkeztünk, az 

első, amit mondtunk: „Fúú, 
de hideg van!” Minden szép 
havas volt, és a hideg elle-
nére is nagyon boldogok 
voltunk, hogy négyen, jó ba-
rátnők, itt lehetünk együtt, 
Magyarországon.

Nagyon megörültünk 
Dóry Koppánynak és Gröber 
Lisanak, akik vártak ránk a 
repülőtéren és akikkel metróval mentünk a 
Balassi Intézetbe. 

A Balassi nagyon szépnek tűnt nekünk, 
és furcsa volt a gondolat, hogy az a szürke, 
nagy épület lesz a mi otthonunk tíz hóna-
pon keresztül. Mindenki nagyon kedves 
volt hozzánk az első perctől kezdve. Rögtön 
megkaptuk a szobáink kulcsát; alulírottak 
Tere és Paula együtt a 3. emeleten, Stefi és 
Luncsi más szobatárssal, a 4. emeleten. Stefi 
szobatársa is Argentínából jött már tavaly 
szeptemberben. Ő Bánki Ushi, Czanyó 
Dodó bácsi unokája. Rögtön nagyon jó ba-
rátok lettünk. Luncsi szobatársa egy horvát 
lány, akit ritkán látunk. Paula és Tere mel-
lett van két nagyon kedves uruguayi lány.

Az első hónapban már egy nagyon jó ba-
ráti kör alakult ki. Mindenhonnan jönnek 
magyar származású diákok: USA-ból, Bra-
zíliából, Nigériából, Kanadából, Uruguay-
ból. Milyen érdekes, hogy ennyi magyar van 
szétszórva az egész világon, és hogy nem 
vagyunk egyedül.

A szintfelmérő vizsga után beosztottak 
minket a haladók osztályába. Rajtunk kívül 
még 11-en vannak. Hétfőtől péntekig van 
óránk. A szokásos tantárgyakon kívül van 
még magyar filmtörténet, magyar irodalmi 
filmek, néprajz, népművészet, művészettör-
ténet. A kedvencünk az irodalom óra, mert a 
tanár nagyon érdekesen tartja. A néprajz óra 
is nagyon érdekes, mert a hagyományokról 
tanulunk. Azokról a szokásokról, amiket mi 
otthon „megjátszunk”, mint a betlehemezés, 

locsolás, májusfa, 
stb. Jó tudni, hogy 
miért tesszük ezt 
már annyi éve. 

Sokszor megyünk 
az osztállyal kirán-
dulni. Múlt héten 
volt egy történelem 
óránk a szabadban. 
A téma az 1956-
os forradalom volt.  

Nagyon érdekes volt, mert végigjártuk az 
utat, amelyet a forradalmi diákok tettek 
meg. Furcsa volt ugyanott állni, ahol mindaz 
történt, amit a ZIK-ben tanultunk. Minden 
utcában találkozunk a magyar történelem-
mel. 

Az órarend nagyon változó. Néha csak 
délelőtt van óránk, néha csak délután, néha 
délelőtt és délután is. Minden kis szabad-
időnkben egyszerűen elmegyünk sétálni. 
Olyan gyönyörű szép ez a város! Kedvenc 
helyeink eddig: a Citadella és a Margitszi-
get. Lassan kezd melegebb lenni, a napok 
kicsit hosszabbak és a fák kezdenek rügyez-
ni. Nagyon szeretünk a szigetre menni és 
mátézni. Számunkra nagyon érdekes volt 
mókusokat látni. 

A hétvégeket kihasználjuk, hogy más 
magyar városokat is megismerjünk. Eddig 
Kecskeméten, Pozsonyban, Szentendrén 
voltunk. Egy hosszabb hétvégén elmentünk 
Bécsbe is, ahol Luraschi Csutka volt az ide-
genvezetőnk és López Muñiz Andreánál
aludtunk. Olyan kedvesek voltak mind-
ketten!

A tavaszi szünetben szeretnénk elmen-
ni Szerbiába. Most tervezzük, reméljük 
sikerül!

Kicsit sajnáljuk, hogy családunk és ba-
rátaink messze vannak, de itt sok családta-
gunk van, akikkel most nagyon jó együtt 
lenni: Dóry Koppány, Fóthy Lumpi, Gorondi 
Palkó és Orsi, Várszegi Kata, Gröber Lisa. 
Sokszor hívnak meg enni, aminek mi na-
gyon örülünk!

Most értjük igazán, hogy miért élvezték 
annyira ezt az ösztöndíjas évet mindazok, 
akik előttünk itt voltak. Ezért érdemes 
a ZIK-be járni! Nagyon köszönjük a 
KMCSSZ-nek, a ZIK-nek, szüleinknek és 
mindenkinek, aki lehetővé tette nekünk 
ezt a nagy élményt.

Mindenkinek KÉT puszit küldünk!! 
(ahogy itten illik)

Zaha Paula, Mattiauda Luncsi, 
Gröber Stefi és Jeffrey Teréz

Kedves Magyar Honfitársak! 
Kedves Barátaim!

Sajnos ebben az évben csak nagyon 
elkésve írhatom azt, hogy remélem békés, 
áldott, kegyelemmel teljes húsvéti ünne-
peitek voltak! A húsvéti hetet a németor-
szági Regös tábor mellett töltöttük, egy 
olyan pici falunak kis hoteljében, ahol azt 
hiszem még nem is értesültek az internet 
létezéséről, és így elmaradt a szokásos 
húsvéti köszöntés. 

Lélekemelő volt a tábor! Több mint 130 
jelentkező volt, no meg látogató szülők 
és nagyszülők. Egész piciktől kezdve 
őszhajú cserkészekig - minden korosztály 
képviselve volt. Ebben az évben Sárköz 
volt a téma, két odavaló asszony is jelen 
volt, bemutatták a viseleteket, szokásokat, 
énekeket, táncokat. Konthur Marika fá-

Ma egy szeretett barátunk halálát sirat-
juk: a Józan Észét, aki sok éven át volt 
közöttünk. Senki sem tudja biztosan, hány 
éves volt, mivel születési adatai már régen 
elvesztek a bürokrácia útvesztőiben.

Emlékezni fogunk rá, mert olyan értékes 
leckéket adott nekünk, mint „dolgozni kell, 
hogy tető legyen a fejünk felett” és „min-
dennap kell olvasni egy keveset”; hogy tud-
juk, miért lel aranyat, ki korán kel, és hogy 
felismerjük olyan mondatok érvényességét, 
mint „az élet nem mindig igazságos” és 
„lehet, hogy én vagyok a hibás”.

Józan Ész egyszerű és hatásos parancsok 
(„addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér”) 
és megbízható szülői stratégiák („nem a 
gyerek, hanem a felnőtt dirigál”) szerint élt.

Egészsége akkor kezdett gyorsan romlani, 
amikor jó szándékú, de hatástalan szabá-
lyokat kezdtek alkalmazni: jelentések egy 
hatéves kisfiúról, akit szexuális zaklatással 
vádoltak, mert megpuszilta egy osztálytár-
sát; kamaszokról, akiknek iskolát kellett 
változtatniuk, mert feljelentették drogot 
áruló társukat, vagy a fegyelmezetlen diák-
ját megdorgáló tanítónő elbocsátása csak 
rontott az állapotán.

Józan Ész akkor kezdett háttérbe szorul-
ni, amikor szülők csak azért támadtak a ta-
nárokra, mert azok végezték el azt a munkát, 
amelyben a szülők csődöt mondtak: fegyel-

mezetlen gyermekeik fegyelmezését.
Még tovább hanyatlott, amikor az isko-

láknak szülői engedélyt kellett beszerezniük 
ahhoz, hogy beadjanak egy aszpirint, beken-
jenek egy gyereket naptejjel, ugyanakkor 
tilos volt tájékoztatniuk a szülőket, ha egy 
diáklány teherbe esett, pláne ha abortuszt 
akart csináltatni.

Józan Észnek elment a kedve az élettől, 
amikor a tízparancsolat nevetséges anyag-
gá vált, némely egyház üzletté aljasult, és 
amikor a bűnözők kezdtek különb elbánás-
ban részesülni, mint áldozataik.

Józan Ész számára kemény csapás volt 
arról értesülni, hogy az ember már nem 
védheti meg magát egy tolvajtól a saját há-
zában, ellenben a tolvaj beperelheti őt, ha 
kezet emel rá, és hogy ha egy rendőr megöl 
egy bűnözőt, még akkor is, ha ez utóbbinál 
fegyver volt, azonnal eljárás indul ellene 
aránytalan védekezés miatt.

Józan Ész halálát megelőzte szüleié: Igaz-
ságé és Bizalomé, feleségéé: Bölcsességé, 
lányaiké: Felelősségé és Törvényességé, 
fiuké: Ésszerűségé.

Túlélik szörnyű mostohatestvérei: Hívják 
ide az ügyvédemet, Nem én voltam, Ne szólj 
bele és A társadalom áldozata vagyok...

Nem voltak sokan a temetésén, mivel 
nagyon kevesen értesültek arról, hogy 
elment.

AMIRŐL ÉRDEMES TUDNI:
radhatatlan munkával egy kísérő vaskos 
kis könyvet is gyártott, mivel rájött, hogy 
nincs összefoglaló anyag a környékről 
- ezt nagy örömmel fogadták a környék 
lakói! És ezt a hihetetlen munkát már 30 
éve csinálja!

Egy fiatal kárpátaljai lelkész gondos-
kodott a lelki táplálékról, a gyerekekre 
szabott ökumenikus Istentiszteletekkel, 
meditációkkal és imákkal.

Már régóta hallottam erről az idilli-
kusan fekvő táborról, és nagyon hálás 
vagyok, hogy végre személyesen is meg-
látogathattam. Ha valakinek közületek 
lehetősége lenne eljutni, nagyon ajánlom. 
Csak jó korán kell jelentkezni, mert sok-
szor több a jelentkező, mint a rendelkezés-
re álló hely.  Szeretettel, 

Kunckelné Fényes Ildikó

- Közlemény -

b-j: Mattiauda Luncsi, Gröber Stefi, 
Zaha Paula, Jeffrey Teréz - néhány éve...

b-j: Gröber Stefi, Zaháné L. Alexandra (látoga-
tó), Zaha Paula, Mattiauda Luncsi, Jeffrey Teréz
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Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„ MAGYAR ” ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítóink: 

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

1. Folyó Közép-Európában. / 2. Sic transit 
gloria … (Így múlik el a világ dicsősége). / 
3. Bodnár, pintér. / 4. Adu. / 5. Henye, rest, 
tunya. / 6. Didereg, fagyoskodik. / 7. Jó 
kezdet fél … (közmondás). / 8. Faló áldozata 
volt. / 9. …-kopog.

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

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

Olivos - 4799-8437 

 A HKK könyvtár nyitva a hó 2. és 4. pénteken 
19 és 21 óra között

 448  HÍDFŐ Trianoni Almanach
3323  Kostya Sándor: Ősi földünk, a Felvidék
3842  Magyarnak lenni. Elszakított területeken és 
          Nyugaton élőkről
5157  Botos László: Trianoni szemelvények
5297  Illés Béla: Kárpáti rapszódia
5181  Magyar írók humoros írásai. Vidám könyv
5169  Vaszary Gábor: Kislány a láthatáron
5067  Sulyok Dezső dr.: A magyar tragédia I. rész: 
          A trianoni béke és következményei

En castellano
S- 16  Transilvania, problema candente de Europa
S-  01  Daruvár, Yves de: El destino dramático de Hungría
          (Trianón, Hungría mutilada)
S- 281/2  Bánffy, Miklós: Los días contados. Las almas juzgadas

JÓ IGÉZÉST!

Minden hónapban azon töprengek, hogy miről is ír-
jak. Gyakran sok téma közül azt választom, ami éppen 
megihlet, vagy azt, amit fontosnak tartok. Általában 
átbeszéljük Joséval, majd én leírom és felolvasom neki. 
Ő lektorálja, hozzátesz, javasol, javít. Szintén fontosnak 
tartjuk, hogy anélkül, hogy komolytalanná váljunk, 
cikkeink legyenek pozitívak. Mert szeretünk itt élni. 

De ma furcsa hangulatban vagyok, José dolgozik, nem 
tudja „meglágyítani” szürke kedvemet. Kicsit dühös 
vagyok, mert itt is a középosztály viszi előre az orszá-
got, néha sok áldozattal és munkával, mégis úgy tűnik, 
neki jut a legkevesebb. A szegényebbek kapnak segélyt 
az államtól, és Budapesten több kerületben is. Nem azt 
mondom, hogy a rászorultak ne részesüljenek támoga-
tásban. Inkább arról van szó, hogy jobb lenne az éhezőt 
megtanítani halászni, és nem simán halat ajándékozni 
neki. Ez csak a társadalmi különbségeket élesíti ki, és 
ellenszenvet ébreszt abban, aki dolgozik keményen és 
látja, hogy csak az ő adóiból fi zetik a mások segélyét.

Ez ad lehetőséget az önkényes civil polgárőrségek 
működéséhez. A társadalom elégedetlensége nagyrészt 
anyagi, de nem kizárólag az. Sajnos a munka sincs elég-
gé megbecsülve, és a munkanélküli, aki nem keres állást, 
azt próbálja kitalálni, honnan szerezhetne a végtelensé-
gig valamilyen segélyt. Sokszor meg is szerzi: mert hát 
szegény miből éljen másképp? 

Létezik egy olyan fogalom is, hogy „közmunka”. Ezt 
a munkalehetőséget a kerület, vagyis az önkormányzat 
nyújtja a munkanélkülieknek. Például: utcasöprés, ősszel 
a levelek gyűjtése, télen a hólapátolás, nyáron gyomlálás 
és virágültetés. Az, ami épp kell a városnak. A munka el-
lenében fi zetést kapnak. Idáig szuper. De persze van, aki 
hiányzik, vagy részegen jár be dolgozni, vagy beszélget 
munka helyett. Őket nem lehet kirúgni, még felszólítani 
sem. Az egyik önkormányzat most szavazta meg azt 
a módosítást, amely lehetővé teszi a fi gyelmeztetést 
ill. a munkaviszony megszüntetését. Eleve így kéne 

működjön, országosan - vagy 
én vagyok túl szigorú?

Sajnos sok családnál azt 
tapasztalták, hogy a segélyek 
összegét pár napon belül elisz-
szák, ill. eljátsszák a szülők, s így nem marad a gyerekek 
alapvető szükségleteire sem. Egy ideje próbálnak több 
városban bevezetni olyan rendszert, miszerint a pénznek 
egy jelentős részét csak ételre lehessen költeni. Persze ez 
nem egy népszerű ötlet az érintettek körében.

Túl sokan élnek a különböző segélyekből, sok a csa-
lád, ahol egyik szülő sem dolgozik. Ez duplán rossz, a 
jelenben és a jövőben, mert azok a gyerekek, akik eb-
ben nőnek fel, hol tanulják meg a munka fontosságát és 
annak méltóságát?

És mi is érint konkréten engem (minket)? Nacho kis-
fi am most július végén lesz két éves. Háromhónapos 
korában beírattuk a bölcsödébe. Tavaly szeptemberre (it-
teni évkezdés) nem is vették fel, csak idén szeptemberre 
veszik fel, persze a várólistára. Június elején tudjuk meg, 
szerencsével járunk-e, vagy sem. Az állami bölcsödét az 
adófi zetők tartják fenn. De nincs elég férőhely. Vagyis 
az állam azt akarja, hogy az anyukák ne lustálkodjunk 
otthon és térjünk vissza a munkapiacra - de férőhelyeket 
nem teremtenek. Az az „érdekes”, hogy egy privát bölcsi 
ára felér egy alapfi zetéssel… Tehát, így megéri? 

No, most kiöntöttem a lelkemet ezen a téren... Amikor 
ilyen kedvem támad arra gondolok, hogy itt legalább 
létezik egy havi anyasági segély, amelyből levonják a 
társadalombiztosítást és a nyugdíjat (de legalább ezek 
is munkaéveknek számítanak!)

Van egy kisgyermekes bérlet, amellyel olcsóbban utaz-
hatok, és nem utolsó sorban otthon maradtam még egy 
évet és élvezhettem kisfi am fejlődését, percről-percre!

Köszönöm nektek, olvasóknak, hogy megoszthatom 
veletek néha nem olyan pozitív gondolataimat is.

Teri

Egy hónappal ezelőtt miről is írtam? Ja, igen! Már 
emlékszem. A híres-nevezetes bonyolult igekötőkről, 
ami véleményem szerint a magyar nyelv egyik legne-
hezebben megtanulható jelensége. Emlékeztek? Az 
íróasztalon maradt a mond ige az összes alakjával. 
Olyan semminek tűnik egy igekötő, és mégis teljesen 
megváltoztatja a szó értelmét. De nem csak az! Hanem 
milyen vonzattal kell használjuk? Valamit valakinek? 
Vagy valamiről valamit? Nos, akkor azt javaslom, hogy 
vegyük elő azokat az igéket, amelyek a múlt hónapban 
az íróasztalon hevertek:

•  Megmond valamit. Ez könnyű. Ez annyit jelent, 
hogy szóban kifejez, kijelent valamit. „Megmondanád, 
hogy hol voltál eddig?“ - kérdezné egy ingerült anya.

•  Elmond valamit. Ez is azt jelenti, hogy szavakkal 
közöl valamit. De az a különbség, hogy elejétől végéig 
elbeszéli, tehát valamilyen történetet mond el teljes 
egészében. Milyen precíz a magyar nyelv!

•  Végigmond valamit. Ez is azt fejezi ki, hogy elejétől 
végéig elmond valamit, de egyértelmű, hogy a végén van 
a hangsúly, tehát az a lényeg, hogy a végét is elmondhas-
sa. „Ne szakítsd félbe testvéredet, hadd mondja végig” 
- mondaná ugyanaz az ingerült anya.

•  Bemond valamit. Mikrofonba mond, bekonferál 
valamit. Esetleg a rádióban, televízióban hivatalosan 
közöl valamit. Innen ered a bemondó kifejezés. 

•  Ellentmond valakinek, valaminek. Ellentétben 
van valakivel, megcáfol valamit. Valakivel szemben más 
nézetet vagy ellenvéleményt nyilvánít. „Ne mondj ellent 
édesapádnak. Ha ő azt mondta, hogy így van, akkor 
az tényleg így van. Világos?” - továbbra is halljuk az 
anyuka hangját.

•  Lemond. Lemondja az előadást, mert nem tudja 
teljesíteni, megbetegedett. Lemond valamiről, például 
a tiszteletdíjról. Ez azt jelenti, hogy nem tart igényt 
valamire, ami őt illeti. Lemond a fi zetéséről, és az 
árvaháznak adományozza. De lemondhat az állásáról 
is, ha a tisztségét nem kívánja többé betölteni. Például 
Argentínában több esetben lemondott a kormány, túl 
nagy volt a felfordulás és nem vállalta tovább az ország 
irányítását.

•  Visszamond valakinek valamit. Ez abból áll, hogy 
valamilyen bizalmas közlést elmond annak, akit érint, 
akiről szó van.

•  Felmond valamit. Ha a diák jól megtanulta a szöve-
get, akkor felmondja a leckét, tehát elmondja könyv 
nélkül. Valaki felmond ha feladja az állását, ha távozik 
munkahelyéről, ha benyújtja a lemondását. Ez a jobbik 
eset. Mert az is megtörténhet, hogy a főnököm felmond 
nekem, ami nem más, mint hogy elbocsát, elküld engem 
a munkahelyemről. Még az is előfordulhat, hogy felmon-
dok valamilyen megállapodást. Akkor az a megállapodás 
érvénytelen lesz.

*
Nagyon izgalmas az igekötők világa. Mennyit ér-

tettünk meg? Tegyük magunkat próbára. Minden mon-
dathoz csak egy igekötő illik:

1. Ady Endre sok versében bántotta a magyarokat,
    de ez nem mond --- annak, hogy valósággal imádta
    a nemzetét.
2. Szeretném, ha --- mondanád a verset, állítólag egész
    délután ezt tanultad.
3. Betegség miatt --- mondták a ma esti előadást.

4. Szidtad Ági előtt Pált, ő meg --- mondta neki.
5. A törvény --- mondja, hogy mit jelent a haszon-
    élvezeti jog.
6. Az a legjobb, ha --- mondod az igazat!
7. A tévében --- mondták, hogy holnap általános 
    sztrájk lesz.
8. Szörnyű olyanokkal beszélni, akik nem hagyják ---
    mondani azt, amit akarok.

*
Azt már tudjuk, hogy ha az igekötő az ige előtt van, 

akkor együtt írjuk, de ha mögötte van, akkor külön. Nem 
is tudom, miért mondom el újra.

Ismersz-e szólásmondásokat a „mond” igével? Ked-
vencem a „felmondja a szolgálatot”, nem működik to-
vább, elromlik, tönkremegy (ha egy autó tönkre megy, 
akkor persze, hogy tönkremegy! Remek, ugye? Nem 
szolgál többet.)

Találtam még kettőt: „kimondja a boldogító igent”. 
Mikor mondjuk ezt? Rájöttél? Házasságkötéskor, amikor 
meggyőzően nyilatkozunk. Ez a magyar nyelv!

És az utolsó frazeológia, ami eszembe jut: „meg-
mondja a magáét”, bátran, határozottan, őszintén kifejez 
valamit. 

Mondd ki te is bátran a magadét! Mint a fenti példáink-
ban az édesanya.
Forrás: Igéző Máté József, Debreceni Nyári Egyetem

*
Ami az íróasztalon maradt:

„Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek.
A nyelv ma tündérvár, katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek.”

Reményik Sándor: Az ige c. verséből

Orvosi műszer:  Írd be az alábbi 
meghatározásokra adott válaszaidat a 

mellékelt rejtvényháló oszlopaiba! Helyes megfej-
tés esetén a kiemelt vízszintes sorban egy orvosi 
műszer neve válik olvashatóvá.

m i n i H U F I  

- 3. ZIK nyelvtábor San Fernandóban! A németek klubja 
adta meg ismét a helyet, ahol kétnapos intenzív játékos 
nyelvoktató tábor zajlott le az olyan gyermekek számára, 
akik még nem beszélnek magyarul. Irtó sikeres volt. Tizen-
négy gyerek vett részt, és lelkes tanárok s szülők vállalták 
a levezetést.
- Az UMO (Uruguayi Magyar Otthon) létezése 75. ünne-

pélyére utazott át a Regös együttes kis küldöttsége. Remek 
hangulatban, barátságban teltek el az ottani órák!
- A rendszeres edzések-próbák eredményeként, erősen 

növekszik a Regös együttes Kolomp felnőtt csoportjának 
táncszintje. Másfél éve dolgozik minden szombaton. 
- A 3. irodalmi kávéház közeledik Blahóné Honfi  Juló és 

Balogh-Kovácsné Kiss Bori szervezésében. (július 3)

AGYCSISZOLÁS

ELNÖK: ZOMBORY ISTVÁN  ez1955@gmail.com
Vezetőségi gyűlések a hó 1. és 3. szerdáján. 
Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján. 

Titkárság: Rugonyi Attila
Szerda, csütörtök, péntek 19.30 - 21.30 / szombat 15 - 18 óra

hungariabuenosaires@gmail.com
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



ARGENTÍNAI  MAGYAR  HÍRLAP         -          SECCIÓN EN CASTELLANO           -                 JUNIO  2011

Llegar a la 3ª edad no signifi ca llevar 
una vida de pasividad y resignación. 
La gimnasia, los ejercicios para adultos 
mayores están centrados en aumentar la 
fuerza y proporcionar más densidad y 
tonicidad muscular, lograr mayor movi-
lidad articular, aumentar la elongación 
de los músculos fortalecidos, estimular la 
coordinación y la motricidad. 

De todos modos, hay que ser cuidado-
sos en elegir las actividades adecuadas 
y ser asesorados por un profesional para 
la correcta ejecución de las mismas. Los 
ejercicios deben hacerse en forma lenta y 
controlada. 

* Es recomendable comenzar 
con movimientos de las articula-
ciones: cuello, hombros, cadera, 
rodillas, tobillos y ejercicios de 
respiración

* Una vez entrado en calor, es 
indispensable realizar ejercicios 
de estiramiento, especialmente 
de espalda, cuello y parte poste-
rior de las piernas, para evitar y 
prevenir la rigidez.

* Para ejercitar los abdomina-
les y la espalda se puede hacer 
el ejercicio sentados en una silla 
con las manos cruzadas en el pecho, levan-
tando ambas piernas e inclinando simultá-
neamente la espalda hacia adelante. 

* Siempre se debe terminar la actividad 
haciendo nuevamente estiramientos de la 
musculatura tal como se hizo al principio, 
pero por un tiempo más prolongado que 
al comenzar.

Si se logra mantener por más tiempo 
la capacidad de caminar debidamente, se 
experimentará una mejora considerable 
en otras funciones.

Además, se pue-
den unir la gim-
nasia física con la 
cerebral, p.ej. con 
el siguiente ejer-
cicio: Sentado en 
una silla, se levan-
ta la rodilla dere-
cha y se toca con 
la mano izquierda, 
luego se levanta la 
rodilla izquierda y 
se toca con la mano 
derecha, repetidas 
veces.

El Hogar San 
Esteban pone el 
marco, la profesora 

Betina Paula Pasciulli, licenciada en 
Terapia Física, pone la técnica, los abuelos 
aportan el afecto y entre todos la conten-
ción para hacer que esta etapa de su vida 
merezca ser vivida en plenitud. 

¡Felicitamos a TODOS los abuelos por 
su entusiasta participación en esta nueva 
actividad!                  Mártha Balthazár

¡Hola, Amigos! 
Hoy me gustaría con-

tarles acerca de una 
iniciativa que tuvo un 
sacerdote católico y a 
la cual al cabo de muy 
poco tiempo se adhi-
rieron muchas asocia-

ciones civiles, comerciales, pequeños 
y grandes empresarios y mucha gente 
particular - ¡hasta los más humildes!

Tengo que comprobar que la sociedad 
húngara, a pesar de los duros años del 
comunismo y de la ideología marxista 
impuesta en esos años, supo mantener un 
alto grado de solidaridad y de sentido de 
responsabilidad del uno para el otro.

Siento que, a pesar de todo el daño que 
entonces hicieron y también el causado 
en estos últimos años por otra ideología 
muy dañina, la del neoliberalismo, esta 
sociedad no ha perdido su cohesión, su 
unidad y sus fuerzas.

Fue prueba de esto la movilización que 
vimos con las últimas inundaciones y con 
la catástrofe del “lodo rojo”, y lo vemos 
ahora, con el tema de la agobiante deuda 
externa. Se calcula que ésta asciende a 
2.000.000 de fl orines por persona.

¡Si, amigos! Imaginen us-
tedes que el P. Elemér Rédly 
inició este movimiento, ¡ofre-
ciendo de sus propios ingre-
sos 1.000.000 de fl orines para 
este propósito! 

Al muy poco tiempo nació 
el “Fondo de la unión en con-
tra de la deuda del Estado”, 
con número de cuenta banca-

Carta mensual desde HUNGRÍA

GIMNASIA EN EL HOGAR SAN ESTEBAN

ria ¡para que todos los que voluntariamen-
te quisieran, pudieran aportar! (*)

En los siguientes dos meses se escucha-
ron opiniones y contra opiniones de todo ti-
po. Desde aquel pequeño empresario hún-
garo que aportará los 2 millones per capita 
de toda su familia, hasta aquél que dice 
que la deuda externa no la creó él, sino los 
políticos y son ellos los que deben pagar.

Muchos ciudadanos están de acuer-
do en que abonando 
nuestras obligaciones 
e impuestos no nos 
corresponde afrontar 
esta deuda, y muchos 
otros opinan, como 
el Padre lo hace, que 
esta cuestión nos incumbe a todos. Di-
ciendo lo cual trata de deslindar de toda 
la población a aquellos que son los verda-
deros responsables de este desastre econó-
mico. Pero dice también que nos incumbe 
ahora y aquí, a esta generación, porque 
somos responsables de nuestros actos, 
por nuestras decisiones tomadas. Somos 
responsables no sólo por nuestras familias, 
sino también lo somos por nuestro pueblo. 
Además, somos responsables de cómo vi-
virán sus días las generaciones venideras, 

nuestros hijos y nietos.
Sí, yo también digo - parafra-

seando al primer ministro Viktor 
Orbán - que lo realmente justo 
sería que pagasen los culpables de 
este “pecado político”. Por eso es 
necesario que el gobierno investi-
gue a fondo la cuestión, y luego, 
hallando a los culpables, los juz-
gue y los castigue. Todo ello en lo 

posible dentro de un tiempo determinado 
y en forma ejemplar.

¿Soy muy ingenua? ¡Puede ser! Pero 
cada vez más gente piensa como yo y por 
algo se ha elegido a este gobierno con una 
mayoría parlamentaria de los dos tercios: 
para que veamos los resultados de lo que 
prometió.

Sin embargo, por otro lado, si con las 
manos en el regazo sólo esperamos que 
esto suceda, entonces mientras tanto ¡nos 
hundimos! Esta fantástica iniciativa une 
cada vez a más personas. Desde la pequeña 
jubilada que aportó con enorme difi cultad 
2 mil fl orines, hasta grandes empresarios 
que ofrecieron varios millones.

Pero sabemos que, mirando la realidad 
económica del país, nos tenemos que dar 
cuenta de que todo lo que pudiera aportar 
la sociedad será solamente una gota en 
el inmenso océano. Se realizó un estudio 

sobre el tema y se sabe 
que solamente el 10% 
de la población estaría 
en condiciones de abo-
nar los 2 millones que 
le corresponderían per 
capita de los 20 billones 
de la deuda total.

También soy cons-
ciente de que esta enor-

me deuda solamente se puede abonar 
creciendo. Es bastante consolador que el 
gobierno parece querer dar pasos hacia 
el tan necesario proceso de crecimiento 
económico.

A pesar de todo esto, estoy también de 
acuerdo con el Padre Elemér, que dice que 
el principio de nuestro renacimiento está 

en la renovación de nuestra moral. El prin-
cipio de todo esto puede ser el aprender a 
dar con altruismo y desinteresadamente. 
Él cree fi rmemente que aquél que sea 
capaz de privarse de alguna comodidad o 
lujo en su familia para aportar a este fondo 
común, en el futuro no perdonará ni con-
sentirá tener funcionarios que se llenen los 
bolsillos propios en lugar de mirar el bien 
común y tampoco tendrá miramientos con 
ciudadanos que no paguen decentemente 
sus impuestos.

Este proceso de renovación moral fi nal-
mente infl uirá en una mejor economía del 
estado, ya que sin moral no hay economía 
que funcione bien ¡pues saldrá triunfante 
la corrupción!

¡Queridos Amigos! Apoyo el movi-
miento, ya que realmente me parece una 
fantástica idea. Por mi parte, aporté mi 
pequeñito grano de arena. Me parece un 
buen ejemplo a se-
guir. ¿Alguno de 
ustedes no quiere 
hacer lo mismo? 
¿Por qué no ini-
ciarlo en nuestra 
querida Argenti-
na? ¡Qué bien nos 
vendría! ¿No?

(*) Cuentas bancarias del “Összefogás 
az Államadósság Ellen”
Desde el interior de Hungría: 

11707000-22222222
y desde el exterior: 
HU62 11707000-22222222-00000000

Cód. SWIFT: OTPVHUHB

Anikó de Emődy, 
Hungría

Condecoraciones oficiales 
del Gobierno húngaro 

El 11 de mayo ha tenido lugar una breve 
ceremonia en la Embajada de Hungría 
para otorgar sendas condecoraciones a dos 
personalidades de nuestra comunidad. Se 
trata de la Sra. Alexandra de Zaha y del 
Dr. Miklós Székásy. 

El embajador de Hungría, D. Pál Varga 
Koritár leyó los textos laudatorios con el 
detalle de los méritos que ambos condeco-
rados supieron reunir en el transcurso de 
su vida para culminar en estas distincio-
nes. Como es sabido, la Sra. de Zaha se 
destacó desde edad temprana con su par-
ticipación activísima en todo lo referente 
a lo que atañe a los niños y jóvenes de la 
colectividad, ya sea a nivel del scoutismo, 
los bailes Regös y durante sus diez años 
como directora de la escuela húngara ZIK, 
además de participar en todo el quehacer 
de la Asociación Cultural EMESE, pa-
trocinadora de las Instituciones Juveniles 
húngaras en la Argentina para contribuir 
a la preservación de la lengua y la cultura 
magyar.

Por su parte, el Dr. Székásy es presiden-
te de Ars Hungarica desde su fundación, y 
maneja esta distinguida Asociación cum-
pliendo con toda excelencia y abnegación 
su cometido: difundir la música y la cultura 
húngara en todo ámbito accesible. Cuenta 
con grandes logros en la organización de 
conciertos con artistas húngaros y argen-
tinos, en muchos casos conjuntamente con 
las embajadas de países amigos, con los 
cuales cultiva entrañables lazos de mutua 
amistad. Desarrolla su labor en perfecta 

conjunción con Sylvia Leidemann, direc-
tora artística de Ars Hungarica. 

Ambos condecorados desempeñan un 
papel sumamente destacado en la preser-
vación y difusión de los valores milenarios 
de la cultura y las tradiciones húngaras en 
la Argentina, factores fundamentales para 
la supervivencia de la comunidad húngara 
en estas tierras hospitalarias. Por ello, el 
presidente de Hungría, D. Pál Schmitt, ha 
resuelto que se han hecho merecedores de 
las respectivas condecoraciones: 

La Cruz de Mérito 
de Plata de la 

República de Hungría 
para la 

Sra. Alexandra Zaha ► 

y

La Cruz de Mérito de 
Oro de la 

República de Hungría 
para el 

◄ Dr. Miklós Székásy.

Los flamantes condecorados fueron 
cálidamente aplaudidos por sus parientes 
y amigos presentes. A la fi nalización del 
acto, se presentó un vino de honor.

 (SKH)
Fotos Jakab
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A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS del mes - JUNIO y JULIO
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!

JÚNIUS
1. Aguilarné Gál Kati - Szalay Kristóf 
(MO) - 2. Horváth Ferenc / Novák Veronika 
- 4. Besenyi Zsuzsi Buba (Cba.) / Cámara 
Ofelia (öo) / Ibarrola Mercedes (öo) /Valdés 
Martha - 9. Carpio Agustina (öo) / Horogh 
Adriana / Horogh José - 10. Kovács Mihály 
Balázs - 11. Hefty Klári / Spahn Clementina 
(öo) / Zaháné Székely Ottília (Kanada) - 12. 
José Vicente Espinosa (MO) - 4. Maróti 
Ferenc (Viedma) - 15. Angolani Delma 
(öo) / Emődy Csaba (MO) / Haynalné 
Blüthgen Dagmar (Cba.) - 17. ifj. Arany 
László / Szilvássy Ignác / Várady Gábor 
- 18. Haller Mihály (Pto. Madryn) - 19. 
Kiss István Ferenc / Magyar András / Papp 
Ernőné Szegödi Erika - 21. ifj. Fóthy Gyula 
/ Heckmann Dezső - 22. Hódosi María 
(öo) - Keve László - 24. Filipánics Lily 
(Cba.) / Szalay Andrea (MO) - 25. Berkó 
Lászlóné Sípos Anna (103 éves!) / Mallátné 
Zaha Eszter (Madagaszkár) - 26. Némethy 
Kesserű Judit (USA) - 27. Espinosané 
Benkő Teri (MO) / Chavesné Gáti Andrea 
- 28. Valentin Feri / Makkos Nándor - 30. 
Giménez Omar Franco / Jakab Nándor / 
ifj. Képíró Sándor / Kolb István /  Németh 
Mátyás / Roószné Földházy Gabi 

JÚLIUS: 
1. Emődyné Bernáth Anikó (MO) 
- 2. Simone Pali - 3. Alitisz Hiriart 
Mª Constanza / Lomniczy József 
- 5. Papp István / Petőcz Tibor - 7. 
Gorondy-Novák Gábor / Tass Attila 
- 10. Domínguezné Remete Andrea 
- 12. Jánszky László / Kemény 
Krisztina / Mihályfyné Mazzoleni 
Zsuzsi - 13. Bobrik György - 14. 
Francisconé Balthazár Mártha / 
Giménez Omarné Mabel / Honfiné 
Rajczy Katalin / Lányi Dóri / Máthé 
Zsuzsi (Cba.) - 17. Lomniczy Me-
linda - 18. Petőcz Éva / Zaha Ilona 
- 19. Becske Theo (Kalifornia) / 
Dőryné Széchényi Ilcsi - 20. Zom-
bory Andrea - 22. Farkas Cecília / 
Mocskos Eduardo Tibor / Szilvássy 
Tamás - 23. Jakab Nándorné Terek 
Zsófi / Papp Mátyás - 24. Benkő 
Cili / Giménez Gabriela - 26. Léder 
Elizabeth (öo) / Moránné Rebechi 
Eva / Pejacsevich Alexis / Szilágyi 
Péterné Analy - 28. Jeszenszky 
Márta (Sp.o.) - 29. Lorenz Luisa (öo) 
/ Novák Edith (öo) - 30. Luraschiné 
Földényi Judith Csutka (Ausztria)

“En Egipto se llamaban las bibliotecas el tesoro de 
los remedios del alma. En efecto, curábase en ellas 
de la ignorancia, la más peligrosa de las enferme-
dades y el origen de todas las demás”.

Jacques-Bénigne Bossuet 
(predicador e historiador francés, 1627-1704)

¡Visite la Biblioteca Húngara HKK!
Temas varios sobre Hungría en castellano, inglés, alemán, 

francés. Literatura húngara en traducción. 
Club Hungária, Pje. Juncal 4250, 1º piso, Olivos. 

Llamar por horarios de atención  4799-8437 y 4978-2596

Francisco José Contreras (*):

La Constitución húngara preserva raíces cristianas
- una Constitución “anti progre” -

¡Viva Hungría!
'Los tiempos discurrirán en la direc-

ción que decidamos imprimirles. Ningu-
na ley histórica condena a las socieda-
des a 'progresar' indefinidamente hacia 
la anomia y la disolución de vínculos'.

El Parlamento de Budapest aprobó el 
pasado 18 de abril la nueva Constitución 
de Hungría. El texto presenta una serie 
de rasgos del máximo interés, aunque 
insólitos en la Europa actual.

La nueva Constitución es tan política-
mente incorrecta que parece un milagro 
(no es de extrañar que la prensa 'progre-
sista' ande rasgándose las vestiduras). La 
Constitución reconoce explícitamente la 
importancia del pasado cristiano en la for-
ja de la identidad húngara. Es decir, adopta 
una postura diametralmente opuesta a la 
que caracterizó a la abortada Constitución 
europea (que omitió cualquier mención 
del Cristianismo, aunque sí citaba a Gre-
cia, Roma y la Ilustración).

Hungría no participa, pues, de la patoló-
gica actitud de autonegación histórico-cul-
tural que caracteriza a muchos países oc-
cidentales. Reconocer las raíces cristianas 
no es más que un acto de justicia histórica: 
una constatación fáctica (el país ha sido 
cristiano mucho tiempo, y eso ha dejado 
huellas en su identidad), no una profesión 
de fe (de hecho, Hungría es hoy día uno de 
los países más descristianizados).

La gran campanada, sin embargo, viene 
con los artículos que proclaman que el 
Estado protegerá 'la institución del ma-
trimonio como una comunidad de vida 
entre un hombre y una mujer' y que 'la 
vida del feto deberá ser protegida desde 
el momento de la concepción'.

Hungría blinda el carácter heterosexual 
del matrimonio (adelantándose a posibles 
presiones de la UE en favor de su amplia-
ción a las parejas del mismo sexo) y se 
incorpora al pequeño grupo de Estados 
europeos que reconocen el derecho a la 
vida de los seres humanos no nacidos.

Lo primero es una muestra de sentido 
común (todas las culturas, en todos los 
tiempos, han sabido que las leyes debían 
promover la convivencia estable entre 
hombre y mujer… porque sólo de ahí sur-
gen hijos; la protección especial dispensa-
da a la asociación de hombre y mujer - la 
única fértil - no implica que otras formas 
de asociación sean prohibidas).

Lo segundo, una inyección de esperanza 
para la causa pro-vida: “La cultura de la 
muerte no es irreversible; en menos de 
20 años, dos importantes países europeos 
(el primero fue Polonia en 1993) han 
pasado del aborto libre a una regulación 
restrictiva”.

Los 'progresistas', a falta de mejores 
argumentos, terminan a menudo diciendo 
que el matrimonio gay y el aborto libre 
son inevitables porque 'la sociedad ha 
cambiado' y 'lo exigen los tiempos'.

No, los tiempos no exigen nada. Los 
tiempos discurrirán en la dirección que 
decidamos imprimirles. Ninguna ley 
histórica condena a las sociedades a 'pro-
gresar' indefinidamente hacia la anomia y 
la disolución de vínculos.

La Hungría que dibuja la nueva Cons-
titución no es un Estado neofascista. Las 
libertades democráticas y la separación 
Iglesia-Estado quedan claramente consa-
gradas. Hungría es, simplemente, un país 
que quiere sobrevivir, y por tanto promue-

ve la vida, penalizando su destrucción en 
la fase prenatal y promoviendo el 'ecosis-
tema' natural de la vida incipiente (la con-
vivencia estable entre hombre y mujer).

Quien lea 'Hungría quiere sobrevivir' 
pensará… ¡qué exageración! No lo es 
en absoluto. Casi toda Europa tiene unas 
perspectivas demográficas sombrías, pero 
en los países eslavos (Hungría no es país 
eslavo. La R.) éstas son especialmente 
aterradoras. Con tasas de fertilidad que 
oscilan entre los 1,2 y los 1,5 hijos/mujer 
(el índice de reemplazo generacional es 
2,1) y privados de la inmigración que, en 
Europa occidental, atenúa (aunque insu-
ficiente y transitoriamente) los efectos de 
la huelga de vientres, los países de Europa 
del Este parecen abocados al desastre en 
pocas décadas: colapso socio-económico 
por insostenibilidad del sistema de bien-
estar (¿quién pagará las pensiones y la 
sanidad cuando haya casi tantos jubilados 
como activos?).

Es el mismo futuro que le aguarda a 
España (1,3 hijos/mujer). La inmigración 
no lo solucionará (las tasas de natalidad 
están cayendo también en Hispanoamérica 
y el Magreb: pronto no tendrán ya exce-
dentes de población que exportar; y ambos 
crecen económicamente más rápido que 
España: a medida que se acorte la dife-
rencia de renta, disminuirá el incentivo 
para emigrar).

En ese contexto, resulta del máximo 
interés la posibilidad - necesitada de desa-
rrollo legislativo - abierta por el art. XXI.2 
de la Constitución húngara: un sistema 
de sufragio ponderado que atribuya a las 
madres tantos votos como hijos tengan a 
su cargo.

La medida sería revolucionaria (rompe 
con el principio 'un hombre, un voto'), 
pero la Europa post-familiar y post-na-
tal necesita tratamientos de choque. Y, 
más allá de la aparente desigualdad que 
introduce, no deja de ser justa: atribuye 
mayor capacidad de incidencia en la de-
terminación del futuro del país a aquellos 
que, teniendo hijos, hacen posible que ese 
futuro exista.

¿Por qué se ha hundido la natalidad 
en la Europa reciente (la sociedad más 
próspera de la Historia)? Creo que la 
causa principal es la generalización de 
una mentalidad hedonista que considera 
a los hijos una carga (si el sentido de la 
vida estriba en pasarlo bien, ¿para qué car-
garse con niños?) y de una ética amorosa 
que excluye el compromiso definitivo y 
garantiza la perpetua renovabilidad de la 
pareja (casi nadie se decide a tener hijos 
con una pareja provisional).

La sociedad debería reverenciar y pro-
teger lo más posible a 'los últimos padres': 
la fracción menguante de población que 
todavía hace la 'anticuada' apuesta de 
casarse y tener hijos.

Un hombre y una mujer que se dejan 
ahorros y juventud en cuidar de sus hijos 
prestan al país un servicio insustituible 
(que no presta, en cambio, el soltero de 
oro que prefiere pasar las vacaciones en el 
Caribe). Ese servicio debe ser reconocido 
fiscal, simbólica y hasta políticamente.

A Europa le va, literalmente, la vida 
en ello.
(*) Catedrático de Filosofía del Derecho 
- ABC.es / Sevilla. Publicado por Corina 
Ríos

“Durante los últimos seis meses, he 
tenido la oportunidad de apreciar en algo 
la manera de ser de los habitantes de es-
tas provincias [del Plata]. Los gauchos u 
hombres de campo son muy superiores a 
los que residen en las ciudades. El gaucho 
es invariablemente muy servicial, cortés 
y hospitalario. No me he encontrado con 
un solo ejemplo de falta de cortesía u 
hospitalidad. Es modesto, se respeta y 
respeta al país, pero es también un per-
sonaje con energía y audacia.

La policía y la justicia son completa-
mente ineficientes. Si un hombre comete 
un asesinato y debe ser aprehendido, 
quizá pueda ser encarcelado o incluso 
fusilado; pero si es rico y tiene amigos 
en los cuales confiar, nada pasará.

Es curioso constatar que las personas 
más respetables invariablemente ayudan 
a escapar a un asesino. Parecen creer 
que el individuo cometió un delito que 
afecta al gobierno y no a la sociedad. 
(Un viajero no tiene otra protección que 
sus armas, y es el hábito constante de 
llevarlas, lo que principalmente impide 
que haya más robos.)

Las clases más altas y educadas que 
viven en las ciudades cometen muchos 
otros crímenes, pero carecen de las vir-
tudes del carácter del gaucho. Se trata 
de personas sensuales y disolutas que 
se mofan de toda religión y practican 
las corrupciones más groseras; su falta 
de principios es completa. Teniendo la 
oportunidad, no defraudar a un amigo 
es considerado un acto de debilidad; 
decir la verdad en circunstancias en 
que convendría haber mentido sería una 
infantil simpleza. El concepto de honor 
no se comprende; ni éste, ni sentimientos 
generosos, resabios de caballerosidad, lo-
graron sobrevivir el largo pasaje del At-
lántico. Si hubiese leído estas opiniones 

hace un año, 
me hubiese 
acusado de 
intolerancia: 
ahora no lo 
hago. Todo el 
que tiene una 
buena opor-
t u n id ad  de 
juzgar piensa 
lo mismo.

En la Sala 
d e  B u e n o s 
Aires no creo 
que haya seis hombres cuya honestidad y 
principios pudiesen ser de confiar. Todo 
funcionario público es sobornable. El jefe 
de Correos vende moneda falsificada. El 
gobernador y el primer ministro saquean 
abiertamente las arcas públicas... No se 
puede esperar justicia si hay oro de por 
medio. Conozco un hombre (tenía buenas 
razones para hacerlo) que se presentó 
al juez y dijo: ‘Le doy doscientos pesos 
si arresta a tal persona ilegalmente; mi 
abogado me aconsejó dar este paso’. El 
juez sonrió en asentimiento y agradeció; 
antes de la noche, el hombre estaba preso. 
Con esta extrema carencia de principios 
entre los dirigentes, y con el país plagado 
de funcionarios violentos y mal pagos, 
tienen, sin embargo, la esperanza de que 
el gobierno democrático perdure. En mi 
opinión, antes de muchos años temblarán 
bajo la mano férrea de algún dictador”.

- - - - -

(29 de noviembre al 4 de diciembre de 
1833) Extracto de Charles Darwin’s Diary 
of the Voyage of ‘H.M.S. Beagle’. Edited 
from the MS by Nora Barlow, 1933, Cam-
bridge University Press, pp. 197-200. Tra-
ducción Ciencia Hoy, Volumen 6, Nº 31

Lo dijo Darwin (1833):

Charles Darwin fotografiado 
por J.M. Cameron en 1869
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El sábado 7 de mayo concurrimos a Montevideo para compartir 
los festejos del Hogar Húngaro de Montevideo que cumplía 75 
años. Previo a la cena de gala hubo un encuentro de represen-
tantes de los húngaros de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay 
y Venezuela, con la presencia de Ildikó de Kunckel, presidenta 
de LAMOSZSZ, Federación de las Asociaciones Húngaras de 
América Latina. Allí se tocaron temas importantes relacionados 
con  los problemas que nos aquejan, el apoyo que se puede 
recibir de Hungría, el viaje de los grupos de bailarines, la ne-
cesidad de contar con profesores de habla húngara, el posible 
viaje de funcionarios del actual gobierno de Hungría en el curso 
del corriente año y posiblemente en el próximo, la elaboración 
de proyectos de crecimiento. Todo ello en un marco de mutuo 
respeto y preocupación por el desarrollo de todos.

El Presidente del Hogar Húngaro nos hizo una visita guiada 
por la Institución, mostrando con orgullo las obras llevadas a 
cabo con el dinero recibido de Hungría, y todas las obras que aún 
quedan pendientes. El edifi cio de su propiedad, que ocupan desde 
1936, tiene unos hermosos salones, y una enorme cocina hecha 
a nuevo, exponiendo actualmente los cuadros de los inventores 
húngaros que tanto éxito tuvieron en la Semana Húngara que 
realizamos en la Argentina, en la Recoleta.

En la noche, el Hogar Húngaro se vistió de gala. En el inmenso 
salón con escenario se orga-
nizaron las mesas para los 
200 invitados. 

Estuvo presente el Minis-
tro de Cultura del Uruguay, 
el Secretario de Hacienda de 
Hungría Zsolt Becsey con 
su delegación, el embajador 
de Hungría, D. Pál Varga 
Koritár, la presidenta de LA-
MOSZSZ, Ildikó Kunckel, 

la presidenta de AMISZ, Eva Szabo, el representante de Chile, 
Ákos Zahorán, el representante 
de Brasil, Lóránt Tirczka, el 
representante de Venezuela, 
Rdo. Ákos Puky, el presidente 
de la Asociación Israelita Hún-
gara, de varias instituciones 
y colectividades europeas, la 
familia Papp del Coro Húngaro 
de Valentín Alsina, el director 
de la Organización Latinoame-
ricana de Bailarines 
Edi Bonapartian, con 
Miki Kerekes y las 
hermanas Mihályfy de 
los Regös, bailarines 
de Brasil, y muchos 
invitados más.

Se inició la gala con las palabras del presidente Carlos Janko-
vics, que agradeció la presencia de los presentes y el apoyo 
brindado por Hungría. Luego el invitado ofi cial Zsolt Becsey 
dirigió unas palabras al público y leyó la carta de felicitación del 
presidente de la República de Hungría, Pál Schmitt, dirigida a 
las autoridades del UMO por los 75 años de existencia. 

La presidenta de AMISZ entregó en nombre de todas las Ins-
tituciones un cuadro con una plaqueta recordatoria escrita en 
húngaro y en castellano.

El grupo de bailarines del Uruguay, tanto los grandes como los 
jovencitos y los niños, en una exhibición alegre, divertida y de 
muy buen nivel, bailaron y representaron la llegada de sus padres 
al Uruguay. Fueron muy aplaudidos por la concurrencia, que 
solicitó varios bises, a lo que se prestaron con muchas ganas.

La rica y bien servida cena fue degustada por los comensa-
les. Al fi nalizar los postres, ¡llegaron los Beatles! - con lo que 
comenzó el baile.

Fue una noche cálida, conmovedora y feliz.
Eva Szabo, Presidente AMISZ

El CeNARD fue escenario 
de la 1ª Prueba de Ranking 
Nacional de Mayores los 
días 30 de abril y 1º de mayo.

En esta competencia Pé-
ter Gavajda hizo podio 
con un 3º puesto en sable. También en 
espada, László Gáspár alcanzó el 3º 
lugar; Zsolt Gáspár se ubicó 7º en la 
misma arma.

Los días 7 y 8 de mayo, también en el 
CeNARD, se disputó la 4ª Prueba de Ran-
king Nacional Juvenil. Nuevamente Péter 
Gavajda en sable obtiene un 3º lugar. 

¡Felicitaciones!

esgrima  hungária

Ingredientes
Lentejas remojadas         400 gr
Diente de ajo               1 unidad
Cebolla de verdeo       1 unidad
Coriandro                             1 c
Comino                                 1 c
Sal y pimienta negra            c/n
Harina 0000                    100 gr
Polvo de hornear               10 gr
Aceite para freír                   2 lt

E L   R I N C Ó N   D E   M A U S I
¡Empieza el frío!

FALAFEL DE LENTEJAS
Acompañamiento:

Yogurt natural                 200 gr
Menta picada                    10 gr

Consejo de chef Dani: “Luego de remojar las lentejas 
secas toda la noche, hervirlas unos 15 minutos. Deben 
quedar cocinadas. Hacer el puré.”

Preparación
Colocar el puré de lentejas en un bol. Agregar la 
cebolla de verdeo y un diente de ajo picado. Sazonar 
con las especias. Terminar colocando la harina y el 
polvo de hornear. Amasar con la mano y realizar 
bolitas de 5 cm de diámetro y freír a 190ºC. Retirar 
del aceite y acompañar con yogurt y un poco de 
menta picada.

Los Premiados del Club Hungária
en las pruebas de Ranking del mes

Estimada Susana:
Te envío una noticia que me parece interesante hacer 

conocer, ya que un argentino logró un honroso título en 
Hungría: La Sociedad Húngara de Rugby decidió por voto 

mayoritario (12 votos) designar 
como mejor jugador del año 2010 
a mi hijo Gabriel (Gábor) Garín 
en su categoría (Hombres XV). 
Ya que ha estado representando 
a Hungría con mucho orgullo y 
sacrifi cio, ¡es un buen ejemplo 
de lo que se puede lograr cuando 
uno pone todo el empeño y el 
corazón en lo que hace! De paso 
diré que Gábor además está ocu-
pado con un proyecto muy lindo: 
promocionar y difundir el rugby 
en los colegios, universidades y 
en orfanatos. Cariños

                                  Éva Kermeszky de Garín
¡Felicitamos al exitoso deportista y nos congratulamos 

por sus logros en tierras ancestrales! La R.
- - -

Señora Directora:
En este país, donde la inseguridad es tema de todos los 

días y los delincuentes desfi lan impunes por las calles, quería 
advertirlos sobre la Sucursal del Banco Galicia, Avda. San 
Juan al 3100. 

El 4 de mayo mi marido Alejandro se comunicó con el 
gerente para anticiparle que al día siguiente iba a pasar a 
retirar un importe en dólares. No sé si es requisito en todos 
los bancos, pero el Galicia exige que quien vaya a hacer una 
extracción en dólares superior a los 10.000, avise con un día 
de anticipación para asegurarse de tener los fondos. 

El gerente le confi rmó que podía pasar a las 12 hs. Cuando 
llegó - ¡oh, sorpresa! - tuvo que volver a completar el regis-
tro de fi rmas. Entre una cosa y la otra, demoraron casi una 
hora en darle el dinero. Había dejado el auto estacionado a 
la vuelta. Cuando estaba por llegar al auto, apareció “de la 
nada” una moto con dos personas: el que iba atrás, con un 
arma, lo apuntó con un “quedate quieto y dame la plata”.

Ale no hizo caso y corrió en dirección a San Juan. Creo 
que la hora y la gente que salía del banco (y, obviamente, 
mi querida María Auxiliadora, cuya medalla bendecida por 
Juan Pablo II llevaba al cuello) lo salvaron. Los chorros se 
dieron a la fuga, ¡y no hay nada que lamentar!

Si trabajan con este banco/sucursal tomen sus recaudos. 
Lamentablemente, aquí si no nos cuidamos entre nosotros, 
¡no nos cuida nadie!                      Ana María Heckmann

www.amhtraducciones.com

NOS ESCRIBEN
Los mensajes refl ejan únicamente la opinión de sus 
respectivos autores. Por razones de espacio y de estilo, 
el Periódico podrá seleccionar el material y editarlo. La 
publicación está supeditada al espacio disponible.

Carta enviada a Clarín por Eva Szabo, 
presidenta de FEHRA, en defensa 

de la recién aprobada nueva 
Constitución de Hungría

Señor Director:
Leímos con no poca preocupación por la distorsión 

de sus conceptos la crítica de la nueva Constitución 
húngara que realizó Julio Algañaraz en su diario.

Refutando sus términos deseamos señalar que para 
formalizarla se realizó un cuestionario a los ciudada-
nos con derecho a voto, hallándose de acuerdo el 91% 
que en la misma no sólo hay que darle importancia a 
enumerar los derechos, sino también poner en claro las 
obligaciones e incluir cláusulas de defensa a los valo-
res (familia, trabajo, orden y seguridad, salud). Luego 
fue votada en el Parlamento y aprobada por mayoría 
de 262 votos contra 44 del partido de la ultraderecha 
(Jobbik) y la abstención de los socialistas y del partido 
ecologista, y no como él lo señala. 

Éste la ataca y dice que da escalofríos por defender 
a la familia, que el „matrimonio lo forma un hombre 
y una mujer”, „establecer la legítima defensa” y la 
„protección de la propiedad privada”. ¿Representa 
ello un tinte autoritario? ¿Acaso la Constitución de 
la Nación Argentina y sus leyes no contemplan estas 
situaciones? ¿Ello nos da escalofríos? Agrega que Dios, 
Patria y orgullo nacional son sus bases ideológicas. ¿Es 
ello reprochable?. 

La Nación húngara fue cristiana desde sus oríge-
nes cuando el Santo Rey Esteban puso su corona 
bajo la protección de la Virgen María. En el siglo 
pasado el régimen comunista intentó descristia-
nizarla y no lo consiguió. El mundo reconoce 
un Dios aunque se lo llame de distintas formas. 

Los húngaros que vivimos en esta tierra argentina, 
estamos orgullosos de nuestro origen y de nuestra 
patria ancestral.

Federación de Entidades Húngaras 
de la República Argentina

Eva Szabo – Presidente
DNI 5915421

Atención: Exposición
Para recordar al arquitecto An-

tonio Balogh-Kovács en el tercer 
aniversario de su defunción, invi-
tamos una vez más a disfrutar una 
de sus magnífi cas exposiciones. Se 
trata de la colección de reproduc-
ciones fotográfi cas de los tesoros 
de la arquitectura de MAGNA HUNGARIA: histó-
ricas fortalezas, castillos, catedrales y monasterios, 
con un trasfondo de musicalización de la época.

La presentación original se realizó en las Galerías 
Pacífi co de la ciudad de Buenos Aires, con dirección 
de Antonio Balogh-Kovács, entonces presidente de 
la Asociación de Ingenieros y Arquitectos Húngaros 
de la Argentina (parte de la Federación Mundial). 
Han colaborado, más allá de los socios de la citada, 
innumerables instituciones y personas relevantes a 
nivel internacional, para reunir el material, transpor-
tarlo, conseguir los permisos pertinentes, armarlo e 
ilustrar cada imagen con su correspondiente historia. 
La colección fue presentada luego  en la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, en Córdoba y otras ciudades 
del interior, así como en Paraguay y Chile.

La exposición comenzará en las vacaciones de 
invierno y permanecerá abierta al público du-
rante un mes. Se trata de una organización conjunta 
del Círculo San Esteban/Colegio San Ladislao y la 
Asociación de Católicos Húngaros en la Argentina. 

Podrá visitarse en el Auditorio Mindszentynum, 
Aráoz 1857, Capital, los días hábiles de 10 a 18 hs, 
con visitas guiadas a las 10 y a las 15 hs. Domingos 
de 13 a 18 hs. Vernissage el viernes 22 de julio, a 
las 18 hs.

Noticias del Coro Húngaro de 
Valentín Alsina

(Valentín Alsina-i Magyar Dalkör)
En la última Asamblea General celebrada 

durante el almuerzo de la vendimia el pasado 3 
de abril quedó constituido el listado de los integrantes de la 
Comisión Directiva del Coro Húngaro de Valentín Alsina, 
renovada. Agradecemos a nuestro amigo Norberto Abt por 
habernos facilitado los nombres. Helos aquí:

Comisión Directiva: 
Presidente: Szénási, Pablo
Vicepresidente: Szép de Eigel, Elena 
Secretaria de Actas: Wetzler de Abt, Gabriela Silvina
Secretario Húngaro: Papp, Antonio 
Tesorera: Turay, Bibiana G.
Protesorero: Deák, Alejandro 
Vocales Titulares: Abt, Norberto - Szegödi de Papp, Erika
Vocales Suplentes: Volman, Diana - Mátyás, Jorge Alejandro
Intendente: Papp, Ernesto

Comisión Fiscal: 
Simon, Béla Víctor - Török de Wetzler, Elena - Simon de 
Kun, Vilma

Compilado por 
Henriette Várszegi

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA 
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

*  un deporte moderno *
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 

75º  ANIVERSARIO DEL HOGAR 
HÚNGARO DE MONTEVIDEO

UMO - URUGUAYI MAGYAR OTTHON

izq.-der.: Ildikó Kunckel 
(LAMOSZSZ), Ákos Zahorán 
(Chile), Eva Szabo (AMISZ) 

izq.-der.: Edi Bonapartian, 
András Szilágyi (delega-
ción de Hungría), Car-
los Jankovics y esposa 

izq.-der.: Zsolt Becsey (jefe delegación 
de Hungría), Pál Varga Koritár (emba-
jador húngaro también para Uruguay) 
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

María M. de Benedek:  4799-2527
 mariabenedek@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

 2011. JÚNIUSI 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 „MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ” állandó naptára:
www.mindszentynum.org

Mivel az idén elmarad a hónap 1. vasárnapján rendszeresen 
megtartott mise, kérjük az Olvasókat, figyeljék a fenti Esemény-
naptárban feltüntetett dátumainkat. 

A Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet:
Minden hó 3. vasárnapján, magyarnyelvű szolgálat de. 11 óra   

 www.lacruzdecristo.com.ar                    cvhefty@yahoo.com.ar

CALENDARIO JUNIO 2011
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 10

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

mission.bue@kum.hu
Embajador

Dr. Pál Varga Koritár
Secretaría argentina:
embajadadehungria@arnetbiz.com.ar
Consulado:   

Virrey del Pino 4045 
(C1430CAM) Bs. As.

Tel.: +54-11-4555-6862
Fax: +54-11-4555-6859

Asuntos consulares: Judit Házi 
consulate.bue@kum.hu

Atención: martes y jueves, 
de 10 a 13 hs. (Sra.Isabel)

Ciudadanía:   Gábor Szarka 
 GSzarka@mfa.gov.hu

Atención: miércoles de 10 a 13 hs.

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

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

Apoyamos al 
único 

periódico 
húngaro de 

Latinoamérica
Círculo Juvenil Zrínyi

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

HUNGRÍA EN LA RADIO: 

Sábados 12.30 a 13 hs.: 
AUDICIÓN HÚNGAR A

AM-860 Radio DIGITAL
www.digital860.com.ar

Domingos 10.30 hs.: 
EN CHACO, CNEL. DU GRATY

HORA HÚNGARA (en castellano)
“Costumbres de nuestra Identidad” 
FM 103.7 Mhz  www.senderofm.com.ar

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144
PRESIDENTE: ESTEBAN ZOMBORY 

ez1955@gmail.com
Reuniones de la Comisión Directiva: 

Los 1os. y 3os. miércoles 21 a 22.30 hs.
Secretaría: Ing. Atilio Rugonyi
Miércoles, jueves y viernes de 

19.30 a 21.30 hs.  Sábados de 15 a 18 hs.
 hungariabuenosaires@gmail.com

A Magyar Református Egyház állandó naptára:
 Istentisztelet a hó 1. és 3. vasárnapján de. 10 órakor

Argentínai Magyar Segélyegylet
SZENT ISTVÁN OTTHON.
Pacífico Rodríguez 6252, Chilavert 

hogarhungaro@hotmail.com                    Tel: 4729-8092 
Átmeneti lábadozásra vagy hosszabb időre hívja otthonába 

honfitársait.  Magyaroknak mindig tartunk fenn helyet!

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN 
DOBLE JULIO-AGOSTO: 

10 de junio de 2011
(fecha tope para recibir 

material y/o datos 
a publicar)  

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

La mayoría de las enfermedades 
tumorales pueden ser prevenidas. 

En su gran mayoría, 
¡son también curables!
www.celladam-cellut.org             

cellut@gmail.com        
+36 30 8148331      +36 30 8148307

 

Carlos Pellegrini 1023 Piso 12 – C1009ABU – Buenos Aires, Argentina 
Tel. (54-11) 4108-3220                              ssebess@furlong-fox.com.ar

Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones 

Viajes Personales
Turismo Joven HRG Argentina

SUSANA  SEBESSwww.furlong-fox.com.ar

www.hrgworldwide.com

BIBLIOTECA   HÚNGARA 
en el Club Hungária

(Pasaje Juncal 4250, 1° p. 
Olivos. Tel.: 4799-8437)

Horario de atención al público: 
2° y 4° viernes del mes de 19 a 21 hs. 

Para concertar otros horarios: 
4798-2596  haynal@fibertel.com.ar

Se ofrece acompañante 
terapéutica para personas 
mayores, durante turnos de 
máx. 12 hs. día o noche, en 
clínica o domicilio. 

Tiene referencias. 
Llamar Lili (15) 3418-4956

Sr. 57 comerc/prof/est. 
Relaciones Internacionales 
desea conocer dama h/53 
años – m/b presencia/culta/
semiprof./amistad formal. 
Dirigirse: Sr. Péter 
Tel/fax 54-11-4204-8417

cel. 15-5323-1896

Június 4, szombat, 19.30 óra: Trianoni megemlékezés. Hungária
Június 11-12: Cserkészcsapatok kirándulnak ZIK után
Június 12, vasárnap, 12 óra: Szentmisét mond P. García Mata: 
Csíksomlyói búcsú megemlékezés a kápolnánkban lévő Szűzanya 
előtt. Utána „kosaras ebéd”
Június 25, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör. Előad magyarul Egey 
Gyula olajmérnök: Atomenergiának újraszületése 
Június 25, szombat, 18 óra: Lajtaváry András és Richárd magyaror-
szági beszámolója. Hungária 
Június 26, vasárnap, 12.30 óra: Disznótoros ebéd. Sans-Souci 
zenekar. Valentín Alsina

JÚLIUS
Július 2, szombat, délután: Léánycsapat Szent István Otthon 
látogatás
Július 3, vasárnap, 12 óra: Szent László megemlékezés ebéd. 
Szent László Iskola
Július 3, vasárnap, 18 óra: Irodalmi kávéház a ZIK szervezésében. 
Hungária (részletek l. 6. és 8.o.)
Július 22, péntek, 18 óra: Balogh-Kovács Antal kiállítás vernissage. 
Mindszentynum (részletek l. SP 3.o.)

Sábado, 4 de junio, 19.30 hs.: Recordación del firmado del tratado 
de Trianón de 1920. Hungária
11 y 12 de junio: Los scouts parten en excursión después del ZIK
Domingo, 12 de junio, 12 hs.: Misa. P. García Mata. Recordación de 
la peregrinación a Csíksomlyó en Transilvania. Honraremos a la San-
ta Madre frente a su efigie en nuestra capilla. Almuerzo a la canasta
Sábado, 25 de junio, 16 hs.: Círculo Literario: Ing. Gyula Egey en 
idioma húngaro: El renacimiento de la energía atómica 
Sábado, 25 de junio, 18 hs.: Informe viaje Hungría de los hermanos 
Lajtaváry. Hungária 
Domingo, 26 de junio, 12.30 hs.: Almuerzo de chacinados con 
orquesta Sans-Souci Valentín Alsina

JULIO
Sábado, 2 de julio por la tarde: Las guías visitan al Hogar San 
Esteban
Domingo, 3 de julio, 12 hs.: Recordación de San Ladislao. Almuer-
zo. Colegio San Ladislao
Domingo, 3 de julio, 18 hs.: Tertulia literaria en húngaro. Organiza 
ZIK. Hungária
Viernes, 22 de julio, 18 hs.: Vernissage exposición Arq. Antonio 
Balogh-Kovács. Mindszentynum (ver detalles p. SP 3)Aranyköpések

Az embernek három korszaka van: ifjúság, felnőttkor és a „remekül nézel 
ki”.
A borban bölcsesség, a sörben szabadság, a vízben pedig baktériumok van-
nak...
Olyan világban élünk, amelyben 
a limonádé mesterséges aromákat 
tartalmaz, ellenben a bútorápoló 
szerek valódi citromot...
A második házasság az optimiz-
mus győzelme a tapasztalat felett!
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el 
annak, amit hallasz. - Zseniális, 
ha tudod, melyik felét.
Ha nem lenne utolsó pillanat, 
akkor semmi sem készülne el.

(Köszönet Balthazár Mártha)

LA FRASE DEL MES:
“Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios 
más verdaderos de Europa, que el lema de la República 
debe ser:

‘Cultura’.
Cultura, porque sólo a través de ella se pueden resolver 
los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de 
fe, pero falto de luz”.              Federico García Lorca (1931)
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