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►Október 3. vasárnapján kö-
vetkezik nálunk az Édesanyák 
megünneplése!
Anyák napja 
egyik ked-
venc ünne-
pünk az évi 
kalendárium-
ban. Itt van 
alkalmunk 
családi kör-
ben, nagyobb 
készülődés 
nélkül és 
aránylag ke-
vés izgalom-
mal találkoz-
ni, elbeszélgetni - és ünnepelni!

Úgy szeretném meghálálni,
 - vagy legalább megpróbálni! -
Mit értem tett az én anyám…
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Csapó Endre:

Magyarország súlyos 
veszélyhelyzetben

„Válaszút elé ért az Orbán-kormány: vagy azonnal
 radikális gazdaságpolitikai fordulatot hajt végre,

 vagy pedig óhatatlanul belecsúszik az 
elmúlt négy évtized politikájába”.

Mellár Tamás közgazdász
Orbán Viktor szerint Magyarország 

nagyon súlyos veszélyhelyzetbe sodró-
dott az elmúlt három hónapban az 
euróválság miatt, ezért az ősz nehéz, a 
szuverenitásért folytatott küzdelemmel 
teli időszak lesz.

A kormány gazdaságpolitikája abban a 
reményben fogalmazódott meg, hogy a 3 
évvel ezelőtt berobbant világ pénzpiaci 
válság múlóban van. Az Egyesült Álla-
mok államadósság válsága Európában is 
éreztette hatását, majd a görög államcsőd 
gyengítette az eurót. A miniszterelnök 
említette euróválság elsősorban adós-
ságválság. Ebbe rokkant bele Magyar-
ország is. Kezdve a Kádár-időktől, az 
ország többet költött, mint termelt. 

Kovács Árpád, az Állami Számvevő-
szék volt elnöke szerint évente csak 
kamatra kétezermilliárd forintot fi zet ki 
az ország. Gyors számítással ez 40 ezer 
átlag árú családi kocsi ára, vagy 10 ezer 
kétszobás (50–60 m2) lakás ára Buda-
pesten, amibe Esztergom város teljes 
lakossága beköltözhetne. Évente egy 
Esztergom csak a kamat! A nemzeti kor-
mány törlesztésre is elkötelezte magát. A 
sok fi zetnivaló miatt Magyarország nem 
tud fejlesztésre költeni, munkahelyeket 
létrehozni, oktatási rendszerét átállítani 
az állandóan változó, fejlődő technoló-
gia részére, mert Magyarországnak nincs 
módja a fejlődés vállalatainak létrehozá-
sára. Az eladósítás nemzetközi intézmé-
nyei (mint pl. a Nemzetközi Valutaalap) 
a fennálló világpolitikai rendben államok 
feletti hatalmat gyakorolnak. Előírják 
az országok részére, milyen gazdasági 
rendszerben éljék életüket. Mindez a 
globalizáció menetében az Ameriká-
ból erőszakolt neoliberális gazdasági 
tanok szerint történik. Amelyik ország 
ellenszegül, azt anyagilag tönkreteszik. 
Amelyik engedelmeskedik, eladósodása 
során jut kamatrabszolgaságra. 

Érdemes elolvasni Farkas Péter tanul-
mányát (A világ kényszerpályán fut) 
és felismerni benne Magyarország ver-
gődését. A Magyar Tudományos Aka-
démia Világgazdasági Kutatóintézete 
tudományos főmunkatársa tanulmányá-
ból egy részlet:

„A neoliberális eszméktől maguk 
a legfejlettebb országok térnek el a 
gyakorlatukban, miközben a gyengéb-
ben fejlettektől szinte változatlanul a 
neoliberális Washingtoni Konszenzus 
elveit kérik számon (pl. az adósságok 
kezeléséért cserébe). Az eladósodott 
szegény és közepesen fejlett országoktól 
továbbra is a visszafogás, a restrikció 
politikáját várják el, még akkor is, ha 
azok államadósságának szintje a GDP 
arányában nem is magasabb, mint sok 
fejlett országé! Ez bizony - a meztelen 
gazdasági érdekekből adódó - kettős 
mérce és a fejlett országok, a hitelező 
bankok egyoldalú gazdasági-piaci-ha-
talmi érdekeit fejezi ki. A liberalizmus-

neoliberalizmus az erősek, az alávetés 
érdekeinek ideológiája - ezt már a XIX. 
század második felétől tudjuk Friedrich 
Listtől, az akkoriban feltörekvő Német-
ország neves közgazdászától.”

Ebből a kelepcéből akarja kivezetni 
az országot Orbán Viktor. A minisz-
terelnök az augusztus végén megtartott 
külképviselet-vezetői értekezleten azt 
mondta: folytatni kell a több mint egy 
évvel ezelőtt megkezdett változtatásokat, 
különben Magyarország visszasodródik 
a görög útra, és pénzügyi spekulánsok 
miatt elveszti szuverenitását. A Görögor-
szág jövőjét meghatározó döntéseket 
már nem Görögország hozza, Magyar-
országnak ezt az utat mindenképpen el 
kell kerülnie.

A miniszterelnök arra hívta fel a kül-
képviseleti vezetők fi gyelmét, hogy a 
következő 15-20 év a szövetségkötések 
versenyéről fog szólni. A külföldön dol-
gozó magyar diplomaták budapesti érte-
kezletén azt mondta, az a jó külpolitika, 
amely nem kérdőjelezi meg a transz-
atlanti elkötelezettséget, de emellett a 
lehető legintenzívebb együttműködés-
re törekszik Kínával, Oroszországgal, 
az arab világgal vagy a felemelkedő 
közép-ázsiai térséggel. A kormányfő 
álláspontja szerint az új szövetségek 
megkötésénél versenyfutás van, s aki 
erről lemond, kárt okoz saját hazájának. 
Megerősítette, a közeljövőben magyar 
delegáció látogat Szaúd-Arábiába.

A miniszterelnök szerint arra kell 
felkészülni, hogy az euróválság, és az 
ahhoz kapcsolódó reálgazdasági válság, 
nem múlik el a következő néhány hónap-
ban, évben. Értékelése szerint a kormány 
korábban hevesen bírált gazdasági in-
tézkedései ma „mainstreammé”, bevetté 
váltak Európában. Bár a bankadó miatt 
„kis híján keresztre feszítettek minket”, 
mára 12 európai állam vezetett be bank-
adót, bár a különadók miatt perben áll 
Magyarország, egyre több európai állam 
ró ki különadót egyes ágazatokra. 

A kormányfő szerint minden olyan 
törekvést meg kell próbálni visszaverni, 
ami az egységes európai adózás irányá-
ba mutat. Ezt azzal indokolta, hogy az 
adózással összefüggésben az európai 
egységesülés ellentétes a magyar érde-
kekkel. A miniszterelnök beszédében 
hangsúlyozta: Magyarország folytatja 
az államadósság-csökkentés politikáját. 
Amíg annak mértékét nem tudja a GDP 
70, majd 60%-a alá vinni, addig az or-
szág nem távolodik el a veszélyzóna cen-
trumától. A kormány minden eszközzel 
tartani fogja a 3%-os költségvetési hiányt
is, csakúgy, mint a tíz év alatt egymillió 
munkahely teremtésének politikáját -
mondta Orbán Viktor, megjegyezve, 
hogy reményeik szerint 200-300 ezer 
ember munkába állására lehet számítani 
az előttünk álló évben, kifejezetten a 
közfoglalkoztatás keretében. 

Megemlékezéseink az októberi 
jeles eseményeinkről:

Kép a Szerencsés Daniel c. fi lmből (DunaTv, 09.okt.)

►Dátumeltolódás az argentínai országos szavazások miatt:
Az 56-os Forradalom és Szabadságharcról a Hungáriában emlékezünk meg 
október 16-án, vasárnap 19.30 órakor. Szervezi a ZIK, a vendégségbe 
érkezett KALÁKA Együttes közreműködésével. Utána társas vacsora

►Október 6-án Juhász Gyulával 
emlékezünk a dicsőséges aradi 
vértanúinkra:

Dicsőség és gyász fészkei…

„S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,

Kik mind, mind várnak
egy föltámadásra?”

►Hagyományosan október utolsó 
vasárnapjára esik a Reformáció 
emlékének megünneplése. Így 
szól hozzá Nemeskürty István 
történész:

,,Identitástudatunk megőrzésében a 
reformációnak meghatározó szerepe 
volt. A vallás tehát a mostan divatozó 
közfelfogással ellentétben nemzeti 
létünket meghatározó eszmény és in-
tézmény, amelynek nemcsak szabad, 
hanem kötelessége volt a politikának 
nevezett köztevékenységbe beleszól-
nia. Szabadon szólva, ha a vakmerő, 
a falu lakossága által megválasztott 
és fi zetett kálvinista és lutheránus 
lelkészek nem mennydörgik oda azt, 
amit oda mennydörögtek, akkor nem 
maradt volna meg az országnak a 
nemzeti öntudata, mert maga az or-
szág mint állam megszűnt.”

Köszönet Horváth Éva
(dombormű/hártyapapír)
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A Barilochei Magyar Egyesület nagy lelkesedéssel 
készítette elő a már hagyományos Szent István Napot 
szombaton, augusztus 20-án délben a Barilochei „Pa-
seo de las Colectividades” téren. Szépen sütött a nap, 
és a teljesen felhőtlen (és ez alkalommal kivételesen 
hamumentes) ég a 3 fokos hideg ellenére is ünnepi ke-
retet nyújtott a megemlékezésnek. Jelen volt Marcelo 
Gascón polgármesterünk is, a Radio Nacional bemon-
dója közreműködésével. Az Aurora zenéjét játszották a 
zászlófelvonás ideje alatt, míg Gascón polgármester a 
magyar, és Arq. Luis Stany, egyesületünk elnöke, az 
argentin zászlót vonták fel.

Utána az argentin és magyar himnuszokat énekelték 
a résztvevők. A spanyolul beszélő meghívottaknak 
átadták kinyomtatva a magyar Himnusz szövegét és for-

dítását. Jelen 
volt a magyar 
kolónia tagjain 
kívül a többi 
10 barilochei 
kolónia dele-
gációja is, akik 
mindannyian
saját zászlóik-
kal vonultak ki, 
és így tisztele-
tüket fejezték 
ki a magyar 
nép és koló-
niánk iránt.  

Természetesen nagyszámú küldöttsége volt a Szent 
István Kollégiumnak is: az argentin díszzászló mellett 
a magyar, kézzel hímzett, farkasfoggal szegélyezett 
díszzászlót vitték el erre az alkalomra.

Stany elnök felkérte Sisa Helgát, Magyarország tb. 
konzulját, hogy tartsa meg Szent Istvánról szóló meg-
emlékezését. A konzulasszony nemcsak Szent István 
munkájáról emlékezett meg, hanem röviden ismertette 
hazánk földrajzi helyzetét és történelmi múltját is. A 
beszédeket polgármesterünk zárta be, megköszönvén a 
megtiszteltetést, hogy ő is részt vehetett ezen az ünnep-
ségen, és méltatta Sisa Helga beszédét, mondván, hogy 
ezek után biztosan sokan lesznek a jelenlevők közül, akik 
már arra gondolnak, hogy Magyarországot rövidesen 
személyesen is meg szeretnék ismerni.

A formális ünnepség végezetével Stany elnök meghívá-
sára a jelenlevők átmentek a Szent István Kollégiumba 
egy fogadásra. A résztvevők száma meghaladott minden 
várakozást. Múlt alkalmakkor általában 40 és 50 között 
voltak, míg ez alkalommal több mint 80-an vettek részt 
a szépen feldíszített nagyteremben felszolgált ebéden: 
pogácsa és körözöttes szendvicsek után fi nom, magya-
ros ízű gulyáslevest szolgáltak fel. Dr. Besenyi Károly 
házigazda köszöntötte a megjelenteket, és elmagyarázta 
a különbséget a gulyásleves és az ún. „Goulash con 
Spätzle” között. A vendégek így tudták meg, hogy az 
ételnek pörkölt a valódi neve! Végezetül édes teasüte-
ménnyel és magyar pálinkával kedveskedtünk. Az össze-
jövetel majdnem du. 3-ig tartott, s úgy a vendégek, mint 
a háziak kitűnő hangulatban fejeztük be az együttlétet.

A krónikás: Besenyi Károly

Az Olvasó írja... 

...MAGYARORSZÁG...                                          Folyt. az 1. oldalról

Új munkaerők a 
Buenos Aires-i  

magyar nagykövetségen

b.-j.: Levente (11), Magyar Zoltán, Magyarné Fekete 
Dorottya, Petra Flóra (14) Milkával

Augusztus 15-én érkezett családjával külszolgálatuk 
újabb helyszínére, Buenos Airesbe Magyarné Fekete 
Dorottya, aki immáron 26 éve dolgozik a Külügy-
minisztériumban, és a washingtoni, majd 2005-től a 
mexikóvárosi magyar nagykövetségen töltöttek el 5 
ill. 4 évet a férjével hasonló pozícióban. 1998-ban 
diplomázott a JPTE-n mint humán erőforráskutató, 
majd további tanulmányokat folytatott mint levél-
táros. Jelenleg a Buenos Aires-i nagykövetségen 
a magyar titkárság hivatalos ügyeivel ill. konzuli 
adminisztrációval foglalkozik.

Magyar Zoltán a nagykövetség pénzügyi és gazda-
sági ügyeit kezeli. Eredeti szakmáját tekintve építő- 
illetve informatikus mérnök. Korábban műszaki 
igazgatóként dolgozott a Gundel étteremben, majd 
ezt követően létesítmény-üzemeltetési mérnökként 
különböző multinacionális cégeknél.

Két gyermekünk van: Petra Flóra, aki állatorvos-
nak készül és Levente, aki nagy Star Wars rajongó. 
További „családtag” a velük együtt kiérkezett örök-
mozgó és teljességgel nevelhetetlen 3 éves beagle 
kutyusuk, Milka. 

Nagyon vidám családról van szó! Szeretnek kirán-
dulni, kalandos utazásokat tenni. Remélik, hogy az 
elkövetkezendő 4 évben lehetőségük lesz minket 
jobban megismerni, életreszóló barátságokat kötni, 
ill. mélyebben is felfedezni Argentínát, az ország 
kultúráját, történelmét, hagyományait, gasztronó-
miáját és tájait. 

A magunk részéről reméljük, hogy majd idővel 
mindenben aktívan részt vesznek, amit a kolóniánk 
nyújt, és hogy jól érzik magukat körünkben! 

Isten hozta az új családot!

Kedves Zsuzsó!
Szinte pár órával e szomorú és bosszantó hír 

kézhezvétele előtt [Olvasónk az újságunkat 
ért hacker-támadásra utal. Szerk.] - szinte telepatikus 
módon - gondoltam arra, küldök pár üdvözlő sort, mint 
lelkes olvasójuk: Mindig olyan érzés belenézni, mint 
amikor hosszabb távollét során, külföldről nézném az 
itthoni híreket!

Most először hát együttérzésemet fejezem ki, hogy 
ennyi gondot kell még viselni ilyen gazemberek miatt... 
Pár éve, elárasztottak itthon bennünket is hasonló fel-
adási helyekről postai levelek, kis összegű - hogy gyanút 
ne fogjon az ügyfél... - befektetési ajánlatokkal, majd 
köddé váltak; aki beugrott nekik, mind elbukta, sosem 
jutottak nyomukra.

Szeretnénk gratulálni Önön keresztül az AMISZ újra-
választott vezetőinek is, hogy sok sikerben és örömben 
legyen részük. Jól esik a sok ismerős névre, arcra em-
lékezni! Az a 3-4 nap örök szép és kedves emlékünk 
marad, amit a LAMOSZSZ közgyűlés kapcsán ott 
tölthettünk. Ön, vagy ismerőseink közül más jön-e erre 
mostanában? Kérjük, jelezzék majd, hogy picit vendégül 
láthassuk, vagy segíthessük bármiben!

Szeretetteljes üdvözlettel, kézcsókkal:
Kerényi György, Budapest

-----
Dr. Tóth Gergely olvasónk jelentette Kaliforniából: 
Várdy Béla és felesége, Várdy-Huszár Ágnes, mind-

ketten történészprofesszorok, a Pennsylvania állambeli 
Duquesne University egyetemi tanárai a tavasszal Ka-
liforniában a Berkeley Egyetemen tartottak 2 előadást 
a Gulag-kutatás jelenlegi helyzetéről, külön hangsúlyt 
fektetve a magyarok sorsára Sztálin koncentrációs tábo-
raiban. Sajnos míg (egyetemi!) diákjaik zöme behatóan 
ismeri a Holokausztot, a Gulag szóról talán csak néhá-
nyuknak jut eszébe valami. 

Előadásaik és jelenlegi kutatásuk célja a kommunizmus 
sok százezernyi szibériai magyar áldozata sorsának be-
mutatása és dokumentálása, valamint az, hogy végre (a 
legtöbbször balliberális beállítottságú) egyetemi berkek-
ben sem kelljen nehézségekkel szembesülnie annak, aki 
a XX. század másik nagy tömegpusztító ideológiájának, 
a kommunizmusnak vizsgálatára adja fejét. 

A házaspár mindkét tagja DP-s fi atalként került az USA-
ba. Várdy professzor egyébként 2011 májusában tartotta 
ugyanebben a témában székfoglaló beszédét Budapesten, 
a Magyar Tudományos Akadémián. 

-----
Kedves Zsuzsó! 
„Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga?” 
Ez ma már nem cikk. Országalapí-

tó királyunk, Szent István, emlékére 
a Mindszentynumban rendezett 
Szent Misén és az utána következő 
díszebéden a „tömeget” kevesebb 
mint 30 honfi társunk képviselte. A 
többi, a hidegre, a gyermeknapra, 
az előző napi „muri” által okozott 
fáradtságra hivatkozva, elmaradt.

Hát ezt is megéltük.
Bobrik György

A barilochei 10 társkolónia 
képviseltette magát a zászlóikkal 

AUGUSZTUS 20-I ÜNNEP 
BARILOCHEBAN

Hol vagy, István király?

A közgazdászok nem bíznak a kormány gazdasági 
sikerében. Chikán Attila, az 1. Orbán-kormány gaz-
dasági minisztere mondta, hiába próbál tanácsot adni a 
kormánynak, sem az ő véleményére, sem tapasztalata 
szerint más közgazdászok meglátására nem kíváncsi 
Orbán Viktor és kormánya. Szerinte a jelenlegi kor-
mány munkájában nincs presztízse a szakmai munká-
nak. A közgazdász szerint Matolcsy György gazdasági 
miniszter gazdaságpolitikája „tankönyvszerűen meg-
valósíthatatlan”, sok szerencsével bejöhetett volna, de 
nem alakultak jól a dolgok. Chikán szerint nem lehet 
parancsszóval munkahelyeket teremteni. Hosszú-
hosszú évek óta követeli azt számos közgazdász és a 
munkáltatói réteg, hogy a bért terhelő, a munkáltatót 
terhelő járulékot mérsékelni kellene. Ez nem történt 
meg, helyette a személyi jövedelemadóban lépett a 
kormány, ott is csak a felsőbb réteget érintő csökken-
tés történt, de attól nem lett több munkahely, viszont 
jelentős bevételtől esett el az államkassza.

- Rettenetesen hiányozni fog az államháztartás idei 
és jövő évi mérlegéből az a néhány százmilliárd forint, 
ami a tervezettnél lassúbb gazdasági növekedés miatt 
nem folyik be - írja Farkas Zoltán közgazdász szakíró. 
- Bekapcsolták az elemzők a vészvillogót, miután a 2. 
negyedévben gyakorlatilag leállt a magyar gazdaság 
növekedése. Bár a fékeződést Orbán Viktor miniszter-
elnök múltheti beszédében kizárólag az euróövezet 
válságával magyarázta, ez csupán féligazság: a kül- 

és belpiaci kereslet közül az elmúlt hónapokban az 
előbbinek a növekedési üteme kétségkívül lassult 
ugyan, az utóbbi azonban eleve mínuszban volt, 
márpedig a kormányzati gazdaságpolitika alapvetően 
ezt tudná befolyásolni. „Nem fogjuk hagyni, hogy a 
válság árát az emberek fi zessék meg” - fogadkozott a 
kormányfő, holott a Széll Kálmán-terv önmagában is 
brutális: főleg a munkanélkülieket, a táppénzeseket és 
betegeket, a rokkantnyugdíjasokat sújtja, de csökken 
az önkormányzatok és a közösségi közlekedés támoga-
tása, illetve az ingyenes egyetemi-főiskolai férőhelyek 
száma is. A lassulás következtében Orbán Viktor az 
idei költségvetésben 100 milliárd forintos rést lát, 
ennek pótlásáról a kormánypárti frakciók szeptember 
elején döntenek.

- A napokban nyilvánosságra került makroadatok 
egyértelműen bizonyítják, hogy az Orbán-kormány 
által alkalmazott gazdaságpolitika nem megfelelő, 
karakteresebben fogalmazva: megbukott - kezdi a Ma-
gyar Nemzetben írt cikkében Mellár Tamás egyetemi 
tanár. A jobboldali közgazdász szerint idén csak 1,5% 
körüli nő a GDP, a gazdaságpolitika a kezdetektől 
helytelen volt, az egykulcsos személyi jövedelemadó 
tévedés, a több kulcs mellett vagyonadó is kellene. 
Egy strukturálisan egyensúlytalanságokkal terhelt és 
gyenge versenyképességű hazai vállalkozói körrel 
rendelkező gazdaságot nem lehet adócsökkentéssel 
fenntartható növekedési pályára állítani. A közép-

osztály megerősítése szempontjából Mellár szerint a 
legfontosabb lépés a jelenlegi egykulcsos személyi 
jövedelemadó rendszer többkulcsossá, progresszívvé 
tétele lenne (példaként 0 és 16 és 32%-os adókulcsokat 
említ a minimálbér és az átlagbér szerint), ami kedvező 
lenne az átlag és az alatti jövedelműeknek. Meglátása 
szerint a kormány által sokszor hangsúlyozott arányos 
teherviselés azt jelenti, hogy a gazdagabbak nagyobb 
részt vállalnak a közterhekből. Mint ismert: a napokban 
kormányoldali politikusok között is felmerült egy a 
gazdagokra vonatkozó különadó ötlete. 

Végül meg kell hallgatnunk a miniszterelnökségi 
államtitkárt, Varga Mihályt, aki szerint az idei év 
legfontosabb feladata, hogy befedjék azt a 80-100 
milliárd forint körüli államháztartási hiányt, ami akkor 
keletkezik, ha a tervezetthez képest valóban alacso-
nyabb, az első becslések szerint 2% vagy az alatti lesz 
az ez évi gazdasági növekedés. Úgy fogalmazott: „nem 
lesz egy egyszerű történet” a várható 80-100 milliárd 
forintos hiány befedése.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a mostani gaz-
dasági válság bebizonyította, hogy véget ér a nyugati 
jóléti társadalom időszaka, és munkaalapú társadal-
mat kell létrehozni. 

Lapzárta után: Gyászistentiszteletet tartottak  
szept. 18-án a 3-án elhunyt Képíró Sándor v. 
csendőr százados emlékére Budapesten. Több 
százan vettek részt. Hegedűs Lóránt ny.ref. püspök igehir-
detésében mondta: Képíró Sándor „élete, világnézete, élete 
végének halálos kálváriája rajta túlmutató üzenetet hordoz, 
ami a nemzet közössége és az egész emberiség számára 
döntő jelentőségű üzenet. A hazaszeretet tudata, vállalása 
határozta meg őt, ez volt világnézete, lelki magatartása. 
Emberségét az embertelenségben megőrizte”. (MHO/MTI)

...GYORSPOSTA...
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Saáry Éva (Lugano):
BÚJÓCSKA A HALÁLLAL

- 1956. október... -
Első megmenekülé-

semet Kubinyi Feri ba-
rátomnak köszönhetem. 

„Várj még egy percet, mindjárt jövök!” 
- biztatással addig szöszmötölt, tett-vett 
a Pestvidéki Ásványbánya Vállalat Nép-
köztársaság úti irodájában, amíg lekéstem 
randevúmat - a Halállal.

*
Az Astoria-büfé előtt, ahol egyete-

mista korunkban hétszámra ettük a 70 
fi lléres bablevest, alig tudtunk áttörni az 
embergyűrűn.

Fiatal szabadságharcos földi maradvá-
nyait szedte össze egy köztisztasági alkal-
mazott - söprűvel, lapáttal... Orosz tank 
gázolt keresztül rajta szerdán, október 
24-én. A véres cafatok között csodálatos 
módon teljesen épen maradt a diákiga-
zolvány. Megtisztogatta a kabátja ujjával, 
gondosan kisimítgatta, aztán, mint valami 
ünnepi ostyát, fölmutatta a tömegnek.

A férfi ak levették kalapjukat, a nők ösz-
szetették a kezüket (volt, aki le is térdelt), 
s először bizonytalanul, majd egyre érce-
sebben, dacosabban csendült föl a sorsot 
idéző ének: Hazádnak rendületlenül légy 
híve ó magyar...

*
A Kossuth-térre későn értünk; későn - 

már ami a randevút illeti. A nagy öldöklés 
lezajlott. Egymás után húztak el mel-
lettünk a teherautók: mindegyik magasra 
púpozva halottakkal. Itt egy kéz lógott 
ki, ott egy láb... Nagyrészt fegyvertelen 
asszonyok, gyermekek.

A Földművelésügyi Minisztérium épü-
lete előtt bokáig tocsogtunk a vérben. A 
háború végén Budapest ostromakor sem 
láttam az utcákon ennyi vért, pedig akkor 
nem sok értéke volt az emberi életnek.

Közben újabb és újabb tüntető cso-
portok özönlöttek az Országház elé, s 
lyukasközepű nemzetiszín zászlóikat 
megmártották, végigvonszolták a tócsák 
bíbor levében. Iszonyúan fölforrósodott a
hangulat! Ezek a lucskos lobogók aznap, 
csütörtökön, ezreket és ezreket állítottak 
ismét a Forradalom ügye mellé. Akkor 
kezdődtek el az ávós-fogdosások. Az 
emberek szíve megkeményedett, látásukat 
elködösítette a harag és a bosszú vágya.

*
Most már nem tudom, melyik napon 

történt.
Fegyverrel nem harcoltam, mert fegy-

verem nem volt (egy-egy szatyor kézigrá-
nát ide-odahurcolásával segítettem ki a 
barátaimat), de majdnem mindenütt jelen 
voltam, s szabadságharcos csoportokkal 
néha fölsodródtam vadidegen lakásokba 
is - ebédre, vacsorára. Senki sem kér-
dezte tőlünk, kik vagyunk, mit teszünk, 
hová megyünk. Minden ajtó nyitva állt 
előttünk, minden asztalon várt ránk egy 
tányér leves. Most, hogy visszagondolok 
minderre: alvilági bolyongás. Elkárhozott 
lelkek, akik mindent elfelejtettek már, ki-
véve egyetlen dolgot, azt, hogy az idegen 
megszállókra lőni kell!

Csizmában jártam, viharkabátban, aho-
gyan mint geológus a felsőpetényi tűzál-
lóagyag-bányában szoktam volt dolgozni. 

Talán ez tűnhetett föl, mert elfogtak az 
ávósok Pestről Budára (lakásom) felé 
menet a Lánchíd pesti hídfőjénél.

Több társammal együtt betereltek egy 
közeli épületbe, s egyenként hívtak be 
minket kihallgatásra. Eredetileg két ávós 
volt a szobában, de éppen mikor rám 
került a sor, az egyik valamiért kiment 
- talán a mellékhelyiségre?

Négyszemközt maradtunk.
A fi atal tiszt töprengve nézegette sze-

mélyi igazolványomat:
- Maga Dedinszky János felesége?
- Igen. - vágtam rá gyorsan, bár akkor 

már túl voltunk a válóperen.
Az ajtóra pillantott, majd ismét a kezé-

ben lévő iratra, amit egy hirtelen-heves 
mozdulattal visszaadott:

- A férje osztálytársam volt a gimná-
ziumban. Ez egyszer szerencséje van. 
Szabadon eresztem, de tűnjön el, amilyen 
gyorsan csak tud!

Az utcán döbbentem csak rá, hogy mi 
történt. Utólag futott végig hátamon a 
hideg... Istenem, mi lett volna, ha... Nem 
mertem végiggondolni.

Fürgén szedtem a lábam. Csak a budai 
partról néztem vissza. Nem jött utánam 
senki.

*
Harmadik találkozásom a Halállal a 

szabadság pár napja alatt történt a Kék-
golyó utcában. Fiatal ügyvéd albérlőnk, 
Medve Laci a Forradalom kitörése idején 
Csehszlovákiában tartózkodott. Később 
érkezett csak haza - tele ámulattal és 
kíváncsisággal.

Boldogan kalauzoltam végig a városon, 
mintha tulajdon, frissen szerzett birtokom 
lett volna. Büszkén mutogattam a lyukas 
zászlókat, a Nagykörút kiégett szovjet 
tankjait, az alkalmi újságárusok körül 
nyüzsgő tömeget. Járkáltunk össze-vissza 
- mámorosan, telhetetlenül.

A városban csönd volt, s a romok és 
halottak ellenére csodálatos „égi” derű. 
S akkor váratlanul, a Kékgolyó utcában, 
kattogni kezdett egy gépfegyver.

Mire észbe kaptunk, már záporoztak 
körülöttünk a golyók. Ma is csodálom, 
hogy egy se talált el minket. Beugrottunk 
ugyan egy kapualjba, sőt lehúzódtunk az 
óvóhelyre is, ahol egy fi atal nő zokogott 
és tördelte a kezeit, de az már „eső után 
köpönyeg” volt. Csak magunkat nyug-
tattuk meg vele. Mint utóbb kiderült, az 
Endresz György téren megmaradt egy 
ruszki tüzelőállás. Onnan lövöldöztek 
mindenkire, akit mozogni láttak.

Ellentmondásos, zavaros volt a helyzet. 
Mentem az utcán, s egyszer csak össze-
csuklott előttem valaki. Nem is lehetett 
tudni, mitől. Benyitottam egy kapualjba: 
hullák ültek egymásnak támasztva a 
lépcsőkön.

*
Furcsa dolog az élet! Mintha előre ki 

lennének osztva a szerepek, és az maradna 
meg tűzön-vízen át, akinek még valami 
dolga van a Földön.

Vagy éppen a túlélés ténye ösztönöz 
bennünket arra, hogy „dolgunk” legyen?

Ki tudja!?

Orbán László:
UTAZÁS A VÁLSÁGOS GÖRÖGORSZÁGBA

- a hőskorszaktól az adóssági krízisig - 
„Zeusz óvta Pandórát, hogy ne nyissa 

ki szelencéjét, de az asszony feltárta a 
doboz fedelet és az emberiségre zúdult 
minden addig nem ismert bűn, nyomor, 
hatalomvágy, kapzsiság és az ezekből 
származó válságok, amelyekben Hellász 
népének bőségesen része volt az ókortól 
napjainkig.” 

Mindezek felismerésére kronológiailag 
talán a legjobb kiindulópont a peloponné-
szoszi Mükéné (Mycenae). Az eltemetett 

mosolygó, színarany halotti arcfátyla 
visszatükrözi azt a jólétet, amelyben a 
Kr.e. XVII. században a kereskedelem-
ből meggazdagodott, jómódú görögök 
éltek. Ez volt az ún. hőskor, amelyben az 
Iliászban említett félistenek, mint Akhil-
leusz és Hektor éltek és ahol a becsület 
elvesztése rosszabb volt a halálnál. De már 
fél évezreddel később kialudt a fény. Jött a 
válság, romokká, elhagyatottakká váltak a 
települések, és ismeretlen okok miatt be-
következett a kereskedelem kiesése. Élet-
képességük folytán a görögök, felmerülve 
a sötét korszakból, földek után sóvárogva 
nyugat felé gyarmatosították független 
polis-nak nevezett városaikat, és Kr.e. 
600-ban, ahogy Szókratész mondja, már 
„úgy ültek a Földközi-tenger körül, mint a 
varangyos békák a halas tó partján”. 

Újabb válságot hoztak a barbárok, va-
gyis a nem görögül beszélők. Támadtak a 
perzsák. Az inváziójukból főleg az istenek 
segítségével láboltak ki, amikor a szent 
Athos hegy közelében egy vihar elsöpörte 
az ellenséges hajóhadat. (Egyébként ez a 
hegy még máig is szent hegynek számit, 
több mint 30 bizánci kolostor épült rajta. 
És több száz éve tartja a tilalmat a nők 
általi megközelítésre, dacára az Európai 
Unió folyamatos elmarasztalásainak). 
Athén és Spárta összefogásával kiszorí-
tották a perzsákat és kikövezték az útját 
annak az aranykornak, amelyben létre jött 
a demokrácia. Ebben a szellemben szabad 
emberek vitattak meg törvényeket és a 
meggyőzés ereje volt mérvadó mindenek 
felett.

*
Most, amikor negyven év után viszont-

láttam az Akropoliszt, ismét emelődaru 
erdővel körülvéve szemtanúja voltam 
annak, hogy ezen remekmű maradványai 
többet sérültek az elmúlt négy évtizedben 
a repülők rezgésétől, mint az előző 25 
évszázad alatt az idő vasfogától. Az arany-
kort követő válságok már a folyamatos 
hanyatlás évszázadaiban történtek. 

*
Ahhoz, hogy a 101 szigetre kiterjedő 

ország nagyrészt világörökösi színvonalú 
kultúrkincseit megláthassam, felszáll-
tam a globalizált posztindusztriális világ 
egyik megateremtményére, a minden 
kényelemmel és szórakoztató eszközzel 
felszerelt, tengeren lebegő luxusszállóra 
- amely azonban sajnos közel másfélezer 
embert szállít a világ minden nációjából. 
Rodosz szigetén kiszállva már nyomát 
sem találtam a hét világcsoda egyikének, 
a Kolusszusnak. A középkorban a Szent 
János jeruzsálemi lovagrend foglalta el a 
zarándokjárók segédkezése végett, és az 

akkori hagyomány szerint a várost egy 
fallal két részre osztotta: egyrészt a ma 
is fennálló pompás kolostorok, kasté-
lyok és katedrálisok, másrészt a laikusok 
városrésze, ahol piacok, zsinagógák és 
középületek találhatók. Mykonos szi-
getet, ahol a hófehérre meszelt házak 

között kanyargó macskaköves sikátorok 
labirintjában épült városkák díszelegnek, 
a mitológia szerint Apolló fia a fényt 
teremtette, és itt győzte le Hektor azokat 
az óriásokat, akiknek megkövesült teste 
alkotja a környező sziklákat. Bizánci 
kolostoraikban a hagyomány szerint az 
elhunyt szerzetesek koponyáját hat év 
után kihantoljak, majd kiteszik a kolostori 
polcokra, ellátva a személyi adataikkal 
is. Jellemző a „turistakráciára”, hogy a 
napokban feltartóztattak a határon két 
amerikai utast, akik 6 emberi koponyát 
szállítottak csomagjaikban, de ezeken a 
születési és halálozási dátum helyett a 25 
eurós vételár volt feltüntetve... A turisták 
a legközelebbi halloween-re szánták a 
halálfejeket. 

*
A válságokkal telített XX. század kö-

zepén Görögország a járda naposabb olda-
lára jutott, mint az egyedüli a vasfüggöny 
hosszúsági fokán túli ország, amely nem 
került a szovjet hatalma alá. A nyugat, 
kihasználva ezt a hídfőt, a görögöket már 
kezdetben bevette a NATO-ba és később 
- 13 tagot megelőzve - az Európai Közös-
ségbe is. De amikor az Európai Unió be-
vezette a közös valutát, már fenntartással 
voltak irántuk: csak két év múlva engedték 
a társulást, mert már sejtették, hogy az or-
szág csak nagy jóakarattal tudná teljesíteni 
a maastrichti feltételeket. 

De ez elmaradt. Az egykori „hőskor” 
erényeitől már eltérve a görögök inkább 
követték Onassisnak, az új félistennek ta-
nácsát: „Adósodj el, mégpedig a javából!” 
A politikai elit úgy vette fel a kölcsönöket, 
mintha azokat sohasem kellene vissza-
fi zetni, és buzdították a népet hasonló 
cselekedetre. Az ország adóssága megha-
ladja a 400 milliárd eurót, ami Magyaror-
szágénak az ötszöröse, hasonló számú 
lakosság mellett. Ez az évi nemzeti össz-
termékhez viszonyítva eléri a 150%-ot. 
Hogy hogyan tudtak idáig jutni, dacára 
az Unió által Maastrichtban megszabott 
gazdasági mutatók ellenőrzésének? Erre 
személyesen - még a görög nagykövetnek 
feltett kérdésem után - kaptam választ. 
Azt csinálták, amit Argentína: mindig pár 
pontot letagadtak, és amikor már a hamis 
számok is túl magasnak tűntek, akkor 
kilógott a lóláb. 

Görögország fizetésképtelenségének 
lehetősége előidézte századunk egyik 
legnagyobb világgazdasági válságát. Ha 
az beállna, Nyugat-Európa országainak 
bankjai, beleértve az Európai Központi 
Bankot is, sok százmilliárdos vesztesé-
get számolnának el a görög hitelek és 
kötvények elértéktelenedéséből. De egy 
még nagyobb veszély a „fertőzésből” 
ered. Ez esetben ui. veszélyeztetné más 
eladósodott európai országok hitelvevési 
lehetőségét, még válságosabb következ-
ményekkel. A kezdeti orvoslás az Unió 
hitelcsomagja, amelynek eredménye 
függ a görög államháztartás megszorítási 
intézkedéseitől és a termelési növekedés 

A mükénéi Oroszlánok kapuja

Mykonos sziget

végrehajtásától. Miután már a 2. hitel-
csomag is szükségessé vált, mindez még 
a remények fázisában van.

*

Athénba visszatérve még átéltem egy 
pár vonatkozó tünetet. Meglepett, hogy 
a hét 3 délutánján a kiskereskedelmi 
üzletek, pihenőt tartva, zárva vannak. 
Úgyszintén feltűnő volt, hogy a nálunk 
ismert eszpresszó ott az egyik legdrágább 
fogyasztási cikknek számit, ui. az emberek 
órákhosszat el szoktak traccsolni egyetlen 
csésze fekete mellett, és a kávéházak a ma-
gas taxióra módjával kártérítik magukat az 
elfoglalt asztalokért. 

Elutazásomkor végigvezettem a stadio-
nok mellett elhaladó, az olimpiára felépí-
tett gigantikus repülőtérre vivő pompás 
autópályákon, és így érzékelni tudtam a 
kiadások egyik jelentős okozóját is.  Szerző a görög romok közt
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Zsolt atya nagy zenekedvelő és zeneismerő. A zene a 
családban már anyai nagyapjánál kezdődött, aki kántor-
tanító volt, 
sőt zene-
szerzéssel is 
foglalkozott. 
- Zsolt atya 
kedvencei 
közé tartozik 
a barokkze-
ne, a XVII. 
századbeli 
biciniák, 
de a brazil 
gyermek-
dalok is. 
Tétele, hogy 
gyermeket 
és fi atalt 
zenével, 
kórusokba szervezéssel kell nevelni. 

Dom Gabriel a zene mellett a testnevelést is igen 
fontosnak tartja és támogatja. Gondja volt arra is, hogy 
Magyarországot megismertesse a tanárokkal, növendé-
kekkel. 1996-ban és 2008-ban egy brazil növendékekből 
és tanárokból álló csoportot vitt Magyarországra (akik 
még a mai napig is emlegetik a Balatont!). Ugyancsak az 
ő munkálkodása eredményeként jöttek magyar kórusok 
vendégszerepelni Brazíliába 2009 és 2011-ben. 

*
Idén, hogy a Szent Imre kollégium a 60. évfordulóját 

ünnepli, Zsolt atya valamilyen formában meg akarta szó-
lítani a növendékek szüleit. Ezért írta könyvét portugál 
nyelven. A tanárok tudták, hogy e célból összegyűjtött 
egy kis anyagot, és eldöntötték, hogy azt ki kell adni. Eb-
ben a könyvben rögzíti Zsolt atya a Szent Imre kollégium 
álláspontját a tudomány és a vallás viszonyáról.

Ugyancsak fontos a szülőknek tudni, hogy mi az iskola 
hozzáállása a gyermekek és fi atal serdülők neveléséhez. 
Hogyan szándékozza ez az iskola a „teljes embert” meg-
formálni, megnevelni, és nem csak tantárgyakat a fejébe 

gyömöszölni... Így született meg a “Reli-
gião e Ciência / Vallás és Tudomány” könyvecske - ami 
persze nem könnyű olvasmány. Mindössze 52 oldal, de el 
tudja magyarázni, hogy miért nem összeegyeztethetetlen 
a tudomány és a vallás. 

Zsolt páter a könyvében megállapítja, hogy ehhez a 
témához általában olyanok szólnak hozzá, akik csak 
az egyik témában szakemberek, a másikba meg csak 
belekontárkodnak. A nagy gondolkodók, újítók és fel-
találók többnyire vallásos emberek voltak. (Bár Galilei 
összerúgta a port Rómával, de ez főleg a stílusán múlott 
és azon, hogy a tudósok még nem voltak felkészülve a 
megdöbbentő újdonságra, amivel Galilei megjelent). 

Zsolt atya könyvében sokban Jáki Szaniszló (Pan-
nonhalma) gondolatait veszi alapul. Jáki atya egy ha-
ladószellemű gondolkodó volt. Zsolt atyát személyes 
jóbarátság fűzte hozzá. Már a győri bencés gimnázium-
ból ismerték egymást, ahol együtt tanult 3 Jáki és 3 Iróffy. 
Később a római egyetemen is együtt tanultak. 

Tudomány és vallás! Jáki Szaniszló mindkét témában 
otthonos volt. Doktorátust szerzett teológiából a római 
egyetemen és atomfi zikából az USA-i Fordham egye-
temen. Így Szaniszló atya, két doktorátusával, mindkét 
fenti témához mint szakember tudott hozzászólni. 

*
A k ö n y v 

f e j e z e t e i : 
Állásfogla-
lás: evolúció 
és teremtés. 
Tiszteletnyil-
vánítás Jáki 
Szaniszlónak. 
Különbség a 
vallás és a 
t u d o m á n y 
közö t t .  A z 
értelem ku-
tatómunkája. Galilei esete és annak a körülményei. A 
tudomány és Isten létezése. A világ teremtése 7 nap alatt. 
Darwin és az evolucionizmus. A kereszténység és a kultúra. 

„A Biblia nem egy természettudományi kézikönyv” 
- írja egy helyen. Vagy: „A vallás a személyes és transz-
cendentális dialógus Isten és kedvenc teremtménye, az 
ember között... Egyik fejezetében így érvel: „A tudomány 
a nyugati keresztény hagyománynak, kultúrának köszön-
heti létezését.”

Zsolt atya könyvét II. János Pál pápa szavaival fejezi 
be: „Ne féljetek! Nyissátok ki, tárjátok ki Krisztus ajtaját! 
Nyissátok ki annak a megváltó erejét...”

A könyvbemutatón az érdeklődő vendégsereg mellett 
két fi atal rokon is jelen volt Magyarországról, Ajtorjai 
Kinga és Tamás, akik énekszámokkal színesítették az 
estet.

Ezzel a címmel jelent 
meg pár hete Iróffy Zsolt 
OSB bencés páter köny-
ve. 

Zsolt atya - brazil néven 
Dom Gabriel - egyike volt 
az első bencéseknek, akik 
Pannonhalmáról São Pau-
lóba érkeztek, a magyar 
bencés atyák által itt, 1951-
ben megalapított iskolába. 
Ha nem is 60, de 59 éve 
vagyok már itt - jegyezte 
meg maga Zsolt atya. 

*
Iróffy Gábor Alajos 

1927-ben született Budapesten, egy orvos 
és egy zongoratanárnő gyermekeként. 
Győrött kezdte iskoláit. Teológiai állam-
vizsgáját Rómában, a Sancto Anselmo 
bencés egyetemen tette le. 1944-től Pan-
nonhalmán töltötte szeminarista éveit, 
szerzetesi fogadalmát is itt tette le, 1946-
ban. Elgondolkoztató, hogy éppen azokban 
a súlyos években nem volt se könnyű, se 
veszélytelen a papi pályára lépni. Zsolt 
páter mégis megmaradt eredeti elhatáro-
zásánál, hogy szerzetes pap legyen. 

1951-ben szentelték pappá Rómában. 
Ezek után több helyre, USA-ba, Kanadába 
kapott meghívást, de amikor meghallotta, 
hogy Jordán Emil páter és társai iskolát alapítanak 
Brazíliában, rögtön elhatározta, hogy ide jön, mert ta-
nítani akar. 

A São Pauló-i Szent Imre kollégiumban több mint 20 
éven keresztül latin és angol nyelvet tanított. Ezen túl is 
érdeklik a nyelvek. Jelenleg - mintegy szórakozásként 
- fi nn-ugor nyelveket tanulmányoz.

A leghosz-
szabb ideig ő 
volt a Szent 
Imre Kollé-
gium igaz-
ga tó j a ,  21 
éven keresz-
tül, 1974-től 
1995-ig.  A 
k o l l é g i u m 
m a  1 8 0 0 
beiratkozott 
növendéké-

vel, bölcsődéjével, óvodájával és a környékbeli munkás-
negyed gyerekeinek ingyen tanításával mintegy 2800 
fi atallal foglalkozik. 

BRAZÍLIAI HÍRADÓ                       Piller Éva, São Paulo-i tudósítónktól

Kovács Attila       
SPORTROVATA:    

Tíz érem, tizennégy kvóta

Egy könyvbemutató margójára: 

Vallás és Tudomány  - Religião e Ciência -

P. Iróffy Zsolt, brazil nevén Dom 
Gabriel könyve, a szerzővel

P. Iróffy Zsolt 
OSB

A Colégio Santo Américo homlokzata saját 
utcájáról, a Rua Santo Américoról nézve

A szobrocska a kertben. Az 5 gyerekábra, 
“Todos somos irmãos” felírással, az etnikumokat 

jelképezi Brazíliában, ahogy azok testvérként 
élnek egymás mellett. Indián, brazil fehér, 

európai fehér, néger és az utolsó a már fehérrel 
keveredett néger, vagyis félvér, “mulato”

Jelképes ültetvény az udvaron, 
élő virágokból és bokrocs-
kákból: pajzs alakú címer a 
bencés rend szimbólumaival. 
Ezeket P. Linka Sándor ma-
gyarázza el: a magyar címer-
ben is létező apostoli kettős 
kereszt, a béke szó és az 5 
szív, amelyek az öt bencés 
apátságot jelképezik: Pan-
nonhalma, Tihany, Bakonybél, 
Celldömölk és Zalaapáti. 
Előtte kis rész a sportpályából 
látható

Interjú a könyvtárban: P. Iróffy Zsolt 
az éppen megjelent könyvéről beszél

Sikeres világbajnok-
ságot zárt a magyar ka-

jak-kenu válogatott. A Szegeden meg-
rendezett seregszemlén versenyzőink 
ill. egységeink 6 világbajnoki címet 
szereztek meg és összesen 10 verseny-
számban értek el dobogós helyezést. A 
magyar válogatott a 2. helyen végzett az 
összesített éremtáblázaton, és megnyer-
te a világbajnokság hivatalos, nemzetek 
közötti pontversenyét.

Storcz Botond szövetségi kapitány 
eredendően nem is az érmek számá-
ban, hanem a lehető legtöbb olimpiai 
indulási jog (kvóta) megszerzésében 
határozta meg a vb fő célkitűzését. 
Összesen 18 versenyszámban lehetett 
kvótát szerezni, és a cél az volt, hogy va-
lamennyit begyűjtik a magyar indulók. 
Végeredményben 14 olyan szám van, 
amelyben már most biztosra vehető, 
hogy lesz magyar induló Londonban. 
Ahol egyelőre még lemaradtunk, ott is 
lesz „pótfelvételi” az ötkarikás játéko-
kig, így megvan a lehetőség az eredeti 
cél elérésére.

A világbajnokságra 88 ország neve-
zett, amellyel minden idők legnépesebb 
versenye volt a szegedi vb. Versenyző-

ink közül ki kell emelni Peking olimpiai 
bajnokát, a kenus Vajda Attilát, aki tőle
rég látott remek teljesítménnyel nyert 
aranyérmet a kenu egyes 1000 méteres 
távján. Szintén jár a dicséret a kajak 
kettesek 500 méteres mezőnyében 
induló Tóth Dávid–Kulifai Tamás 
duónak, akik általános meglepetésre 
utasítottak maguk mögé mindenkit. A 
hölgyek mezőnyében Csipes Tamara 
és Kozák Danuta nevét kell elsősorban 
megemlíteni, hiszen mindketten két-két 
világbajnoki címet szereztek. Rajtuk 
kívül a női kajak négyesünk nyert még 
aranyérmet az 500 méteres távon.

A versenyen más országok színeiben 
is indultak magyar versenyzők. Közü-
lük számunkra Keresztesi Alexandra 
érdekes, aki az argentin kajak-kenu 
válogatott tagjaként érkezett a szegedi 
viadalra. Keresztesi egyesben indult 
1000 méteren, és bár jó előfutamai ré-
vén - első argentin női versenyzőként -
sikerült kvalifi kálnia magát a döntőre, 
ott végül az utolsó, 9. helyen zárt. Külön 
csavart ad a történetnek, hogy ezt a ver-
senyszámot épp egy magyar versenyző, 
a korábban már kiemelt Csipes Tamara 
nyerte meg.

Bartusz Réka (Felvidék):
A csatlakozáshoz vezető út

2009. május 22-én meg-
alakult az egységes, joga-
lanyisággal azonban nem 

rendelkező Magyar Református Egyház 
(nem azonos a Magyarországi Református 
Egyházzal!), miután az alkotmányozó zsinat 
tagjai ellenszavazat nélkül fogadták el az 
Alkotmányt a Debreceni Nagytemplomban. 

A döntéssel a Kárpát-medencei magyar 
református egyházrészek alkotmányjogi 
egységét mondták ki. Az Alkotmányt a hazai 
református egyházkerületek, az erdélyi, a 
királyhágó-melléki, délvidéki és kárpátaljai 
magyar református egyházrészek püspökei is 
ellátták aláírásukkal. Az alkotmányozó zsinat 
ülésén tizedikként csatlakozott a Magyar 
Református Egyházhoz az Amerikai Magyar 
Református Egyház is. 

A szlovákiai magyar református egyház elő-
ször természetesen nem csatlakozott az új szer-
vezethez, annak ellenére, hogy képviselői je-
len voltak és kinyilvánították együttműködési 
szándékukat. A Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház (SZRKE) csaknem 110 ezer 
tagja közül csak mintegy 13-15% a szlovák 
ajkú hivő, és a kb. 200 tiszteletes közül mint-
egy 180 a magyar. A két szlovák ajkú egyház-
megye heves tiltakozással próbált ellenállni 
az ún. „nagymagyar kezdeményezés“-nek, 
attól félve, elveszítik önállóságukat, magyar 
fennhatóság alá kerülnek. Természetes, hogy 

a hangulatkeltésben jelentős szerepet vállal-
tak a nacionalista politikusok és - úgymond 
- megfenyegették a két egyházmegyét: ha 
csatlakoznak, elveszítik az állami támogatást. 
A hazugságok, félreinformálások eredmé-
nyeként a szlovák hívők közös állásfoglalást 
adtak ki, miszerint nincs egyetlen ok sem, 
miért kellene egyházuknak csatlakoznia az 
egységes MRE-hoz. 

Ennek ellenére 2011. május 12-14. között 
a Tornaljához közeli Hanván tartott zsinaton 
a SZRKE „fenntartással”, ún. ratifi kációs 
csatolmánnyal csatlakozott a Magyar Refor-
mátus Egyházhoz. A csatolmány kifejezi a 
fenntartásokat a két szlovák ajkú egyházme-
gye vonatkozásában, ami a csatlakozásban 
semlegességet, a SZRKE-n belül viszont 
jogaik teljes körű sérthetetlenségét biztosítja, 
főleg ami a nyelvhasználatot illeti. Pedig az 
Alkotmány már eredetileg is tartalmazza, hogy 
minden részegyház azokat a nyelveket hasz-
nálhatja, amelyeket az adott részegyházban 
hivatalos, gyakorlott nyelvekként elismerték.

Végül is elmondhatjuk: győzött a józan ész, 
keresztyén szeretet és „ami most történt nem 
más, mint amikor egy keretéből kiszakított 
festményt újra visszahelyezünk a keretébe. A 
keret nem járulékos díszítőelem, hanem tart-
ja a képet. A magyar reformátusság 2009. 
május 22-én keretet adott” - hangsúlyozta 
Fazekas László püspök.
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 Így élünk, éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

Kár volt elsiratnom a 
nyarat. Jóformán nyom-
dába se került lapunk 
augusztusi száma, olyan 

kánikula köszöntött ránk, hogy még a 
tavaly nyáron kiselejtezett ventilátorokat 
is elő kellett keresni. Szent István napjára 
igazi kenyeret sütő melegre ébredtünk. 
Nem is volt hiba az ünneplésben. Méltó-
ságteljesen telt az ünnep ország szerte. 
Új fejlemény, hogy a már hagyományos-
nak számító tűzijátékot 3 helyszínen: 
Budapesten, Baján és Debrecenben is 
megcsodálhatta a nagyérdemű közönség. 
Vidéken élők régi óhaja teljesült ezzel. 
Úgy szólt ui. a régi morgolódás: már 
megint Budapestből áll az ország… No, 
ennek szakadt most vége. Ha minden igaz, 
ezután hagyomány lesz, hogy vidéki vá-
rosok lakói és az azok környékén élők is 
élvezhetik a Szent István napi látványos-
ságot, ami bizony 300 millióba került. 
Lett is ebből sziszegés a másik oldalon: 
No ugye, itt a takarékos kormány! Az 
országház új díszkivilágítása is majdnem 
fél milliárdba került! Miért nem volt jó a 
régi? Mire föl ez a pénzszórás? Sőt: új 
autókat is vásárolt a kormány!

Egyszóval az ellenzék szigorú sze-
mekkel fi gyeli a kiadásokat, és kritizál. 
Rendjén is van ez. A jó kritika legalább 
olyan fontos, mint liftben a fék. A baj az, 
hogy ez idáig még nem akadt magyar 
kormány, amely hálás lett volna a kri-
tikákért. Finoman szólva: siker-orientált 
kormányaink vannak… Voltak idők, 
amikor a legenyhébb kritikai észrevétel 
- szerencsés esetben - kiadós veréssel 
végződött. Ezeket az időket emlegetik 
most a szocialisták, mondván: a kor-
mány diktatúrára törekszik! Hát, ha va-
laki, akkor ők már csak tudják, hogy is 
működik az a rendszer.

A diktatúrára való kormányzati tö-
rekvés a szocialisták és az LMP-sek köz-
ponti gondolata. Ezt sulykolják, ezt erő-
sítik minden fórumon. Ezzel lehet ui. a 
legjobban operálni itthon és az Unió-
ban. Ennek szellemében mindennemű 
ésszerűsítést, közéletbe való beavatko-
zást diktatúrának aposztrofálnak.

Márpedig egyre gyakrabban kell be-
avatkoznia a kormányzatnak a mindenna-
pi életbe. Most, a tanévkezdés előtt derült 
ki például, hogy a szociálisan rászoruló 
gyerekek, akiknek hozzátartozói nem tud-
ják a tankönyveket megvásárolni, mint-
egy 10 ezren tankönyv nélkül maradná-
nak, mert némely önkormányzatok az 
erre a célra kapott állami pénzt másra 
költötték. Nyilvánvaló: ez az állapot nem 
tartható fenn. A kormány ennek úgy 
kíván a végére járni, hogy a közoktatást 
ki kívánja venni az önkormányzatok 
kezéből. A szocialisták szerint ez már 
nyílt támadás az önkormányzati rendszer 
ellen. Kapuk előtt a diktatúra stb. 

Szerencsére a magyar közönség nem 
igazán vevő az effajta riogatásra. Ámde, 
mint minden vészjóslásnak, az ilyen 
beszédnek is lesznek hívei. Vagyis folyik 
a politikai harc. Nem szabad elfelejteni, 
hogy a szavazó közönség jelentős része 
azokból a „vándorokból” tevődik ki, akik 
a közvetlen hasznot nézik, s ha rövid időn 
belül nem teljesülnek a remények, nyom-
ban lovat váltanak…

*
Nagyobb baj az, hogy elmaradnak a 

tervezett bevételek. A magyar gazdaság, 
ahogy a világgazdaság is, gyengébben 
teljesít a vártnál. Elmarad a fogyasztás 
növekedése, ami forgalmi adó szem-
pontjából nálunk komoly bevételkiesést 
jelent. Százmilliárd forintos lyuk kelet-
kezett a költségvetésben! Nem marad 
más hátra: újabb takarékossági akciót 
kell indítani. Újabb bevételi források után 
kell nézni. Emelik a cigaretta, az alkohol 
forgalmi adóját, a szerencsejátékok adóját 
is növelik. Sőt, lesz hamburgeradó is, ami 

állítólag egészséges életre neveli majd a 
lakosságot… A rendelet lényege, hogy 
az egészségtelen élelmiszerek, cukrozott 
élelmiszerek, energiaitalok fokozottan 
többe kerülnek majd. Hát hogy ettől 
egészségesebbek leszünk-e, ezen el lehet-
ne vitatkozni. Beindult már a parlagfű 
kommandó is. Lényege: akinek a portáján 
parlagfüvet találnak, azt megbüntetik. 
Mert hát ugye valahonnan elő kell terem-
teni a pénzt. Vég nélkül a közlekedőket 
se lehet sarcolni. Spórolni se lehet sokáig, 
mert úgy járunk, mint a cigány lova, akit 
gazdája le akart szoktatni az evésről: már 
majdnem megszokta szegény pára az új 
életformát, mire megdöglött… 

No de be kell látni: az államappará-
tusnak égető szüksége van a pénzre. 
Ahogy várható volt: támogatni kellett a 
fővárosi tömegközlekedést, mert leálltak 
volna a villamosok, buszok. Meg kellett 
menteni a MÁV-ot, mert nem indultak 
volna el a vonatok. Végveszélyben van-
nak a kórházak. Egyetlen példát említe-
nék: előfordult már, hogy egy életmentő 
műtétet Miskolcon kellett elvégezni, mert 
a fővárosi kórházakban erre már nem 
volt pénz! S akkor még az ellehetetlenült 
önkormányzatokról egy szót se ejtettünk. 
Rövidre fogva: embert próbáló idők 
köszöntöttek a minisztériumokra.

*
Eltelt több mint egy év, és a kitűzött 

célok nem teljesültek. Érthető módon ezek 
után az ellenzékiek elérkezettnek látják az 
időt, hogy nagyobb sebességre kapcsol-
janak. Be is indult a kormány bírálata. A 
liberális média elnyűhetetlen apostolai, 
leplezetlen kárörömmel arcukon, már a 
kormány válságát emlegetik. Célkereszt-
be vették az egykulcsos adórendszert, 
arra hivatkozva, hogy azért maradnak el 
a bevételek, mert a leggazdagabbak keve-
sebb adót fi zetnek. Ez a kijelentés a mai 
pénzszűke időkben bizony igen jól hang-
zik… Orbán Viktor viszont a legutóbbi 
megnyilatkozása alkalmával leszögezte: 
a 16%-os adórendszer marad! 

Mint ismeretes, miniszterelnökünk 
azt reméli ettől az adóformától, hogy 
megjön a vállalkozási kedv. A kedvező 
adó ösztönzőleg hat a már meglévő vál-
lalkozásokra és ezáltal új munkahelyek 
létesülnek. Nos, ezek a remények ez idáig 
nem teljesültek. Hogy is teljesülhetnének, 
amikor pang a gazdaság. A nemzetközi 
elemzők pedig már euróválságot emle-
getnek. Némi malíciával szólva: egész 
Európa vergődik. Mi pedig ezernyi szál-
lal kötődünk a külvilághoz. Javulást 
környezetünk fellendülésétől remélhe-
tünk igazán. Más azonban a külvilág és 
más a magyar valóság. Érdemes erre is 
néhány szót ejteni: a magyar gazdaság 
gyenge szereplése a már elmondott kül-
ső tényezőkön kívül még sok kis apró 
epizódból áll össze.

Nem volna szabad elfelejteni, hogy 
akik már megértek néhány kudarcot, 
akiket nem fi zettek ki a megrendelőik, 
akik futnak a pénzük után, akiket már 
egyszer rajtuk kívülálló vis maior esetek 
miatt végrehajtottak adótartozások miatt, 
azok háromszor is meggondolják azt, 
hogy újra belefogjanak egy vállalkozásba. 
Az országutakon folyó büntető kampá-
nyok se ösztökélik a vállalkozási kedvet. 
A lesben álló rendőrök s a havi fi zetéssel 
felérő bírságok a bekalkulálhatatlan ki-
adások kategóriájába tartoznak. A ki-
számíthatatlanság a lehető legrosszabb 
tényező egy kisvállalkozás életében, ahol 
minden fi llért meg kell fogni.

*
Sajnos a vagyon elleni bűncselekmé-

nyek se javultak igazán. A javulás abban 
a formában igaz, hogy egyre kevesebben 
jelentik a sérelmeiket, hiszen a gyakor-
lat az, hogy a papírmunkán kívül más 
nemigen változott… Az egymás közti 
fi zetési fegyelem se javult. Vannak olyan 

szereplői a magyar gazdasági életnek, 
akik egész egyszerűen nem fi zetik ki a 
beszállítóikat, ill. az elvégzett munkát, 
Csődből csődbe lépnek. Ha úgy hozza a 
szükség, néhány óra alatt új vállalkozást 
hoznak létre. Bírósági tárgyalásokon se 
jelennek meg. Természetesen adót sem fi -
zetnek. Ők azok, akikkel jelen idő szerint 
semmit se lehet kezdeni. Érdemes rá 
emlékezni, hogy számlagyárak tényked-
tek a piszkos ügyletek tisztára mosására! 
Az elvégzett munka után járó bért fenye-
getéssel, verőemberekkel lehet behaj-
tani. Ki vállalkozik erre? A tisztességes 
kisvállalkozó az ilyen szereplők miatt 
rendre elbukott. A svihákok, csalók gyalá-
zatos tevékenysége pedig szép csendesen 
elévül… Az ilyen jómadarak sok kis cég 
sorsát pecsételték meg. Érthetetlen, hogy 
ezek a csalók hogy működhetnek tovább 
s tovább? Hol késik az elszámoltatásuk? 
Ilyen miliőben, ilyen partnerek között 
vállalkozásba fogni kész öngyilkosság. 
Most kormányzati utasítás született, hogy 
40 milliárd elmaradt forgalmi adót be kell 
szedni az adóhatóságnak. A kérdés csu-
pán az: kiket talál meg az adóhatóság?

*
Olyan lényeges segítségért kiáltó 

jelenségek ezek, amiket a vezető köz-
gazdászoknak, tanácsadóknak már régen 
észre kellett volna venni. Ahogy a német 
mondja: az ördög a részletekben lakik… 
A rendrakást a gazdasági élet csibészei-
nek a kirostálásával kellett volna kezdeni. 
No de ehhez új törvények kellenének, 
hogy a szemléletváltásról már ne is be-
széljünk. S vajon egy év kormányzás 
távlatából nézve nincs-e már késő az 
efféle felismerésre?

*
Továbbra is nyomasztó gond a devi-

zahitelesek válsága. Erről már többször 
szóltunk. Ezernyi féle tanács, ötlet hang-
zik el naponta. Különféle csodatevők tűn-
nek fel, akik egy tollvonással megoldanák 
a dolgot. A sziklánál is erősebb bankok 
azonban, amelyek már-már hatósággá lép-
tek elő - hallgatnak. Részükről egyetlen 
üdvözítő javaslat nem hangzott még el. A 
kormány vérszegény erőfeszítéseiből any-
nyira futotta, hogy befagyasztják a sváj-
ci frank devizahiteleket 180 forinton. A 
felhalmozódó különbözetet pedig további 
futamidővel az eredeti futamidő lejárata 
után 15%-os kamat mellett törleszthetik 
az utódok. Ez az adósrabszolgaság ui. 
több generációra szól…

A végképp csődbe jutott családok 
számára Ócsa térségében lakópark jelleg-
gel olcsó bérlakásokat épített a kormány, 
ahol a rászorulók, átmenetileg vagy vég-
leg, otthonra találhatnak. Így kívánják 
elejét venni annak, hogy bádogvárosok, 
viskók létesüljenek a városok közelében. 
Ezt a kezdeményezést is hatalmas össztűz 
fogadta. Mondván: gettót épít a kormány! 
Aki odaköltözik, az megbélyegzett ember 
lesz… Ezt a pénzt inkább adnák oda a 
rászorulóknak stb. Ezek a kritikusok csu-
pán azt felejtik el, hogy ezáltal munka 
teremtődik. S az olcsó bérlemény hosszú 
távú segítség az egyszeri segítségnyújtás 
helyett. No de hát sok félék vagyunk, 
sokféleképpen látjuk a világot. S azt se 
szabad elfeledni, hogy nem mindig a jó 
szándék vezérli a megszólalókat… 

*
Külön fejezete a magyar gazdaság-

nak, hogy máig ismeretlen kereskedők, 
akiket furcsa módon nem ismerhetünk 
meg, génmódosított kukorica vetőmagot 
adtak el, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy 
Magyarországot is megfertőzzék a sokak 
által veszélyesnek tartott, genetikailag 
manipulált növényekkel. A tájékozatlan 
gazdák gyanútlanul elvetették a magokat. 
A növények annak rendje és módja szerint 
növekedésnek is indultak, majd robbant a 
bomba. A kereskedők és megbízóik pedig 
várták a fejleményeket… Az érintett mi-

nisztérium döntött: meg kell semmisíteni 
a szóban forgó növényi kultúrákat. A 
gazdákat az állam kártalanítja. Sokan 
kérdezik, teljes joggal: a százmilliós ká-
rok miatt miért nem vonják a kereskedő-
ket felelősségre? Kik a felelősök? No de, 
mint tudjuk, nálunk is vannak „szent te-
henek”, akikkel nem tanácsos ujjat húzni, 
mert nemzetközi közfelháborodás lesz, ha 
sérelem éri érdekeiket…

*
A pártpolitikai élet a szokásos módon 

zajlik. Az ellenzékiek keresik a szereplési 
lehetőségeket. Csupa jó ötlettel állnak 
elő. Mint földre szállt angyalok, időt és 
fáradságot nem kímélve dolgoznak a nép 
boldogulásán. A média kegyeltje továbbra 
is az LMP. A legkisebb párt furcsa mó-
don mindig kap egy kis nyilvánosságot. 
Természetesen jól fésült gondolatokkal, 
jobbnál jobb ötletekkel lépnek elő. Majd 
a szocialisták a soron következő bölcsek. 
Pontosan tudják, hogy kellene most a 
nép érdekében kormányozni. Nagy kár, 
hogy korábban ez valahogy nem jutott 
eszükbe. A sort a Jobbik zárja. Ők csak 
ritkán kapnak néhány másodpercet a TV 
csatornákon. Általában kifelejtik őket a 
pártokkal kapcsolatos hírekből. Rövidke 
megnyilatkozásokban sincs köszönet. A 
legrosszabb kameraállásból a legnyaka-
tekertebb mondatokat idézik tőlük. Mint-
ha az egész párt gonosztevőkből, dege-
neráltakból állna. Hja kérem, valahogy 
el kell lehetetleníteni ezt a gyülekezetet. 
Ez most a központi - mondhatni európai -
érdek. Amúgy is elég baj az, hogy érzé-
kelhető a szélsőjobb térnyerése az öreg 
kontinensen. Már oda jutottunk, hogy 
vannak olyan szélsőségesek, akik bírál-
ják az afganisztáni missziót. Mondván: 
megnyerhetetlen háborúkra folyik el 
pénz. Sőt, a bátrabbak Líbia felszaba-
dítását se helyeslik. Márpedig Líbia in-
frastruktúrájának szétbombázása igen 
sokba kerül! Az újjáépítés pedig már egy 
másik történet. Felejtsük is el ezt a témát. 
Jegyezzünk meg belőle annyit, hogy szél-
lel szembe nem szabad olajat eladni… 
Majd egyszer, ha élünk még, a következő 
rendszerváltás után, visszatérhetünk a 
témára… 

*
Van egyéb beszélnivaló bőven. Itt van 

a csepeli sorozatgyilkosság, amelyben 
néhányan úgy igyekeztek bevételhez 
jutni, hogy áldozataikat élve eltemették. 
No, kezdetben csak nyakig ásták el őket, 
amíg a halálra rémült sértettek elárulták 
a bankkártyájuk Pin-kódját. Ha netán ha-
mis kódot adott meg némely szerencsét-
len, akkor további gyötrelmeknek nézett 
elébe. Ha stimmeltek az adatok, akkor 
viszont végleg elhantolták… A dologra 
úgy derült fény, hogy az egyik félig el-
földelt áldozatnak sikerült kiszabadulni, 
amíg a latrok a bank automatához men-
tek pénzt vételezni. Eddig négy elásott 
holttestet találtak a csepeli erdőben, ahol 
hajléktalanok élnek. A rendőrség pedig 
dolgozik… Új fejlemény, hogy ezután 
a rend őrei széjjelnéznek majd ezeken 
a szélvédett helyeken is. Bizony ez sok 
vesződséggel jár majd. Ilyen esetekben 
ui. nem használható a traffi pax (sebes-
ségmérő berendezés. Szerk.). Gyalogosan 
kell bujkálni a bokrok között, s ez nem jó. 
Mondhatnánk azt is: eső után köpönyeg. 
No de ugye az is igaz: jobb későn, mint 
soha, s bizonyára közbiztonságunk olyan 
szilárd lesz, mint a jó öreg Gellért-hegy.

Barkuti Jenő

Mi, magyarok miért nem a győzelmeinkre, 
eredményeinkre emlékszünk ünnepeinken? 
Vajon nem nevelnénk optimistább új generá-
ciókat, ha az Arany Bulla, Nándorfehérvár, 
Torda, Eger, a Kiegyezés vagy Nagy Imre 
újratemetésének évfordulóira emlékeznénk, 
azokat ünnepelnénk?       Lipták Béla (USA)



6. OLDAL                                                          ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                                  2011. Október

Elhalálozások
- Hosszú és keserves meghurcoltatása után ért véget 

Képíró Sándor élete Budapesten, szeptember 3-án. 
Isten különös figyelmességgel gondoskodott arról, 
hogy még megérhette a Fővárosi Bíróság bizonyítottság 
hiányában 1. fokon történt fölmentését a háborús bűntett 
elkövetésének vádja alól. Temetésére Sarkadon került sor 
szeptember 24-én. Nyugodjék békében!

- Kövecs István Pista (USA) augusztus 12-én négy 
hónapi betegség után 98. életévében csendesen elaludt. 
Szellemileg végig friss volt. Alig szenvedett. Mellette 
volt felesége, Németh Edith. A szimpatikus házaspár 
igen sok barátot hagyott itt, Argentínából való elköltö-
zésükkor. Isten nyugosztalja!

- Chászár Ede (USA) szeptember 11-én tíz napos 
kórházi tartózkodás után befejezte értékes életét. Nem 
szenvedett, elaludt. Méltatására következő számunkban 
visszatérünk (Cserkészoldal)

- Plósz Sándorné, sz. Pilmayer Anna életének 63. 
évében, hosszú, türelemmel viselt szenvedés után szep-
tember 17-én Barcelonában meghalt. Néhány évig éltek 
itt körünkben, Ancsa különösen megszerettette magát, 
életre szóló barátságokat hagytak maguk után. Gyászol-
ják férje Sándor és gyermekei Réka, Benedek és György. 
Fogadják együttérzésünket a távolból!

- Szeptember 18-án, egy hónappal 104. születésnapja 
után csendesen jobblétre szenderült özv. Göndör József-
né Ertl Emma. Márciusban még fürdött a tengerben, egy 
tüdőgyulladásból még kigyógyult, de júniustól kezdve 
ereje hanyatlott. Isten nyugosztalja!

Betegeink
További javulást kívánunk a kényes operációk után 

gyógyuló betegeinknek, Arreguiné Henk Leilának és 
Haynal Alajosnak. A nehezén már túlvannak!

Születések
- Martos Dénes és Vágó Éva 

újdonsült nagyszülők lettek. 
Augusztus 8-án megszületett 
Sándor fi úknál a 3,200 kg-os kis 
José. Mama és baba jó egészség-
nek örvendenek. Gratulálunk!  

- Augusztus 21-én Ladányi 
Zsuzsi is belépett a nagymamák sorába. Fia Juan 
Manuel Vilanova és Lila Karen Albarracín egy egész-
séges 3,330 kg-os fi úcskával örvendeztették meg. La-

dányiné Sacinak 
immár 6.  déd-
unokája első neve 
indián eredetű:
Tabaré Fernando 
Emanuel Vilano-
va. Sok boldogsá-
got kívánunk! 

- Augusztus 28-án Hous-
tonban megérkezett Zöldi 
András és Vere Lueg el-
sőszülöttje, a 3,500 kg-os 
Márton Marcika, a Zöldi 
nagyszülőknek 9. unokája, 
a családi vezetéknév örökö-
se. Gratulálunk a nagycsa-
ládnak! 

- Puricelliné Szabó Éva AMISZ elnök hatodszor lett 
nagymama: fi a Nicolás és Gabrielanál szeptember 13-án 
megszületett Juan Pablo kishúga, a 3,300 kg-os Delfi na. 
Lapzártáig nem kaptuk meg a képet, ezt még pótoljuk. 
Gratulálunk! 

Születésnap
id. Papp Jenőné Hauswirth Margit Babi szeptember 

17-én ünnepelte 87. születésnapját nagy családi körben. 
Az AMH is csatlakozik a jókívánságokhoz!

Utazók
- Barkász András kedves olva-

sónk augusztusban ismét Magyar-
országon járt. Újból gyönyörű 
képeket küldött az AMH-nak. 
Igyekszünk a következő számunk-
ban rövid beszámolót közölni. 

- Murányi Anna Mária Mexikó-
ból érkezett pár hetes rokoni és 
baráti látogatásra.

- Permetey Tamás Madridból 
jött 10 napos látogatásra. Felke-
reste barátait, vívótársait, és a Hungáriába is többször 
ellátogatott. 

- Jeszenszky Márta Barcelonából nagy meglepetést 
okozott családjának: 
minden előjelzés 
nélkül augusztus 28-
án hajnalban sze-
mélyesen ébresztette 
szüleit. Az itt töltött 
két és fél hét alatt 
minden pillanatot 
megragadott, hogy a 
rég nem látott roko-
nokat és barátokat 
meglátogassa. 

Események 
Mar del Plata: Jó hírt közöl Bund Zsuzsi. Az ottani 

Magyar Kör tagjai nagyon örülnek, mert van egy új tag-
juk, fi atal magyar lány, aki fölfrissíti a már idősebbekből 
álló csoportot. Magyarul is fognak vele tanulni! A 28 
éves Sólyom Hajnalkát fél éve hozta át a szerelem Bu-
dapestről Argentínába, hogy együtt legyen az argentin 
párjával, akit Ibizában ismert meg. Spanyol-magyar üzle-
ti szakfordító és tolmácsként végzett a Külkereskedelmi 
Főiskolán, utána elkezdett multinacionális cégeknek 
dolgozni (spanyol és angol nyelvű kapcsolattartóként 
kereskedelmi, vagy pénzügyi területen). Többször volt 
alkalma Madridban is dolgozni, nagyon megszerette, 
mindig vágyott arra, hogy hosszabb időre spanyol 
nyelvterületre költözzön. Isten hozta, érezze magát jól, 
ne bánja, hogy maga mögött hagyta az egész „szépen 
berendezett” magyarországi életét!

- Újabb jókedvű VAIK találkozóra adódott 
alkalom Lomniczy Paulette látogatásával. 
Kihasználták a sok ünnepelni valót és koccintottak 
Dóryék 25 éves „szenvedésére”, Kemenes Kati nagy-
mamaságára, Fóthy Tuku, Lomniczy Alexandra 
és Makkos Erzsi születésnapjára, Balthazár Márti 
VAIK-taggá válására, no meg a vonatkozó férjekre - és 
mindannyiunkra! 

EZ-AZ
- Zombory István Hungária elnök továbbra is kapja a 

lelkesítő e-maileket, olyanoktól is, akik nem tartoznak 
még a Hungária tagságához, de akiknek támogatását, 
beiratkozását szeretettel várja a vezetőség. A bejelentett 
felújítások, tatarozások már nagyban folynak. A novem-
beri Cserkészbálon újdonságokkal találkozhatunk! 

- ITT-OTT Találkozó (Ohio): Augusztus 3. hetében 
ismét magyar szótól visszhangzott a Reménység Tó 
környéke. Mintegy 110 magyar gyűlt ott össze, hogy 
részt vegyen a Magyar Baráti Közösség évi Találkozó-
ján. A résztvevők az 
amerikai kontinens 
szá mos  mag ya r-
lakta közösségeit 
képviselték és töb-
ben Magyarország-
ról látogattak oda. 
R e m é n y k e l t ő e n 
nagyszámú volt az 
ifjúság részvétele. Ez 
főképpen azért fon-
tos, mert az ifjúság 
bevonása és részvétele lényeges a magyar intézmények 
működésében és a modern elektronikus kapcsolat-rend-
szer módszereinek fokozott alkalmazásában. 

- Buenosban a Szent István koloniális ünneplésének 
mellőzésével szemben a córdobai magyarok kitettek 
magukért: méltó keretek közt, ünnepi ebéddel emlékez-
tek meg Államalapító első szent királyunkról. (l. SP 
3.o.) A barilochei magyarok is átfogó szervezkedéssel 
megmutatták, mit jelent egy magyarnak Szent Istvánról 
megemlékezni: ezt olvashatjuk Besenyi Karcsi barátunk 
krónikájában (l. 2.o.). A Buenos Aires-i magyar kolónia 
ígéri, hogy jövőre jobban mozdul!

- Facebook-on vette föl velünk a kapcsolatot Exequiel 
Merlo fi atal argentin diák, ily módon (sic): „Voltam 
cserediák Debrecenben 1 évre, azért beszélek egy kicsit 
magyarul. Akartam kérdezni tőletek ismeritek néhány 
hely valahol Argentínában ahol lehet megtanulni a ma-
gyar nyelvet? Nekem kellene javítani, mert még mindig 
van sok hibáim amikor beszélek magyarul, nem akarok 
elfelejteni minden mert nincs a lehetőségem beszélni 
magyarul senkivel. Nagyon tetszik ez a nyelv, olyan 
szép!” Nagyon megható, csak egy nagy bökkenő van: 
Exequiel Formosában lakik… Megkapta az AMH linket, 
hogy legalább interneten olvashassa híreinket.

- Szeptember 4-re a Buenos Aires-i Polgármesteri 
hivatal meghívót küldött a kolóniáknak, hogy a Teatro 
Colónban egy hangversennyel ünnepelje meg a Beván-
dorlók Napját. Magyarok is részt vettek, és a kiváló 
akusztikájú teremben nagy élvezettel hallgatták meg 
a zenei előadást, miközben gyönyörködtek a felújított 
világhírű színházban. 

- Elérkezett a nagy fordulópont az Argentínai Magyar 
Református Egyházban. A templom épületét 53 év hasz-
nálat után presbitériumi határozat által eladták, és vár a 
kiürítésre. Október 2-án lesz ott az utolsó Istentisztelet. 
Ezután a gyülekezet átmegy a Krisztus Keresztje evan-
gélikus templomba, ahol a hó 1. és 3. vasárnapján tart 
Istenszolgálatot, a hó 3. vasárnapján magyarul, közösen 
az evangélikus testvérekkel. Nt. Demes András itt és 
így folytathatja tehát a boldog emlékű református nagy-
apja, Nt. Demes Péter működését, aki magas korát 
meghazudtolva az emigráció hőskorában sok éven át 
nagy szeretettel összefogta a két protestáns gyülekezetet, 
egész haláláig.

Mit hallott az AMH ?†
                                                                  „Úgy szerette 

Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz

Őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen”.Jn.3,16.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

id. dr. Képíró Sándor
volt csendőr százados

Sarkad, 1914. február 18. - Budapest, 2011. szeptember 3. 

visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.

Emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük.

A gyászoló család

Drakula a Hungáriában
„A Drakula árnyékában - a romániai forradalom 

kitörésének valódi története” című 
dokumentumfi lm augusztus 22-én 
került vetítésre a Hungáriában. 
Szöczi Árpád rendező mutatta be.

A fi lm a 41. Magyar Filmszem-
lén Duna-díjként kategóriájában 
megnyerte a „legjobb dokumen-
tumfilm” címét. Szöczi saját él-
ményeit dolgozta fel a filmben: 
„A 80-as években részt vettem az 
’Erdélyi ügyben’ Torontóban, ahol 
születtem és akkoriban éltem. Édes-

apámmal együtt annak a titkos küldetésnek az előké-
szítésében munkálkodtunk, amiről a fi lm szól. Közösen 
Tőkés Istvánnal (Montrealban) és Hámos Lászlóval 
(New Yorkban) adományokat gyűjtöttünk a küldetés 
fi nanszírozására. A legnagyobb élményem a forgatás 
alatt a Tőkés Lászlóval készített interjú volt. Láthattam 
kitartását, bátorságát, és több olyan részletet mondott 
el, amiről addig tényleg nem tudtam.”

A fi lm bemutatja az akkori temesvári lelkésszel, a 
közismert romániai ellenzéki személyiséggel, Tőkés 
Lászlóval 1989 márciusában készített tévéinterjút és a 
felvételek Romániából való kalandos kicsempészését. 
Az interjút az MTV Panoráma közvetítette. Ez indította 
el azt az eseménysorozatot, amely végül a temesvári 
forradalom kirobbanásához és a diktatúra bukásához 
vezetett. Részletezi az eseményeket, és a csak részben 
elérhető Securitate-archívumoknak köszönhetően nyil-
vánosságra hoz titkosrendőri személyazonosságokat. 
Egykori vezetőket is megszólaltat. 

A vetítés után a rendező a közönség kérdéseire 
válaszolva a Securitate-archívumában végzett kutatá-
sainak legújabb eredményeiről is beszámolt, majd 
együtt fogyasztották el a gulyás-vacsorát a Hungária 
vendéglőjében.                             Balthazár Mártha

Szöczi Árpád 
rendező

► José Martos, Silvana mamával 

◄ Tabaré Vilanova 
szüleivel és az újdon-
sült nagymamával 

► Zöldi Márton Marcika, 
a családi név letéteményese 

Barkász András Magyarországon ►

A vidám VAIK-ok (b.-j.): Fóthy Muka, Bernáth Bella, Lomniczy Alexand-
ra, Balthazár Márti, Fóthy Rita, Retezár Mónika, (állva): Lindqvist 
Pia, Fóthy Zsuzsi, Haynal Edith, Kemenes Kati, Lomniczy Paulette. 
2 születésnapos lemaradt a képről: Fóthy Tuku és Makkos Erzsi 

A békés Lake Hope

Jeszenszky család. b.-j.: Zsuzsi, Attila papa, 
Márta, Barczikay Mária mama és Alan unoka
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- Kolóniánk életének legkimagaslóbb eseménye au-
gusztus 2. felében, a Szent Efrém budapesti férfi kó-
rus látogatása és 3 gyönyörű koncertje volt. Erről az 
ARS elnöke, Dr. Székásy Miklós írt Hírlapunk előző 
számában részletes beszámolót. Pár szót szeretnék ehhez 
mint zenekedvelő hozzáfűzni. A mai világban, a mo-
dern, sőt olykor a klasszikus koncerteken is a szólisták 
hangerősítővel, nagy lendülettel énekelnek. Meglepő és 
egyben megható, amikor a Szent Efrém 4 hangon előadó 
énekművészei szájából szent nyugalommal, hangszóró 
nélkül, olyan búgó vagy csengő hangok áradnak, mint 
egy hangszerből. Augusztus 12-én, búcsúkoncertjük 
után külön élmény volt vacsorázni és beszélgetni ve-
lük a Mindszentynum éttermében. A csoport minden 
egyes tagját Magyarországon mint szólistát elismerik. 
Domahidy László mély basszus hangját meg világvi-
szonylatban is!

- Augusztus 20-án estére a Hungária klub és a Regös 
Néptáncegyüttes pecsétjével ellátott részletes meghívót 
osztogattak, vagy küldtek e-mailen a rendezők: “GRAN 
CENA SHOW 2011. Folklore húngaro, celta y armenio. 
¡Música en vivo! Bono contribución $70. Incluye cena, 
postre y show.” Ez valóban egy vidám, szórakoztató 
estének ígérkezett. Nem csalódtunk. Minden elvárást 
felülmúló siker koronázta. Telt ház, gördülékeny ren-
dezés, kiváló műsor, ízletes vacsora, minden dicséretet 
megérdemel. Szívesen ecsetelem - mint tánckedvelő - a 
részleteket, hogy sajnálkozzanak azok, akik nem voltak 
jelen. A műsor 20.30 órára volt hirdetve, de mire min-
denki megjött és a 8-10 személyre terített asztaloknál 
elfoglalta helyét, félórás késéssel és egy meghatóan szép 
meglepetéssel el is kezdődött. Cserkészek jelentek meg, 
és égő gyertyákkal kidíszítették a színpadot. A meglepett 
vendégek asztalára a kiscserkészek egy égő gyertyát 
helyeztek, majd Kerekes Miklós a színpadra lépett és 
kitűnő megnyitó beszédével spanyolul üdvözölte és 
felvilágosította a közönséget. Augusztus 20-án, Szent 
István első koronás királyunk emlékére a világ minden 
magyarja századok óta ünnepel. A gyertyák fénye embe-
reket összekötő megértést, világosságot jelképez. Meg-
ható beszéde után emeltük poharunkat és köszöntöttük 
a közöttünk megjelent Istvánokat. 

Grabner István műsorvezető röviden és vidáman 
mutatta be a 3 tánccso-
portot. Az 1. műsorszámot 
kedvenceink, a Regösök, 
különböző magyar tájak 
néptáncaival alakították. 
Utána ügyes kis cserkészek 
egyenként tették elénk a 
mamák által főzött finom 
pörköltöt. Amíg a közön-
ség falatozott, a következő 
tánccsoport készülődött.

Kisvártatva folytatták az előadást. Az írek mutatták be 
nekünk ősi kelta néptáncukat, amelynek ismertető jel-
legzetessége a géppuskaszerű ritmikus dobolás - lábbal. 
(Évekkel ezelőtt csodáltam meg az írek leghíresebb nép-
táncegyüttesét, amely nemzetközi körútja alkalmából Ar-
gentínában, a Luna Parkban lépett fel). Közöttünk először 
szerepeltek helybeli kelta néptáncosok, és viharos dobo-
gójukkal óriási sikert arattak. Alig ocsúdtunk fel ebből az 
élményből, újabb meglepetés, öröm ért bennünket. Sokan 
akkor ismerhettük meg a Regösök legújabb művészetét, 
tehetségét: a vonósnégyes bandát, énekesnővel kiegé-
szítve! Az énekesnőben, aki mikrofonnal, lendülettel, 
remekül nótázott, felismertük Zombory Michelle-t, akit 

eddig csak 
a  r e g ö s -
t á n c o s o k 
között lát-
tunk. Most 
é r t e t t e m 
meg, hogy 
az általam 
foglalt asz-
talon miért 

állt a nagymamák asztala felírás…  23.30 órakor észre 
sem vettük, hogy már ágyban lenne a helyünk. Remek, 
változatos műsor: vérpezsdítő magyar, kelta és örmény 

táncbemutató és fi nom étel-ital mellett el-
repült az idő. A magam részéről nem mint 
nagymama vettem részt, hanem a Regös 
Néptáncegyüttes lelkes híveként. Közöttük 
ui. megfi atalodunk! Mindenkinek ajánlom -
B vitamin helyett!

- Augusztus 25-én du. a magyar nagy-
követségen Puricelliné Szabó Éva 
AMISZ elnök vette át a Club Europeo 
elnöki szerepét. A tagországok vezetőit és 
követeit Barcsi Gyula 1. tanácsos és Házi 
Judit főkonzul és férje, Sergio fogadták. 
Ebben a rövid, de ünnepélyes aktusban 

Spanyolor-
szág adta 
át az elnöki 
stafétabotot 
Magyaror-
szágnak. A 
Club Euro-
peo az Euró-
pai Unió 
alapítói 
szellemében 
keletkezett 
az Argentí-
nában meg-
honosodott európai közösségek kezdeményezésére.
Alapító tagok voltak a németek, az olaszok, a hollan-
dok, a belgák, a franciák, valamint a spanyol, svéd, dán 
és osztrák kolóniák képviselői. Ezelőtt néhány évvel 
Józsa Mátyás magyar nagykövet diplomáciájának 
köszönhetjük, hogy Magyarországot, mint első „utód-
államot” bevették argentínai klubtagnak, most pedig 
Szabó Évát, a magyar Intézmények elnökét vezetőnek 
(2011. augusztus-2012. január). Ezzel együtt minden 
Intézményünk tagjának lehetősége van belépni a Club 
Europeóba. A minden 6 hónapban változó elnöki tisztsé-
get most első ízben veszi át Magyarország, az alelnökit 
pedig Ausztria, Georg Porak barátunk személyében. Az 
ünnepség után álló fogadáson mindenki nagy örömmel 
üdvözölte a közismert kedves elnöknőt és fogyasztotta 
el a príma sós és édes falatokat. A nagykövetség magyar 
boraival koccintottunk egymás egészségére. Köszönjük 
Évának, hogy ezt a felelősségteljes szerepet elvállalta. 

- Szeptember 2-án Kovács-Baráth Gizella, Babszi 85 
éves születésnapja jóllehet nem kimondottan koloniális, 
de nekünk kortársainak jelentőségteljes esemény volt. 
A Hungária ebédlőjében Omar díszesen terített asztala 
körül jöttünk össze, hogy felvidítsuk hónapok óta teljesen 
visszavonultan élő, gyengélkedő barátnőnket. Társasá-
gunk nem volt olyan üdítő, mint a cserkészeké, mégis 
sikerült Babszit megnevettetni, sőt nótázásra is bírni. Sok 
öreg barátnő között két öreg barátot is találtunk. Zaha 
Sándor kedves rímekkel köszöntötte fel az ünnepeltet, 
Bingert Iván pedig diszkrét tréfákkal mulattatta, majd 
felidézett vele régi, közös emlékeket. Iván édesapja, Bin-
gert János a Hunnia fi lmgyár vezérigazgatója és Hav-
rán László, Babszi 
sógora Budapesten 
munkatársak és jó ba-
rátok voltak. Babszi és 
kortársa Iván jóformán 
együtt nőttek fel. Mi-
vel Iván szeptember 
8-án tölti be a 85-öt, 
születésnapjukat egy 
pohár pezsgővel meg-
ünnepeltük.

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

   Események   

Augusztus 14-e és 
ma, szeptember 7-e 
között rendkívül moz-
galmas napokat éltünk 

át. Ma először nem mint Argentínában élő 
„magyar honleány”, hanem mint magyar 
származású argentin honpolgár szeretnék 
magyarul beszámolni az elmúlt hetek 
izgalmairól. Az Argentínai Magyar Hír-
lapot nemcsak országunkban, hanem a 
világon bárhol azok olvassák, akik tudnak 
magyarul. Ezt az aránylag kicsiny sereget 
valószínűleg érdekli Argentína helyzete 
és benne a mi életünk. Magyar sziget, 
szórványmagyar közösség vagyunk a 
nagyvilágban. Magyarországon élő honfi -
társainkkal együttérzünk. A világ egyéb 
országaiban élő magyarokkal szívesen 
vesszük fel a kapcsolatot, de velük együtt 
érezni sajnos nem tudunk. Egy Észak-
Amerikában született vagy nevelkedett 
magyar másképpen gondolkodik, mint 
egy Dél-Amerikában, egy latin országban 
élő. 

*
Magyarországról az ott élő tudósítóink 

hírei a legmérvadóbbak. Érdekes módon 
politikai vívódásukat mi, argentinok job-
ban megértjük, mint a magyarok nyugati 
szomszédai. A társadalom a II. VH után 
egy engedékeny, inkább szabados társada-
lommá alakult. Vagy - fejlődött? Azelőtt 
csak Jupiternek volt szabad minden, ma 
már az ökörnek is. Túl vagyunk a fasiz-
muson, talán a kommunizmuson is. Ma 
már a kapitalizmus és a szocializmus 

között kell választanunk. Mire Európa 
országai az Európai Unió keretein belül 
összeszoktak, ma már a szétesés határán 
állnak! A magyarok az Unión belül csak 
akkor értenek egyet, ha van egy közös 
ellenség. Békében széthúznak. Állandó 
jelleggel „tépi őket a balsors”. 

*
Argentin hazánkban a kormánypárt 

(FPV - Frente para la Victoria) a döntő 
októberi elnökválasztást szem előtt tart-
va, augusztus 14-én újszerű, költséges, 
általános és kötelező előválasztást ren-
dezett. Győzelemre fel! jelszóval akart 
megmérkőzni 7 ellenzéki párt jelöltjével. 
Mi, szabadon választó jámbor polgá-
rok kötelességtudóan, de kedvetlenül 
vettünk részt. Az ellenzéknek ui. nem 
volt vonzó jelöltje. Erről már írtam előző 
számunkban, a választások éjjelén. Meg-
történt, ami miatt hónapok óta aggódtunk. 
Elnöknőnknek és a Kirchner FVP pártnak 
sikerült okos, ravasz politikával meg-
osztania az ellenzéket. Elnöknőnk jogi 
végzettsége nem volt hiábavaló. Divide et 
impera! Megtanulta, hogy a régi rómaiak, 
már 2000 évvel ezelőtt, birodalmuk népei 
felett azért tudtak uralkodni, mert meg-
osztották, összeveszejtették őket. Pártja, 
a megjósolt 45% helyett több mint 50%-
kal nyert. Az ellenzék 7 pártja: Peronista 
(Duhalde) Radikális (Alfonsín) Szocia-
lista (Binner) stb. majdnem egyforma 
12 körüli százalékkal szétesett. Minden 
párt székhelyén teljes döbbenet, ámulat-
bámulat uralkodott. Utolsó benyomáso-

mat a TV ernyőjén látottakról pontosan 
rögzítettem. Cristina Kirchner könnyes 
szemmel rebegte, hogy ezentúl szerényen, 
alázatosan (con humildad…), hihetetlen 
békésen fogja vezetni népét. Következő 
percben letörölte könnyeit, és harcra hív-
ta az ifjúságot: Változtassuk meg együtt 
az országot - harsogta.

Mi lesz ebből? - kérdezzük aggódva... 
A választási hadjárat szövegében azt hal-
lottuk, hogy Argentína 200 éves történel-
mében soha nem fejlődött annyit, mint az 
utolsó 7 évben. Mit akar az elnökasszony 
megváltoztatni?

Azóta eltelt 3 hét. Komoly kutatásomat 
összegezve arra az eredményre jutottam, 
hogy egyelőre itt nem akar senki semmit 
megváltoztatni. Egyik pártnak sincs hatá-
rozott politikai platformja. Csak az anyagi 
érdek tüzeli őket. Argentína gazdasági 
helyzete jelenleg valóban előnyös, amit 
nem a kormánynak köszönhet, hanem 
elsősorban a gazdasági világkonjunktúra 
kedvező szeleinek, amit vitorlájukba már 
évek óta fúj Európa, de főleg Kína, amely 
a legmagasabb áron vásárolja fel Argen-
tína szója rekordtermését. A kormány 
legkomolyabb ellenfele, a mezőgazdák 
szövetsége, a “Comisión de enlace” hall-
gat. Ma még csendben zsörtöl, mert a 
búzát nem exportálhatják kedvük szerint 
(ezt a kormány szabályozza és megaka-
dályozza), vagy, mert az állam egyre 
mohóbban vágja le róluk az adót. Ezzel 
szemben az élelmiszeripar “Agroalimen-
tario” bemutatója a látványos Tecnópolis 

kiállítási parkban mindenkit, főleg az ipa-
ri vállalkozókat meghódította. Meddig tart 
majd a barátságos egyezkedés a gyáripar 
és a kormány között? Nem lehet tudni, 
se megjósolni. Egyetlen tény, amit állí-
tani merünk az, hogy az államkasszában 
van még pénz és amennyiben elfogyna, 
van mit kisajátítani, vagy lehet veretni. 
A kulcs még mindig a hatalom kezében 
van. A hatalom októberig és minden 
valószínűség szerint utána is a Kirchner 
párt kezében lesz. 

Irány tehát egyelőre a Frente para la 
Victoria. Argentin honfi társaim igen le-
leményesek, helyezkednek, egyezkednek, 
osztozkodnak, amíg futja a pénzből. Igazi 
krízis csak akkor fenyeget bennünket, ha 
a beígért szociális jólét fedezésére túl sok 
kölcsönt kellene kérjünk a kizsákmányoló 
külföldi bankoktól. Addig folyjon tovább 
a show és a dínomdánom. Szegény ember 
mindig lesz. Sajnos igaz, hogy - főleg É-
szak-Argentínában - az emberek éheznek, 
sőt éhenhalnak. Annyi segélyt kapnak a 
nyomorgók, hogy már nincs szükségük 
dolgozni, és tanulni sincs kedvük. Nézik 
a televíziót és a labdarugó versenyeket, 
ingyen. Ha kell, fi zetés ellenébe buszokon 
kivonulnak tapsolni. Az is egy foglalko-
zás, egyfajta nyugdíjas állás...

Magyar honfi társaim, miattunk, argentin 
magyarokért, ne sírjatok! Megvagyunk 
- aránylag jól. Ti is megvagytok - arány-
lag nyugodtan. Mi volna, ha végre ti 
sem sírnátok? A balsors már rég nem tép 
benneteket.

A résztvevő vendég tánc-
csoportok is kitettek magukért 

A Regöseink MÁKOS bandája, már fürge énekesnővel színesítve!

A „nagymamák asztalánál” csupa elegáns barátnő. 
b.-j.: Móriczné Marika, Kemenesné Edith, Rakol-
czayné Márta, Monostoryné Ildikó

A Club Europeo új elnöknőjét, Szabó Évát 
köszönti  a magyar nagykövetség nevében 
Barcsi Gyula 1. tanácsos             Fotó Jakab

Két régi barát születésnapi koccintása: 
Kovács-Baráth Babszi és Bingert Iván
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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 - ideiglenes pos-
tacím  - Aráoz 1857, (1414) Bs. 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. 4542-9877 - 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. (5411) 4715-2351 - nvattay@arnet.com.ar

VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS
BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA DE BARILOCHE 
– Mitre 213, 2°, of.8, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-430282 
luiseduardostany@hotmail.com
CHACOI MAGYAR EGYESÜLETEK:
- COLECTIVIDAD HÚNGARA DE CNEL. DU GRATY – M. Moreno N° 12, (3541) 
Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649
- VILLA ÁNGELA-I MAGYAR EGYESÜLET - SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS 
MUTUOS – Hungría 150, (3540) Villa Ángela, Chaco. Tel. 03735-420-939
CÓRDOBAI MAGYAR KÖR - CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Recta Martinolli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba.  Tel. 0351-481-8531 / 
0351-156-144-070 - fi lipanicslili@gmail.com
SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA 
FE (CAPITAL) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 - 
zoltanhorogh@hotmail.com

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

Rovatvezető Sebessné Bonczos Zsuzsa
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné Graul Trixi

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

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com
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AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI
Alapító Fővédnök:  Rubido-Zichy Hohenlohe Senta (✝)

2005-től 2010-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend): 
(1x) B.Á. (Kanada) - Csesztregi Ferenc - Dr. Andrés Faragó -
 Gosztonyi Attila - Grosschmid Mária (Mo) - Jakab János (USA) - 
K.I. - Dr. Kraft Péter - Kurhelec János - Magyar Református Egyház -
N.N. - Sisa István (USA) - Szekeres Zsolt - Zombory István 
(2x) Álvarezné Zöldi Viktória - N.N. - Dr. Besenyi Károly - Kalpakian 
Ervin - Mészáros Lászlóné Angéla
(3x) Dobosi Szabó Anikó - Gorondi István és Edith
(4x) Dőry Ilcsi - “Instituto Internacional de Artes Culinarias Mausi 
Sebess” - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - Pejacsevich Alexis
(5x) Rubido-Zichy Hohenlohe Senta (✝) - Erdődy József - Móricz 
Istvánné 
(6x) Dr. Alitisz Constantino - Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesse-
rű Judit (USA) - Dr. Orbán László - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa

Alapító Védnökök:
Alitisz Constantino - Eickertné Rubido-Zichy Antoinette (✝)  - Gorondi 
István és Edith - Lomniczy József - Monostoryné Kövesligethy Ildikó -
Móricz Istvánné - Papp Jenő - Takács István (✝) - Zilahi Sebess Jenőné 
Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügyvéd

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

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

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4372-6844
15-5026-4512 

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4823-9347

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

- A megjelent írások nem fejezik 
ki szükségszerűen a szerkesztő 
véleményét, és azokért minden 
esetben szerzőik felelősek. 
- Kéziratokat, fényképeket nem 
őrzünk meg és nem küldünk 
vissza. Javítás és rövidítés jogát 
fenntartjuk.
- Szabályosan gépelt, kijavított, 
és e-mailen beküldött  írások a 
közlésnél előnyben részesülnek. 
- Hirdetéseket csak a hirdetési díj 
befi zetése után közlünk. 

- Dobosi Szabó Anikó  
- Pejacsevich Alexis
- Luraschiné Földényi Judith
- Dr. Némethy Kesserű Judit
- "Instituto Internacional de
 Artes Culinarias Mausi Sebess"
- Magyar Református Egyház
- Mészáros Lászlóné Angéla
- Z. Sebessné Bonczos Zsuzsa (x2)
- Dr. Besenyi Károly (x2)
- Dr. Alitisz Constantino
- Dőry Ilcsi
- Móricz Istvánné
- Kalpakian Ervin
- Álvarezné Zöldi Viktória
- Grosschmid Mária
- Dr. Orbán László (x3)
- Meleg Piroska
- Dr. Andrés Faragó
- N.N.
- Dr. Farkas Ferenc

2011:    

Hálásan köszönjük adományukat, 
támogatásukat, fölülf izetésüket! 

Az Argentínai Magyar Hírlap Dél-Amerika 
egyetlen magyar nyelvű nyomtatott újsága. Több 
országában is kapják (Brazília, Uruguay, Chile, Bolívia, 
Peru, Venezuela, Mexikó), északon USA és Kanada. 
Európában MO-on kívül Németország és Svájc. 
Miért nem tud megélni?    amh.argentina@gmail.com

Hivatalos órák: A hó 2. és 4. 
péntekén 19 - 21 óra. 

Hungária Egyesület 1. em. 
Pje. Juncal 4250, Olivos 

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

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Szervezi a ZIK

Újból jön a 
KALÁKA 

EGYÜTTES! 
Bővebbet l. röplap
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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!

„Szerteszét a világon élnek magyarok. 
Magyarság azonban csak egy van, s a 
magyar nemzet -, amely e kulturális 
sorsközösségben létrejött - egységes, 
bár részei a világon sokfelé vannak.” 
(Ismeretlen)

Egyik falu alszik, nincsen,
másik pedig amott sincsen,
szegény háznak kapujára,

belsejére s homlokára,
ráhajol a baja-búja,

kertjét már a halál túrja,
recseg-ropog kisajtója,

összeomlik istállója,
a gazdája sóhajtása,

fájdalmának hasonmása,
Isten, lelke bátorőre

reped, mint a száraz bőre,
ablakától-ablakáig,

pokoltól a mennyországig. 
*

Még nem egységes magyarság lakja a 
világot! Ezzel tisztában vagyok, pedig 
az emigráció árnyéka alól röntgenezem 
helyzetünket, a sok parányi bunkerun-
kat. Első tapasztalataim szüleim meg-
fosztott magyarságából táplálkoztak, 
de serdülésemtől elkerülhetetlenül 
magamhoz vettem az argentin kolónia 
akkoriban határozottan zűrzavaros ösz-
szevisszaságát is. Felnőtt koromra vi-
szont egy kétlábon járó dilemma lett 
belőlem. Pihenés nélkül kérdezek, s 
válaszokat merészelek találni magam-
nak, de igen kevés elégít ki, még nem 
bukkantam rá szerepünk egyensúlyára. 

Különböző ablakokból nézzük a va-
lóságot, mi magyarok! Jelenleg kevés 
derülátó ablakkal állok szemben, még 
kevesebbet sikerült kinyitnom. Mind-
eddig az ablakok nehezítették meg a 
találkozást. Makacs zárak, lakatok, vas-
függönyök, rozsdás, elavult drótok néha 
még a levegőt sem engedik szabadon 
közlekedni. Sok félelemmel kell szem-
beállnom. Gyakran közönnyel, szennyes 
elvvel, tudatlansággal. Lemondással. 
Európai merevséggel. 

A falusi ablakok is óvatossággal nyíl-
tak ki előttem. Kérdéseim zavarják a 
magyart. Pedig jogosan kérdezhetek, 
ha magyarnak neveltek, itt, Magyar-
országon kívül, Magyarországtól na-
gyon messze. Kényszerről hallok, 
igazságtalanságról, útlevél kérdésről, 
kárpótlásról, ellenállásról, börtönről, 
szabadságról, túlélésről és anyanyelvem 
esetleges megmaradásáról.

Ablakokat nyitogat-
nék, virágos függö-
nyösöket, és beenged-
ném a friss, egészséges 
szellőt. Szélnek eresz-
teném a beszorult kí-
nokat, a szomorúságot, 
a haszontalanságot.

A legtisztább forra-
dalom óta hajszálnyival 
több mint egy fél évszá-
zad telt el; gyakorlati-
lag az én egész életem. 
Valóban semmi sem 
változott. A magyar 
retteg, a magyar túlél, 

a magyar vitatkozik, a magyar hibákat 
keres. A magyar elkeseredik. Nem azért 
jöttem e világra, hogy elkeseredjek. 
Építő magyarnak bocsájtott e világra 
a sors!

Nyissunk ablakokat együtt! Rozs-
dától nyikorgókat és a vidám-újakat! 
Az emigrációban továbbfejlődő ma-
gyarságnak az rendeltetett, hogy az 
eddig átéltet megeméssze, mintha 
valamikor azt a missziót kapta volna, 
hogy minden áron megóvja az igazit. 
Árvaságban, szabadságban! Ez olyan 
hatalmas erőt adhat, annyira gazdag 
eszközt nyomhat a kezünkbe, hogy 
ellenállni nem lehet!

Nyitogassuk a múlt tanulságos abla-
kát is! Engedjük be a robbanások porát, 
és takarítsuk el! A mi ablakunkon ke-
resztül pedig özönljön ki a meleg ottho-
nunk vigasza! Próbáljuk hát megérteni, 
miért vagyunk itt, és nem ott! Fogjuk fel 
s fogadjuk el, hogy biztos van ok arra, 
hogy a mi itthonunkat nem fenyegette 
se bomba, sem ávó, sem félelem!

Ma, 56 ablakait kinyitva még mindig 
igazán honszerető magyar példát szív-
hatunk magunkba. Bátorságot tanulha-
tunk. Hálát adhatunk. Tervezhetünk.

Az 56-os ablakok nem olyanok, mint 
a mieink. Az én ablakom mindig tiszta 
volt, napsugaras. Mégis innen s ebből 
nézhették apámék is a sorsukat. Sok-
szor behúzták a függönyt, hogy ne kell-
jen lássák a reménytelenségüket.

Ma kinyitjuk a harcos utcákra néző 
ablakot, a menekülők felé nézőt. Átsé-
tálunk az andaui hídon is. Benézünk az 
akkoriban titokban elmondott gondo-
latokra. A felségesen lázadó magyarok 
isteni hangulatára.

Ez nem elszomorító! Ez tanulság! 
Még mindig (és meddig?) a közelmúlt! 
Nem arról esik a szó, hogy ne felejt-
sünk. Mert ez már nem lehetséges. 
Viszont arról igen, hogy mit tehetünk 
tovább, hogy 56 érdemességét őrizzük 
meg!

Így hát ne maradjon el a mai Ma-
gyarország ablakai kinyitása, az elcsa-
toltságban még nem begyógyultaké 
sem! Takarítunk tovább, ha a Jóisten 
megengedi ezt nekünk! Mert jó messze 
kerültünk. Elszigetelten, vágyódásban 
élünk… tudatosan be-bekopogunk 
egy-egy hazai ablakon. A mieink tárva-
nyitva… várunk. Állunk!

Zólyomi Kati

néz ki, hogy nem kutatják végig fegyveresek 
a kapualjakat. Legjobb lesz innen kimenni, 
gyorsan elmenni - de még várok, várok.

*
Kilépek. Jaj, szemben fekszenek moz-

dulatlanul, meghaltak, nincs sebesült? 
Teljes, halálos csend van. A tér közepéről 
sem hallatszik semmi. Pár métert gyorsan a 
sarokig, aztán jobbra a Nádor utcába. Sehol 
senki, üresek az utcák.

Hát hova mész? - gondolom - nem me-
hetsz el innen, ezt le kell fényképezni, ezt le 
kell fényképezni! - És ha lelőnek? 

Lassan visszamegyek a sarokig. Előve-
szem a fényképezőgépemet. Óvatosan balra 
nézek: a házsaroknál a tank áll, ugyanott, 
ahol az előbb - mozdulatlanul. Csinálok egy 
felvételt még a sarok mögül, messze vagyok, 
normál objektívvel közelebb kellene men-
nem, legalább az utca közepére, dehát ha az 
utca közepén állok, az lő le, aki akar!

Észreveszem, hogy a fi lm végére értem, 
nem megy tovább. Filmet kell cserélni! Min-
dig akkor, amikor a legalkalmatlanabb… 
Visszamegyek a Nádor utcába, és remegő 
kezekkel új fi lmet teszek a gépembe. A nagy 
csend valahogy megnyugtat. Sehol senki. 
Vissza a sarokhoz, megint tétovázok... Ne 
gatyázz! Ki kell menned az utca közepére, 
hogy balra a messzebb fekvőket is le tudd 
fényképezni!

És kimegyek. Állok az út közepén, mint 
egy céltábla a lövöldében, félszemmel a tank 
felé nézve, szememhez emelem az Exaktá-
mat, na most fog lőni! 

Nem lő. Éles - nem éles, csinálom a fel-
vételeket, talán remegek is, a lélegzetemet 
is visszatartom, ha lőnek biztos eltalálnak, 
de még közelebb kéne menned, ott fent is 
fekszenek, nem, már nem bírom, óriási a 
félelmes feszültség bennem. Megfordulok, 
ne szaladj, ne szaladj, nyugodtan a sarokig, 
aztán gyorsan haza!

Már nem megyek át a Szabadság téren, 
hanem a Nádor utcán, aztán egy kereszt- 
utcán a Lázár utcába.

*
Micsoda borzalmas gyilkosság! Majd-

nem lelőttek engem is, nagy szerencsém 
volt! Micsoda rettenetes gyilkosság! Egy 
orvos is volt köztük, a táskájával. De hogy 
ez a gépfegyver milyen halk volt. Egy gép-
fegyver? Én csak egyet hallottam.

És most mi lesz, mi lesz tovább? Hát ez 
a forradalom? Felszabadulunk? Harcolni 
kell érte. Gyerünk, gyerünk, gyorsan haza, 
a fi lmet előhívni!

A Lázár utca üres, a házunkban is teljes 
csend van. Kéne telefonálni valakivel, 
de nem tudok, mindig látom a halottakat 
magam előtt. Most is, állandóan. Az én 
szegény, pesti mártír halottaimat. Még ma 
sem tudom a nevüket ! 

*
Ezt az embertelen gyilkosságot, mészár-

lást számtalanszor átgondoltam. Micsoda 
borzalmas energiák élednek fel a hatalomért! 
Milyen kegyetlen eszközei vannak a leigá-
zásnak. Tanultad, olvastad. Állandóan ölik 
egymást. Ez mindig így lesz? Nálunk pedig 
de szép lenne, ha az orosz elmenne, és vinné 
a helytartóit magával! 

*
Hogy ki lőtt, és honnan? Szerintem, miu-

tán a géppuska olyan halk volt, valahonnan 
az épületekből vagy tetőkről lőttek, nem az 
orosz tank lőtt.

Ezt az is bizonyítja, hogy a felvonulók 
ugyan egy tömör, hosszú sorban jöttek, de 
a minisztérium előtti úttesten nem feküdt 
halott, a lövedékek szöge miatt csak a jár-
daszigeten.

Köszönet Kengyel Károly. © by Ferenc Andor 
Suba, Bio/H. 

Olvasunk… és gondolkozunk:
„Ablaktól-ablakig”

56-os tiszteletadó műsor lesz a Hungáriában!

Havi „HUFImondat”: 
„Ha tudtam volna előre, hogy egyes dolgok oly rövid ideig tartanak, 

megpróbáltam volna jobban megtartani őket emlékezetemben.” (ZK)

Forradalom van?! 
Mészárlás az Országháznál

Ahogy hallom, még mindig vitatkoz-
nak azon, hogy ki lőtt, hogy ki volt a 
gyilkos, és honnan lőtt!? Én ott vol-
tam, körülbelül tizenöt-húsz perc után 
készítettem a fényképeimet. Katonai, 
ballisztikus szakértők sokat következ-
tethetnének a halott testek fekvéséből!
Budapesti napló: 

1956. október 25
Mindnyájunkat, engem is megszállt egy 

tétova remény, egy optimista öröm. Meg-
szabadulunk az oroszoktól, a magyarországi 
helytartóiktól, a magukat „kommunistá-
nak“ nevező nómenklatúrától? Szabadok 
leszünk?

Minden olyan váratlanul jött, szinte hihe-
tetlen. Senkit sem érek el telefonon. Meg 
kell nézni mi van a városban. Elindulok. A 
Lázár utcai lakásomból jövet a Szabadság 
téren az Amerikai Követség épülete előtt 
100-150 tüntető, egyesek szeretnének be-
menni. A Perczel utcában békésen állnak 
még a követségi alkalmazottak nagy ame-
rikai autói.

Csinálok néhány felvételt, aztán megyek 
tovább a Vécsey utcán az Országház felé. A 
Kossuth tér felöl nem hallani semmit, csend 
van. A Báthory utcán jön egy hosszú sor 
demonstráló a kiskörút felöl, négyen-öten 
egymás mellett nyugodtan beszélgető civil 
polgárok. Férfi ak, nők. Én srégen jövök 
át az úttesten, látok egy orosz tankot, az 
ideiglenes híd irányában áll, tőlem talán 
150 méterre.

A járda szélétől, ahol a demonstrálók 
jönnek, talán másfél-két méterre vagyok, 
amikor hallom a lövéseket, a géppuskát, 
mindenki hirtelen megmozdul előttem, 
látom, hogy elesnek, ösztönösen már for-
dulok is el a járdától és futok a szemközti 
házak felé keresztül az úttesten, előttem egy 
nagy kapu, oda beugrok. Nagy kapualj, 6-
8 méter után lépcsők. Látok egy férfi t, aki 
már bent áll - nincs fegyver nála - szintén 
bemenekült. Én a bejárat másik oldalán 
állok. Nem beszélünk egymással, óvakodni 
kell, diktatúra van!

Állunk ebben a sötét nagy kapualjban. 
Nagy rémületemben a kaput nem húztam 
be teljesen, de nem merek oda menni be-
csukni, talán jön valaki és belém lő. Hirte-
len beoson a kapu alá egy fi atalasszony is, 
kisgyerekkel a karján. Egyikünk sem szól 
egy szót sem! Az a férfi  ott, az is lehet, hogy 
egy párttag, csak nincs fegyvere. Ki tudja 
hova tartozik? 

Kintről nem hallani semmit. Nem tu-
dom hány percig tarthatott a lövöldözés. 
A fi atalasszony megy ki először. Én még 
várok, az agyam ugrál ide-oda. Ismeretlen, 
megdöbbentő lelkiállapotban vagyok. Úgy 

Az 1956-os magyar Forradalom és Szabadság-
harc 50. évfordulójára készült emlékmű az átke-
resztelt Ötvenhatosok terén (volt Felvonulási Tér)

„Én vagyok az, aki nem jó,
fellegajtó nyitogató,

nyitogatom a felleget,
sírok alatta eleget .”

(erdélyi magyar népdalkincs)



HUFI II.                                                                           IFJÚSÁGI ROVAT  -   2011. Október

2011-es CENA-SHOW 
Augusztus 20-án, Szent István napján 

megtartottuk a hagyományos Cena-
show-t, amit évente szervezünk a Hun-
gáriában. 

Az elején Kerekes Miki egy kis meg-
emlékezést tartott az Augusztus 20-ról 
spanyol nyelven, hogy minden idegen 
vendégünkkel is ismertessük ezt a fontos 
dátumot, egyből csatlakozva a KMCSSZ 
által kezdeményezett és világszerte meg-
tartott Szolidaritás Tűz gyújtásához is. 

Ez fontos, mert nemcsak nekünk, ma-
gyaroknak muszáj ezt megtenni, hanem 
ismertetnünk kell a nem magyarokkal is, 
hogy mit jelent számunkra ez a dátum. 
Miki szavai után minden asztalon egy-
szerre meggyúltak a gyertyák, és ez meg-
adta az estének a beindító hangulatot. 

Előadásunkon részt vett mint vendég-
szereplő a “Celtic Argentina” ír csoport 
és a Mekhitarista örmény iskola diákjai. 
A Regösök is felléptünk, mégpedig egy 
pár újdonsággal. 

Az előadás más, szép és változatos volt. 
Első alkalommal szólalt meg hivatalo-
san, közönség előtt, a Mákos Zenekar. 
Saját számokkal és élő zenével kísérte a 
lányok üveges táncát és a fiúk kalotaszegi 
legényes táncát. Mint meglepetés, Zom-
bory Michelle gyönyörű hangjával és a 
zenekar kíséretével dunántúli népdalokat 
énekelt. 

A közönség bizonyára élvezte, mert 
nagyon jó volt a visszhang! Habár kezdő 
ponton vagyunk az élő népzenével, na-
gyon jól esett mindenki elismerése e szép 
indítvány iránt. Továbbra is készülünk 
újabb számokkal, hogy egyre gyakrab-
ban megajándékozhassuk élő zenével  a 
mi magyar közösségünket! 

*
Köszönetünket szeretnénk kifejezni az 

együttes nevében:
- Grabner Pistinek, aki bátran és segítő-
készen vállalta a bemondást. 
- Regös szülőknek a sok megfőzött fi-
nomságért és segítségükért. 
- Több cserkésznek akik sürögtek-forog-
tak az asztalok között.

- Nati Roglichnak, hogy ismét vállalta 
ennek az estének a főszervezését!
- és főképpen mindazoknak, akik jelen 
voltak, és ottlétükkel támogatták ezt a 
nekünk gyönyörű ifjúsági mozgalmat. 

Várunk mindnyájatokat a következő 
fellépéseinkre! Marad idén még a Cser-
készbál és a Karácsonyi vásár! Közöljük 
Olvasóinkkal, hogy a Cena-show és a 
vásáron felállított standjaink az egyetlen 
jövedelmünk az együttesünk tovább-
működése érdekében. 

Igen nagy összegre lesz szükségünk, 
mert máris jelezzük, hogy jövő év júliu-
sában lesz a XI. Dél-Amerikai Magyar 
Néptánctalálkozó itt, Buenos Airesben, 
amit már nagy lelkesedéssel el is kezd-
tünk szervezni! Több mint 100 néptán-
cos várható a dél-amerikai országokból 
színházi fellépésre és utána egy egyhetes 
továbbképző szimpóziumra. 

Mindennek fedezete nagy költséggel jár. 
E célból minden adományt már előre há-
lásan köszönünk, még ha kevés is, mivel 
„sok pici sokra megy”! Ezen felül kérjük, 
hogy az idei 4 napos vásáron látogassatok 
el a teniszpálya végében a Regös stand-
hoz. Idén is sok Magyarországról hozott 
eredeti áruval rendelkezünk. 

Köszönjük támogatásotokat, jelenléte-
teket minden egyes rendezvényünkön. 
Mert a magyar kultúrát fenntartó 3. és 
4. generációs fiataloknak fontos érezni, 
hogy van értelme a munkánknak!

A Regösök nevében:
Bonapartian Edi

2011. REGÖS Cena-show Szent István napján
Óriási magyar siker!

Az, hogy egy rendezvény „hagyo-
mányosodott” még nem jelenti azt, hogy 
mindig jó, hogy véglegesen beidegződött. 
Ugyancsak nem elég csak megtartani: 
minden egyes alkalomkor felül kell múlja 
az előzőt, annál frissebb, tartalmasabb, 
ötletesebb kell legyen ahhoz, hogy bebi-
zonyíthassa folytatódó értelmét.

A Hungária színpadán már nagyon sok 
ilyen jellegű néptáncest rendeződött, 
viszont nem hasonlítottak egymáshoz. 
Habár a cél áll, vagyis a Regös tánccso-
port kasszája táplálását ill. a megosztott 
élmények tárolását támasztja alá, az alka-
lom háttere mindig új szakkihívásokkal 
lepi meg nemcsak a nézőteret, hanem a 
rendezőket is! Az idén annyi örömet és 
izgalmat okozott, hogy most bonyolult 
számomra könnyen követhető gondola-
tokkal elmesélni az est eseményeit. 

*
Az elmúlt két év alatt az együttes élete 

új irányba indult el, szinte észrevétlenül. 
Bár megdöbbenve, de boldogan átiga-
zodva hagytuk, hogy fejlődjenek a dolgok, 
az „elvileg” megszabott (megérdemelt?) 
sorsunk kacskaringós ösvényén. Anélkül, 
hogy egy előzetes döntés hozta volna ösz-
sze, egy kis hegedű került Bonapartian 
Edi együttes vezető kezébe: a közkedvelt 
nagyapja (Graul Róbert) régi hegedűje, 
valamelyik családi szekrény egyik sarká-
ból. Kinyílt a régi tokja - s megkezdődött 
a nagy átalakulás! A semmiből - csupán 
tehetségből! - nőttön-nőtt a hozzáállás, s 
a gyakorlat teszi a mestert jelige jegyében 
ma a Mákos népi zenekar egészíti ki a 
majdnem 55 éve létező Regös néptánc-
együttes lankadatlan munkáját! 

A 2011. Cena-show gáláján már két re-
gös-táncszám kísérő zenéjét szolgáltatta: a 
virtuóz Kalotaszegi legényest és a vidám-
ügyes Dunántúli üveges táncot, amelyet 
zenekari szóló előzött meg, Zombory 
Michuka fiatal kiserő énekével. Ez más-
hol a világon nem jelentene semmi külö-
nöset, de itt minálunk egyszerűen csúcs! 

De nem csupán ez adta meg az est házi-
gazdái hangulatának a lökést, hanem az 
is, hogy színtiszta új viseletben adhattuk 
elő legújabb számunkat, a „Szászcsává-
si magyar táncokat” (Küküllőmente, 
Székelyföld peremvidéke). Az elmarad-
hatatlan Murphy barátunk beleszólásával, 
a produkció kellős közepén, amikor a 
hangulatunk szinte eksztázissá vált, meg-
némult a zenegép! Egy pillanatig úgy né-
zett ki, hogy rendbe lehet hozni, de nem! 

Ide-oda akadozott az adás, rögtönöztünk 
is a színpadon egy ideig, míg aztán abba 
kellett hagyjuk.

Gondolom, a néző érezhette az enyhe té-
továzást, egyes újonc táncos arcán észre is 
vehette az oltári ijedtséget, de lényegében 
csak mi tudtuk, mennyire kaotikus volt a 
pillanat. Mindentől függetlenül hatalmas 
tapssal fogadták az emberek a nyitányt! 
Ezután már gördülékenyen, szépen folyt 
az előadás. Vendégszerepeltek az örmény 
iskola diákegyüttese és az írek Celtic 
tánccsoportja. A kulisszák mögött is 
növekedett a hangulat! Remek összhang 
alakult ki, s nem egyszer kisegítettük 
egymást, hol egy szalag bekötéssel, egy 
be-kigombolással a gyorsabb átöltözés 
érdekében. Még beszélgetésre is akadt 
alkalom a fellépések közt. A bemondó 
szerepét az idén is Grabner Pisti töltötte 
be: sajátos megjelenésével és eredeti 
humorával fűszert szórt a hallgatóság 
köntösébe.

Az előadás előtt minden asztalnál gyer-
tyagyújtás történt, a magyarok Szent 
királya halála évfordulóján, miközben 
minden idegen jelenlévő tudomásul ve-
hette, hogy ugyanebben a pillanatban, az 
egész világon, az összetartás-szolidaritás 
tüzét gyújtják meg a magyarok! 

A vacsorát s italt szülők, házastársak és 
kedves barátok szolgálták fel. A műsor 
zárója a háziaké, vagyis a Regösöké volt, 
Magyarpalatkai táncokkal (Észak-
Mezőség, Erdély) és vidám énekkel-
csújogatással töltöttük be a pörkölt illatú 
terem egészét! 

Fel szeretném hívni az olvasó figyelmét 
arra, hogy az együttes a szabadtánc jellegű 
számait is sok munka eredményeként 
mutatja be. Vagyis annyira elsajátítjuk a 
táncrendeket, hogy komoly színpadi szá-
mokat koreográfia nélkül is képesek va-
gyunk eljárni. Ez az igazi haladás jelképe!

Ilyen önfeledt hangulatban zártuk az 
előadást. Fáradtan, de megelégedve áll-
tunk neki később a terem kitakarításának, 
dolgaink s viseleteink elpakolásának. Mint 
minden esetben, hajnalra indultunk csak 
haza. Képzelje el az olvasó, hogy ilyen 
rendezvény napján már kora reggeltől 
dolgozunk a helyszínen. Az előző hetek 
alatt pedig varrunk, gyakorolunk, tanu-
lunk, szervezünk, főzünk. A közönség 
mégis egy „üde” társaságot tekinthet meg 
a színpadon. Valójában ez nem „üdeség” 
- hanem boldogság! Mert imádjuk ezt, 
amit csinálunk!                 

(ZK)

Vendégségben Magyarországon
- Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója -

„A Hungarofest Non-
profit Kft. szervezésében 
idén két kontinens 17 or-
szágából összesen 450 
fiatal vett részt augusztus 
19-26. között a 
Vendégségben 

Magyarországon - Külhoni 
Magyar Fiatalok Találkozó-
ja elnevezésű rendezvényen. 
Köztük volt négy horvátor-
szági magyar táncegyüttes is. 
A Hungarofest Nonprofit Kft. 
a magyar Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium, 
valamint a Bethlen Gábor Alap 
támogatásával szervezte meg 
az augusztus 19-étől egy hétig 
tartó rendezvényt. 

A program során a résztvevők anyanyel-
vi környezetben történelmi, művelődés-
történeti ismeretekkel gazdagodtak, de jó 
alkalom volt ez az intézményes és baráti 
kapcsolatok kialakítására is. Ezenkívül 
bemutatkozhattak a művészeti együttesek, 

valamint közművelődési és szórakoztató 
program is szerepelt a találkozó esemé-
nyei, amelyek kiemeltebbjei a Liszt-
emlékévhez kapcsolódtak.”

                          (ÚMKÚ)

Az uruguayi Tündérkert együttes ifjabb ta-
gozata a Hősök Terén a 4 vezetővel valamint 
lányom, Mattiauda Luncsi, aki végigjárhatta 
ezt a hetet, a La Plata folyón túli táncos bará-
tainkkal, a Balassi Bálint ösztöndíjas éve alatt. 
Feltételezhetően vagy az uruguayi fiataloktól, 
vagy lányomtól csak kapok e rendezvényről 
szóló beszámolót a következő Hufi hasábjaira!

 (Zólyomi Kati)

           Zólyomi Kati üzeni:
Kedves Magyarok!

Október közeledik hozzám, és mint sok 
éve, minden évben ilyenkor összeszorul 
a magyar lelkem. Elkerülhetetlen! Mint 
a vízözön, úgy ömlik felém a sok érzés, 
a hagyományos tiszteletadás előzetes 
hangulata nem hagy aludni.

Csak arra gondolok, hogy miképp 
tartsam ébren a kis maréknyi követőm 
figyelmét, nehogy elhalványuljon ez 
a mágneses pillanat, amikor minden 
évben visszahozhatom a Forradalom 
napjait olyannyira élénken, hogy lega-

lább egy-két órára testet ölt a képek, 
dallamok és szavak által. Míg ezt írom, 
szinte hallom mindazt, amit kifejezni 
szeretnék! 

Nem szabad hagynom hogy erejét 
veszítse az üzenetet! Az idén, október 
16 lesz a nap! Este fél nyolcra legyél ott 
velem, velünk! Gyere be, tiszta lélekkel 
a Hungáriánk dísztermébe! Ha ismét 
elérem azt, hogy megszoríthatod egy 
szabadságharcos kezét, és - még mielőtt 
eltűnne e képzeletbeli hatás - haza is 
kísérteted vele magad, feladatom tel-
jesítve lesz!

…cikkcakkban menekül a Nandu…
KALÁKÁK 

ÚJRA BUENOS AIRESBEN
Két koncert, egy egész napos prog-
ram és egy ünnepi tiszteletadás.

Minden koncertjükön más-más 
repertoárt élvezhetünk! 

Bővebben:
azaha@arnet.com.ar        4794-4986

Részletek a mellékelt röplapon
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legyen”. Mert nem először fordul elő, mert 
ez ellen harcolnék utolsó napomig, mert 
erre nem volt szükségünk. Bár tévednék. 
Bár ezáltal örömet tudnánk nyújtani az 
Utilísma műveltebb kis közönségének.

Még nem értesített senki, hogy mikor 
közvetítik a műsort. Ha valaki tudja, szóljon!

*
A fentiekkel ellentétben másnap, au-

gusztus 27-én már egy igényes, kedves 
közönség előtt mutatkozhattunk be mint 
büszke magyarok: a Dom Polsky ün-
nepségén!

Lengyelek és magyarok mindig szeret-
ték egymást! Mintha a történelmi közös 
királyság hatalma, vagy 56 ihlete a mai 
napig is kivetődne ránk. A kapcsolat az 
emigrációban csakis közös megmozdu-
lásokon érvényesülhetett, s ez alkalmakat 
ők is, mi is sok évtizede próbáljuk megte-
remteni egymásnak.

A tavalyi Cena-show vendégeink pon-
tosan a Nasz Ballet lengyel néptáncosai 
voltak. Az idén viszont ők hívtak meg 
minket, a magyar Regösöket egy szép 
lengyelkeretű ünnepségre. A végével 
kezdem, nehogy azt higgye az olvasó, 
hogy nehezen lehet engem kielégíteni! 
Sőt! Remek volt! Szervezett, tisztelettel-
jes. Habár már fáradtan indultunk neki 
az egész napos szombati foglalkozásaink 
után, nem volt megbánni való!

Heten indultunk a cserkészházból, de 
tíznek való népviselettel pakoltuk meg 
dugig a két bérautót, amit értünk küldtek, 
ui. a 4 Lovrics testvér már ügyködött a 
lengyel otthon termeiben, s ott boldogan 
fogadtak minket. Vittük magunkkal új 
magyar barátunkat, Huszár Pistit Pityut 
is (*). Vele jött a hazai, igazi házi szilva-
pálinka-palack is! A Bonapartian és 
Lovrics családokra gondolok. Mindkét 
otthonban a vegyes magyar-örmény és 
magyar-lengyel szülőpár kettős érzés-
re, kettős anyanyelv ismeretre, dupla 
teljesítésre készítette fel gyermekeiket. 
Persze a nagy előny abban rejlett, hogy 
mind a négyen azonos értékeket védenek, 
vagyis cserkészek és néptáncosok voltak 
ők is. Nem adódhatott félreértés, vagy 
ami a legszörnyűbb: a nem-megértés, 
amivel sok-sok vegyes házaspár meg kell 
küzdjön, vagy el kell tűrje. Sok 
esetben szeretett elvekről való 
lemondással jár.
A Dom Polsky a lengyelek Hun-

gáriája. Hatalmas, régi, belvárosi 
stílusépület, amely nemrég esett 
át a lengyel állam által szponzo-
rált tatarozáson, kibővítésen is. 
Parkoláskor, már a járdán várt 
minket Vojno Lalka, Csicsó, 
Reni, Konszti és Alex néptánco-
saink-cserkészvezetőink anyja. 
Már ez a gesztus hihetetlenül 
jól esett nekünk. Felhurcoltuk 
a sok ruhát, lábbelit a nekünk 
szánt terembe. Az asztalon hi-
deg sör-üdítő, harapnivaló várt. 

A fellépés a „közvetlenek” közé sorol-
ható, vagyis olyan, hogy a terem közepén, 
az asztalok és maga a nézők mellett megy 
a táncszám. Ez azért tetszik nekünk, mert 
tisztán érzékelhető a közönség elfogadása, 
ill. megy s jön az átadott üzenet! 

A terem nem nagy, viszont nagyon 
szép! Középkorú meg idős házaspárok, 
és sok kedves lengyel fiatal vett minket 
körül őszintén érdeklődve, s tapsviharral 
köszönték meg műsorszámainkat. Már 
ismét az öltözőben hirtelen elfogott mind-
nyájunkat egy rövid időre a kimerültség. 
Volt is arról szó, hogy azonnal indulunk 
haza. Miután rendbe raktuk az agyoniz-
zadt viseleteinket, kiültünk a lengyel ét-
terem melletti kerthelyiségbe. Leírhatatla-
nul hideg éjfélután volt! Többen lengyelek 
mellénk szegődtek. Finom, igazán finom 
vörösbort bontott fel valaki. Olyan helyen 
üldögéltünk, ahol állandóan átvonultak 
a háziak. Egyikre nagyon felfigyeltem. 

Középtermetű, ősz, úri, idős lengyel volt. 
Valahányszor ment-jött, jókedvűen szólt 
hozzánk. Volt, amikor leállt beszélgetni, 
mesélni. Elhatároztam, hogy ismerem a 
hasonmását: azt az urat, aki a korához illő 
bölcsességgel, mégis természetesen kom-
munikál a fiatalokkal. Ez volt tehát a mi 
„Jenci bácsink” lengyel változata. Ugye 
tudjuk, minden kolónia hasonlít egymásra, 
még a benne dolgozó embertípusok is! 

A borozás után visszamentünk az elő-
adás termébe, borozás-falatozás-muzsika-
tánc, és olyannyira kellemes, páratlan 
hangulat alakult, hogy valamikor hajnal 4 
óra után indultunk csak haza. Ekkor már 
csak négyen jöttünk vissza egy bérautóval, 
de az összes viselettel. Nem tudja elkép-
zelni az olvasó, milyen sok helyet foglal 
el 10 pár keményszárú tánccsizma! Meg 
a kalapok, a sok alsószoknya, egyáltalán, 
alig volt szabad centiméternyi hely az 
autóban. Mindezt felvittük a ruhatárunk-

ba, rendbe raktuk, osztályoztuk oly 
módon, hogy szellőzhessen a követ-
kező fellépésig. A végkimerülés 
környékezett minket, amikor végre 
hazasiettünk.

*
Látszólag ez a megszokott ruti-

nunknak tűnhet - részben az. Azon-
ban mindig, minden egyes fellépés 
után van leszűrnivaló, megfonto-
landó. A legméltóbb az egészben 
nemcsak a hagyományápolás s annak 
nyilvánosság elé vitele, hanem az, 
hogy tapasztalatunkat megosztjuk 
barátságban, szenvedéllyel, és sokat 
kapunk vissza!                         (ZK)
(*) A következőkben interjút készítünk vele. 

SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET

A cserkészet él!  
Lapzártakor örömteljes hír érkezett USA-ból: új cserkészcsapat keletkezik! 
A SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ jóvoltából megtudtuk a 
részleteket is, mégpedig Kisvarsányi-Bognár Éva, a Hírmondó 
főszerkesztője, a Sarasotai Kossuth Klub ügyvezető igazgatója tollából:

Magyar cserkészcsapat alakul 
Florida nyugati partján

Szeptember 24-én du. 3 órakor a 
Magyar Házban (165 N. Jackson Road, 
Venice, FL 34292) lesz az új cserkész-
csapat alakuló közgyűlése. Apáthy László 
cserkészvezető, a floridai telefonközpont 
nyugalmazott munkatársa és a Kossuth 
Klub tagja meghívására a Külföldi Ma-
gyar Cserkész Szövetség (KMCSSZ) 
egyik vezetője, Marshall Tamás New 
Yorkból is részt vesz a megbeszélésen.

A rendkívüli hír azért figyelemreméltó, 
mert a magyar emigrációban az utóbbi 
évtizedek alatt bekövetkezett alapvető 
demográfiai változásra mutat rá. Évti-
zedek óta Florida mágnesként vonzza a 
magyar bevándorlókat, akik eddig két 
nagy hullámban érkeztek. A második 
világháború után a hódító szovjet hadse-
reg elől menekülő, „45-ös” emigráció az 
1960-70-es években kezdte meg nyugdí-
jas éveit a napfényes államban. Az 1956-
os forradalom utáni „56-os” emigráció az 
1980-90-es években választotta célpontul 
Floridát. Tehát mindkét generáció túlnyo-
mó többségben a nyugdíjas korosztályt 
képviselte. Társadalmi szervezeteket, 
egyesületeket, egyházakat alapítottak, 
de sem iskolákra, sem cserkészetre nem 
volt igény.

Az utóbbi másfél évtizedben a demog-
ráfia gyökerestül megváltozott. Ahogy 
a politikai menekülteket a gazdasági 
problémáktól menekülő fiatalabb kor-
osztály váltja fel Magyarországról és a 
Kárpát-medence magyarlakta területeiről, 
megváltozott az igény. Magyar gyerekek 
születnek és nőnek fel Floridában, isko-
lákra és cserkészetre van szükség. 

Pontos statisztikai adataink sajnos 
nincsenek. A legutóbbi népszámlálási 

kérdőíveken meglehetősen homályos volt 
a származás megjelölésére utaló kérdés, 
így az eredmény nem megbízható. Nem 
hivatalos becslések szerint azonban Flori-
da nyugati partján Tampa és Naples között 
minimum 50 ezer a magyar származá-
súak száma, s ezek jó része fiatal. Ennek 
a generációnak más az érdeklődési köre, 
mint az elődöké volt, számukra Amerika 
az „ígéret földje”, tehát a megélhetés biz-
tosítása, a munkaalkalom, a gyermekeik 
felnevelése a legfontosabb. A magyar 
Globális Barátság Alapítvány a legújabb 
szervezet, ami ezt a generációt tömöríti 
magába. Sarasotában ez a szervezet ren-
dezi már 5. éve a Magyar Fesztivált, ami 
az amerikai közönség körében is népszerű 
és eredményesen terjeszti a magyar kul-
túra hírét. 

A Kossuth Klub örömmel üdvözli a 
floridai cserkészet nagyszerű kezdemé-
nyezését, hiszen évek óta rendszeresen tá-
mogatja a cserkészmozgalmat. Adományt 
küldtünk néhai tagtársunk, Pattantyús 
Magda kanadai cserkészeinek, és min-
den évben támogatjuk a Dunaszerdahely 
központú Szlovákiai Magyar Cserkésze-
tet. A Kossuth Klub a magyar cserkészet 
100. évfordulójára rendezett Jubileumi 
Nagytábor védnöke volt. Reméljük, 
hogy az újonnan megalakuló floridai 
cserkészcsapat folytatni tudja karitatív 
munkánkat is, és cseremozgalmat indít, 
pl. a Felvidéki cserkészekkel.

A szervezők szeretettel hívják a 7 és 20
év közötti fiatalokat, szüleiket és mindazo-
kat, akik érdeklődnek a cserkészet iránt. 
A Venice-i Petőfi Klub az egybegyűltek-
nek uzsonnát szolgál fel. 
(Köszönet Tóth Gergely, Kalifornia)

Egyszer így, máskor úgy…
– Visszük-bemutatjuk kultúránkat a világnak! –

Próbálom elkép-
zelni a leghatáso-
sabb, legérdemesebb 
alkalmakat, amelyek 
által továbbhíresz-
telhetjük magyar-
ságunkat! Vélemé-
nyem szerint nem 
akárhol, hanem ko-
moly, tisztes köz-
vetítők által kell ez 
történjen. Válogas-
sunk! Mi pedig csak 
akkor mutatkozzunk 
be, ha amit muta-
tunk nívós, kerek és
legfőbbképp nem 
rögtönzött. E gondo-
latmenetemet foly-
tatva szeretném alább elhelyezni a nem-
rég megtörtént TV forgatás krónikáját, 
amely a Hungária otthonunk éttermében 
zajlott le, egy péntek délután.

A kábel tv-nek van egy közismert, 
Utilísima nevű sorozata. Meghívást ka-
pott a magyar kolónia: mutatkozzon be 
e programban. Megállapodtunk: a Cena-
show után 6 nappal, augusztus 26-án, du. 
6 órakor, a Hungáriában.

Az elképzelés lényegében kedves volt.
A székházunk keretében, nyugodtan, 
megmutatjuk közösségünk egyes jelleg-
zetességét a programot követő asszonyok 
nézőtáborának. A legteljesebb pontosság-
gal érkeztünk meg a klubba, du. 5 órára, 
hogy kellékeinket illőképpen előkészít-
hessük, viseletbe, díszmagyarba, ma-
gyar blúzba beöltözhessünk, átvehessük 
elképzelt mondanivalónkat, felállítsuk 
a hangberendezést. Ott voltak intézmé-
nyeink egyes vezetői, a Regös, Mákos, 
Oleander csoportok tagjai, és az étterem 
asztalai megteltek a szebbnél szebb tár-
gyak sokaságával. Porcelánokkal, finom 
boros palackokkal, gyönyörű népviselet 
darabokkal, hímzésekkel. A hangszerek 
felhangolása és a hangpróba után egymás-
ra nézve még egyszer szemügyre vettünk 
mindent. Rendben! Már mindjárt itt lesz 
a tv-s csapat!

Ámde - nem! Telt az idő, fokozódott 
az ilyenkor növekedő elégedetlenség. 
Ugyanis három egész órát késett a „nagy 
produkciós csoport”! Este kilencre ro-
hantak be, és szó szerint összecsaptatták 
velünk az adást!

Elhangzott valamelyes kimagyarázko-
dás… Részemről iszonyatosan kényelmet-
len volt. Már mire megérkeztek a tv-sek, 
minden viseletdarabot rég összeszedtem. 
Készültem elmenni. A legtöbben is ezt 
javasolták. Hiszen ez lealázó tapintat-
lanság! Majd amikor bejött a „rendező”, 
azonnal ráismertem: egy közismert haj-
nali pletykaműsorban producer. Ennyi. 
Vagyis nem egy “Canela” műsorvezető, 
akit a kultúra, az emigráció hozzájárulása 
érdekelhetne. 

Elgondolkodtam… megéri? Jómagam 
elhadartam azt, amit szépen szerettem 
volna elmondani, sietve mutogattam a 
viseleteket, amelyek ily módon semmi-
féleképpen sem érvényesültek a kamera 
előtt. Rosszkedvem volt már. Csak a 
kollégáim, barátaim, honfitársaim miatt 
maradtam ott. A két néptáncból egy lett, 
tehát három lány kimaradt, bár beöltözve 
három órát vártak. Őszintén nem tudom, 
milyenre vagdossák majd össze a felvett 
anyagot. Még az is előfordulhat hogy 
egészen szép lesz? 

Szabó Éva, az AMISZ elnöke azt súgta 
a fülembe: Kati, te öregedsz, azért nem 
tűröd ezt a helyzetet. Jaj, öregedni, mind-
nyájan öregszünk, viszont a rosszkedve-
met az ilyen helyzetek váltják ki, min-
denkortól. Ez mégegy ilyen jellemző hely-
zet volt. A „mindegy, hogy hogyan, csak 
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Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„ MAGYAR ” ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítóink: 

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

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

1934     1956 ENSZ Különbizottság jelentése az 56-os
             forradalomról
3683     Buck, Pearl S.: Az én édesanyám
4205     Titkos jelentések 1956. okt. 23 - nov. 4
4475     Az igazság a Nagy Imre ügyben
4487     Miller, Sue: A jó anya
4569/70  Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanuk I.-II.
4626-9  Lesueur, Daniel: Kálvária ciklus I.-II.-III.-IV.
4735     Vaszary Gábor: Az ördög nem alszik
5313     Szalay Róbert (szerk.): A forradalom igaz története.
             Ami a történelemkönyvekből kimaradt

En castellano
S-111  Mercier, Barton, Sztáray, Schreiber, Palóczi-Horváth:
           La revolución popular húngara (1956). Hechos y
           documentos
S-219  Petőfi , Sándor: Poemas
S-235  Ferrero Blanco, María Dolores: La revolución húngara 
            de 1956. El despertar dramático de Europa del Este 
            (Prólogo de Pál Varga Koritár)
S-265   Hungría: Informe de la Comisión Especial de las Naciones
           Unidas (Levantamiento de octubre de 1956)

Videokazetták és DVD
VK-    1   1956. október 23: Lángoló Magyarország (dok.fi lm)
VK-121   Nagy Imre Per (dokumentumfi lm)
DVD-15  Szabadság, szerelem: 1956 (Fenyő Iván, Csányi 
                Sándor, Dobó Kata)
DVD-30  Régimódi történet (Szabó Magda regénye után)

Magyar nyelv: a képek világa

ELNÖK: ZOMBORY ISTVÁN  ez1955@gmail.com
Titkárság: Rugonyi Attila
Szerdától szombatig 19 - 21 óra. Hosszú hétvégeken zárva.

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

Miért olyan vonzó számomra a magyar nyelv? Mi 
teszi annyira érdekessé? Egyrészt a tökéletes nyelvtani 
felépítése, de másrészt az, hogy képi nyelv. Olyan, mint 
egy vetítés. Kiejtünk egy szót, és szinte látjuk magunk 
előtt a képet. Többet tudunk kifejezni, mint ami a 
szótárban van. A valóság nyelve, kristálytiszta nyelv. 
Minden ragnak jelentése van és olyan, mintha a világ 
teljességében gondolkoznánk. A nyelvünk nagy böl-
cseletet tartalmaz, és minden fogalom visszavezethető 
a legvalóbb kézzelfogható valósághoz. 

De lássunk példákat. Mi egy sejt? Ember, állat, nö-
vény szervezetének legkisebb alaki, élettani, fejlődési 
egysége. Tehát valami nagyon kicsi. S ha azt mondom, 
hogy sejtem, akkor beugrik a kép: kicsi. Kicsit tudok 
róla. Inkább valamilyen érzésünk van az ügyről, mint 
tudásunk. A sejtelem homályos megérzés. Azt szoktuk 
mondani, halvány sejtelme sincs róla, hol van a kulcs. 
Vagy azt, hogy halvány fogalmam sincs. Ezen is ér-
dekes elgondolkozni: fogalom. Ebben a szóban az a 
rag szerepel, hogy FOG. Mit jelent ez a szó? Egyrészt 
a szánkban lévő testrész neve, de azt is jelenti, hogy 
azzal az ember valamit fog, tart. Ehhez rakosgatunk 
új ragokat, és így keletkeznek tucatszámra az újabb 
szavak, mint például fogság, fogamzás, fogda, fogoly, 
fogad, kifogás, foglalkozni... Még az elvont „fogalom” 
szavunk is hű a valósághoz, hiszen a fogalom fog vala-
mit, fog egy jelentést. Milyen érdekes pl. az a kifejezés, 
hogy fogd be a szádat. Aztán pl. ilyen is lehetséges: 
megfogta a festék, befestődött, foltos lett. Nem remek? 
Ez  többszörösen is képszerű, igazi látvány, ahogyan a 
festék fogja az anyagot, nem akarja elengedni. Persze 
jelképes, hiszen nem a kezével fogta meg... De van ennél 
még érdekesebb is: fogta magát és elkezdte építeni a 
házat. Ezek a szavak, kifejezések mind azonos szóhoz 
kapcsolódnak, de mást és mást jelentenek. Értjük, tudjuk 
mit jelent az alapszó, és minden új fogalom visszaka-
nyarodik ehhez. Igazi nagy gazdagságról van itt szó! 

Említettük múlt hónapban milyen nagy szerepe van 
a kettesszámrendszernek a magyarban. Maga a szám 
szó is milyen fontos. A magyar azt mondhatja, hogy 
számomra. Ami azt jelenti, hogy nekem vagy részemre. 
A szám én vagyok tehát, és hogyha leszámolnak, elszá-
molnak velem, akkor tudhatom, hogy nem számíthatok 
másra, nem vagyok számottevő. Ha pedig száműznek, 
akkor már nem vagyok ott, elűzték a számot. Mit jelent 
a számadó szavunk? Nem jelent mást, mint azt, amit 
mond, hogy számot ad. Átadja a számot. A számadó 
juhász a botra rótt számot, amit felébe elvágtak, és 
amikor elszámolt ősszel a juhnyájjal, akkor így adott 
számot. Tehát ebből lett a számadó. 

Október hónapban vagyunk. Nem lehet kihagyni a 
forradalom szavunkat. Forr az alapja: hő hatására 
légneművé kezd válni, és bugyborékolva mozgásban 
van. Nyelvünkben mind rajta lehet kapni a valóságot 
a fogalmakban. Az elnyomott osztályok forrnak, moz-
gást, felkelést szerveznek, egy gyökeres átalakulást, 
egy új rend létrehozását keresik. Amikor a víz forr, a 
bugyborékok mozognak, a meleg árad, az emberben 
felébreszti a szabadságharcok képét, a lázadozó nép 
küzdelmét egy változásért. De a törött csont is forr, 
összeforr, összenövőben van, egyesül. A forradalomban 
is egyesül a nép egy célért! Forrás: a földből természe-
tes úton előtörő víz és ennek helye. Ezek után érthető, 
hogy azt is jelenti, hogy ok, tény, amelyből valami ered, 
származik. S így a forradalom szónak még több ereje 
van. S ha szétszedem ezt a szót: FORR A DALOM! 
SZABADSÁG! FORR A VILÁG BÚS TENGERE, 
Ó MAGYAR!

Ami az íróasztalon maradt:
Velünk vagy ellenünk? (Kiss Dénes)

Döntsd el magyar, mondd ki a szót!
Itt visszalépni nem lehet!
Az ifjúság acél-szíve
a forróságtól megreped!-
Döntsd el magyar, döntsd el diák,
és fonjuk lánccá a kezünk!
Döntsd el, ki élsz itt e honban
velünk jössz-e? Vagy ellenünk?

Ébredj magyar! Ma aludni
gyalázat! Vakondok szerep!
Jöjj el közénk égő szívvel
s emeld fel büszkén a fejed!
Birka-fejjel gyávák járnak!
Napra-néző a mi szemünk!
Ne várj tovább! Ma határozz!
Velünk jössz-e? Vagy ellenünk?

Felgyújtottuk a szíveinket,
szemünkben villámfény lobog,
hozzátok szólunk fásult falvak,
ébredő magyar városok!
Mi lettünk ma a vérkeringés,
új indulókat ver szívünk.
Tudni akarjuk, még ma! Tudni:
Ki van velünk és ellenünk?

Utódai a mártíroknak -
mi döntsük el a holnapunk!
Bitófák nőnek virágok közt,
ha nem merünk, ha hallgatunk! -
Kiégetik a lelkeinket,
férgek marják az életünk!
Holnap késő már! Ma kiáltson:
Ki van velünk és ellenünk! 

Hol vannak az ügyes nagymamák?
Közeleg az ősz, de még nincs itt, vannak még szép na-

pok! Én az őszt nagyon kedvelem, kedvenc évszakom. 
Imádom a színeit, a kicsit hűvösebb de még napos 
időjárást. Kitűnő a kirándulásokra!

Most pont a télre gondolok, hogy akkor mennyire 
hiányolom a zöldségeket, gyümölcsöket... Szinte amióta 
itt élek ki akarom próbálni a befőtt készítést. Jó lenne 
zamatos nyári gyümölcsöket félretenni. És természetesen 
zöldségeket is. Persze többen mond-
játok majd, hogy ott a frigó. Igenám, 
de abba nem fér el az egész télre való 
zöldség-gyümölcs.

Lekvárt már csináltam előző évek-
ben, kisebb-nagyobb sikerrel. Első 
alkalomkor csak főztem és főztem, 
de a lekvár akkor csak nem akart 
besűrűsödni. Végül feladtam és fel-
hívtam anyámat Argentínában (mi-
lyen jó az internet), és megkérdeztem 
mitévő legyek. Kiderült, hogy már rég 
kész a lekvárom, csak amíg a tűzön van nem szilárdul... 
aztán hígítani kellett... De fi nom lett!! 

Szeretném, hogy a befőttes kalandom mégse legyen 
annyira kalandos. Így kissé kutattam. Kiderült, hogy az 
ismerőseim között nulla a tudás ezen a téren, maximálisan 
annyi, hogy a nagyi régen készített, de már elfelejtette, 
hogy miként.

Maradtak a könyvek ill. a szakács blogok. Az üvegek 
már megvannak, a hely a spájzban úgyszintén. Idén ki-
próbálom és majd beszámolok, sőt ha lesz tuti receptem, 
megosztom veletek is.

Elgondolkodtam miért is tűnt el ez a tudás (valószínűleg 
csak a nagyvárosokban, vidéken biztosra veszem, hogy 
még van, aki tesz el télre). Ott az ábécé mindig kéznél, 
az egyre több szupermarket. Sőt, amióta itt vagyok, 
szemmel látható, mennyire gazdagabb a választék friss 
gyümölcs és zöldség között még télen is. Igaz, kicsit 
drágább, mint szezonban, de legalább kapható. Még 
lehet befőttet is venni. Mindez igaz, de azért szerintem 
van egy különös varázsa a házi befőttnek, no és az ízének 
is persze. Hozzáadva azt, hogy a háziban biztos nincs 
semmilyen E (adalék, színező, tartósító, stb.). 

De nem csak befőttet, gyúródeszkát és sodrófát sem 
volt könnyű jó minőségűt és nagy, használható méretűt 
beszerezni. Közben szaporodnak a butik konyhaüzletek, 
ahol méregdrágán meg lehet venni azt a bizonyos sodró-
fát, mert a konyha ma részben divat és kicsit terápia és 
stresszoldó is.

Tehát egyrészt otthagyjuk a 
régi tudást, a nagyi receptjét, mert időt igényel, és úgyis 
ott van a szupermarket a gyorsfagyasztott cuccaival, 
avagy mirelit (mélyhűtött. Szerk.), ahogy itt hívják. Más-
részt pedig feliratkozunk menő szakácskurzusokra, mert a 
főzés oldja a stresszt, egészséges és természetes. Ilyenek 
vagyunk mi, emberek, néha keressük azt, amit az imént 
haszontalannak ítélve kidobtunk.

Anyukám révén hozzám személy 
szerint mindig közel állt a konyha, 
de most találtam rá igazán az él-
vezetére is, amióta családom van. 
És valóban élvezetes, nyugtató, 
egészséges és örömet szerez az 
étel készítése és fogyasztása a csa-
ládban, barátokkal. Aki még nem 
főzött soha, szimpla kedvtelésből 
próbálja ki, mert megéri.

Teri

Benedek Zsuzsi előadása 
a Magyar Irodalmi és Kultúrtársaságban

A magyar nyelv szak-
értője augusztus 27-én 
újból kiváló előadást 
nyújtott az őt követő 
hallgatóságnak. A nála 
megszokott lendülettel és 
szimpátiával elérte azt, 
hogy a jelenlévők nem-
csak figyelemmel és él-
vezettel követték fejte-
getéseit, de aktívan is 
közreműködtek olykor 
igen leleményes beve-
tésekkel, példákkal. Az 
előadást követő szokásos 
teán tovább folyt az élénk 
eszmecsere. Gratulálunk! 

(HKZS)

Terek Zsófi a 
és Redl 
Erzsébet, 
az Irodalmi 
és Kultúr-
társaság 
előadási 
program-
jainak ko-
ordinátorai 
átadják a jól 
megérde-
melt dísz-
diplomát

Fotó Jakab

Fotó Jakab
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Alguna vez oí decir que los húngaros 
son los argentinos de Europa (en alusión 
a cómo se las rebuscaban fuera de su 
país, y lo parecidos que eran, en ingenio 
y atorranteadas por igual, a los argentos 
en el exterior). Desde entonces empecé 
a prestarles atención y a fascinarme de 
manera irresistible con la megalomanía de 
los húngaros, su desafiante autocompasión 
(tienen una frase en el himno que dice: 
“Ya hemos sido castigados por nuestros 
pecados pasados y futuros”), la manera 
en que pasan de la picardía a la épica y a 
la autoflagelación sin etapas intermedias. 
Quiero decir con esto que mi corazón está 
con ellos incluso cuando son víctimas de 
sus defectos: cualquier historia que pesco 
sobre Hungría o los húngaros reafirma con 
creces mi debilidad por ellos. Me pasó la 
otra noche, viendo por tele un documental 
sobre el famoso equipo magyar de water-
polo que participó en las Olimpíadas de 
Melbourne, en 1956.

Por algún inexplicable motivo, los hún-
garos tienen un don natural para el water-
polo: desde que empezaron a practicar el 
deporte, a principios de los años 30, se 
alzaron con 4 oros olímpicos sucesivos. 
El waterpolo era el 2º deporte más popular 
en Hungría, apenas detrás del fútbol, y 
el equipo que fue a Melbourne en 1956 
tenía el asombroso record de 99 triunfos 
en los últimos cien 
partidos jugados 
(en un minuto les 
digo contra quién 
perdieron). Como 
si todo eso fuera 
poco, a principios de 
aquel año irrumpió 
en escena un crack 
tan extraordinario 
que se ganó la titu-
laridad en el equipo 
olímpico antes de 
debutar en la 1ª de 
su club. Su nombre 
era Ervin Zádor y 
su foto con la cara 
chorreando sangre 
daría la vuelta al 
mundo en 1956. 

Las Olimpíadas de Melbourne fueron las 
primeras en realizarse debajo de la línea 
del Ecuador. Para garantizar buen tiempo 
se cambió el mes de junio a noviembre, 
cosa que complicó el último período de 
entrenamiento de los atletas antes de viajar 
a Australia y que fue crucial para el equipo 
húngaro de waterpolo. Concentrados en 
una estación de esquí en la montaña, a un 
par de horas de Budapest, los jugadores 
no se enteraron del multitudinario levanta-
miento popular que forzó a los soviéticos a 
aceptar a Imre Nagy como primer ministro 
hasta que la noticia ya había llegado a 
todos los confines del planeta. Los sovié-
ticos retiraron sus tanques hasta la frontera 
y allí se quedaron esperando órdenes de 
Moscú, donde Kruschev relojeaba ex-
pectante la reacción de Estados Unidos y 
Europa. El equipo de waterpolo, junto con 
el resto de la delegación olímpica húngara, 
fue parte de esa retirada: custodiado por 

el Ejército Rojo llegó hasta el aeropuerto 
de Praga, desde donde voló a Australia. 
Al embarcar en el avión, Hungría era 
libre. Al bajar en Darwin se enteraron de 
que los tanques habían entrado a sangre y 
fuego en Budapest y los soviéticos habían 
recuperado el poder. 

A pesar de que llevaban un mes sin 
entrar en una pileta cuando llegaron a 
Melbourne, los húngaros ganaron invictos 
su zona en la primera semana de compe-
tencia. Con la misma facilidad pasaron 
por encima a los norteamericanos en 
cuartos de final. Su rival en semis era la 
Unión Soviética. El partido se jugó al mes 
exacto de la caída del gobierno popular 
de Imre Nagy. ¡Era David contra Goliat 
otra vez! El estadio estaba lleno a reven-
tar, periodistas de todo el mundo cubrían 
el suceso. Como si el trasfondo político 
no pusiera suficiente pimienta, el equipo 
húngaro había sido obligado durante los 
dos últimos años a “colaborar” en el en-
trenamiento de su par soviético y, en un 
partido preolímpico en Moscú (con un 
arbitraje escandalosamente parcial), los 
magyares habían sufrido aquella única, 
ignominiosa, derrota en cien partidos.

Los húngaros querían venganza a 
escala planetaria. Y tenían de su lado a 
todo el estadio, al mundo entero. En el 
documental que vi la otra noche hablan 

los siete húngaros y los cuatro 
soviéticos que quedan vivos de 
los que protagonizaron aquel 
duelo legendario. Los húnga-
ros reconocen a cámara sin el 
menor escrúpulo que salieron 
a enroñar el partido desde el 
minuto uno. Y que el árbitro 
les dio un penal que no fue. Y 
que lo hizo repetir cuando el ar-
quero soviético lo atajó. Y que 
hizo la vista gorda a todos los 
codazos y piñas y patadas de los 
húngaros y en cambio expulsó 
al primer soviético que devol-
vió una. En resumen, el partido 
estaba cuatro a cero para Hun-
gría y faltaban dos minutos para 
terminar. El estadio vivaba en 
forma estremecedora a los ma-

gyares anticipando el pitazo final, cuando 
el cara de bebé Ervin Zádor terminó de 
sacar de quicio al grandote Prokopov, 
quien alzó medio cuerpo por encima del 
agua y le administró a Zádor tremendo 
ñoqui que lo mandó inconsciente al fondo 
de la pileta y tiñó el agua de rojo.

El árbitro tuvo que dar por terminado 
el partido y la policía escoltó al equipo 
soviético fuera del estadio antes de que 
los húngaros y el público se comieran 
crudos a los pobres ruskis. La foto de 
Zádor saliendo de la pileta con la cara 
cubierta de sangre fue tapa de todos los 
diarios del mundo al día siguiente. Zádor 
se perdió la final, pero los húngaros igual 
ganaron (a Yugoslavia) y se llevaron el 
oro. La mitad del equipo pidió asilo po-
lítico y no volvió a Hungría. Uno de los 
que se rajó fue Zádor, que nunca más jugó 
al waterpolo, pero pudo ir a otros Juegos 
Olímpicos, Munich 72, como entrenador 

Pál Varga Koritár (*):

"La Revolución Húngara de 1956:
El despertar democrático de Europa del Este"

La revolución húngara de 1956 consti-
tuye un campo de análisis político singu-
larmente interesante, donde confluyeron 
un conjunto de factores con una trascen-
dencia de primer orden en el desarrollo y 
evolución política de Europa durante la 
Guerra Fría.

Tras la 2ª Guerra Mundial y el nuevo 
orden internacional establecido por los 
acuerdos de Yalta y Potsdam, lo que 
hoy conocemos como Europa Central y 
Oriental quedó sumida en muy pocos años 
en una ola de estalinismo que abarcó ese 
ámbito casi por completo. Los dirigentes 
generalmente procedieron de cada uno 
de los países, pero el esquema político-
social y económico fue una reproducción, 
a veces incluso exacta, del sistema de 
la URSS, pese a que las circunstancias 
anteriores de todo tipo en dichos países 
fueran diametralmente opuestas. Ese 
proceder tuvo como consecuencia un 
malestar inmediato en esas sociedades 
y una respuesta negativa, prácticamente 
desde el principio.

En un ambiente de descontento y 
discrepancias profundas, el estallido de 
la revolución húngara de 1956 fue un 
levantamiento popular de dimensiones 
inesperadas que comenzó en los círcu-
los intelectuales y estudiantiles, pero 
se extendió en un solo día al resto de la 
sociedad. Como cabeza política visible 
de la insurrección eligieron a un hombre, 
Imre Nagy, al que la propia URSS había 
nombrado primer ministro en un princi-
pio. Antiguo ministro de agricultura, era 
partícipe de ese ambiente intelectual en 
efervescencia y muy crítico con la colec-
tivizaciones forzosas en el campo y con 
la falta de apertura política. En unos días, 

diferentes sectores de la población con-
vergieron en sus demandas, que llegaron 
a incluir dos puntos imposibles de asumir 
por la URSS: un sistema pluripartidista y 
la neutralidad para Hungría. La revolución 
fue aplastada por los tanques soviéticos 
y más tarde fueron ejecutados los líderes 
más significativos.

La repercusión tanto de la actitud hún-
gara como de la reacción de la URSS 
se dejó sentir en el mundo entero. Las 
reflexiones surgidas al hilo de los acon-
tecimientos e inspiradas por los correc-
tivos que se impusieron al monolitismo 
comunista, contribuyeron a la evolución 
política de la ideología de la izquierda 
en Europa. También la represión motivó 
que se tratara ampliamente en la ONU lo 
que se conoció en todo el mundo como 
“la Cuestión de Hungría”. Muchos años 
después, en el ocaso del sistema, a fines 
de 1989, se nombró una comisión de 
investigación que revisó el juicio de los 
líderes desaparecidos y se hizo pública 
la manipulación que había existido y la 
versión real de los hechos.

Visto en retrospectiva desde la actua-
lidad, los hechos de 1956 en Hungría se 
contemplan como la primera disidencia 
importante de Europa del Este frente 
al estalinismo y como el más antiguo 
precedente del fracaso de ese sistema en 
1989.

 (*) Extracto de su prólogo al libro de María Dolo-
res Ferrero Blanco, profesora del Área de Historia 
Contemporánea en la Universidad de Huelva: 
“La Revolución Húngara de 1956 - El despertar 
democrático de Europa del Este”, publicado en 
Madrid en 2002. Pál Varga Koritár era a la sazón 
embajador húngaro en España. Actualmente es 
embajador ante la República Argentina.

Recordando 1956:
Juan Forn:                  

Sangre en el agua

de un nadador llamado Mark Spitz. De 
Spitz es la voz en off (y la producción) del 
documental que vi la otra noche. Se llama 
Freedom’s Fury y reunió en Budapest, 
en diciembre de 2006, cincuenta años 
después del mítico partido, a los jugadores 
de ambos bandos que quedaban vivos. Es 
impresionante cuando los rusos, en el ae-
ropuerto, recién bajados del avión, se en-
cuentran con los húngaros, que los han ido 
a recibir, y no saben si darse formalmente 
la mano o algo más. Hay un instante de 
vacilación general, antes de que terminen 
a los abrazos y a los besos, que a mí, 
sentimental como soy a todo lo húngaro, 
me hizo acordar instantáneamente a esa 
escena de los diarios de Sándor Márai en 
que describe al primer soldado del Ejér-

cito Rojo que ve corporizarse delante de 
sus ojos (él y su mujer están refugiados 
en una granja, Budapest es destruida por 
los bombardeos). Márai mira al soldado 
ruso que le apunta con su fusil y sólo ati-
na a decir Pisatiel, que en ruso significa 
escritor (Márai había aprendido la palabra 
porque se decía que los rusos respetaban a 
los escritores). Después de un instante de 
vacilación, el soldado ruso, “con su joven 
cara rojiza iluminada de furia infantil”, lo 
deja ir. Hay descripciones que se hacen 
una vez y sirven para siempre. Su joven 
cara rojiza iluminada de furia infantil: 
así exactamente era la de Ervin Zádor 
saliendo de la pileta cubierto de sangre en 
las semifinales olímpicas de waterpolo de 
Melbourne 56.

“Cara de bebé” Ervin Zádor

Lo que significa el 20 de Agosto para los húngaros
Vengo aquí a compartir con 

ustedes, llena de luz interna y 
de emoción, una breve expli-
cación de la importancia de 
una fecha simbólica, recién 
pasada sin grandes celebra-
ciones aquí, en nuestro medio: 
el 20 de Agosto.

Para todo húngaro, esta 
fecha es sagrada en su sim-
bolismo. El 15 de agosto 
de 1038, muere Esteban de 
Hungría, coronado en 1001 

por el Papa Silvestre II, como primer rey de una Nación 
nueva en Europa, a través de cuya gestión memorable 
el cristianismo de Roma penetra en el Viejo Continente. 
Por sus méritos, el rey István - Esteban - es proclamado 
santo, un 20 de agosto, pero en 1083. A mil años después 
de esa gesta, San Esteban de Hungría es el principal 
referente y el común denominador por excelencia entre 
todos los húngaros dispersos por el mundo.

De unos años a esta parte, los 20 de agosto, millones 
de magiares en el mundo entero encendemos una llama 
simbólica de unión, prendiendo una vela o algún fuego 
de campo, para manifestar nuestra pertenencia a una 
misma nación a través de las distancias y de toda cir-

cunstancia histórica. En Hungría celebran 
la fecha con una serie de magníficos fuegos 
artificiales y la procesión religiosa por la 
ciudad Capital de la reliquia legada por el 
santo rey, su diestra momificada.

Los húngaros, aun dispersos en lugares distantes, 
adhieren a esas celebraciones, ya que tienen el merecido 
derecho de expresar su anhelo de unirse en su parentesco, 
en su lengua, su historia pasada, en pos de un futuro 
digno, no olvidando jamás su origen.
En Buenos Aires, veneramos al Santo Rey con su estatua en la 
Plaza Hungría, B° Saavedra.

(Trascripción de pensamientos de Kati Zólyomi, por SKH) 
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Eva Szabo, presidente de FEHRA, 
Federación de Entidades Húngaras de 
la República Argentina, asumió la presi-
dencia del Club Europeo a partir del 1º 
de agosto ppdo. 

El acto oficial de asunción tuvo lugar 
en la sede de la embajada de Hungría el 
27 de agosto, en ausencia del anfitrión, 
D. Pál Varga Koritár, de viaje. Eva viene 
a ocupar el lugar del presidente saliente, 
Francisco Anquela (Club Español), que, 
a su vez, había reemplazado al presidente 
del semestre anterior, Dr. Jorge Albers-
ten (Club Danés). La nueva presidenta 
es acompañada en su gestión por Jorge 
Porak (Asociación Austríaca), como 
vicepresidente electo.

Unos 60 invitados pudieron presenciar el acto y feste-
jar algunas intervenciones muy ocurrentes de distintos 
oradores. Entre el público pudimos ver a los embajadores 
Antoine Thomas (Bélgica), Jacek Bazanski (Polonia). Ro-
berto Zischg (Austria), Pavel Sipka (Eslovaquia), Olesk-
sandr Taranenko (Ucrania), Dª Orkide Deniz Akyamac 
(2ª Secretaria de Turquía) y a Jesús Manuel Gracia Aldaz 
(Encargado de negocios de España). Una nota adicional 
de distinción fue el bello canto del coro femenino de 
Coral Hungaria, bajo la dirección de Sylvia Leidemann. 

Algunos conceptos de la presidenta 
electa: 

“Es un honor para mí asumir la 
presidencia en representación de la 
comunidad húngara. Luego de 8 años 
de existencia, no debería referirme a la 
historia de esta joven institución, creada 
al estilo de la Unión Europea y fundada 
por referentes de 10 colectividades eu-
ropeas - algunas de ellas con más de 100 
años de presencia en la Argentina - que, 
por sus características, resulta única en 
el mundo.  

Surgió de la necesidad de fomentar 
y consolidar las relaciones de Clubes y Asociaciones 
representativas de diferentes colectividades para generar 
una corriente cultural común, priorizando el apoyo a los 
socios jóvenes y actuando como nexo con Fundaciones, 

Cámaras y con el mundo diplomático 
tratando de facilitar proyectos, estu-
dios, obtención de becas, acrecentar 
las relaciones sociales y culturales y 
- por qué no - comerciales con Europa. 
Y así lo entendió la Delegación local 
de la UE, al darle su auspicio. 

Consolidado el proyecto inicial, am-
plió su ámbito, invitando a 3 nuevas 
colectividades, entre ellas la húngara, 
a ingresar como socios institucionales 
con derecho a la presidencia. Por ello, 
los húngaros tenemos ahora la posibili-
dad y el honor de conducir su destino. 

Es importante seguir en el camino 
iniciado por mis antecesores (…) y a 

ello me comprometo 
al asumir este cargo, 
para lo cual necesito seguir contando 
como hasta ahora con su apoyo y cola-
boración.”

El simpático acto finalizó con un exce-
lente copetín, en un ambiente de amable 
tertulia.                             (SKH) (Fotos Jakab)

La comisión directiva del Cen-
tro Húngaro de Córdoba - Cór-
dobai Magyar Kör decidió reali-
zar el 4 de septiembre de 2011, en 
forma algo postergada, el festejo 
de San Esteban, combinándolo 
con la Asamblea Anual.

Se estableció como lugar de 
la asamblea el anexo del edifico 
principal y para el almuerzo su 
salón comedor, donde funciona 
en concesión el restaurante “Re-
coleta”. Se cursaron las invitacio-
nes, quedando como sorpresa el 
menú a servirse ese día. 

Como es costumbre, la pre-
paración del plato típico - en 
este caso, un delicioso vadashús 
zsemlegombóccal - quedó bajo la 
supervisión del vicepresidente, 
junto al chef y ayudantes del 
restaurante. ¡La aceptación del 
plato fue unánime! La carta se completó con una tabla de 
fiambres como entrada y, de postre, una copa Macedonia 
de frutas con helado. A la hora del té, las mujeres aporta-
ron sus conocimientos de repostería húngara, ofreciendo 
masas y tortas. *

La convocatoria superó con creces las expectativas, ya 
que reunió en un marco de camaradería a varias familias: 
a los más longevos, a la par de la alegría reflejada en los 
más jóvenes. El tiempo soleado y sin viento fue nuestro 
aliado, acompañando los festejos de San Esteban que 
coincidieron con el Día del Inmigrante. 

Un sinnúmero de hechos que hacen a nuestra propia 
historia se vieron reflejados en emotivos reencuentros. 
Fue el caso de Esteban Szilágyi y Laci Domján,  junto 
a este autor (vicepresidente). ¡Volvieron a verse  luego de 
54 años! Ha-
bían compar-
tido como in-
migrantes el 
viaje de más 
de 16800 km 
en el barco 
de  nombre 
“Corrientes”, 
desde Génova 
hasta el puer-
to de Buenos 
Aires, en 1957. 

Hubo, además, otras coinci-
dencias. Un joven húngaro de 17 
años, Trencsényi Vince, oriundo 
de la ciudad de Nyíregyháza, está 
realizando este año un intercam-
bio estudiantil. Para él fue una 
sorpresa poder presenciar nuestra 
reunión de celebración, escuchar y 
hablar su idioma natal y saborear 
una comida típica húngara.

RENOVACIONES EN EL 
HOGAR SAN ESTEBAN

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS 
del mes OCTUBRE

Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett 
kérésre -  közvetlen rokonaikról emlékezünk meg. 

Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában.

 Isten éltesse az ünnepelteinket!     ¡Feliz cumpleaños!

1. id. Arany László / Álvarezné Zöldi Viktória (Mexikó) -
3. Papp Istvánné Bernáth Bella - 4. Tarafásné Leővey 
Borbála (S.Fe) - 5. Jeffrey Teréz / Lomniczy Micaela /
Szőnyiné Mészáros Erzsébet (MO) - 6. Becske-
Enrietto M. Emilia / Kesserű Istvánné Balogh Judith - 8. 
Aguilar Gál Attila (MO) / Bonapartian Dani (Dubai) - 9. 
Kozempel Eszter - 11. Colliáné Theész Anna Rózsa -
13. id. Gröber Bernát / Roósz Krisztina - 15. Gröber 
Lisa (MO) - 16. Lajtaváry Zsuzsi - 17. Horogh Ignacio /
Kollaczia Szilvia Erzsébet (Cba) / Lajtaváry András 
és Richárd / Dr. Venesio Kerekes Gabi (Olavarría) - 18. 
Domínguez Alex / Makkos Zsófi - 20. Benedek Lászlóné -
21. Berkes László - 22. Megyery Edith / Megyery Cris-
tina (Cba) - 24. Kádár Róbert (Ushuaia) / Zöldi Márton -
25. Dr. Venesio Kerekes Szilvia (Olavarría) - 26. Kádár 
Zsuzsi / özv. Simon Lászlóné Kuthy Lívia (öo) - 28. Kádár 
Károly / Pósfay Tamás - 29. Molnár László - 31. Vogel 
de Agüero Rosa María (S.Fe)

El libro impreso es una herramienta del saber 
cómoda, accesible y fácilmente manejable. 

¡Venga y compruébelo en nuestra Biblioteca HKK!
HKK, la Biblioteca Húngara

Situada en el 1° piso del Club Hungária
Pje. Juncal 4250, Olivos. 4799-8437 
4798-2596    haynal@fibertel.com.ar

Abierta  2° y 4° viernes del mes, 19-21 hs., o a pedido

Si usted es cónyuge o amigo de una persona hún-
gara y quisiera saber más sobre su literatura, su 
historia y raíces, tenemos una amplia selección de 
material en castellano, inglés, alemán, etc. para 
satisfacer su curiosidad.

No sólo de pan vive el hombre.
Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido 

en la calle, no pediría un pan;
sino que pediría medio pan y un libro.

Federico García Lorca

Todos los que de alguna manera estamos vinculados 
con el Hogar San Esteban, ya sea porque tenemos algún 
familiar que reside allí o simplemente porque somos 
(lamentablemente muy pocos) consecuentes voluntarios, 
notamos con mucho agrado los trabajos de renovación 
en las instalaciones que, mes a mes, se están realizando. 
Estos trabajos sirven para mejorar la calidad de vida de 
los residentes y para facilitar la labor del personal. 

Mencionemos algunos: pintura general en las habita-
ciones, renovación de persianas, adquisición de sábanas, 
almohadas y acolchados, reposición del secarropas y 
plancha, modificación de la escalera interna que lleva al 
primer piso para que los escalones sean más visibles y 
renovación parcial del tablero eléctrico.

Otros trabajos de mayor inversión ya están en camino 
a realizarse: cambio de la heladera grande (que pasa más 
tiempo fallando que funcionando) por una cámara frigo-
rífica, que, a pesar de su costo inicial más elevado, ofrece 
entre sus ventajas ahorro de consumo de energía, mayor 
capacidad de almacenamiento y compras de productos 
al por mayor - lógicamente a menor costo. 

Además, se está acondicionando con paredes de 
cerámica y estantería nueva un lugar para depósito de 
artículos de cocina y comestibles para sustituir el poco 
adecuado ambiente existente. Entre otros proyectos a 
corto plazo está la renovación de la lavandería, cuyos 
planos y diseño ya están listos. 

Para mejorar las condiciones emocionales del personal 
se dispone del nuevo servicio de psicóloga especialista 
y, para el entretenimiento de los mayores, hay nueva 
profesora de arte, que con mucho cariño los entusiasma 
y los hace partícipes de su clase semanal.

Cabe destacar la incansable labor y el valioso tiempo 
que dedica ad honorem Francisco Demes para la reali-
zación de todos estos trabajos. ¡Ojalá algunos se inspiren 
y sigan su ejemplo! ¡Buena falta hace!

Martha Balthazár

El joven Vince también 
fue parte de otra coin-
cidencia entre la recién 
incorporada familia de Su-
sana Besenyi y Gabriela 
Susana Olga Domján. 
¡Las madres de ambas na-
cieron en la ciudad húnga-
ra de Nyíregyháza! 

Así fue como este día 4 
de septiembre cumplió en todo: el Día de San Esteban 
y el Día del Inmigrante. Pudimos fomentar en nuestro 
querido y joven Club nuestras raíces, rememorar su his-
toria y sus tradiciones, además de sus sabores.

Centro Húngaro de Córdoba - 
Córdobai Magyar Kör

Agradecimiento a los protagonistas de este día: Susana 
Besenyi, familia Laci Domján e hija Gaby, Esteban Szi-
lágyi, al joven Trencsényi Vince y a todos los jóvenes que 
compartieron con sus padres este día. 
Fotos Liliana Edith Filipánics

Cómo se festejó 
San Esteban en Córdoba

- Relato de Miguel Alejandro Filipánics -

Susana Besenyi y Gabriela Domján

Vince Trencsényi

Miguel Filipánics, Esteban Szilágyi, Laci Domján

Hungría asume la presidencia del Club Europeo

Dr. Rodolfo 
Caffaro Kramer, 

secretario del 
Club Europeo 

 D. Gyula Barcsi, 
1er Consejero 

de la embajada 
anfitriona, celebra 

la elección de la 
presidenta húngara 

Habla la presi-
denta electa 

Cierra los discursos el 1er Consejero 
Carlos Gimeno Verdejo, jefe de la 
Delegación de la Unión Europea en 
la Argentina
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Con motivo de cumplirse 458 años del 
nacimiento de Santiago del Estero, vemos 
con orgullo fl amear la bandera húngara 
entre los estandartes de las demás co-
lectividades presentes en el festejo. 

La presencia húngara se debe a que 
reside allí nuestro amigo y compatrio-
ta, Árpád Esteban Hefty. Podemos 
comprobar con alegría que, a pesar de 
su relativo aislamiento y lejanía, no ha 
perdido su sentimiento de pertenencia 
a nuestra colectividad y sigue fi el a sus 
orígenes.

 ¡Le agradecemos, y lo felicitamos!

El decreto Nº 21.430, de 1949, fi ja el 
4 de septiembre como efeméride consa-
grada a celebrar el Día del Inmigrante. 
La elección de la fecha no es azarosa. Por 
el contrario, recuerda un decreto fi rmado 
el 4 de septiembre de 1812 por el primer 
Triunvirato, a través del cual se ofreció 
protección a todos aquéllos que desearan 
fi jar su domicilio en el territorio argen-
tino. Este decreto, además, fue tomado 
más tarde por la Constitución de 1853 e 
integrado a su prólogo.

Después de una exhaustiva organiza-
ción por parte de la Dirección Nacional 
de Migraciones y su Departamento de 
Prensa, encabezado por Hugo Mouján, 
Jefe de Prensa, y Alejandra Ceneri y 
Cattaneo, se realizó el tradicional Día del 
Inmigrante el domingo 4 de septiembre, 
de 11 a 18 horas.

C o n c u r r i ó 
gran número de 
colectividades, 
a pesar de un día 
algo desapacible, 
de temperaturas 
heladas. Al me-
diodía se llevó 
a cabo el acto 
ofi cial por el Día 
del Inmigrante, 
con desfile de 
abanderados . 
Desfilaron más 
de 60 colectivi-
dades. .

En ese mismo 
acto se otorga-
ron 4 diplomas a 

inmigrantes destacados con al menos 30 
años de residencia en el país. Por parte de 
la colectividad húngara resultó elegido y 
diplomado como personalidad Don Ro-
lando Ferenczy, quien recibió el diploma 
de manos del Director Nacional de Migra-
ciones, Dr. Martín Arias Duval. 

En el escenario dispuesto por la Direc-
ción Nacional de Migraciones actuaron 
los grupos folklóricos en sus trajes típi-
cos - siempre de gran atracción en estas 
manifestaciones públicas.

En el playón del estacionamiento del 
predio funcionó una carpa de la Base de 
Datos de los inmigrantes que han ingresa-
do al país, además de la muestra histórica 
del Museo de la Inmigración.

Las colectividades armaron un gran nú-
mero de stands, donde sirvieron comidas 
y especialidades típicas. Se pudo disfrutar 
de un ambiente festivo. ¡Felicitaciones a 
los organizadores y a los participantes!

 (SKH)

Con fecha 27 de agosto se 
llevó a cabo en el CeNARD 
la 4ª Prueba de Ranking 
Nacional de Mayores. En 
esta oportunidad, los tira-
dores del Club Hungária 
que alcanzaron podio fueron 
László Gáspár y Sergio 

Villamayor, ambos con un tercer puesto 
en espada masculina. Zsolt Gáspár quedó 
cerca, con un 6º puesto.

*
En este momento, entre el 8 y 14 de sep-

tiembre, Moscú es el escenario del Cam-
peonato Mundial de Pentatlón Moderno. 
Csaba Gáspár, que entrena en esgrima a 
los pentatlonistas en el Hungária, está allí 
y nos cuenta acerca de lo fascinante de ese 
estadio construido para las Olimpíadas de 
1980. Todo bajo un mismo techo, 12 peda-
nas de esgrima, equitación, tiro y carrera, 
con 50.000 butacas.

Quien escribe estas líneas fue testigo 
de ese lejano 1980 y las ilusiones y duro 
trabajo de años de quienes se clasifi caron 

para participar en esas Olim-
píadas. Entre ellos, Csaba 
Gáspár vio desvanecerse 
ese merecido viaje por 
el boicot impuesto a la 
URSS por los EE.UU. y, 
por ende, la Argentina también. Las vuel-
tas de la vida… Ahora, en su carácter de 
maestro, asiste a esta magnífi ca actividad 
deportiva.

Espiando por Internet, veo los resultados 
hasta ahora obtenidos por los “húngaros de 
Hungría”: Individual masculino: 3º Ádám 
Marosi; Individual femenino: 2ª Sarolta 
Kovács, mientras que el equipo femenino 
de Hungría se llevó el 2º puesto.

esgrima  hungária

Ingredientes
Lomo                                1
Pimienta negra 
  en granos                  30 gr
Marsala                         100 cc
Crema                           200 cc
Fondo de carne             100 cc

Espinacas a la crema:
Espinacas frescas       3 atados
Leche                            500 cc
Ajo                              1 diente
Harina                                2 C
Manteca                             2 C

Papas noisette:
Papas                     5 medianas
Aceite p/ freír                   2 lts

E L   R I N C Ó N   D E   M A U S I
LOMO A LA PIMIENTA

con papas noisette y espinacas
Preparación

Limpiar y cortar el lomo en medallones. Pasar cada 
medallón por la pimienta negra aplastada. Sellar en una 
sartén con un hilo de aceite de ambos lados. Reservar en 
una placa y terminar de cocinar en el horno antes de servir. 
- En la sartén donde se selló el lomo, desglasar con el vino 
Marsala, dejar reducir casi a seco, luego incorporar el fon-
do de carne, volver a reducir a dos tercios y, por último, 
verter la crema y llevar a ebullición. Sazonar y reservar.

Limpiar las espinacas retirando toda la tierra y las ner-
vaduras. Saltear con manteca y el ajo picado fi no, retirar 
de la cacerola y reservar. En la misma cacerola colocar la 
harina y cocinar por 1 minuto, luego verter la leche de a 
poco revolviendo continuamente hasta que espese. Segui-
damente volver a incorporar las espinacas. Cocinar todo 
junto por 1 a 2 minutos más. Sazonar con sal, pimienta y 
nuez moscada.

Limpiar y pelar las papas, cortarlas con la cuchara de 
papas noisette, freír en un aceite a 160ºC primero, luego 
colocarlas en un baño de fritura a 180ºC hasta que estén 
doradas.

Bon appétit!

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 

Compilado por 
Henriette Várszegi

Estimada Familia Ladányi: 
Lleguen a ustedes, por intermedio de 

estas líneas, mis sentidas condolencias 
por el fallecimiento de Domonkos, un 
verdadero amigo. 

A través de los tradicionales actos de la 
Comunidad Húngara, a lo largo de tantos 
años, lo llegué a conocer y siempre que 
nos encontrábamos él estaba sonriente y 
alegre. Un ejemplo de vida. 

Ustedes, su familia, sabrán nutrir, a 
partir de ahora, su recuerdo a través de 
los muchos momentos alegres y positivos 
que jalonaron su vida y con ello, la de 
ustedes. Que así sea, en memoria de un 
gran amigo. 

Cordialmente,
Rudolf Hepe 

Vicepresidente de FAAG, 
Federación de Asociaciones 

Argentino-Germanas
-------

Kedves Zsuzsó!
Siempre tratando de difundir nuestra 

cultura, nos enteramos de que la señorita 

Melisa Britos, argentina nacida en For-
mosa, tuvo la oportunidad de ir becada a 
Hungría por un año para aprender nues-
tro idioma en un intercambio cultural. 
Dicha señorita está cursando estudios 
universitarios en nuestra ciudad, por lo 
que decidimos invitarla a una de nuestras 
reuniones. 

Nuestra visitante nos brindó un panora-
ma de Hungría y su gente. Melisa quedó 
tan encantada con Hungría que no ve la 
hora de poder volver a nuestro querido 
país. Esto nos llena de orgullo, porque es 
la opinión de alguien imparcial, por el he-
cho de no tener nada que ver con nuestros 
orígenes. ¡Hasta nos pidió poder formar 
parte de nuestro grupo de bailes! 

Afectuosamente
Zoltán Horogh, Santa Fe

------
Sra. Directora:
A través de este medio deseo agradecer 

a todos los miembros de la Asociación 
Húngara de Benefi cencia de la comunidad 
por el Hogar para Ancianos San Esteban, 

situado en Chilavert. 
Mi madre residió un tiempo 

en el Hogar. Fue tiempo de 
aprendizaje para todos nosotros, 
su familia, y ahora tiempo de 
agradecimiento.

No alcanzan las palabras 
para agradecer la atención que 
recibió de parte de todos los 
responsables y voluntarios del 
Hogar. Es un lugar modelo que 
merece la valoración y el apoyo 
de toda la comunidad, ya que 
se trata de una organización sin 
fi nes de lucro.

Anu Weem
DNI 6239821

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.

NOS ESCRIBEN

Reunión de miembros de las familias húngaras de Santa 
Fe: Becske, Tarafás, Homorult y Horogh. Melisa Britos (izq. 
adelante) nos cuenta sus experiencias en Hungría 

Día del Inmigrante

Nuestros abanderados en 
traje típico Dóra Miskolczy 
y su hijo, Andrés Lányi       

Foto Jakab 

Acompañan al condecorado su consorte, Isabel 
Redl y la presidenta de FEHRA, Eva Szabo 

Foto Jakab

FESTIVAL  DE  LAS  COLECTIVIDADES
A través de un comunicado del Lic. 

Claudio Avruj, Director General de Re-
laciones Institucionales del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que-
damos invitados por tercer año consecuti-
vo a un gran Festival de las Colectividades, 
organizado para el festejo y agasajo de los 
Inmigrantes a la Argentina. 

Dice así: “Desde el Gobierno de la 
Ciudad, creemos que cada Día del In-
migrante es una nueva oportunidad para 
detenernos a refl exionar sobre nuestros 
orígenes, el legado que nos han dejado los 
que nos precedieron y la importancia de 
las colectividades en el presente: de los 
inmigrantes que hacen e hicieron tanto 
por nuestro país.

Nuestra sociedad es un mosaico de 
identidades; y la diversidad resultante de 
ese mosaico es, a su vez, la que reconoce 
la importancia de lo propio, de lo distinti-
vo, de lo único, de lo diferente, y de todo 
aquello que, potenciado con el otro, ofrece 
al conjunto un sinfín de posibilidades. 
Debemos seguir construyendo entre todos 

un lugar en el mundo del cual podamos 
sentirnos orgullosos.”

A raíz de esta más que gentil invitación, 
la colectividad húngara ha participado. El 
festival se llevó a cabo en los Jardines del 
Planetario de la Ciudad. El grupo folkló-
rico húngaro Regös presentó sus bailes en 
la bella tarde del domingo 18 de septiembre 
en el Planetario de la Ciudad. El aconteci-
miento, ese gran festejo multicultural, se 
produjo después del cierre de nuestra pre-
sente edición. Volveremos sobre el particu-
lar en noviembre.                              (SKH) 

Húngaros también en 
Santiago del Estero

¡Que siga así! 
(SKH)
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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. OKTÓBERI 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, magyar nyelvű szolgálat de. 11 óra   

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

CALENDARIO OCTUBRE 2011
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

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           amh.argentina@gmail.com
http://epa.oszk.hu/amh                 http://efolyoirat.oszk.hu/amh

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

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

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES, 
HERRAMIENTAS DE CORTE 

Y DISPOSITIVOS

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

E-mail: contacto@turul.com.ar

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

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

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 a sábados de 19 a 21 hs. 
Fines de semana largo cerrado 

hungariabuenosaires@gmail.com

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

Consejero:   Gyula Barcsi
Secretaría argentina:
embajadadehungria@arnetbiz.com.ar

Cónsul:   Judit Házi 
Consulado:   

Virrey del Pino 4045 
(C1430CAM) Bs. As.

Tel.: +54-11-4555-6862
Fax: +54-11-4555-6859
consulate.bue@kum.hu
Atención: martes y jueves, 
de 10 a 13 hs. (Sra.Isabel)

A Magyar Református Egyház ideiglenes naptára:
 Istentisztelet a hó 1. és 3. vasárnapján (*) de. 11 órakor

 Krisztus Keresztje Evangélikus templomban
(*) 3. vasárnap magyar nyelvű Istentisztelet, közösen a lutheránus 
      testvérekkel           Tel. 4799-2527 - mariabenedek@arnet.com.ar

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 
DE NOVIEMBRE: 

10 de octubre de 2011
(fecha tope para recibir 

material y/o datos 
a publicar)  

Tel.Fax: (54-11) 4711-1242
amh.argentina@gmail.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
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Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones 

Viajes Personales
Turismo Joven HRG Argentina

SUSANA  SEBESSwww.furlong-fox.com.ar

www.hrgworldwide.com

¡Viene de nuevo el 
CONJUNTO KALÁKA! 

Organiza el ZIK 
(Más detalles ver volante)

Október 1-2, szombat du.-vasárnap: Körzeti akadályverseny
Október 2, vasárnap, 12 óra: Magyarok Nagyasszonya szentmise. 
Utána kosaras ebéd. Mindszentynum
Október 9, vasárnap, 18 óra: Zongorahangverseny magyar zeneszerzők 
műveivel (Liszt, Kodály, Bartók, Dohnányi, Weiner, Kurtág), Fejérvári 
Zoltán (MO, zongora). Beléptidíj $30, pezsgős koccintással. Museo 
Valladares, Cuba 2441, Capital
Október 10-18: Buenos Aires vendége a Kaláka Együttes. (l. röplap)
Október 11, kedd, 19.30 óra: Norvég-magyar zeneest, a két ország 
nagykövetségének támogatásával. Halfdan Kjerulf, Edvard Grieg és 
Liszt művek. Lara Mauro (szoprán), Oleg Pishénin (hegedű), Inés 
Panzone Benedek (kísérő zongora); Fejérvári Zoltán (MO, zongora). 
Belépés ingyenes. Centro Naval, Florida 801, Capital
Október 13, csütörtök, 19.30 óra: Liszt-év megemlékezés, Fejérvári 
Zoltán (MO, zongora) Liszt programmal. Belépés ingyenes. Museo Isaac 
Fernández Blanco. Tel: 4327-0228. Suipacha 1422, Capital
Október 14, péntek, 20 óra: Kaláka koncert Martínezen. Felnőttek $30. 
ZIK diákok, kisgyerekek, aktív cserkészvezetők és regös tagok ingyen 
jegyfoglalással. Teatro de la Cova, Av. Libertador 13900 (l. röplap)
Október 15, szombat: Családi „Kalákázás”: egész napos program 
Platánoson. Indulás buszokkal Szent László iskolából 10 órakor. 
Visszaérkezés ugyanoda 19 órakor. Busz $10 személyenként, vagy $30 
családonként. Hideg ebéddel és egy hangszerrel. Jelentkezés a buszra 
4794-4986 (Alexandra)
Október 16, vasárnap, 11 óra: A Reformáció emlékünnepével 
összekötött magyar nyelvű úrvacsorás Istentisztelet. A református és 
evangélikus gyülekezet közösen hívja a kolónia tagjait. Nt. Demes 
András. Krisztus Keresztje Evangélikus templom
Október 16, vasárnap, 19.30 óra: 56-os megemlékezés a Hungáriában: 
„Ablaktól ablakig”. Szervezi a ZIK, a Kaláka Együttes közreműködésé-
vel. Utána társas vacsora. Hungária díszterem
Október 17, hétfő, 19 óra: Kaláka búcsúkoncert. Museo “Isaac 
Fernández Blanco”. Suipacha 1422, Capital
Október 29, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör. Zahorán Ákos spanyol 
nyelvű előadása. Szent László iskola 

NOVEMBERT  lásd  SPANYOL ESEMÉNYNAPTAR

1 y 2 de octubre: Carrera de obstáculos de Scouts
Domingo, 2 de octubre, 12 hs.: Misa Patrona Hungariae. Almuerzo a 
la canasta. Mindszentynum
Domingo, 9 de octubre, 18 hs.: Concierto de piano con obras de com-
positores húngaros (Liszt, Bartók, Kodály, Dohnányi, Weiner, Kurtág). 
Zoltán Fejérvári (Hungría, piano). Bono contribución $30, incluye 
brindis con champagne. Museo Valladares, Cuba 2441, Capital
Martes, 11 de octubre, 19.30 hs.: Velada musical noruego-húngara, con 
el auspicio de las embajadas de ambos países. Obras de Halfdan Kje-
rulf, Edvard Grieg, Ferenc Liszt. Lara Mauro (soprano), Oleg Pishénin 
(violín), Inés Panzone Benedek (piano acompañante); Zoltán Fejérvári 
(Hungría, piano). Entrada libre. Centro Naval, Florida 801, Bs.Aires
Jueves, 13 de octubre, 19.30 hs.: Homenaje al Año Internacional Liszt. 
Zoltán Fejérvári (Hungría, piano), con obras de Ferenc Liszt. Entrada 
libre. Museo “Isaac Fernández Blanco”. Suipacha 1422, Capital
Viernes, 14 de octubre, 20 hs.: Concierto del Conjunto Kaláka.. Entra-
da general $30. Niños, alumnos del ZIK, jefes scouts y Regös activos  
gratis c/reserva. Teatro de la Cova. Av. Libertador 13900
Sábado, 15 de octubre: Un día en Plátanos: Excursión familiar con 
el Conjunto Kaláka. 10 hs.: Salida con micros desde el Colegio San 
Ladislao. Regreso 19 hs. Micro $10.-/persona, $30.-/familia. Llevar 
almuerzo y un instrumento musical. Confirmar asistencia 4794-4986 
Domingo, 16 de octubre, 11 hs.: Las congregaciones calvinista y lute-
rana llaman a toda la comunidad para la celebración recordatoria de la 
Reforma. En húngaro. Rev. Andrés Demes. Iglesia La Cruz de Cristo
Domingo, 16 de octubre, 19.30 hs.: Conmemoración de la Revolución 
de 1956. Organiza ZIK. Colaboración del Conjunto Kaláka. En húngaro. 
Luego cena comunitaria. Hungária
Lunes, 17 de octubre, 19 hs.: Despedida del Conjunto Kaláka. Entrada 
libre. Museo “Isaac Fernández Blanco”. Suipacha 1422, Capital
Sábado, 29 de octubre, 16 hs.: Círculo Literario. Conferencia de Ákos 
Zahorán: “En la naturaleza no hay conflictos”. Colegio San Ladislao

NOVIEMBRE
Martes, 1° de noviembre, 17 hs.: Misa de difuntos e hisopado de las 
urnas cinerarias. Té a la canasta. Mindszentynum
Sábado, 5 de noviembre, 11 hs.: Conmemoración de la Revolución 
de 1956, en castellano. Organización cierre del año de FEHRA. Plaza 
Hungría. Av. Goyeneche esq. Ramallo 
Domingo, 6 de noviembre, 12.30 hs.: Almuerzo Aniversario. Orquesta 
Sans-Souci. Valentín Alsina
Sábado, 12 de noviembre: Baile de gala Scout. Hungária (detalles SP p.2)
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