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Döntetlen
Amikor két sakkozó kezet nyújt egymásnak és döntet-

lenben egyezik meg, a partinak vége. Lehet, hogy otthon 
még elemzik az állást, de a sakktörténelembe a döntetlen 
végérvényesen döntetlenként vonul be. Magyarország, 
Orbán Viktor és az ellene és ellenünk dolgozó nemzet-
közi erők esetében ez másként van. A helyzet itt most 
döntetlenre áll, az euró-forint árfolyam szépen fekszik, 
mélyen a költségvetésben tervezett 299 forintos szint 
alatt, de mindenki tudja, hogy a játszmának nincs vége. 
A magyarságot másodrendűségbe taszítani igyekvő 
körök - ki tagadhatná ilyenek létezését, elég csak Kon-
rád Györgynek a liberális kongresszuson kifejtett fél-
reérthetetlen szavaira utalnunk - nem elégszenek meg 
döntetlennel, Orbán Viktor kétségtelen sikerével, ha-
nem taktikát változtattak. Egyelőre feladták a gyors 
spekulációs akciókkal és EU bizottsági parancsokkal, 
nyomásgyakorlással való harcot, mert ennek most rend-
kívül rossz visszhangja volna Európa népeinek körében. 
Köszönhető mindez annak a hatalmas menetnek, annak a 
többszázezres, sőt soha nem látott méretű felvonulásnak, 
amelyben a magyar középosztály, határokon innen és túl 
kifejezte akaratát. Mind a hazai, mind a külföldi tudósítá-
sok bal és liberális része igyekezett ezt ugyan elbagatelli-
zálni, de maguk a döntnökök és az illetékesek pontosan 
látták, és meglepődve látta Európa érdeklődő közössége 
is. Meg kellett állapítaniuk, hogy ilyet még nem láttak.

Ezért állunk most döntetlenre. Orbán engedett, ahol 
engednie kellett, lemondott arról, hogy belátható időn 
belül eltávolítsa a színről a nem oda való Simort, de nem 
adta vissza neki a havi nyolcmillióját és be kellett érje 
rosszabb pozíciókkal a monetáris tanácsban; más, kisebb 
jelentőségű ügyekben - bírák - pedig ragaszkodik a tör-
vényességhez. Ha ez az állapot hosszan fennmarad még 
egy ellenséges MNB ellenére is, a magyarság és Orbán 
nemcsak időt nyer, hanem háborút is. Újra csökken az 
államadósság, valamelyest lejjebb rögzül a benzin- és 
az olajár, lehet számítani a termelés növekedésére, a 
munkaerő elhelyezésére, életre, mozgásra.

Mindez két tényező együtthatása: Orbán kitűnő, 
nagyvonalú EU parlamenti szereplése és a már említett 
tömegdemonstráció hatása. Orbánnak tanácsot adni, 
hogy ezt folytassa, nagyképű dolog volna, tudja ő, hogy 
mikor milyen alkalmat teremt magának és mikor mit 
mond. A sikeres tömegmegmozdulás, illetve tömeg-
megmozdulások kérdése azonban más kérdés. Ezeket 
folytatni kell, éppen azért, hogy a számunkra kedvező 
döntetlen állapota fennmaradjon. Természetesen tudja 
mindenki, hogy a megtörtént mozdulatot a maga mé-
reteiben, jelentőségében megismételni lehetetlen, de ez 
korántsem jelentheti azt, hogy másutt az országban és 
országosan nem volna szükséges megyei, városi, táj-
egységi felvonulásokat, nagygyűléseket tartani. A világ 
ezekről is legyen kénytelen tudomást venni. Fontos, hogy 
a kormány mögött kiálló magyar keresztény tömeg moz-
gásban maradjon és eljuttassa mondanivalóját közvetlen 
környezete még meg nem mozdult, talán nem is mindent 
értő csoportjaihoz, családjaihoz, várakozó embereihez.

*
Leírtuk már a korábbiakban, hogy most megszületett 

valami a magyarságban. Egy összetartási és ellenállási 
mozgalom, amely - akármit követnek is el ellenünk a 
spekulánsok és akármilyen Magyarországot tervez is a 
Lauder család és Soros György a magyar Magyarország 
helyébe - ezt nem fogadja el, tömegként öntudatosan 
ellenáll és soha nem adja fel. Ebben azonban líra is 
van, mert ha nem mozog, bizony végül feladhatja. Szél 
fúvatlan nem indul. A parázs elhamvad, ha nem rakják a 
tüzet. Ezért kell sorba kapcsolt vidéki, tájegységi tömeg-
rendezvényekkel, felvonulásokkal folytatni. Meg kell 
mutatni az ellenállás keleti és nyugati, szabolcsi és zalai 
arcát, láttatni kell városok és puszták sajátos akaratnyilvá-
nítását. Szelíd versengéssé kell tenni a megmozdulásokat. 

És nem csupán felvonulásokat kell szervezni, hanem 
kulturális fórumokat, élménybeszámolókat, vitákat és va-
csorákat. Ebből formálódjék ki az új magyar keresztény 
társadalom. Mert döntetlen ide, döntetlen oda, nagy baj-
ban vagyunk, változatlanul és elsősorban magunkra kell 
számítanunk. Gonosz, eltökélt, kíméletlen és céltudatos 
ellenséggel állunk szemben. Neki kell ez az ország. Ha mi 
lemondunk róla, csak röhög a markába. Olcsón jut hozzá. 
A kibontakozó nemzeti keresztény ellenállással szemben 
azonban tehetetlen. Ezt is kifejtettem már. MOST AZT 
TESZEM HOZZÁ, HOGY ENNEK A MOZGALOM-
NAK KULTURÁLISNAK KELL LENNIE. Ez csak 
azokat a politikailag félrenevelteket riaszthatja el, akik a 
politikában erősebb hatóerőt vélnek, mint amit a kultúra 
ad. Ez tévedés. Minden mindig a kultúrán múlik. A jó 
politika felismeri ezt, és megteremti a kulturális mozgás-
teret és maga is a kultúra részévé és szolgálójává válik. 
Kultúrateremtésünkhöz is Andrássy úti felvonulásunk 
kulturális meghatározottsága, tisztasága volt az erőforrás. 
A sokszázezres tömeg politikai célokért, egy kormány és 
egy kormányfő megtámogatásáért kulturális közegként 
lépett fel. Nem átkozódott, hanem énekelt és dalolt. Vá-
lasztékosan viselkedett, miközben maroknyi ellenfelei 
ordítva és ordenáréskodva, magamutogatón.

*
Valami nagyszerű van most a vészben kibontakozó-

ban. Minél több egyén, úgynevezett kisember, aki sokszor 
a legnagyobb, áll ki a maga életével, tanúságtevőként 
egyszerűen és bátran, minél világosabban látszik, hogyan 
akar Vásárosnamény, Bugac és Mohács hozzájárulni az új 
magyar kultúrához, minél többet és többször serénykedünk 
akár kis jelenetek megformálásában, annál többet tettünk 
az új magyar kultúráért. Csak ez ment meg bennünket.

Panaszkodó népből, akármennyire nehezek is az anya-
gi körülmények, most kell teremtő nemzetté válnunk. 
Ne azt magyarázgassuk egymásnak folyton-folyvást, 
hogy valamit miért nem lehet megcsinálni, hanem 
lássunk hozzá, próbáljuk meg! Kulturális életterünket 
semmilyen bankok-tankok, semmilyen bombák és Uzi-
géppisztolyosok nem vehetik el tőlünk. Van ebben a 
nagy megpróbáltatásban, vészben, világválságban és 
globalizmusban valami biztató kezdet, valami magyar 
hajnalodás is. Ezt most bátran és világosan meg kell 
állapítanunk. Lehet, mindig így volt? A magyarságot a 
nagy veszélyek emelték békébeni tespedtsége fölé? De 
ne is ezen lamentáljunk: csináljuk! Ez a megmaradás 
egyetlen módja.

Akik ott voltak Szegeden és láttak-hallottak, elmond-
tam nekik, hogy betegséggel küzdök. Korom is magas. 
Nem tudok mindenütt ott lenni, ahol szeretnék, ahol 
találnék híveket is, szidalmazókat is. De erre ma már 
nincs is szükség, mert ezt a kultúrát nem a valamikép-
pen befutottaknak és elismerteknek, hanem magának a 
népnek, a polgárnak, a plebejusnak és ha még akad, az 
arisztokratának kell életre hívnia. Gyógyulásunk is csak 
közös lehet: ha azt látom, hogy magvetésem jó talajba 
hullott - és megjön az eső is… - az örömtől fogok gyó-
gyulni. Mindannyian Isten kezében vagyunk. De mint 
tudjuk, az Isten is azon segít, aki maga is megteszi a 
rábízott feladatokat és törekszik. Törekedjünk, magyar 
testvéreim!

Ezt az országot semmilyen hatalom, túlerő nem ve-
heti el tőlünk, mert mi töltjük meg magyar keresztény 
kultúrával.

Kíváncsi vagyok, hol jelentik be az első megmaradási 
rendezvényt, felvonulást vagy valami olyasmit, ami 
nekem eszembe sem jutott. Én talán elég találékony író 
és egyéb fi gura voltam, de tudván tudom, hogy a nép 
százezerszer találékonyabb nálam. 
(*) Halála előtt írt utolsó vezércikke megjelent 2012. február 7.
http://www.miep.hu/index.php?option=com_content&view=
article&id=4902:csurka-istvan-utolso-vezercikke&catid=41:
hirek&Itemid=63

Halál az élet: mégis folytatás,
nagyböjt után húsvét, örök titok,
minden halál után, föltámadás!

(Bágyi Bencze Jakab, erdélyi író)

Túrmezei Erzsébet:

HÚSVÉT UTÁN
Húsvét előtt… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények...
Húsvét előtt… egy nagy: Minden hiába!

Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
Húsvét után el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után futni a hírrel, frissen.
Húsvét után már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után új cél és új sietség!
Jézus él: Nincs út, amely messze esnék.
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,

Akik még mindig húsvét előtt élnek.
dr. Vácz Elemér gyűjteményéből

Buenos Aires, 1975

Húsvét Pakson: Kálvária temető
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gon töltöttem, szerencsére 
néhány jó barát kíséretében. 
Talán sokan nem is tudják, hogy hány és 
milyen fontos személlyel és újságíróval 
voltam és vagyok továbbra is kapcsolat-
ban. Nagyon sokan kiálltak mellettem 
és ártatlan Édesapám mellett. Hosszú 
lenne mindenkit felsorolni, de egy párat 
szeretnék megemlíteni, akiknek felbecsül-
hetetlen támogatása lelki megnyugvást 
adott: Dr. Zétényi Zsolt, Dr. Szöőr Anna, 
Dr. Galla János, Dr. Csicsel Magdolna, 
Láng Péterné Andrea, Dr. Szakály Sándor, 
Vámos György, Csáky Marianne, Reiner 
Péter, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 
Echo TV, Duna TV. A világsajtó megszá-
molhatatlan újságja írt Képíró Sándorról, 
a per alatt, után és a felmentő ítéletről is, 
legyen az pro vagy kontra. 

Ezek után azt reméltem, hogy hamár 
a bűnvádat az Argentínai Magyar Hírlap 
azonnal és tudtom nélkül közölte, később, 
a felmentésről is ír a saját szemszögéből 
a mi argentínai kolóniánk lapja. Beval-
lom, fáj, hogy ilyent nem olvashattam, 
miután Édesapa egy közismert és kedvelt 
személy volt itt Buenos Airesben, mind-
addig, amíg visszaköltözött az ő szeretett 
hazájába, Magyarországra, ahol halála 
bekövetkeztéig mint előfi zető olvasta ezt 
a Hírlapot. 

Ugyanakkor ezúton fejezem ki hálámat 
Csapó Endre úrnak (Sydney), hogy az 
MTI július 18-i jelentése nyomán egy 
olyan tartalmas beszámolót küldött be az 
AMH-nak „Képíró per - felmentő ítélet” 
címmel, amit a 2011. szeptemberi hírlap-
ban olvashattam is.

Tisztelettel Édesapám emlékére,
Képíró Magdolna

Szerk.megj.: Ez a szerkesztő nem ír saját 
maga politikai elemzéseket. Fölfogása 
szerint az a dolga, hogy informáljon, hí-
reket közöljön. Ezt az AMH hasábjain 
meg is teszi és tette, legjobb belátása és 
tudása szerint. Ilyen értelemben tette közzé 
Csapó Endre, az Ausztráliai Magyar Élet 
főszerkesztőjének cikkét is. Sajnálja, ha 
ezt a tudósítási formát a levél írója, kedves 
barát nem találta megfelelőnek és nem 
véli kielégítő állásfoglalásnak az AMH 
részéről. 

-----
Magyarország Nagykövetsége
Dr. Varga Koritár Pál nagykövet
Tisztelt Nagykövet Úr!

Az AMISZ mint az argentínai magyar 
közösség képviselője megdöbbenéssel 
fi gyeli a nemzetközi sajtóban megjelent, 
gyakran helytelen információkon alapult 
támadásokat, amelyek rendkívül sértőek 
hazánk részére és igazságtalan módon rá-
galmazzák nemcsak a többséggel megvá-
lasztott demokratikus magyar kormányt, 
hanem a magyar népet is. 

Az Argentínában lakó magyarok ne-
vében szeretnénk ebben a Magyarország 
presztízsére annyira negatív helyzetben 
együttérzésünket és támogatásunkat kife-
jezni aziránt, hogy ha szükségessé válnék, 
mi is tudjunk a médiákban egy objektív 
véleményadáson keresztül a nagykövet-
ségnek segítségére lenni.

Tisztelettel üdvözlöm

Puricelliné Szabo Eva
Elnök

Az Olvasó írja... 
Kedves Zsuzsó!

Az AMH és több más emig-
rációs újság, és persze az elek-

tronikus sajtó rendszeres olvasója lévén 
megfogalmazódott bennem az a gondolat, 
hogy az AMH egésze, illetve Magyaror-
szággal foglalkozó írásai valahogyan még 
közelebb állnak hozzám és talán az össz-
magyarsághoz, mint sok más forrás. Mivel 
Argentína is sok olyan megpróbáltatáson 
és elnyomási kísérleten esett át, mint 
Magyarország, az AMH-ban olvasható 
vélemények sokszor tárgyilagosabbak, 
kevésbé értetlenkedők, lekezelők vagy 
türelmetlenek a magyarországi esemé-
nyeket és folyamatokat illetően. Hiszen 
az argentínai magyarság pontosan tudja, 
milyen érzés az, amikor egy népet ill. or-
szágot kívülről fojtogatni próbálnak.

Kézcsókkal,
Dr. Tóth Gergely, Kalifornia

-----
Tisztelt Szerkesztőség!

Ami az itthoni dolgainkat illeti, sem a 
politika, sem a gazdaság nem a nyuga-
lom tengerén evez. Reméltük, hogy ez a 
kétharmados győzelem, - ami példátlan 
Európában - jobb időket hoz, de a pénz-
világ nem tűri az ellentmondást.

Az EU baloldala nemtelen támadására 
adott válasz a január 21-i kormány melletti 
kiállással fantasztikus méretűre sikere-
dett. A hangulat leírhatatlan és felejthetet-
len volt. Az összetartozás öröme, az együtt 
gondolkodás ereje egy hihetetlen varázsos 
atmoszférát teremtett. A megmozdulás 
méreteit - hogy érzékelni tudják - mire 
a Hősök terén gyülekező tömeg elindult, 
ahol már egy gombostűt sem lehetett 
leejteni, az oldalsó utcákról, terekről be-
csatlakozó tömeg miatt vagy húsz percig 
csak szinte centiket haladtunk. Végig 
vonult ez a hömpölygő, Kossuth nótákat, 
népdalokat énekelő szelíd, derűs tömeg 
az Andrássy úton, majd elkanyarodott a 
Bajcsy-Zsilinszky úton a Bazilika előtt, 
ahol éppen megszólaltak a harangok, az ég 
felé repítve a százezrek óhaját, reményeit. 
Elérkeztünk a széles Alkotmány utcába, 
amely egyenesen a parlamenthez vezet, 
de csak az utca közepéig értünk, amikor 
megszólaltak a mikrofonok, köszöntve a 
menet elejét, s kérve, hogy álljunk meg, 
mert a Parlament előtti tér már megtelt 
a menetelőkre várva. Elénekeltük teljes 
szívünkből, hogy „Hazádnak rendület-
lenül légy híve, ó magyar”, s helyet adtunk 
az akkor még az Operaháznál tartózkodó 
tömeg végének, hogy ők is majd a Par-
lamenthez érve elénekelhessék nemzeti 
imánkat. A szervezők elmondásából tud-
juk, hogy még háromszor hangzott el a 
Szózat, hogy minden résztvevő átérez-
hesse, amit mi. A táblákról még nem is 
beszéltem, amelyek szövege hol az EU-
nak szólt, hol a kormány és Orbán melletti 
kiállásról, hol pedig a környező országok 
magyarjainak jelenlétéről tanúskodott. 

Tisztelettel               KMM, Budapest
-----

Kedves Zsuzsó!
Már több hónap eltelt azóta elhunyt 

Édesapám, dr. Képíró Sándor felmentő íté-
lethozatala után, de csak most írok, miután 
igyekeztem belenyugodni a történtekbe. 
Úgy érzem, hogy ezt meg kell írjam, mert 
ami szívemen, az a számon is.

Köztudatú, hogy nagyon nehéz és hosz-
szú hónapokat éltem át Édesapám mellett 
egész a haláláig. Többet Magyarorszá-

Gazda József:
A feltámadás reménysége 

(kivonatosan)

…És fellázadt a szúnyog az elefánt 
ellen. Mint 56-ban az akkori parányi or-
szág a világ egyharmadát uraló hatalmas 
szovjet birodalom ellen. Nem úgy, mint 
akkor, „életünket és vérünket a hazáért, a 
Szabadságért!”, hanem csak úgy, merve 
egy kicsit kiegyenesedni, merve egy kicsit 
fennebb emelni a fejünket, merve hinni a 
magyar alkotó erőben, merve álmodozni 
arról, hogy jobb is lehetne, de hangoztat-
va: kötelezettségeinknek eleget teszünk, 
az adósságot kifi zetjük (egyik ingerítő, az 
össztűz zúdítására tüzelő kijelentés, hiszen 
épp ezt nem akarja a globális erő!). És ami 
a legszörnyűbb, alkotmányba foglalni, 
hogy Isten, áldd meg a magyart! („Hát, 
aki nem hisz Istenben, az nem magyar?” 
- írta az egyik liberális lap országgyalázó 
cikkén lelkesedő agymosott.)

És amikor ez van, így van, a front telje-
sen átlátható és értelmezhető, hadd szólal-
jon meg a reménység. A Feltámadás Re-
ménysége! Magyarságunk nem egynapos, 
nem egyhetes, hanem legalább ezeréves 
tudatos és áldozatkész természet! Erő! Mi 
műveltük Európa és a világ csodáját már 
azzal, hogy ellenséges gyűrűbe fogva meg 
tudtunk maradni! Mindez az erő, képesség 
génjeinkbe van táplálva. Szétszaggattak 
bennünket, szétziláltak, hatalmas erők 
dolgoztak azon, hogy el is butítsanak, ki-
mossák a lelkünkből, agyunkból önnön 
mivoltunknak a jeleit. Ment ez egy ideig 
múltban és jelenben mindig, de közben-
közben fel-feltámadtunk újra és újra. 

Feltámadtunk akkor és feltámadunk 
most. Nem is gondolja a nemzeti tuda-
tától megfosztott magyar - éljen az Bu-
dapesten vagy Szatmárnémetin, vagy 
akár Zentán vagy Pozsonyban -, hogy a 
génjei őrzik a feltámadás hajlamát, a tett 
hajlamát, a harc, a küzdelem, mondhat-
juk így is: a „meghalni az emberiségért” 
hajlamát. Bennünk van, belénk van táp-
lálva. A magyar nép szabadságharcos nép 
volt, az ma is, és az lesz holnap is! 

És ezért hiszem, hogy feltámadunk. 

http://www.szilajcsiko.hu/magyarido#!__
magyarido/a-feltamadas (2012.01.23)

(Gazda József A harmadik ág c. könyve már 
bejött a HKK-ba. Szerk.)

Harmadik nap hajnalán Jézus sírjához érkező 
asszonyokat két angyal várta: Miért keresitek Őt 
a holtak között? Feltámadt!

Schöpfl in György politológus, a Fidesz európai parlamenti 
képviselője magyarázata a Magyarország ellen indított 

nemzetközi lejárató kampány kapcsán
 „… Talán már 1989-től kezdődően 

keresi a [meggyengült] baloldal magának 
az új szerepet.
– És mit találtak ki?
– Csak az ún. szivárványkoalíciót. Több-

féle kisebbségek, de óvatosan szelektált 
kisebbségek képviseletét. A történelmi 
kisebbségekkel nem, de a genderrel, a be-
vándorlókkal foglalkoznak. Ez pedig nem 
elég, nem mozgósít. Szép és dicséretes, 
ezeknek a csoportoknak az érdekeit, illet-
ve a jogait valóban tisztelni kell, de ettől 
még nem jön létre a baloldal. Ugyanakkor 
Magyarországon ma nagyon legyengül-
tek alakulatai, csaknem teljesen eltűntek. 
Ennek a tehetetlen politikai oldalnak a 
szemével nézve pedig azt látni, hogy egy 
közép-jobboldali párt, a Fidesz megszerzi 

a kétharmados többséget, és ráadásul 
elindítja a reformprogramot, nos ez egy 
kiváló célpontnak bizonyult. Szerintem 
ez adja meg a magyarázatot mindenre.
Másik tényező pedig az, ami mögé búj-
nak: „Milyen jó, hogy ez a bizonyos or-
szág ott van valahol keleten, egy gyanús 
helyen, ahol érthetetlen és kiejthetetlen 
nyelvet beszélnek.” Ekkor kezdték keres-
ni a részleteket, amiket aztán folyamato-
san kifordítanak értelmükből, illetve fél-
információkból dolgoznak - az olvasóra 
bízom, hogy hazudnak vagy téved-
nek...”

Kristály Lehel interjú Magyar Hírlap. (Köszönet 
Vass Dániel) http://www.magyarhirlap.hu/
kulfold/nem_tettunk_ordogvizsgat.html

ifj. Ábrányi Emil (1850-1920):
Él a magyar

Fessétek bár sötétre a jövőt,
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés,
Beszéljetek közelgő, hosszú gyászról,
Mély sűllyedésről, biztos pusztulásról:
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés!
Szentül hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Többet ki küzdött és ki szenvedett?
Hiszen vértenger, temető a múlt!
Vetettek rá halálos szolgaságot,
Irtották szörnyen... ámde a levágott
Törzsek helyén még szebb erdő virult.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Ki a saját pártos dühét kiállta,
Annak nem árthat többé idegen!
Hányszor harsogták kárörömmel: Vége!
S csak arra szolgált minden veresége,
Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Szükség van arra nemzetem, hogy élj!
Mert bár hibád sok s bűnöd sorja nagy,
Van egy erényed, mely fényt vet te rád,
S melyért az Isten mindent megbocsát -
Hogy a szabadság leghűbb véde vagy!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Ha minden nemzet fásultan lemond,
S a szent rajongás mindenütt kiég,
S a büszke jognak minden vára megdől:
A te szabadság-szerető szivedtől
Új lángra gyullad Európa még!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar örökre élni fog!

Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk,
Ki trónusán bírói széket ül!
És hogyha minden búra, bajra válik,
Romok között is hirdetem halálig,
Erős, nagy hittel, rendületlenül:
Legyen bár sorsunk még oly mostoha,
Él a magyar s nem veszhet el soha!

Gondok…
Az Európai Parlament szemet hunyt 

a magyar és németellenes beneši dekrétu-
mok csehországi hatályban tartása felett, 
néma maradt a szlovák nyelvtörvény, vagy 
állampolgársági törvény elfogadásakor, de 
nem marasztalta el Olaszországot sem a po-
litika által befolyásolt, kiegyensúlyozatlan 
médiaviszonyok miatt.

De ma Magyarországon mások a gon-
dok. Nem a jegybanki függetlenség, a bí-

rák nyugdíjkorhatára vagy az adatvédelmi 
helyzet izgatja legjobban az embereket, és 
az, hogy ez összeegyeztethető-e az európai 
jogrenddel vagy sem. Sokkal inkább az, 
hogy mikor áll helyre a közbiztonság, a 
devizaadósoknak, valamint a multik helyett 
a magyar kis- és középvállalkozásoknak 
nyújt-e széleskörű támogatást a kormány, 
lesz-e emberhez méltó megélhetést biztosító 
munkahely és gyermekvállalást ösztönző 
családpolitika Magyarországon.
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Nagy bátorság kell ahhoz, hogy idős 
korban újra átéljük viharos életünket, felka-
varjuk emlékeinket…

1927. október 29-én születettem, Vas me-
gyében, Kám nevű faluban. Egy régi, 1822-
es térképen az ország délnyugati szélén 
megtaláljuk: Kám, Szombathely és a Szent 
Gotthard hágó közelében fekszik.

Édesapám, Molnár Mihály Budapesten, 
a Piarista gimnáziumban dolgozott, míg 
én nővéremmel a faluban édesanyánkkal, 
Bársony Reginával a nagyszülői házban 
cseperedtünk fel, jártunk az elemi iskolába. 
8-10 éves korunkban Rákospalotára, Buda-
pest közelébe költöztünk fel édesapánkkal 
együtt. Innen jártam be a Bocskai polgári 
fi úiskolába, ahol elvégeztem a középiskola 
első éveit. 

Nagyon izgága, csibész, vagány gyermek 
voltam. Apám a piaristákhoz akart beíratni, 
hogy tanult ember, pap legyen belőlem. 3 
nővére már kolostorba vonult. Erre ijedtem-
ben megszöktem hazulról, és megpróbáltam 
bejutni a Híradó katonai középiskolába. 
Nagyon merész terv volt, de sikerült! Több 
mint 1000 jelentkezőből pár százat engedtek 
felvételire, végül összesen 140 fi út vettek 
fel. Egy álmom beteljesedett. 1942 szeptem-
berében 15 évesen mesteri kiképzést, teljes 
ellátást, bennlakást vívtam ki magamnak. 

Apámat a Földművelési minisztérium hi-
vatalos megbízással Németországba küld-
te, ahová ki is utazott anyámmal és nővé-
remmel. Nem akartam velük menni. Úgy 
éreztem magam, mint egy kiskatona, aki 
helyén kell maradjon. Szomorú búcsú után 
abban állapodtunk meg, hogy amikor min-
dennek vége lesz és nem veszett minden 
oda, találkozunk a Molnár családi házban, 
Kámban. Apámék 12-en voltak testvérek, 
mind Kámon születtek. Lajos fi vére az I.VH 
után feleségével kivándorolt Uruguayba. 

Lelkes, serdülő ifjúságom a Híradóknál 
sajnos nem tartott sokáig. 1944. szep-
temberben minket teherautókra, vonatra 
pakoltak és a hadsereg védő szárnya alatt 
kimenekítettek nyugatra. 17 éves, egyenru-
hás kis srácok bámultunk ki az ablakon. 
Világot láttunk. Pár nap alatt különös aka-
dály nélkül Veszprémet és Sopront érintve 
München közelében, amerikai zónában 
találtuk magunkat. Egy elhagyott, szétbom-
bázott repülőtéren egy hangárban helyeztek 
el. Kiderült, hogy ezen a repülőtéren volt 
az amerikai hadsereg élelmiszerraktára, 
ahonnan teherautók szállították az élelmet, 
sőt az ivóvizet is a katonáknak. A háború 
még javában folyt, de az szovjetek elől 
menekülők mind erre igyekeztek. Körül 
voltunk szigorúan zárva. Szökésről szó 
sem lehetett. 

A szövetségesek 1945 tavaszán írták alá 
a fegyverszünetet. A nyár vége felé, hang-
szórókkal felszólították a menekülteket, 
hogy aki akar, menjen haza, hazaszállítják. 
Mi gyerekek a hosszú bezártság, éhezés 
után, mit sem sejtve, elsők között jelent-
keztünk. Először teherautón, majd vonaton 
10 nap alatt elérkeztünk Komáromba. Itt 
magyar kommunista őrök vették át a több 
ezer lerongyolódott, éhes hazatérőt, és rej-
télyes szándékkal csoportokra osztották. 
Engem Székesfehérvárra, fogolytáborba 
menesztettek. Egyik legjobb társam, Beke 
Béla megsúgta nekem, hogy Győrnél ki fog 
ugrani a vonatból. Ne ijedjek meg - és bízzak 
benne: értem fog valakit küldeni Fehérvárra. 
Természetesen meg voltam ijedve. A tábor-
ban 6000 ijedt ember társaságában bizony 
majdnem elsírtam magam. Jól kivallattak, 
megpofoztak-megrugdostak, majd legyint-
ve továbbadtak az őröknek. Nem voltam 
érdekes. Másfél hónap múlva hívattak: egy 
nő jelent meg az őrszobában, üzenetet hozott 
Beke Bélától. Felszólított, hogy csendben 
kövessem a sötét udvaron egészen a drót-
kerítésig. Ott egy nyílásra mutatott és a leg-
természetesebb hangon átadta az üzenetet: 
„Szökjél! A sínek mentén fuss tovább, amíg 
el nem érsz Győr közelébe. Ott csendben, 

akár órákhosszat várd meg a délnyugat felé 
tartó vonatot. Amikor a kanyarban egészen 
lelassít, kapaszkodj fel, bújj el, ameddig el 
nem érkeztek Szombathelyre. Onnan aztán 
27 km gyaloglás után eljutsz szülőfaludba, 
Kámba”. Ősz volt, november, hullottak a 
maradék falevelek, amikor bekopogtattam 
szülőházam kapuján. Anna nagynéném 
azonnal rámismert, 90 éves nagyapám sírva 
ölelt át.

Az emberek óvatosan, keveset beszéltek. 
Nagynéném aggodalommal várta a híreket. 
Szüleimről nem tudtak semmit. Unoka-
testvéreim a határmentén óvatosan csem-
pésztek. Nagyapámmal a házunk mögötti 
szőlőskertben pálinkát főztünk - abban az 
időben ez többet ért, mint a legjobb valuta: 
a cserekereskedésben sonkát, kolbászt lehe-
tett rajta venni. Karácsony előtt pár nappal 
egy sovány, toprongyos fi ú állt meg a házunk 
előtt. Én nyitottam kaput, kicsit gyanakod-
va. Ő sem szólalt meg azonnal. Mellénye 
zsebéből óvatosan egy borítékot húzott ki, 
amit én üdvkiáltással rántottam ki reszkető 
kezéből: ráismertem apám gyöngybetűire! 
A levélen az én nevem állt, a feladó Molnár 
Mihály, menekülttábor, Ausztria, amerikai 
zóna (Ampfelwang, Salzburg és Linz között). 

Ifjú futárunkat, Spinge Karcsit hiába 
hívtuk, hogy maradjon és pihenjen nálunk 
pár napot, sietett tovább. Ő szüleimmel a 
táborban barátkozott össze. Onnan szökött 
meg. Karácsonyra Budapesten akart lenni, 
ahol özvegy édesanyja várja: ki akarta vinni 
nyugatra. Minket útbaejtett, mert apámnak 
megígérte, hogy elhozza nekünk a levelet. 
Megígérte, hogy Budapestről visszafele jö-
vet értem jön, és együtt szökünk át a ha-
táron. 

A valódi kaland itt kezdődik és lesz izgal-
mas. Osszuk fejezetekre: szökés, találkozás, 
kivándorlás. Új élet Dél-Amerikában... 

*
Tehát eltelt egy pár kemény hideg hét, de 

Karcsi nem jelentkezett. Közben unokatest-
véremmel, Lacival megbeszéltük, hogy 
amikor kitavaszodik, szökünk. Neki és az 
egész családnak kitűnő kapcsolatai voltak 
a határmenti parasztokkal, csempészekkel. 
Március 20-án, hátizsákunkban Anna néni 
fi nom útravalójával, elindultunk. A magyar 
határon sikerült átkelni a semleges sávba, 
de az osztrák határ előtt megtorpantunk. 
Véletlenül összetalálkoztunk Laci öccsé-
vel, Jóskával, aki már hónapok óta Graz 
közelében, egy osztrák parasztnál dolgozott 
és éppen erre járt. Itt találkoztunk egy másik 
erre kószáló magyarral is, Filipánics Gé-
zával, akivel jól összebarátkoztunk. Jóska 
segítségével szerencsésen elérkeztünk oszt-
rák földre, Karintiába. Bátyját elhelyezte 
abba a majorba, ahol ő dolgozott, míg én 
egy közeli parasztnál húzódtam meg. Itt 
töltöttünk pár hetet, mint mezőgazdasági se-
gédmunkások kerestünk egy kis zsebpénzt. 
Amikor elhatároztuk, hogy továbbállunk, 
a szomszéd városban, Leobenben kértünk 
egy ideiglenes személyazonossági igazol-
ványt (Ausweis), és elindultunk. Vesztünkre 
viszont rossz irányba induló vonatra száll-
tunk fel, és Linz helyett Grazba érkeztünk. 
Az utasokat leigazolták, minket azonnal 
leszedtek a vonatról és egy szörnyű, közön-
séges fegyházba zártak. Három hét rablók, 
csempészek, gyilkosok között életre szóló 
élményt jelentett részünkre. Szerencsére 
mi hárman együtt maradhattunk. Időnként 
kivittek bennünket dolgozni a szabadba, 
romokat takarítani. Senki sem ismert, sen-
ki nem beszélt senkivel. Fel akartuk hívni 
magunkra az őrök fi gyelmét, hogy legalább 
szóba álljanak velünk. Így megjátszottunk 
egymás között egy verekedést és ordibálást. 
Ezek után kihallgattak bennünket az irodá-
ban, és mint magyar, gyanús szökevényeket 
egy vonatra ültettek. Irány? A legközelebbi 
magyar gyűjtőtábor, a Schaumberg másik 
oldalán. Hála nagy gyakorlatunknak a vo-
natugrálásban, a híres alagút előtt leugrot-
tunk a vonatról. Remek, sikerült! De ho-

gyan kerülünk át a Schaumberg másik 
oldalára? Természetesen gyalog! Felejthe-
tetlen küzdelmes három nap után az alagút 
kijáratánál megvártuk azt a vonatot, ami 
Linz, Wels felé az amerikai zónába vitt el 
bennünket.

Szerencsénkre megtaláltuk Ampfelwang 
helységet, és benne a magyar menekült-tá-
bort. A sors furcsa iróniája, hogy nem mesz-
sze innen mint hadifoglyot szállítottak haza 
alakulatommal, 1945 nyarán. Egy évre rá, 
számos kaland árán szöktem ide vissza…

A táborban 2000 ember élt együtt: ma-
gyarok, bácskaiak és jugoszlávok. Parancs-
nokuk, Becske Zoltán világosított fel, hogy 
Molnár Miska bácsiék melyik barakkban 
élnek. Leírhatatlan volt a viszontlátás, ta-
lálkozás öröme. 1946. május 6-án idegen 
földön, szegényen - de együtt vagyunk! Itt 
fogadtam meg 19 évesen, koraérett fejjel, 
hogy szüleimet soha többé el nem hagyom. 
Itt találkoztam újra Spinge Karcsival, aki 
Budapestről hamarabb érkezett meg any-
jával, valószínűleg könnyebb úton. 

*
1944 és 1946 között sok ezer ember me-

nekült Közép- és Kelet-Európából nyugat-
ra a kommunizmus elől. Volt azok között 
lengyel, román, bolgár, jugoszláv, cseh, 
szlovák, magyar, balti, ukrán, porosz - 
amit csak el lehet képzelni. A németeknek, 
osztrákoknak maguknak sem volt már mit 
enniök. A pénz nem ért semmit. Itt is folyt 
a csere és a feketekereskedelem. A kiterjedt 
menekülttáborokat a megszálló szövetséges 
csapatok segítették valamennyire. To-
vábbtelepítésükről, elszállításukról és mene-
dékükről egy nagy nemzetközi szervezet 
gondoskodott, az International Refugee 
Organisation (IRO). Mi az amerikaiak által 
vezetett salzburgi IRO-hoz tartoztunk, ahol 
elképzelhetetlen sorokban álltunk és vártunk 
személyazonossági igazolványunkra. A 
menekültek szigorú kihallgatás után lettek 
eligible, azaz jogosultak az IRO támoga-
tására. Abban az időben ennek politikai 
háttere is volt: a magyarok akkor legyőzött 
ellenségnek, ex-enemy-nek számítottak. Ma-
gasrangú állami tisztviselő vagy katonatiszt 
nem került a kiválasztottak közé! 

Az eligible ezek után már csak azon töp-
rengett, hogy hol keressen új hazát, hová 
engedik be. Mi elsősorban Uruguayban sze-
rettünk volna letelepedni, ahol apám három 
bátyja a 20-as évek óta élt. Onnan sajnos 
hiába vártuk a meghívólevelet (llamada), 
mert Uruguay nem fogadott be menekül-
teket. Mi fi atalok bárhová kaphattunk volna 
idővel letelepedési engedélyt, de szüleim 
nem. Ők 50 évesen öregnek számítottak. 
Észak-Amerikába pedig nekem nem volt 
kedvem elvándorolni. Bombatámadásaik, 
háborús terveik és az IRO tisztviselők 
örökre kiábrándítottak belőlük. Szüleim 
nélkül sehová sem akartam elmenni. Végül 
Argentínától kértünk és kaptunk mind együtt 
letelepedési engedélyt. 

1950. április elején Salzburgból indult el 
vonaton 15 magyarból álló transzportunk 
Genovába. Aztán pár hetes várakozás után 
kifutott az olasz személyzettel ellátott 
öreg amerikai csapatszállító hajó, a Protea 
Panama. Öt hétbe telt, amíg átszelte az 
Atlanti-óceánt. 1950. július 3-án, apám 51. 
születésnapján kikötött Buenos Airesben. 

Jól emlékszem. Meg voltam hatva, de nem
féltem. A szabadságot 23 éves koromra 
felnőttként értékeltem. Felelősnek éreztem 
magam „öreg” szüleimért és dédelgetett, 
25 éves nővéremért. Hittem, hogy gondos-
kodni fogok róluk.

A kikötőben nem várt senki. Utunkat 
- az argentin hatóságokon kívül - Filipá-
nics Géza barátom készítette elő, aki már 
1948-ban megérkezett. Géza ajánlott be 
engem, sőt apámat is az Acero Sima, Sorg 
testvérek gyárába, ahol 1957-ig a híres 
csavartvas rudakat gyártó gépeknek voltam 
a felügyelője. 

*

Az első pár évben szüleimmel és nő-
véremmel együtt éltünk Floridán. Spa-
nyol nyelvtudás nélkül a kedves argentin 
szomszédokkal nem sok kapcsolatunk 
volt, de az Olivosi Klubban annál több 
magyar barátra bukkantunk. Itt ismertem 
meg jövendő feleségemet, Hollóssi Irmát. 
Meglátni, megszeretni és megkérni a kezét 
pár hét műve volt! 1953. május 1-jén volt az 
esküvőnk. Irma édesapja, Hollóssi Flórián 
az 1930-as évek gazdasági krízise idején 
a Csallóközből vándorolt ki Argentínába. 
Boldogan hívta meg a fi atal párt szép nagy 
házukba, hogy együtt élhessenek, amíg saját 
erejükből lábra nem állnak. Mivel én akkor 
már szorgalmasan dolgoztam, apósom látta, 
hogy „ebből a fi úból még lehet valami”. 
Megbízott bennem.

1957 volt életem legszerencsésebb for-
dulópontja. Báró Rubido-Zichy Iván, a 
Calera Avellaneda vezérigazgatója hívott 
be és kinevezett a Calera zsákgyárában, 
Barrancasban a kidobott igazgató helyére. 
A cementgyár és telep Olavarrián magyar 
vezetőkkel volt ellátva. A tulajdonos, Car-
los von Bernard, svájci német úr, a gyárat 
1916-ban apja örökségéből vette. Hihetet-
len nagyvonalú, bőkezű tulajdonos volt, 
minden tisztviselőjét a szokottnál is jobban 
fi zette. Nála a becsület, a megbízhatóság 
minden pénzt megért. Rubido-Zichy Iván 
később elvette Hohenlohe Senta hercegnőt. 
Ivánnak nemcsak beosztott munkatársa, igaz 
barátja voltam. 1990-ig, nyugdíjazásomig 
32 éven keresztül ezen a poszton marad-
tam mint Rubido vezérigazgató jobbkeze. 
Hetente leutaztam Olavarriába. Takarékos, 
szorgalmas életemnek és jó fi zetésemnek kö-
szönhetően szüleimnek házat tudtam venni, 
leányaimnak jó nevelést nyújtani. Felesé-
gem élete utolsó 10 évében súlyos beteg 
volt, ezekből ötöt kórházi ápolásra szorult, 
ahol naponta látogattam. 2000-ben, nyug-
díjazásom után halt meg.

*
A Segélyegyletben az önkéntes munkát, 

majd az elnökséget többek között azért vál-
laltam, hogy ezzel enyhítsem szomorú ma-
gányomat. Legnagyobb vigaszom 8 aranyos 
unokám volt és maradt. Adri lányomnak 6 
fi a, Editnek 1 fi a meg 1 leánya van, aki most 
ment férjhez. Az unokatestvérek nagyon 
szeretik egymást. A fi úk szerint ők olyanok, 
mint Hóferhérke és a 7 törpe.

Nehéz egy csokorba kötni 60 évet. Amit 
habozás nélkül ma mondhatok: ha életemet 
újra kellene kezdenem, úgy csinálnék min-
dent, mint ezelőtt. Nem követtem el sem-
mit, amit meg kellene bánjak, vagy amiért 
lelkiismeret-furdalást éreznék. Bátran nézek 
előre, arra a kevésre, ami hiányzik. Kedvenc 
szórakozásom az órajavítás, a mechanika. 
Ez megmaradt bennem a Híradóiskolából…

 Lejegyezte és összefoglalta 
Bonczos Zsuzsa

Molnár László elmeséli életét
- bepillantás egy köztünk szereplő, kiváló ember izgalmas 85 évének részleteibe -

Molnár László esküvője Hollóssi Irmával             
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ban a brazíliai magyar közösség tagjai 
vonultak fel, akik számára felejthetetlen 
élményt nyújtott ez a felvonulás. 

A magyar kerettörténet egy képzeletbeli királyságban, 
János király udvarában játszódik, amit gonosz ellensé-
gek elfoglaltak, így a királynak és családjának menekül-
nie kell. Az királyi család Brazíliában, ebben a gazdag 
és szép országban talál otthonra, ahol később megszüle-
tik a királyfi  is, 
képletesen Ro-
berto Justus. 
A b e m o n d ó 
kedvesen ka-
nyarította a tör-
ténelmi hátte-
ret a magyar 
blokk felvonu-
lása alatt:
„Magyarorszá-
got megtámadta 
a Batukán go-
nosz megszálló 
hadseregével, 

elannyira, hogy szegény magyar népnek el 
kellett menekülnie, de a végén kivándoroltak 
- Brazíliába. Hoztak magukkal sok kultúrát, 
de azt itt is találtak”. Elhangzott Szent István 
neve is és többször az igazságos - justo -  Má-
tyás királyé is, akinek a neve Justus Róbert 
nevével összecsengett...  

Külön bizottság pontozza a szambaiskolák 
felvonulását. Pontozzák az eredetiséget, a 
felvonulás rendjét, a ruhákat, a felvonuló 
blokkok élén táncoló szólistákat - akik igen 
kevés ruhával, magassarkú aranycipőikkel, 
de remekül cifrázzák a szambát - a csak ütő-
hangszerekből álló zenekart, amit bateria-nak 
hívnak, az előadott főtémát és - ami a legfon-
tosabb -, az előírt idő pontos betartását. 

Másnap történt aztán a pontozások kiér-
tékelése külön bizottság által, és büszkén 

hallhattuk a TV-n, hogy a 15 felvonuló szambaiskola 
versenyében a Rosas de Ouro második helyezett, vagyis 
vicecampeão lett! 

Gratulálunk a magyar közösség tagjainak és a Rosas 
de Ouro szambaiskolának! 

BRAZÍLIAI HÍRADÓ                    Pillerné Tirczka Éva, São Paulo-i tudósítónktól

KARNEVÁL  SĂO  PAULÓBAN

Kovács Attila                    SPORTROVATA: 
Két bronzérem a medencében

Brazíliában a legnagyobb népünnepély a karnevál, 
vagyis a farsang. Hosszú hónapokon keresztül készül rá 
az egész ország, de főleg az ún. Escola de Samba-k: a 
szambaiskolák keretében vonulnak fel a táncosok, több 
ezren. Legalább fél évvel farsang előtt már megkezdik 
a gyakorlást, kisütik, hogy mi legyen a témájuk, ruhákat 
varrnak, tervezik és kivitelezik a fantasztikus carros 
alegóricos-okat (allegorikus kocsikat). 

Brazília jóformán minden városában ünneplik kicsik 
és nagyok, fi atalok és öregek a carnaval-t. A szam-
baiskolák felvonulása kb. este 9-kor kezdődik és csak 
másnap, a reggeli napsütésben ér véget. Azt hiszem csak 
a nagyon betegek, sánták és bénák maradnak otthon, de 
azok persze a TV-n nézik a csodálatos eseményt. Eddig 
minden évben mi is azt csináltuk: TV-n megnéztük a São 
Pauló-i felvonulást, de soha nem hagytuk ki a Rióinak a 
megcsodálását sem, mert az aztán a legfantasztikusabb 
és egyszerűen legutánozhatatlanabb, világhírű esemény, 
amiért messzi földről jönnek a külföldi látogatók… (re-
mélem a sãopaulóiak nem haragszanak meg rám, mert 
persze nagyon igyekeznek és évről évre jobbak lesznek 
- de hiába, Riót nem lehet utolérni…) 

Idén számunkra valami egész különleges dolog történt 
a karneválon: mi magyarok is aktívan részt vettünk és 
szerepeltünk a karneváli felvonuláson! 

Roberto Justus, magyar származású vállalkozó, 
gondolt egy nagyot és merészet és közölte a São Pau-

ló-i karnevál 
rendezősé-
gével, hogy a 
magyarok is 
részt szeret-
nének venni. 
Sajnos nem 
ismerem őt 
személyesen, 
a telefonszá-
mát sem tu-
dom, és ezért 
nem tudok 
több részle-
tet. De az biz-
tos, hogy az 
ötletét öröm-
mel vette a 
rendezőség, 
mert azonnal 
m e g h í v t á k 
a jelentkező 
magyar cso-
p o r t o t  a z 
első közös 
főpróbára. 

Nem aka-
rom türelme-
teket és kí-
váncsiságo-
tokat tovább 
feszegetni , 
de a magyar 
csoport rög-
tön összeállt.

Elkezdett gyakorolni, megtanult szambát járni! A ko-
reográfi a ötvözte a karneváli és szamba mozdulatokat 
a csapásolóval. Ahogy páran bevallották, ez nem is volt 
olyan könnyű! 

Február 18: A Rosas de Ouro 
szambaiskola karneváli felvonulása

São Paulo egyik legjobb Escola de Samba-jával, a 
Rosas de Ouro, Arany Rózsával vonult fel péntekről 
szombatra virradóra, hajnali 4 óra 30 perckor a “bloco 
húngaro” a hatalmas közönség előtt az Anhembi Sambó-
dromo-ján, a karneváli felvonulás hivatalos helyszínén. 
Utólag megtudtuk, hogy a Rosas de Ouro igazgatója 
olyan komolyan vette azt a tényt, hogy egy magyar blokk 
is lesz az ő szambaiskolájában, hogy elutazott Budapestre 
körülnézni... 

A szambaiskola a felvonuló magyar csoport ruháit 
magyar motívumokkal díszítette ki. Minden férfi ruhán 
vitézkötés volt és kettőskereszt - az apostoli kereszt a 
címerünkről.  A lányok bő szoknyáin körös-körül magyar 
címerek voltak festve, varrva... A magyar kontingens, 
50 pár, végül is nagyon ügyesen ropta a szambát és jól 
szerepelt. 

Számokat nem tudok mondani, de a felvonuló blokkok 
száma több ezer és a nézőké talán megvolt egy millió 
is... Vannak olyan szambaiskolák, amelyek több ezer 
résztvevővel vonulnak fel. A csoportok közül a magyar-

b.-j.: Dr. Szíjjártó Csaba nagykövet, 
egy magyarországi vendég, Justus Róbert

 Dobos Eszter magyar konzul, saját „udvarával” 

Gyakorlás közben

A magyar korona

A hős magyar király kivonja a kardját...

b.-j.: Yamashita Yuri, xx, Justus Róbert, 
Ráth Patrícia és Marques Pedro

Mind a női-, mind pedig a férfi  vízilabda-válogatott harmadik lett a hol-
landiai Eindhovenben rendezett vízilabda Európa-bajnokságon. A nők 
ezzel feledtették a csúfos sanghaji vb-szereplést, a férfi ak pedig a 2008-as 

pekingi olimpia óta most először szereztek érmet világversenyen.
Női csapatunk jó eredményében csak 

titkon mertünk bízni, hiszen a lányok 
nagyon gyenge teljesítményt nyújtottak a 
legutóbbi világbajnokságon. Szerencsére 
ránk cáfolt Merész András együttese! 
Már a csoportmeccsek során is élvezetes, 
szép játékot láthattunk a lányoktól, és ez 
kitartott a torna további részében is. Az 
elődöntőbeli vereséget követően Orosz-
ország következett a „kisdöntőben”. A 
legutóbbi három Európa-bajnokságot 
megnyerő Szbornaja ellen a durva bírói 
nyomás ellenére is sikerült győzni, így 
meglett a bronzérem, ezzel pedig kivívtuk 
az áprilisi olimpiai selejtezőn való részvé-
tel lehetőségét is!

Férfi válogatottunk a pekingi olimpia 
óta - azaz immár három és fél éve - nem 

állhatott fel egyetlen világverseny dobo-
gójára sem. Adva volt tehát a cél. Egészen 
az elődöntőig sima győzelmeket aratott 
csapatunk, így könnyedén masíroztunk 
be a legjobb négy közé. Az elődöntőben 
azonban Montenegró meglepetésre le-
győzte válogatottunkat, így lemaradtunk 
az aranycsatáról. A bronzéremért Olasz-
ország következett, akik szerencsére 
fejet hajtottak előttünk, így a férfi ak is 
begyűjtötték a bronzérmet!

Teljesítményünk mindenképpen biztató 
volt a közelgő londoni olimpia előtt, mi-
ként az is, hogy a visszatérő Kásás Tamás 
kiválóan játszott a tornán. Minden okunk 
megvan tehát arra, hogy ismét célba vegyük 
az olimpiai aranyérmet, ami számunkra 
2000 óta zsinórban a negyedik lehet!

Elkeseredés. Csalódott-
ság. Szomorúság. Kétség-
beesés. Így jellemezhetném 

a választások utáni hangulatot, ami nem 
várt fordulatokkal végződött. Az elemzők 
szerint nem volt kérdés, hogy a Robert 
Fico által vezetett Irány párt (Smer-SD) 
első helyen fog beérkezni a célba. Viszont 
amikor kirobbant a Gorilla-ügy, nem kis 
felfordulást okozva ezzel az országban, 
a helyzetük kicsit meginogni látszott. 
Több vezető politikus belekeveredett eb-
be a lehallgatási, pénzmosási, gazdaságot 
befolyásoló botrányba. Az országban 
komoly tüntetések, megmozdulások, 
fórumok működnek még jelen pillanat-
ban is. A választó polgárok még jobban 
elbizonytalanodtak: rengetegen még a 
választás napján sem tudták melyik pártra, 
kire fogják leadni voksukat, egyáltalán 
elmennek-e szavazni.

A választások előtti napokban a felmé-
rések alapján a parlamentbe biztos bejutók 

Bartusz Réka (Felvidék):
Választások 2012

közt állt a Magyar Koalíció Pártja (MKP) 
és a Most-Híd is. Így titkon örültünk, hisz 
ha Fico nyer is, a magyar képviselet mé-
gis ott lesz, teljes mértékben.

Elérkezett a nagy nap. Negatív elő-
rejelzések ellenére pár tized százalékkal 
nagyobb volt a részvételi arány, mint a 
2010-es választásokon. Miután életemben 
először én is leadtam voksomat, egész nap 
és éjjel tűkön ültem, hisz nagy tét forgott 
kockán. Másnap, az eredmények kihirde-
tése után bekövetkezett az, amire ugyan 
számítottunk, de joggal féltünk tőle. Az 
Irány párt-Fico abszolút győzelmet ért el: 
44,41%-kal bejutott a parlamentbe, ezzel 
83 képviselői helyet szerezve. Fölényesen 
lekörözte a többi pártot, a választásokon 
részt vett 2.596.443 polgár közül több 
mint 1.134.000 szavazott rájuk. Ezután 
Ficonak nincs szüksége másik párta, hogy 
kormányt alakíthasson, hisz megvan hoz-
zá a kellő mandátuma. 

Folyt. a 7. oldalon 
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 Így élünk, éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

A piacról élők köré-
ben most a hideg lett a 
legfontosabb esemény. A 
korábbi enyhe időjárást 
hozó hónapok után egy-

szer csak megjött a szibériai áramlat, 
amit kiadós hóesés követett. A hőmérő 
higanya napok alatt mínusz 15, majd 20º 
felé közelített. Elő kellett keresni a már 
elfelejtett vastag télikabátokat, bunda-
sapkákat. De nem csak mi dideregtünk. 
Egész Európa fázott. Még a mediterrán 
országokban is hó eltakarítási gondok 
adódtak. Erdélyben, a Fogarasok kör-
nyékén nem volt ritka mínusz 28-30º 
sem. Meg is látogatta a vidéket egy bátor 
riporter, s megállított egy hazafelé tartó 
erdélyi atyafi t. Mondaná el, mi a véle-
ménye erről a farkasordító hidegről? Hát 
kérem, tél van - mondta a derék székely, 
megemelte kucsmáját - és tovább balla-
gott. Minek szaporítani a szót? Ha tél van, 
akkor hideg van…

Más volt erről a véleménye a buda-
pesti hajléktalanoknak. A peremkerületi 
erdőkben, fóliasátrakban, deszkákból 
összetákolt kalyibákban lakóknál bi-
zony elég rendesen megkeményedtek a 
vizespalackok. A rendőrség új feladatot 
kapott. Fel kellett nekik deríteni, hol fa-
gyoskodnak a szerencsétlenül jártak. 
Teát, élelmet vittek magukkal, s megpró-
bálták rábírni a fagyoskodókat: menjenek 
be egy hajléktalan-szállóra. A legtöbben 
megfogadták a tanácsot. A szeretetkony-
háknál olyan hosszú sorok álltak, amire 
csak a háború után akadt példa. Voltak 
olyanok, akik reggel 9-kor beálltak a sor 
elejére, hogy majd délben megkapják az 
egy tál meleg ételt! 

Vidéken sem volt könnyebb a hely-
zet. Különösen az egyedül élők voltak 
veszélyben. Akadt olyan idős férfi , aki 
kiment fáért a fészerbe, s elesett az ud-
varon. Nem tudott talpra állni, s mire 
rátaláltak megfagyott. A hideg levegő 
utánpótlása pedig nem akart elfogyni. 
Jött, egyre csak jött a szibériai hideg. 
Ukrajnában egy darabig számolták a
megfagyottakat, majd nem adtak ki 
többet ilyen tartalmú közleményt.

*
Zord idő köszöntött ránk a politika 

világából is. Az Európai Unió kiemelt 
figyelmet fordított Magyarországra. 
Amiben nagy szerepe volt a jól össze-
hangolt hazai ellenzéki akcióknak. Az 
Unióban unatkozó liberálisok feladatot 
kaptak. Kapcsolataikat latba vetve, saj-
tójuk útján olyan pergőtüzet zúdítottak a 
magyar kormányra, hogy a meglepetéstől 
alig tudtunk megszólalni. Megtudtuk, 
hogy félelemben élünk. Lábbal tapossák 
nálunk a demokráciát. Nincs sajtósza-
badság. A kormány befolyása alá akarja 
rendelni az igazságszolgáltatási intéz-
ményeket. Egyszóval újraindult a régi 
nóta, csak sokkal nagyobb hangerővel. 
A minél rosszabb, annál jobb ideológia 
végre beérett. 

Mindezek ellenére - némi meglepetés-
re - nem nőtt a szocialisták népszerűsége. 
A kiábrándult szavazók, látva ezt a nem-
zetellenes magatartást, a Jobbikhoz ván-
doroltak. Így most már a radikális párt 
megelőzi a szocialistákat. No de itt van az 
USA nagykövet kedvenc pártja, az LMP 
is. Nekik is terem egy kis babér. Tesznek 
is érte mindig valami fi gyelemfelkeltő 
apróságot, amiből nagy hír lesz. Ilyen 
volt a már említett önkéntes rabság. Most 
aláírásokat gyűjtenek. S hát egyetlen 
lényeges hírből se maradhatnak ki. Ri-
portereink mindig kikérik véleményüket. 
Amiből a tájékozatlan polgárnak az a 
benyomása alakul ki, hogy az LMP-sek 
nagyon fontos emberek lehetnek... 

Az Unióban ellenünk folyó hadjá-
ratnak egyik főcsapás iránya a nyugdíj-
korhatárt elérő bírák nyugdíjazásának 
a megakadályozása - noha mindössze 

annyi történt, hogy a törvény immáron 
rájuk is vonatkozik. Azonban ott, az 
Unióban - innen küldött tanácsokra -
úgy gondolják, hogy ezt nem szabad 
megengedni. Ami pedig időszerű volna: 
mi sem volna kívánatosabb annál, hogy 
azok a bizonyos „megbízható bírák” 
végre nyugdíjba vonuljanak. Az elmúlt 
évtizedekből példák sorát lehetne fölál-
lítani a több, mint gyanús ítéletekből. De 
hát ki meri azokat megkérdőjelezni? Ki 
meri azt állítani, hogy bizonyos bírák 
részrehajlóak bizonyos volt pártvezérek, 
bankárok, brókerek s azok rokonaival 
szemben? 

S most, amikor az Unió bölcsei szé-
gyenpadra ültetik a magyar kormányt, 
hogy mernénk azt elmondani, hogy az 
igazságszolgáltatás befolyásolása pont 
fordított értelemben történik, s ezért 
kell ezen változtatni! Azért kellenének 
az új, fi atal bírák, akiket nem köt a múlt 
öröksége, hogy a törvény betűje végre-va-
lahára érvényesüljön! No, de most ezzel 
előállni? Márpedig ez volna az egyenes 
út. Ki kell mondani azt, amit ki kell 
mondani. El kellene végre sorolni, hogy 
vannak ügyek, amelyek 15 éve húzódnak. 
A sikkasztókat, panamistákat némely 
bírói testületek nem találják bűnösnek. 
Hogy harcoljunk a korrupció ellen, ha 
bizonyos testületekben nem érvényesül 
az elvárható igazságos ítélet?

Csak hát ugye itt jön az, hogy ha vál-
tozik az igazságszolgáltatás mechaniz-
musa, akkor a vevők és az eladók érdeke 
sérül. A vevők többsége nyugaton éli 
világát. Ők azok, akik színes üveg-
gyöngyökért iparágakat vásároltak. Az 
eladók pedig, akik a jutalékot kapták 
Magyarországon, most „harcolnak a 
demokráciáért…” Itt van példának a 
Suez Environnement nevezetű francia 
társaság, amely az ivóvizek területén 
szokott privatizálni. Jelen vannak a világ 
számos országában. Ahol megjelennek, 
ott az ivóvíz ára igen rövid idő alatt a dup-
lájára emelkedik. Így jártak a pécsiek is. 
A pécsi Fidesz vezetésű önkormányzat 
azonban kiebrudalta őket. Ez egy igen 
nagy szálka a nyugati „barátaink” sze-
mében. Most a budapesti önkormányzat 
próbál tőlük szabadulni. Nem volna jó, ha 
ez a példa ragadós lenne… De hány meg 
hány ilyen kétes privatizáció van még! 
Mi lenne itt, ha a Jobbik által javasolt pri-
vatizációk felülvizsgálatára sor kerülne, 
s az ítélethozataloknál nem a megbízható 
bírák ülnének az emelvényeken? Hajaj. 
Ennek nem szabad bekövetkezni… A 
zöldeket képviselő Cohn-Bendit sem vé-
letlenül kiabál az Unió parlamentjében, 
s már zsidóüldözést emleget. Ez pedig 
olyan vád, amitől az Unióban rögtön 
elkezdenek reszketni a térdek. 

*
S ha jó Olvasó azt gondolná, hogy 

ezt már nem lehet fokozni, bizony téved. 
Kertész Ákos Kossuth-díjas írónk mene-
dékjogot kért Kanadában, mert - elmon-
dása szerint - itt nem élhet biztonság-
ban. Üldözik, leköpködik, villamos alá 
akarják lökni, megtámadják a fürdőben 
stb. Csupán az a baj, hogy erről egyetlen 
rendőrségi jegyzőkönyv se tanúskodik. 
Márpedig ha ilyen előfordulna, lenne 
itt nemulass! A Népszava szocialista 
lap féloldalas fényképet közölt erről a 
szerencsétlen emberről. A képen egy 
borostás arcú, foltos műbőrkabátos öreg-
ember réved a semmibe. A képet látva 
a szívnek meg kell szakadni. Ha egy 
hajléktalanról ilyen képet közölnének, 
kikérné magának. Az üldöztetéséről 
olvasva azonban kiderül, hogy a Kertész 
Ákos sajtóirodája adta ki a kivándorlás-
ról szóló közleményt. Merthogy az is 
van ennek a szegény embernek… Már 
megint nem voltak körültekintőek a fi uk 
a Népszavánál…

Azt persze kár emlegetni, hogy ez 
a derék ember genetikailag alávalónak, 
moslékzabálónak nevezte honfi társait, 
akiknek túlnyomó többsége meglehetősen 
keservesen teremtené elő azt az életszín-
vonalat, amiből Kossuth-díjra és saját 
sajtóirodára futja az üldözöttnek. Ez 
azonban amolyan mellékes körülmény. 

*
Mindezek együttes hatására az Euró-

pai Bizottság (ilyen is van) úgy döntött, 
hogy Magyarországot meg kell büntetni. 
Nem kaphatjuk meg a nekünk járó 150 
milliárd euró értékű támogatást. Indok: 
túlzottan nagy az államháztartási defi cit! 
Ezzel szemben - más tagállamokkal ellen-
tétben - az elvárt 3%-os államháztartási 
defi citet szilárdan tartja a kormány. Az 
pedig már elhanyagolható körülmény, 
hogy erre a 3%-ra még Gyurcsány Ferenc 
tett ígéretet! Mindez nem számít. Leg-
újabb határozat értelmében az államház-
tartási defi citet le kell vinnünk 2,5%-ra. 
Ez kb. olyan feladat, mint amikor a rá-
szedett gyereket elküldik kötéllel vízért. 
Teljesíthetetlen. Csak érzékeltetésképpen 
említem: Spanyolországnak az 5%-os 
defi citje ellen nincs semmi kifogása az 
Európai Bizottságnak. Görögországba 
lassan kamionokkal viszik a pénzt, adós-
ságuk felét elengedték. Bennünket pedig 
meg kell büntetni. 

Ki érti ezt? - kérdezhetnénk. S hiába 
vannak érvek: a válasz rá az, hogy hosszú 
távon nem lesz tartható a magyar defi cit. 
Ami persze ilyen játékszabályok mellett 
be is fog következni. Sovány vigasz, de 
említésre méltó: a lengyelek kiálltak mel-
lettünk. Hasonlóképpen cselekedtek a lit-
vánok, a románok és a csehek is. Az 
osztrák sógorok is ejtettek néhány jó szót 
érdekünkben. Mindez azonban kevés volt 
az üdvösséghez. Napnál is világosabb: az 
EU karmestereinek ez a magyar kormány 
nem szimpatikus. Miután a gyeplő a 
kezükben van, el is érhetik céljaikat. Ha 
nem marad más, és meg kell sarcolni a 
lakosságot, annak most már következ-
ményei lesznek. 

A magyar lakosság már nem tud na-
gyobb áldozatokat hozni. Máris megsza-
porodtak a jobboldalon azok a hangok, 
hogy be kell látni: nem tehetünk semmit 
az Unió ellen. Változásra van szükség… 
Idő kérdése, mikor ébresztik fel a Fidesz-
ben alvó liberálisokat… Hacsak nem tör-
ténik meg valami gyors áttörés, avagy nem 
jön valami fontosabb esemény kívülről, 
ami átsorolja az uniós stratégiai terveket, 
nagyon nehéz idők jönnek az Orbán kor-
mányra. A Jobbikosok már az Unióból 
való azonnali kilépést szorgalmazzák, 
ami nagyon jól hangzik, csak éppen a 
jelenlegi állapotunkban kivitelezhetet-
len. Ezer szállal vagyunk már odakötve 
ehhez a monstrumhoz… Egy ilyen 
gyors kilépés totális csődhöz vezetne. 

*
Kritikai észrevételként el kell azért 

azt mondani, hogy bajok voltak itt a kom-
munikációval. Az IMF elkergetésének 
hangoztatása nem tett jót. A Jobbikosok 
„karikásostorozása” egy rántásra valót se 
hozott a konyhára… Antall József böl-
csességét célszerű idézni ezzel kapcsolat-
ban. Egy alakalommal valamilyen harcias 
nyilatkozatra kapacitálták a miniszter-
elnök urat, aki erre a következőképpen 
reagált: „Csak arról beszéljünk, amit meg 
is tudunk valósítani. Amire nem vagyunk 
képesek, arról inkább ne beszéljünk.” 
Nem ártana ezt megszívlelni! 

A történtekkel összefüggésben taka-
rékosság jegyében zajlik a civil élet. A 
kispénzű embernek már háromszor is 
meg kell gondolni, mire költi el szerény 
fi zetését. A szolgáltatási díjak már Unió-
sak, de a fi zetések és a nyugdíjak még a 
„béketáborból” valók. Kivéve természe-
tesen a politikusokat és még néhány ki-
válóságot. A munkanélküliség se javult. 

Sőt, most, hogy beigazolódott a vasúti 
közlekedésnél tapasztalható gazdaság-
talan üzemeltetés, mégiscsak csökkenteni 
kell a vonatok számát… Erről olyan hírek 
vannak, hogy elbocsájtások lesznek a va-
sútnál. A fővárosi tömegközlekedésről 
már azt hittük rendben van, de kiderült, 
hogy oda is újabb pénzügyi injekció kell, 
mert máskülönben megállna az élet. Az 
autóbuszok egy része elavult, javításra 
szorul. Nincs pénz alkatrészekre. A szín-
házak régi híres kosztümöket próbálnak 
elárverezni, hogy némi pluszbevételhez 
jussanak… Most kellene elmondani a 
nagyérdemű publikumnak, hogy az előző 
kormányzat alatt létesített Duna-parti 
sétány homokfövénnyé alakítására, a 
Lánchíd egynapos gyepesítése és az 
ott megtartott vacsorára elköltött száz-
milliók bizony nagyon hiányoznak! S 
akkor még a Kossuth-téri ideiglenes 
jégpályákról egy szót se szóltunk. Tarlós 
István jelenlegi főpolgármester igazán 
megemlíthetné egyszer a közgyűlésen 
ezeket a csekélységeket, amikor a szo-
cialisták számon kérik tőle az akadozó 
közlekedést…

*
De el kell szakadni a hazai politiká-

tól, mert sok fontos esemény történt 
még a határainkon kívül. Szlovákiában 
lezajlottak az előrehozott választások. S 
papírformának megfelelően a Fico-féle 
baloldal győzött. A Magyar Koalíció 
Pártja ezúttal se tudta átlépni az 5%-os 
küszöböt. A Bugár Béla vezette „Most-
Híd” magyar-szlovák párt viszont 7%-
ot szerzett; s ha létrejött volna az oly 
sokat emlegetett összefogás, akkor most 
magyar párt lehetne Szlovákiában a 2. 
legerősebb párt! De hát miért is kellene 
összefogni? (l. Bartusz cikk 4.o.) - Kiesett 
a szlovák parlamentből a Ján Slota nevé-
vel közismertté vált nacionalista párt. Ez 
némileg jó hír, Ficonak ezek után nem 
kell engedményekre kényszerülni. De 
inkább ne kiabáljuk el a dolgot.

Nemsokára sor kerül a romániai vá-
lasztásokra, ahol szinte megszólalásig ha-
sonló gondok mutatkoznak. Erdélyben is 
már két magyar párt vetélkedik a válasz-
tók kegyeiért! Sőt, még az is előfordulhat, 
hogy egy 3. magyar párt is megalakul. 
Tőkés László kilépett az RMDSZ-ből, 
és az eddigi nyilatkozatai alapján egy új 
párt életre hívásán gondolkodik… Köny-
nyen bekövetkezhet a szlovákiai példa, s 
egy meggyengült magyar párt jut a csak 
román parlamentbe. Sőt még az is meg-
eshet, hogy három szék közül sikerül a 
földre esni… *

Akadnak azonban távolabbi, de sor-
sunkra nagy hatással lévő fejlemények. 
Közgazdászok egy csoportja úgy véle-
kedik, hogy a gazdasági válság már csak 
egy nagyobb háborúval orvosolható. A 
célország is meg van nevezve: Iránt kell 
„átalakítani”. Ennek az átalakításnak a 
módszerét jól ismerjük. Egyelőre az ame-
rikai elnökválasztás miatt az esemény 
nem aktuális. Izraeli politikusok viszont 
kereken kijelentették, hogy nem fogják 
tétlenül nézni az iráni atomprogramot. Ha 
az USA nem lép, akkor ők fognak lépni! 
Onnan kezdve pedig, hogy az első raké-
tát kilövik, a szövetségesi segítségnyújtás 
alapján ugye be kell avatkozni… Megle-
het, hogy csapataink majd Nagy Sándor 
egykori földjén teljesítik szövetségesi 
kötelezettségeiket…

Csurka István szavai kívánkoznak 
a papírra. A NATO-ba lépésünk előtt 
mondta: magyar katonák idegen érde-
kekért messze Magyarországtól fognak 
meghalni. Már volt rá példa! S mit tar-
togat még a jövő? Mindenesetre az olaj 
ára emelkedik, ami valahol nagyon sokat 
hoz a tartálytulajdonoknak. Hiszen sem 
a szállítás, sem a kitermelés költsége 
nem változott. S lám, mégis megugrik 
a bevétel…                     Barkuti Jenő
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M i t  h a l l o t t  a z  A M H  ? †
Szomorú szívvel jelentjük, 
hogy meghalt

Kovács Pál
Budapest, 1943. július 6 - Buenos Aires, 2012. február 7
Hirtelen oltotta ki életét a könyörtelen betegség.
Gyászolják és nem felejtik el:

Felesége Edith. 
Gyermekei Paula Andrea, Nicolás és Eva María. 
Veje és menye Juan Pablo és Victoria. 
Unokái Pedro és Gáspár, 

valamint magyarországi rokonsága.
*

Kovács Pál olyan ember volt, aki boldogsággal élte 
le életét. Becsületes és kettősszín nélküli, aki sze-
rette, becsülte a családját és barátait, és vigyázott 
rájuk. Olyan ember, aki élvezte az élet egyszerű 
dolgait, ugyanakkor bátor volt, erős, önzetlen és 
nagyvonalú.

Köszönjük a szeretetet, amit adtál 
és tanításaidat a szeretetre. 

Így őrzünk meg emlékünkben!

              Elhalálozások
➢ Megdöbbenve értesültünk Kovács Pál 

kedves előfi zetőnk hirtelen haláláról (l. gyászjelentés). 
Az AMH fájlalja a kolóniának lapunk által szerzett 
új barátjának váratlan eltávozását, és ezúton fejezi ki 
együttérzését a gyászoló hátramaradottaknak.

➢ Március 21-én elment Vágóné Ditkó. Halála föl-
szabadulást jelentett az öregkor kegyetlen romlásában. 
Imola és Csilla lányainak ezúton kondoleálunk!

Betegeink
➢ Heckmann Dezső kedves előfi zetőnk jobbszemét 

decemberben háromórás műtéttel sikeresen megszaba-
dították a zöldhályogtól, majd a rákövetkező héten a jobb 
állapotban lévő balszem volt soron, azonban a beavatko-
zás alatti nagy vérömlés majdnem kilökte a szemgolyót. 
Így a 2. zöldhályogot nem tudták eltávolítani, azonban 
hála egészséges természetének jól fölgyógyult, és az 
újabb operáció már jól sikerült! Vele együtt örülünk!

➢ Widmerné Kranauer Judith Fruska kedves bará-
tunk telefonon jelezte Svájcból előfi zetése megújítását 
és közölte a hónap folyamán megtörtént, jól sikerült 
csípőműtétet, amely után hamarosan fölépült, és így 
tervszerint ellátogathat 94 éves édesanyjához Magyar-
országra. Szívélyes üdvözleteinket küldjük!

                 Esküvő
➢ Tudomásunkra jutott, hogy Szabó Gyöngyi 
a nyár folyamán férjhezment. Közelebbi ada-

tot sem képet nem kaptunk, de szívből kívánunk neki és 
élettársának nagyon sok boldogságot! Gratulálunk!

Keresztelők 
➢ Nagy öröm a Zöldi 

családban! A kis név-
hordozó örököst már-
cius 4-i keresztelőjére 
szülei, Zöldi András 
és Vere Houstonból 
lehozták Buenosba, s 
így az ominózus Fa-
cebookon kívül min-
denki személyesen 
is megismerhette a 
büszke nagyszülők, 
Zöldi  Márton  és 
Cristina 9. unokáját. 
A keresztelő a La Lu-
cila-i német lutherá-
nus templomban volt. 
Keresztszülők Collia 
Niki, felesége Olenka 
Kaliski és Ricardo 
Lueg. Szívből gratulálunk!

➢ Március 17-én tar-
tották meg Móricz-
né Mária, Marika 
barátunk, támogatónk 
7. és 8. dédunokája 
keresztelőjét a Tortu-
guitas-i Szent Teréz 
templomban, a nagy 
számban megjelent 
rokonság szeretetével 
körülvéve.

                            Születésnap
➢ id. Zaha Sanyi az AMH verselő munka-

társa 90. születésnapjáról olvashatunk a szomszédos Mi 
Történt rovatban. Az ünneplést követően apa és részben 
messziről érkezett 3 fi a édes négyesben a córdobai Moli-
nari nyaralóban meghitten töltöttek pár napot együtt. Az 
AMH sok szeretettel utólagosan csatlakozik jókívánsá-
gaival az ünnepelt szép és főleg vidám korához! 

Utazók
➢ Több éves budapesti tartózkodásáról érkezett vissza 

közénk március közepén Vass Ilona. Értékes fi atalun-
kat máris „befogták”, és mindenki örömére ígérte, hogy 
rendszeresen részt fog venni mind a ZIK-ben mint tanár, 
mind a Regösben. Isten hozta haza!

➢ Kádár Robi és élettársa Holzmann Évi a mesés 
kubai szigeteken nyaraltak. Tűzföldi lakóhelyükről jö-

vet mindig út-
baejtik Kádár-
né Bonta Anikó 
mamát, a HKK 
hosszú évtizedek 
óta bedolgozó, 
mellőzhetetlen 
„oszlopát”, aki 
mindig kitörő 
örömmel várja 
legfi atalabb cse-
metéjét…

➢ Schirl Adrián  ►►►

Thaiföldről küldte e vagány 
képet, ahol szabadságát tölti. 

➢ Brazíliából 10 napra átjött 
a jelenleg Törökországban élő 
Jeszensky Leó zenész/hege-
dűs, hogy a Mákos népi zene-
kar fi ataljait jobban fölkészít-
se a júliusi Néptánctalálkozó-
ra. Március 9-én este tánchá-
zat szerveztek a Hungáriában, 
a lányok által készített fi nom 
tejfölös-sajtos lángossal. 

➢ Március 22-én indultak 
Argentínából Budapestre a Zrínyi Kör tanárai: 8 ar-
gentínai magyar pedagógus akar bővebb tapasztalatot 
szerezni, hogy tudásukat az őket követő generációknak 
is átadhassák. Az Argentínai Panoráma Világklub elnöke, 
Vass Mátyás és társelnöke, Dr. Szöőr Anna, valamint a 
Panoráma Világklub elnöke, Tanka László meghívta a 
tanárokat egy argentin-magyar találkozóra március 25-
én, az általunk is ismert és szeretett Bárány Béla atya 
által a zuglói Páduai Szent Antal templomban tartott mise 
utánra. Visszatértüket követően kapunk beszámolót!

➢ Lapunk csak most értesült egy magyar küldöttség 
látogatásáról. Latin-amerikai körútjuk alkalmából már-
cius 1-jén érkezett Csaba Gábor, az amerikai kontinens 
nagykövete, Szesztay Ádám stratégiai referens és Nagy 
Balázs, a Digenaméricas főnöke. Ecuador, Peru és Chile 
után Brazília felé menet ejtettek útba minket. Az AMISZ 
képviseletében Szabo Eva elnök részt vett a tiszteletükre 
adott vacsorán, a Hungáriában.

➢ Dr. Némethy Mária, Kesserű Judit orvosleánya 
jelenleg Nepálban, a himalájai Everest tövében létesült 
Periche Aid Post nevű, a magas hegységben bekövet-
kezett balesetekre, katasztrófákra specializált klinikán 
van szolgálatban néhány hónapra. Ez a kórház a világ 
legmagasabb pontján létező ilyen intézmény, amely 
félúton van az Everest legmagasabb csúcsa és Lukla 
között. Mária szobájában mínusz 15 fok a szokásos... 
Csodálattal gratulálunk a kalandvágyó kitűnő fi atal 
orvosnak!

Események 
➢ Rendkívül jól sikerült a magyar Szabadság ünnepe 

tiszteletére rendezett est a Hungáriában (l. recenzió HUFI 
3.o.) Külön dicséretet és köszönetet érdemel a program 
összeállításáért felelős Havas Judit előadóművész-

Zöldi András, Vere és Marci

Móriczné Marika bol-
dog dédmama az egy-
éves Móricz Katalinnal 
és a nyolchónapos 
Byttebier Lukáccsal 

◄ Robi és Évi a kubai
 paradicsomban…

A 3 névhordozó 
Zöldi-Kerekes-Collia

utánpótlás 
„összeröffenése” 

a keresztelő 
alkalmából!

◄ Magyar mellényké-
ben a 3 kis barát: ifj. 
Zöldi Marci, Kerekes 
Bauti, Collia Lucas

▼A 3 boldog család

nő. A Hungária dísztermének gyö-
nyörűen fölújított színpada ízléses 
keretet nyújtott a szavalóművészet 
képviselőjének!

➢ Előzetesen, március 14-én, ér-
kezésének másnapján ismerkedési 
estet tartott a Hungária MIK-szo-
bájában, amely alatt a jelenlévők 
szembesülhettek művészetének kis 
kóstolójával. 

EZ-AZ
➢ Csurka István egyik legutolsó kérése szerint folyta-

tódik a haláláig főszerkesztésében megjelenő Magyar 
Fórum, és akaratához hűen sportrovatgazdánk, Kovács 
Attila személyes felkérést kapott a lapban történő to-
vábbi rendszeres publikálásra. Gratulálunk!

➢ Tudjunk róla: Polgár Zsuzsa 1996-ban, 16 éve 
szerezte meg a magyar sakkozás 1. világbajnoki címét. 
A legidősebb Polgár-lány olimpiai bajnok a női sakko-
zók közt a 8. világbajnok volt. Már 11 évesen 1. helyen 
végzett női nagymesterversenyen. 15 évesen már meg-
kapta a férfi  nemzetközi mesteri címet; ekkor már a női 
világranglistát ő vezette. 1991-ben lett férfi  nagymester, 
és a következő évben hosszas huzavona után játszhatott 
a női világbajnoki címért. 1994 novemberében ment 
férjhez, utána New Yorkban, majd Texasban élnek Paul 
Truonggal.

➢ Örömmel hallottunk 
két kedves volt argen-
tínai magyar és egy 
cserkészbarátunk magas 
magyarországi állami 
kitüntetéséről: március 
13-án hivatalos meghí-
vást kapott Némethyné 
Kesserű Judit, 
Gorondi János és 
Fischer Viktor a New 
York-i magyar konzulá-
tusra a Nemzeti ünnep alkalmából tartott 
fogadásra. Judit és Viktor nagyérdemű, 
hosszú éveken keresztül végzett cserkész-
tevékenységükért kapták az Érdemrend 
lovagkeresztet, Jancsi pedig az aranyke-
resztet a magyar iskolához kapcsolódó 
munkásságáért. A megérdemelt elismerés 
nemcsak nekik eshet jól, hanem mi innen 
együtt örülünk velük, és gratulálunk!

➢ Nem hibajegyzékbe helyezzük, hanem örömmel 
tapasztaljuk, hogy sok a roppant fi gyelmes Olvasónk! 
Jelezték, hogy a HUFI részben Zólyomi Kati „Havi 
mondat” keretében a múlt számunkban idézett vers-
rész nem ismeretlen szerzőtől származik, hanem Süllős 
Lenke Könnyek szivárványsugarán c. gyönyörű költe-
ményéből való. Olvasónk kedvence a 11,. utolsóelőtti 
strófa: „Titkos mezsgyén lelkem kutatni jár; / Testvér! 
Úttalan utakon megyek, / Szeretnék találni egy jelszót végre 
már, / Amellyel mindent összeköthetek!” Megtalálható 
Pinczinger Lajos Latin-Amerikai Magyar Antológiájá-
ban (Magyar költők idegenben, 189-190.o.) Köszönjük! 
(A könyv kikölcsönözhető a HKK könyvtárából). 

➢ Elkészült a Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság 2012. 
évi előadások naptára az évi 6 megtartandó alkalommal. 
Az első előadást április 28-ára jelezték. (l. Esem.naptár)

(BGT és HKZS)

▲Némethy Kesserű Judit  
Gorondi János▼  Fotók Ákos R.

Marcika a büszke nagyszülőkkel
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  Mi történt?     Társadalmi hírek, események.  (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)
Hírlapunk, az AMH 8. születésnapján (2005. március 20) örömmel, hálás szívvel köszöntelek benneteket. 

Jó kedvvel, bőséggel áldjon meg benneteket, kedves Olvasóim, az Isten. 

Márciusban, midőn a 
nyári vakációról felfrissülve beállunk a 
mindennapi munkaévbe, igyekezzünk 
bizakodva tekinteni a jövőbe. Nem köny-
nyű... Körülöttünk mindenki valamire 
panaszkodik, háborog, vagy - ami még 
rosszabb - fél. Anyámtól eltanult intel-
mekkel szeretnélek benneteket lelkesíteni: 
„Szedd össze magad, fi am! Ne jajgass! 
Nézz előre! Téged nem üldöz a balsors.”

Ha szétnézünk, hogy mi történik a vi-
lágban? Bizony beláthatjuk, hogy kivé-
telesen jó dolgunk van. Szedjük össze 
magunkat és dolgozzunk, amíg erőnkből 
futja. Becsüljük meg magyar közössé-
günk kitartó intézményeit és az Argentínai 
Magyar Hírlapot, Dél-Amerika egyetlen 
magyar nyelvű nyomtatott hírlapját is. Az 
elmúlt 7 évben hol dicsértük, hol kritizál-
tuk, de minden hónap elején kíváncsian 
vártuk. Lehet, hogy napokig nem olvastuk 
el a vezércikket, de egész biztosan meg-
kerestük azt a rovatot, vagy hirdetést, ami 
legjobban érdekelt. Március 15. körül, 
amikor megújítjátok az évi előfizetést 
vagy hirdetést, gondoljatok arra, hogy ál-
dozatkész mecénásaink már nincsenek. Az 
AMH nem egy jótékonysági intézmény, 
hanem egy független vállalkozás. Éppen 
ezért nem kér és nem fogad el állami 
támogatást Magyarországtól. Amennyi-
ben igényt tartunk arra, hogy továbbra 
is megjelenjen, ne sajnáljuk rá időnket, 
munkánkat, sem pénzünket.

*
Argentínában februárban az emberek 

nyaralnak, szórakoznak. Nem fi gyelnek 
oda, hogy milyen rendeleteket tervez-
nek, szőnek elnöknőnk hűséges szolgái, 
élükön mindenható vezérükkel, Moreno 
miniszterrel. Alig 4 hónapja, hogy 1. 
fordulóban Cristina Kirchnert jelentős 
többséggel újraválasztották államelnök-
nek a következő 4 évre. Népszerűsége 
tetőfokáról naponta, az általuk felépített 
álszocialista „modell” - államforma - ki-
terjesztését harsogta. A régi peronizmus 
politikáját Kirchner-féle változatban-
alakításban minden argentin olvasó jól 
ismeri, tehát nem kell ecseteljem. Amit 
nehéz megérteni, hogy mindazok, akik 
már kiábrándultak ebből a politikából, mit 
vártak, amikor erre szavaztak. Legelőször 
a sajtó, azután az exportáló termelők, az-
után a dollárba menekülő befektetők, majd 
a szakszervezetek fővezére, Moyano, 
utoljára az importra szoruló vállalkozók 
fordultak ellene. Januárra mindezek kicsit 
elcsendesedtek, amikor komoly műtéttel 
egy gyanús pajzsmirigy-daganatot kellett 
eltávolítani elnöknőnk nyakából. Valódi 
részvéttel vették körül, mert a vesztét sen-
ki sem kívánta. Az egyszerű polgárt csak 
a következő, közszolgáltatásokról szóló, 
szubvenció nélküli számla izgatta. A víz, 
gáz, villanyfogyasztásunk több mint felét 
eddig az állam fedezte helyettünk - a mi 
adónkból. A közlekedést magánvállalatok 
kezébe adta át, de több millió támogatás-

sal a menetjegyek árát buszon, vasúton, 
földalattin évek óta szabta alacsonyra, jó-
formán ingyenre korlátozta. Fontos, hogy 
a választó munkás és tisztviselőtömeg 
olcsón utazhasson… Az áremelkedés 
rémhírére napokon át több száz méteres 
sorban álltak az emberek, hogy régi 
áron válthassák meg közlekedési-bérlet 
(SUBE) kártyájukat. A nyár végi hőség-
ben „majd márciusban meglátjuk” felkiál-
tással mégis, aki csak tehette elmenekült 
szellősebb vidékre.

Dél-Amerikában a farsang 4 napos, 
álarcos-táncoló, pazar mulatsága hús-
hagyó keddel nem ér véget. Hamvazó 
szerdán sem hintenek fejükre hamut és 
kezdenek böjtölni a közelgő Húsvétra, 
azonban az idei 2012-es szökőévben 
hamvazó szerdán, február 22-én, Argen-
tína 40 milliós népe egy drámai csapás, 
szörnyű szerencsétlenség hatására ébredt 
és farsangi mámorából egy pár napra 
talán magába szállt... Napokon keresztül 
ezt néztük rémülten a televízióban és a 
világsajtó oldalain is. 51 halott, 700 se-
besült! A munkába igyekvőkkel tömött 
vonat Buenos Aires központi vasúti vég-
állomásánál, az Oncén lelassított ugyan, 
de fékek nélkül beleütközött a lökhárí-
tókba. Az első kocsik harmonikaszerűen 
egymásba préselődtek, szétestek a síne-
ken, magukkal rántva a többi kocsit és a 
városba érkező reggeli tömeget. Ekkora 
vasúti szerencsétlenség rég nem érte Ar-
gentínát. A mentőszervezetek, tűzoltók, 
rendőrök példásan, önfeláldozó odaadás-
sal dolgoztak. A nézők tömege sírt vagy 
imádkozott. Ki a felelős? Mi a helyzet? 
Senki sem felelt. A sajtótudósítókon kívül 
nem akart hivatalosan nyilatkozni senki. A 
mai napig nem tudjuk, kire fogják rákenni 
a felelősséget az öreg szerelvényekért, 
a karbantartás hiányáért. A felelősséget 
nálunk soha, senki sem szokta vállalni. 
Elnöknőnk kinevez egy baráti bírót, aki 
ki fogja kutatni és fel fogja deríteni ezt 
az ügyet. A tragikus eseményt követően 
még volt néhány hétköznap tüntetéssel, 
dühöngő, gyújtogató pár száz emberrel, 
majd egy hosszabbított 4 napos hétvég. 
Február 27-én, hétfőn, nemzeti zászlónk 
200 éves születésnapját voltunk hivatottak 
ünnepelni. Erre azonban már se kedve, se 
pénze nem volt az embereknek. Elnök-
nőnk szónoklatára Rosarióban, az Ország-
zászló alkotásának emlékműve tövében 
csak kötelességtudó hívei jelentek meg, 
akiket nehéz volt lelkesíteni. Egy szóval 
se tért ki az előző napok tragédiájára. Két-
ségtelen, hogy sajnálta az áldozatokat, de 
már eldöntötte, hogy a jövőben a vádlók, 
nem pedig a vádlottak sorában lesz a 
szerepe. Arra még nem gondolt, hogy az 
állam felelős a közbiztonságért.

Március 1-jén a televízió közvetítette 
mind a Mauricio Macri fővárosi, mind 
a Cristina Kirchner országgyűlési meg-
nyitó beszédét. Ismertették terveiket, ne-
hézségeiket. Az egyetlen, amit a magam 

- Uruguayban, Punta del Estén, ezelőtt 
35 évvel 7.000 dollárért vettünk egy 2 
szobás (50 m2) kényelmes lakást az Ar-
cobaleno fenyőerdővel körülvett telepén, 
a szelíd (Playa Mansa) part 16-18 szá-
mú megállójánál. Úgy éreztem magam 

akkor, mint egy „luxusnyaraló” tulaja. 
Azóta eladtam, de minden nyáron ugyan-
ott töltök pár hetet. Az idén mint egy 
szerény, nyugdíjas öreg csak a gondozott 
parknak, csendes környezetnek és óriás, 
tiszta uszodának örültem. Csodálkozva 
néztem a felhőkarcolókat, benne a millió-
kért eladott luxuslakásokkal. Mindegyik 
több száz négyzetméter, körül erkéllyel. 
El sem tudja az ember képzelni, hogy 
kik azok, akiknek ezek a lakások ennyit 

megérnek? Ami viszont páratlan a mai 
napig az a szelíd part homokos strandja, 
ahol az ember akár egy tóban nyugodtan 
úszhat. A fürdőzök itt is látványosak, de 
nem annyira, mint a vad (Playa Brava) 
parton. Hol vannak a milliomosok? Ha 
csinos férfi t látsz fürdőnadrágban, az 
biztosan európai, vagy észak-amerikai, 
esetleg brazil. Térdig érő gatyában vi-
szont argentin vagy uruguayi. A nők 
gátlás nélkül mutatják bájaikat és egyre 
gömbölyűbb feneküket. Nem lehet kita-
lálni, hogy ki a milliomos! 
- Régi magyar puntai nyaralók közül 

Prevené Sorg Babyvel, özv. Kehidayné 
Simonettával, Fabbriné Balla Beával 
beszéltem vagy találkoztam, de Kolb 
Lászlóéknak, 
Kalpakián 
Ervinéknek, 
Orbán Lász-
lóéknak, 
Arany La-
ciéknak az 
idén hírét sem 
hallottam. 
Szerencsére 
Kemenesné 
Edith barát-
nőm elkísért, 
akivel vidáman
úszkáltunk és járkáltunk a tengerparton. 

Az Punta del Este-i idillikus Playa Mansa 

részéről a jövőre vonatkozólag leszűr-
tem, hogy a kormány kizárólagos jelentős 
ellenzéke a porondon Mauricio Macri 
maradt. Sajnos nem hallottam Buenos 
Aires tartományi főnök, Scioli program-
beszédét. Várjuk meg a folytatást. A má-
jusi számunkig talán eldől, hogy mennyi 
lesz a tanárok alapfi zetése, a vonatjegy, 
hogyan oldják meg a földalatti vonalak 
szerződését, a rendőrséget, a bíróságot, 
a nemzeti bank hatáskörét. Míg ez eldől, 
a tanárok és egyéb elégedetlen szak-
szervezetek sztrájkolnak. Az, hogy kinél 
van a kincstár kulcsa - már nem kérdés. 
Sajnos a pénz elfogyott. Most csak azt 
várjuk, hogy mennyit fognak fedezetlenül 
kinyomtatni.

*
A világsajtó ritkán foglalkozik befo-

gadó hazánkkal, de még ritkábban szülő-
hazánkkal, Magyarországgal. Akkor 
kürtölnek, dobolnak, ha közöttünk vészt, 
veszélyt sejtenek vagy fedeznek fel. 
Magyarországot és a jobb-közép Orbán 

Viktor kormányt az elmúlt 3 hónapban 
negatív, vészjósló hírekkel vették célba, 
hogy hitelét rontsák. Interneten ma már 
mindenki mindenről értesül, és minden-
hez hozzászól. Ebben a bábeli hírzavarban 
kevesen ismerik a rémhírek szerzőit, még 
kevésbé szándékukat. Március 8-án, az Ar-
gentínába kinevezett magyar nagykövet, 
Dr. Varga Koritár Pál a Mindszenty-
num kultúrprogramjának keretén belül 
spanyol nyelven egy részletes, szakszerű 
előadással tisztázta és megvilágította a 
magyar kormány, a magyar alkotmány 
való álláspontját, értelmét. Leszögezte, 
hogy Magyarország egy szabad, demok-
ratikus köztársaság, az Európai Unió 
tagja akar maradni az emberi jogok és a 
nyugati világ szabályai szerint. Szerény 
véleményem, hogy a 3 hónapja keringő 
vád- és védiratok túlzott érzékenységre, 
keserűségre, jogos felháborodásra adhat-
nak okot. Fogadjuk meg a perzsa Omar 
Khayyám nyugodt bölcsességét: „A ku-
tya ugat - a karaván halad”. Fog ez menni!

BARTUSZ RÉKA - VÁLASZTÁSOK 2012 ...                                     Folyt. a 4. oldalról

Mindazonáltal azt rebesgették, rebes-
getik, hogy koalícióra lép a Keresztény-
demokrata Mozgalommal (KDH 8,82%), 
ami Fico részéről taktikázás, bebiztosítás 
lenne a jövőre nézve. 

A sokkoló hír, végső döfés mégis az 
volt, hogy az MKP, az egyetlen magyar 
párt, mégsem jutott be a parlamentbe. 
Helyzetünk eddig is bizonytalan volt. De 
most a két pofon után...

Ezt a lesújtó eredményt talán mi ma-
gunknak köszönhetjük, hisz a déli régió-
ban, a magyarlakta területeken voltak a 
legkevesebben szavazni. A legnagyobb 
kérdés: mi lesz velünk, felvidéki ma-
gyarokkal? Mint mindig, ismét csak biza-

   Események   

A két barátnő a szeles 
tengerpartot is élvezi...

kodhatunk, hisz a másik, félig magyar 
párt, a Most-Híd 6,89%-kal, 13 képviselői 
hellyel bejutott. Kérdés viszont, tudnak-e 
cselekedni, tenni Fico ellen?

4 év hosszú idő, ahogy a mondás is tart-
ja: „addig még sok víz lefolyik a Dunán”. 
Meglátjuk...

A parlamentbe bekerültek még a kö-
vetkező pártok: 
Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) 
8,82%, Egyszerű Emberek és Független 
Személyiségek (OĽaNO) 8,55%, Szlovák 
Demokratikus és Keresztény Unió-De-
mokrata Párt (SDKÚ-DS) 6,09%, Szabad-
ság és Szolidaritás (SaS) 5,88%.

- Március 5-én Zaha Sándor 90. szüle-
tésnapjára családját és régi baráti körét 
hívta meg egy díszes ebédre a Hungáriá-
ba. Hetek óta örömmel készültünk erre az 
eseményre, mégis meglepett bennünket, 
hogy Sanyi mindhárom fi a jelen volt! Laci 
Kanadából, Gábor USA-ból érkezett. 
„Gyerekek, hogy megnőttetek” - szeret-
tem volna felkiáltani. Az ünnepeltet egy 
hosszú, névjegyekkel ellátott asztalnál 
korosztálybeli barátai vették körül. Mel-
lette egy kerek asztalnál a fi atalok ültek: 
a Zaha fi úk, unokák és azok barátai.  Ifjú 
Sanyi egy ötletes ajándékkal, egy színes-
hangos videovetítéssel aján-
dékozott meg bennünket, 
Összevágott 20-15-10 évvel 
ezelőtti, a „Zaha tanyán” 
rendezett születésnapok, 
hársfa asadó-k videó szalag-
jaiból egy 45 perces fi lmet. 
Hihetetlen, hogy milyen 
szépek voltunk - mégis min-
denkire rá lehetett ismerni! 
Meghatódtunk. Emlékez-
tünk, lélekben együtt vol-
tunk azokkal, akik már nin-
csenek köztünk. Alexand-
ra vezényletével elénekel-
tük a magyar „Serkenj fel, 

kegyes nép”-et: „Amennyi fűszál van 
a tarka mezőben, annyi áldás szálljon a 
Sanyi fejére” születésnapi üdvözletünket. 
Közben kétszer meggyújtottuk a nagy 
gyertyát, amit az ünnepelt boldogan ne-
vetve elfújt. - A Zaha tanya régi, 18-tagú 
baráti körének páratlan de még mindig 
összetartó tagjait évek óta nem videóz-
zuk, csak fényképezzük. A születésnapok 
színhelye pedig - hely és személyzet híján 
- a Hungária klubunk barátságos étterme. 
A Zaha Sándor születésnapjáról a hosszú 
asztal körüli csoportképem sajnos nem 
sikerült… 

A 90 éves ünnepeltet körülvevő hűséges baráti kör egy része 
b.-j.: Kovács-Baráth Gizella Babszi, Móriczné Marika és szerző. 

Mögötte fi ai, Sanyi, Gábor, Laci
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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. 4794-4986 
azaha@arnet.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 
cím  - 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) - Aráoz 1857, 
(1414) 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
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AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI
Alapító Fővédnök:  Rubido-Zichy Hohenlohe Senta (✝)

2005-től 2011-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend): 
(1x)  B.Á. (Kanada) - Csesztregi Ferenc - Gosztonyi Attila - Jakab János  (USA) -
         K.I. - Dr. Kraft Péter - Kurhelec János  - Meleg Piroska - N.N. - Sisa István
      (USA) - Szekeres Zsolt - Zombory István 
(2x)  Dr. Andrés Faragó - Grosschmid Mária (Mo) - Magyar Református Egyház 
(3x) Álvarezné Zöldi Viktória - Dr. Besenyi Károly - Gorondi István és Edith -
      Kalpakian Ervin - Mészáros Lászlóné Angéla - N.N.
(4x) Dobosi Szabó Anikó - Pejacsevich Alexis
(5x) Dőry Ilcsi - Erdődy József - “Instituto Internacional de Artes Culinarias
      Mausi Sebess” - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - Rubido-Zichy
      Hohenlohe Senta (✝)
(6x) Móricz Istvánné
(7x) Dr. Alitisz Constantino - Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesserű Judit
      (USA) - Dr. Orbán László - Zilahi-Sebessné Bonczos Zsuzsa

Alapító Védnökök (2005):
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
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Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

Carlos Pellegrini 743 
p. 10. of. 45, Buenos Aires
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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  
- Magyar Református Egyház
- Luraschiné Földényi Judith 
  (Ausztria)
- Tanyi József és Ildikó 
  (Kanada)
- Dr. Némethy Kesserű Judit
  (USA)
- ifj. Zaha Sándor és Alexandra
- N.N. és N.N.
- Zilahi-Sebessné Bonczos
  Zsuzsa
- Móricz Istvánné

2012:    Az AMH előfi zetések zöme március hónappal 
járt le. Nagyon kérjük kedves Előfi zetőinket, 
hogy a mindinkább rohamos infl ációra való 
tekintettel ne késlekedjenek befi zetésükkel! 
Az árat igyekszünk minél tovább tartani.                            

Az AMH szerkesztősége 
Tel.fax: (54-11) 4711-1242        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

60 éves 
a

Zrínyi 
Ifjúsági 

Kör 
Isten éltesse még sok évig, 
lelkes, szorgalmas diákokkal, 
szerető és kitartó tanárok-
kal. A tanulás mellett legyen 
vidámság, barátság, össze-
tartás.

Hálás szívvel köszönjük  
adományukat,
támogatásukat,
fölülf izetésüket! 
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Hungária fiataljai     Ifjúsági rovat

Rakd el a HUFI minden számát úgy, hogy - mint kis „könyvecske” - a kezed ügyé-
ben legyen. A néprajz, néptánc, cserkészélet gyöngyszemeit gyűjtögetjük számodra!

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Bálint Irén Inci (néptáncos-zenész-
énekes, São Paulo):

Gyönyörű táncházélményeim vannak! 
Nehéz közülük egyet választani. De az 
a táncház, amit a Válaszút együttes adott 
Lányi Gyurival, aki bennünket jött taní-
tani, az felejthetelen volt! Az volt az első 
táncház, ahol a muzsikánk hangzása olyan 
volt, amilyennek lennie kellett. Az első 
jó élőzenés táncház São Paulóban! Isteni 
érzés volt azt a zenét szolgáltatni! Sajnos, 
nincs róla felvétel.

Espinosané Benkő Teri (HUFI ro-
vatgazdánk, Buenos Aires-i néptáncos, 
Budapest):

1995-ben ösztöndíjasként voltam Ma-
gyarországon, először életemben. Április-
ban voltam a nemzetközi táncháztalálko-
zón, és ott este a nagy mezőségi táncházon. 
Az élőzene, a párszáz ember, a közös tánc, 
ének... Olyan megfoghatatlan, elmagya-
rázhatatlan hangulat volt! Még most is, 
sok évre rá libabőrös leszek ha visszaem-
lékszem, mert az az első mindig különle-
gesnek marad meg az emlékezetemben.

Lipták Zsuzsi (18 éves néptáncos, Fel-
vidék, Kassa):

Az uruguayi San Joséhoz kötöm a szá-
momra egyik legszebb táncházi élmé-
nyemet, ami egyben a leghosszabb is! 
Uruguayi barátainkkal éjfél körül kezdtük 
a bulit, mikor megérkeztek az argentí-
naiak! Óriási meglepetés volt, egyszer 
csak betoppantak, a hangulatot pedig csak 
fokozták! Életem leghosszabb táncháza 
volt, amit Edinek köszönhetek, reggel 9 
óráig le sem ültünk! Voltak, akik ekkor 
ébredeztek, és azt hitték, mi vagyunk a 
hamarkelők, pedig éppen csak akkor fe-
jeztünk be egy kalotaszegit! Ekkor kaptam 
ajándékként egy trikót is, ami a kabalám 
lett. Köszönöm!

Makovinyiné Truppel Mariann (hiva-
tásos néptáncos, Budapest):

Nekünk a Balett Intézet néptánctago-
zatán szinte kötelező volt elmenni vagy 
a Kassákba, Timár mesterhez csütör-
tökönként, vagy a szombati belvárosi 
táncházba, ahol Janek Jocó tanított. Itt is-
mertem meg rengeteg biharis és bartókos 
és egyéb táncost. Jó volt együtt énekelni, 
táncolni, ökörködni. Éreztük, hogy jó ide 
tartozni. Egy percig sem gondoltam, hogy 
más is kell a jó zenén, baráti társaságon és 
az áttáncolt estéken kívül...

*
És ez most saját, egyik legmeghatóbb 

korai táncházi emlékem: 
Sebő Ferenc, ölében Luca lányommal 

(egyéves korában): Budapest 1994, a Kas-
sák klubban. Akkor még nem is vettem 
tudomásul. Túl izgatott voltam a sok tánc 
után ahhoz, hogy felfi gyeljek rá, de Sebes-

tyén Márta volt az, aki mellettem énekelt. 
Az ő lemezéből tanultam meg akkoriban 
én is azt a népdalt, amelyet később négy 
éves lánykám énekelt el! (lásd az erre 
vonatkozó anekdotát e krónika utáni 
cikkben, a 2.oldalon):

„Le az úton, szép csendesen lefelé,
Szamosújvár börtön kapuja felé,
Szamosújvár börtönfala de sárga,
oda leszek három évre bezárva…”

Kulcsgondolat:
2012. március 9-én táncház volt a Hun-

gáriában is! A regösök Mákos együttese 
szolgáltatta a muzsikát Jeszensky Leó 
(Brazília) értékes szakközreműködésével. 
A Regösök Kolomp al-együttese néhány 
táncosa pedig először vett részt valódi 
magyar táncházon, itt, Buenos Aires vá-
rosában, ahova annyi évtizeddel ezelőtt 
érkeztek meg a száműzött magyarok, és 
utódaik változatlanul még „magyarul” 
élnek!              Zólyomi Kati, néptáncos

Drága barátaim, tisztelt szétszórt kol-
légáim eme hozzászólásokat küldték 
be hozzám arra a kérdésemre, hogy mi 
volt életük legszebb, legértékesebb 
táncházélménye (összefügg a következő 
oldalon található krónikával):

Tomori Markó (18 éves Ezüst pitykés 
szólótánc díjas 2011-2012):

„A legszebb táncosélményem akkor 
történt, amikor tavalyelőtt márciusban, 
Argentínában voltam és az ottani Regös 
együttessel táncolhattam. Ezekre a na-
pokra örök életemben emlékezni fogok, 
felejthetetlen élmény volt veletek ma-
gyarnak lenni!”

Berecz István (25 éves néptáncos, 
Budapest):

„Táncháztalálkozón történt. Temér-
dek ismerős, az ismeretlen is ismerős, 
mert a közös ének, a közös tánc együtt 
röpíti a lelket. A társadalom különböző 
szegleteiből s az élet más-más szakaszai-
ból összesereglett népek. Mégis összeköti 
őket az a láthatatlan, amely történelmünk 
egy-egy fényesebb pillanatában össze 
tudott hozni szegénysorsút és jómódút, 
munkásembert és értelmiségit. - Betonga-
rázs. Hideg, rideg, csúf. Mégis megtelik. 
Énekkel, tánccal. A hosszabb táncrendek 
között egy-egy kitüntetett pillanat. Ilyen 
volt ez is. Az egyik igen jó határontúli 
táncos húzott be Kodoba Florin vonójába 
valami nagyobbacska bankót. Lassút kért. 
Beindult a palatkai (mezőség) gépezet. 
Szaggatta a szívét az embernek. Volt, aki 
megkönnyezte. Táncosunk is, aki kezébe 
temetett arccal hallgatta. Aztán könnyes 
szemmel táncolt egy olyan korcsost (fér-
fi tánc), amilyet még nem láttam.”

Mérő Santucci Gábor (27 éves São 
Pauló-i néptáncos, Budapest):

Életem két legjobb táncházélménye:
1. A 2006-ban, Argentínában megrende-

zett VIII. Dél-amerikai Magyar Néptánc-
találkozón a Magyar Házban (Hungária) 
részt vettem a megnyitó táncházban, ame-
lyet Makovinyi Tibor Tibi vezetett. Na-
gyon jó emlékek maradtak meg bennem 
ezen eseményről, amely felemelő hangu-
latban telt, és jó volt táncolni a barátokkal 
a szomszédos országokból (pl. Zókatival).
2. Egy másik igen kedves élményem 

a 2008-ban, a Petőfi  Csarnokban meg-
rendezett Csángó bál, ahol a fantasztikus 
műsor után több száz ember ropta a Gyi-
mesi táncot, amely az egyik legismertebb 
magyar stílus. Ilyen hangulattal magyar 
táncházban az óta nem találkoztam.

Pál István („Szalonna” hegedűprímás, 
MANE-Budapest):

A legemlékezetesebb az volt, amikor 
Samu bácsi, aki Szucsági kiváló táncos, 
táncolt a muzsikámra és odajött utána 
hozzám. Megfogta a kezemet és azt 
mondta, hogy ezért a muzsikáért szeret-
né azt nekem adni, ami számára az egyik 
legkedvesebb dolog. Levette a kalapját és 
a fejemre rakta. Hihetetlen érzés volt.

   Olvasunk… és gondolkozunk:
Hangulat - és álmok...

Havi „HUFImondat”: 
„Egyetlen egy ember ellen elkövetett igazságtalanság fenyegetés 
az összes többi ember felé.”                              (Montesquieu)

Néptánc emlékkutató
szerte a világból

1980. elején hagytuk el szüleim-
mel a drága Munró-i házat. Közvet-
len azelőtt jöttem haza az egyéves 
európai tanulmányutamról. Alig 
harminc napra rá elhunyt Édes-
apám. 1992-ben pedig Édesanyám 
ment el utána, kimerülve. Egyedül 
maradtam. 

Az új negyed nemrég még szép 
volt. Fás, friss, magasztos-csendes 
és tiszta. A házak még alacsony 
díszkerítéseket viseltek, a virágos 
előkerteket szorgalmas asszonyok 
és hozzáértő kertészek ápolták, ön-
tözték. Minden ház lapos volt, legfeljebb 
csak egyesek felsőemeletűek. Magas, 
lombos hársfák ívelték át az összes utcát, 
és karácsonykor át lehetett látni a belülről 
kivilágított ablakokon, és diszkréten elme-
rengve el is lehetett képzelni a sok jómódú 
család életét. Mesebeli volt. 

Ma már cement bunkerekben, ágaskodó 
szürke falak mögött bújnak el a családok. 
A legtöbb villa komoly módosításokon 
ment keresztül az óta. A járdák piszkosak, 
mert már nem takarítják őket a gondos 
asszonyok. Veszélyes seprűvel-lapáttal 
lábatlankodni a „senki földjén”! Szinte 
elképzelhetetlen kint ácsorogni a járdán, 
hiszen állandóan fi gyelni kell, lármában 
élni. Az ember életét vesztheti, ha járdát 
seper. Beronthatnak házába, mindenét 
kockáztatja azzal, hogy a nyitott ajtaja 
előtt a birtoka kinézését csinosítja. Bue-
nos Aires északi zónája egyik legszebb 
negyedét megváltoztatta a már felmérhe-
tetlen s napról napra növekedő bizony-
talanság. Természetesen a neve még 
mindig “La Lucila” (égből-csillagból 
fakadó fény) - de a sarkomon a hangulat 
ólomszomorú… 

Csekély tíz utcára lakom a Hungária 
Egyesületünktől, már harminckét éve. 
Azt állítják, hogy az ember nemigen 
megy el onnan, ahol szüleit temette el. 
Ahol gyermekeit szülte meg. Ahol annyit 
nevetett és ugyanannyit sírt is. Én sem 
mentem el. Ablakomból nézem, mint 
változik a környezetem. Egyre csúfabb, 
egyre tompább, koszosabb és zajosabb. 
Lelketlenebb. A táltos vasrácsok mögött 
próbálkozik még.

Már gyanúsan őszies a hangulat. Az 
utcák, a szép fák persze nem tudnak sem 
szennyezésről, sem félelemről, sem a 
szomorúságról. Némán nyújtózkodnak 
felfelé. Még szórvány, csak félig száraz 
pirosló levelek hullnak le ágaikról, míg 
várják a színdús sárgulást, a teljes áprilisi 
kopaszodást. Lakásom előtt a cseréptetős 
kertes házak helyett, egyik a másikhoz 
tapadva emelkednek az új szögletes tömb-
házak. Pontosan hat ilyen ronda, hateme-
letes monstrum épült a szemközti járdán. 
Régebben a teraszomról elláthattam a 
végtelenig. Enyém volt a láthatár. Meg 
tudtam állapítani a viharok közeledését, 
teljes mértékében élvezhettem a hajnalt s 
a naplementét, s mindezt úgy, hogy senkik 
sem fi gyeltek engem a kíváncsi, rámbá-
muló ablakokból… Teljesen megszűnt 
az intimitásom. Már csak ruhateregetésre 
megyek fel a teraszra. 

Az eltelt nyár alatt visszajött lányom 
Magyarországról, egyetem és állás áll 
előtte; fiam, „tisztességes fiú létére”, 
pótvizsgázott és mostantól a középiskola 
utolsó sóhajtásait járja. Közben örökbe 
fogadtam egy apró cirmos kiscicát. Ide-
oda teszegettem tanácstalanságomban, és 
felelősségtudattal tele ingadozva láttam 
neki az újabb évnek. Csalogatónak de 
igen gondterheltnek jelentkezik. Majd 
megoldom.

Néha azért lemegyek és jó gyorsan 
felmosom a járdámat. Utána a lakásom őr-
ző belsejében szövöm tovább fantáziadús 
álmaimat, s sorrendbe csoportosítom a 
sorakozó elintéznivalókat.

Zólyomi Kati

„Bármi legyen is a kincsed, 
úgy tartsd a markodban, 

mintha vizet tartanál. Mert 
ha megszorítod, eltűnik. Ha 
kisajátítod, tönkreteszed. 

Tartsd szabadon -  és örökre 
a tiéd marad.”

(Buddha)
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D É L -AM ER I K A I   MA G YA R   N É P TÁN C M OZ G A LO M
Kedves HUFIolvasó! 

A XI. Dél-amerikai 
Magyar Néptánctalálko-

zónk évében itt, Buenos Airesben: mélyül-
jünk el a mozgalomra vonatkozó tárgykör-
ben. Ismerjük meg a kezdet meghatározóit, 
képzeljük el, milyen is lehetett az az ihlet, 
amely a kommunista időkben mégis meg-
mentette és felszínre hozta az eltitkolt 
fiatal magyar érzéseket. A magyarországi 
táncházmódszer oldott fel sokmindent! 
Igen érdekes megtudni, hogy s mint volt, 
mert bizonyára nem volt könnyű, mert sok 
ember életét változtatta meg, s máig is a 
legerősebb magyar hagyományokat védő 
konceptus! 

Íme a magyar táncház-
mozgalom története!

„Honnan járják, honnan hozták?
Honnan e mozdulat-ország?
S milyen titkos adó-vevők fogják,
folyton sugározván,
az egyazon vér
és velő hullámhosszán?”

(Kányádi Sándor)
Micsoda kifejezés: „táncház”! Hiszen 

falai közt nem is lehet más, mint tánc-
muzsika-tánc! Átadás, mozgásöröm, 
kommunikáció. Az ember legalapvetőbb 
s régibb eszközeinek egyike! Aki táncol, 
megfigyelheti, hogy gyakorlata alatt 
amolyan patyolattiszta űr keletkezik el-
méletében, s alapgondolatai csak a követ-
kező testfigurához kapcsolódnak, mint-
ha egyszerűen éhséget érezne s csak azt 
akarná pillanatnyilag lecsillapítani. Pihe-
nés, leállás, feltöltés! 

Egyúttal a legarchaikusabb rituálisokhoz 
fűződik. Körök, forgások, dobbantások 
és végül a modernebb viszonyok, vagyis 
a kezek másodpercnyi összekulcsolása, 
az iramodó testek egymásközti érintése 
következik. Nem túlzok, ha a hozzácsatolt 
kiáltások világát extázisnak nevezem el. E 
fogalmak egyértelműen örököltek. Csak 
az élettapasztalatot kell kiegészítésképpen 
hozzáadni. Mintha az újszülött csecsemő 
már magával-magában hozná a kezdet 
kezdetétől ez élvezetet. De vajon hol az 
a kezdet? 

Míg élek, emlékezni - és csodálkozni -
fogok egy itthon történt eseményre, ame-
lyet már régebben is megemlítettem az 
olvasónak: lányommal lehettem úgy 6 
hónapos terhes. Előadásra készültem, és 
legalább két hónapon keresztül egy-egyet-
len népdalt gyakoroltam itthon magamban. 
Sokszor, s ahogy ilyenkor illik, az állandó 
ismétlés keretében teljes szívből énekeltem, 
míg takarítottam, míg főztem, míg mos-
tam-ágyaztam. A bizonyára gyönyörű de 
igen nehéz dallamú dal legminimálisabb 
sarkait is áttanulmányoztam. Elteltek a 
napok, a hetek. A fellépés bekövetkezett és 
utána a szép mezőségi népdal elhallgatott, 
kimaradt a mindennapjaimból. Kislányom 
4 éves lett. Hideg téli délután volt. Akkorra 
már 2. gyermekem, a fiam is megszületett. 
A két gyerek szórakozott a nappaliban. 
Játékok hevertek mindenfelé, és karjában 
ringatva az egyik babáját, lányom elkezdett 
énekelni. Nyugodtan, szinte ösztönösen, 
muzikálisan és lágyan, kedvesen. Mint 
akinek rövid életéhez még ez is teljes mér-
tékben hozzátartozna. Felkaptam a fejemet 
már csak arra is, hogy milyen szépen 
ejtette ki magyarul azt, amit dúdolgatott. 
Hirtelen ismerősnek is tűnt a dallam, majd 
a szöveg is, de még egyáltalán nem voltam 
képes elképzelni hova helyezzem, milyen 
elmúlt átélttel azonosítsam az egész hely-
zetet. Lányom már a 2. versszaknál tartott, 
amikor rájöttem: pontosan „azt” a siratót 

énekelte, amit csak tőlem hallhatott, amikor 
még méhemben szundikált… Az érdekes 
viszont az volt, hogy kérésemre már nem 
tudta újból elénekelni. Természetesen azt 
sem tudta megmondani, hol s kitől tanulta. 
Továbbállt - és önfeledten játszott tovább.

Sokat gondolkodtam ezen, és bensősé-
ges érzéseim mellett a meglepődés válasz-
szá vált az évek során. Csodás, perfekt, 
szenzációs a bizonyosodás!

*
Táncházban is valahogy így műkö-

dünk. Felbukkan belőlünk az ösztön, és a 
hangulathoz illően szedjük elő mindazt, ami 
bennünk van ahhoz, hogy egy vadidegen 
partnerrel is eljárhassuk a néptáncmotívum 
kincseinket. A vadidegen ismert baráttá 
válik, olyannyira, hogy még verejtéke is 
kellemesen ismerős. 

A táncházmozgalom a hetvenes években 
született meg Magyarországon a „hideg-
háború” legkegyetlenebb évei alatt. 1972 
májusában nyílt meg Budapesten az első 
táncház! A legendás Novák Ferenc, Sebő 
Ferenc, Martin György, Halmos Béla 
voltak ott. Egy teljesen új irány kapott 
óriási erőre, szinte új szakma születésének 
is nevezhetjük! Olyan életképes és sikeres, 
amely máig is mintaérték a magyar folklór-
ral foglalkozóknak, és az egész világon 
szakfejlődést s élvezetet serkentő alkalmat 
nyújt mindenki számára. A táncháznak ui. 
voltak igen kimagasló előzményei, mint 
a hagyományőrző „Gyöngyösbokréta” 
mozgalom, amely a két VH között virág-
zott, egészen a II. VH végéig. Ugyancsak 
az ötvenes évek elején alakult meg Rábai 
Miklós Magyar Állami Népiegyüttese 
is, amely hihetetlen esztétikával emelte 
színpadra a kezdődő gyűjtések friss anya-
gát. Ezek serkentették azt az igényt is, 
amely évekkel később a táncházmozgalom 
alapköve lett. 

Azóta hátbor-
zongató tények 

nyújtották le 
mélyre vaskos 

gyökereiket. Hi-
szen a magyar 

érzés legtisztább
magjával a 

megvitathatatlan 
hovatartozás 

felfedezéséhez
szükséges légkört teremtették meg! Min-
denesetre a hetvenes évek közepére már a 
Kassák Klub Sebő Együttes táncházairól 
valamint az első táncház-táborokról beszélt 
minden érdekelt! 

Hát pontosan így indult be a kezdő 
magyarországi táncházmozgalom. Tán-
cosok, koreográfusok, zenészek, kutatók, 
együttesek jelentek meg. A balettintézet 
növendékei mellett a vidéki táncosok és ze-
nészek is mind állandó adatközlők voltak. 
Megfogalmazhatatlan lendület vitte előre 
a mozgalmat!

Amatőr szinten is forrt a táncvilág. A 
gyűjtés aranykora volt. Kezdetben három 
híresebb táncház fogadta az érdeklődök 
tömegét: a Fővárosi Művelődési Ház, a 
Műszaki Egyetem „R” klubja és a Kas-
sák Művelődési Ház. Lényegében az tör-
tént, hogy az akkori budapesti Bihari nép-
táncosok felfedezték a „szabadtánc örö-
mét”, vagyis a komponált és koreografált 
táncsorozatok helyett a rögtönzöttet. Ott 
is voltak mint házigazda-táncosok az első 
táncházon. A siker olyannyira felülmúlta az 
elvártat, hogy „nyílt ajtó” rendszert avattak 
fel, de már a Bartók együttes táncosaival, 
akiknek módszeres vezetőjével, Timár 
Sándorral átvették a táncházak szervezését 

és persze a táncoktatást is.
Az első erdélyi táncházat viszont 1977 

elején tartották, Kolozsvárott. Az erdélyi 
táncházmozgalom leírhatatlanul jelentős 
az óta is. Azonnal Könczei Ádám néprajz-
kutató neve jut eszembe, aki elsőnek széki 
legényeket kért fel táncaik bemutatására 
a város egyetemistái előtt. Nagy ellenzék 
indult el ellenük a román államhatóságok 
részéről. Habár nem volt hivatalos betil-
tás, a táncházasok életét lehetetlenítették 
meg. Igen megszenvedett idők voltak. 

Tovább gondolkozom: Kallós Zoltán 
népzenekutató neve bukkan fel, és az ak-
kori Bodzafa együttes Pávai István és 
Panek Kati barátaimmal. Mindenesetre 
irtó sok erdélyi fiatal zenész fejlődött s 
fejlődik azóta, szóval egyáltalán nem áll 
fenn az elmúlás veszélye. A sok hagyomá-
nyos és minden nyáron megtartott tánc- és 
zenetáborok feltétlenül itt kerülnek lénye-
ges megemlítéshez. 

A rendszerváltás (1989 vége) hatalmas 
változásokat hozott magával. A szabad 
magyar érzés és az egyik legnagyobb 
akkori tápláléka, a táncházmozgalom el-
öntötte a hozzá rokonuló intézményeket. 
Népzeneoktatás indult az iskolák 3 fokán, 
a néptánctanítás pedig bekerült az álta-
lános iskolákba is. Néptáncszak indult a 
Táncművészeti Főiskolában. Megszületett 
a Folkmagazin, a táncház.hu hivatalos 
internetes honlap, az internetes Folkrádió 
is 24 órás, kizárólag népzene adásaival. 
Lassan egyre változatosabb néptánchoz 
kapcsolódó ajánlatokkal gazdagodott a 
szakkör: versenyek, szakmai minősítő, és 
persze a már véglegesen hagyományos 
évi táncháztalálkozó. Nem sok idő kellett 
elteljen ahhoz, hogy a magyar kortárstánc 
is a néptáncra alapozza legfantasztikusabb 
produkcióit. Nem szabad említés nélkül 
hagynom az „István a király” rockopera 
hatását sem!

*
A magyar szféra és az UNESCO: A 

szellemi kulturális örökség megtartásá-
ról nyilatkozó UNESCO-egyezményt 
2003-ban fogadták el: 2006-ban csatla-
kozott Magyarország ez egyezményhez. 
Az ősöktől örökölt hagyományokat, 
előadóművészeteket, társadalmi gyakor-
latokat, ünnepi rítusokat, régi iparágak 
tapasztalatát foglalta magába. A magyar 
táncházmódszer más hagyományőrző 
gyakorlattal együtt szerepelt a szellemi 
kulturális örökség megőrzését szolgáló 
regiszterébe felterjesztett elemek között. 
Az UNESCO-ban 49 szokás-hagyomány 
pályázott. 2011-ben került fel a magyar 
táncházmódszer az UNESCO listájára, 
mint a „Legjobb megőrzési gyakorlatok 
regiszterébe”. Addig egyetlen magyar 
elemként a mohácsi bu-
sójárás szerepelt rajta. 

Novák Ferenc Tata ko-
reográfus nyilatkozata az 
MTI-nek: „Az UNESCO 
elismerte a magyar tánc-
oktató modellt, s a szelle-

mi örökség listájához csatolta. A magyaror-
szági táncházmozgalom nyomán alakultak 
meg szerte Európában a táncházak, min-
denütt a saját hagyományt dolgozták fel, 
de mindenütt táncoltak magyar táncokat 
is, amelyeket tőlünk tanultak, és a táncház 
elismert hungarikummá vált”. 

Most pedig két „izgalmas” hozzáfűzés 
a kezdetbeli főszereplők szavaival:

- A „modern” táncházról, Halmos Béla 
tollából:

„A táncház nem produkció, hanem olyan 
szórakozási forma, amelyben a népzene és 
a néptánc eredeti formájában és funkció-
jában jelenik meg. Már nem ösztönösen 
hagyományozódnak, hanem a tudományos 
kutatás eredményeit alkalmazva, tudatos 
válogatás, összehasonlítás és összegezés 
után kerül be a táncházak repertoárjába. 
A táncházmozgalom olyan kisközösségek 
összessége, amelyben a résztvevők aktí-
vak, de úgy, hogy már az első megtanult 
dallam vagy az első lépések is örömet 
okoznak!”

- Sebő Ferenc a tánházmozgalomról: 
„A táncház ötlete a Bihari együttes tánco-
saiban merült fel, akik frissen megélt széki 
(Mezőség-Erdély) élményeiket akarták 
megosztani másik három táncegyüttessel 
egy zártkörű rendezvény keretében. A 
Liszt Ferenc téri könyvesbolt klubhelysé-
gében széki ruhába öltöztek, és pálinkával, 
nagyméretű Korniss-fotóval (Korniss Péter: 
híres fotográfus, aki az 1996-os Regösünk 1. 
erdélyi turnéját kísérte végig. ZK.) fogadták 
a meghívott vendégeket. A bemutatandó 
széki táncokhoz élő zene is kellett, és akkor 
ezt rajtunk kívül még senki nem tudta 
szolgáltatni. Így kerültünk mi oda Halmos 
Bélával. Amikor aztán a nagy sikerre való 
tekintettel fölmerült az ismételt megren-
dezés igénye, kiderült, hogy az utcáról is 
sokan be szerettek volna jönni, és szívesen 
eltanulták volna az ott látott táncokat. A 
szervező Lelkes Lajosék viszont világosan 
tudták, hogy Magyarországon gyülekezési 
tilalom van, ezért eszükbe sem jutott a nyil-
vánosság számára is hozzáférhetővé tenni a 
rendezvényt. Klubtagságiról beszélgettek, 
ami kizárhatná, hogy „akárki” bejöhessen 
ide... Erre mi azt mondtuk, hogy a magunk 
részéről éppen azt szeretnénk, ha akárki 
bejöhetne, s ha ezzel összefüggően meg-
szervezhetnénk a tánctanítást is. Mivel e 
két kérdésben nem tudtunk megegyezni, 
a Bartók Együttes táncosaival összefogva 
elvonultunk egy másik helyszínre táncházat 
szervezni az általunk s Martin György 
által is jónak tartott feltételekkel: ez a 
Fővárosi Művelődési Ház körterme volt. 
Így indult be az első, valódi táncház nyitott 
kapukkal, nagy tömegekkel és táncoktatás-
sal. Az össztánc előtti fél órát „előtáncház”-
nak neveztük, s a tanítás a Bartók együttes 
táncosainak közreműködésével, Littkei 
Pista irányításával zajlott. (Ez persze azt 

feltételezte, hogy a Bartók együttesben 
Timár Sándor az egész társaságnak 
megtanította kötetlen, párostánc formá-
ban az egész széki táncrendet). 

A hagyományőrzés már harminc éve 
igényelt valamiféle háttérintézményt, a 
táncház-mozgalom s a Timár-pedagó-

Halmos Béla és Sebő Ferenc

Sebő Ferenc

Széken (Korniss Péter képe a 60-as évekről)

Novák Ferenc Tata 

Széki oktatás a Kassák klubban

              Folyt. a 3. oldalon ►
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Havas Judittal kitűnő 
előadást élvezhettünk. Színpa-
di megjelenésével,  erős, mesz-
szehordó mezzohangján kivá-
ló dikcióval előadott vers- és 
prózamondásával szembesí-
tett minket a kiforrott művészi 
alkotással. Már a néhány nap-
pal korábbi ismerkedési esten 
is megnyerte publikumát, de az 
ünnepségen mutatta be valódi 
erejét, a művészi szavalást.  

Nehéz a március 15-i ünnep-
ségekre újszerűt nyújtani! Azonban Petőfi 
ezzel a „Szabadság, szerelem…” című 
esttel nem kaphatott volna jobb és szebb 
méltatást. Köszönet érte a művésznőnek, 
a közreműködőknek, de elsősorban a 
Hungária Vezetőségének, hogy ezt létre 
hozta. Gratulálunk! 

(Zárójelben kis megjegyzés: miért csak 
vetített képek erejéig használjuk a modern 
technikát? A hiányos akusztikájú teremben 
a mikrofon hiánya már a terem 3. sorától 
kezdve hátrafelé kényesen éreztette magát! 
Ez pedig igen könnyen orvosolható...)

Az est a nagykövetség meghívására 
koktéllal folytatódott, és sokan vettek
részt az azt követő társasvacsorán. (HKZS)

Nagy örömömre szolgál, 
hogy ebben az évben is együtt 
ünnepelhetünk: az Argentí-

nában élő magyar közösségek képviselői 
és a nagykövetség munkatársai.

Az 1848-as forradalom és szabadság-
harc 164. évfordulójára emlékezünk ma.

Jó dolog, sőt rendkívül fontos ez a kö-
zös ünneplés:
- erősíti az összetartozás érzését,
- hangsúlyozza, hogy az egész magyar 

nemzet - amelynek Önök ugyanolyan 
szerves részei, mint mi vagyunk - közös 
nagy ünnepéről van szó,
- olyan ünnepről beszélünk, amit nem 

idegen hatalmak kényszerítettek ránk, 
hanem valóban a magyar nép hősiessé-

gére emlékez-
tetnek,
-  t o v á b b á 

o l y a n  j e l e s 
n a p o k r ó l , 
hetekről, hó-
napokról szól, 
amelyek meg-
ítélése kiállta 
az idők próbá-
ját, a történé-
szek kritikáit. 
(Persze tudom, 

voltak/vannak véleménykülönbségek 
Széchenyi István és Kossuth Lajos poli-
tikáját és az események menetét illetően, 
mégis bátran azt lehet mondani, hogy a 
széles közvélemény számára az 1848. 
március 15-i forradalom és az azt követő 
szabadságharc a magyar történelem köny-
vének legfényesebb lapjai közé tartozik.)

*
1848. március 15-e az a nap, amelyre 

minden magyar, határon belül és azon túl 
büszkeséggel gondol. Büszke is lehet, 
mert a márciusi ifjak példaértékű csele-
kedetet hajtottak végre, amikor szembe-
szálltak az elnyomó külső hatalommal, 
és nem félve a megtorlástól, a legvédte-
lenebb fegyverrel, a tiszta szavak erejével 
indultak harcba.

Kokárda, Nemzeti Dal, Táncsics Mi-
hály, Pilvax Kávéház, Petőfi Sándor, Jókai 
Mór, Vasvári Pál, Kossuth Lajos, Landerer 
nyomdája, a Tizenkét pont, forradalom, 
márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum, szabad-
ság - ezekről a fogalmakká vált szavakról 
minden magyar embernek ugyanaz jut 
eszébe: a legnagyobb nemzeti ünnepünk, 
az 1848. március 15-i forradalom és sza-
badságharc.

1848. március 15-e a magyar szabad-
ság születésnapja, e mellett a polgári 
Magyarország születésének napja. Ez 
a nap mindörökre magyar. Sosem for-
dulhat elő, hogy valaha kiradírozzák az 
emlékezetünkből. Még akkor sem, ha 
vannak, akik időről időre megpróbálkoz-
nak ezzel. Március 15-e azonban olyan 
a magyarság történetében, mint a búvó-
patak: újra és újra felszínre tör. Amikor 
nagy szükségünk van rá, akkor előbukkan, 
mindig erkölcsi alapot szolgáltat, és fel-
lelkesíti a magyar szíveket. Emlékezzünk 
csak az 1956-os forradalom, vagy akár 
az 1989/90-es rendszerváltás politikai 
céljaira, jelszavaira.

Március 15-e számunkra a hazaszeretet 
és a nemzeti függetlenség szinonimája. A 
márciusi ifjak ékes példáját adták annak, 
hogy az akkori nehéz történelmi környe-
zetben hogyan lehetett kivívni egy nép 
szabadságát, függetlenségét. Ám ez nem 
jelentette és ma sem jelenti azt, hogy 
1848-49 hősei azt egyszer és mindenkor-
ra kiharcolták volna. Adtak nekünk egy 
mintát, egy örök magyar eszményt, ame-
lyért meg kell nekünk is küzdenünk. És 
minden magyar nemzedéknek meg kell 
harcolnia a polgári Magyarországért, 
nemzetünk függetlenségéért.

Ez az egyik legfontosabb, máig ható 
tanulsága, sőt üzenete az 1848-as esemé-
nyeknek. Nézzük meg például, hogy mi 

történik ezekben a hetekben - hónapokban 
Magyarországon és Európában. Erről 
beszéltem a minap a Mindszentynumban 
tartott előadásomban.

*
Tényként kezelhető és megkérdője-

lezhetetlen, hogy hazánk ma és már több 
mint 20 éve demokráciában él, ahol ér-
vényesülnek az emberi és alapvető állam-
polgári jogok, működnek az ezt biztosító 
intézmények, valamint a gazdaságban a 
piac törvényei uralkodnak. Ennek ellenére 
az ország folyamatos támadásoknak van 
kitéve egyes európai és amerikai politikai 
körök és a nemzetközi sajtó részéről. Ma-
gyarország helye és jövője egyértelműen 
az Európai Unió keretében van illetve 
képzelhető el. Teljes mértékben osztjuk 
az univerzális és európai értékeket, és 
politikailag elkötelezettek vagyunk az 
Európai Unió tagországai közötti minél 
szorosabb és mind több területre kiterjedő 
együttműködés mellett.

Vannak ugyanakkor olyan területek, 
ahol az Európai Uniónak nincs, vagy fel-
fogásunk szerint nem lehet kompetenciá-
ja, beleszólása. A világ többi országától 
még kevésbé fogadhatjuk el az utóbbi 
időben kapott kemény kritikákat. Ebben 
az értelemben tehát - persze nagyon szim-
bolikusan - de ma is folyik egyfajta sza-
badságharc, folyik a küzdelem az ország 
függetlenségének elfogadtatásáért. Azt 
szeretnénk elérni, hogy az európai közös-
ség és a világ közvéleménye elismerje a 
saját sorsunk alakításához fűződő termé-
szetes jogainkat, például azt, hogy az év 
elején hatályba lépett új alkotmányunkban 
történelmünk hagyományos értékeire, a 
kereszténységre, a családra és más tartós 
polgári eszmékre hivatkozzunk, azokból 
táplálkozzunk. Meg kell értetnünk a vi-
lággal (hogy egy másik példát említsek), 
hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökének, 
mint felelős állami tisztviselőnek igenis a 
magyar alkotmányra kell esküt tennie, de 
ettől még a központi bank elvárt szakmai 
függetlensége nem csorbul.

Ilyen és ehhez hasonló kérdések orszá-
gunk szuverenitását érintik, ezért mond-
tam meggyőződéssel azt, hogy a legendás 
márciusi ifjak akkor elért eredményeiért 
a történelem viharaiban ugyanúgy, mint 
a mai változó és roppant bonyolult nem-
zetközi helyzetben újra és újra harcot 
kell vívnunk. Ugyanakkor biztos vagyok 
abban, hogy a magyar nép ezúttal is fe-
lül fog kerekedni belső nehézségein, és 
győzedelmeskedni fog abban a harcban 
is, amit most bizonyos külső politikai 
erők ellen kénytelen folytatni. Ebben a 
küzdelemben pedig segítségül hívja az 
1848-as forradalom és szabadságharc 
máig ható eszméit, az abban résztvevők 
elszántságát.

Egy Kölcsey Ferenc idézettel szeretném 
befejezni rövid beszédemet: „Nemzeti 
fény a cél. Hogy elérjed, forrj egybe, 
magyar nép.” Kölcsey és 1848-49 hősei 
tisztán látták: ahhoz, hogy nemzeti cél-
jainkat elérjük, ahhoz, hogy a nemzeti 
fény megvalósulhasson, ahhoz egybe 
kell forrnia a magyarságnak. Jól tudjuk, 
hogy ez mennyire nehéz feladat. A Ma-
gyarországon jelenleg folyó társadalmi 
átalakulásnak azonban korábban nem ta-
pasztalt támogató bázisa van. Ilyen módon 
megvan a remény arra, hogy a tervezett 
reformok célba érnek. De természete-
sen az lenne az ideális, ha ez a folyamat 
nemzeti konszenzus keretében zajlana, 
azaz, ha népünk összefogna országa fel-
emelkedése érdekében, és a sajnos ma is 
látható megosztottság csökkenne, illetve 
megszűnne. Akkor pedig valóban együtt 
ünnepelhetne a magyarság, mint ahogyan 
tesszük itt, ebben a patinás székházban.

Ezen gondolatok jegyében szeretném 
Önöket köszönteni, és Mindnyájuknak jó 
ünneplést és jó egészséget kívánni.

Köszönöm szíves figyelmüket.

A nagyterem színültig megtelt. Figye-
lemreméltó pontossággal indult az ünnep. 
Az Egyesület elnöke, Zombory István 
néhány kötetlen, formaságokat mellőző 
szóval üdvözölte a megjelenteket: a 

hivatalos Magyar-
ország képviselőit, 
dr. Varga Koritár 
Pál nagykövetet és 
feleségét, Bettit, az 
elsőbeosztott taná-
csost, Barcsi Gyulát, 
valamint a látogató-
ban ittlévő barilochei 
tb. konzulasszonyt, 
Sisa Helgamaríát.

Dr. Varga Koritár Pál volt a díszszó-
nok (l. fölszólalását a szomszéd hasábon). 
Szavaival a történelmi visszapillantáson 
kívül találóan rátért a közelmúltban és je-
lenben zajló magyarországi eseményekre, 
amelyekről a kolónia tagjai jól értesültek 
és amelyekben igen sokan lelkileg, esz-
meileg részt is vettek. 

Ez után kezdődött az ünnepi program, 
amelyet a Hungária Magyarországról 
érkezett vendége, Havas Judit előadó-
művész állított össze és rendezett. Válto-
zatos, pergő programjába ügyesen bevon-

ta a fiatalságot szava-
lássa l  (Grabner 
Pisti, Arcagni Inés 
és Makkos Viki), 
valamint a Regösök 
közül néhány igen 
mutatós, kiválóan 
összeszokott párt, 
népi  ö l töze tben . 
Mindez a megszo-
kottnál tarkábbá, vál-
tozatosabbá tette az 
ünnepélyt és igen jó 
keretet nyújtott a lé-
nyeghez, a művésznő 
szavalataihoz. 

TÁNCHÁZ...                                                                                               folyt. az előző oldalról
gia pedig remekül előkészítette a terepet 
bel- és külföldön. Olyan tömegeket moz-
dított meg és állított maga mögé, amire 
az „Éneklő Ifjúság” kórusmozgalma óta 
nem volt példa. Így alakult ki a Hagyo-
mányok Háza gondolata a harminc év 
tapasztalataiból. A Hagyományok Háza 
nemzeti intézmény, amely azt jelenti, hogy 
közpénzből fenntartott működése az egész 
társadalom, az összes adófizető együttes 
érdekeit szolgálja. Halmos Bélával és 
Nagy Alberttel havonta „Öregek Táncát” 
tartunk a Fonóban. Zenésztársaim Barvich 
Iván, Perger László, Orczi Géza, akikkel 
(és néha Sebestyén Márti, Palya Bea vagy 

Bognár Szilvi baráti közreműködésével) 
évek óta énekelt versek ürügyén a magyar 
kultúratörténetben bolyongunk, s laza, ze-
nés beszélgetéseinkben hol egy népdal, hol 
egy versforma, hol egy tánclépés világítja 
meg, hogy az európai kultúra mélységes 
mély kút, amelynek értékeit, részleteit 
ugyan külön-külön őrizgetjük, de annak 
az egészéből fakadó öröm mindenkié”. 
(forrás: fidelio.hu)

Megj.: A téma kapcsán közölt illusztráló fotók 
– 1. és 2.o. - Perger László felvételei (színes, Bp. 
2012) és a táncház kezdete dokumentum Korniss 
Péter fekete-fehér képei).

Méltó ünnepély a 
magyar Nemzeti 

Ünnep emlékére a 
Hungária és a 

magyar 
nagykövetség 

közös 
rendezésében

Lapzárta után szeretnénk még ebben a számban röviden hírt 
adni arról a szép, méltó ünnepélyről, amelyben a kolónia érdeklődő 
tagjai részesültek a magyar Nemzeti Ünnep alkalmából szombaton, 
március 17-én, a Hungáriában. 

Fotó Jakab

Sisa Helgamaría,
barilochei tb. konzul

Fotó Balthazár

►A 
koktél 
alatt 
Zombory 
István 
elnök és 
az ifjú, 
Talpra 
Magyar!-t 
szavaló 
Grabner 
Pisti kísé-
retében  
Fotó Jakab

Dr. Varga Koritár Pál nagykövettel Fotó Jakab

A K O L Ó N I A  É VA D N Y I T Ó J A : Dr. Varga Koritár Pál magyar nagykövet
 ünnepi díszbeszéde a Hungáriában

Havas Judit előadó-
művésznő  

Fotó Balthazár

▼ Emléksorok beírása az 
Egyesület emlékkönyvébe. 

Háttérben Zöldi Marci 
alelnök, volt elnök                    

Fotó Jakab

▼ A fiatalok 
szokásos tu-
dásukat mu-
tathatták be                       
Fotó Jakab
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Már többször tapasztaltuk, hogy itt is nehéz megtalálni 
az egészséges középutat. Inkább a végletek a jellemzők, 
a tiltás nagyon „menő”(!).

Januárban hatályba lépett az a törvény, amely zéró 
toleranciát hirdet a dohányzással. Nagy megosztást ered-
ményezett, és van, aki ellenzi. Van, aki teljesen egyetért 
vele (mint nálunk José férjem) és van, aki inkább egy 
középpontot választott volna (mint én).

Habár nem dohányzom és nem is támogatom ezt a 
szokást, többen nem értünk teljesen egyet ezzel a tör-
vénnyel. 

Heintz Tamás Fideszes képviselőnek 
kezdeményezésére a parlament elfogad-
ta a nemdohányzók védelméről szóló 
törvényt, amelynek értelmében januártól 
lényegében minden zárt légterű helyen 
tilos lesz a dohányzás. Munkahelyen, 
éttermekben és kocsmákban csak szabad 
levegőn, illetve közvetlen a bejárat előtt 
lehet rágyújtani.

Szerinte, ha ezt a törvényt mindenki komolyan veszi, 
az nagy előrelépést jelent majd az egészségügy terüle-
tén is. Erőszakkal ugyan senkit nem lehet rávenni, hogy 
leszokjon a dohányzásról, de a törvényi tiltásból fakadóan 
kevesebben és kevesebb alkalommal tudnak majd rágyúj-
tani, s ez a cigarettafogyasztás radikális csökkenését 
eredményezheti.

*
Egy nemrég megjelent tanulmány szerint az EU-n 

belül a 65 évesnél fi atalabbak között hazánkban veszítik 
életüket legtöbben koszorúér-betegség (ide tartozik a 
szívinfarktus vagy szívroham is) következtében, férfi ak-

nál és nőknél egyaránt. Így egy éven 
belül a 65 évesnél fi atalabb 100.000 
magyarból 105 férfi  és 28 nő veszíti 
életét koszorúérbetegség miatt hazánkban, míg Fran-
ciaországban csak 17 férfi  és 3 nő. A tanulmány szerint 
Magyarország a dohányosok arányát (37%) tekintve is 
az élcsoportban foglal helyet.

Ennek következtében mi már élveztük a füstmentes 
étterem előnyeit, s nagyon jó úgy hazaérkezni, hogy nem 
kell minden ruhadarabot a szennyesbe dobni. Elmenni 

kuglizni, és nem bűzleni utána.
Az is jó, hogy a buszmegállókon is 

tilos dohányozni. A gyerekek is nap mint 
nap várnak a buszra, villamosra. Mind- 
ketten egyet értünk a nem dohányosok 
védelmével!

Mi történik a munkahelyeken? Elvileg 
ott sem szabad rágyújtani, zárt helyiség 
az is. Csak az a gond, hogy így is rágyúj-
tanak, titokban.

A korházakban például még a szabadban sem szabad 
dohányozni. El kell menni a korház területéről legalább 
5 méterre. Igenám, de aki nagy dohányos, az nem bír 
ki 12 óra munkát rágyújtás nélkül. Talán jobb lenne, ha 
lennének erre kialakított helyek. 

A tűzvédelmisek sem örülnek neki, mert a titokban 
elejtett csikk baleset veszélyes.

Nem tudom hogyan alakul majd. Lehet, hogy tényleg 
beválik. Nagyon remélem. Mindenképp egy fontos és 
„bevállalós” lépes előre!                               

Szeretettel,
Teri

Milyen nehéz helyesen írni, ugye? Annyi levél, körlevél 
jön, megy. Ebben a futó világban sietünk, hajt a tatár, 
gyorsan megírjuk a mondanivalónkat, megnyomjuk a 
gombot, és már megy is az üzenet szerteszét a világba. 
Nem állunk le átolvasni, nem vesszük komolyan azt, 
hogy hibátlanul írjunk. Nem bánjuk a szarvashibákat. 
Ha kétely van, megnézzük a szótárban? Megkérdezünk 
valakit? Sokszor hallottam olyat, hogy én már negyed-
generációs vagyok, egyáltalán nagy szó, hogy beszélem 
a nyelvet, nem szégyen, ha hibásan írok”. Felületes 
gondolkozás. Mekkora nagy tévedés. Mindannyian, akik 
magyarnak valljuk magunkat, felelősek vagyunk anya-
nyelvünkért. Ha azt akarjuk, hogy megmaradjon, ápol-
nunk kell, naponta, mint ahogyan naponta meglocsolunk 
és gondozunk egy növényt. Felelősek vagyunk!

Nézzük meg a nagyon gyakran előforduló helyesírási 
szarvashibákat:

LESZ: Holnap szép idő lesz. Sokan dupla sz-szel írják. 
Miért? Azért, mert tényleg erősen ejtjük ki. De nem úgy 
van! Sima sz-szel kell írjuk.

JÖSSZ: Ezt viszont igenis dupla sz-szel írjuk. Szinte 
ugyanúgy hangzik ez a két ige: lesz, jössz, de másképp 
írjuk. Gondoljunk arra: jössz dupla sz, mivel két lábon 
jövök.

ROSSZ: Ha már, akkor ezt is idesoroljuk: emlékezz, 
dupla sz.

MINÉL… ANNÁL: Minél többet olvasok, annál 
többet tudok. Miért írjuk az egyiket egy n betűvel, a má-
sikat kettővel? Itt egy toldalék kerül a szóhoz: -nál, -nél. 
Az egyik esetben mi + nél = minél, a másik esetben az + 
nál = aznál lenne, de hasonulás folytán a z átveszi az 
n hangot. Tehát, amikor azt mondom: MINÉL… nincs 
miért két n betűt írjunk.

PONTOSAN: Miért írjuk sokszor dupla s betűvel? 
Erősen hangzik, ez igaz. De nincs miért megduplázni. 
Nézzük meg, hogy miért. Ez a szó határozószó (adver-
bio). Azt mondja el nekünk, hogyan csinálunk valamit. 
Hogyan képezzük ezeket a szavakat? 

Melléknév + -an, -en toldalék. Például: 
Milyen? Szép. Hogyan énekel? Szépen énekel.
Milyen? Vidám. Hogyan mesél? Vidáman.
Milyen? Halk. Hogyan beszél? Halkan beszél.

Hát akkor ugyanezzel a módszerrel alkossuk tovább 
a szavakat:

Milyen? Pontos. Hogyan indul? Pontosan.
Milyen?  Felelős. Hogyan dolgozik? Felelősen.
Milyen? Gyors. Hogyan megy? Gyorsan.
Milyen? Ideges. Hogyan beszél? Idegesen.

PONTOSSÁG: És akkor most ezt miért írjuk dupla 
s-sel?

 Nagyon egyszerű! Most főneveket képzünk egy 
melléknévből. Most a toldalék az -SÁG, -SÉG. Tehát 
ha a melléknév s betűvel végződik, akkor hát két s lesz 
belőle. Figyelj csak:

Milyen? Szép. Mi? A szépség.
Milyen? Drága. Mi? A drágaság.
Milyen? Bolond. Mi? A bolondság.
Milyen? Pontos. Mi? A pontosság
Milyen? Felelős. Mi? A felelősség.
Milyen? Ideges. Mi? Az idegesség.

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 - nyitva a hó 2. és 4. pénteken 19-21 óra

  103  Dénes Tibor: Sírontúli beszélgetés
  107  Herczeg Ferenc: Simon Zsuzsa. Idegenek között
  267  Eszterhás István: A besúgó és az apostol
  653  Passuth László: Bíborban született
  941  Verne, Gyula: Kétévi vakáció
  967  Rejtő Jenő (P. Howard): A 14 karátos autó. 
          A láthatatlan légió
1174  Zweig, Stefan: Stuart Mária
1789/a  Villon, François: A nagy testamentum 
             (ford.: Vas István). Magyar és francia szöveggel
1882  Németh László: Negyven év. Horváthné meghal.
          Gyász.
1977  Barabás Tibor: Máglyák Firenzében 
          (Girolamo Savonarola élete)
2712  Kenneth, Claire: Minden tavasz véget ér
3946  Juhász Gyula: Összes versei
4301  Kenneth, Claire: A rubin kereszt
4311  Gárdonyi Géza: Szegény ember jó órája
4622  Galeotto, Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs,
          tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv
5144  Wass Albert: A titokzatos őzbak. Történetek egy
          ember életéből
5301  Staalesen, Gunnar: Lány a hűtőszekrényben

En castellano
S-103  HISTORIA (revista-libro) Theész, Juan - Dezső,
            Ladislao: El litigio entre Hungría y Rumania
S-213  Márai, Sándor: La herencia de Eszter
S-259  Krúdy, Gyula: La carroza carmesí

Videokazetták
VK-  84  Charley nénje (zenés vígjáték)
VK-101  Magyar építészet (több nyelven)
VK-165  Röhögőgörcs (bohózatok)

Helyesírás és szarvashibák

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

Titkárság: Rugonyi Attila
Szerdától szombatig 19 - 21 óra. Hosszú hétvégeken zárva.

hungar iabuenosa i res@gmai l .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

ÓRAKOR: Mennyire szeretik sokan két k betűvel 
írni. Miért? Nem indokolt. Itt most a -kor toldalékról 
van szó. Mikor? kettőkor, háromkor, négykor, ötkor. 
Vagy négy órakor, három órakor. Az órának nincsen 
saját k betűje! 

AZT, EZT, BIZTOS: Ezekben a szavakban a z betű 
sz-nek hangzik. Ezt hívják hasonulásnak. Amikor a z 
után t betű következik, akkor a kiejtés változik, sz-nek 
hangzik. De ha tudjuk, hogy a szó eredete EZ, AZ, akkor 
nincs kétely, hozzáfűzzük a tárgyeset t betűjét, és kész. 
A biztos szónál, ha tudjuk, hogy a bízni, bízikből ered, 
akkor ott sem lesz bajunk a helyesírással. 

IGAZSÁG: Itt is egy hasonulás előtt állunk. Figyeljük 
meg az összetételt. Az igaz melléknév megkapja a -ság 
toldalékot, hogy főnév legyen belőle. Mindig fi gyelnünk 
kell a szó eredetére. A z + s kiejtése megváltozik, s + s 
lesz belőle. 

EGÉSZSÉG: Most már te is el tudod magyarázni, 
miért írjuk így. Különben ez is a kedvenc szavaim közé 
tartozik. Milyen más nyelv fejezi ennyire világosan ki 
azt, hogy jól vagyunk, hogy a szervezetünk jól működik? 
Hogy „egészben” vagyunk? 

ÚJ, UJJ: Létezik a melléknév: nem régi, hanem új. De 
létezik a főnév, ami a testrészre vonatkozik. Minden ké-
zen öt ujj van. Hogyan emlékezzünk ezek helyesírására? 
Egyszerű! Sok ujjam van, tehát azt írom sok j-vel. 

KISEBB: Miért akarjuk két s-sel írni? Elemezzük: 
mikor két dolog között minőségi különbség van, akkor 
kialakul egy új szerkezet: melléknév + -abb, -ebb mint

gyors: gyorsabb, mint a nyúl.
fi nom: fi nomabb, mint a csoki.
sötét: sötétebb, mint az éjszaka.
kis: kisebb, mint egy babszem. 

*
Ne osztogassunk csak úgy betűket! Gondoljuk át, 

hogyan keletkeznek a szavak, mindig keressünk több 
példát, hogy rájöjjünk a helyesírási szabályokra. Nagyon 
érdekes!

Ezek a szavak is sokszor tévesen fordulnak elő! Te hogy 
írtad volna? Így?

1. VAJON. Vajon ki csöngetett?
2. UTÁNA. Most nem hívom fel. Majd utána.
3. MUSZÁJ. Muszáj többet olvassak, hogy javuljon a 

helyesírásom.
4. SZABÁLY. Fontos, hogy betartsuk a szabályokat.

Mára ennyit. Ezeket te is vedd komolyan, és ne kövess 
el szarvashibákat! Ha nem vagy biztos, nézz utána. Még 
egy jó tanács: Olvass sokat! Az olvasás cáfolhatatlanul 
fejleszti az írást. Minél többet olvasunk, annál több szót, 
kifejezést ismerünk meg, és minél többször látunk leírva 
szavakat, annál inkább rögzül bennünk azoknak a he-
lyesírása. Gazdagabb tárházból könnyebb válogatni!

Ami az íróasztalon maradt:
Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és 

örököltél Istent és Hazát. (Wass Albert)

Peru, 1492:
- Ön inka?
- Igen. De a bátyám még inkább.

Brazília:
- Miért nem találják Palikát az erdőben?
- Mert Pál ma fa!
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Víctor M. Martínez Valero (España): (*)

10 motivos por los que tienes 
que viajar a Hungría

No me hace ninguna gracia, pero lo 
cierto es que Hungría es seguramente uno 
de los países menos conocidos de Europa 
para los españoles. Trata de nombrar en 
un momento tres ciudades húngaras y 
verás cómo te encuentras con muchas 
dificultades, incluso contando a la capital 
como Buda y Pest.

Pero no te preocupes, que no es tu culpa. 
La promoción que se le ha hecho al país 
de los magiares tanto desde nuestras em-
presas turísticas como la propia Hungría 
ha sido prácticamente nula. Parece que 
tiene tan poco que ofrecer que sólo los 
más atrevidos incluyen a Budapest en 
un viaje por Europa central con paradas 
en otras capitales como Viena, Praga o 
Bratislava.

¿Quiere decir eso que no hay nada que 
ver en Hungría? ¡Ni mucho menos! Creo 
que deberías considerar Hungría muy 
seriamente como tu próximo destino va-
cacional, ya sea para una escapada de fin 
de semana o para pasar un par de semanas 
en verano o pascua.

Así que voy a vestirme de traje de 
embajador húngaro en España, y en este 
artículo te voy a contar los diez motivos 
por los que tienes que viajar a Hungría. 
Verás cómo hay mucho más de lo que 
jamás imaginaste.

1. Visitar Budapest, la belleza de Viena 
y la vida nocturna de Praga

Seguramente éste sea el único motivo 
que se te ocurría para visitar Hungría hasta 
la fecha (pronto verás que 
hay más), pero sin duda es-
tabas en lo cierto. Budapest 
es una de las ciudades más 
bellas de Europa. Lo que 
quizás no tenías tan claro es 
que dentro de las capitales 
centroeuropeas Budapest 
debería ser tu primera elec-
ción. Tiene la belleza de 
Viena sin la frialdad que 
mucha gente achaca a la 
capital austríaca, y la vida 
nocturna de Praga, con una 
arquitectura muchísimo más 
atractiva. Todo esto bañado 
por un Danubio que en sus 
casi 3000 kilómetros de longitud nunca 
alcanza un entorno más espectacular. 

2. Conocer la fantástica historia de 
Hungría a través de sus ciudades

Hungría tiene una de las historias más 
ricas de Europa, aunque nos parezca 
mentira. Además es una historia de su-
fridores y luchadores. ¿Acaso no son 
éstas las historias que más nos gustan? 
Los húngaros han sido conquistados por 
mongoles, turcos, austríacos y estuvieron 
bajo el yugo del comunismo - y todo esto 
casi sin respiro. Perdieron tras la 1ª Guerra 
Mundial más del 60% de sus territorios y 
todo esto no ha dejado más que un gran 
orgullo en el sentimiento húngaro y una 
heterogeneidad irrepetible en la arquitec-
tura de sus ciudades.

Iglesias de varias religiones, plazas 
repletas de estatuas que narran historias 
que se vivieron en esos mismos lugares. 
Un viaje a Hungría es la primera página 
de un libro de historia que no querrás dejar 
de leer el resto de tu vida. Te advierto, ¡es 
muy adictivo!

3. Descubrir la amabilidad de los 
húngaros

Una de las cosas que más me sorprendió 
cuando llegué a Hungría fue la amabilidad 
de su gente. Es verdad que la gente por la 
calle no se va a parar a ofrecerte ayuda, 
principalmente porque el húngaro suele 
ser bastante tímido y no confía mucho en 
su inglés. Pero tengas el problema que 
tengas, a poco que trates de integrarte en-
tre ellos, verás que la respuesta no podría 
ser mejor. Además son muy divertidos, 
y bastante latinos en el carácter para ser 
centroeuropeos.

4. Disfrutar de un café a la altura del 
italiano o el portugués

En Hungría hay una cultura del café 
que nada tiene que ver con los países que 
le rodean. De hecho sólo en Italia y en 
Portugal he visto tratar con el mismo ca-
riño a ese brebaje oscuro que es el primer 
aroma de nuestras mañanas. Los hay para 
todos los gustos, negro, corto y con su 
milimétrica capa de crema, o para el más 
goloso con nata montada y chocolate. Pero 
en cualquiera de los casos disfrutarás de 
todos y cada uno de los cafés que tomes 
en Hungría, te lo aseguro.

5. Catar los deliciosos vinos húngaros
Estoy convencido de que no conocerás 

ningún vino húngaro, y yo tampoco lo 
hacía cuando llegué aquí. ¿Cómo iba a 
saber que me iba a encontrar con un país 
que adora el vino local tanto como poda-
mos hacer en España, Francia o Italia? En 
ciudades como Tokaj, Eger o Villány, el 
culto al zumo de uva alcanza su máximo 
esplendor y las decenas de bodegas que se 
reparten por las calles de estos pequeños 
lugares tienen una magia especial. No sólo 
no puedes irte sin probar vinos como el 
Tokaji Aszú o el Egri Bikavér, deberías 
además hacerlo en su ciudad de origen.

6. Gozar de los precios más bajos de 
Europa

Hungría, a pesar del 
nuevo aumento de sus 
impuestos, sigue sien-
do el país más barato 
de Europa, y lo que 
para los locales senci-
llamente supone tener 
los salarios más bajos 
también, para vosotros 
visitantes significa que 
podréis comer de res-
taurante por menos de 
7€, tomar una cerveza 
en un pub por menos 
de 1€ y dormir en un 
hostal en el centro de la 

capital por menos de 10€. Con el dinero 
que inevitablemente gastaríais en un fin 
de semana en Londres, París o Roma, 
podéis pasar tranquilamente una semana 
en Hungría. ¿A quién no le gusta que le 
den más por menos?

7. Saborear los deliciosos platos de la 
cocina húngara

De la cocina 
húngara nos so-
nará como mu-
cho la palabra 
gulyás (gulash), 
un delicioso es-
tofado o sopa de 
carne de vacuno. Pero la cosa no acaba 
aquí, y a pesar de contar con el handicap 
de no tener mar y por tanto ofrecer pocos 
pescados, la comida de Hungría es sabrosa 
y de cuchara. Olvidaos del fast food. Entre 
mis favoritos, los palacsinta (crepes hún-
garos), paprikáscsirke nokedlivel (pollo 
al pimentón con pasta hecha a mano) y 
el töltött káposzta (col rellena de carne y 
arroz). Voy a parar un segundo, que me 
cae la baba.

Además el dulce gusta mucho en Hun-
gría, y es de gran calidad en todas sus 
pastelerías/cafeterías. ¿Imagináis una 
tarta con entre 5 y 7 capas de chocolate 
y bizcocho culminada con una cobertura 
de caramelo crujiente? Existe, y se llama 
Dobos torta.

8. Impactarse con los contrastes arqui-
tectónicos de Hungría

Ya lo decía antes, pero creo que es 
un punto interesantísimo, sobre todo si 
tienes alma de fotógrafo. Hungría vivió 
durante varias décadas bajo el mando del 
comunismo y durante siglos controlados 
por los Habsburgo. Esto ha influido par-
ticularmente en su arquitectura. Tan dis-
tinta la una de la otra, no es nada extraño 
encontrarse una mansión de algún noble 
Habsburgo pegado a un edificio de cemen-
to comunista. Todo un impacto.

9. Bañarse en una piscina al aire libre 
con temperaturas bajo cero

Si has oído hablar de los baños termales 

húngaros quizás la idea de relajarse en un 
spa y disfrutar de las saunas que suelen 
tener ya te haya interesado. Pero, ¿habías 
pensando en lo increíble que es bañarse 
en una piscina que está a 36ºC mientras 
literalmente te nieva sobre la cabeza? En 
los muchos baños termales al aire libre de 
Hungría podrás hacer esto. Y te aseguro 
que es una de las cosas que no se olvida 
en la vida. Por cierto, puestos a hacer algo 
sorprendente, ¿qué tal cambiar la piscina 
por un lago? Al sur del Balaton, en Hévíz 
tienes 47.500 m2 de agua a unos 30ºC todo 
el año. Para pensárselo.

10. Explorar ciudades que ningún 
conocido tuyo ha visto antes

Después de viajar no está mal un poco 
de fanfarroneo con los amigos, que ellos 
también lo harían si fuesen tú. Hungría 
te ofrece decenas de ciudades fantásticas 
que jamás habrá visto ninguna persona 
de tu entorno. Ponles los dientes largos 
y de paso disfruta de lugares en los que 
todavía puedes sacar fotos sin que salgan 
turistas en ellas.

Y… de regalo un motivo más (no apto 
para todos los públicos). Se dice que las 
mujeres húngaras son las más guapas de 
Europa. Yo secundo lo dicho, ¡y además, 
como dije antes, simpáticas! Así que no 
esperes más, y prepara una visita a Hun-
gría pronto, estoy tan seguro de que me 
lo agradecerás que voy a quedarme aquí 
sentado esperando tus comentarios a la 
vuelta…

(*) El autor, creador de Vivir Europa, 
trabaja en Internet a tiempo completo 
desde enero de 2008. Amante de los viajes 
desde su estancia por 18 meses hace 10 
años en Noruega, decidió en septiembre 
de 2010 terminar con su trabajo de oficina 
para dedicarse a escribir sobre viajes y 
relatar sus vivencias como inmigrante en 
distintos países de Europa, ayudando así a 
los lectores con sus consejos. (7.2.2012) 
http://www.xixerone.com/2012/02/10-motivos-
por-los-que-tienes-que-viajar-a-hungria.html 
Agradecimiento M. Cseszneky

Budapest en primavera, con el majestuoso 
Danubio que separa Buda y Pest

▼ Baños termales Széchenyi (Budapest)
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El 1º de febrero concluyó 
la presidencia de los húnga-
ros en el Club Europeo. La 
entrega oficial del mando se 
realizó el 29 de febrero, en 
la residencia del Embajador 

de Austria, D. Robert Zischg. 
Georg Porak, presidente de la Aso-

ciación Argentino-Austríaca es el nuevo 
presidente hasta el 1º de 
agosto próximo y Mario Pa-
nagopoulos, de la Federación 
Pan Helénica, es el nuevo 
vicepresidente. Hasta esa 
fecha, Eva Szabo, presidenta 
de la Federación de Entida-
des Húngaras de la República 
Argentina, será miembro de 
la Mesa Directiva como pre-
sidente saliente.

La cordial reunión, enca-
bezada por el embajador de 
Austria y su esposa Birgit, 
contó con la presencia de va-
rios embajadores, entre los que se encon-
traban los de Hungría, Grecia, Holanda, 
Polonia, funcionarios de las embajadas 

de España, Eslovenia, Rumania y de la 
Delegación de la Unión Europea. Estu-
vieron presentes varios miembros de la 
Federación de Entidades Húngaras.

El acompañamiento musical durante 
la reunión estuvo a cargo del alemán del 
Volga, Germán Sack, que con su cítara 
especial brindó piezas tradicionales folk-
lóricas austríacas. 

Los presentes fueron convidados con un 
riquísimo cóctel ofrecido por los dueños 
de casa.                                  Eva Szabo

El sábado 10 de marzo, a partir de las 
cuatro de la tarde, se llevó a cabo la 1ª 
edición del Patio Gastronómico de las Co-
lectividades, a la vez primera actividad del 
ciclo Buenos Aires Celebra que organiza 
la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Ciudad.

Unas 50 colectividades repartidas en 
110 stands, distribuidos a ambos lados 
de la Avenida de Mayo, presentaron sus 
platos típicos, sus colores, sus sonidos, sus 
tradiciones. Era tanta la gente alrededor 
de cada uno de los puestos que a veces 
resultaba imposible acercarse a ellos para 

ver qué exhibían. 
Los  españoles , 
con sus pescados, 
los alemanes, con 
sus salchichas, los 
árabes, con su asa-
do vertical - y los 
húngaros, con el 
gulyás y pancho a 
la húngara, entre 
otros, fueron pues-
tos muy visitados 
y donde el público 
daba rienda suelta 
a los sentidos.  

Había muchos extranjeros que vinieron 
de otros países, así como los radicados 
en Buenos Aires que aprovecharon para 
recordar sabores olvidados.

También se presentaron diversos es-
pectáculos para toda la familia: shows 
circenses, a cargo de Polo Circo, desfile 
y elección de la Reina de las Colectivida-

des, con la par-
ticipación de 
nuestra digna 
representante 
Melinda Lom-
niczy. Las can-
didatas llega-
ron al escenario 
en un desfile de 
autos antiguos 
de la Agrupa-
ción Ford T. 

Hicieron su presentación en la pasarela 
y, mientras el jurado deliberaba, el públi-
co disfrutó de un show de tango. Luego 
llegó el momento de la coronación de la 
Reina, que resultó ser una hermosa joven 
austríaca, con sus damas de honor de 
China y Paraguay. Al cierre, hubo un gran 
espectáculo de fuegos artificiales.

Como siempre en caso de los pro-
gramas pro-
movidos por 
el Gobierno de 
la Ciudad, el 
resultado fue 
muy positivo. 
Todos los pre-
sentes pudie-
ron disfrutar 
de un ambiente 
agradable de 
armonía y cor-
dialidad.

Martha 
Balthazár

La Asociación de Húngaros Católicos 
en la Argentina invitó a la colectividad 
húngara, a sus amigos y a todos los 
interesados no húngaros para el primer 
programa de difusión de la cultura hún-
gara en castellano del año 2012, que se 
realizó el 8 de marzo en el Auditorio 
Mindszentynum.

Esteban Fóthy, en su carácter de presi-
dente de la Asociación, dio la bienvenida 

al numeroso público presente. Seguida-
mente el Embajador de Hungría, D. Pál 
Varga Koritár presentó el programa, con 
el título “Hungría hoy. Perfil del primer 
ministro Viktor 
Orbán”, exponien-
do de manera muy 
clara y comprensi-
ble la realidad po-
lítica, económica 
y social del país 
y la actuación del 
actual gobierno de 
Hungría, democrá-
ticamente electo 
en 2010 por más 
de dos tercios de 
los votantes. 

Este gobierno ha sido y sigue siendo 
injusta y masivamente criticado por los 
medios de comunicación tanto en la Unión 
Europea como en las demás partes del 
mundo. La prensa local, por su parte, y 
con lamentable desconocimiento de la 
realidad política y de los 1000 años de la 
historia cristiana húngara, también adhirió 
a esta campaña sucia. 

El orador, que habló libremente a base 
de apuntes, describió al primer ministro 
Viktor Orbán como un hombre de cen-
troderecha, fundador del partido FIDESZ, 
de profundas convicciones patrióticas y 
políticas, luchador desde siempre en pro 
de la libertad y de la democracia y con el 
firme anhelo de llevar adelante a su país.

El contenido de las publicaciones 
relacionadas con este tema en el último 
número del Periódico Húngaro AMH 
concordó plenamente con las interesan-
tes aclaratorias del embajador durante 
su exposición, como así también con sus 
respuestas a las numerosas preguntas 
del público presente. Con ello se logró 
el objetivo de ofrecer un panorama más 
claro y abarcador de la situación real que 
se vive en Hungría.

Al finalizar, se sirvió un vino 
de honor, acompañado de los 
infaltables pogácsa. Luego, 
para los que querían seguir com-
partiendo, se llenó el comedor 
de la planta baja con los que 
disfrutaron de una típica cena a 
elegir entre un gulyás o székely-
káposzta.

Deseamos a los organizadores 
de este Ciclo 2012 de Difusión 
de la Cultura Húngara que sigan 
cosechando muchos éxitos.

Martha Balthazár

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS de ABRIL
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. Blahóné Honfi Júlia / Dóryné Lomniczy 
Paulette (Ném.o) / Lévay Győző / Martinoya 
Alberto (öo) - 2. Kesserű Ildikó / Rosales Ol-
ga (öo) - 4. Bund Zsuzsanna (M. del Plata) /
Lányiné Miskolczy Dóra - 5. Cerimedo Estela 
(öo) / Paál Magdi / Kraftné Zöldi Valéria - 
6. Dr. Endre László / Giménez Belén / Dr. 
Gorondi Péter - 7. Zorozáné Becske Mónika -
8. Béres György / Heftyné Vámossy Katalin /
9. Csiszár Rozalja (Sta.Fe) / Makkosné 
Fuchs Mónika - 10. ifj. Besenyi Károly / 
Demesné Szeley Éva / Kolbné Berkes

Cambio de la presidencia del Club Europeo

Foto Jakab

Foto Balthazár

Erzsi Trefán de Tacchella frente a uno de 
los stands húngaros            Foto Balthazár

Melinda Lomniczy, radiante 
Foto Balthazár

 El público se agolpa principalmente frente a los stands 
gastronómicos. Aquí, Hungría                  Foto Balthazár

¡Venga a nuestra 
Biblioteca HKK!

Recomendamos especialmente a cónyuges o 
amigos de húngaros que vean nuestro material 
en castellano, inglés, alemán, etc. para satisfa-
cer su curiosidad sobre temas húngaros.

HKK, la Biblioteca Húngara
Situada en el 1° piso del Club Hungária

4799-8437 - 4798-2596    
haynal@fibertel.com.ar

Abierta  los2.dos y 4.tos viernes 
del mes, 19-21 hs., o a pedido

Seguimos atendiendo
los 2os. y 4.os viernes del mes, 19 a 21 hs.
Leer es comunicarse, soñar, imaginar, 
entretenerse, aprender, conocer...
Desarrolla el vocabulario, la compren-
sión y otorga un pensamiento crítico.

A LA ESPERA DE SER LEIDOS (ISABEL GUERRA)

izq.-der.: D. Robert Zischg, Embajador de Austria, 
Dr. Rodolfo Caffaro Kramer, Secretario General 

del Club Europeo, la autora y Jorge Porak, 
nuevo Presidente del Club Europeo        Foto Jakab

HUNGÁRIA, 
ASOCIACIÓN 

HÚNGARA EN LA 
ARGENTINA

Se convoca a los Sres. Socios a Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el sábado 
21 de abril de 2012 a las 18.00 horas, en 
Pasaje Juncal 4250, Olivos, para tratar el 
siguiente 

Orden del Día:
1º Designación de dos socios para firmar
     el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance
    General, Cuenta de Gastos y Recursos
      e informe de la Comisión Fiscalizadora
      correspondientes al ejercicio económico
    finalizado el 31 de diciembre de 2011.
Se recuerda a los socios que si a la hora 
fijada no hubiera quórum, la Asamblea 
podrá celebrarse válidamente 1 hora más 
tarde, cualquiera fuera el número de socios 
presentes.

Esteban Zombory
Presidente

Éva / Schirl Klári - 12. Ladisca Natalia (öo) -
14. Tassné Szentpétery Judit - 15. Tóthné 
Göndör Emma - 17. técsői Móricz Ivánné 
Cristina - 20. Dancs Zsuzsi (M. del Plata) 
/ Zombory Caro - 21. Dr. Szegödi Szilárd 
- 22. Becske Bálint / Szilvássy Ágoston - 
23. Tanyiné Sátorhelyi Ildikó (Kanada) / 
Zólyomi Katalin - 25. Vass Gyöngyi - 27. 
técsői Móricz Iván / Zöldi András (USA) - 
28. Becske László (Kalifornia) / Heinz Marta 
(öo) / Tass Levente - 29. Nt. Demes András / 
ifj. Egey Gyula / 30. Graul Mónika

En seguimiento de lo publicado en nuestra edición de marzo, he aquí otra carta 
más escrita a LA NACIÓN, en contestación al artículo: Un nuevo desvelo para 

Europa: el “Chávez húngaro”. Como las demás cartas, ésta también quedó 
sin publicar por LA NACIÓN. La R.

Señor Director:
Escribo como soldado húngaro de la se-

gunda guerra mundial, y por lo tanto testigo 
ocular de la forma ilegal en que el gobierno 
comunista de Hungría llegó al poder durante 
la ocupación de la Unión Soviética (entre 
1945-1991) - por un único partido permitido 
- cuyos principales dirigentes eran de origen 
extranjero, tanto antes, como después de la 
revolución húngara del año 1956, derrotada 
por las armas soviéticas. 

Dichos dirigentes solamente cambiaron su 
apellido extranjero por un apellido húngaro. 
Todos sus actos en ese lapso: el cambio de la 
Constitución húngara, sus leyes, la venta del 
Banco Central, tenían por objeto colonizar a 
Hungría, y fueron todos ilegales. El actual 
gobierno legalmente elegido y constituido 
en un país libre, está en plena potestad de 

reformar la Constitución y las leyes funda-
mentales, con más de las dos terceras partes 
de los votos del parlamento. Decir que la 
nueva Constitución de Hungría, que entró 
en vigor el 1° de enero próximo pasado, es 
derechista y nacionalista, porque invoca a 
Dios, al origen cristiano, porque a Hungría 
la llama Hungría, prohíbe el aborto y des-
cribe explícitamente el matrimonio como 
la unión entre un hombre y una mujer, es 
irracional.

Presidente de la Comunidad de 
Camaradería “Juan Czetz” 

de los Ex Combatientes Húngaros
Capitán Mayor R. para América del Sur 

de la Orden Vitéz
DNI: 7.593.542  vferlolo@fibertel.com.ar
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Pido a mis lectores que siguen 
todos los meses mis notas sobre 
el Hogar Húngaro San Esteban, 
de Buenos Aires, que me permitan 
esta vez escribir algo sobre el Char-
lottenheim, hogar en Caracas donde 
se encuentra viviendo mi padre.

En el 2007, pocos días después 
de que me mudé a Buenos Aires, mi 
padre, de 89 años en ese momen-
to, sufrió un infarto viviendo solo 
en su departamento. Se presentó 
así una situación complicada, por 
lo que mis hermanos decidieron 
que alternara cada tres meses la 
convivencia con cada uno de ellos.

Hace poco más de un año, una 
caída de nuestro padre que se 
encontraba solo en casa de mi her-
mana tuvo como consecuencia una seria 
intervención con colocación de prótesis 
de cuello de fémur. Por decisión unánime 
hemos optado por buscar un lugar donde 
tuviéramos la seguridad de una excelente 
asistencia y sobre todo supervisión las 24 
horas. A falta de algún instituto húngaro, 
llegamos a Charlottenheim. Es una pe-
queña casa rodeada de grandes jardines 
que fue donada a la sociedad benéfica 
alemana por una señora que falleció sin 
herederos familiares. El lugar sólo tiene 
capacidad para albergar 5 personas, que 
están al cuidado de una enfermera diaria, 
quien cumple turno de 24 horas y se ocupa 
de su comida, aseo personal y atención en 
general. Tienen un geriatra que los visita 
periódicamente, muchos voluntarios que 
les dan asistencia kinesiológica, les ha-
cen ejercicios de concentración, les dan 
masajes o llevan instrumentos musicales 
para alegrarles los días.

A mi papá, con sus 94 años, gracias a 
Dios lo encontré muy bien de salud, tanto 
física como mental. Tuve la oportunidad 
de conversar largo rato con él sobre mi 
vida y mis actividades en Buenos Aires 
y me dio mucho gusto saber que él se 
encuentra cómodo, atendido, conforme 
y complacido con el lugar donde está. Al 
mismo tiempo, las enfermeras también 
sólo tenían elogios de su persona, lo 
consideran un caballero en todo el sentido 
de la palabra. ¿Qué más se podría pedir? 
Sólo encontrarlo igual de bien cuando 
vuelva a Venezuela, en septiembre…

Lo visto en el Charlottenheim de 
Caracas me hizo recordar mucho mis 
vivencias semanales como voluntaria 
en el Hogar San Esteban, de Buenos 
Aires, donde nuestros viejitos también 
reciben afectos, cuidados y una esmerada 
atención.

Martha Balthazár

Ingredientes
Lomo sin cordón desgrasado   1 unidad
Vino Marsala       200 gr
Hongos de pino      30 gr
Gírgolas       30 gr
Champiñones       50 gr
Crema de leche     500 cc
Cebolla        1 unidad

EL  RINCÓN  DE  MAUSI   
  Para el Domingo de Pascua:
             LOMO CON SALSA DE HONGOS 
                                          Y VERDURAS BABY GLASEADAS

Guarnición
Chauchas planas             100 gr
Zanahorias baby             100 gr
Nabitos baby                 100 gr
Papines                        100 gr
Cebollitas baby                100 gr
Manteca                    50 gr
Azúcar                   30 gr
Sal y pimienta                    c/n

Los mensajes reflejan únicamente la opinión de sus respectivos autores. 
Por razones de espacio y de estilo, el Periódico podrá seleccionar el material y editarlo. 

La publicación está supeditada al espacio disponible.

NOS ESCRIBEN

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 

Premios en el deporte internacional
El Comité International pour le Fair 

Play asignó premios mundiales del Fair 
Play (trofeos Pierre de Coubertin por 
el “Gesto” y los diplomas de honor, de 
2011), según trascendió de la reunión 
de su Consejo en Innsbruck del 15 de 
enero pdo. 

Nos comunica la presidenta del Pana-
thlon Club de Buenos Aires, Eva Sza-
bo, que en el año 2011 otorgó el premio 
del Fair Play al boxeador Sebastián 
Heiland por su gesto de caballerosidad 
deportiva, comunicándolo al Panathlon 
International, que, por su parte, se lo 
comunicó al Comité International pour 
le Fair Play. Este decidió que el gesto 
del atleta lo hacía merecedor de una 
carta de felicitación. 

A la vez, el Comité envió en la misma 
categoría cartas de felicitación a los es-

izq.der.: La autora con su papá, Dr. Ferenc Balthazár, 
y sus hermanos István y Beatrix 

UN  HOGAR  PARA  ANCIANOS  EN  CARACAS

Preparación:
Comenzar limpiando el lomo, desgrasán-

dolo bien. Cortar en medallones de 200 gr 
y sellar en una sartén con un hilo de aceite 
y manteca. Colocar la cebolla picada y 
saltear, saltear y dorar también las gírgolas 
y los champiñones fileteados dentro de la 
sartén. Ya sellados los medallones y sal-
teados los hongos desglasar la sartén con 
el vino Marsala y colocar los hongos de 
pino dentro de la sartén mientras se reduce 
el vino. Seguidamente colocar la crema, y 
reducir nuevamente. Reservar la salsa en 
una cacerola.

Guarnición:
Blanquear las chauchas en agua hir-

viendo con sal, luego reservar. Pelar las 
zanahoritas baby y cocinarlas en una 
cacerola con agua a cubrir 1 cucharada de 

azúcar y una de manteca y cocinar a fuego 
fuerte hasta que el agua se evapore por 
completo. Caramelizar con la manteca y 
el azúcar que quedó en la cacerola. Repetir 
esta misma operación para las cebollitas 
baby. Tornear los nabitos para que queden 
con 5 lados iguales y cocinar a la inglesa. 
Blanquear los papines, luego cortarlos al 
medio y saltear en una sartén con mante-
ca hasta que estén dorados. Salpimentar. 
Juntar en una cacerola todas las verduras y 
revolver delicadamente sin que se rompan 
las verduras o se hagan puré.

Presentación:
En el centro del plato realizar una torre 

con las verduritas, encima de esto colocar 
el medallón de lomo y salsear alrededor 
del plato con la salsa de hongos.

Bon appétit!

caladores argentinos Damián Benegas, 
Guillermo Benegas y Matías Erroz.

Dos trofeos Willi Daume por la “Pro-
moción del Fair Play” fueron adjudi-
cados a los húngaros Erika Miklósa, 
célebre cantante lírica con pasado de 
atleta que se dedicó como preparadora 
para los certámenes Paraolímpicos de 
atletas hipo- y no videntes, y a Pál Sze-
keres, el único floretista que obtuvo 
medallas tanto en los Juegos Olímpicos 
como en los Paraolímpicos y que con 
su ejemplo es un modelo que encarna 
los principios del Fair Play.

Los premios se entregarán en Buda-
pest durante una ceremonia prevista 
para el 28 de abril próximo, en ocasión 
del Seminario y la Asamblea General 
del Comité.                                       

(SKH)

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

Señores Directores: 
La calurosa mañana del 

23 de enero de 1989, la Argentina sufría 
un nuevo ataque contra la democracia. Un 
grupo del “Movimiento Todos por la Pa-
tria”, integrado por terroristas argentinos, 
paraguayos, nicaragüenses y cubanos, 
comandado por Enrique Gorriarán 
Merlo, tomó por asalto a sangre y fuego 
el Regimiento 3 de Infantería Mecanizada 
de La Tablada. Tras dos días de intensos 
combates que arrojó un saldo de más de 
40 muertos, los sobrevivientes terroristas, 
temerosos de perder la vida, agitaban 
trapos blancos en señal de rendición y 
escudándose detrás de algunos soldados 
conscriptos que tomaron como rehenes.

Durante la intentona subversiva, el 2º 
Jefe de la Unidad, el Mayor Horacio 
Fernández Cutiellos, telefónicamente le 
expresó a su Jefe: “Yo voy a morir defen-
diendo el cuartel, ustedes recupérenlo”. 
Y así fue. Murió defendiendo una de las 
instituciones de la democracia. El presi-
dente constitucional en esos momentos 
era el Dr. Raúl Alfonsín.

El terrorista Gorriarán Merlo también 
había tenido directa participación, el 19 
de enero de 1974, en el ataque al Regi-
miento de Azul, donde asesinaron al jefe 
de la Unidad, Cnel. Arturo Gay, a la 
esposa de éste y al soldado conscripto 

Enemigos de la democracia (*)

Daniel González, secuestrando al 2º 
jefe del Regimiento, Tte. Coronel Jor-
ge Ibarzábal, a quien posteriormente 
asesinaron el 19 de noviembre de 1974. 
La hija del Coronel Gay, quien con 14 
años de edad presenció el asesinato de 
sus padres, nunca pudo reponerse de la 
tragedia vivida y se suicidó el 5 de oc-
tubre de 1993. Este asesinato se produjo 
durante el tercer mandato constitucional 
del Gral. Juan Domingo Perón.

Esos dos atentados contra la demo-
cracia no merecen recordación de las 
autoridades políticas, mientras se nos 
pretende inculcar que los terroristas er-
pianos, montoneros y otros de la misma 
laya luchaban contra la “dictadura” y se 
acusa, juzga y condena a quienes lucharon 
contra estos delincuentes subversivos, 
mientras a éstos se les rinden honores y 
se les brindan subsidios y prebendas.

La democracia necesita fortalecerse, 
desenmascarando a sus enemigos y re-
cordando estos hechos que son parte de 
nuestra historia.

Los enemigos de la democracia y sus 
cómplices procuran que se olviden estos 
hechos. 

Orlando Agustín Gauna
DNI 6.255.319

(*) El Litoral, Santa Fe, Secc. Llegan cartas, 
25.1.012. Agradecimiento G. Becske

Señora Directora:
He aquí el relato prometido para alentar 

a otros enfermos:
¡3 noches de campamento en Chile y 

1500 corredores de todo el mundo en una 
enorme carrera de aventura!

La 1ª etapa fue de 39 km, con 9 km 
sobre hielo circunvalando la cumbre del 
Volcán Moncho. La 2ª etapa, de durí-
simos 45 km, que terminaron con unos 
2 km por el agua de un lago. Luego de 
una muy difícil noche por estar mojados 
y no contar con los equipos, la 3ª etapa 
fueron maravillosos 22 km que cruzaron 
la frontera hacia la Argentina, corriendo 
por bosques y cruzando ríos (14 km en 
Chile y 6 km del lado argentino) para 
pasar emocionados por debajo del arco 
de llegada.

La Fundación cruzó los Andes corrien-
do y completó cada uno de los maravillo-
sos 106 km para demostrar que es posible 
vencer la adversidad y siempre es posible 
seguir adelante...

Quiero agradecer a tantos que hicie-
ron posible esta aventura y la enorme 
solidaridad y apoyo recibidos también 
durante la carrera. ¡Seguramente iré por 
muchos otros “cruces”!

Les envío un fuerte abrazo a todos
Péter Czanyó

Fundación Pacientes 
de Cáncer de Pulmón

Presidente
Video que resume los 3 días de la carrera: http://
www.youtube.com/watch?v=yPNXpix1F40&fe
ature=player_embedded

Por recomendación del Dr. László 
Orbán se ha designado oficialmente a 
Csaba Emődy como representante de 
la Cámara Argentino-Húngara de Co-
mercio e Industria (Buenos Aires) ante 
ese Foro en el marco del Seminario de 
Negocios durante las deliberaciones 
previstas en el mes de marzo en Buda-

Foro de consulta en Budapest
Hungría - América Latina (21-22 de marzo 2012)

pest (ver AMH mes de marzo 2012).
Esperamos que se hayan obtenido ex-

celentes resultados que traigan un buen 
rebrote tanto de la cooperación políti-
ca, científica y cultural entre nuestros 
países como del algo alicaído comercio 
bilateral húngaro-argentino.

 (SKH)

Suegritas…
- ¿Cómo andas con tu suegra? 
- Viene a casa 2 veces al año. 
- ¡Qué bueno! 
- No tanto, cada vez que viene se queda 6
  meses. 

*
- ¡Otra vez los cuervos me han comido la cosecha! 
- Haz como yo, pon un espantapájaros. 
- Lo puse, pero como si nada. 
- Pégale una foto de mi suegra. 
- ¿Es efectivo? 
- No sólo no me han comido la
  cosecha, me devolvieron la 
  del año pasado. 
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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@gmail.com

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

2012. ÁPRILIS 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 KULTÚRHÁZ” állandó naptára:
Nt. Demes András jelenleg az egyetlen magyar nyelvű keresztény 

pap Argentínában. Minden hó 3. vasárnapján csatlakozunk a magyar 
nyelven tartott Istentisztelethez de. 11 órakor, az evangélikus temp-
lomban, Amenábar 1767. A továbbiakat illetőleg figyeljük a havi 
Eseménynaptárt.                                      www.mindszentynum.org

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

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

CALENDARIO ABRIL 2012
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

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 MAYO: 10 de abril de 2012
(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

 

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

Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones 

Viajes Personales
Turismo Joven HRG Argentina

SUSANA  SEBESSwww.furlong-fox.com.ar

www.hrgworldwide.com

Április 6, péntek, 11 óra: Nagypénteki ünnepi úrvacsorás magyar 
Istentisztelet. Evangélikus Egyház
Április 8, vasárnap, 11.30 óra: Húsvét vasárnapi feltámadási mise, 
kalács és sonkaszentelés, koccintás-kóstoló a hívek magukkal hozott 
termékeiből. Mindszentynum
Április 21, szombat, 13 óra: ZIK tanári továbbképző
Április 21, szombat, 18 óra: Hungária közgyűlés
Április 28, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör. Előad spanyol nyelven a 
magyar rendszerváltás alatti tapasztalatairól Sergio Pérez Gutiérrez, 
Házi Judit magyar konzul férje. Tea. Szent László Iskola
Április 30, hétfő, 19.30 óra: AMISZ Választmányi és Közgyűlés. 
Mindszentynum

Május           
Május 1, kedd, 12.30 óra: Asado. Hungária. Asztalfoglalás 4799-8437 
Május 10, csütörtök, 19 óra: A spanyol nyelvű cikluson belül a ma-
gyar nyelv érdekességeiről előad Lajtaváryné Benedek Zsuzsanna (ZIK 
tanár), Dr. Lautner Éva (Balassi Intézet) által kiadott anyag alapján. 
Mindszentynum 
Május 13, vasárnap, 12 óra: Mise Mindszenty bíboros és Domonkos 
páter emlékére. Ünnepi ebéd. Mindszentynum

Viernes, 6 de abril, 11 hs.: Culto festivo de Viernes Santo, con Santa 
Cena, en húngaro. La Cruz de Cristo
Domingo, 8 de abril, 11.30 hs.: Misa de Pascua de Resurrección, Bendi-
ción de roscas (kalács) y jamón traído por los fieles, según la antiquísima 
tradición húngara. Brindis y degustación. Mindszentynum
Sábado, 21 de abril, 13 hs.: Curso de capacitación para docentes del ZIK
Sábado, 21 de abril, 18 hs.: Asamblea General. Hungária
Sábado, 28 de abril, 16 hs.: Conferencia en castellano “Experiencias de 
un latinoamericano durante el cambio político en Hungría”. Disertante 
Sergio Pérez Gutiérrez. Círculo Literario. Té. Colegio San Ladislao
Lunes, 30 de abril, 19.30 hs.: Asamblea General FEHRA. Mindszentynum

Mayo
Martes, 1° de mayo, 12.30 hs.: Asado. Hungária. Reservas 4799-8437
Jueves, 10 de mayo, 19 hs.: Ciclo de difusión en castellano: Susana 
Benedek de Lajtaváry (profesora del ZIK) habla sobre las curiosida-
des del idioma húngaro, a base del material publicado por la Dra. Éva 
Lautner del Instituto Balassi, de Budapest. Mindszentynum
Domingo, 13 de mayo, 12 hs.: Misa en recordación del Cardenal Mind-
szenty y del Rdo. Padre Ladislao Domonkos. Almuerzo. Mindszentynum

Embajada  de 
Hungría

www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires
Plaza 1726, (C1430DGF) Bs. As. 

(entre Virrey del Pino y La Pampa)
Tel.: +54-11-4555-6867

mission.bue@mfa.gov.hu
Embajador

Dr. Pál Varga Koritár
Consejero:   Gyula Barcsi

Secretaría argentina:
embajada@embhungria.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@mfa.gov.hu
Atención: martes y jueves, 
de 10 a 13 hs. (Sra. Isabel)

Kapható a Hungáriában
a HKK könyvtárban.  Ára 30 dollár

HUNGÁRIA EGYESÜLET
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144
PRESIDENTE: ESTEBAN ZOMBORY

 estebanzombory@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

A partir de mayo, enseñanza del idioma húngaro 
en Mindszentynum. 

Informes :  Carlos Tilly 4831-6578

FIGYELEM! Áprilisban rendhagyóan magyar Istentisztelet 
lesz Nagypénteken, április 6-án. Elmarad a szokásos 
magyar Istentisztelet a hó 3. vasárnapján. 

Széchenyinek abban is igaza volt, hogy 
„Az ember annyit ér, amennyit másoknak 

használ!”  és abban is, hogy
„Azokból a kövekből, amelyek utunkba 

gördülnek, egy kis ügyességgel 
lépcsőt építhetünk!”

Sueños 
infinitos…
En la juventud 
aprendemos, 
con la edad 

comprendemos…
¡… y envejecemos si 
dejamos de luchar!
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