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Csapó Endre (Sydney):

Meddig magyar a magyar, idegenben?
Magyarok voltak Magyarország nélkül,

Magyarok vannak Magyarország nélkül,
Magyarok lesznek Magyarország nélkül,

Mert az országnál mélyebb a magyarság!

Nem tudományos, nem irodalmi, nem érzelmi válasz kell. 
Kizárjuk a fajelméletet, az állampolgárságot, a születési 
helyet. Nem vesszük figyelembe azt a rossz szokást, hogy 
aki nem tetszik, megtagadjuk tőle magyar voltát - amihez 
neki joga van. Tehát magyar az, aki annak vallja magát. 

Ez már használható meghatározás. Mondhatnánk: lélek 
dolga, amennyiben a lélek a közösségi kultúra éltető eleme. 
Aki magyar kultúrkörben nevelkedett, az magyarnak érzi 
magát, akkor is, ha felnőttként élete javát más országban, 
nem magyar állampolgárként éli le. A kultúrkörből ugyan 
eltávozott, de annak termékeként új hazájában csak integ-
rálódni fog. Asszimilálódni nem. 

Az eddigiekkel bizonyára sokan egyetértenek. Azonban 
további kérdések vetődnek fel, annak során, hogy a köz-
felfogás szerint a magyar kultúra alapja a magyar nyelv 
tökéletes ismerete. Természetesen ez csak magyar középis-
kolában érhető el az államhatárokon kívül élők részére. De 
a magyar kultúra szívóssága fölismerhető sekélyes nyelvtu-
dás esetében is. Tovább gondolva, a származástudat túléli a 
nyelv elveszítését is. Erre sok példát találunk. Kimagasló a 
magyar apától, francia anyától született Yves de Daruvar, 
magasrangú francia gyarmati tisztviselő, történész, aki tisz-
tán származása tudatában, magyar nyelv ismerete nélkül, 
magyar környezeti emlék nélkül, már mint Franciaország 
egyik háborús hőse könyvet írt Trianon ellen, ami Párizs-
ban jelent meg természetesen francia nyelven. (*)

Ez a példa Illyés Gyulának ad igazat Szitnyai Zoltán-
nal szemben, aki a nyelv elvesztését végzetesnek ítélte egy 
írásában, még a hatvanas években. Érdekes követni ezt a 
kuriózumot Szitnyai már emigrációban megjelent „Illyés 
Gyula Párizsban” című írásában. 

Felemlíti Szitnyai, hogy a Budapestről az emigráció min-
den megszerezhető címére ingyen szétküldött képes újság-
ban - „amely lapot a magyar emigránsok hazacsalogatónak 
neveztek el” - Illyés úgy nyilatkozott, hogy „a dísztermek 
ünnepi falairól le kell venni Kölcsey jelmondatát: »Nyel-
vében él a nemzet!«”. „Éppen most - kérdi Szitnyai -, ami-
kor egy jövevény és kapzsi nép hárommilliónyi autochton 
magyart ítélt nemzethalálra Erdélyben, s ítéletét elsősorban 
nyelve elnémításával készül végrehajtani?” 

Érthető döbbenet. Szitnyai itt arra utal, hogy egy beszá-
molót olvasott, amely Illyés Gyula párizsi látogatásáról 
szól. „Előtte a Párizsban élő magyarok magyarruhás gyü-
lekezete, piros nadrágban, kalotaszegi ujjasban műkedvelő 
zenészek, pruszlikos nők, borjúszájas-inges legények, és 
a tatárszemű szépség »oly édesen erőltetve francia nyel-
vét a magyar szavakhoz«. Látszólag csupa magyar, de ha 
beszédbe elegyedik velük, tolmács kell, hogy mindenki 
megértse. A költőnek természetesen illik valamit mondani. 
Emelvényre kényszerülten nem franciául szólal meg, bár 
tehetné, hiszen tudósa e nyelvnek. Magyarul beszél, szíve 
hangszerén azokhoz, akik megértik. Talán vigasztalódni 
akar, annak a megfigyelésnek adva kifejezést, hogy »vi-
lágszerte érdekes változás alatt van a nemzeti hovatartozás 
fogalma ... a nemzet már nem csak a nyelvében él. Él azon 
túl is. Sőt a nélkül is... Sőt vannak sajátos nyelv nélküli 
nemzetek. Népcsoportok, amelyek rég eltűntek egy-egy 
nagy nyelv óceánjában, egyszerre korallszigetként kiemel-
kednek, közös múltat, szokást s jövőt emlegetve, vagyis nem 
a nyelvkülönbözőség elemeiből formálva közös sorsot. Ez 
a XX. század egyik legváratlanabb tömeglélektani tünete. 
Jóirányú-e, rossz-e? Más megítélés!«”

Illyéssel szemben Szitnyai kemény válasza: „Kölcsey té-
tele nem vesztette érvényét. A nemzet, amely idegen nyel-
vet adoptál sajátjává, lehet ugyan nemzet, de nem az, ami 
volt. Mi magyarok magyarok akarunk maradni a magunk 
nyelvével és haza-fogalmával. Az a magyar pedig, akiben 
kihűlt a magyar szó vágya, és az a vágy is, hogy gyermekei 
magyarok maradjanak nyelvükben is, az a magyar többé 
nem magyar. ... Rokontalan kis nép vagyunk Európa egy-
mással rokon népei közt, és nem mondhatunk le egyetlen 
magyarról sem, határainkon belül vagy túl, bármily mesz-

sze vetődnek a világtérbe. Szívüket a magunkénak valljuk, 
vérüket visszaköveteljük, és elvárjuk tőlük, hogy se sors-
csapás, se sorsuk boldogulása el ne feledtesse velük anya-
nyelvüket. A germán és szláv népek szorongató gyűrűjében 
soha nem hatalmi erővel, egyedül nyelvünk megtartásával 
kényszeríthetjük ki nemzeti és állami létünk ezer éven át 
mindmáig fenyegetett önállóságát. A magyar emigráció leg-
szebb törekvése ezt a célt szolgálja. Sajtóval, irodalommal, 
társadalmi megmozdulással, önerejéből létesített iskolával, 
amelybe jó magyar szülők küldik évről-évre gyermekeiket, 
hogy magyarul tudó, művelt és jó magyarokat neveljenek 
belőlük. Oda menjen a költő, lássa őket saját szemével!”

*
Íme két nagy magyar író, költő, két szemszögből nézi 

ugyanazt, és ellentétes következtetésre jut. Szitnyai, a költő 
iránti nagy tisztelettel, menteni akarja a párizsi - számára 
érthetetlen - megnyilatkozását: „Amit a költő Párizsban 
mondott, azt nem abból a poggyászból bontotta ki, amelyet 
a szívében hozott. Megkönyörülés váltotta ki rögtönzött 
szavait a gyülekezet előtt, amelynek egy része már nem 
érti magyar szavát. Szomorú találkozás! A költő szándéka 
azonban nyilvánvaló: a magyarság egészébe ölelni azokat 
is, akik feledték nyelvüket, de még él bennük magyarságuk 
tudata, és a hazafiság valami tágabb fogalmával vigasztal-
ni azokat, akik már felszívódtak az idegen népbe, de még 
megkísérti őket magyar származásuk nosztalgiája. A költő 
vigasztalni és vigasztalódni akart. Mindez érthető.”

Szitnyai haza iránti szeretete és aggodalma drámai 
rémlátásba torkollik idézett írásának befejező soraiban: 
„Azonban aki e sorokat írja, maga is két évtizede él a 
hontalanságban, és tanúja annak, hogy a nemzethez való 
ragaszkodás miként mállik szét azoknál, akik nem őriz-
ték meg anyanyelvüket, és gyermekeikbe, mint eleven ko-
porsóba hantolták múltjukat. Illyés a nyelvünk tisztelt és 
szeretett apostola a hontalanságban is, és amit ő vall, vagy 
tagad az romboló érvvé válhat azoknál, akikben megvan a 
hajlam, hogy könnyebb boldogulásukért magát a nemzetet 
is megtagadják.”

*
Szitnyai Zoltán emigrációs életünkben fáklyahordozó 

volt magyarságunk megtartásában (**). Ő tudta igazán 
megfogalmazni, nem a politikusok, hogy milyen értéket 
hoztunk magunkkal, és azt minden körülmények között 
ápolni kell. A fentebb idézett párizsi esetről szóló írásában 
mentséget talált Illyés számára, hogy zavarában vigasz-
talóan szólt a nyelvüket elhagyókhoz. Szitnyai tévedett: 
amerikai magyarok is számontartják, hogy Illyés Gyula 
amerikai látogatása során, 1963-ban hasonlóképpen szólt 
hozzájuk: „Mintha az idő cáfolni kezdené Kölcseyt, hogy 
nyelvében él a nemzet. Nyilván látjátok: megmaradhat a 
nemzeti érzés, büszkeség, áldozatadás az anyanyelv tudása 
nélkül is. A magyarságnak el kell érnie ezt a grádust is.”

*
A hatvanas években mi is Szitnyainak adtunk igazat itt 

Ausztráliában, noha tudtuk, hogy vannak Amerikában 
olyan magyar szervezetek, amelyek 50-100 éves múltra 
tekintenek vissza, tagjaik másod-harmadgenerációs ma-
gyarok; társalgási nyelvük angol. Ma már Illyésnek adunk 
igazat, mert itt is felnőtt az unokanemzedék, amely tudja 
magyar származását, büszke is lehet rá, de - kevés kivétel-
től eltekintve - már csak angolul lehet vele elbeszélgetni. 
Ez is az élet tényei közé tartozik, de most arról értekezünk, 
meddig magyar, aki elment, vagy már másutt született. 
Egyetértsünk-e Szitnyaival, vagy bízzuk az illetőre, esetleg 
erősíthetjük a benne szunnyadó származástudatot?

Ilyen tapasztalatok tükrében kell értékelni mindazokat, 
akik megajándékozták itt született gyermekeiket a magyar 
nyelv elsajátításával, elsősorban annak érdekében, hogy ne 
a jól-rosszul elsajátított angolunkkal, hanem a lélek rezdülé-
sére is érzékeny magyarunkkal tudjunk velük teljes értelmi 
és érzelmi kapcsolatot fenntartani. 

MINISZTERELNÖKSÉG
DR. SEMJÉN ZSOLT

miniszterelnök-helyettes
A XI. Dél-Amerikai Magyar Néptánctalálkozó
résztvevői részére
Kedves Magyar Néptáncosok!

Szeretettel köszöntöm a nemzeti hagyományainkat, 
népzenénket és ősi táncmotívumainkat messze földön 
is híven őrző, azokat lelkesen ápoló magyar közössé-
geket. A szervezők jóvoltából most lehetőség adatik a 
magyar szóra, felcsendülhetnek dallamaink és pergő 
lépéseink elsöprő ritmusára életre kelhet Dél-Amerika 
amúgy sem néptelen táncparkettje.

Ez az alkalom messze túlmutat egy néptánctalál-
kozó keretein, ma már a hagyományok felelevenítése 
mellett az állampolgárság köteléke is erősíti össze-
tartozásunkat. Határok és kontinensnyi távolságok 
többé nem emelnek akadályokat magyar és magyar 
közé. Mondhatnánk, haza érkeztek táncosaink, hiszen 
a nagylelkű vendéglátó dél-amerikai magyarság most 
is hitet tesz hazaszeretetéről, patinás szervezeteinek 
tagjai régóta erősítik kötődésüket egymáshoz és a 
messze eső, de lélekben mégis közeli Hazához. Ezek a 
találkozások ünnepnapjai életüknek, erőt meríthetnek 
belőlük, hogy hétköznapokban is közösséget építve 
keressék egymás társaságát.

Nagyszerű érzés látni, hogy évről évre mindig van 
újabb lelkes csapat, aki vállalja, hogy megszervezi a 
magyar néptáncosok találkozását. A néptánc az a kö-
zösségteremtő erő, amely összeköti és egyben tartja 
az argentínai, uruguayi, venezuelai, brazíliai magya-
rokat, de ahogy az idei programból kitűnik, a Kárpát-
medence magyar tánccsoportjai is erősítik ezt a kö-
zösséget. Reményt keltő, hogy a néptánc az a hagyo-
mányunk, ami nem ment veszendőbe, amit a fiatalok 
is egyre nyitottabban keresnek. A mostani találkozó 
arra is alkalmat adhat, hogy a külhoni magyar kö-
zösségekből minél több gyerek megismerkedhessen a 
még elevenen élő néptánc és népzene hagyományával, 
erősítse a felnövekvő generációk nemzeti kötődését. 

1986-ban épp Argentínából indult útjára ez a ren-
dezvénysorozat, s ma újra itt tárhatjuk fel megőrzött 
kincseinket. Köszönet illeti a szervezők lelkiismere-
tes munkáját, missziójuk nélkül forrásaitól távol fel-
oldódna kultúránk.

E gondolatok jegyében kívánok örömteli és emléke-
zetes együttlétet minden résztvevőknek.
Budapest, 2012. július 16.

Üdvözlettel,
Semjén Zsolt

nemzetpolitikáért felelős
miniszterelnök-helyettes
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Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért 
felelős helyettes államtitkára szerint fontos 
cél, hogy gyarapodjanak a határon túli ma-
gyar közösségek; ehhez a magyarság fogyásához vezető 
problémák átfogó vizsgálata is szükséges. A helyettes 
államtitkár a népesedési világnap alkalmából a Magyar-
ság Házában tartott szerdai tanácskozáson azt mondta, a 
Kárpát-medencei magyarság lélekszáma fogy, ennek fő 
okai - az elvándorlás, az asszimiláció, a születések számát 
meghaladó halálozási adatok - ismertek, azt kell megvizs-
gálni, mi vezet ezekhez a jelenségekhez. (Ma.hu) 

Prof. Dr. Szabó Máté, az Or-
szággyűlés megbízottja az állam-
polgárok jogaiért, ill. azok meg-
védése céljából van hivatalban. 
Ennek a hatáskörnek megma-
gyarázására jött el a Hungáriába 
a magyar nagykövet, dr. Varga 
Koritár Pál kíséretében, aki be-
mutatta a vendéget a Hungária 
Vezetőségének augusztus 2-án, 
vacsora keretében.

Dr. Szabó az új Alaptörvény-
ben meghatározott feladatairól 
és a jogállami szervezetrendszer 
egyes intézményeinek felépíté-
sében történt változásokról vilá-
gosított föl minket (ezek érintet-
ték a 15 éves független ombuds-
mani intézményt is). A rendszer 
létrejöttétől a svéd modellt kö-
vette. Ebben egyes kiemelt szak-
területek (állampolgári jogok, kisebbségek, környezet-
védelem, adatvédelem és információszabadság) önálló 
hatáskörben voltak úgy, hogy közöttük a koordináció 
se működött.

Ez változott meg: ma az ombudsmanok széttagolt 
rendszerét fölváltották az európai országok többségé-
nek modelljével. Önálló hivatalként újjá szerveződött 
az adatvédelem is. Az év eleje óta az állampolgárok, 
társadalmi szervezetek csak akkor fordulhatnak az Al-

kotmánybírósághoz, ha a felté-
telezett jogsérelem őket szemé-
lyesen érinti. Ha nem így van, 
az ombudsmantól kérhetik az 
alkotmánybírósági felülvizsgá-
lat indítványozását. Az idei 1. 
félévében több mint 200 ilyen 
beadvány érkezett be. 

Ha egy hatóság egy önkor-
mányzat vagy rendőri szerv 
döntésével megsérti valakinek 
az emberi méltósághoz va-
ló jogát, akkor az érintett az 
ombudsmanhoz fordulhat, aki 
nyilvános jelentésben kezdemé-
nyezi a probléma orvoslását, és 
adott esetben a jogi szabályozás 
módosítását is indítványozhatja. 
Gyakran az előírások alkalma-
zásával van gond: ilyenkor a 
gyakorlat megváltoztatását kez-

deményezi, ajánlásokat tesz a kormánynak, a 
hatóságoknak, és határidőt szab a válaszra. Van, hogy 
a bepanaszolt hatóságok elfogadják a javaslatokat, van, 
hogy bólintanak, de későbbre ígérnek megoldást, és van, 
hogy egyet nem értésükről tájékoztatják a biztost.

Az előadó sok, számunkra bonyolult kérdést igyekezett 
megmagyarázni. A nagy érdeklődést kiváltó előadást 
lelkes taps zárta.   
(Az előadó írása nyomán összegezte HKZS)

Új magyar konzuli 
   ügyintéző érkezett!

Nagy Katalin Krisztina
Június 17-én egyedül érkeztem kül-

szolgálatom újabb helyszínére, Bue-
nos Airesbe.

A külügyminisztériumban 2006 óta 
dolgozom. Első kiküldetésem Kolozsvárra szólt, ahol egy 
évet töltöttem mint gazdasági felelős.

Diplomáimat Gyöngyösön a Károly Róbert Gazdálko-
dási Főiskolán és a Debreceni Egyetemen szereztem mint 
pénzügyi, illetve nemzetközi kereskedelmi közgazdász. 
Jelenleg a Budapesti Gazdasági Főiskola Nemzetközi Ta-
nulmányok mesterképzésén folytatom a tanulmányaimat.

Tanulmányaimhoz az angol nyelv mellé a spanyol 
nyelvet választottam, így itt-tartózkodásom alatt ezt a 
nyelvet is szeretném minél magasabb szinten elsajátítani.

Szeretek kirándulni, túrázni, ezáltal számomra még is-
meretlen, érdekes és nem utolsó sorban akár vadregényes 
helyeket is megismerni. Remélem, amíg a kiküldetésem 
tart, megismerhetem az itteni magyarokat, és barátsá-
gokat köthetek. Felfedezhetem az országot, betekintést 
nyerhetek a hagyományokba, gasztronómiába. A meg-
ismerkedést elősegíti a konzulátuson végzett munkám 
is, mivel a klasszikus konzuli tevékenység mellett fő 
munkaköröm az egyszerűsített állampolgársági kérvé-
nyekkel kapcsolatos ügyintézés.

Remélem sok jelenlegi és jövőbeli honfitársammal 
találkozhatom úgy hivatalos, mint nem hivatalos cél-
ból. Munkámmal szeretnék segíteni az anyaországtól 
távolabb élő magyaroknak abban, hogy elérjék céljai-
kat, mivel már ez alatt a pár nap alatt is tapasztaltam az 
argentínai magyarság áldozatos küzdelmét a nemzeti 
identitás fenntartásáért.
Sok sikert az új munkakörben! Isten hozott közénk! 

AMH

Az Olvasó írja... 

CSAPÓ: MEDDIG MAGYAR A MAGYAR...                                                                                       Folyt. az 1. oldalról

...GYORSPOSTA...

Teljesen helytelen arra gondolni, hogy két nyelv egy-
szerre tanulása káros. Ellenkezőleg, épp a magyar nyelv 
az, pont az angoltól oly különbözősége miatt, ami rávezeti 
a tanulót mindkét nyelv szerkezetének érzékelésére, tehát 
jobb megértésére. Szerencsés az a szülő, akinek módjában 
áll gyermekét magyar iskolába járatni. 

*
Most úgy tűnik, hogy az Óhaza komolyabban érdeklő-

dik az eltávozott nemzetrészek iránt - mondjuk meg: végre, 
két elvesztegetett évtized után. A vállalás komolyságára 
utal, hogy meghirdették a nemzetegyesítés programját. A 
kormányzat érdeklődése a magyar nyelv megtartása kér-
déseire irányul elsősorban. Hírét vettük, hogy ún. Nemzeti 
Regiszter készült, ami egyfajta kapcsolatrendszer ország 
és emigráció között. Erről szóló bejelentést tett Semjén 
Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a 
Parlamentben. Mint kifejtette, 2500 magyar szervezet nevét 
ismerik, rajtuk keresztül szeretnék elérni a különböző üze-
netekkel a világ magyarságát. Az emigrációban élők nem-
csak magyarul, hanem angolul is megkapják majd az üze-

neteket, a későbbiekben pedig spanyolul is eljuttatják azokat 
a dél-amerikaiakra való tekintettel - mondta. Hozzátette: 
ennek a jelentősége az, hogy a magyar nemzet történelmi 
okokból világnemzet lett, amely nemcsak Magyarországon 
és a Kárpát-medencében él, hanem a világban szétszórtan, 
és „mi nem mondunk le egyetlen magyarról sem”, azokról 
sem, akik az emigrációban harmadik-negyedik generáció-
ként már nem tudnak úgy magyarul, mint az anyaországiak.

Üdvözöljük ezt a kezdeményezést, amiről többet fogunk 
megtudni a miniszterelnök-helyettes októbervégi auszt-
ráliai látogatása során. Külön üdvözöljük annak megér-
tését, hogy angol nyelven is áramlik az információ. Mi 
itt nagyon jól tudjuk, hogy fiaink, unokáink nem annyira 
az érdeklődés, hanem a kellő szókincs és kifejezéskészlet 
hiányában nehezen vesznek részt a társalgásban, egymás 
között azonnal átváltanak az iskolai műveltségük-csiszolta 
nyelvre. Adva van tehát a feladat: angol nyelven kell ébren 
tartani, illetve felébreszteni bennük a magyarságtudatot, 
és érdeklődővé kell tenni mindenkit, aki származása révén 
erre megközelíthető. Akik itt születtek, itt élték emlékdús 

fiatalságukat, nem kaphatták azt a képet Magyarországról, 
amit mi hordunk szívünkben. Nekik tanult ismeretanyag 
lesz minden magyarság-ismeretük, amit Kárpát-medencei 
látogatásokkal tudnak élővé és emlékszerűvé tenni. 

A nemzet nemcsak fizikai együttlét, hanem szellemi 
együttlét is, gazdasági együttlét is, tudományos együttlét 
is. Az internet alkalmas eszköz arra, hogy élő kapcsolatot 
lehessen teremteni emberek között, akik egyébként soha 
nem is tudnának egymásról. Művelődési, azonos érdeklő-
désű, szakmai kamarákat lehet így összehozni, működtetni 
anélkül, hogy valaha találkozzanak egymással. A magyar 
nemzet eddig még nem létező dimenzióban tudhat megva-
lósulni, és virtuális térben valóságos erőtényezővé válni. 
Humorizálva: internacionális internet-nacionalizmus kelne 
életre, közös nagy akaratok megvalósítására. 

Mindenki magyar, akiben él a magyar származás tuda-
ta, a magyar kultúra tisztelete, kötelességérzete a nemzet 
iránt. Valóban csak akarni kell. 

(*) Magyarul és spanyolul kikölcsönözhető a HKK könyvtárból. 
(**) Számos könyve a HKK könyvtárban.
A cikket rövidítve közöljük. Kiemelések tőlünk. Szerk.

Kedves Zsuzsó!
Érdemes volt a budapesti Világtalálkozón 

részt vennünk. Néha fárasztó volt, főleg a nagy 
meleg miatt, de fellelkesített a hazafias műsor: tartalma 
kitűnő, elsőrangú előadókkal. Viszont a logisztika (ren-
dezés) nem volt a legtökéletesebb. Sokat kellett felderíte-
ni, mi hol van - a végén mindent megtaláltunk. Majd egy 
rövid beszámolót írok, mikor haza érkezünk szeptember 
elején. Addig is kezeid csókolom

Besenyi Karcsiék, jelenleg Budapest
----------

Kedves Trixi!
Budapesten részt vettem az 54. gimnáziumi találko-

zómon.
Csepelen jártam a Jedlik Ányos Gyakorló Gimnázium-

ba. Az eredeti 33 osztálytárs közül már csak 16 voltunk: 
én voltam a legmesszebbről jött. A többiek vagy betegek 
voltak, vagy már az örök álmukat alusszák. Hegy Balázs 
volt osztályfőnökünk 87 éves kora ellenére meglepett 
bennünket! Ő mondta az ünnepi beszédet - latinul, ola-
szul, és persze magyarul. 

Úgy láttam kanadai szemmel, hogy talán sokkal job-
ban megy Magyarországon az élet, mint amit itt kint 
néha hallunk. Szép kocsikat vezetnek a magyarok, hí-
re-hamva az öreg Trabantoknak... Budapest tisztább lett, 
az épületek majdnem mind tatarozva, a parkok frissen 
nyírva, tele virággal. 

Ildikó várt a Calgary repülőtéren, és indultunk fiamék-
hoz az unokákat látogatni. Ott Ildikó kiment a kertbe, 
hogy orgonát szedjen, és ekkor elesett és eltörte a csuk-
lóját, meg egy fogát! Ezért begipszelt kézzel még írni 
sem tud Nektek. 

Szeretettel ölelünk Téged, Zsuzsót és az összes Bue-
nos Aires-i barátokat!

Tanyi József és Ildikó. Calgary

Kedves Zsuzsó!
Köszönöm cikkemhez (*) jött gratulálá-

sodat. Kérdéseidre kitérve: 
A cikk valóban nagyon tömör (az eredeti változat kb. 

dupla ilyen hosszú volt). Azt fejtem ki - valós adatok 
alapján -, hogy a helyes, követendő út egy kiszámítható, 
nyílt versenyen alapuló szabad gazdaság, amiben nem 
érdemes kegyekért és kiváltságokért kuncsorogni, hanem 
mindenkinek termelnie kell (majdnem tautológia: ahhoz, 
hogy sok legyen, sokat kell termelni... Ha csak kevesen 
termelnek, és sokan ezt a termést csak osztogatják, ak-
kor kevesebb jut egy főre). Ahol olyan a közbiztonság, 
hogy nem lehet lopni, csalni, és nem kell ezek ellen na-
gyon védekezni.

Az olyan kormányok, mint a magyar és az argentin, 
képtelenek egy ilyen társadalmi berendezkedést előállí-
tani, mert a természetüktől idegen: úgy avatkoznak bele 
a gazdasági életbe, hogy kiváltságokat oszthassanak ki 
olyanoknak, akik segítik őket megmaradni a hatalom-
ban. Ezért reménytelen, hogy ezek az országok gyorsan 
haladjanak.

Magyarország előnye az, hogy az EU szabályai vala-
melyest ki fogják erőszakolni, hogy a helyes útra térjen. 
De ez sokkal lassabban fog menni, mintha egy olyan 
kormány lenne, amely tudná, hogy mi az ország hosszú 
távú érdeke, és nem a saját hatalmon maradását tekinte-
né elsődleges céljának. Hogy a helyzetet megvilágítsam, 
bemásolom egy ismerősöm reakcióját a cikkre:

«Nálunk úgy tűnik, nem elég 50 év sem, hogy a jó 
társadalmi struktúrát kialakítsuk, mert nincs még egy 
ilyen megosztott, békétlen nemzet. Sajnos ezt a min-
denkori kormányok csak erősítették, a mostani ebben 
aranyérmes!

«Nincs összefogás, nincs munkahely, a vállalkozókat 
megnyomorítják, nincs termelés, csak adóztatás. Ez az út 

A magyar ombudsman, az alapvető jogok biztosa látogatása

a csőd felé, ha így marad. Hogy és mikor lesz Magyaror-
szágnak így felvirágzása? A fiatalok színe-java elmegy. 
Én látom a legjobban, hogy a két gyerekem, ugyanaz-
zal a tudással, hogy él Angliában és itthon! Elkeserítő!

«Sajnos jelenleg nincs kiút és nincs perspektíva az 
itthon maradóknak - és múlik az élet...»

Remélem sikerült valamennyire elmagyaráznom a 
helyzetet és válaszolnom kérdéseidre.

Üdvözlettel
Szekeres Szabolcs, Budapest

(*) HVG 2012. július 21 (l. továbbá 6.o.)

----------
Számtalan kedves üzenet, levél érkezett a júliusban 

megtartott dél-amerikai Néptánctalálkozóra, nagyrészt 
még lapzárta előtt. Jelen számunkban anyagtorlódás 
adódott, ezért októberben közlünk néhányat, számítva 
Olvasóink (és a szerzők!) megértésére. Szerk.

Fotó Jakab
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fenyegeti meg. Rasszizmus, nacionalizmus, 
terrorizmus: íme nyolc pillanat a modernko-
ri nyári olimpiák történetéből, amikor nem 
csak a sporté volt a főszerep:
1908: angol-amerikai, finn-orosz ellentét
1936: aki Hitlerrel is szembeszállt
1956: a „melbourne-i vérfürdő"
1968: ökölbe szorított kezek a rasszizmus 
ellen
1972: terroristák sokkolják a világot
1976: zászlóégetés az olimpián
1980: Moszkva bojkott
1984: a szovjetek visszavágnak
- Az 1952-es, Helsinkiben tartott nyári 
olimpia volt Magyarország szempontjá-
ból az eddigi legsikeresebb világjáték: 16 
arany-, 10 ezüst-, 16 bronzérem, az olimpiai 
éremtábla 3. helye; az eredmények önma-
gukért beszélnek. 

Németh Renáta [akit meg-
ihlettek a magyar sikerek...]:

E kor Hősei
Ennek a kornak is megvannak 
a hősei,
erősek, tudnak repülni, gyorsan futni, hinni és 
remélni.
Bár nem Superman, Batman az őseik,
de ők megmentenek mindet, érdemes élni.
Nem gonosz rablóktól, rossz embertől óvnak,
hanem csalódástól és reménytelenféltől.
Mindig igazul szólnak,
s barátként válnak el az ellenségtől.
Nincs lézerszemük és csodaruhájuk,
de a hetekben valóra vált az álmuk,
melyért egy ország drukkolt most a nyakukban,
melyet ajándékként zárnak magukba.
A többit nekünk adják egy mosolyban,
egy kedves kézfogásban e korban.
Hálás ezüstkönnyük érmükre potyog,
mert miattuk egy nemzet boldog.
Jóval töltik meg a szíveket,
mitől most én is hímezek rímeket.
Varázsolnak az arcra bronzmosolyt,
melyről a bölcs még Athénban is szónokolt.
Aranymázzal festik át létünket.
és vigyázzák további léptünket.
S a Himnusz alatt is arra gondolnak,
hogy az akkordok a magyarokért szólnak.
Lehet, hogy nincsen kincsünk és hatalmunk,
de szívünk mélyén aranyból vagyunk.
Forrás: FB Londoni Olimpia - Magyar Csapat

OLIMPIA  érdekességek  –  mazsolák  OLIMPIA
- Az első újkori nyári olimpiát Athénban 
rendezték meg 1896. április 6-15. között. 
Téli olimpiát 1924 óta tartanak..
- Athénban, 1896-ban még csak 43 számban 
rendeztek versenyeket, 2012-ben pedig már 
302 számban osztanak érmet. Az idei olim-
pián Londonban első alkalommal léptek a 
ringbe női ökölvívók.
- Az 1896-os első modern olimpia óta sok év 
telt el, megváltozott az öltözék, a körítés és 
új sportágak jöttek-mentek. Íme a tíz legfur-
csább vagy legérdekesebb, valaha olimpiai 
számként szereplő sportág:

Kötélhúzás
Jeu de paume (a tenisz elődje!)
Élő galamb lövészet
Kötélmászás
Roque
Motorcsónakverseny
Lovas távolugratás
Egyéni szinkronúszás
Akadályúszás
Club swinging

- Geoolimpia - így nevezik az angolszász 
irodalomban, amikor a politika részt köve-
tel magának az ötkarikás játékokban, pro-
pagandacélokra használja, esetleg bojkottal 

- Londonban az olimpia idejére metrómeg-
állót neveztek el 13 híres aranyérmes ma-
gyar sportolóról. Vízipólósok: Gyarmati 
Dezső, Kárpáti György; bokszoló: Papp 
László; tőrvivők: Gerevich Aladár és Kár-
páti Rudolf; úszók: Egerszegi Krisztina és 
Darnyi Tamás; öttusa: Balczó András; pisz-
tolylövő: Takács Károly és végül az 1952-es 
aranycsapatból Puskást, Kocsist, Bozsikot 
és Czibort érte a megtiszteltetés.
-  A világ legidősebb élő olimpikonja a 98 
éves Tarics Sándor, aki részt vett az 1936. 
évi nyári olimpiai játékokon, Berlinben, 
ahol bajnoki címet nyert a magyar csapat-
nak. Ezután a világ egyik leghíresebb híd-
építő mérnöke lett belőle az Egyesült Ál-
lamokban, specialitása a földrengésbiztos 
hídszerkezetek tervezése volt. A kaliforniai 
Tiburonban él. Jelenleg Londonban a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság díszvendégeként 
az olimpián tartózkodik. 

Források: 
http://sportsmarketing.hu/2012/06/25/puskas-
darnyi-es-egerszegi-metromegallo-londonban/ ;
http://www.sfgate.com/sports/article/His-golden-
years-have-lasted-76-years-3555765.php#page-1 ;
www.mult-kor.hu/magazin

OLIMPIA 2012 – EGYVELEG
Az úgy kezdődött, hogy a Magyaror-

szág ellen indított ádáz sajtókampánynak 
érdekes és a piszkolódóknak nem kívánt 
„mellékhajtásai” is voltak: 

A FIFA májusi kongresszusán, Bu-
dapesten a svájci FIFA-elnök, Joseph 
Blatter a magyarokat dicsérte, akik nem 
törtek meg a versailles-i döntés után sem: 
„1921-ben a versailles-i döntésnek értel-
mében az ország területe a korábbinak a 
25%-ra csökkent, de a magyarok bizo-
nyították, hogy mindig harcolni fognak, 
soha nem adják fel, és nehéz körülmények 
között is a legjobb teljesítményre képe-
sek.” Kiemelte, hogy a magyarok úrrá 
tudnak lenni a legnehezebb pillanatok-
ban. A múltban a magyar futballnemzet 
fantasztikus eredményeket ért el. Kétszer 
(1938, 1954) játszott világbajnoki döntőt, 
háromszor (1952, 1964, 1968) nyert olim-
piai bajnokságot. A magyar labdarúgás 
meghatározó egyénisége, Puskás Ferenc 
nemcsak a futballt, de a magyarságot is 
jelenti a nagyvilágban.

*
Aztán jött a londoni Olimpia. Ele-

ve az, hogy a kis Magyarország a sok 
versenyző országból a 9. helyen végzett, 
egyenesen csoda, nem is beszélve pl. 
Ausztrália vagy Japán megelőzéséről! Az 
egyik kontinensnyi ország, a másik meg 
a világ vezető hatalmai közé tartozik, de 
sportban csak a magyar hátat nézhették! 
Sobieski Tamás július 29-i cikkében a 
sport „kis óriásának” nevezi Magyaror-
szágot. Az olimpiai éremtáblázat örök 
ranglistáját tanulmányozva, a kis orszá-
gok közül csak Magyarország szerzett 160 
aranyérmet - ráadásul úgy, hogy két olim-
pián nem is indulhatott - 1920-ban, Tria-
non évében (Magyarország az elvesztett 
I. VH miatt nem vehetett részt az olimpiai 
játékokon), ill. a Los Angeles-i játékokon 
(1984. évi bojkott).

A Játékok táblázatát nézve: 1896-
2012. évek között Magyarország 8. helyen 
tartja magát 167 arany, 145 ezüst és 164 
bronz, összesen 476 éremmel. Így Ma-
gyarország dicsőségesen tartja a lépést 
a világ vezető (sport)nagyhatalmaival is, 
immár 116 éve.

Összegezés: Minden nehézség ellenére 
204 nemzet közül a 9. helyen végzett az 
idei olimpián az éremtáblázaton, de ha 
minden olimpiát és egyéb versenyt is be-
számítanak, akkor pedig létszámarányo-
san a 2. helyen áll Magyarország!

A román Realitatea című újság példa-
ként állítja a kétszer annyi lakosú, ám 
csak két aranyat szerző Románia elé a 
magyarok londoni remeklését. Elképesztő 

teljesítménynek nevezi a román lap, hogy 
Magyarországon fele annyian élnek, mint 
Romániában, a londoni olimpia éremtáb-
lázatán mégis a 9. helyét foglalják el, míg 
a románok a 27. helyen tanyáznak.

A sporttörténelemben csak 7 ország 
szerzett több olimpiai érmet Magyaror-
szágnál, ám az igazi sikeresség akkor 
mutatkozik meg igazán, ha ezeket az 
eredményeket a lakosság számával vetjük 
össze - írja továbbá.

Magyarország, a csodaország. A 
mindössze tízmilliós ország hihetetlen 
olimpiai gyűjteménye - ezzel a címmel 
jelent meg a Realitatea.net írása. A lap 
sorra veszi, hogy miközben a magyarok 
nem lehettek ott 1920-ban és 1984-ben, „a 
fantasztikus 8. helyen” állnak az olimpiai 
örökrangsorban.

*
Olimpia: Magyarok más 

országok színeiben
Az Adelaide-ben megjelenő Dél-Auszt-

ráliai Magyar Értesítő (főszerkesztő 
Pásztory Rózsa, kiadó Ladó László) júli-
usi számában így ír Farkas Sándor a II. 
VH után a kommunizmus elől Ausztráliá-
ba menekült magyar sportolók nagyszerű 
eredményeiről: Nem sokan tudják, 

...hogy az 1956-os melbourne-i olim-
pián az ausztrál olimpiai csapatban öt 
(!) magyar vívó kapott helyet: Fadgyas 
László, Kovács László, Dr. Mártonffy 
Sándor, Szőke Sándor és Szántó Im-
re (abban az időben 5 évet kellett várni, 
mielőtt valaki megkapta az állampolgár-
ságot).

...hogy az ausztrál csapat hivatalos sze-
mélyei között két magyar volt: Szakáll 
Endre és Sághy Imre.

...hogy az ausztrál vívó csapat valószí-
nűleg egyetlen győzelmét néhai Fadgyas 
László (magyar királyi csendőr főhad-
nagy) aratta, az akkori 
világbajnok szovjet ví-
vó ellen.

...hogy Dr. Mártonffy 
Sándor, németországi 
kirándulása alkalmával 
elment vívni egy kicsit, 
utána bement a zuha-
nyozóba, ott összeesett 
és meghalt...

...Ezek közül a férfi-
ak közül ma már csak 
az akkor legfiatalabb 
Sághy Imre él - 81 éves.

Egyetlen bevándorló 
nemzet sem tud ilyes-
mivel dicsekedni!

A magyar formaruha sikere
A londoni olimpia megnyitóján a csa-

patok bevonulásakor a magyar sportolók 
ünnepi formaruhát viseltek. Az egyedi 
kollekció bekerült a legszebb kilenc közé 
a refinedguy.com című internetes hon-
lap listáján. A cikk szerint nem csupán a 
sporteredményeikkel, hanem a viseletük-
kel is kitűnhetnek egy-egy ország sporto-
lói az ötkarikás játékokon. 

A fotókkal illusztrált összeállításban 
Magyarország mellett Belgium, Brazí-
lia, az Egyesült Államok, Franciaország, 
Hollandia, Kolumbia, Olaszország és a 
Zöld-foki Köztársaság szerepelt a több 
mint 200 formaruhából kiválasztott leg-
jobbak között. A honlap nem állított fel 
sorrendet a kiemelt ruhák között. 

A magyar formaruhák kialakításánál 
fontos volt a magyar jelleg megtartása. 
Kalotaszegi nagyírásos motívumokat 
tettek a ruhákra, ezek már messziről is 
felhívják magukra a figyelmet. 

A nőknek fehér és élénkpiros színű 
sportos ingruhát terveztek. Ennek vállán 
nagy fekete motívumokat helyeztek el. A 
férfiak ruháinál a motívumok hasonlóak, 
de náluk a fehér és a fekete szín dominál. 

Így festettek a ruhák az olimpiai 
megnyitón: 

►►►

Utógondolat: Vannak bajnokaink! - Néz-
zük csak a kajakosokat, akik a londoni ka-
valkádtól messze, Eton Dorney pályáján 
annyi aranyat lapátolnak össze, amennyit 
a teljes magyar küldöttség Pekingben.

Ahogyan a megnyitó előtt fogalmaz-
tunk, ha 157-en nem is voltak sokan olim-
pikonjaink, végül mégis elegen lettek. 
Csak földrésznyi országok, világ- és konti-
nentális hatalmak nyertek több aranyérmet 
Londonban a magyaroknál. Diadalaink 
számszerűségét azonban azok nagyszerű-
sége még felül is múlta, bajnokaink nem-
csak világverő vívók, úszók, tornászok, 
atléták, kajakosok, hanem a klasszikus, 
letűntnek hitt embereszményt megteste-
sítő személyiségek is. Üzenetük - a hazai 
visszajelzések alapján - a szakadatlan és 
elhivatott televíziós és rádiós közvetítés-
nek is köszönhetően, célba ért.

Olyan bajnokaink vannak, akik csak a 
dicső elődökkel és a mindenséggel mérhe-
tők. Tetteik, szavaik, egyáltalán, a lényük. 
Ha az olimpián részt vevő kétszáz-egyné-
hány nemzet sportrajongói az éremtáblára 
vagy érmeseink szemébe néznek, irigy-
kedve állapíthatják meg, ilyenek a magya-
rok.

Úgyhogy lassacskán akár mi is elhihet-
jük: igen, ilyenek vagyunk, leszünk, ma-
radunk.                                   Ballai Attila
http://mno.hu/vezercikk/bajnokaink-uzene-
te-1098589

Vélemény Szent István 
ünnepe kapcsán 

Kövér László (KDNP, országgyűlési 
elnök): „…A nemzet egyesítése a legfon-
tosabb üzenet. Az új alkotmányból és az 
állampolgársági törvényből következően 
már meghaladta a 300 ezret azoknak a 
száma, akik kérelmezték a határon túliak 
közül a magyar állampolgárságot. Nem 
kizárólag Erdélyben és Délvidéken, Kár-
pátalján adják be a kérelmeket, hanem a 
nyugati emigrációban is. Ez a folyamat 
azért is kapcsolódik Szent István ünnepé-
hez, mert ez a fajta közjogi nemzetegyesí-
tés valóban Szent István művének a foly-
tatása, a mostani körülmények közt. Ezt 
fejezi ki a nemzetnek a Szent Koronához 
való kötődése, hűsége… - A nemzetpoliti-
ka sikertörténet, világméretekben is szinte 
példátlan. Hiszen az a nemzetegyesítés, és 
hogy a ciklus végére félmillió új magyar 
esküt tett állampolgár lesz, maga a törté-
nelem. Visszacsinálhatatlan: gyerekeik, 
ükunokáik is magyar állampolgárok lesz-
nek. Ez már olyan kritikus tömeg, hogy 
bármilyen színezetű kormány lesz is, nem 
hagyhatja figyelmen kívül a külhoni ma-
gyar állampolgárok szempontjait, mivel a 
szavazatuk által érvényt is tudnak szerez-
ni a saját érdekeiknek…” (Nsz)

(Különböző forrásokból összegezte HKZS)
A magyar olimpiai csapat egy része
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BRAZÍLIAI HÍRADÓ            Pillerné Tirczka Éva,
 São Paulo-i tudósítónktól

Kovács Attila     
                      SPORTROVATA: 

Csodálatos magyar szereplés
Lezajlott a XXX. Nyári Olimpia Londonban

Bartusz Réka (Felvidék):
Szlovákmagyarok II.:
Csak akarni kell!

Anyáknapja São Paulóban

Már több hónap is eltelt 
a „Szlovákmagyarok“ do-

kumentumfilm vetítése óta, de még most 
is elég komoly, változatos visszhangok 
vannak. Több ismerősömmel folytatott 
beszélgetés során felvetettem, mit is gon-
dolnak a témáról, foglalkoztatja-e őket 
a probléma, s ha igen, mit gondolnak a 
helyzetről. Néhányuk tartózkodóan vála-
szolt, viszont sokan mozdultak abba az 
irányba, hogy ez talán előny, használjuk 
ki, örömmel és büszkén éljük meg fel-
vidéki magyarságunkat. Örökségünket 
próbáljuk minden formában továbbadni a 
jövő nemzedékének. 

De itt jön a specifikus felvidéki problé-
ma. A mai Felvidéken a szülők úgy látják, 
ha a gyerek nem beszél szlovákul, akkor 
semmit nem ér, elveszik, nincs jövője egy 
„idegen országban“. Így a „legjobb dön-
tés“ beadni őt szlovák iskolába. Ez szin-
te nevetséges és elkeserítő is egyszerre. 
A gyerek elveszti identitástudatát. Nem 
ismeri meg a magyar történelmet, irodal-
mat, asszimilálódik. Évek múltán talán 
eszébe jut, hogy én akkor most ki is va-
gyok? mi vagyok? hova tartozom?

Azonban tapasztalatom szerint nem 
ez a jellemző. Szerintem a legszörnyűbb 
bűn, amit a szülő elkövethet, hogy gye-
rekét szlovák iskolába adja. Nem kell 
ahhoz más nyelvű iskolába járni, hogy 
megtanuld az adott ország nyelvét. Min-
den az akaraterőn múlik. Ha el akarsz va-

lamit érni, érvényesülni szeretnél az adott 
országban, akkor önerőből is meg tudod 
tanulni a nyelvet. Igaz, a nyelvoktatásban 
nagy hiányosságok vannak, és az is tény, 
hogy az egyes iskolákban nagyon rossz a 
szlovák nyelv oktatásának színvonala, de 
ha a szülő odafigyel, akkor a probléma 
megoldható. Csak akarni kell! 

Így csak azt fogjuk elérni, hogy foko-
zatosan csökkeni fog a magyar oktatási 
nyelvű iskolába járók száma, ezért gaz-
dasági okokra hivatkozva megpróbálják 
azokat megszüntetni. Ez régi, állandóan 
visszatérő probléma. Az új oktatásügyi 
miniszter már most eszement, abszurd 
törvényeket, reformokat hoz. Ki tudja, mi 
lesz később? Végzős diákként az én hely-
zetemet is megnehezíti, de nem fog meg-
gátolni célom elérésében - azt már most 
tudom. Nem egy példa van rá, hogy Szlo-
vákiában tudsz érvényesülni magyarként, 
ezt saját tapasztalatból állítom, ismerősei-
men, barátaimon keresztül látom. 

Az egyik tánctáborban rábukkantam 
egy faragott fatáblára, ahol ez a szöveg 
állt: „Azért vagyunk a világon, hogy va-
lahol otthon legyünk benne.“ Egyszerű 
mondat, mégis a legigazabb dolgot állítja. 
Valahol otthon vagyunk, az én esetem-
ben Szlovákiában. Az ember saját maga 
alakítja otthonát, varázsolja széppé, teszi 
élhetővé. Tehát csakis rajtunk áll, hogyan 
alakítjuk otthonunkat és ezáltal saját ma-
gunkat!

Miután az Internet jóvoltából az érmese-
ket mindenki tudhatja, a versenyeket min-
denki követhette, aki akarta, akár élőben is, 
most nem elsősorban arra hegyezzük ki a 
mondandókat, hogy ki, melyik versenyszám-
ban milyen teljesítménnyel nyert. Ehelyett 
lássuk a dolog hátterét, „lelki síkját” - azt, 
hogy mit jelent most, a jelen helyzetben 
Magyarországnak ez a káprázatos olim-
piai szereplés!

*
Elsőként fordult elő a modern olimpiák 

történetében, hogy egy város harmadszor 
is otthont adjon az eseménynek. 1908 
és 1948 után idén ismét London volt a 
házigazdája a földkerekség legnagyobb 
sporteseményének. Természetes, hogy 
mi, magyarok, elsősorban honfitársaink 
szereplését követtük megkülönböztetett 
figyelemmel. Volt miért büszkének len-
nünk: több mint 200 résztvevő ország 
közül Magyarország a 9. helyen zárt 
az éremtáblázaton!

A londoni olimpiák nekünk, magya-
roknak mindig különlegesek. 1908-ban 
egy prosperáló gazdaságú, a „boldog 
békeidőkben” élő országként képvisel-
tettük magunkat, negyven évvel később 
pedig a II. VH következményeiből talpra 
állni igyekvő nemzet mutatta meg a ben-
ne rejlő virtust. Idén egy olyan országot 
képviseltek a játékokon jelen lévő magyar 
sportolók, amely sok - többnyire alaptalan 
és méltatlan - támadásnak volt kitéve az 
utóbbi időben. 

*
Ilyen előzmények után utazott a brit 

fővárosba a 158 fős magyar küldött-
ség. Sportolóink teljesítménye minden 
előzetes várakozást felülmúlt. A 4 évvel 
ezelőtti játékokon 10 érmet, azon belül 3 
első helyet szereztek a magyarok. Most 
mind az aranyérmek, mind az érmek, 
mind pedig a megszerzett olimpiai pon-
tok tekintetében sokkal jobb eredmény 
született!

Külön kell szólni arról is, hogy a ha-
gyományosan „magyar sportágakban” 
ismét sikerült kiemelkedőt produkálnunk. 
Talán egyedül az ökölvívás teljesített 
gyengébben a megszokottnál. Atlétiká-
ban, vívásban, úszásban, kajak-kenuban 
és tornában magyar aranyéremnek tap-
solhattunk, de birkózásban, cselgáncs-
ban, öttusában és lövészetben is sikerült 
érmeket, illetve pontszerző helyezéseket 
szerezniük sportolóinknak. 

A játékokat 8 arany, 4 ezüst és 5 
bronzéremmel zártuk, és sportolóink 
több mint fele pontszerzőként térhetett ha-
za. Több mint 200 résztvevő ország közül 
a megszerzett érmek terén az első tízben 
zártunk, olyan országokat magunk mö-
gé utasítva, mint Ausztrália, Japán, Spa-
nyolország, Kanada, Brazília, Argentína, 
Svédország vagy éppen Izrael, amely még 
érmet sem tudott szerezni az olimpián.

*
Elmondható tehát, hogy továbbra is iga-

zi sportnemzet a magyar!
Figyelembe véve azt, hogy a sport az 

elmúlt két évben ismét megkapja a neki 
járó, kiemelt figyelmet Magyarországon, 
valamint azt, hogy az állami támogatás 
nem eredményez azonnali sikereket, ok-
kal remélhetjük, hogy négy év múlva Rió-
ban akár a mostaninál is sikeresebben sze-
repelhet majd a magyar olimpiai csapat.

Zárásként álljon itt újsütetű olimpiai 
bajnokaink névsora: Szilágyi Áron (vívás 
- kard), Gyurta Dániel (úszás - 200 méter 
mell), Berki Krisztián (torna - lólengés), 
Pars Krisztián (atlétika - kalapácsvetés), 
Fazekas Krisztina-Kozák Danuta-Ko-
vács Katalin-Szabó Gabriella (női kajak 
négyes), Dombi Rudolf-Kökény Roland 
(férfi kajak kettes), Kozák Danuta (kajak 
egyes), Risztov Éva (úszás - maratoni).

Gratulálunk nekik az egész világ ma-
gyarsága nevében!
(Kiemelések tőlünk. l. további olimpiai hí-
rek 3.o. Szerk.)

Katona Bálint: 
Édesanyámnak

Egy pici vers
Egy csokor virág,
Se lenne elég, 
Anyák napján, 
Anyánk kezén.

Neked köszönjük életünket, 
Szívből szeretjük éltetőnket. 
Édesanyánk, szeretünk téged, 
Sokáig dobogjon a szíved!
Nélküled, nem lenne rend, 
S akkor soha nem lenne csend. 

Összetar tod a családot,
Minden gondunkat megoldod.
Egy pici vers, 
Se lenne elég. 
Talán a szeretet, 
Mely összetar t még.

Ahány ország, annyi szokás.
Nálunk, Argentínában köze-
ledik az Anyák Napja októ-
ber 3. vasárnapján. 
Ezzel szemben a világ szá-
mos országában, így köz-
vetlen szomszédainknál, pl. 
Bolíviában meg Brazíliában, 
májusban ünneplik. Hason-
lókeppen, Magyarországon 
is májusban emlékeztek meg 
az anyákról a kommunizmus 
alatt is, ahogy a fakszimilén 
láthatjuk: 1951. május 5. →

Májussal megérkezik az Anyáknapja. 
Erre a napra minden évben rendeznek 
nekünk, anyáknak, cserkészeink valamit. 
Idén se volt ez másképpen. Elektronikus 
postagalambbal hívtak meg bennünket. 

Szépen megjelentünk a megadott idő-
pontban. A cserkészvezetők rögtön közöl-
ték velünk, hogy idén egy „forgó-spát” 
kapunk tőlük Anyáknapjára. 

Csodálkozva néztünk össze, mert nem 
tudtuk elképzelni, hogy mi az a „forgó-
spá”... Azzal kezdődött, hogy mindenki-
nek le kellett tenni a táskáját egy padra, 
majd sorba állítottak bennünket és be-
melegítőnek alongamentot, nyújtózkodó 
tornagyakorlatokat kellett csinálnunk. 

Ezek után számháború következett. 
Felraktuk a számainkat és szétrohantunk, 
elrejtőzni. Bevallom, én nagyon hamar 
„meghaltam”, mert nem láttam a rendes 
szemüvegemmel a számokat, de az „el-
lenség” viszont látta az én számaimat, és 
pillanatok alatt leolvasott.

De sok időm nem volt ezen bosszan-
kodni, mert a számháború után máris 
sorba állítottak bennünket, és egyenként 
elindítottak.

Az első állomáson le kellett feküdni 
egy lócára, és a fiúk megmasszírozták a 
hátunkat, de alaposan. Majd felültetve, 
megmasszírozták a fejünket - valamivel 
finomabban...

A következő állomáson a kiscserkészek 
megmasszírozták az ujjainkat. Ezek után 
papírt, színes ceruzákat és vízfestéket 
kaptunk: rajzolnunk kellett, akármit, amit 
akartunk.

Az utolsó állomás aztán egy csendes, le-
sötétített tornateremben puha, plasztikkal 
bevont matracokon relaxamento, vagyis 
lazulás, pihenés volt. 

A végén még terített asztal is várt ránk 
mindenféle finomsággal és hűsítőkkel. 

Hát mondhatom, nagyon sajnáltuk, 
hogy vége lett ennek a nagyszerű „forgó-
spának”. 

Brazíliában meg-
ható volt az, amit 

a cserkészek ki-
eszeltek a mamák 
megünneplésére: 
Anyák napi „for-
gó-spában”  ké-
nyeztették őket! 
Lássuk csak, tu-
dósítónk hogyan 
számol erről be! 

(Szerk.)

Argentin vendégeink
Kedves látogatók toppantak be: Honfi 

Jancsi és felesége Kati május 22-én ér-
keztek hozzánk. Az örömteli viszontlátást 
kiadós beszélgetés követte. 23-án a szoká-
sos éttermünkben ebédeltünk, ez igen tet-
szett, majd Jani fiuk, aki nem messze São 
Paulótól, Sorocábán dolgozik, értük jött.

Honfiék végcélja tkp. Magyarország 
volt, csak éppen megálltak São Paulóban, 
így ápolván az országhatárokon átnyúló 
magyar kapcsolatokat-barátságokat! Har-
madnap indultak is már tovább.

A Honfi család szerzővel
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 Így élünk, éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

Papírforma szerint 
most, a nyár derekán, 
uborkaszezonnak kellene 
lenni. Ilyenkor nyaralnak 

a fontos emberek: politikusok, szakértők, 
sztárok, és más nélkülözhetetlen földi ha-
landók, akik nélkül a hírek mostanában 
már egy fabatkát sem érnek. 

A gondok egy részét hátrébb lehet 
sorolni. Nem kell se télikabát, se tüzelő. 
No és most van itt a kikapcsolódás, plety-
kálkodás s az unokák kényeztetésének az 
ideje. Mellesleg ilyenkor adódna egy kis 
alkalom elmerengeni az élet kellemesebb 
dolgai felett, amelyekre soha nem jutott 
elég hely és idő. Akár el lehetne merülni 
egy könnyed olvasmányban. 

Az idei nyár azonban rácáfol a ha-
gyományokra. Uborkaszezon ide, vagy 
oda, Európa közepén nincs nyári szünet. 
Ráadásul javában zajlik a legújabb londo-
ni olimpia. Olyan alkalom a népek sport 
seregszemléje, amire odafigyel a világ, s 
ahol mi, magyarok előkelő helyen szok-
tunk végezni. Ez a kihívás, az olimpiai 
eseményekre eső figyelem jó lehetőség 
olyan ügyek elegyengetésére, amire más-
kor nem célszerű vállalkozni. 

*
Talán tartsuk is szem előtt ezt a lehe-

tőséget. Lássuk csak, mi történt a honi 
közéletben? Mi foglalkoztatja a magya-
rokat ezen a forró nyáron, amihez ha-
sonló csak az 1900-as évek elején akadt? 
Amikor a hőmérő higanya felment 35-38 
fokra s tartósan ott is maradt. Ilyen idők 
köszöntöttek ránk 2012 nyarán.

Eső csak az északi megyékben esett. 
Délen, az Alföldön, július végén már zö-
rögtek a kukoricatáblák! Termés errefelé 
csak mutatóba fordul elő. A fű kiégett - 
szénának való itt, idén már nem lesz. A 
Szerbiához tartozó Bácskában lakók arra 
kérték a szerb kormányt, hogy nyilvánítsa 
katasztrófa-sújtott vidéknek a tartományt. 
Hasonló a helyzet Romániában. Székely-
földön már az állatállomány megtizede-
lésén gondolkodnak. Olaszország északi 
részein is aggasztó a helyzet. A 44ºC (!) 
hőségben sokan a szökőkutakban, folyók-
ban kerestek oltalmat.

A hőség nyomán nálunk is megnőtt 
a vízibalesetek száma. Akik nem tud-
ják megfizetni a drága strand belépőket 
- mi mást tehetnének? - folyópartokon, 
bányatavak mellett keresnek felüdülést. 
Ilyen helyeken azonban elég egy óvatlan 
pillanat, és az úszni nem tudó elmerül az 
ismeretlen vízben. Főleg a gyerekek van-
nak veszélyben.

Erre föl a hatóságok ötven ezer forint 
bírságot helyeztek kilátásba azoknak, 
akik tiltott helyen fürödnek! Mintha ez 
megoldást jelentene. Ezzel azt sikerül el-
érni, hogy a még veszélyesebb, még eldu-
gottabb helyeken fürdőzzenek a fiatalok. 
Ismét a bírságok lobogtatása az egyedüli 
elképzelés a gondok orvoslására, pedig 
az önkormányzatok a sok munkanélküli 
közül kijelölhetnének néhány rátermett 
embert arra, hogy alkalmi strandokon fel-
ügyelje a fürdőzőket. No de ugye, jogsza-
bályok! A strandokra vonatkozó rendele-
tek… A közegészségügyi előírások… Ki 
mer itt, békeidőben, jogállamban, alkalmi 
strandot kijelölni? Ki mer itt ekkora koc-
kázatot vállalni? Ilyen polgármester még 
nem született Magyarországon. Marad a 
sajnálkozás - és a fenyegetőzés.

*
A jogállami gépezet fogaskerekei 

azonban forgás közben egy régi, rend-
szerváltáskor keletkezett deformációhoz 
érkeztek, s ez némi csikorgást-zörgést 
okozott. Váratlanul érkezett a hír: fontos 
rendőri vezetőket tartoztattak le, akik - 
gyanú szerint - információkkal látták el 
az alvilág egyik koronázatlan királyát, aki 
ezt nem hagyta viszonzatlanul… Az illető 
úriember a szórakoztató iparban működ-
tetett egy hálózatot. Ez az a terület, ahol 

válság ellenére is csordogál a pénz. Mert 
ugye a fiataloknak el kell menni ezekbe 
a lüktető zenétől hangos, flancos helyek-
re. Kötéllel se lehetne megkötni őket, ha 
indul a disco. S bizony a nagypapi és a 
nagymami is talál néhány, nehéz időkre 
félrerakott, eldugott ezrest, ha a gyerek-
nek menni kell… Ebből jutott a korrupt 
rendőröknek. 

Az pedig már más lapra tartozik, 
hogy ezeken a „szórakozó helyeken” úgy 
adták-vették a kábítószert, mint zöldsé-
gesnél a krumplit. Ellenőrzés persze soha 
nem fordult elő. Aki a drogtól nem bírta 
a gyűrődést, azt a kidobó emberek reggel 
helyrepofozták. Néha el-eltűnt egy-egy 
fiatal. Nyomoztak, nyomozgattak - de 
eredmény nem született. S a disco buli 
forgott tovább. Egyszer azonban minden 
köpeny elszakad, még ha ponyvavászon-
ból varrták is. Így bukott ki ez a piszkos 
ügylet. Az őrizetbe vett rendőri vezetők 
azonban mindent tagadnak. Ám ahogy 
a vizsgálatok folynak, régi „elfeledett” 
ügyekre is fény vetődik. Beszélnek róluk, 
utcán, a médiában. Olyan szövevényes 
ügyek, amiről keletkezésük idején nem 
volt tanácsos diskurálni. 

S ezzel a történet visszakanyarodik 
a rendszerváltásig, amikor Boross Péter 
egykori csapos lett a belügyminiszter, 
majd később miniszterelnök. Akkor, a 
nagy lelkesedések idején, ez jó ötletnek 
tűnt. De mint azt az élet bebizonyította. 
Boross Péter kinevezése hibának bizo-
nyult. Hozzávetőleg annyi járatossága 
volt a belügyek igazgatása terén, mint 
harangozónak a zongorahangolásban. 
Ebből lettek a gondok. Régi igazság: bel-
ügyminisztérium élére olyan ember kell, 
akinek a csizma már feltörte a lábát, ért 
az ostorpattogtatáshoz, és jó hallása van. 
A zenészek ui. nagyon hamar észreveszik, 
ha az új karmester nem ismeri a kottát…

Aztán, Horn Gyuláék országlása ide-
jén már az alvilág olyan rendőrségbe épí-
tett bástyákkal rendelkezett, amihez fog-
ható még nem volt az öreg kontinensen. 
Regényes, 85 évre titkosított történet ez! 
Parlamenti bizottság is alakult az olaj-
ügyek felderítésre, de ez már egy hosszú 
epizód… Ekkor születtek nálunk azok az 
érinthetetlen, milliárdos maharadzsák, 
akiknek néhány rendőrünk ma is a ke-
gyeit keresi… Erről azonban életveszélyes 
volt beszélni. Azok a belügyesek, akik 
megpróbáltak szembehelyezkedni ezzel 
a szennyes árral, furcsa módon meghal-
tak. Akad olyan is, aki uzsonnázás közben 
gondolt egyet - és öngyilkos lett… Máskor 
pedig véletlenül sült el egy-egy fegyver. 
S jöttek a klánharcok, az egymásközti 
leszámolások. A budapesti Aranykéz ut-
cai robbantás már akkorát szólt, hogy a 
határokon túl is meghallották. Mégsem 
sikerült a tettesek nyomára akadni… 

De mit is takar az olajos ügy? - A 
rendszerváltás zavarában bizonyos jólin-
formált emberek a liberalizált kereskede-
lem szabadsága alatt gázolajat vásároltak 
külföldön, amit papíron fűtőolajként hoz-
tak az országba, majd némi manipuláció 
után dízelolajként adtak el a gombamódra 
szaporodó benzinkutaknál. Az így kép-
ződött haszon - az államkasszát megke-
rülve! - az újdonász kereskedők zsebébe 
került. Milliárdok folytak be így, amiből 
jutott a pártkasszákba. Jutott megbízható 
vámosok, rendőrök „kitartására”, és jutott 
bérgyilkosokra is... 

*
Visszaemlékezve ezekre az időkre - 

amikor néhanap, a sajtóban dolgozó kol-
légákkal híreket cseréltünk - megdöbben-
tünk azon, hogy milyen primitív emberek 
tartják markukban a rendőrséget. Mert 
hiszen annyira kilógtak ezek az ügyek 
a hétköznapokból, hogy szinte keresztül 
kellett rajtuk esni. A hűséges újságolva-
sóban bizonyára felmerül a kérdés: mit 
tett a magyar sajtó ezekben az időkben? 

Miért nem kerültek terítékre a piszkos 
ügyek? Hol volt az ügyészség? A válasz 
egy mondatban megfogalmazható: Aki él-
ni akart - hallgatott, és alkalmazkodott… 
Maradt a maszatolás, célozgatás, mellébe-
szélés. Aki erre nem vállalkozott, nagyon 
gyorsan munka nélkül maradt. Azok az 
újságok, amelyeket nem vásárolt föl az 
Axel Springer hálózat és nem tudtak „al-
kalmazkodni”, nem kaptak hirdetéseket. 
A kinyomott példányokat késéssel terjesz-
tette a posta. A riportereket, közlekedési 
vétségek indokával, lépten-nyomon bün-
tette a rendőrség. Hja, kérem, akkoriban 
nem aggódtak a nyugati barátaink a ma-
gyar sajtó szabadsága miatt…

*
Hogy milyen horderejű ügyek voltak 

ezek a már elévült olajos ügyek, s milyen 
szövevényes titkokat rejt a múlt, azt jól 
jelzi, hogy napjainkig hatnak, és még 
mindig csínján kell bánni a rendőri kor-
rupció emlegetésével. Egy kérdést ui. fel 
kell tenni ilyen régi ügyek esetén: miért 
éppen most kerül rá sor? 

Az olimpia idején, amikor a figyelem 
Londonra esik, úgy látszik eljött az idő 
ahhoz, hogy rendet vágjanak a rendőr-
ség soraiban. Megkezdődött a rendőrség 
átszervezése, ami állítólag szeptemberig 
fog tartani. Megszüntették a Budapesti 
Rendőr Főkapitányság Szervezett Bűnö-
zés Elleni Osztályát és a Nemzeti Nyo-
mozó Iroda Osztályt. A mintegy 400 főt 
érintő állomány más rendőri szerveknél 
kap új beosztást. Ennyi a lényegre törő hír. 

Mit vet felszínre ez az átszervezés? 
Meddig ásnak vissza az iszapos múltba? 
Rejtély. A szándék, a kormány bátorsá-
ga üdvözlendő, még ha megkésve került 
is rá sor. A liberális ellenzék aggodal-
ma viszont már megmutatkozik. Talán 
annyit meg szabad jegyezni ezekkel a 
piszkos ügyeletekkel, kereskedőkkel 
kapcsolatban, hogy nem a volt Horthysta 
katonatisztek, csendőrök, egykori „ki-
zsákmányolók” és azok leszármazottai 
követték el azokat! A jól körülhatárol-
ható maffiózóknak, azoknak a bizonyos 
jólinformált, bátor embereknek politikai 
státuszát, hovatartozását azonban nem 
ajánlatos firtatni. Pedig megérné, mert 
talán eljutnánk a láthatatlan háttérhata-
lomhoz, a megrendelőkhöz. No de, mint 
tudjuk, nagy erők szunnyadnak itt… Bár-
mikor elindíthatnak egy sajtóhadjáratot, 
ha érdekeik veszélybe kerülnek, vagy ha 
arra van szükség, hogy kifogják a szelet 
a vitorlából - mert ezekben a körökben 
segítség dolgában nincs hiány! 

*
Különös véletlen, hogy Efraim Zu-

roff, a „nácivadász”, éppen most talált 
egy újabb háborús bűnöst Budapesten! 
A hír bevezetése önmagáért beszél; The 
Sun nevű londoni újság röpítette világgá 
a nagy szenzációt, olyan csattanós címen, 
hogy: „A világ legkeletibb náciját találták 
Budapesten”. Csakhamar kiderült, hogy 
a keresett náci nem más, mint a 97 éves 
Csatáry László, aki évekkel ezelőtt Ka-
nadából települt haza, s aki egykoron, a 
harmincas-negyvenes években rendőr-
ként szolgált Magyarországon. A történet 
innen már a szokásos forgatókönyv sze-
rint zajlott. Zsidó fiatalok horogkeresztes 
szalaggal a karjukon tüntettek Csatáry 
László háza előtt. Riporterek költöztek az 
ablaka alá. Fotózták minden lépését, akár 
egy szépségkirálynőnek. No és a honi 
liberális média mélyre mártotta a tollat: 
„brutális kegyetlenségekről” írtak, amit 
Csatáry László 1941-ben követett el Kas-
sán, amikor zsidók tízezreit deportálta…

Idő haladtával azonban tisztult a kép. 
Megtudhattuk, hogy Csatáry László soha 
nem volt náci! Nem volt tagja az SS-nek. 
Magyar és rendőr volt. A kérdéses idő-
ben Kecskeméten teljesített szolgálatot. 
Mindent egybevetve megállapítható, hogy 
Zuroff vádjai nem állnak meg a lábukon. 

Az általa előadott történet több szempont-
ból is sántít. Völgyesi Miklós nyugalma-
zott büntetőbíró szerint: igaztalan vád 
miatt az ügyészségnek hivatalból kellene 
eljárást kezdeményezni Efraim Zuroff el-
len. A Mazsihisz elnöke viszont azzal állt 
elő, hogy ha Csatáry László közvetlenül 
nem is, de közvetett módon szerepet ját-
szott a deportálásokban…

Akad viszont egy fiatal jogász, aki 
látva a nagy tanácstalanságot, azzal ruk-
kolt elő, hogy a nemzetközileg elfogadott 
joggyakorlat szerint csak azért lehet vala-
kit felelősségre vonni, ami a cselekmény 
idején törvénybe ütközött. A népellenes 
bűntettek elleni törvényt ui. 1947-ben 
hozták! Ily módon a jog visszamenőleges 
alkalmazása eleve nem lehetséges. Hát 
nagy karriert nem jósolhatunk az ifjú jo-
gásznak. Igaz ugyan, hogy nem tanítják 
az egyetemen, de tudnia kellene, hogy ez 
a joggyakorlat - amit római jogként em-
legetnek, tanítanak a világ egyetemein - 
Efraim Zuroffra nem vonatkozik… 

*
Itt tart jelenleg ez a gyászos történet, 

ami természetesen újabb lökést ad a náci 
és kommunista bűnök előrángatásához, a 
gyűlölködés szításához. S hát újra el kell 
mondani: ez is a cél. A zavaros múlt ügye-
it, a piszkos pénzek útját, semmivel se 
lehet jobban leplezni, mint a megsebzett 
emberek egymás ellen uszításával, gyűlö-
letkeltéssel. Újra előkerül a régi idők mé-
ricskélése: melyik bűn volt a nagyobb? Mi 
volt előbb: a tyúk vagy a tojás? S ez már 
elegendő ahhoz, hogy a régi sebek felsza-
kadjanak. Zuroff szerint ui. a náci bűnöket 
nem lehet összehasonlítani a kommunista 
bűnökkel. A Jobbikosok ezért a kijelenté-
séért nyomban ugrottak, és feljelentették 
a nácivadászt. Ugyanis az érvényben lévő 
magyar jog szerint a kommunista bűnö-
ket sem lehet büntetlenül bagatellizálni, 
kisebbíteni. Ehhez hasonló benyomások 
hatására feljelentették a Mansfeld Péter 
egykori ötvenhatos fiatalt vádoló ügyészt, 
amiért halálbüntetést kért az akkor még 
16 éves fiúra, akit, 18 éves korát kivárva, 
felakasztottak. 

A békétlenség, a marakodás ördögi 
gépezete tehát pörög tovább. Ilyen mili-
őben ki figyel ugye arra, hogy a magyar 
államadósság háromszorosa van külföl-
di offshore cégekbe, bankokba menekít-
ve! Vajon kik a tulajdonosai ezeknek a 
bankszámláknak? No és kik voltak azok 
a bizonyos olajkereskedők? Kinek jutna 
eszébe ezzel foglakozni, amikor itt van a 
Csatáry féle ügy? Ráadásul megbízható 
rendőröket váltottak le, hogy a megbízha-
tó bírókat ne is hozzuk szóba… Nemso-
kára kiderül majd, hogy a kormány már 
megint diktatúrát akar bevezetni. Bizo-
nyosan megszólalnak az emberi jogok 
élharcosai Brüsszelben. 

*
No de addig is örüljünk a sikereink-

nek. Lapzártánk idején az olimpia befeje-
zéséhez közeledik. Ez idáig nyolc arany-
érem, öt ezüst és három bronz a mérleg. 
Nem akármilyen teljesítmény ez egy pici 
nemzettől! Egy ország figyelte lélegzet-
visszafojtva a gigászi küzdelmeket, s bi-
zony voltak pillanatok, amikor meg kellett 
törölni a bepárásodott szemüvegeket… 
Gyurta Dániel olimpiai bajnokúszónk 
szívet melengető gondolatait fel kell idéz-
ni: „Azért tudtam győzni, mert 15 millió 
magyar volt velem a medencében.” Nemes 
gondolat, s lám, a baloldalon ez már nem 
tetszett. Aczél Endre, a Népszava vezető 
publicistája el is töprengett ezen, és arra a 
következetésre jutott, hogy ha tíz méterrel 
hosszabb lett volna a medence, Gyurta 
Dániel nem tudott volna győzni... 

Hát ugye nem vagyunk egyformák, 
de az úszómedencék mérete szerencsére 
szabványhoz van kötve.

Barkuti Jenő
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Születésnap(ok)
- Múlik az idő: Az Ar-

gentínában született kis 
Drexler Bendegúz már 
kétéves lett! A kedves 
diplomatacsalád kapcso-
lata az argentin magyar 
közösséggel nem szűnt 
meg elmenetelük óta sem. 
Mindhárman küldik üd-
vözleteiket az egész ko-
lóniának! 
- A Fillmore-i Nyári 

Magyar Iskola fennállásának 45. évébe lépett! A külhoni, 
magyarul beszélő gyerekek nyelvkészségét fejleszti ez az 
iskolatábor 50 tanítási órán át. Gratulálunk!

- Horváth Éva kedves ba-
rátunk, az AMH hűséges 
olvasója 80 éves lett au-
gusztus 8-án. Az AMH sok 
szeretettel köszönti!  

Utazók
- Demes Sanyi augusztus 

3-án indult Magyarországra 
megszervezni a vági tutajút 
100. évfordulóján, 2013-ban 
tartandó Tisza túrát.

- Kerekes Ági és Vass Gyöngyi a kalotaszentkirályi tánc-
táborban voltak, ahol augusztus 2-án levetítették az összes 
Facebook-ra felrakott videót és képet az itteni sikeres Nép-
tánctalálkozóról. 
- Tassné Szentpétery Judith augusztus 26-án ismét 2 hó-

napra elutazott USA-ba vívómester fiához, Attilához, ez 
alkalommal kisebbik fiával, Röcsivel együtt. Október 25-én 
érkeznek vissza. Rövid beszámolót ígért útjáról.

Események 
- Az idei Szent László emlékünnepélyen az iskolai gye-

rekek fellépése tündéri volt! Egy kisfiú oly jó kiejtéssel 
énekelte a Tavaszi szél dalt, hogy a hallgatóság nem egy 
tagját meghatotta. Magyar zenét is furulyáztak. A diákok 
előadása a magyar Himnusz eléneklésével ért véget. Az 
ebéd pedig egészen kiváló volt. Bánhatják a távolmaradtak! 

- Hányan tudnak a kolóniában a téli szünet alatt megtar-
tott intenzív magyar tanfolyamról? A magyar származá-
sú, magyarul keveset vagy nem tudó ZIK-diákoknak volt 
szánva: 19-en nagy lelkesedéssel vettek részt rajta. Ilyen 
és hasonló párbeszédek hangzottak el: „Mit kértek? Én 
éhes vagyok. A banánt szeretem, de érett legyen.” Remél-
jük, hogy mire fölnőnek, a kis nebulók eléggé tudják már 
a nyelvet ahhoz, hogy fölvehessék a magyar állampolgár-
ságot! (bővebb beszámoló, fotók SP 3.o.)
- Örömteljes hír! Fölkérésünkre Kovács Zita elvállalta a 

„bedolgozó”, ill. tudósító szerepét az AMH-ban! Előzőleg 
már vállalt szerepet a Spontán Színház előadásán, valamint 
szavalt az Irodalmi kávéházban. Az Olvasókkal együtt örül-
hetünk az új, „importált” magyar munkatársnak!

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

†
Aki az Isten akaratát cselekszi, 

megmarad örökké (I. János 2:17)
Fájdalommal tudatjuk, hogy

Ing. Besenyi Botond József Lajos Péter
Szombathely, 1939. november 20 - Buenos Aires, 2012. július 24-én
szívműtét után visszaadta nemes lelkét a jó Istennek.
Jó testvért, szerető férjet, édesapát, nagyapát és barátot 
vesztettünk el, de biztosak vagyunk a feltámadásban. 
Isten nagyon szerette, hiszen szenvedés nélkül tért Ha-
za az Atyához.

Gyászoljuk: felesége María Magdalena Guiroy de Bese-
nyi, gyermekei Juan Pedro és menye Verónica Labadie, 
María Magdalena és veje Ignacio Aguilar, Mariana és 
veje Cristián Schweizer, Catalina María, és unokái Juan 
Pedro, Inés, Sebastián, Malena, Florencia, Victoria, Nico-
lás, Lucía és Tomás, valamint testvére dr. Besenyi Károly 
és sógornője Vácz Zsuzsanna, unokaöccsei Károly Ist-
ván, felesége Laura González és Brenda lányuk, Sándor 
Miklós, felesége Rosana Manfredini és gyerekeik Solana 
és Lucas, unokahúgai Zsuzsanna Katalin Margit és lá-
nyai Julieta, María Paula és Catalina Enevoldsen, Zsófia 
Gabriella és férje dr. Martín Govetto. valamint az egész 
nagy családja úgy Argentínában, mint Magyarországon.

Nyugodjon békében!

†
 

özv. Oberritter Tiborné szül. Szávay Judith 
Balatonlelle, 1927. május 16 - Buenos Aires, 2012. július 21-én

röviddel éjfél előtt csendesen meghalt.
Gyászolják: 
Lánya Oberritter Gabriella és férje Rubén March
Unokái Lorena, Matías és Marcos de Biedma és Este-
ban Alaniz 
Dédunokái Manuel és Teo Alaniz-de Biedma
A gyászoló család zárt körben búcsúztatta július 22-én. 
A július 25-i búcsúmisén hamvai jelenlétében megkö-
szöntük Istennek, hogy megváltotta a sok szenvedéstől.

Az örök Világosság fényeskedjék neki!

In Memoriam
Ing. Besenyi Botond J.L. Péter

2012. július 24-én a jó Isten magához szólította. Mint 
hívő ember, bár tudott szívműtétje komolyságáról, hittel 
ment a műtőasztalra. Szívből fakadó hittel mondta műtéte 
előtt, hogy „legyen meg a Te akaratod”.

Jó testvér, a legjobb barát, hű és szerető férj, gondosko-
dó és szerető édesapa és nagyapa volt, aki munkáját mint 
hívatást a legnagyobb felelősséggel és becsülettel végezte. 
Nyugdíjazása ellenére is még szinte az utolsó hétig elektro-
mos tervezeteket készített nemzetközi cégeknek. 

Bár nem volt túl aktív se a Hungáriában, se a magyar 
evangélikus gyülekezetben, de szívvel-lélekkel magyar 
érzésű keresztyén ember volt, aki úgy hazájáért, mint az 
egyházáért áldozatkész volt és hitét, valamint magyar érzé-
sét úgy szülő mint befogadó hazája iránti szeretetéből pél-
dájával és anyagi támogatásával is igyekezett továbbadni. 
Gyermekei is mind hívő keresztények, s büszkék magyar 
származásukra.

Ő már a Teremtőnknél van, de mi, akik hátramaradtunk 
jó humorát és szerető természetét nagyon hiányoljuk, és 
soha nem fogjuk tudni elfeledni.

Nyugodjék békében és érezze szeretetünket!
Dr. Besenyi Károly

FIGYELEM! Az Istentiszteletek kezdési időpontja 
változott! Szeptember 1-jétől kezdve 10.30-ra tűzték ki a 
felelősök. Kérjük, értesítsék ismerőseiket!
A „keresztyének szent kara” énekelheti a dicshimnu-
szokat! Örömünkre - a két évvel ezelőtti sikeres látoga-
tása után - Nt. Écsi Gyöngyi református lelkésznő újra 
jön az Argentínai Magyar Református Egyház meghívá-
sára. Október összes és november első vasárnapján tart 
magyar Istentiszteletet az Evangélikus templomban. A 
gyülekezet szeretetettel hív és vár mindenkit!

Elhalálozások
- Retezár Péter július 7-én Bécsben, hosszú betegség el-

szenvedése után 76 évesen elhunyt. Ezúton küldjük együtt-
érzésünket feleségének, Dombay Marianne-nak, akit gyá-
szában jelenleg ott lévő unokája, Tóth Kristóf támogat. 
Kristóf és Katinka anyja a köztünk élő Retezár Mónika, 
aki minden koloniális tevékenységünkben kiveszi részét.
- Draskóczyné Gosztonyi Alexandra, Gosztonyi Imre 

kedves előfizetőnk nővére augusztus 11-én 85 évesen São 
Paulóban meghalt. Argentínában élte le az emigráció el-
ső 10 évét, majd férjhezmenetelkor Brazíliába költözött. 
Nyugodjék békében!

Betegeink
- Nincs öröm üröm nélkül! Szerencsétlenül végződött 

Lindqvistné Andrea Hapci részére budapesti látogatása 
barátnőjénél, Kesserű Juditnál: esés folytán erősen meg-
ütötte gerincét. Vitézül fölkelt, villamosozott, még a ma-
gyar Világtalálkozó báljára is elment (!), ám később a nagy 
fájdalmakból kiderült, hogy csigolyatörést szenvedett el... 
Azóta már itthon van, feküdnie kell. Gondolatban kísérjük 
lassú gyógyulásában!
- A szolidáris háziasszonya, Kesserű Judit nem akart le-

maradni. A fürdőszobában átszaladó nagy csótány (sváb-
bogár) után kapott, megcsúszott, oldalt nekiesett a kádnak 
- nála is csak pár nap után, a nem szűnő fájdalmaknál derült 
ki, hogy 2 bordáját eltörte...
- Keve Miklós kedves barátunk a július 9-i ünnepnapot 

látogatásra használta. Onnan hazajövet elesett, fejét erő-
sen beverte. Rögtönzött segítség után buszon hazament, 
de másnapra embólia jelentkezett a kisagy egyik hajszál-
erében, mozgásképtelenné vált. Hála Istennek a baj lassan 
kezd javulni, így az augusztus havi Istentiszteleten ugyan 
még kissé megrokkantan, de újból köszönthettük körünkben. 
- Redl Isa ballábát operációnak kellett alávetni augusztus 

22-én, így több hétig igen nehezen tud csak mozogni, ami 
szokott aktív életében hathatósan gátolja! Kívánunk bete-
geinknek megkönnyebbülést, gyors javulást.

Esküvő
- Az AMH hűséges „bedolgozója”, Balthazár Mártha 

és férje Pancho Francisco fia, Eduardo Daniel szeptem-
ber 29-én feleségül veszi Sue Ellen Imbroisi kisasszonyt 
az olaszországi Sirmioneban. A szülők természetesen át-
utaznak és poggyászként viszik magukkal a kolónia meleg 
jókívánságait! 
- Helyesbítés: A múlt számunkban megjelent, meglepetés-

nek szánt gratulációnkban az 50. házassági évfordulójukat 
ünneplő Mocsáry Jánost és Sántha Katit lényegesen meg-
fiatalítottuk, mert arany helyett ezüstlakodalomról írtunk. 
Sebaj, mert a szándék jó volt, és remélhetőleg „beérkezett”! 

Születés(ek)
- Ughy Viktor és Paola 

Feliú nagy örömmel tu-
datták, hogy július 26-án 
megszületett első gyerme-
kük, Ughy Attila István 
3,710 kg-mal. Mama és 
baba nagyon jól vannak! 
- Sebess Gabriela és Da-

niel Rebelo értesítettek, 
hogy augusztus 19-re várt 
„türelmetlen” ikreik csá-
szármetszéssel július 12-én világra jöttek. Ahogy várták, 
1 fiút és 1 lányt köszönthettek boldogan. A jó Istennek há-

lás család (szülők, 
Sebess nagyszülők, 
testvérek és rovat-
vezetőnk, Bonczos 
Zsuzsa dédmama) 
1 pohár pezsgővel 
koccintott és meg-
tudta, hogy Felipe 
2,6 kg és Marti-
na Sebess-Rebelo 
2,4 kg. Augusztus 
4-én, La Lucilán 
mutatkoz tak be 
az új családtagok. 
Gratulálunk! (a ké-

pen Sebess Péter barátunk, támogatónk boldogan mutatja 
az újszülötteket). 

- Újabb orvosnő a kolóniánk-
ban: Lovrics Konszti elvégezte 
az orvosi egyetemet. Sok sikert 
kívánunk induló pályafutásához! 

EZ-AZ
- Szekeres Szabolcsnak port fölverő cikke jelent meg a 

HVG-ben, Budapesten, amelyben elmondja, mi lenne a he-
lyes mód ahhoz, hogy Magyarország is beálljon a fejlődés 
útjára, és az 1 főre jutó hazai terméket odáig vigyék, hogy 
az ország föl tudjon zárkózni a világ élvonalbeli gazdaságai-
hoz. (l. HVG 012. július 21 és Szabolcs olvasólevele, 2.o.) 
- Múlt számunkban jeleztük, hogy a Bolíviában már 38 

hónap óta fogva tartott Tóásó Előd pere megkezdődik. 
Utolsó percben azonban a kormány visszavonta az általuk 
már erre a célra kinevezett bírót, aminek következtében a 
per kezdetét újból bizonytalan időre elnapolták. A minap 
a XI. Dél-amerikai magyar Néptáncfesztiválra hozzánk 
érkezett Lukács Csaba újságíró (Magyar Nemzet) és 
Marossy Géza operatőr La Pazba utaztak, hogy a foglyot 
meglátogassák.
- Ügyesen szerkesztett, bő képanyaggal ellátott hírlevelet 

adnak ki a Perth-ben (Nyugat-Ausztrália) élő magyarok. 
Elérhető Schaffer Frigyes Felelős szerkesztő címén
frigyes2009@hotmail.com

- Egerben még a hamarosan kez-
dődő Gárdonyi-év előtt köszön-
tötték a 149 éve született Gár-
donyi Gézát, az egri remetét, 
zenés-verses műsorral, amely be-
mutatta az író, költő, mesemondó 
ezer arcát. Ki ne emlékezne közü-
lünk a halhatatlan szerzőtől szár-
mazó Egri csillagokra, az ifjúság 
fantáziavilágának beindítójára? 
(köszönet Farkas Péter, Eger) 

(BGT és HKZS)

Sebess Péter hozzá kell szokjon a 
hirtelen „dupla-nagypapa” szerepéhez... 

Dr. Drexler András PhD Adéllal 
és a kis Bendegúzzal

◄           Horváth Éva 
életörömet sugároz

A Szent László emlékünnepélyen adódtak megható percek 
az argentin diákok részéről                                   Fotó Jakab

Gárdonyi Géza szobra (Eger)

Az újdonsült szülők és 
a pici Attila
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Szerencsésen túl vagyunk a téli vakáción (július 14-28). 
A repülőjáratok kicsit késlekedve, de menetrendszerűen 
működtek a síelők nagy örömére. A téli sportközpontok 
(Bariloche, San Martín de los Andes és Las Leñas) mégis 
panaszkodtak, hogy az idén nem volt elég látogató. Buenos 
Aires környékének népe gyermekeivel a téli vakáció leg-
kedveltebb eseményére, a mezőgazdaság, állattenyésztés, 
ipari kiállítás és vásárra július 19 és 31 között a palermói 
Rural nagy kiállítócsarnokaiba zarándokolt. 

A fővárosban csak minden fél évszázadban havazik, a 
nap télen is majdnem minden nap kisütött. A díjnyertes te-
nyészállatok szalagokkal, kokárdával díszítve, a termelők 
és a mezőgazdasági gépek mind felvonultak - csak a kor-
mány képviselői tartották magukat távol. A mezőgazdasági 
intézmények elnöke, Hugo Biolcati megnyitó beszédében 
a kormányt hibáztatta az együttműködés és támogatásuk 
hiánya miatt, ami bizony senkit sem lelkesített, inkább le-
hangolt. Ő maga könnyes szemmel lemondott tisztségéről. 
Mauricio Macri fővárosi kormányzó a gazdákat biztatta, 
hogy ha eddig - kedvetlenül! - ilyen csodálatos eredménye-
ket értek el, lelkesen még többet fognak termelni, ha ehhez 
majd egyszer a kormány támogatását élvezik... 

*
A 2012. év legfontosabb világeseménye a július 27. és 

augusztus 12. között, Londonban rendezett XXX. Nyári 
Olimpiai Játékok voltak. Ezen mind-
két hazánk bajnokai részt vettek. Mi, 
argentin magyarok a földgolyó déli 
csücskéből mindig más szögből látjuk 
a világeseményeket, mint az Óhazá-
ban. Az idén, miután hadilábon állunk 
az angolokkal, egy kicsit homályosab-
ban látjuk a londoni olimpiát, mint 4 
évvel ezelőtt Pekingben, a kommunis-
ták által rendezett szuperprodukciót, 
amely alatt részletes, tiszta képeket 
kaptunk.

A londoni látványos megnyitó ünnepélyen minden részt-
vevő ország illedelmesen köszöntötte egymást a házigazda, 
vagyis Nagy-Britannia zászlócskáját lobogtatva. Argentí-
na volt az egyetlen kivétel: dölyfösen a saját kék-fehér-kék 
színeit lengette

Az olimpiai szimbólum jelvénye 1920 óta 5 összekap-
csolt, színes karika hófehér alapon, ami mind az 5 földré-
szünk összetartását és minden politikai ellentét kiküszö-
bölését jelképezi. A záróünnepélyről és végeredményekről 
lapzártakor még nem tudok beszámolni, de argentin hon-
fitársaimmal Juan Martín Del Potro teniszbajnokunkkal 
együtt ujjongtunk és együtt sírtunk. Gratulálunk neki a 
Wimbledonban nyert bronzéremért. Ugyanúgy a Leonas 
női hoki vidám bajnoknőinek, akik legyőzték a leghíre-
sebb angol csapatot, és egy ezüstéremmel dicsekedhetnek!

Magyarország szereplését ilyen távolról a helybeli 
sajtón keresztül nehezebb követni. Hála a számítógépnek 
időnként utánanézünk, és csodáljuk. 204 országból 10.500 
atléta között a magyarok díszhelyen állnak: a 9. helyet fog-
lalják el, összesen 17 éremmel - 8 arany, 4 ezüst, 5 bronz. 
Legszívesebben kiugranék az AMH nyomtatott lapjáról, és 
hangosan kiáltanám, hogy ÉLJEN! Dávid és Góliát tipikus 
esete. A mennyiség, a tömeg felett, az egyéni értékek és 
az akaraterő diadala. Ehhez még hozzáfűzhetnénk, hogy 
a magyar bajnokokat jóval szerényebb szponzorok támo-
gatják, mint az előttük felsorolt országokéit... (l. helyezések 
és további részletek 3.o. és 4.o. és SP 4.o.)

Ezek a legújabb hírek fejemből minden sötét felhőt elűz-
tek. Nem nézek ki az ablakon, nem nyitom ki a televíziót, 
hanem belenézek az eseménynaptárba, és jó kedvűen beszá-
molok argentínai magyar kolóniánk sikeres eseményeiről.

*
Magyarország a rendszerváltás óta először veszi komo-

lyan a határain kívül élő, „külhoni” magyar közössége-
ket. Bennünket is felfedeztek Dél-Amerikában. A jelszó: 
„Nyitás”. Argentínában jelszavunk mindeddig a „fenn-
maradás” volt, és ennek legfontosabb feltétele a magyar 
identitás és nyelv gyakorlása és tanítása. 

Ezentúl találjunk új jelszavakat, lelkesítő csatakiáltást! 
Unokáink sem a magyar himnuszt, sem a „Mennyből az 
angyalt” nem értik. Mi tarthatna mégis össze bennünket? 
Szerintem a gyökerek felfedezése, a magyar kapcsolatok 
ápolása és a társadalmi kapcsolatok kiépítése. „Ismerked-
jünk” vagy „mulassunk együtt” lehetne új jelszavunk. 
Komolytalannak hangzik - de meggondolandó. A társa-
dalmi kapcsolatok alapja a kölcsönös szimpátia, tisztelet, 
elismerés kell legyen. Egy kör, ahol jól érzed magad, és 
barátok, akikre nem sajnálod sem idődet, sem zsebedet. 
A rendezvényeket pedig nemcsak Facebookon, hanem az 
AMH oldalain is megtalálod!

*
Buenos Airesben ebben a szellemben készült kolóniánk 

a XI. Dél-amerikai Néptánctalálkozóra, amit Regös cso-
portunk, élén Bonapartian Eduárd és Kerekes Miklós 
vezényletével a város második legszebb operaházában, a 
Teatro Avenidában rendezett. A megnyitó előadást szom-
baton, július 21-én este, a másodikat vasárnap, július 22-én 
délután, új műsorral élveztük. Ez a látványos, zenés, táncos 
műsor „magyar néptáncélmény” címmel úgy a magyar, 
mint az argentin honfitársak felé bemutatkozásnak volt 
szánva. (l. fotók a HUFI részben)

Buenos Aires magyar lakossága a fővárosban és környé-
kén a szélrózsa minden irányában él elszórva. Az Avenida 
de Mayón, a város szívében mindenkivel találkoztunk. Mint 
rovatvezető és mint a fesztivál egyik fővédnöke merem 
állítani, hogy ilyen magyar show Buenos Airesben eddig 
még nem volt. A külföldi csoportok, Brazília, Uruguay, 
Venezuela és Felvidék fiataljai eredeti népviseletekben 
nagy sikert arattak, de a mi Regöseink minden csoporton 
túltettek úgy tehetségükkel, mint koreográfiájukkal. A Ko-
lomp csoport nem egészen illett bele a műsor ritmusába, de 
abban is meglátszott Zólyomi Katalin valódi tehetsége és 
koreográfiájának üzenete. 

A vasárnapi 2. előadás tökéletes volt. Sötét színpad és 
hosszú bemutatkozó beszéd helyett a függöny kinyílt, a 
Regösök teljes (24 tagú) csoportja vidám zenére, énekelve 
kipenderedett a fényárban úszó színpadra, és percek alatt 
meghódította, jó kedvre derítette a közönséget. Grabnerné 
Patríciát és fiát, Istvánt, bemondóinkat utána nevetve fo-
gadták. Ők is örömmel konferáltak és kihagyták a hivatalos 
köszöntő levelet, sok magyarázó szöveget, amely untatta 
a szombati közönséget, akik nem tanulni, hanem mulatni 
jöttek. A legnagyobb sikert a kitűnő, csoportos nagy finálé 
aratta: 140 táncost csodás népviseletben, szédületes tem-
póban táncolni még a Colónban sem láttunk!

*
Augusztus 4-én, szombaton szórakozni, siettünk a Spon-

tán Színpad bemutatójára, a Hungária dísztermébe. Mol-
nár Ferenc, a XX. század legsikeresebb vígjáték írójának 
Játék a kastélyban című darabját hónapok óta tanulták, pró-
bálták magyar előadóink, Schirl Pállal élükön, a rendkívül 
tehetséges Grabner István rendezésében. A belépőjegyek 
(olcsóbbak, mint egy mozijegy!) akár előre vettük, akár 
utolsó percben, nem voltak számozva. Így sikerült szokatlan 
pontosan, telt házzal elkezdeni. A főrendező gondoskodott, 
hogy a vígjáték elengedhetetlen követelménye, a szöveg 

érthető legyen. Demes Sándor hangtehnikája, Zaha Sán-
dor világítása, Meleg Judit diszkrét súgása ennek nagy 
igyekezettel eleget tett. 

A Spontán Színház együttesének sikerült egy szünettel, 
egy szinten, érthetően, szórakoztatón előadni ezt a 3 felvo-
násos darabot, szerintem jobban, mint ahogy Brüsszelben, 
vagy Pesten láttuk. Schirl Pál mellett a többi szereplő most 
mutatkozott be először az igényes argentin közönségnek. 
Örömmel fedeztünk fel tehetséges új csillagokat, Demes 
Ferencet, Schirl Adriánt, Kovács Zitát, Blahó Ervint, 
Meleg Irént, és Vattay Miklóst. Köszönjük nekik, hogy 
vidámságukkal, tehetségükkel kivilágították borús egün-
ket. Gondjainkat feledve, jóízűen nevettünk, velük együtt 
mulattunk.

*
Új jelszavam, „Ismerkedjünk”, annyira lekötött, hogy leg-

kedvesebb barátaim, gyermekeim, unokáim születésnap-
járól megfeledkeztem. Szerencsére ki tudtam őket engesztel-
ni augusztus 1-jén este egy családias vacsorameghívással. 

- Az ötletet Jakab Nándornak köszönhetem, aki engem, 
akit csak társaságból ismert, mint barátot hívott meg csa-
ládja körébe, június 30-án, „első 80 éves születésnapjára” 
(l. Mit Hallott az AMH? júl.-aug.). Lássuk barátaimat, akik 
Nándor után júliusban töltötték be éveiket: 12-én Sebess 

Márta, 13-án Bobrik György 
(88), 14-én Balthazár Márti, 
19-én Széchényi Ilcsi (89), 23-
án Török Zsófi. Kortársaim 
korát engedelmükkel adtam 
közre! - Az említett napon este 
pontosan 20 órakor becsenget-
tek. Egy pohár pezsgővel vár-
tam őket... Barátságunk örö-
mére vidáman koccintottunk, 
és ittunk egymás egészségére: 
„Isten éltessen bennünket!” ▼

-  Aug u sz t u s 
8-án is így kö-
szöntöttük egy-
mást a Hungári-
ában, Móriczné 
Marika 89. szü-
letésnapján. Mari-
ka, baráti körünk 
kedvence, évek 
óta a Hungáriába 
hívja össze híveit, 
mert 16-20 embert nehéz lenne egy kis lakásban megven-

dégelnie. Tőle tudtam meg, 
hogy Mádl Ferenc volt ma-
gyar államelnöknek emlé-
kére, Tihanyban a felújított 
díszes főteret özvegye, Mádl 
Dalma asszony, Áder János 
jelenlegi magyar elnökkel 
együtt, a múlt héten avatta 
fel. Együtt örültünk! 

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

   Események   

A Magyar Nemzeti
Bank 5.000 forint 
névértékű arany-
érmet bocsátott ki

A 4 dél-amerikai ország együttese kibővítve a felvidéki együttes 
és a zenekar tagjaival, tanárokkal és bemondókkal

A Spontán Színpad gárdája b.-j.: Schirl Adrián, Vattay Miklós, 
Kovács Zita, Blahó Ervin, Grabner István rendező, 

Demes Ferenc, Meleg Irén Csiki, Schirl Pál

▲ b.-j.: Széchényi Ilcsi, Török Zsófi és férje 
Jakab Nándor, Bobrik György, Balthazár 

Márti és férje Pancho Francisco

◄ id. Zaha Sándor fölköszön-
tőjét olvassa föl a közszeretet-

nek örvendő ünnepeltnek 
a nagyszámú barát körében

Utolsó híradásomban 
attól tartottam, hogy mire 
a július-augusztusi kettős-
szám megjelenik, iromá-
nyom egyes részei már el-

vesztik aktualitásukat. Józan ésszel jóra 
nem számíthattam, de reméltem, hogy 
a pohár betelt ugyan, de fel nem borult. 
Egy ilyen gazdag ország, mint Argentína, 
értékes, művelt emberanyaggal, hogyan 
süllyedne lejjebb? Felfoghatatlan! 

Midőn Hírlapunkat július végén kinyi-
tottam, megdöbbenéssel olvastam vastag 
betűkkel írt, saját soraimat: Argentin 
hazám hangulata elérte a mélypontot.

Sajnos tévedtem. Ha naponta mérnénk 
is, akkor sem tudnánk megállapítani, 
hogy mikor éri el a mélypontot, mikor 
robban ki valami fékezhetetlen forrongás? 

Elnöknőnk, Cristina asszony a médiák 
minden eszközével hetente legalább há-
romszor szól hozzánk, ismerteti terveit 
és dicsekszik sikereivel. Van úgy, hogy 
szabadtéri szereplésére még a börtönök-
ből is meghívja mindenre elszánt, vad 
híveit, akik hangos dobolással fejezik 
ki iránta való lelkesedésüket. A politikai 
élet minden napra nyújt nekünk valami 
izgalmas újságot. A szakszervezetek 
vezérei - egymást túlharsogva - az inflá-

cióra hivatkozva 25% béremelés alatt 
nem hajlandók egyezkedni. A provinci-
ák kormányzói, élükön a Buenos Aires-i
Sciolival, a központi kormánytól nem 
kapták meg a nekik járó részesedést, és 
mérgesek. 

A legszörnyűbb azonban a kormány 
(Cristina) és a főváros kormányzója 
(Macri) között a már hónapok óta folyó 
vita a földalatti vasutak körül. A felelős-
séget és a földalatti vasút üzemeltetésére 
szükséges pénzt a kormány nem akarja 
többé vállalni. Így immár 7. napja leállt a 
földalatti forgalom. Ráadásul a központi 
Retiro állomásról Tigre felé futó Mitre 

vasútvonalon gyors egymásutánban 3 he-
lyen siklott ki a vonat. Érdekes véletlen, 
hogy olyan órákban, amikor kevés a for-
galom és az utas, így a szerencsétlenség 
33 súlyos sebesülten kívül halálos áldoza-
tot nem követelt. Annál több a halálos be-
törés és erőszakos rablás. Az autóbuszok 
augusztus óta az elfogadott emelt áron 
sem képesek ellátni a városi forgalmat. 
Elkeseredett tömegek hosszú sorokban 
várnak, hogy embertelen körülmények 
között, összepréselve órákat utazhassanak 
munkahelyükre, majd haza.

Esik az eső. A hangulat még „mé-
lyebb” mélyponton van...



8. OLDAL                                                                        ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                                     2012. Szeptember

60 éves a 

„Nem az teszi a gazdagságodat, 
amit birtokolsz!
Ha meg vagy elégedve azzal, amid 
van - ez a gazdagság.”

Mark Twain

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@fibertel.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@fibertel.com.ar
Magyar SzíntárSulat: áloMgyár a Hungáriában. zolyomikati@fibertel.com.ar
Spontán Színpad: grABner istván  istvangr@yahoo.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. 4755-6709 - 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@telecentro.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@fibertel.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@fibertel.com.ar
SzEnt IStván Kör - círculo dE sAn EstEBAn. M. Moreno 1666, (1636) 
Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@fibertel.com.ar
vItézI rEnd argEntínaI cSoport - ordEn dE los cABAllEros vitéz. 
Capítulo Argentino. Tel. (5411) 4715-2351 - nvattay@telecentro.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 - filipanicslili@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

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4372-6844
15-5026-4512 

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4823-9347

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

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

- Dobosi Szabó Anikó  
- Magyar Református Egyház (x2)
- 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
- Mészáros Lászlóné Angéla
- Instituto Internacional de Artes
  Culinarias Mausi Sebess
- Dr. Orbán László
- Kalpakian Ervin
- Dr. Besenyi Károly
- Dőry Ilcsi
- Widmerné Kranauer Judit (Svájc)
- Álvarezné Zöldi Viktória (Mexikó)
- Dr. Farkas Ferenc
- Kurhelec János
- Dr. Andrés Faragó
- Dr. Alitisz Constantino

2012:    

Az AMH hálás szívvel 
köszöni  az adományokat,

támogatásokat,
fölülf izetéseket! 

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

Hungária Egyesület 1. em. 
Pje. Juncal 4250, Olivos   Tel. 4799-8437

  haynal@fibertel.com.ar

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai     Ifjúsági rovat

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

Havi „HUFImondat”: 
„A mai ember általában abban az ijedt aggodalomban él: ’Mi jut 

nekem? Miről maradok le?’ Ezért egész élete törtető hajszában telik. 
Jobb, ha a lényéből ez sugárzik: ’Mit tudok adni?’ Az ilyennek gondta-
lan, nyugodt, józan munkája folyton gyümölcsözik, jut belőle másnak 
is, magának is bőven; csekélység, amit adni tud, de az a csekélység 
folyton megsokszorozódva tér őhozzá és másokhoz.”  (Weöres Sándor)

              Folyt. a 2. oldalon 

Olvasunk… és gondolkozunk
A HAGYOMÁNYOS DÉL-AMERIKAI 

MAGYAR NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ, 10 PONTBAN
- A Buenos Aires-i Regös 

együttes ölében született az 
ötlet.

- Az első találkozó Buenos 
Airesben valósult meg 1986-
ban.

- A biennále célja a dél-
amerikai magyar néptáncosok 
gyakori találkozása, együtt-
működése és fejlődése.

- A két gálaest a nagykö-
zönség elé tárja az együtte-
sek szebbnél-szebb színpadi 
produkcióit.

- A gálaműsorokat követő szakszimpó-
zium a táncosok és tanáraik szüntelen 
továbbképzését támasztja alá.

- A biennále azért állja az idő múlását és 
erősödik vele, mert a magyar néptánc által 
egyre szilárdabb hovatartozási érzéseket 
serkent.

- Már az egész magyar világ 
ismeri, és az egyik legfonto-
sabb magyar találkozójának 
nyilvánítja.

- Vendégmestereink már 
nemcsak Magyarországról, 
hanem határain túlról is ér-
keznek ide hozzánk.

- A résztvevő együttesek 
nem minősítésre jönnek, nem 
konkurálnak egymással, ha-
nem a legmélyebb baráti el-
ismeréssel osztják meg a 
gálákat.

- A két utolsó találkozón már csak élő 
népzenére léptek fel az együttesek (Ba-
ra zenekar 2010-ben és Dűvő zenekar 
most, 2012-ben), valamint az argentínai, 
brazíliai és uruguayi (ilyen sorrendben) 
együttesek keretében már megszülettek 
a helybeli zenekarjaink is.

MEGTÖRTÉNT A XI. ADÁS!
„Keresd azok társaságát, akik felemelnek, akik jelenléte a leg-
jobbat hozza ki belőled.”

Epiktétosz, görög sztoikus filozófus (Kr.u.60-140)

Hungária… Az Avenida színház szín-
pada is nélkülöz minket! Irtó furcsa 
érzés ez az üresség! Hangok suttognak 
körülöttem, az elmúlt nevetések és láb-
mozgások visszhangja fellegében lebeg 
még a lelkem! 

Már mindenki elment, mindenki ismét 
otthon van, és az a haszontalan állapot 
uralkodik, amely a hatalmas események 
után következik be, elkerülhetetlenül. 
Szinte gyászállapot. Nem szomorú, el-
lenben egy nosztalgikus illúzió árnyéka! 
Mint a szellemek, úgy szegődnek vissza 
körém az édes táncosemberek. Itt hagy-
ták energiájukat, illatukat, kedves arcaik 
vonásait, itt maradt a lelkületük, hogy 
mostantól és két egész éven keresztül be-
lőlük, elrepült emlékükből is táplálkozzon 
az erőnk. 

Vajon megtettünk-e minden lehetőt? 
Átadtunk-e minden elképzelhetőt? Va-
jon sikerült-e visszavetíteni örömünket, 
hálánkat, megelégedettségünket? A hűsé-
ges olvasó esetleg nem is tudja pontosan 
elképzelni, miről fogok írni, de sejtheti, 
hogy szépről, felülmúlhatatlanról…

*
Július 18-a van, sietek Kerekes Miki 

és Bonapartian Edi barátaimmal Ezeiza 
reptér felé. Borús, nedves késődélután 
van, és idegesítő torlódás jelentkezik az 
autópályán. Lüktet a szívünk, izgatottak 
vagyunk, mert drága kollégáink érkeznek 
meg hozzánk (Makovinyi Tibi, Horto-
bágyi Gyöngyvér, és Juhász Zsolt-Ge-
lencsér Janika, Hrúz Dinivel-Szabival, 
vagyis a Dűvő zenekar egy részével). 
Lassan haladunk, csepereg az eső, telnek 
a percek, esküszöm keservesen. Leáll 
teljesen a forgalom. 

Termoszunkban még melegen lötyög a 
matéra szánt víz. Egy-két felületességről 
beszélgetünk, de csak azért, hogy a csend 
ne őrölje agyon elménket. Hány óra van? 
Ahhhhh, már leszállt a gép! És még 
„sehol” sem vagyunk! Jóságos, áldott 
buenosi közlekedés! Kiérünk a reptérre… 
széjjelnézünk. Sehol senki! Elmentek! 
Persze tudjuk, a transfer kisbusz szépen 
kiment értük. Mi csak lelki támasznak, 
„fogadóbrigádként” akartunk ott lenni! 

Sietünk vissza, a Hungária felé. La-
zább forgalommal, csendben robog az 
autónk. A Hungária étterme zsúfolásig 
tele. Szemeink keresnek, és azonnal ráta-
lálunk egy asztalnál a szeretett barátaink 
feje búbjára: az ölelés, a puszi, a meleg 
viszonttalálkozás eszméletlenül érzé-
keny! Testvérgyülekező! Vacsora után 
előkerülnek a hangszerek, máris táncra 
perdülünk, s az étterem megszokott kli-
entúrája váratlanul egy elsőrangú magyar 
néptáncműsor nézőjévé válik! 

Kezdődik az őrület! A leírhatatlan 
élménysorozat! Másfél hétig tartó élve-

zet! Eksztázis! Páratlan vigadás! Csúcs! 
Vendégeink három napon keresztül 
össze-vissza érkeznek. Mindenfelől: 
Felvidékről, Ausztráliából, USA-ból, Ma-
gyarországról, Brazíliából, Uruguayból. 
Rohanások, fogadások, ölelések, mosoly. 
Szerdától-péntekig teljes a mámor! Egy-
szercsak megvagyunk mindnyájan: nyolc 
együttes nyüzsög, hatalmas a felfordulás! 
Ilyet nem is lehet elmagyarázni! Ott kell 
lenni! 

Az előzetes izgatottság mindent felül-
múl. Egyúttal mégis nyugalom uralko-
dik: szinte megpihenés, egy családias 
önfeledtség! Rokonság! Közös nevező! 
A Hungária nagyterme csupa dísz (Mat-
tiauda Zólyomi Luncsi műve). Falain az 
együttesek országainak zászlói tündököl-
nek ízlésesen, középen pedig egy óriási 
Kárpát-medence térképe van kirakva, 
felragasztott tarka néptáncos trikókból! 
A csillárokról kis színes viharlámpák és 
egy másik sarokból a táncosok csoport-
képei pislognak felénk. Dallam lobban, 
rögtönzött táncház alakul, finom székely 
káposztát - Blahó Ervin és Klári főztjét 
a Kolomp együttes táncosai szolgálják 
fel - ehetünk, van bőven sör-bor, hangu-
lat! Semmi sem lankad, csak növekszik, 
gömbölyödik, halad! Mindenki kap egy 
zsákot. Benne ajándékok vannak: a ta-
lálkozó hivatalos pólója, sálja, plakátja. 
A zsivaj élvezetes és kellemes... Bár ne 
lenne vége soha!

*

Július 21, szombat dél. Az Avenida 
de Mayo-i Avenida színház csodaszép! 
Magasztos! Koradélután érkezünk be, 
százával. Három nagybusz visz be a Hun-
gáriától a belvárosba. Itt van a Duna-tv is. 
A színház bejáratánál is forgatnak, flash-
mob-szerűséget (rögtöntánc, nagy divat a 
világon). Mindenki megkapja az öltözőjét, 
Makovinyi Tibi és Hortobágyi Gyöngyvér 
várnak az üres színpad közepén. 

Az izgalmas gálazáró tánc betanítása 
következik. Óriási az ide-oda menés, 
viszont egyúttal tiszteletben és rendben 
zajlik le. Annyira kedves! Az utasítások 
azonnal beidegződnek, gyakoroljuk is a 
lépéseket, betanuljuk a kis koreográfiát, 
szépen megy, nagy a mulatság is! Klasz-
szikus szatmári táncrendet alkalmazunk, 
nagyjából mindenki ismeri, remek!

Közeledik az első előadás! A folyosók 
forrnak, színesek, suhanó tömeg huzatot 
keletkeztet. A visongás olyan, mint egy 
állandó aláfestő muzsika. Még olyanok 
is ölelkeznek, akik percekkel ezelőtt is-
merkedtek meg. Csodás! Gyönyörű! Egy 
szóval: természetesen magyar! 

Különleges illatot lehet észrevenni: a 
népviseletek üde tisztaságát-sugárzót. 
Egyik szebb, mint a másik, majdnem az 
egész Kárpát-medence képviselve van: 
vegyes erdélyi, felvidéki, dunántúli, 
dél-alföldi díszöltözetekben sétálnak a 
táncosok. Van, aki nagyon izgul, lépést 
gyakorol, van, aki nyugodtan nézi magát 
a tükörben, van, aki vidáman beszélget, 
vagy aki a sminket igazítja magán. Fiúk 
és férfiak kalapokat tesznek a fejükre, 
lányok és asszonyok copfokat fonnak, 
pántlikákat kötnek… 

A 2012. Találkozó logója (a 
találkozó sörös köcsögén) 
Mihályfy Kinga tervezése

Makovinyi Tibor, Ughy Viktor, Juhász Zsolt, 
Ughyné Paola (még a kis Attilával a bensőjé-

ben), Hortobágyi Gyöngyvér és szerző

Muzsikaszó a Hungária bárjában: Tábor Matyi 
(USA), Bonapartian Edi és Hrúz Dénes prímás 
(Magyarország). Háttérben még Omar is élvezi

Fork Guille és Jankovich Dani (Uruguay), 
Makovinyi Tibi és Hortobágyi Gyöngyvér (MO), 

Piller Gida és fia Mátyás (Brazília)

Kalotaszegi viseletes Regös csoportkép

A Kolomp együttes fellépés előtt
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XI. ADÁS...                                                                                               folyt. az 1. oldalról
A zenészek még az utolsó hangolások-

kal foglalkoznak a színpadon, míg átve-
szik szóban s sorrendben az előadandó 
zene-összeállításokat is. Az öltözők mel-
lett elhelyezett ízletes szendvicsekből és 
ládaszám mennyiségű friss gyümölcsből 
válogathatnak a fellépők (Mattiauda 
Zólyomi Luncsi felelőssége). Ásványvíz 

palackok sora-
koznak, mint a 
katonák, tehát 
a szomj oltása 
is biz tosítva 
van! A bemon-
dók (Grabner-
né  Pat r íc ia 
és fia István) 
elegáns feketé-
ben, egy kékes 
fényözön alatt 
jelennek meg 
a tágas színpa-
don, és precíz 
szavakkal irá-
nyítják a nézőt. 

A két előadás (július 21-22) műsora 
igazi szivárvány! Hitesen szép! Egy-
másba mosódnak a hazai faluképek - a 
magyar tánc gazdag motívumkincsei 
láttára azonnal észrevehető a kultúránk 
tizenegy százados európai életkora! Ezt 
a tényt a nem magyar néző is érzékelheti. 
Tombol is a közönség, nevetve-tapsolva-
könnyezve-kiáltva hangsúlyozza ki azt, 
amit jómagunk már nagyon tudunk: nép-
táncörökségünk ápolása által nem csupán 
a magyarságunkhoz kerülünk csókközel-
ségbe, hanem a világ egyik legfejlettebb 
mozgásvilág keble melegéhez is! 

Az együttesek színpadi produkciói nem 
sablonos, erőltetett koreográfiai eszkö-
zökhöz kell nyúljanak ahhoz, hogy a mon-
danivalójuk egyszerűen tökéletes legyen. 
Természetes, folyamatos, hol életvidám, 
hol melankolikus vagy szerény-virtuóz 
pillanatok követik egymást. Valóban, a 
már XI. Találkozón a csoportvezetők, 
együtteseik tagjai által ezek élettörténetét 
mutathatták be. Ez akkor bizonyosodik 
be, amikor egymás mellett lép fel az idő-
sebb az egész fiatallal, a közismert arc a 
még ismeretlen mellett, a végtelen ügyes s 
tapasztalt táncos a jóindulatú kezdő után. 
Minden esetben megmaradást, az üzenet 
továbbadását sugározzák. Szépséges! 
Mindenek felett méltó. 

A zenekar muzsikája áthidalt minden 
előfordulható elakadást, eltűntette az apró 
hibát, alátámasztotta a boldog táncosok 
komoly gyakorlatra alapozott eredmé-
nyét. Szólisták, karikázók, legényesek, 
körbenéneklések, eszközös és változó 
sebességű párostáncok egy kifogástalanul 
szórakoztató sorozatot nyújtottak a két 
kétórás előadás alatt. A sok-sok évtized 
hazai gyűjtés, az oktatás, a szüntelen 
gyakorlat, a tánckarvezetők-koreográfu-
sok ihlete valamint az összes néptáncos 
felelősségtudata volt átszemlélhető. 

A színházközönség extra ajándékot is 
kapott a frappáns grand finálé csattanó 
erejétől. A száznegyven táncos egyszerre 
járta, s hála a jóégnek, hogy nem szakadt 
be a régi színpad alattunk! 

*

A második műsor végén már úgy ma-
radtunk a bezárt vörös függöny mögött, 
mint akik meg szeretnék állítani az időt. 
Gyors pakolás után buszra szálltunk és 
a cserkészház alján sok száz empanada 
fogyott el, ugyanannyi sör, de a muzsika 
és a tánc eltartottak az első hajnalfények 
pirkadásáig.

*
A néptáncos élete egy meggyőződés-

be gyökerezett felfogás tükre! Ugyanis 
a fejlődésének nincs határa. A folklór 
gördül, változik, alkalmazkodik, hiszen 
az emberek életéről és az ahhoz fűződő 
szokásvilágról szól. Ezt vesszük át a 
városi néptáncosok oly módon, hogy ne 
vegyünk le, se nem adjunk hozzá fölös-
legest az eredetiségéhez, hanem hűséges 
közvetítőkként mutathassuk meg épségét 
a világnak. 

A műsorokat követő szimpózium is ezt 
szolgálja. Ez alkalommal Benavídezen 
zajlott le (Ughy Viktor és neje Paola szer-
vezésében: a Patronato de la Infancia-tól 
függő María Antonio Loreto Alapítvány 
parkkal körülvett épületeiben), és öt na-
pon át a népzene, a népdal, a néptánc 
elbűvölő hatása alá vetette magát min-
denki...

Sok résztvevőtől hangzott el, hogy 
talán ez volt eddig a legjobb! Ehhez több 
fűszer összeadása adódott: a betanítandó 
új anyag: gömöri (Felvidék: Kupec Mi-
hály és felesége Andrea oktatásában) és 
szilágysági (Erdély: Makovinyi Tibor 
és Hortobágyi Gyöngyvér oktatásában) 
táncrendek-népdalok, a helyszín szépsége 
és kényelme, a zenekar kimeríthetetlen 
hozzáállása, a „kocsma” (Demes Sanyi 
szervezésében) és természetesen minden 
egyes résztvevő hangulata! A kegyetlen 
hideg sem rontott rajta, a test fáradtsága 
sem, semmi! 

*

Július 28-a van… a talál-
kozó záróünnepsége! Ez a 
szombat is hátborzongatóan 

hangos és vi-
dám, s mégis 
azér t  va la-
mennyire más 
a feszültség. 
Nem kezde-
tet, hanem vé-
get jósol, leg-
alábbis a ta-
lálkozó „ide-
iglenes” végét. 

A Hungáriában vagyunk 
ismét, ugyanabban a nagy-
teremben. Rotyog a meleg 

pörkölt a tányérokban (Omar), a zenekar 
húzza és húzza, táncolunk, forgunk, 
csapunk, tovább táncolunk, énekelünk, 
de minden más… A ren-
dezők ide-oda sietnek, 
ismét nagy papírzsákokat 
tologatnak: emlékcsoma-
got kap minden együt-
tesvezető: egy ragyogóan 
faragott, emlékfeliratos 

k o p j a -
fát (id. 
Lovrics 
J á n o s 
munkája), műsorfüze-

tet, nagy színes együttes plakátot és a ta-
lálkozó összes képét egy ízléses dvd-ben! 

A mostani ölelések teljesen mások: 
hosszabbak, érzékenyebbek, és könnyek-
kel kevert, egyben búcsú és hálaszavak 
hangzanak el. Hosszan együtt maradtunk. 
Úgy, mint a kezdetén, nem egyszerre, 
hanem külön-külön kezdenek távozni 
a drága barátaink. Alakul az űr! Kis 
lyukacskák keletkeznek bennünk. Majd 
be kell stoppolni őket, a kis „űrsebeket”. 

Vasárnap (július 29) még tart a búcsú. 
Asado mellett megy a muzsika, a tánc. 
Egyre kevesebben állják körül a zenésze-
inket! És az idő már elfogyott, nem elég a 
sok mondanivaló kifejezéséhez. 

Hétfő reggel van (július 30) és csontig 
fázunk. Lehet, hogy nem csak a hideg 
okozza. Inkább a fáradtság és… ez az űr. 
Utolsó fotók készülnek, nagyobb csopor-
tokban mennek el az emberek Ezeiza felé. 
Kisbuszok, privát autók viszik ki őket, és 
végül, már délután, egy nagy autóbusz 
robog el a Paraná utcán az utolsókkal.

 Kegyetlen az űr. Nem megyek ki a 
reptérre. Így döntöm el. Nekem könnyebb 
lesz így. Nézem a busz hátát, egész addig, 
míg jobbra kanyarodik a Maipú sarkán - 
és eltűnik. Hazasétálok. Egyedül. Fázom. 
Eszembe jut, amikor az elmúlt napokban 
egy kalotaszegi csárdás alatt azt mondtuk 
egymásnak Makovinyi Tibivel: csak ne 

Grabner Pisti és édesanyja, 
Grabnerné Nagyiványi Patricia

Intermezzo: Dűvő zenészek vonóskvartett szólója

A hatalmas szatmári finálé pillanatképe

Gálák utáni táncház a cserkészházban
kelljen újabb hét évnek eltelnie, míg me-
gint találkozhatunk (mert mi 2005-ben 
voltunk együtt utoljára, Budapesten). 

*
Szeretném itt kifejezni mély örömömet 

s a legőszintébb hálámat a drága Kolomp 
együttes (a Regös felnőtt csoportja) 
táncosaim iránt! Mert kedvességük, 
odaadásuk és életvidám felelősségválla-
lásuk meglepte úgy a nézőtér magyarjait, 
mint az összes többi együttes táncosait is 
egyaránt! Már a találkozó előtt egy héttel 
előadták egy zártkörű vendégkör előtt 
életük első koreográfiáját. Leírhatatlan 
volt az izgalom, de egyből ez volt az első 
sikerélmény is. A két nagy gálán viszont 
azt élvezték a legjobban, hogy már ők is 
e fantasztikus mozgalom része lehetnek! 
A „Kolompszó a mezőségben” nevű, kis 
hatperces jelenettel nem mást, mint egy 
kolomp táncpróbát mutattunk be velük, 
a megszokott próbanyitó bemelegítőtől a 
záró énekes-verses szertartásig. 

Ugyancsak itt fejezem ki újból kö-
szönetemet a Dűvő zenekar önzetlen 
támaszáért: hogy élő zenére sikerüljön 
egy „debütálás”! Azt is köszönöm minden 
Kolomp nevében, hogy ennyire befogadó 
és lelkesítő volt mindenki velük szemben! 
Reményeim egyike? Hogy minden dél-
amerikai országban, minden együttesnél 
legyen felnőtt csoport is. Az élet prizmája 
kiegészítődik, a néptáncvilág gazdagodik 
és valóbbá válik!

*

A XII. Találko-
zó két év múlva 
lesz, São Pauló-
ban 2014 közepén. 
Addig - közben - ki 
tudja, merre vezet 
mindnyájunkat a 
sors. Remélem ar-
ra, amerre együtt 
megyünk mindnyájan! 

Mert: A magyar néptáncmozgalom 
nem követőket gyűjt, hanem szenvedélyes 
szeretőket!     

Zólyomi Kati, néptáncos
Kedves HUFIolvasó: a következő szám-

ban rövid interjúkat közlünk. Érzékeny s 
lélekemelő beszélgetés részleteket! 

Makovinyi Tibi és Kupec Mi-
si mesterek szaporán járják 
téli kabátban! Háttérben a 
zenészek és Lukács Csaba 
(Magyar Nemzet), Marossy 
Géza (Duna TV) 

A szimpózium óriás terme

Az újdonsült zenészek oklevelet kaptak

Szeretett 
mester-
barátok 

vidámsága:
◄Hrúz Dini 
és Kupec 
Andrea-Misi

 ▼Juhász 
Zsolt Juki és 

Hortobágyi 
Gyöngyvér
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Ezúton szeretnénk hivata-
losan és nyilvánosan köszö-
netet mondani mindazok-
nak, akik különféle támo-
gatásokkal és jelenlétükkel 
hozzásegítettek a sikeres XI. 
Néptánctalálkozó és szim-
pózium megvalósításához.

Regös Néptáncegyüttes

Egy szereplő játéka a kastélyban
2012. elején indultak próbáink. Molnár 

Ferenc Játék a kastélyban című művét 
akartuk színpadra vinni. 

Hatalmas lelkesedéssel indultam neki, 
hiszen tudtam, hogy a rendezőnk, Grab-
ner István tehetséges és remek lesz vele 
dolgozni. A szereplők társasága pillanatok 
alatt összeszokott. Olvasópróbáink min-
dig kiváló hangulatban teltek és hétről 
hétre jobban ment.

Aztán elérkezett az igazi próbák ideje, 
egyúttal a nehézségeké is. Voltak alkal-
mak, amikor könnyen ment, és voltak 
alkalmak, amikor számtalanszor elgya-

koroltunk egy adott részt. Mindannyian 
100%-ig megbíztunk rendezőnkben. 
Tudtuk, hogy sokat tanulhatunk tőle és 
a darabot legjobb tudása szerint rendezi. 
Tehetségét bizonyította már, hiszen nem 
ez volt az első rendezői munkája.

Fantasztikus csoportmunka alakult ki. 
Egyre jobban összeszoktunk, és bizalom 
alakult ki köztünk. Mindig számíthattunk 
egymásra. Ha nehézségeink adódtak, 
beiktattunk egy pár külön alkalmat a 
gyakorlásra. Volt, hogy egymás otthona-
iban próbáltunk és nagyszerűen éreztük 
magunkat.

Aztán elérkeztek a nagy napok! Ment 
a nagy készülődés előtte: hang, 
fények, felirat, smink, ruhák, 
kellékek, stb. Nagyon sok kö-
szönet mindenkinek, aki se-
gített! Mindkét alkalommal 
kitűnő közönségünk volt, öröm 
volt nekik játszani. Nagyszerű 
hangulatban voltunk.

*
Aztán jött a felismerés: hi-

ányoznak a próbák, hiányzik 
a társaság. Nyolc fantasztikus 
embert ismerhettem meg kö-
zelebbről. Meleg Irén Csiki-t,

A „továbbélő” hagyomány azért az, 
mert egyszerűen elmaradhatatlan!

Mindig kimondom, amit 
érzek, csupán néha nem jelzem 
előre, hogy figyelj! Most újból 
őszinte leszek. 

Az utóbbi hetekben azt 
hallottam, hogy nem lesz 
cserkészbál 2012-ben „mert 
nincs” ki megszervezze. Azon-
nal kifakadt belőlem a reakció: 
Dehogynem! Persze lesz! 
Megszervezem! - És barátaim 
egy része tüstént mellém állt.

Impozáns volt a visszhang! 
Ömlöttek a szép ötletek, a 
kedv, a felelősségtudat. Kész 
- sehol semmi gond! Termé-
szetesen lesz cserkészbál, 
mégpedig olyan, amilyent mindenki 
szeret: megható, kedves, meglepő, üde 
és szórakoztató. Legfőképp „kifizethető”! 
A Hungária azért van, azért tágas, azért 
miénk, hogy használjuk, hogy tatarozzuk, 
hogy termei mindenkor otthont és keretet 
biztosítsanak számunkra. Hisz nem más, 
mint saját otthonunk bővített kiadása...

Nagyon szeretem a Hungáriámat! Va-
lahányszor (hetente többször) belépek a 
nagyajtaján, azt érzem, hogy hazajöttem. 
Ilyen érzéseken nem szabad változtat-
ni: ilyen megállapodásokra alapszik a 
megmaradásunk is. Aki „hazamegy”, az 
sosem tér el attól a helytől, ahol otthon 
érzi magát. Aki bizalmat érez valahol, az 
kétségtelenül visszatér, egyszer-kétszer-
ezerszer. 

A megnyerően szép (aminek ellené-
re mindig ápolhatjuk, módosíthatjuk) 
Hungária nagyterme gyermekkorom óta 
a helyem. Nemcsak nekem nyújtja ezt a 
megóvó lelkületet, hanem sokmindenki 
másnak. Minden sarka kedvesen hívogat, 
amikor üres, egyszóval évtizedek ese-
ményei futnak felénk, szinte beszélnek a 
falak, a kopjafák, a színpad, még az elavult 
kőpadló kopott-hideg keménysége is. 

Mikor álltál meg utoljára a nagyterem 
közepén, amikor teljes a csend, ami-
kor csak te vagy ott? Hidd el, megéri! 
Hallgass! Figyelj! Mit hallasz? Ugye 
sokmindent! Mert semmi sem múlik el, 
ha nem hagyod elmúlni. Sőt, várod a 
következő eseményt! Elgondolkozol és 
reménykedsz, mosolyogsz - és jeleneteket 
képzelsz el. Most viszont csak két kép 
áll előttem, tisztán: az 56-os tiszteletadás 
(október végén) és a 2012-es cserkészbál. 
Tényleg, már mostantól látom magam 
előtt azt, amit elképzeltem, amit leraj-

zoltam, amit el szeretnék érni. S amit az 
ember el akar érni, az sikerül is, ha meg-
dolgozik érte! A bál dátumát november 
10-re tűztük ki. Már száll hozzám a friss 
virágok illata, már látom az elsőbálos 
lánykákat a színpad felé suhanni, már 
hallom a ricsajt, a jókedv hangosságát - és 
máris boldog vagyok! Ugye, megosztanád 
velem? Hát persze! Hiszen te is felelős 
vagy, nem csak én! Tudod, mindig újat 
láthatsz, mindig élvezheted, azt is, hogy 
a te jelenléted lényeges! Az idén is még 
meglepődhetsz! 

Nyílván nem mesélem most el, mi lesz, 
ellenben megtudod, ha eljössz. Ha alátá-
masztod érzéseid irányát, ha a cserkészet 
él benned, mint akkoriban, ha gyermeke-
id-unokáid díszmagyarban táncolnak, ha 
szeretsz barátokkal találkozni - eljössz! Én 
pedig várlak! Tárt karokkal, megelégedve 
és büszkén! Miért? Mert cserkészéletem 
adta meg nekem a „mindent”, ígyhát e 
lelkülettel dolgozom, hogy te élvezd a 
cserkészgálánkat. 

Egyelőre ennyit mondok el, szeretném, 
ha benned is felébredne a fantázia szikrája, 
és ilyen jóindulattal közelednél ismét hoz-
zánk! Előre hálás vagyok jelenlétedért! 
Máris libabőrös vagyok. Máris mosolygok 
feléd, mindenki felé! Mert ez számomra 
valódi öröm.

Tehát vedd fel díszmagyarodat, Bocs-
kaidat, öltönyödet-báli ruhádat, és gyere 
el november 10-én a Pasaje Juncal-ra! 
Fények, meglepetések, lenyűgöző s táplá-
ló hagyományok várnak rád. Tudom, hogy 
tudod, de engedd meg, hogy megismétel-
jem: az idén is lesz gyönyörű cserkészbál 
a Hungáriában! Igazi cserkészszeretettel

a rendezőcsoport nevében
Zólyomi Kati cst.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
és Buday Barnabás, a Magyar Cserkészszö-
vetség országos elnöke az együttműködési 

megállapodás aláírásakor    Fotó Botár Gergely

A magyar kormány és a Magyar Cserkészszövetség: 
KORMÁNYHATÁROZAT  SZÜLETETT 

AZ  EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL
Magyarország, a Kárpát-medence és a 

diaszpóra magyarságának összefogásában 
és a nemzettudat erősítésében mindig na-
gyon fontos szerepet játszottak a magyar 
cserkészek. Ezért tartotta kötelességének 
a magyar kormány munkájuk támogatását 
- szögezte le Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes a Magyar Cserkészszövetséggel 
való együttműködési megállapodás alá-
írásakor. 

Így emlékeztetett továbbá: A cserkész-
mozgalom Magyarországon még 1912-ben 
jelent meg, s működése folyamán végig 
fontos szerepet töltött be a fiatalok neve-
lésében és a magyarságtudat erősítésében. 
1948 után azonban a kommunista diktatúra 
elvette a szövetség vagyontárgyait, ingat-
lanjait, s folyamatosan üldözte vezetőit.

A politikus arról is tájékoztatott, hogy 
a Magyar Cserkészszövetségnek komoly 
vagyona volt, amelyet azonban a rend-
szerváltás után sem kapott vissza. Majd 
hozzátette: A cserkészet nagyon fontos 
szerepet játszik a fiatalok nevelésében, a 
nyugati emigránsok magyarságtudatá-
nak megtartásában, valamint a határon 
túli magyarok identitásának erősítésében. 
Mindezek miatt a kormány úgy érezte, 
hogy kötelessége támogatni a munkájukat, 
ezért született meg az együttműködési 
megállapodás.

A miniszterelnök-helyettes hozzáfűzte: 
Az együttműködés értelmében a kormány 
mindent megtesz annak érdekében, hogy 
a Magyar Cserkészszövetség nevét, logóit, 
illetve szimbólumait levédesse, hogy azzal 
senki se tudjon visszaélni. A megállapodás 
azt is biztosítja a Cserkészszövetségnek, 
hogy ha állami feladatot vállalnak át, 
akkor azonos költségvetési támogatást 
kapnak, mint a hasonló feladatokat ellátó 
állami és önkormányzati szervek.

Válaszában Buday Barnabás, a Magyar 
Cserkészszövetség országos elnöke leszö-
gezte: A Magyar Cserkészszövetség egy 
olyan önkéntes szervezet, ahol a vezetők 
elszántságból és az ifjúság iránti elköte-
lezettségből ingyen végzik feladataikat. 
A cserkészet politikamentes, de nagyon 
örülnek annak, hogy a kormány felfedezte 
erőfeszítéseiket, s ezzel a megállapodással 
segíti munkájukat. (kormany.hu)

*
Háttérrészletek (a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség jelentésében):

Magyarország elmúlt 100 évének egyik 
legnagyobb hatású ifjúsági szervezete, 
a Magyar Cserkészszövetség.  Jelenleg 
is 8000 aktív tagja van, és közel ugyan-
ennyi fiatalt egyesítenek a határon túli 
magyar cserkészszövetségek. Az 1948 

utáni száműzetésben a cserkészet sokat 
tett a külföldön élő magyarság identitá-
sának megőrzéséért, az 1989-ben történt 
újjáalakulása után pedig az értékalapon 
álló ifjúságnevelés Kárpát-medencei új-
jáélesztéséért.

Az elmúlt két évtizedben közel 70 000 
magyar fiatal  töltött több-kevesebb időt a 
mozgalomban, amelynek különlegessége, 
hogy a Kárpát-medencében, valamint 
a diaszpórában élő magyarság körében 
kiterjedt hálózattal rendelkezik.

A cserkészek életében jelentős szerepet 
játszik a rendszeres önképzés és közös-
ségépítés, ehhez pedig elengedhetetlen a 
folyamatos fejlődés. 

Június 6-án a magyar kormány, elismer-
ve a Szövetség munkáját, átfogó, több terü-
letre kiterjedő együttműködési megállapo-
dást kötött a Magyar Cserkészszövetséggel 
annak érdekében, hogy minél több magyar 
gyerek és fiatal számára nyíljon meg a kis-
közösséggel való találkozás lehetősége. A 
megkötött keretmegállapodás (http://www.
magyarkozlony.hu./pdf/13026) tartalmazza, 
hogy kormányzati támogatást kap az alul-
ról építkező, ifjúsági kisközösségi nevelés.

Mint a megállapodásban is olvasható: a 
kormányzat elismeri, hogy a kommunista 
diktatúra az MCSSZ 1948-as magyaror-
szági betiltásával, tagjainak üldözésével, 
vagyonának államosításával jelentős kárt 
okozott a magyar cserkészetben. Egyúttal 
értékeli, hogy a magyar cserkészet Ma-
gyarországon és a környező országokban 
élő magyarság körében, valamint a vilá-
gon szórványban élő magyarok közt is 
megőrizte az általa képviselt értékeket a 
kommunizmus évtizedei alatt.

http://www.kmcssz.org

Meleg Juditot, Vattay Miklóst, Bla-
hó Ervint, Demes Ferencet, Schirl 
Adriánt, Schirl Pált és természetesen 
Grabner Istvánt. Elragadó egyéniségek, 
akikkel élvezet volt együtt játszani és 
próbálni, akiket nagyon megszerettem, 
és akiket nagyra értékelek. Pazar élmény 
volt. Köszönjük, Direktor úr!

                         Kovács Zita Schirl Pál, szerző, Blahó Ervin 
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(17) mind 18 évesek. A fiúk szórakoztatását Dancs Zsu-
zsanna és jómagam, illetve a Mar del Plata-i magyarok 
vállaltuk. 

Kuklenyik Tamással és Dobos tanárral kirándulásokra 
vittük őket, míg a vizsgák után várták az eredményeket. 
A Szervezők is biztosítottak szórakozási lehetőségeket. 
Első nap Dancs Zsuzsival „bepréseltük” a fiúkat két 
kocsiba, megmutattuk nekik a várost. Megnéztük a 43 
m magas Víztornyot: egy dombon áll és szép kilátást 
nyújt a tengerre és a 750.000 fős városra. Az ott dolgozók 
készségesen elmagyarázták, hogyan működik, mennyi 
vizet pumpál, és bemutatták a történetét is. A fiúkat 
mindez nagyon érdekelte. Ezután elmentünk a General 
San Martín parkba, onnan pedig le a tengerpartra, ahol 
a sziklás parton keresztül bukik a hegyláb a tengerbe. 
Az óriáshullámok párszor lespriccelték őket, amin na-

gyokat mulattak.
Aztán sétálni vittük őket a tengerparton, 

megnéztük a katonai tengerész kikötőt és a 
polgári kikötő kis halászhajóit, a javítódokkot, 
a kikötőben szabadon élő fókákat. A hosszú 
déli móló egyik éttermében remek forró csokit 
ittunk. 

Mar del Plata nagyon szép város, gyönyörű és drága 
villákkal, ezek mellett azonban a szegény kis putrikból 
sincs hiány. A fiúkat ezek is érdekelték, a városnak 
ezt a másik arcát megismerni szintén élmény volt a 
számukra.

Mi, az itteni pár magyar egy étteremben szoktunk 
összegyűlni, ahol más nyelveken beszélő közösségek is 
találkoznak. Ezeket az összejöveteleket potpourri-nak, 
vagyis egyvelegnek, keveréknek nevezik. A pénteki 
találkozóra meghívtuk a matematikus társaságot is, el 
is jött az egész delegáció. Pizzáztunk egy jót.

Szombaton kirándultunk a közeli hegyekbe, a Sierra 
de los Padres-re, amely a prekambriumból, az első föld-
történeti korból maradt vissza. Mászkáltak a sziklákon, 
és a napot egy meleg kakaóval és alfajor-ral, a tradici-
onális argentin édességgel fejeztük be. Ez Dra. Laura 
Peñeñori ajándéka volt, aki autójával besegített nekem. 

Nagyon jól érezték magukat. Dobos Sándor furu-
lyázott, a fiúk pedig énekeltek nekünk a kávéházban. 
Nagyon megható volt! Visszavittük őket a hotelbe és 
azzal az érzéssel búcsúztunk tőlük, hogy a fiúk egy 
felejthetetlen élménnyel térnek haza.

Vasárnap, miután kihirdették az eredményeket, 
nagy ünneplést csaptunk. A fiúk nagyon jó értékelést 
kaptak, ha ez a helyi lapokból nem is derült ki: 2 ezüst 
és 1 bronzéremmel, valamint 3 „külön dicsérettel” 
büszkélkedhetnek. Gratulálunk nekik és tanáraiknak is!

Az eredmények a következők: Ágoston Tamás ezüst, 
Janzer Olivér ezüst, Nagy Róbert bronz, Ódor Gergely 
dicséret, Sándor András dicséret, Strenner Péter dicséret.

Bund Zsuzsi, Mar del Plata
(segített Sólyom Hajnalka)

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

NYELVPORTYÁN

Elnök: Zombory István  estebanzombory@gmail.com
Vezetőségi gyűlések a hó 1. és 3. szerdáján. 
Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján. 

Titkárság: Bernáth Erzsébet (Pintyő)
Keddtől - péntekig 18 - 21 óra.  Szombat 15 - 20 óra.

 hungar iabuenosa i res@gmai l .com

Tartozásának összegét mailen is megérdeklődheti. 
Az Egyesületi tagdíjak bankátutalással befizethetők:
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Suc. 5080 OLIVOS
Beneficiario: Hungaria             CUIT: 30-61506567-2 
CBU: 01400380 01508002240916 
Cuenta Corriente N°: 022409/1 
Kérjük tisztázza mailcímünkre, kinek a tagdíját fizeti, 
hány hónapra, és szíveskedjék elküldeni a befizetési 
szelvény másolatát. E-mailen küldjük a hivatalos nyugta 
másolatát. Az eredeti átvehető az irodaórákban.

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250 - (1636) Olivos
4799-8437  /  Iroda 4711-0144

Sokat tanakodtam az éjszaka, hogy mit is írjak ma 
nektek. Aztán eszembe jutott a tanári továbbképző tan-
folyam, amit a Zrínyi Ifjúsági Körben tart édesanyám, 
Micsinay Mária, havonta egyszer. Gondoltam, érdemes 
megosztani a kedves olvasókkal mindazt, amit ott csi-
nálunk. Rengeteg újat tanulunk mindig, újra és újra. A 
nyelvek világa kimeríthetetlen forrás! Egyszerűen min-
den nap meglep valamivel, minden nap felfedezek valami 
új érdekességet, szabályt, hasonlatot, kételyt, szót vagy 
kifejezést. Azt ajánlom, helyezzük üzembe agyunkat, és 
induljunk neki a nyelvportyának! Lássuk, mit tudunk!

1. Hány mássalhangzó és hány magánhangzó van a 
magyar nyelvben?

2. Melyik a magyar nyelvben leggyakrabban előfor-
duló mássalhangzó illetőleg magánhangzó?

3. Mássalhangzóval vagy magánhangzóval végződik 
több főnév nyelvünkben?

4. Az „én”-nek természetesen semmilyen nyelvben 
nincs többes száma. Ezt a magyar igen finoman érzékel-
teti: egy darab „én” az egy egyén. Remek. Viszont épp 
a magyarban van egy szó, amely az „én” többes száma-
ként olvasható. Melyik az a szó? Rájössz? 

(válasz: 30 mássalhangzó, 14 magánhangzó, 2. t, e, 3. 
Mássalhangzóval, 4. Ének.)

*
Menjünk tovább! A világ halad, fejlődik, a társadalmi 

életben annyi változás következik be, hogy a létező szó-
kincsünk nem elég, hiányoznak szavak az új fogalmak 
megnevezéséhez. Így keletkeznek a neologizmusok. 
Zsemlyei János, kolozsvári nyelvész szerint: „A neo-
logizmusok egyrészt amiatt jönnek létre, mert a meg-
ismerés fejlődik: a megismert új fogalmakat, dolgokat 

meg kell nevezni, másrészt a kifejezést 
szüntelenül megújítani igyekvő költői 
lelemény hívja életre őket.” Hát igen, 
változik a világ, változik a szókin-
csünk is. Én például nem tudok átállni 
arra, hogy a hűtőszekrényben van a 
tej. Nálam a jégszekrényben van. És 
ha magyarországi magyar van nálam, 
az mindig elmosolyodik.

 Így van az, hogy előkerülnek új szavak. Mit jelentenek 
a következő szavak. Tudod-e? 

• autóbuszöböl 
Egy öböl: tónak, tengernek szárazföldre benyúló része. 

Rendszerint ott a széltől, hullámzástól védve van. Hát az 
autóbuszöböl akkor egy útnak a benyúló része, ahol az 
utasok védetten tudnak le- és felszállni, anélkül, hogy 
a haladó autókat megzavarnák. 

• falfirka
Azt a szót, hogy graffiti mindannyian ismerjük. De 

létezik a megfelelője magyarul, és milyen művészi szó: 
falfirka. A szótár szerint firka az egy firkált írás vagy 
rajz. Firkál, összevissza vonalakat húzogat. Hol? A falon. 
Falfirka. Sokan művészetnek tekintik. Mások vandaliz-
musnak. A magyar firka kifejezés pejoratív. A magyar 
nyelv ezekszerint elítéli a falfirkát.

• fekvőrendőr
Ennél színesebb szó szinte nincs is. A rendőr segít 

a forgalom rendben-tartásában. De ez a rendőr, akiről 
most szó van, ez fekve tartja a rendet. Fekve éri el azt, 
hogy az autók ne hágják át a megengedett sebességet. 
Ugye rájöttél, mi is a fekvőrendőr? (spanyolul lomo de 
burro = *szamárhát)

• egérpad
Ez a kifejezés a számítástechnika világához tartozik. 

Hogyan fogalmaznád meg, hogy mi egy egér? Egy kéz-
hezálló kis tárgy gombokkal, amelyet ha mozgatunk, 
akkor a képernyőn megjelenő nyilat befolyásolja. Ez a 
neve, mert tényleg a zsinórral együtt a rágcsálóhoz ha-
sonlít. Mi hát akkor az egérpad? Az a felület, amelyen 
az egér fekszik, akárcsak egy padon.

• lemezlovas
Ez meg kicsoda? Egy versenylovas, aki végigszá-

guldozik a lemezeken egy estén keresztül, vagyis aki 
folyamatos zenét nyújt egy táncos rendezvényen, vagyis 
az angol disc-jockey. Mennyivel jobb ez a kifejezés, hogy 
lemezlovas, nem igaz?

• kerékbilincs
Kézre vagy lábra csatolva a szabad mozgást korlá-

tozó páros vaspánt mint büntetőeszköz. Ezt olvasom a 
szótárban. Hozzá kellene tenni, hogy kézre, lábra vagy 
autókerékre csatolva.

• lesifotós
Itt felbukkan az a szó, hogy les, titokban figyel. Akkor 

most már egyértelmű, hogy mit jelent ez a fogalom: olyan 
újságíró, aki hírességekről készít titokban, váratlanul, 
engedély nélkül felvételt, az olasz paparazzi. 

Rettenetesen élvezem figyelni, hogyan keletkeznek 
ezek az új szavak, milyen szépen el lehet mondani az 
idegennyelvű kifejezést szép magyar szókinccsel! Roha-
mosan fejlődik a világ, szűkülnek a távolságok, egyesül 
a nemzetek közti nyelvezet. De ne felejtsük el, hogy mi 
magyarul beszélünk! Édes anyanyelvünkön!

Ami az íróasztalon maradt:
Számos falfirkára bukkantam rá! Figyelj csak, felso-

rolok néhányat:
Kicsi a bors, de tényleg!
Madarat tolláról, zoknit szagáról!
Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam!
Nem a szemem nagy, a fejem kicsi!
Sajnos az üzenetrögzítő elromlott. Itt az ember beszél!
Aki utoljára nevet, annak lassú a felfogása!

„Mindenki azt 
mondja, hogy 

mozogjak, 
mert 

egészséges. 
De sosem 
mondják a 

sportolónak, 
hogy 

olvasson!”
(José Saramago)

Így ír Andrés Oppenheimer: „Erről az olimpiáról a 
legérdekesebb megjegyzés nem az volt, hogy a főnyer-
tesek az ázsiai versenyzők, hiszen ez gyakori, hanem az, 
hogy a mi világrészünkön alig figyeltek föl rá. Nem úgy, 
mint Szingapúrban, Dél-Koreában, Kínában és szerte 
Ázsiában! Első lett a dél-koreai csapat: a 6 középisko-
lásuk 6 aranyat vitt haza. A 2. és 3. helyet Kína és USA 
foglalta el. - Argentína 54. lett... Argentína, az idei ven-
déglátó ország, tipikus eset arra, milyen kevéssé figyel 
a közoktatásra sok dél-amerikai ország. A nemzetközi 
nyitóünnepségen az elnök asszony és a közoktatási mi-
niszter még csak jelen sem voltak.” www.ElNuevoHerald.com

A magyar versenyző csapat  
és a Mar del Plata-i magyar fogadtatás

Pár hónappal ezelőtt kaptam felkérést az Argentínai 
Magyar Intézmények Szövetségétől, hogy mint önkéntes 
fogadjam a Mar del Platára érkező magyar fiatalokat a 
július 8. és 18. között megrendezésre kerülő Nemzetközi 
Matematikai Olimpiára.

A verseny időpontjának közeledtével már készültünk 
kapcsolatba lépni a Buenos Aires-i magyarokkal, amikor 
értesítést kaptam a fiatal argentínai magyar Kuklenyik 
Tamástól, aki tolmácsként kísérte a csapatot.

6 fiatal magyar jött részt venni az Olimpián: Ágoston 
Tamás, Janzer Olivér, Nagy Róbert, Ódor Gergely, 
Sándor András, Strenner Péter, valamint két tanár: 
Dobos Sándor és Kós Géza. Janzer Olivér kivételével 

A magyar csapat. 100 országból 548 versenyző érkezett 

A kikötőben, 
a déli mólón 
szabadon 
heverő borjú-
fókák 

A Mar del Plata-i magyarok megvendégelik
a matematikai olimpián részt vevő magyar fiatalokat 
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Pero en general el dinero no tiene gran valor aquí. Da-
do que la gente gana fácilmente el dinero, también lo 
gasta fácilmente. En el café o el restaurante, paga quien 
propuso la salida. En el tranvía, paga quien se sienta más 
cerca del guarda. En los cafés no hay diarios, hay que 
comprarlos en la calle. El diario vale quince fillér, pero 
como la menor moneda en circulación es de veinte fillér, 
el vendedor se queda con la propina de cinco fillér (100 
fillér =1 corona).

Es cierto que también hay miseria en el país, pero los 
inmigrantes con conocimiento del idioma, si son ape-
nas un poquito emprendedores, encuentran aquí lo que 
buscan. El país se está desarrollando aceleradamente. A 
una hora de la Capital se ven conexiones de tranvía y 
alumbrado, pero sin que haya todavía una sola casa. En 
un año habrá allí un pueblo entero. El año pasado llega-
ron 300.000 inmigrantes, lo que significa la fundación 
de una docena de nuevos pueblos.

El clima es muy bueno, ahora ya estamos por la mitad 
del verano pero apenas hubo algunos días de calor tropi-
cal. En invierno en cambio tenemos un tiempo como el 
de Trieste, pero sin la “bora” (viento frío muy fuerte del 
Adriático norte. N.d.T.), así que jamás usamos abrigo de 
invierno. 

Con el tiempo uno se hace de conocidos y lentamente 
se acostumbra, como en Fiume o en Trieste, con la di-
ferencia de que como aquí la gente no es prejuiciosa, se 
respira mucho más libremente. Aquí tampoco la edad 
significa nada, sólo los conocimientos y - como al prin-
cipio en los Estados Unidos - la suerte.

Para mostrar cómo son las relaciones entre jefe y em-
pleados, basta señalar que todas las noches después de 
la oficina mi jefe me invita o, si está ocupado, yo invito 
a alguno de nuestros empleados a un vaso de vermouth 
o de cerveza, aunque yo sea poco amigo del alcohol. 
Y esto no daña para nada la disciplina, al contrario: es 
útil. En la compañía además cualquier funcionario que 
se precie recibe una participación de las utilidades de 
la sección que maneja. Es cierto que sus sueldos son la 
mitad del mío porque sólo se ocupan de las ventas, pero 
si son trabajadores y obtienen buenas ventas, esta par-
ticipación supera muchas veces a sus sueldos. Es evi-
dente que si de este modo los empleados ganan mucho, 
en consecuencia los patrones también ganarán mucho, 
mientras que entre nosotros se piensa que a los emplea-
dos hay que pagarles lo menos posible.

Así pues correspondo con un capítulo a las exhausti-
vas noticias familiares, que me causaron gran alegría ya 
que hace meses que no recibía ni una línea de casa. Aun-
que leo los diarios (al Club llegan también periódicos 
húngaros), están llenos de noticias que leí un mes antes 
en los diarios locales, ya que las enviaron por telégrafo. 
La guerra no tiene influencia alguna aquí (¿se refiere tal 
vez a las balcánicas o a la ítalo-turca? N.d.T.). Tuvimos 
una cosecha extraordinaria (faltan dos semanas para que 
termine), y como el país vive de la cosecha - no hay 
industria - vamos a tener un buen año. La única con-
secuencia de la guerra es que la gente se escapa de Eu-
ropa, mientras que aquí cada trabajador que llega vale 
oro para el estado porque ayuda a sembrar los inmensos 
territorios incultivados.

Un viaje a Europa sería imposible ahora, ya que me 
ata la organización de la nueva empresa, pero si las co-
sas salen como pienso, tal vez en el futuro podré via-
jar por negocios. Hoy día se puede viajar a Europa en 
12 días, hace un año cuando viajé para aquí todavía se 
necesitaban 15 días. Yo llegué a tardar 26 días con el 
vapor desde Trieste. No pasará mucho tiempo para que 
podamos llegar en 8-10 días. (falta la última hoja donde 
deben estar los saludos. N.d.T.)  

(*) traducida del original húngaro por Péter Molnár, descendien-
te del autor. Cotización de la corona en 1912: 100 coronas $1.845.
(Agradecimiento Nicolás Székásy)

Buenos Aires, 10 de enero de 1912.
Queridos míos:

Anteayer recibí en mano su carta familiar del 16 del 
mes pasado, por lo cual me apuro en contestarles por 
medio del vapor rápido de mañana, para asegurarles, pa-
ra su tranquilidad, que no me podría sentir mejor de lo 
que efectivamente me siento.

Espero que hayan recibido para Año Nuevo mi tarjeta 
postal. La causa de que no haya escrito más extensamen-
te es que estuve muy ocupado. En efecto, en mi empresa 
hubo grandes cambios, en cuanto a que mi jefe anterior 
se fue y entró en su lugar un nuevo socio, a quien co-
nozco desde hace más tiempo y con cuya familia tengo 
muy buena relación. Qué más natural que este cambio 
sólo pueda resultarme beneficioso, porque se reformula 
mi contrato y paso a tener participación en las ganan-
cias totales, mientras antes sólo participaba en las de mi 
sección; esto en todo caso representa un adelanto sig-
nificativo. Además se fueron todos los empleados que 
respondían al jefe anterior y que me precedían, así que 
ahora manejo no sólo mi sección sino toda la oficina, y 
también me ocupo de las compras. 

Como capitalista quedó el mismo millonario que for-
maba parte de la empresa anterior.

Me avisaron del Ministerio de Comercio que están 
dispuestos a financiar por este año también mi beca de 
estudios si la solicito nuevamente, siempre que ínterin 
no lo piensen mejor, siendo que el gobierno ciertamente 
necesita dinero. (Se debe de referir al gobierno húngaro. 
N.d.T.)

Por supuesto aquí los gastos son grandes. Por la vi-
vienda pago relativamente poco (mensualmente cerca 
de 90 coronas, pero vivimos dos en una pieza no tan 
grande, aunque con la misma ama de casa que cuando 
vivía en Fiume, junto con Jenő y Sándor. Una pieza ma-
yor, amueblada, costaría por lo menos 200 coronas. De 
mi casa a la oficina tengo justo media hora, en tranvía, 
pero esto se puede considerar cercano, porque la ciudad 
es tan enorme que una calle que cruza la ciudad por el 
medio tiene 14.000 números (Rivadavia). Como cada 
100 números son 100 metros, esta calle tiene 14 km de 
largo, o sea cuatro veces la distancia entre Kiskanizsa y 
Nagykanizsa (de este último pueblo era originaria la fa-
milia. N.d.T.). Naturalmente hay conexiones con el sub-
terráneo, y ahora están construyendo otro túnel debajo 
del subterráneo para los trenes de carga.

Con la comida estoy muy conforme: como en el Club 
Austro-Húngaro, donde el concesionario del restaurante 
es transilvano y mantiene una excelente cocina. Aquí la 
carne es extraordinariamente barata pero los demás in-
gredientes son caros, así que la alimentación me cuesta 
casi 200 coronas mensuales. A esto hay que agregar las 
cuotas sociales del Club, 15 coronas mensuales, lo que 
no es mucho para las condiciones locales.

Mi mantenimiento en sí me cuesta unas 300 coronas 
mensuales. Los trajes no me los hago aquí porque no 
consigo por debajo de las 200 coronas. Me los manda 
mi sastre desde Trieste con los camareros de a bordo. 
En cuanto llega el barco, subo y allí me pongo el traje 
nuevo, ya que si quisiera sacarlo, tendría que pasarlo por 
aduana. En Trieste mi sastre me hace trajes de primera 
calidad por exactamente la mitad, 100 coronas. Aquí es 
imposible comprar ropa interior, porque cuesta casi el 
triple que allá. Por suerte compré hace poco, cuando es-
tuve la última vez y así tengo reservas por mucho tiem-
po. Para que tengan idea de los precios de aquí, un som-
brero bombín cuesta 25 coronas, una corbata no muy 
fina 8-10 coronas.

También se gasta mucho en el tranvía. Debido a las 
enormes distancias, si es forzoso viajar varias veces por 
día, se van por lo menos dos coronas diarias en esto.

HUNGRÍA
Bella tierra, la tierra de mis padres,

país de extensas llanuras,
algunas montañas, colinas también,
un enorme lago en país tan pequeño.

Pequeño quedó porque desgajado lo dejaron.
Por esas tierras pasaron invasores,

hunos, ostrogodos, lombardos y ávaros.
Finalmente se asentaron los magiares

que de lejanos confines fueron llegando.
Con Árpád a la cabeza, en esas tierras quedaron.
Fundó una dinastía, reinando por muchos años.

San Esteban fue el primer Rey
que cristiano se confesó

y a toda una nación al cristianismo encauzó.
La historia se fue escribiendo

con fuego y sangre de todo un pueblo.
Bajo sus espadas muchos quisieron tenerla,

también otros bajo sus botas la tuvieron.
Quién diría que tanto han sufrido,

si sólo escuchando su música
diríamos todos ¡qué alegre es ese pueblo!

Sí, todos los que tenemos paprika en la sangre
lloramos cuando sufrimos,

pero no habrá nadie en este mundo
que haga callar nuestros violines

y nos impida cantar y danzar
unas alegres csárdás.

Ése es el país, ése el pueblo de mis padres,
también es el mío aunque allí yo no nací,

pero llevo en mi sangre
la roja pimienta que da sabor a la vida.

Margarita Versegi

Hace un siglo...
Carta del pasado, que nos deja pensativos (*)

Desde una Argentina pujante del s. XIX, escribe Müller Márton, o Martín Müller, 
un inmigrante húngaro que llegó a la Argentina en busca de mejores horizontes:

Plaza de Mayo 1910

Todo pasaba por el puerto...

Mario Vargas Llosa (Madrid): (*)
SÍ, LLORO POR TI ARGENTINA

Argentina, un país que era democrático cuando tres 
cuartas partes de Europa no lo eran, un país que era 
uno de los más prósperos de la Tierra cuando América 
Latina era un continente de hambrientos, de atrasados.

El primer país del mundo que acabó con el analfa-
betismo no fue Estados Unidos, no fue Francia, fue la 
Argentina con un sistema educativo que era un ejem-
plo para todo el mundo. Ese país que era un país de 
vanguardia - ¿cómo puede ser que sea el país empo-
brecido, caótico, subdesarrollado que es hoy? ¿Qué 
pasó? ¿Alguien lo invadió? ¿Estuvieron enfrascados 
en alguna guerra terrible?

No, los argentinos se hicieron eso ellos mismos. 
Los argentinos eligieron a lo largo de medio siglo 
las peores opciones.

Eso es. El peronismo es elegir el error, es el parti-
do de los resentidos más aberrantes, llenos de odio, 
de rencores viscerales, fascistas, enfermos de rabia 
inexplicable hacia todo lo bueno que sea diferente a su 
manera radical y fanática de ver las cosas, son por lo 
general incultos, ignorantes, mediocres de mediocres. 
El peronismo es perseverar en el error a pensar de ma-
nera masoquista, enfermiza, en las catástrofes que se 
le han ido sucediendo en la historia moderna del país.

¿Cómo se entiende eso? Un país con gentes cultas, 
absolutamente privilegiado, una minoría de habitantes 
en un enorme territorio que concentra todos los re-
cursos naturales. ¿Por qué no son el primer país de la 
Tierra? ¿Por qué no tienen el mismo nivel de vida que 
Suecia, que Suiza?

Porque los argentinos no han querido. Han querido 
en cambio ser pobres. Seguir a “caudillos” de pacoti-
lla, “salvadores” de porquería, locos, desquiciados por 
su mismo odio a todo lo que sea diferente a su locura. 
Han querido vivir bajo dictaduras, han querido vivir 
dentro del mercantilismo más espantoso.

Hay en esto una responsabilidad del pueblo argen-
tino.

Para mí es espantoso lo que ha ocurrido en Argenti-
na. La primera vez que fui allí quedé maravillado. Un 
país de clases medias, donde no había pobres en el sen-
tido latinoamericano de la pobreza. ¿Cómo pudo llegar 
a la presidencia una pareja tan diabólica, manipulado-
ra, populistas en grado extremo, corruptos de calle co-
mo los Kirchner gobernando ese país? Al menos ya 
uno no está. ¡Esperemos que la que queda no pueda 
seguir hundiendo a ese otrora gran país argentino!

Sin embargo, a juzgar por sus diabólicas relaciones 
estrechísimas con el desquiciado, paria, bestia troglo-
dita, de la extinta y queridísima República de Venezue-
la, todo parece indicar que ahora “Cristinita” se ape-
gará aún más a esa escoria, aprendiz de dictadorzuelo, 
quien ya bastante le ha financiado su mandato a costa 
del noble pero incomprensiblemente inerte pueblo ve-
nezolano. ¡Qué degradación política, qué degradación 
intelectual!

Argentina y Venezuela, ¡dos países extraordinarios 
vueltos pedazos por una sarta de demoníacos desqui-
ciados!

Por eso me pregunto, ¿cómo es eso posible?
(*) 30 de octubre de 2010. Foroactivo.com y otros foros
Comentario de Redacción: ¿Vargas Llosa escribió esto? ¿Así 
nos ven desde afuera?
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Con este título, la Dirección General 
de Cultos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires realizó recientemente un 
taller de historia de la música. La activi-
dad estuvo coordinada por el Dr. César 
Gogorza, pastor de la Iglesia Evangélica 
Luterana. 

Esta actividad tenía por objetivo abor-
dar la música no sólo como cuestión 
artística y estética, sino entendiéndola 
como una herramienta fundamental que 
sirvió para avanzar con las diferentes 
estructuras teológicas del cristianismo. 
A través de la teoría y acompañado de 
melodías de época grabadas con instru-
mentos originales en lugares autóctonos 
e imágenes alusivas, los asistentes se 
trasladaron imaginariamente a un viaje 

fascinante que se inició en los orígenes 
del cristianismo para culminar en el si-
glo XVIII con la obra de Juan Sebastián 
Bach y la evangelización sin palabras. 

El taller comenzó con el siglo I, con 
preponderancia de la música hebrea que 
se escuchaba en la calle, utilizándose 
como instrumento musical de viento el 
shofar fabricado con el cuerno de un 
animal como el carnero, cabra, antílo-
pe o gacela, capaz de reproducir hasta 
cien sonidos diferentes. De esta época 
no se tienen partituras, sólo se hacen 
conjeturas. Luego, en el siglo III, la tras-
cendencia del reinado de Constantino 
para la historia occidental se debe a las 
consecuencias que tuvo su conversión 
al cristianismo. Por el Edicto de Milán 

(313) acabó con el culto estatal pagano 
en Roma, decretó el fin de las persecu-
ciones contra los cristianos y la devolu-
ción a éstos de los bienes expropiados. 
Convirtió a Constantinopla en la capital 
cristiana del Imperio (330), en sustitu-
ción de Roma. 

En las catacumbas se escondían los 
seguidores de Jesucristo, los primeros 
cristianos perseguidos por los romanos. 
Su oración era cantada con melodía al 
unísono, con hermosas poesías de ala-
banza, llamadas himnos y salmos. Así 
llegamos al estilo gregoriano y su melo-
día monódica, cantada sólo por hombres, 
y que acompañó los pasos de la Iglesia 
durante 1000 años durante los que la 
música era esclava del texto bíblico. To-
dos cantan la misma melodía, lenta y sin 
acompañamiento de instrumentos. Las 
partituras están en tetragramas. El texto 
era la razón de ser del canto gregoriano 
y se debía evitar cualquier impostación 
de voz de tipo operístico para lucimien-
to del intérprete. Los textos en latín eran 
anónimos. 

La edad media comienza con la caí-
da del imperio romano y termina en el 
siglo XV tras una grave crisis iniciada 
en el siglo XIV. En occidente, la Iglesia 
se convirtió en el eje fundamental de la 
vida medieval. Monjes y religiosos com-
pusieron música para hacer más solemne 
la liturgia. A partir del gregoriano, fue 
desarrollándose una música que desem-
bocó en el nacimiento de un modo de ex-
presión revolucionario: la polifonía. Los 
estilos artísticos proporcionaron impo-
nentes edificios que fueron el escenario 
de estas melodías. Del siglo X en adelan-

te y hasta el XIII, aparece la Escuela de 
Notre Dame, con dos géneros musicales 
nuevos, aunque se sigue conservando la 
influencia gregoriana. Fue una página 
decisiva de la historia de la música occi-
dental al utilizar un sistema de notación 
rítmica, capaz de controlar las voces con 
más precisión que antes y que contribuye 
a que se incremente el número de com-
posiciones, introduciendo otros idiomas 
además del latín, y la percusión. Tam-
bién en el siglo XII aparecen los trovado-
res que van de pueblo en pueblo y poseen 
un género más libre. Lamentablemente 
se conservan pocas partituras, el canto 
sigue siendo individual, de temas huma-
nos, con lenguaje vulgar de la calle, de au-
tores definidos y con melodías rítmicas. 

Gogorza explicó que en la época de la 
Reforma (s. XVI), se produjo un cambio 
importante, donde la música popular se 
fue introduciendo en la Iglesia con las 
llamadas “lenguas vulgares” y se co-
menzó a dejar de lado al latín. Asimis-
mo subrayó que en esta etapa comenzó 
a usarse la voz de la mujer y, al mismo 
tiempo, nació el género coral, resaltan-
do que “en la diversidad es donde se en-
cuentra la unidad”, para explicar que las 
diferentes sonoridades hacen a un todo 
dentro de un coro, donde cada uno es 
importante por su propio sonido. Se uti-
lizaban melodías conocidas por el pueblo 
y se le ponía una letra evangelizadora. 
Se usa el canto femenino en voces de so-
prano. 

Para terminar se escuchó una de las 
obras de J. S. Bach, compositor con de-
vota relación personal con el Dios cris-
tiano en la tradición luterana y con gran 
demanda de música religiosa durante sus 
tiempos, que inevitablemente ubicó a la 
música religiosa en el centro de su reper-
torio, específicamente los cantos corales, 
el principal aspecto musical del servicio 
luterano, que fue la base de una gran 
parte de su producción. 

Al final, los más de cien asistentes 
aplaudieron emocionados.

Martha Balthazár

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS de SEPTIEMBRE
Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen rokonaikról 

emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában.

Judith Szávay de Ober-
ritter, mi amiga de infancia, 
mejor compañera, tía adoptiva 
de mis hijos y nietos, dejó de 
vivir el día 22 de mayo, 6 días 
después de haber cumplido 85 
años. Se celebró una misa re-
cordatoria en presencia de sus 
cenizas en la iglesia San Mar-
cos el día 26 de mayo, donde 
su única hija, Gabriela, su fa-
milia y amigos hemos agrade-
cido a Dios por dejarla morir 
después de un año y medio sin 
esperanzas de recuperarse: en 
enero de 2011, Judith había sufrido un 
muy grave accidente cerebro-vascular en 
Punta del Este. Su organismo quedó to-
talmente dañado.

Compartí con ella los primeros años 
difíciles de nuestra llegada a la Argenti-
na, le ayudé a bañar y cuidar su recién 

nacida hijita Gabi, de quien 
soy madrina. Compartí sus 
amarguras y buenos mo-
mentos. Pasamos muchos 
felices años juntas, nadan-
do en la playa Mansa o en 
la pileta del Arcobaleno de 
Punta... Durante todos estos 
años fue ella la organiza-
dora de mis cumpleaños en 
febrero. Judith era una anfi-
triona muy generosa, ama-
ble. Nunca lastimó a nadie, 
pero ayudó a muchos, si la 
necesitaban. 

Juditkám, estoy segura de que mi des-
pedida en castellano no será de tu total 
agrado. Tú siempre esperabas “algo me-
jor”. Pero así escribo, para que lo entien-
dan tus nietos y bisnietos, y todos los que 
te queremos.

Zsuzsi (Susana Bonczos de Sebess)

 Isten éltesse az ünnepelteinket!                                       ¡Feliz cumpleaños!

1. Benkő Etel / Benkő László / Bese-
nyiné Vácz Zsuzsanna (Bche) / Gorondi 
István / Máthé Ági / Zurueta Gusztáv - 2. 
Cabral Blanca (öo) / Zombory Michelle -
7. Becske B.-né Andrea Enrietto - 8. Gi-
ménez Hernánné Kesserű Anikó - 10. 
Íjjas Diana - 11. Németh Gyula / Vargá-
né Tordai Nagy Anna (Nusi) - 12. Kal-
pakian Artin / Kozempel Richárd - 13. 
Lencz Károly / ifj. Roósz László - 14. Dr. 
Bassó Zsuzsanna / Lányi Mátyás / Re-
mete Tamás (USA) - 16. özv. Némethné 

Recuerdo de una entrañable amiga

Judith Szávay 
de Oberritter, 

rodeada de amigas

Siraky Lenke - 17. Földényi Ottó (MO) / 
Haynal Nina (Cba.) / özv. Papp Jenőné 
Babi / Zilahi-Sebess Paulo - 20. Bona-
partian Juan / özv. Monostoryné Ildikó -
21. Arany Lászlóné Edith - 22. Demes 
Sándor / Kraft Péter (MO) - 23. Honfi 
Ágnes - 24. Gröber Stefi / Montiné Zöldi 
Veronika - 25. Kemenes Edith - 26. Pérez 
Leidemann Nati (MO) - 27. id. Egey Gyu-
la / Gorondi Pál (MO) / Süllős Lenke -
28. Armani Ana (öo) - 29. Szilágyi Péter -
30. Jeszenszky Attila / Juhász Karold

En ciertas ocasiones se han realizado paseos y pro-
gramas fuera del Hogar San Esteban para aquellos 
residentes que quieran presenciar actos organizados por 
la Municipalidad o por la colectividad húngara. Así, por 
ejemplo, todos los años, un grupo visita la Feria Navide-
ña que tiene lugar en el Club Hungária, de Olivos. Esta 
ocasión sirve para reencontrarse con viejas amistades 
o simplemente pasear entre los expositores. Y también 
queda  tiempo para degustar una rica merienda.

Este último mes, unas cuantas residentes tuvieron la 
oportunidad de concurrir a dos acontecimientos de impor-
tancia en la vida colonial. En la primera ocasión, un grupo 
de ocho señoras se trasladó al Teatro Avenida, donde se 
estaba realizando el XI. Encuentro Sudamericano de 

Danzas Folklóricas Húngaras, con la actuación de más 
de ciento cuarenta bailarines procedentes de diferentes 
países del mundo, acompañados por una banda de cuatro 
músicos húngaros. Fue para para ellas, tanto como para 
los participantes y el público en general, un espectáculo 
inolvidable. 

Dos semanas más tarde, otro grupo se deleitó con una 
obra de teatro de Ferenc Molnár que se presentó en el 
escenario del Club Hungária, en idioma húngaro pero con 
proyección del texto traducido, para que todo el público 

asistente pudiese disfrutar de la comedia. Ambos progra-
mas constituyeron gratos momentos de esparcimiento 
para nuestros mayores.

¡Ojalá se presentaran con más frecuencia alternativas 
similares! Asimismo, sería beneficioso para todos los 
residentes si con la participación de familiares, amigos 
y colaboradores se organizaran, en el Hogar mismo, en-
tretenimientos tales como actuación de grupos de bailes, 
de música o cualquier otro acto cultural que sirva para 
brindar momentos de alegría y placer.

Martha Balthazár
Una escena colorida del XI. Festival de Folklore Húngaro 

de Sudamérica, ofrecido en el Teatro Avenida

Residentes del Hogar San Esteban disfrutan del 
Teatro Libre en el Club Hungária

 El elenco completo con su director izq.-der.:  Miklós Vattay, 
Adrián Schirl, Zita Kovács, Ervin Blahó, el director Este-
ban Grabner, Ferenc Demes, Pál Schirl, Irén Csiki Meleg

PASEOS ORGANIZADOS PARA EL HOGAR SAN ESTEBAN

La música y los sonidos de la fe

Nutrida concurrencia para un tema 
apasionante. La autora, 1ª a la izq.

Antiquísimo motivo húngaro - pintura sobre 
vidrio / Júlia Dávid (Marosvásárhely-Szeged)
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retornando a Rusia a través de Ucrania y 
Países Bálticos.

Después de la década de los 60, los 
medios de comunicación masificados no 
lograron hacer desaparecer a grupos de 
artistas que permanecieron fieles a la di-
fusión de afiches cínicos y/o caricaturas 
abiertamente subversivos. 

La era Gorbachov de glanost y per-
estroika ya no pudo contener el avance 
de los grupos pro derechos humanos y, 
desde la década de 1980, las actividades 
culturales independientes fueron que-
dando fuera del control de las autorida-
des. Sobre todo los jóvenes se alinearon 
con la “cultura juvenil internacional y 
hedonista”.

Ya al final de su ágil exposición, el 
Lic. Várnagy mostró la transformación 
que reflejaron los afiches y caricaturas 
particularmente en Hungría desde la dé-
cada de 1940 hasta 1990, impactando es-
pecialmente el afiche diseñado por Péter 

Pócs en 1983 para la pelí-
cula “Afortunado Daniel”,  
trágica máscara (tipo “El 
Grito”) en los colores de la 
bandera húngara donde la 
boca evoca el agujero ne-
gro de la bandera de la Re-
volución Húngara de 1956.

Finalizando la 2ª mitad de la década 
de 1980 y acelerándose el proceso de li-
beralización en Hungría, surgieron par-
tidos políticos no comunistas (MDF y 
FIDESZ). Los mejores afiches en cuanto 
a sus efectos estéticos-comunicativos-
políticos fueron producidos por esos 
partidos y el SZDSZ. La apertura de la 
frontera con Austria precipitó la caída 
del muro de Berlín. Vemos afiches po-
líticamente comprometidos, en abierta 
revisión del pasado cultural y aun ante el 
nuevo autoritarismo del mercado. 

Los numerosos presentes agradecie-
ron con un cálido aplauso. Se pasó al té 
comunitario para seguir con la lograda y 
amena tarde. 
(Resumen I. Redl. edit. SKH)

píadas de Londres 2012 
para competir en Pentat-
lón moderno: Pamela y 
Emanuel Zapata, ¡que 
se fueron acompañados 
por nuestros mejores deseos de buena 
suerte!

*
Una anécdota para recordar: El diario 

La Nación del lunes 30 de julio ppdo., ha-
ciendo mención de la quíntuple campeona 
mujer en la historia que logró medallas 
en cinco juegos consecutivos, la tiradora 
estadounidense Kimberley Rhode, dice: 
“Sólo tres deportistas lo alcanzaron antes: 
el remero inglés Stephen Reagrave y los 
esgrimistas húngaros Aladár Gerevich y 
Pál Kovács.” 

¡A seguir el ejemplo, 
esgrimistas del Club Hungária!

*
LONDRES 2012.-El húngaro Szilágyi 
(22 años) se proclamó campeón olímpico 
de sable al derrotar en la final al italiano
Diego Occhiuzzi por 15 toques a 8, el 29 
de julio, en Londres. Hungría responde
así a la larga 
tradición de 
campeones
olímpicos de 
sable, a la 
que, con su 
oro, Szilágyi 
regala un 
decimotercer 
título. 

- Torneo de espada masculino por 
equipos: Club Universidad de Buenos 
Aires (CUBA), Primer puesto logrado 
por Hungária con equipo conformado 
por Nahuel Zapata, Emanuel Zapata 
y Alí Villamayor (foto)

- Torneo metropolitano de espada fe-
menina individual: CENARD, sobre 
un total de 35 participantes, Hungária 
ganó los primeros puestos.

Primer puesto: Pamela Zapata
Segundo puesto: Angie Zapata
Tercer puesto: Camila Fehrmann
Cuarto puesto: Ailén Cisneros

- Torneo de sable masculino mayores 
individual: F.A.E. (Federación Argenti-
na de Esgrima) Esteban Gavajda tercer 
puesto obtenido por Hungária.
Viajaron 2 tiradores de Hungária en re-
presentación de la Argentina a las Olim-

esgrima  hungária
Veamos los últimos resultados destacados:

Compilado por 
Henriette Várszegi

izq.-der.: Nahuel Zapata, Emanuel Zapata 
y Alí Villamayor

Vacaciones de invierno - ¡con aprendizaje!
19 chicos participaron con mucho en-

tusiasmo en el curso intensivo de hún-
garo que se realizó el 7 y 8 de julio. 

Divididos por edad se alojaron en dos 
casas de familia gracias a la generosidad 
de Judith Gorondi y Viki Feal. El pro-
grama estuvo excelentemente prepara-
do por Anni Beis, la directora del ZIK. 
Contenía el aprendizaje de vocabulario, 
versitos y diálogos. Los temas eran el 
cuerpo humano, vestimentas, la cocina 
y comidas. 

Ocho profesoras dedicaron su tiempo, 
saber y cariño a los chicos, para que no 
sólo ampliaran su conocimiento en el 
idioma húngaro, sino que pasasen un 
fin de semana inolvidable. Dios también 
puso lo suyo y ayudó con un clima es-

La autora 1ª a la izq.

pléndido - así las clases y los recreos se 
pudieron hacer en el jardín, al aire libre. 
El festejo del cumpleaños de Guada, una 
película en húngaro, la cocinada de la 
cena entre todos y el juego al cuarto os-
curo antes de dormir hizo que un simple 
curso de idioma se transformara en un 
divertido encuentro de amigos.

¡Esperemos que los padres hayan per-
cibido el entusiasmo de parte de los chi-
cos y de las maestras hacia el húngaro! 
Así seguirán incentivando a sus hijos pa-
ra que aprendan y profundicen nuestro 
querido idioma.

Mónica Retezár 

Agradecemos pú-
blicamente a todos 
aquellos que han co-
laborado y asistido 
al XIº Encuentro de 
Danzas Húngaras, co-
mo así también a los 
que con su trabajo 
han compartido con 
nosotros la exitosa 
realización del pos-
terior simposio.
Conjunto Folklórico 

Regös

Afiches y caricaturas políticas
Lic. Tamás Várnagy en su conferen-

cia del 11 de agosto en el Colegio San 
Ladislao empezó diciendo que el título 
dado “Caricaturas Políticas y comunis-
mo” no es el adecuado. En efecto, lo que 
desplegó ante los ojos y oídos de los pre-
sentes fue el resultado de un hobby suyo: 
el estudio de la evolución del humor di-
bujado - es decir, humor político y chis-
tes - tanto en la URSS como en algunos 
países satélites, entre ellos Hungría.

El disertante demostró amplios cono-
cimientos en la materia. Como él mis-
mo aclaró, existe poco material en el 
tema, por más interesante que sea. Se 
habla acertadamente de “los socialis-
mos realmente existentes” en Europa, 
comenzando con la revolución bolche-
vique de 1917 (Rusia) donde dichos afi-
ches cumplieron ante todo una función 
de difusión política (agit-prop), además 
de ser un medio de socialización, alfa-
betización y arte. Con el afianzamiento 
de Stalin a fines de la década de 1920 se 
aplastó la libertad artística y predominó 
el “realismo socialista”, que debió ser la 
representación histórica de la “realidad 
revolucionaria”, reflejando el marxismo-
leninismo y plasmando tal como sería la 
sociedad con los cambios culturales y 
educativos controlados/censurados por 
el Estado y el Partido. Paulatinamente 
la promesa de un futuro maravilloso fue 
perdiendo significado y sólo quedó co-
mo resabio de retórica vacía.

Bajo la dominación soviética, los afi-
ches de la Euro-

pa Central pa-
saron a mostrar 
las necesidades 

industriales y 
militares, predo-

minantemente 
industrias pe-

sadas y granjas 
colectivas. Eran 
la difusión de la 

dictadura
del proletariado,

mostrando y moldeando conductas, ac-
titudes y gustos de los trabajadores, em-
belleciendo “las ideas victoriosas del 
socialismo” y denostando “la descompo-
sición social de la burguesía” (occiden-
tal). Después de la muerte de Stalin, los 
diseñadores volvieron a ideas tradicio-
nales nacionales anteriores a la guerra 
y surgieron paulatinamente los afiches 
de desafío político y graffiti en Hungría, 
Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, 

Carta enviada al Jefe de Redacción de Clarín, 
hasta la fecha no publicada ni contestada:

Señor Director:
Como no tenemos modo de comunicar-

nos con el Arq. Alejandro Borensztein y 
no siendo de nuestro agrado hacer comen-
tarios por Facebook, le solicitamos por es-
te medio que se nos brinde la oportunidad 
de responder a sus agudezas respecto de 
los húngaros.

Somos representantes de un país mile-
nario, vivimos en la Argentina desde hace 
mucho tiempo y nos hemos integrado a 
la sociedad, si bien manteniendo nuestras 
tradiciones y vínculos con la madre patria

Hemos visto en los sucesivos escri-
tos de "Humor político" referencias a los 
húngaros, tales como el manifestado en la 
edición del 3 de marzo pasado, haciendo 
burla de nuestra antiquísima bandera na-
cional que merece todo nuestro respeto: 
“... 3. Fiiiiirmes. Se recuerda a la pobla-
ción que la inflación del año 2011 fue del 
9%. Cualquier información en contrario, 
es sólo parte de la maliciosa campaña 
antiargentina a la que estamos sometidos 
constantemente. No sólo por las fuerzas 
de la sinarquía húngara, sino también 
por los cipayos locales que quieren reem-
plazar nuestra querida bandera celeste y 

blanca, por el sucio trapo de franjas hori-
zontales rojo, blanco y verde, con escudi-
to central en monísimo vivo rojo y blanco 
en composé, sostenido por figuras ange-
ladas, emblema de la corona húngara.”.

En otras notas posteriores nos califican 
de “estrambóticos”, “infiltrados en las fi-
las patrióticas” e “invasores”, entre otros 
epítetos. Desde ya no invadimos el país 
que nos recibió con los brazos abiertos, 
muchos de nosotros somos empresarios, 
profesionales, científicos, profesores uni-
versitarios, artistas, todos gente de trabajo 
que llegó de Hungría antes y después de 
las grandes guerras y después de la trágica 
revolución de 1956, resultando una contri-
bución muy valiosa a nuestra nueva patria.

Entendemos el humor y aunque no he-
mos respondido anteriormente, ante la 
reiteración de estos términos solicitamos 
una entrevista con el nombrado o una ex-
plicación que seguramente tendrá para su 
cáustico y agraviante humor. 

Esperando su respuesta saludo a Ud. 
atentamente                              Eva Szabo

Presidente de la Federación de
Entidades Húngaras de la Argentina

DNI 5915421

En esta tabla de las potencias deportivas se 
aprecia cómo la pequeña Hungría (actual-
mente apenas llega a los 10 millones de ha-
bitantes) supo mantener la 8ª posición desde 
el inicio de los Juegos Olímpicos, en 1896:
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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. SZEPTEMBER ESEMÉNYNAPTÁR CALENDARIO SEPTIEMBRE 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     4799-8437

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

HUNGRÍA EN LA RADIO: 

Sábados 12.30 a 13 hs.: 
AUDICIÓN HÚNGARA

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

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 OCTUBRE:
 10 de septiembre de 2012

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

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
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

A „MINDSZENTYNUM KULTÚRHÁZ” állandó naptára:
Nt. Demes András jelenleg az egyetlen magyar nyelvű keresztény 

pap Argentínában. Minden hó 3. vasárnapján csatlakozunk a ma-
gyar 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

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

HUNGÁRIA 
Asociación Húngara en la Argentina
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos - 4799-8437
Presidente: esteban Zombory

 estebanzombory@gmail.com
Reuniones de la Comisión Directiva: 

Los 1os. y 3os. miércoles 21 a 22.30 hs.
Secretaría: Elisabeth Bernáth (Pintyő)     4711-0144

 hungariabuenosaires@gmail.com
Martes a viernes 18 a 21 hs. Sábados 15 a 20 hs.

Szeptember 2, vasárnap, 18 óra: Haydn opera, 2. előadás: Se-
bastián Sorarrain, Christian Cassaccio, Milagros Seijó 
Szeptember 5, szerda, 20.30 óra: Haydn opera, 3. előadás
Szeptember 8, szombat, 13.15 óra: Magyar nyelv továbbképző 
Benedek Marikával (ZIK tanároknak és barátoknak). Szent László 
Iskola
Szeptember 9, vasárnap: Bevándorlók Napja. Diploma átadás 
Vattay Miklósnak. Hotel del Inmigrantes - Av. Antártida Argentina 
1355, Retiro, Capital
Szeptember 13, csütörtök, 19 óra: Emlékhangverseny a Kodály 
évben. Argentum vonóskvartett (O. Pishénin, N. Shishmónina, K. 
Bara, C. Nozzi), Carlos Nozzi cselló, Inés Panzone Benedek zon-
gora, Coral Hungaria női kórus, Leidemann Sylvia vezetésével. 
Jegyek: $ 40, Mindszentynum és Club Europeo tagok $ 30. Mind-
szentymum
Szeptember 15, szombat, 12 óra: ZIK 60. évforduló ünneplése. 
Szent László Iskola
Szeptember 15, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör. Dr. Jorge Puricelli 
az argentin es az új magyar Alkotmány hasonlóságairól. Spanyol 
nyelven. Tea. Szent László Iskola
Szeptember 16, vasárnap, 11 óra: Istentisztelet magyar nyelven. 
Nt. Demés András. Krisztus Keresztje Evangélikus templom
Szeptember 23, vasárnap, 12.30 óra: Tavaszi ebéd. Valentín Alsi-
na-i Dalkör

Domingo, 2 de septiembre, 18 hs.: 2ª función ópera de Haydn. 
Sebastián Sorarrain, Christian Cassaccio, Milagros Seijó 
Miércoles, 5 de septiembre, 20.30 hs.: 3ª función ópera de Haydn 
Sábado, 8 de septiembre, 13.15 hs.: Refuerzo idiomático húnga-
ro para profesores y amigos del ZIK, con M. de Benedek. Colegio 
San Ladislao
Domingo, 9 de septiembre: “Día del Inmigrante”. Entrega de di-
ploma al Ing. Nicolás Vattay. Hotel de Inmigrantes - Av. Antártida 
Argentina 1355, Retiro, Capital
Jueves, 13 de septiembre, 19 hs.: Año Kodály: Concierto de ho-
menaje. Cuarteto de cuerdas Argentum (O. Pishénin, N. Shishmó-
nina, K. Bara, C. Nozzi), Carlos Nozzi chelo, Inés Panzone Bene-
dek piano, coro femenino Coral Hungaria. Dirige Sylvia Leidemann. 
Bono contribución $ 40, socios Mindszentynum y Club Europeo $ 
30. Mindszentymum
Sábado, 15 de septiembre, 12 hs.: Festejo de los 60 años del 
ZIK. Colegio San Ladislao
Sábado, 15 de septiembre, 16 hs.: Círculo Literario: Dr. Jorge 
Puricelli: “Algunas similitudes entre la constitución de la República 
Argentina y la nueva constitución húngara”. En castellano. Té. Co-
legio San Ladislao
Domingo, 16 de septiembre, 11 hs.: Culto luterano. Rdo. Andrés 
Demes. En húngaro. Iglesia Luterana “La Cruz de Cristo”
Domingo, 23 de septiembre, 12.30 hs.: Almuerzo de la primavera 
Valentín Alsina
Octubre: ¡Atención! A partir de octubre, los cultos en 
la Iglesia Luterana empezarán a las 10.30 hs.

Magyar őseinek, családtörténetének, múltbeli 
események, közösségek, történések feltárásában 

Magyarországon élő történész segít Önnek.  
Viszket Zoltán  +36-30-3059181    zolvis@gmail.com

https://sites.google.com/site/mikrohistoriak/

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

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

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

Figyelem! 
Októbertől kezdve az Istentiszteletek 
10.30 órakor kezdődnek. Az Argentínai 
Magyar Református Egyház örömmel 
közli, hogy Nt. Écsi Gyöngyi lelkésznő 
október 7-én, 14-én, 21-én és 28-án, va-
lamint november 4-én, 10.30-kor magyar 
nyelvű Istentiszteletet tart a Krisztus Ke-
resztje Evangélikus templomban

Si no puedes hacer lo que quieres, 
trata de querer lo que haces.

(Anónimo)
(Agradecimiento Viktor Ughy)
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