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Lukács Csaba:
Szép lassan elfogyunk

A külföldi munkavállalás miatt épp a 
szülőképes korú nők mennek el Magyarországról
Évek óta témája a 

magyar közbeszédnek az orvosok és az 
egészségügyi személyzet nyugatra ván-
dorlása, és néha arról is szó esik, hogy a 
fiatalok jelentős része nem itthon képzel 
el jövőt magának. A következmények-
kel azonban - az egészségügyi ellátás 
problémáinak kivételével - egyelőre nem 
szembesülünk.

A Központi Statisztikai Hivatal Né-
pességtudományi Kutatóintézetének ki-
adványában, a Korfában a múlt év végén 
igen érdekes tanulmány jelent meg az 
osztrák és a német munkaerőpiac meg-
nyitásának várható következményei-
ről Magyarország népességére. Mint 
ismeretes, 2011. május 1-jétől Ausztria 
és Németország is megnyitotta munka-
erőpiacát az Európai Unióhoz 2004-ben 
csatlakozó közép-európai országok előtt. 
A szabad munkavállalást az unió bővíté-
se után az Egyesült Királyság, Írország 
és Hollandia azonnal bevezette. Ekkor 
megindult a kelet-európai, főként a len-
gyel munkavállalók beözönlése, Ma-
gyarországról azonban a csatlakozást kö-
vető két évben csak nagyjából tízezer fő 
ment ezekbe az országokba. Ausztria és 
Németország azonban a magyar polgá-
rok hagyományos migrációs célországa, 
így ezen országok munkaerőpiacának 
megnyitása feltehetőleg nagyobb hatás-
sal lesz a magyarországi munkaképes 
korú lakosság elvándorlására. A tanul-
mány készítői azt vizsgálták, hogy ez a 
folyamat várhatóan hogyan befolyásolja 
országunk népességének alakulását.

A külföldi munka (és tanulás) nem fel-
tétlenül jelenti azt, hogy végleg távozik 
a kivándorló. A szezonális munkát vál-
lalók - jellemzően a határ menti terüle-
teken élők - pl. többnyire kivétel nélkül 
hazatérnek. Ausztriába sokan ingáznak 
tőlünk, így ők nem is minősülnek kiván-
dorlóknak, hiszen házuk van itthon, és 
életvitelszerűen is itthon élnek. Német-
ország viszont már messze van, így aki 
ott talál munkahelyet magának, annak 
lakást is kell bérelnie, és odaköltözik.

*
A németek készülnek ránk, kelet-

európaiakra: Andor Lászlónak, az Eu-
rópai Bizottság foglalkoztatáspolitikáért 
felelős magyar biztosának a vélekedése 
szerint a május elsejei nyitást követően 

Németországba 100 ezer külföldi mun-
kavállaló érkezhet a következő 4 évben, 
és ennek nagyjából a fele Lengyelor-
szágból várható.

A nürnbergi munkaerő-piaci kutatóin-
tézet becslése hasonló, de távolabbra te-
kint: szerinte körülbelül 100 ezer közép-
európai munkavállaló érkezésére lehet 
számítani Közép-Európából, ami 2020-
ig 600-900 ezerre növekedhet. A szakér-
tők úgy vélik, hogy 2015-től hárommil-
lió fő képzett munkaerő hiányzik majd 
Németországból a lakosság csökkenése 
miatt. A kölni gazdasági kutatóintézet 
felső határként 800 ezer bevándorlóval 
számol Németországban a következő két 
évben, majd 2020-ig további 400 ezerrel. 
Bár ezek meglehetősen nagy számok, 
mégsem irreálisak, amit az is jelez, hogy 
1991 és 2000 között több mint hárommil-
lió bevándorló érkezett Németországba.

A KSH kutatói úgy számolnak: a kölni 
gazdaságkutató intézet által felső határ-
ként becsült 1,2 millió külföldi munka-
vállalónak csupán a fele fog valóban va-
lamilyen állást betölteni, és ezek 20%-a 
lesz magyar, akik 2011 és 2020 között 
fogják elhagyni Magyarországot. Ez azt 
jelenti, hogy százhúszezer ember távozik 
tőlünk és telepedik le Németországban 
munkavállalás céljából, és ez rajtuk kí-
vül még legalább harmincezer embert is 
jelent, hiszen sokan elviszik feleségüket, 
gyerekeiket is. 

Ez a szám azért is tragikus, mert Ma-
gyarországon amúgy is csökken a né-
pesség a természetes fogyás következté-
ben, ui. jóval többen halnak meg, mint 
amennyien születnek (az élve születések 
száma 2004-től enyhe emelkedést muta-
tott, ám 2010-ben váratlanul 90 ezer főre 
zuhant). Mivel a születések számának 
emelkedéséhez valóságos csodára lenne 
szükség, a népességfogyás - hosszabb 
távon - csak nagyszámú bevándorló mel-
lett lenne megállítható. A helyzetet ne-
hezíti, hogy ha a munkaképes lakosság 
távozik az országból, akkor gyakorla-
tilag a szülőképes nők is távoznak, így 
a valódi veszteség az itthon elmaradt 
születések számában mutatkozik meg: 
csaknem 36 ezerrel kevesebb gyermek 
születik, ha a leendő anyák korcsoportja 
(vagy férjeik) elmennek munkát vállalni 
külföldre. (A nemzetközi tapasztalat kü-
lönben azt mutatja, hogy a munkavégzés 
céljából külföldre menők aránya 60%-
ban férfi, 40%-ban nő.) Ez a veszteség 
a későbbiekben hatványozódik, hiszen 
a meg nem született gyermekeknek sem 
lehetnek a jövőben gyermekeik, tehát az 
elmaradt születések hatása hosszú távon 
összeadódik, és felgyorsítja a népesség-
csökkenést.

A szakemberek különféle forgató-
könyveket készítettek országunk népes-
ségének változásáról ennek fényében. 
Az alapváltozat szerint Magyarország 
lélekszáma 2030-ra 9,467 millió főre 
csökken, így két évtized alatt 518 ezer fős 
veszteséggel számolhatunk - évente átla-
gosan 26 ezer fővel. A természetes fogyás 
- vagyis a születések és a halálozások

Halottak napjára
Halottaknak napján,
gondolkozz el, kérlek!
Mennyire fontosak 
azok, akik élnek?
Milyen gyakran gondolsz 
rájuk szeretettel?
Jelenthet-e annyit,
mint ki régen ment el?

Ilyenkor az ember
temetőbe jár ki,
Elmúlt szeretteit
véli megtalálni.
Közben annyin élnek
magányosan, távol,
kire nem jut idő,
kit a szív nem ápol.

Pedig a halottak
a szívünkben élnek.
A hétköznapokba
bőven beleférnek.
M'ér t nincs az élőkért
ugyanilyen ünnep,
ami lángra gyújtja
apró mécsesünket?

Aki elment, jól van,
csak egy más világon, 
s nem tud örvendezni
levágott virágon.
Földdé porladt testet 
látogatsz a sírnál. -
Az élőkért tehetnél, 
ahelyett, hogy sírnál!

Oly sok a magányos,
kinek nem jut semmi.
Ki örülni tudna,
ha tudnák szeretni.

Ám ezt meg se látod
- tudod - attól félek.
Megbékélni kéne,
s nem visz rá a lélek.

Vársz, amíg késő lesz,
mikor már nem bánthat,
akkor száll szívedre
majd a gyász, a bánat.
S jön halottak napja,
s mész a temetőbe,
bocsánatot kérni,
s elbúcsúzni tőle...

Aranyosi Ervin
A szerző (* Budapest, 1958- ) 50 évesen kez-
dett publikálni. Témái a szeretet, a nevetés, a 
pozitív gondolkodás, az olvasók Isten-tudatra 
tanítása, a magyar hagyományok ápolása.

A La Plata-i katedrális egyik szoborcsoportjából

Saáry Éva (Lugano):

Miért jönnek - Miért nem jönnek
Hosszú közéleti te-

vékenységem folya-
mán (30 éven át vol-

tam a Ticinói Magyar Egyesületnek hol 
elnöke, hol alelnöke, hogy a SMIKK 
kongresszusok szervezéséről ne is be-
széljek!) sok tapasztalatot szereztem, 
hogy milyen meggondolások késztetik 
az embereket arra, hogy bizonyos elő-
adásokra, rendezvényekre „elfáradja-
nak”, vagy figyelmen kívül hagyják 
azokat, mit sem törődve a szervezők fá-
radságával és költségeivel.

A nemzeti ünnepek látogatása becsü-
letbeli kérdés, ezzel nincs értelme rész-
letesebben foglalkozni. Március 15-én, 
október 23-án olykor-olykor megszólal a 
magyarok lelkiismerete.

Ami a konferenciákat illeti, sokat szá-
mít az előadó személye - ismerik, vagy 
nem ismerik. Vannak olyanok, akiknek 
a megjelenése mindig megtölti a termet, 
bármiről is beszélnek. Mások viszont el-
riasztanak mindenkit - de erre nem aka-
rok kitérni.

A témák közül főleg a politikai, tör-
ténelmi fejtegetések vonzóak, bár ezek 
néha felszínre hozzák a véleménybeli 
különbségeket is. Olyan mérvű torzsal-
kodásokra, gyűlölködésekre azonban, 
mint az a mai Magyarországon megszo-
kott, nemigen kerül sor. Az egyesületek 
tagságának nagy része keresztény, nem-
zeti érzelmű. Akadnak akadékoskodók, 
közömbösek. A baloldaliak, liberálisok 
abszolút kisebbséget alkotnak.

A költészet nem túlságosan kedvelt, 
bár itt is embere válogatja. Hála Isten-
nek léteznek olyanok (nem sokan), akik 
puszta szolidaritásból is, részt vesznek 
mindenben; még a modern verseket is 
hajlandók végigszenvedni. Az ének, a 
zene már nagyobb közönséget kap.

Ha szép idő van, „csak nem vagyok bo-
lond beülni a négy fal közé”, ha viszont 
zuhog az eső, vagy fogcsikorgató hideg 
van, „a kutyát sem szokták kiverni”. A 
sportesemények (autóverseny, de főleg a 
futballmeccs) a férfiak nagy részét távol 
tartják, mert hát létezik egy fontossági 
sorrend! Van, amit semmiképpen sem 
lehet elmulasztani!

Végül, s talán leginkább a „csillagok 
állása” a mérvadó. Vannak napok, ame-
lyeken mindenki tele van lelkesedéssel, 
energiával, és hajlandó a világ végére 
is elzarándokolni, más napokon viszont 
legszívesebben otthon gubbaszt pizsa-
mában, papucsban a televízió előtt.

Ezt leginkább Afrikából származó, 
szürke papagájom viselkedésén tudtam 
lemérni. Ha reggel már fáradt volt, s 
szárnyai alá dugott csőrrel szunyókált 
valamely sarokban, biztos lehettem ben-
ne, hogy az embereknél is hasonló lesz 
a helyzet, nem lehet rájuk számítani. Ha 
viszont vidáman fütyörészett és ugrán-
dozott, tudtam, hogy az esti előadás is 
sikeres lesz.

Ebben valami légköri hatás játszik 
közre, amit érdemes lenne behatóbban 
tanulmányozni!

                                 Folyt. a 2. oldalon 

CSERKÉSZBÁL Nov. 10 - HUNGÁRIA!
Olvasólevelek ........................... 2.o.
Semmi sem örök! ....................... 3.o.
Piller Éva: A São Pauló-i könyvtár ... 4.o.
Kovács A.: Elhagyják Magyarországot! 4.o.
Bartusz Réka: Mégsem lezárt ügy ... 4.o.
Barkuti Jenő: Magyarországi helyzet  . 5.o.
Mit Hallott az AMH? - a kolóniánk .... 6.o.
Bonczos Zsuzsa: Mi történt? ............ 7.o.
Kolomp-Kolomp...  ................. HUFI I.-II.
Az Oleanderekről ...................... HUFI II.
A ZIK 60 éves lett - ünnepeltünk! .. HUFI III.
Szobrot kapott Rákóczi Fejedelem . HUFI III.
KÖNYVEK A NYARALÁSRA ..... HUFI IV.
Comunistas en la mira .................... SP I
Húngaros reconocidamente famosos .. SP II
¡ALERTA DADORES DE SANGRE! .. SP III
Elección Miss Colectividades ............ SP III
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különbsége - ugyanebben az időszakban 
796 ezer fő, vagyis évente átlagosan 42 
ezer fő, amit a vándorlási nyereség el-
lensúlyoz valamelyest (miközben tőlünk 
elmennek nyugatra a munkavállalók, a 
határon túli területekről érkezik után-
pótlás).

A munkaerő-migrációs változat sze-
rint 2030-ban a népesség száma 815 
ezer fővel lesz alacsonyabb a 2011. évi 
népességnél, és csaknem 297 ezer fővel 
kevesebb, mint az alapváltozatban: 9,171 
millió fő. A bevándorlás lényegesen mó-
dosíthatja ugyan a csökkenés mértékét, 
ahhoz azonban, hogy a csökkenés ne 
következzen be, évente harmincezer fős 
vándorlási többletnek kellene jelentkez-
nie a munkaképes, vagyis a 20–64 éves 
korcsoportban, és ez egyelőre nehezen 
elképzelhető.

*
A kutatás legfontosabb eredménye 

az, hogy az ország népessége radikáli-
san csökken, és korösszetételében egyre 
nagyobb arányt képviselnek az idősek. 
A munkaképes korú lakosság egy ré-
szének elvándorlása pedig tovább sú-
lyosbítja a helyzetet: egyrészt a fiatalok 
száma csökken, másrészt az ebben az 
időszakban az országban meg nem szü-
letett gyermekek hiánya hatványozódik 
az idő múlásával, hiszen az ő hiányzó 

leszármazottaik is csökkentik a népes-
séget. Ráadásul a kutatók egy kifejezet-
ten alacsony becslés alapján számoltak - 
a gazdasági helyzet további romlásával 
az élet hamar felülírhatja ezt a számot, 
és a bevándorlók számát is feltehetőleg 
felülbecsülték, mert a határon túli ma-
gyarok esetében immár nem Magyaror-
szág az első számú bevándorlási célor-
szág, most már ők is Nyugat-Európába 
vágynak. A felvázoltnál jóval kedvezőt-
lenebb forgatókönyv lehetőségét mutat-
ják az elvándorlás egészére vonatkozó 
legfrissebb statisztikai adatok is. A 
Közigazgatási és Elektronikus Közszol-
gáltatások Központi Hivatalának adatai 
szerint 2011 első 6 hónapjában 140 ez-
ren jelentették be, hogy 3 hónapon túl 
külföldön tartózkodnak, míg 2010-ben 
az egész év folyamán 137 ezren - és nem 
is mindenki tesz eleget a bejelentési kö-
telezettségének, tehát a valós számok 
ennél feltehetőleg magasabbak. Ami a 
végleges letelepedést illeti, tavaly jú-
niusig tízezer fő jelentette be végleges 
távozását az országból, miközben ko-
rábban 3 év alatt telepedtek le ennyien 
külföldön.

A helyzet tehát egyáltalán nem rózsás. 
Ha nem találjuk meg hamar a megoldást 
a munkaképes lakosság itthon tartására, 
kiürül és elöregedik Magyarország. ●

MIiért jönnek - Miért nem jönnek ...                                                  Folyt. az 1. oldalról

Nálunk, Luganóban, az utóbbi időben 
sajnos nagyon megfogyatkozott a kö-
zönség. A tagok egy része meghalt (az 
56-osok elmenőben vannak), kiörege-
dett, vagy haza költözött. A másodgene-
rációs fiatalok közül pedig csak kevesen 
tudnak magyarul, de ha tudnak is (meg-
felelő szinten!), nem ülnek be az idősek 
közé, akik „mindig csak a múlton rágód-
nak”. Azokat, akik dolgozni jönnek (egy-
re többen) nemigen érdeklik a nemzeti 
sorskérdések. Pénzt akarnak keresni, jól 
szeretnének élni: Ubi bene, ibi patria. 
Természetesen, itt is, mint mindenben, 
akadnak tiszteletre méltó kivételek. Azt 
hiszem, Sík Sándor mondta, hogy „hi-
szek a kevesek egymásba tett kezében”.

Olyan is történt, hogy valaki bizalma-
san megkérdezte: „Mondjátok, mennyit 
kerestek ezzel a munkával?” - mert hát 
nem lehet elképzelni, hogy valaki olyan 

agyalágyult, hogy ingyen dolgozzék!
*

A fentiek ellenére, egyesületeink még 
mindig léteznek, s programjainkat töb-
ben-kevesebben látogatják is. Harminc-
éves működésem során egyetlen egyszer 
fordult csak elő, hogy a meghirdetett elő-
adásra senki sem jött. Ültünk kettesben 
Marzsó Tiborral (nem tudom már, akkor 
éppen ki volt az elnök, ki az alelnök) a 
Mövenpick vendéglő teraszán, és tana-
kodtunk, mitévők legyünk.

Valaki azonban hírül hozta, hogy az 
olaszországi vonat, amellyel előadónk-
nak érkeznie kellett, valami műszaki hi-
ba miatt, két órát késik. Megkönnyebbül-
ten sóhajtottunk fel: „Van Isten!”

Az írónak később azt mondtuk, hogy 
„sokan voltak, egy ideig várakoztak is, 
de aztán elmentek.”

Így végül neki volt bűntudata... ● 

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról
2011. január 1-től a magyar állampol-

gársági törvény módosítása következté-
ben egyszerűsödött a honosítási eljárás. 
A médiában megjelent tájékoztatásoknak 
köszönhetően egyre több itt élő volt ma-
gyar állampolgár ismerte meg az eljárási 
folyamatot és élt a törvénybe foglalt lehe-
tőséggel. A két év során számtalan kére-
lem került beadásra, melynek következté-
ben a kérelmezők magyar állampolgárrá 
váltak, így megilleti őket minden olyan 
előny, amely minden magyar állampol-
gárt megillet. Egyaránt érkeztek kérel-
mek Argentína és a környező országok 
területéről is, amelyek minden esetben 
pozitív elbírálás alá kerültek.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Ar-
gentínai Magyar Hírlapnak a tájékozta-
tásban nyújtott segítségét, illetve ismétel-
ten szeretnénk az egyszerűsített eljárásról 
egy rövid tájékoztatót közölni.

Az eljárás keretében lehetővé vált, 
hogy minden olyan nem magyar állam-
polgár, aki:
- maga vagy felmenője magyar állampol-

gár volt,
- magyar nyelvtudását igazolja,
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű 

és büntetőeljárás nincs ellene folyamat-
ban,
- honosítása nem sérti Magyarország 

közbiztonságát és nemzetbiztonságát 
kérheti a magyar állampolgárságának 

megállapítását. Az a személy, akit a 
magyar állampolgárság születéssel illet 
meg, továbbra is az eddig ismert eljárás-
sal kérelmezheti állampolgársága tényé-
nek megállapítását, igazolását. Vagyis az 
egyszerűsített honosítási eljárással tör-
ténő állampolgárság megállapítását az a 
személy kérheti, aki saját maga, szülője 
vagy nagyszülője egykor magyar állam-
polgárként született, de azt valamilyen 
oknál fogva elveszítette.

Az egykori magyar állampolgárság 
igazolása az egykor magyar állampolgár 
dokumentumával (születési anyakönyvi 
kivonat, keresztlevél, útlevél, stb.) lehet-
séges.

Az eljárás ingyenes, költséget csak a 
dokumentumok fordítása és hitelesítése 
jelenthet.

A kérelmek elbírálása kb. 3 hónapon 
belül várható, amennyiben a hatóságok 
nem kérnek hiánypótlást vagy erkölcsi bi-
zonyítványt. Ilyen esetben a kitűzött ha-
táridő lejártáig az eljárást felfüggesztik.

A magyar útlevél iránti kérelem nem 
része az eljárásnak. Az az állampolgár-
sági eskü letétele után, díjtétel ellenében, 
külön eljárásban kezdeményezhető.

Az állampolgárság egyszerűsített ho-
nosítás útján történő megszerzésével 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a 
www.allampolgarsag.gov.hu című honla-
pon találhatók.

Alább kivonatosan közöljük Csaba Gábor volt canberrai nagykövet levelét, 
amelyet Csapó Endrének, az Ausztráliai Magyar Élet főszerkesztőjének írt. Csa-
ba Gábort májusban személyesen köszönthettük körünkben, amikor Martonyi Já-
nos külügyminiszter kíséretében látogatott végig néhány dél-amerikai országot, 
és így minket is útba ejtettek. (l. AMH 2012. június. Kiemelések tőlünk. Szerk.)

Tisztelt Főszerkesztő úr, kedves Bandi bátyám!
Köszönöm szépen, hogy változatlanul meg-

osztod velem írásaidat, amelyeket idehaza is 
szívesen olvasok. Ezek abban is segítségemre 
vannak, hogy lélekben közelebb tudjak maradni 
Ausztráliához.

Immár több mint egy évet töltöttünk itthon az-
óta, hogy befejeztük ausztráliai-új-zélandi mun-
kánkat. Két kislányunk és feleségem, Edit jól telje-
sítették a visszailleszkedés feladatát, s így aztán 
derűs, vidám családi kör fogad, amikor esténként 
a Külügyminisztériumból hazatérek otthonomba. 

Mint talán tudod, tavaly augusztus óta az Ame-
rikai Főosztályt vezetem a minisztériumban, 
ami Magyarország 35 országhoz fűződő kapcso-
latait foglalja magában. Rengeteg munkánk van, 
hiszen észak-amerikai kapcsolataink hagyomá-
nyosan nagyon szorosak és tartalmasak, miköz-
ben az elmúlt év részben a Latin-Amerika felé 
való magyar külpolitikai nyitás jegyében is telt. 
Ideje is újra nagyobb figyelmet fordítanunk Ame-
rika spanyolul és portugálul beszélő országaira, 
hiszen korábban virágzó kapcsolatainkról a fonto-
sabb feladatok az elmúlt két évtizedben elterelték 
a figyelmet, és a térség háttérbe szorult a magyar 
külpolitikában. Mostanra azonban az elmúlt évek 
globális és európai válságaiból levont következte-
tések, valamint Latin-Amerika látványos emelke-
dése következtében világossá vált a felismerés, 
hogy új lendületet és tartalmat kell adnunk ennek 
a kapcsolatrendszernek. 

Az első eredmények sorában említendő, hogy 
a Brazíliavárosi magyar nagykövetség része-
ként tavaly október óta újból működik konzuli 
és külgazdasági iroda São Paulóban, és idén 

tavasszal egy nagyon sikeres Magyarország-La-
tin-Amerika Fórumot rendeztünk Budapesten. A 
nagyobb figyelem és a kapcsolatépítés jegyében 
az elmúlt év folyamán kétszer is Dél-Amerikába 
látogattam, ahol több helyi magyar szervezet 
képviselőivel is találkoztam (São Paulóban, Bue-
nos Airesben és Santiagóban). Azt 4 év saját ta-
pasztalatából jól tudtam, milyen élénk és szép a 
magyar élet Ausztráliában és Új-Zélandon, s most 
nagy élmény volt látni, milyen életerős, jó magyar 
közösségek élnek és működnek a világ egy másik 
távoli földrajzi pontján, Dél-Amerikában is. Szán-
dékosan használtam a „földrajzi” jelzőt, hiszen a 
szívekben ott sem létezik távolság az óhaza és a 
választott ország között. 

Nagy örömmel fedeztem fel a magyar élet 
nyomait az ecuadori Quitóban és Peruban is, 
s nagy öröm volt találkozni Santiago viszonylag 
kicsi, ám a magyar élet fenntartása iránt annál 
elkötelezettebb magyar közösségének vezetői-
vel. Mindannyian jól tudjuk, milyen erőt képvisel 
Argentína és Brazília nagy létszámú, a két ország 
gazdasági, kulturális és tudományos életéhez ér-
tékes hozzájárulásokat tevő magyar közössége. 
A Buenos Aires-i Hungária Klub és a magyar 
kultúra megőrzésében és terjesztésében komoly 
küldetést betöltő Mindszentynum, ill. a nagy 
presztízsnek örvendő São Pauló-i Szent Imre 
Kollégium és az ottani magyar klub mind-mind 
pótolhatatlan szerepet játszanak a magyarság 
identitásának megőrzése érdekében kifejtett erő-
feszítésekben. 

(...)
Baráti köszöntéssel Neked és Mindannyiótok-

nak Sydneyben, Melbourne-ben és a többi ma-
gyar központban!                                        Gábor

Tisztelt Bonapartian Eduard Úr!
Miniszterelnök-helyettes Úr nevében 

hálásan köszönjük a Magyar Néptánctél-
mény Buenos Airesben programfüzetét 
és az Argentínai Magyar Hírlap aktuális 
számát. 

Nemzeti hagyományaink őrzésében 
végzett szolgálatukért elismerésünket és 
köszönetünket fejezzük ki. Közösség-
megtartó munkájukhoz további sikereket 
kívánunk!

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
úr nevében is üdvözlettel:

Jenik Péter, kabinetfőnök
Miniszterelnökség

----
Kedves Zsuzsó!

Nagyon szépen köszönjük, nagy meg-
lepetés volt, hogy újra kézbe foghattuk 
az Argentínai Magyar Hírlap legújabb 
számát! (most érkezett meg a külügybe).

Nem is beszélve arról a kedvességedről, 
hogy betettél minket az újságba. Sokat 
gondolunk az ott eltöltött időre és a sze-
retetetekre.

Drexler András + Adél + Bendegúz
----

Kedves Zsuzsó!
Hivatalos közlés által örömmel és 

meglepődve értesültem arról, hogy szept-
ember 22-én a Történelmi Vitézi Rend a 
tagjai közé felvette Édesapámat, volt m.kir. 
csendőrőrnagyot, s ezáltal engem is mint 
leszármazottját - távollétemben - vitézzé 
avattak. Ez a körülmény átvitt értelemben 
a kolóniát is megtiszteli.

A budapesti belvárosi templomban volt 
a vitézavatás, szép ünnepség keretén belül. 
Különösen megható pillanat lehetett, hogy 
amikor az avatás során felolvasták a PH 
vitézzé avatottak nevét, rendfokozatát, a 
jelenlévők „jelen” szóval válaszoltak. Boti 
öcsém is az égből biztos velünk együtt 
örül, ha már őt nem is érhette már ez a 
megtiszteltetés. 

Most, hogy tagja lettem egy olyan 
rendnek, amely célja a történelmi hagyo-
mányok ápolása és elődeink iránti múlha-
tatlan tisztelet megtartása, érzem, hogy 
ezt a feladatot örömmel tudom teljesíteni, 
még akkor is, ha esetleg nem mindig lesz 
ez könnyű.

Az érdemszerző Édesapám. Nem gon-
doltam, hogy halála után ennyi évvel ezzel 
a kitüntetéssel elismerik őt, de hát a víz 
szalad, de a kő marad...

Ezáltal most már én kell átvegyem, azaz 
átadjam az ő magyar érzését és munkás-
ságát. 

Sok szeretettel kezeid csókolom, Zsuzsi 
is csókoltat,

vitéz Dr. Besenyi Károly, 
San Carlos de Bariloche

----
Tisztelt Szerkesztőség!

Most már tudom, hogy miért nem men-
nek a cigányok Svájcba - csak Kanadába, 
Franciaországba, Dániába... Hat napos 
tanulmányi útról tértem haza, Svájcból. 
Megfigyeltem, hogy ott is rengeteg a 
cigány, de ott az látható, hogy keményen 
dolgoznak. Mint ahogy azt nekem két 
hotel tulajdonosa elmondta, a következő 
motivációjuk van:
- munkanélküli segélyt csupán öt megsza-

kítás nélkül ledolgozott év után kapnak.
- ha a felkínált munkát elutasítják, sem-

milyen támogatást nem kapnak.
- ha a munkát saját hibájuk miatt veszítik 

el - alkoholt fogyasztanak a munkahelyen 
-, akkor támogatást nem kapnak. 
- ha a községi lakást vagy az állami tulaj-

dont megkárosítják, akkor ki kell fizetniük 
a javíttatást, vagy leülni börtönben és ott 
dolgozni, míg ki nem fizetik az adósságot.

Érthetetlen számomra, hogy senki 
sem kritizálja Svájcot, hogy nem akarják 
munka nélkül etetni a hátrányos helyze-
tűeket. És Európában senki sem beszél 
svájci rasszizmusról? Ezért jó lenne, ha 
Magyarországon a parlamenti pártok 
elgondolkoznának ezen, és ők fizetnék a 
különböző szociális segélyeket, ha már 
ilyen megfordított rasszizmust tettek le-
hetővé a rendszerváltás után...!

Éva K., Budapest
----

Kedves Zsuzsó!
Gondolom, nagy fába vágom a fejszé-

met! Most kért fel Borbás Károly és felesé-
ge, a Hadak Útján szerkesztői Torontóból, 
hogy január 1-jével vállaljam el az újság 
szerkesztését.

Ez egyrészt megtisztelő felkérés, más-
részt becsületbeli ügy is! Remélem, zök-
kenőmentes lesz az átállás. 

Nálam teljesen természetessé vált, 
hogy az emigráció vérkeringésének része 
legyek, még ha én nem úgy kerültem is ki 
az újvilágba, mint a nagyok.

Kézcsókkal,
Tóth Gergely, USA

Az Olvasó írja...      
Az AMH postarovata az olvasók fóruma. Az abban foglaltak teljes 

egészében az író véleményét tükrözik.  A szerkesztőség ugyanakkor 
fenntartja a jogot, hogy a beérkezett leveleket szerkesztve közölje.
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A képen az 1932-es Los Angeles-i olimpia aranyérmes magyar vízilabda csapatát 
látjuk: Ivády, Bródy, Vértesy, Németh, 
Homonnai, Keserű és Halassy. Figyeljük 
meg: a sor végén álló Halassy Olivér 
(1909-1946) bal lába térd alatt hiányzik. 
2-szeres olimpiai bajnok, 3-szoros EB 
vízilabdázó, EB gyorsúszó, mindkét 
sportágban többszörös magyar bajnok. 
Nem volt még paralimpia, mégis ő a világ 
első mozgássérült olimpikonja. 37 éves 
volt, amikor 1946. szeptember 10-én egy 
szovjet járőr agyonlőtte.
Forrás: Nyáry Krisztián, Köszönet Mező György

Krakkóból a magas Tátrát vettük célba. 
Csodálatos út volt, felhőtlen tiszta ég - és 
mi gyönyörködhettünk a Tátra csúcsaiban. 
Zakopane városában ebédeltünk. Kis 
híján Barilocheben éreztük magunkat - 
akkora a hasonlóság! 

A Tátra környékén több, magyaroktól 
maradt emlék található. Magyar sajnos 
már nincs, lengyel-tót keverékű népség 
lakja a vidéket. Átkelve a tátrai hágón 
óriási fenyőerdők között ereszkedtünk 
Kárpátaljára. Meglepő a tisztaság, az 
utak minősége, az épületek és az a gyö-
nyörű látvány, amit a Kárpátok hegylánca 
elénk tárt... Természetesen itt sem tudtunk 
senkivel szót váltani. 

Lejutva Besztercebányába szerencsé-
sen a szállodát, ahol letelepedtünk, egy 
magyarul beszélő, értelmes ember vezette. 
Ő küldött egy magyarul beszélő vendéglő-
be. A város elmúlt időket varázsolt elénk. 
Nagyon szép szecessziós paloták, kasté-
lyok, amelyek az akkori idők gazdagságát 
igazolják. 

*

A benyomásom: Erdélyhez viszonyít-
va a Felvidék rendezettebb, tisztább és 
gazdagabb. Viszont az emberek kevésbé 
szimpatikusak.

Onnan hazánkba érkezve fellélegez-
tünk! Már Zöldliget faluba érkeztünk, 
amikor Éva felhívja figyelmünket a bejá-
ratnál elhagyott szoborra. Visszafordul-
tunk,
hogy 
megörö-
kítsük 
fény-
képen. 
Szomorú 
szemek-
kel néz-
tük, mert 
a Turul 
alatt a fel-
darabolt 
hazánk 
képét 
láttuk. 
Vigaszul 
szolgált a szöveg: „Semmi sem örök.”

Lévay Győző

Látkép a krakkòi Főtérről, a századfordulói 
épületekkel. A Mária templomot 2 testvér épí-
tette, a torony magasságában versenyeztek: a 
vesztes leugrott saját - alacsonyabb - tornyáról 

Úti benyomások:
Semmi sem örök...

Az idén júniusban, Budapesten elhatá-
roztuk, hogy elutazunk Lengyelországba. 
Pár évvel ezelőtt már volt szerencsénk 
a nyugati részt megismerni, de jobban 
érdekeltek a dél-keleti tartományok, hi-
szen ez a három részre szakított ország 
egyedüli része, ahol megtarthatta nemzete 
öntudatát. Ugyanis úgy a németek, mint az 
oroszok által megszállt területen a meg-
szállók kultúráját igyekeztek a lengyel 
népre ráerőszakolni. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia alatt azonban a többi népcso-
porttal együtt szabadon őrizhették nemzeti 
hagyományaikat, így ott megmaradtak 
lengyelnek.

*
Utunkat Kassa felé vettük. A határ nincs 

jelezve, nem láttunk egy lelket sem. Szo-
morú látvány volt Kassát bejárni! Gyö-
nyörű város, de lehetetlen volt bárkivel 
is értekezni, mivel vagy nem tudnak más 
nyelvet, vagy - soviniszta módra - nem 
„akartak tudni”. 

Így hát lerövidítettük ottlétünket: elin-
dultunk Krakkóba.

Az út egészében meglepően tiszta. 
Gondosan megdolgozott földek, csinos 
parasztházak fából vagy téglából építve. 
Már nyoma sincs a háborúnak. A lengyel 
határt se vettük észre.

Krakkóba éjjel érkeztünk. A Visztula 
partján foglalt szállodánk új lévén, nem 
volt túl ismeretes, így egy taxis vezetett 
oda. Itt már más kultúrával találkoztunk. 
Az emberek udvariasak, szolgálatkészek 
és mindenben segítettek, sőt még beszélni 
is tudtunk velük.

Reggel korán városismertető elektro-
mos kisbusszal bejártuk a várost. A turis-
tavezető jól beszélt angolul, mindenről 
tájékoztatott. Elmentünk a várba a lengyel 
festők kiállítását megtekinteni, majd a 
nevezetesebb épületeket látogattuk. Félna-
pos séta után kicsit a lengyel történelmet 
ismertette: szomorúan mesélte, hogy mily 
igazságtalanság a holokausztból kihagyni 
a keresztényeket, főként a lengyeleket, 
mivel sokkal többen estek áldozatul, mint 
zsidók.

Közben érdekes adatokat olvastam az 
útikönyvben, amely szerint 9 millió néme-
tet, 2 millió oroszt és ukránt telepítettek ki, 
míg 6 millió tehetséges vagy munkabíró, 
egészséges embert a cionizmus kisegített 
Lengyelországból. Nagyrészük Izraelbe 
ment, de egy millió öreg, beteg vagy 
használhatatlan ember ottmaradt. Ezeket 
elvitték gyűjtőtáborokba, és annak 50%-a 
nem tért vissza.

A földkerek-
ségen bolygó 
lengyelek 
hazatértük után 
visszakapták 
az elhagyott 
javakat, és lel-
kesen harcolnak 
a független, 
egységes Len-
gyelországért. 
Ma a lakosság 
98%-ban len-
gyel, vallásos 
keresztény, az 
ország főként 
római katolikus. 
Nagy jövő vár 
reájuk. 

A lengyel Szentatya

Besztercebányai bányásegyesület emblémája

Mindnyájan láttuk - de ismerjük történetét?

A Millenniumi Emlékmű - Hősök tere

Őseink - Hőseink          Fotó Curtis

1895-ben megszületett a 
döntés, hogy egy millenniu-
mi emlékművet, egy Pan-
theont kell építeni. Az em-
lékmű építése (1896-1901) 
csak a millenniumi év végén 
kezdődhetett meg, hiszen az 
év folyamán az emlékmű le-
endő helyén a kiállítás dísz-
kapuja állt. Wekerle Sándor 
miniszterelnök Zala György 
szobrászt és Schickedanz 
Albert építészt bízta meg a 
feladattal. A királyszobrokat 
csak 1905 és 1911 között ké-
szítették és helyezték el a két 
oszlopcsarnokban. Eredetileg 14 király - 9 
magyar és 5 Habsburg uralkodó - szobra 
állt az emlékműben, sorrendben: Szent 
István, Szent László, Könyves Kálmán, 
II. András, IV. Béla, Károly Róbert, Nagy 
Lajos, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, I. 
Ferdinánd, III. Károly, Mária Terézia, II. 
Lipót és I. Ferenc József szobrai.

A Tanácsköztársaság alatt, 1919. május 
1-jén az egészet vörös drapériával vonták 
be, Gábriel arkangyal szobrát obeliszkké 
alakították, és eléje Marx 7 méteres gipsz-
ből öntött alakját állították. A Habsburg 
királyok (I. Ferdinánd, III. Károly, Mária 
Terézia, II. Lipót és Ferenc József) szobrát 
kiemelték és Vignali Rafael öntödei vál-
lalatához szállították. Ekkor tört össze az 
eredeti Ferenc József szobor, amelyet pár 
proletár vert szét. A két világháború között 
ezeket a szobrokat ismét felállították. Az 
új Ferenc József-szobor (immár nem ka-
tonaruhában, hanem koronázási ruhában, 
azonban korona nélkül) 1926-ra készült el.

A monumentális mű a magyarság 
nagyságát, ezeréves államiságát jelké-
pezte. Azonban a tér szerkezete 1929 
után megváltozott, mikor elhelyezték a 
térre a Hősök emlékkövét. A teret 1932-
ben nevezték el „Hősök terének”. Ekkor 

még virágágyasok díszítették, az 1938-as 
eucharisztikus világkongresszus miatt 
lekövezték.

A II. VH alatt az emlékmű is bomba-
találatot kapott, II. Lipót szobra teljesen 
megsemmisült, Mária Terézia szobra 
deréktól lefele megrongálódott, Ferenc 
József szobra kiesett a helyéről és a feje 
behorpadt.

A kommunista diktatúra alatt az emlék-
művet átalakították, hogy megfeleljen az 
akkori politikai nézeteknek. A Rákosi-kor-
szakban egyes tervek szerint legszíveseb-
ben az egészet elbontották volna, túlzott 
hazafias volta miatt. Végül is csupán a 
Habsburg-uralkodók szobrát cserélték le: 
helyükre a Habsburg-ellenes küzdelmek 
vezetőinek szobrai kerültek - utólagosan 
átrajzolva így az ezeréves történelmi 
kulisszákat: I. Ferdinánd helyett Bocskai 
István, III. Károly helyett Bethlen Gábor, 
Mária Terézia helyett Thököly Imre, II. 
Lipót helyett II. Rákóczi Ferenc, Ferenc 
József helyett pedig Kossuth Lajos szobra 
került. A lecserélt szobrok a Budapesti 
Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának 
raktárába kerültek, majd onnan Sülysápra 
szállították. 2002-ben az újraalkotott, 

előtte sérült Mária Terézia szobrot 
a Szépművészeti Múzeumban he-
lyezték el, 2011-ben Gödöllőre, a 
kastély kertjébe szállították. 2006-
ban Ferenc József, III. Károly, és I. 
Ferdinánd szobrát szintén elhozták 
Sülysápról, és restaurálás után a 
Szépművészeti Múzeum előtt fogják 
felállítani. 

1991. augusztus 20-án II. János 
Pál pápa szentmisét tartott a téren, 
amelyen kb. 200.000 ember vett 
részt. 2008 óta itt tartják évente a 
Nemzeti Vágtát. ●

Egy adomány utóélete
Hiánypótló népművészeti kincs került 

haza Magyarországra 2010 novembe-
rében, amikor néhai Juhász Ilma vég-
akarata szerint fia, az Argentínában élő 
Roy Chantrill az akkori Buenos Aires-i 
magyar konzul segítségével a szekszárdi 
Wosinsky Mór Megyei Múzeumnak 
adományozott egy családi ereklyét. A 
rojtokkal együtt számítva másfél méter 
átmérőjű, fekete alapú fehér főkötő hímzé-
ses sárközi asztalterítőt decsi és őcsényi 
hímző asszonyok készítették 1938-ban 
egy mindmáig nem tisztázott alkalomra. 
Egyes feltételezések szerint ajándéknak 
szánták Horthy Miklós kormányzó fele-
sége számára. Az 1940-es években Ar-
gentínába került terítő Házi Judit konzul 

kultúrmissziója révén tért vissza a Sárköz-
be, ahol jelenleg a Decsi-Kiss Marcsi által 
vezetett decsi tájház féltve őrzött kincseit 
gyarapítja. A sárközi népművészetről írt 
tanulmányában Dr. Balázs Kovács Sándor 
néprajzkutató úgy vélekedik, hogy „a 
terítő különös érték, mivel ebből a hím-
zésfajtából ilyen nagy terjedelmű tárgy 
nincsen közgyűjteményben sem Tolna 
megyében, sem a Néprajzi Múzeumban”.

A népművészeti érték kalandos haza-
térésének lebonyolítása során Gaál Attila 
nyugalmazott múzeumigazgató meghívta 
Házi Judit konzult, hogy alkalomadtán 
tekintse meg: hol és milyen körülmények 
között állítják ki a nagylelkű adományt. 
Argentínai kiküldetése végeztével a 
konzul asszony röviddel hazatérte után 
élt ezzel a lehetőséggel és ellátogatott a 
Tolna megyei Decsre, ahol személyesen 
is meggyőződhetett arról: mekkora becs-
ben tartják a sárköziek a képen látható 
népművészeti remekművet. Az adomá-
nyért a helyiek ezúton is köszönetüket 
fejezik ki Roy Chantrill úrnak.

Sergio Pérez
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Előzmények
Szelecz Arnold bencés rendi áldo-

zópap (1900-1972) 1931-ben érkezett 
Brazíliába. Előzőleg Pannonhalmán 
működött. Brazíliában, a később itt, São 
Paulóban megalapított Szent Imre Kollé-
gium földrajztanára volt. 

Arnold Atya az 1930-as években a ré-
gi magyarok által alapított Vila Anastá-
cio városnegyed magyar plébánosának 
egyik írásában ez olvasható: „Van az 
itteni magyaroknak egy igen szép könyv-
tára, ami igen jó szolgálatot tesz a nem-
zeti szellem ébrentartása ügyének. Van 
a Köztársasági Körnek is könyvtára. 
Ügyes propagandának következtében 
nagy az olvasótábora...”

A „Köztársasági Kör” tagjai a 20-as 
években jöttek ki Brazíliába. Ők még a 
Kommün idejéből származó kommunis-
ták voltak, akik kölcsönös alapon nem 
kedvelték egymást a Horthy kormány-
nyal. Bécsen keresztül indultak Brazíli-
ába. Itt aztán megalapították a „Március 
15 Egyesületet” (União Cultural 15 de 
Março), amely azonban már évtizedek 
óta megszűnt. 

Az 1930-as években ide küldött bencés 
atyák egy brazil iskolát szerveztek, és 
annak is van egy magyar könyvtára. Az 
Atyák könyvtárát maga az iskola, vagyis 
a Szent Imre kollégium tartja rendben.

De ugorjunk át pár évtizedet... 
*

A Magyar Ház könyvtára
Az I. Világháború után Magyaror-

szágról, ill. az elcsatolt területekről - 
Erdély, Felvidék, Délvidék, Őrségről 
- kimenekült magyaroknak, akik a Bra-
zíliai Magyar Segélyegyletbe tömörül-
tek, a magyar kormány küldött egy nagy 
könyvadományt. 

A könyvtár tulajdonképpen a Magyar 
Segélyegylet tulajdona. Ez az intézmény 
a legrégebbi São Paulóban, és a kezdet 
kezdetén ők voltak az első könyvado-
mány címzettei.

Ennek a szép régi könyvtárnak va-
gyunk az örökösei és folytatói. A régi 
könyvekből még a mai napig létezik né-
hány a könyvtárunkban és a raktárunk-
ban.

Könyvtárunkban ma már több ezer 
magyar könyv van, régi és új könyvek. 
Két nagy teremre való! Az egyik terem-
ben vannak az olyan könyvek, amik még 
nem voltak meg, a másikban pedig a 
duplumok.

Nincs olyan hét, hogy egy magyar 
könyvekkel teli személyautó ne állna 
meg a Magyar Ház előtt, hogy az unoka 
beadja az elhunyt nagyszüleinek az elár-
vult könyveit...

Hogy folyik a munkánk?
A könyvtárt önkéntes „könyvtárosok” 

tartjuk rendben. Minden hétfő reggel hol 
négyen, hol öten bemegyünk a Magyar 
Házba dolgozni. Átnézzük a beérkezett 
új könyveket. Ami még nincs meg, azo-
kat Geőcze Veronika gondosan begépe-
li a leltárba és mi, többiek, téma szerint 
a helyére rakjuk. Eddig föllistázott közel 
4000 könyvet, de még bőven van több 
begépelnivaló. Cím, szerző, kiadóválla-
lat, kiadás helye és dátuma - ezeket az 
adatokat mind igen fontosnak tartjuk. 
Nem mindegy, hogy a könyvet ki írta, és 
mikor, hol jelent meg! 

Ezek után a könyv bekerül a „Besen-
bach Károly könyvtár”-ba. 

A Könyvtárterem nevét úgy kapta, 
hogy Besenbach Károly leánya, Ro-
zália adományozta édesapja nevében 
a helyiség földtől-plafonig érő polcait. 

Amennyiben sorozatról van szó, akkor 
a „Csernik János Tanácsteremben” levő 
polcokra helyezzük el őket. Itt igen szé-
pen veszik ki magukat! 

*

Ha a könyv már megvan, 
akkor az bekerül egy másik 
terembe, a másodpéldányok közé. Eze-
ket aztán igyekszünk eladni, elajándé-
kozni. Az ünnepélyes ebédek, vacsorák 
jó alkalmak erre. Mennek a könyvek a 
nagymamáknak, nagypapáknak, ágyban 
fekvő betegeknek.

Ha akad teherhajó, ami hajlandó át-
vinni egy könyvszállítmányt Hamburg-
ba, onnan már megorganizáltuk, hogy 
elviszi valaki Magyarországra. Eddig 
már így sikerült két rakományt, ca. 1300 
könyvet, átküldenünk. Ezek az elcsatolt 
országrészek magyarjaihoz jutottak el, 
részben volt valaki, aki a csíksomlyói 
búcsúba vitt belölük. A sikeren föllelke-
sülve most újra készítünk egy ládát dup-
lumokból.

*
Érdekes módon a könyvek, ha még-

olyan régiek is, rendszerint jó állapot-
ban vannak. A magyar olvasóközönség 
civilizált módon és szeretettel kezeli a 
magyar könyveket! De ha mégis akad 
javítanivaló, van egy könyvtárosunk, 
Nagy Szabolcs, aki a régi magyar köny-
veinket rendbe tudja hozni. Ide kívánko-
zik a könyvtárban aktív személyek név-
sora, ábécésorrendben: Bánffy Ágnes, 
Csikyné Szada Mária, Geőczéné Ráth 
Veronika, Magyarné Matolcsy Eszter, 
Nagy Szabolcs, Pillerné Tirczka Éva, 
Piller Gedeon, Sütő Ildikó, Szűcs Er-
zsébeth. Vendégkönyvtárosunk: Brázay-
né Halász Marika.

Munkájukért mindnyájukat nyilvános 
köszönet illeti. ● 

Ünnepélyes „szlovák 
ház“ átadása Magyaror-
szágon, barátságos meg-
egyezés egy közös híd 

megépítéséről. Kézfogás, széles mosoly, 
koccintás, jó példamutatás. Végre egy 
hullámhosszra kerültünk... Megvannak 
a közös célok, álmok.  

Meg is van a happy end-je az Orbán-
Fico találkozójának, de egy kérdésre jött 
válasz - „A Beneš-dekrétumok megvál-
tozhatatlanok“- újabb lavinát indított el, 
egymásra mutogatást, feszegetést. Végre 
„média hangosan“ is sikerült kirobban-
tani a Beneš-dekrétumok eltörléséért, 
érvénytelenítéséért folyó harcokat, ame-
lyek már évek óta folynak, csak eddig 
kevés figyelem irányult feléje.

Összesen 146 elnöki rendelet volt, eb-
ből 13 vonatkozott a német, ill. magyar 
kisebbség kollektív bűnösségére. Követ-
kezmény: 1945 és 1948 között lakosság-
csere, népbírósági eljárások, reszlovaki-
záció, kényszermunkák, deportálások... 

A rendeletek rengeteg ember sorsát 
befolyásolták. Az én családomat sem kí-
mélték. Nagypapám, ahhoz, hogy befe-
jezhesse tanulmányait Magyarországon, 
a Dunán kellett átszöknie csempészek se-
gítségével. Legszörnyűbb történet mégis 

az, amikor koholt perek vádjával déd-
nagypapámat letartóztatták és családja 
zsarolásával próbálták szóra bírni. Ah-
hoz, hogy mentse gyermekeit, feleségét, 
inkább az öngyilkosságot választotta.

Figyelve a hangadásokat, különböző 
nyilatkozatok születtek. Egyesek sze-
rint „napjaink Beneš-dekrétuma az ál-

lampolgársági törvény“. Az 
MKP elnökének véleménye: 
„A II. Világháborúért már 
a német nemzet sem bűnös, 
így nem lehet bűnös a ma-
gyar kisebbség sem. Ennek 
ellenére továbbra is szerepel 
a kollektív bűnösség elve a 
szlovák jogi normákban, s 
ezt senki sem törölte el”. 

Fiatal fejjel elgondolkod-
va mindkét kijelentésnek 
igaza van. Való igaz, hogy 
az állampolgársággal kap-
csolatos szégyenletes, meg-
alázó, emberi jogokat sértő 

törvényeket a dekrétumokból merítették. 
Éppenséggel ma egy kicsit másként van 
megfogalmazva a törvény, de a lényeg 
ugyanaz: elvesztik szlovák állampolgár-
ságukat, ezáltal „nem is léteznek“... Na-
gyon elszomorító, mintha nem is a mo-
dern világban, a 21. században élnénk. A 
bűnösséggel kapcsolatos kifejezés még 
nagyobb fájó pont, hisz az „érvényesség“ 
jogában még engem is bűnösnek titulál, 
holott még szüleim sem éltek azokban a 
szörnyű években.

Most, hogy újra fellendült a dekrétu-
mok sérthetetlensége ellen folyó harc, 
remélem sikerrel jár, nemcsak az Euró-
pai Parlamentben, hanem idehaza, Szlo-
vákiában is. Hajlandó lesz a szlovák fél 
is, Fico is engedni, és érvénytelenítik a 
már az iskolában csak a „történelem ré-
szeként“ tanult Beneš-dekrétumokat? 

Újabb harc a felvidéki magyarságnak - 
de bátran állunk elébe! ●

BRAZÍLIAI  HÍRADÓ                                Pillerné Tirczka Éva, São Pauló-i tudósítónktól

A São Pauló-i magyar könyvtár

Kovács Attila     
 SPORTROVATA: 

Sokszoros bajnokok - külhonban
Több magyar kajakos is elhagyta Magyarországot 

Bartusz Réka (Felvidék):
Mégsem lezárt ügy

Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
átadják a Pilisi Szlovákok Központját

A Besenbach Károly teremben: 
olykor a szerző is „begépel”...

A könyvtárterem, 
a padlótól a mennyezetig érő polcokkal

A sorozatok elhelyezése a Csernik János 
Tanácsteremben 

Sajátos eset zajlik az egyik 
legeredményesebb sport-
ágban, a kajak-kenuban. 
Azok után, hogy a magyar 
válogatott 3 aranyéremmel 
megnyerte a londoni olim-
pia kajakos éremtáblázatát, 
mindenki azt várta, hogy 
nyugodt ősz elé néznek a 
sportágban dolgozó edzők és versenyzők.

Ehhez képest újabb és újabb negatív 
hírek látnak napvilágot.

Elsőként a szövetség elnökének kijelen-
tése borzolta a kedélyeket. Ebben Baráth 
Etele kilátásba helyezte a szövetségi 
kapitányi poszt megszüntetését. Miután 
a jelenlegi kapitány, Storcz Botond igen 
sikeres olimpiát zárt, az elnöki elképze-
lés nyilvánosságra kerülése több mint 
meglepő volt.

Mint később kiderült, ez csak a kezdet 
volt.

Néhány nap múlva ui. olimpiai-, világ- 
és Európa-bajnokok jelentették be, hogy 
más ország színeiben kívánják folytatni 
pályafutásukat. Benedek Dalma Szerbiá-
ba megy, Paksy Tímea pedig Ausztria 
színeiben versenyez majd a jövőben. Be-
nedek és Paksy összesen közel negyven 
(!) vb és EB-aranyérem birtokosa, vagyis 
mindketten igazi klasszisok, akiknek tá-
vozása nagy veszteség számunkra. 

A legnagyobb vissz-
hangot azonban mégis 
a háromszoros olimpi-
ai bajnok Janics Nata-
sa távozása okozta. A 
délvidéki - közelebbről 
bácskapalánkai - szüle-
tésű sportolónő, akinek 
felmenői között magya-

rok is vannak szép számmal, hivatalo-
san 2002 óta volt a magyar kajak-kenu 
válogatott tagja. Most azonban visszatér 
szülőföldjére, és Szerbiában próbálja meg-
ismételni magyarországi sikereit.

Távozásának hivatalos bejelentésekor 
arra kérte a magyar sportbarátokat, hogy 
ne gyűlöljék őt a döntése miatt. Gyűlö-
letről természetesen szó sincs, hiszen sok 
örömet okozott nekünk, magyar sport-
barátoknak. Azonban elkerülhetetlen a 
csalódás, hiszen átlagos versenyzőként 
érkezett Magyarországra tíz évvel ezelőtt 
és bizony itt építettek belőle olimpiai baj-
nok, világklasszis versenyzőt.

Janics döntésének elfogadását ugyan-
akkor jelentősen könnyíti, hogy a lon-
doni hős, Kozák Danuta személyében 
továbbra is miénk maradt a világ legjobb 
női kajakosa.

Aki minden, de tényleg minden tekin-
tetben felülmúlja vetélytársait - köztük az 
immár „szerbbé váló” Janicsot is! ●
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 Így élünk, éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

Szeptember elején, Bu-
dapesten több mint 19 
ezren vágtak neki az ún. 
„fél maratoni” távnak. A 

szép, verőfényes őszi napon százezernél 
is többen szurkoltak a futók seregének, s 
a főváros több pontján jókedvű önkéntes 
alkalmi zenészek húzták a talpalávalót. 
Budapesten tehát remek a hangulat - 
mondhatnánk - figyelemmel arra, hogy 
Madridban a gumibotok minőségét és a 
könnyfakasztó gránátok szavatosságát 
tesztelik… 

S amúgy fél Európa lázas állapotban 
van. A gazdaságinak elkönyvelt válság 
egyre jobban mélyül. Neves közgazdászok 
már az európai jóléti rendszerek halálát 
jósolják. Olaszországban drasztikusan 
lecsökkent a fogyasztás, s mozgolódnak a 
szakszervezetek - adják hírül az újságok. 
Franciaországban is nő az elégedetlen-
ség. Angliában az idegen munkavállalók 
beutazásának korlátozását fontolgatják. 
Görögországban pedig az hír, ha egy hétig 
nem voltak utcai zavargások. 

*
Látszólag tehát nálunk még minden 

rendben van. Akár hátra is lehet dőlni egy 
kényelmes fotelben. Valójában azonban ez 
csak a felszín. Lakossági viszonyokat egy 
picit megkapargatva kiderül, hogy sok a 
panasz és nyomasztóak a gondok. Mint 
tudjuk, nálunk a nyár mindig könnyebb. 
Tél közeledtével nehezül a megélhetés. 
Megszűnnek az őszi alkalmi munkák. 
Jön a fűtési idény. S az aszályos év miatt 
egyértelműen drágulnak és még drágulni 
fognak az élelmiszerek. Ennek nyomán 
határozottan érzékelhető az infláció. A 
makrógazdasági térképre tekintve sem 
láthatunk biztató fejleményeket: továbbra 
sincs megállapodás az IMF-el. Gazdasági 
elemzők szerint ez nagymértékben meg-
drágítja a mindennapi életünket, tekin-
tettel arra, hogy az államháztartás rövid 
lejáratú államkötvények kibocsájtásával 
tud csak a felszínen maradni, ami lényege-
sen drágább, mint egy hosszú távú, kisebb 
kamatozású kölcsönszerződés.

Erre azonban jelen idők szerint - a 
sok keleti útkeresés ellenére - csak egy 
táncpartner maradt a kispadon: az IMF. Ők 
viszont olyan feltételeket szabnak, ami a 
magyar lakosság körében egyet jelentene 
egy katasztrófával. Kétszáz eurónyi nyug-
díjakat hová lenne szabad csökkenteni? Le 
szabad-e faragni a családi pótlékokból, 
amikor a születések számának fogyat-
kozása már így is tragikus? Be lehet-e 
vezetni ott ingatlan adót, ahol a lakosság 
kétharmada egyik napról a másikra él? 

Természetesen meg lehet ezzel pró-
bálkozni, de az a kormány, amely erre 
a lépésre elszánja magát, biztosan elbu-
kik. Legalábbis ezt bizonyítják a kör-
nyezetünkben a közelmúltban lezajlott 
események. Feltehetően ez a gondolat 
ott van az IMF vezetők fejében, akik 
köztudottan nem kedvelik a most regnáló 
magyar kormányt, s erre az útra terel-
getnek bennünket. Márpedig úgy van ez 
elkönyvelve, hogy a pénzvilág diktálja a 
tempót. Merthogy: akinek pénze van, an-
nak muzsikálnak… Így aztán a pénzvilág 
engedélye nélkül lassan már nem alakul-
hatnak kormányok. Aki pedig nem áll be 
a sorba. annak helyzetét ellehetetlenítik. 

Azt kell látnunk, hogy ez az IMF által 
ily módon fenntartott mechanizmus mű-
ködőképes; mert ugye más ám a helyzet, 
ha egy új kormány jön, és azzal áll elő, 
hogy itt bizony nincs más lehetőség, csak 
a megszorítás, mert az előző garnitúra 
mindent elrontott. Ezért átmenetileg ösz-
szébb kell húzni a nadrágszíjat, de majd 
nem olyan sokára jobb lesz. Már látszik 
a fény az alagút végén… Aztán évekig 
visszafelé lehet mutogatni, mire majd 
jönnek ismét újak… Ismerős történet ez 
azoknak, akik már maguk mögött tudják 
az élet javát. Fiataloknak pedig - mint 

tudjuk - még minden régi kunszt új… 
Így el lehet még évekig húzni, halasztani 
a kamatrabszolgaságot. 

*
Mindezek tudatában az ellenzék érzi 

már az idő közeledtét, amikor meg lehet 
lovagolni a nyomorúságot. Közelebb lehet 
kerülni a kondérhoz. Egyre-másra hallani 
azokat a „szakértői” véleményeket, hogy 
nem a külső körülmények, nem a válság, 
hanem a kormány felelőtlen, átgondo-
latlan gazdaságpolitikája miatt nem akar 
vége szakadni a vergődésünknek. S jönnek 
a csodatévő, jövőbe látó messiások, akik 
azt ígérik, hogy majd ők kivezetik az or-
szágot a válságból. Sok bámészkodó akad 
az efféle licitálásoknál, mert hát ugye éhes 
disznó makkal álmodik...

A megnehezedett életkörülmények 
óhatatlanul félelmet generálnak. Olyan 
állapot ez, mint amikor megbillen a hajó, 
és az utazó közönség gyorsan átszalad a 
másik oldalra. Ennek jelei mutatkoztak 
meg a legutóbbi időközi választásokon, 
amit illene nagyon komolyan venni a kor-
mányoldalon. Dunaföldváron és Sopron-
ban, a Fidesz egykori fellegvárában, már 
MSZP-s jelöltek győztek. A kormánypárt 
és a Jobbik támogatottsága csökkent, az 
LMP vidéki viszonylatban szinte alig mér-
hető. Röviden így fest a honi pártpolitikai 
helyzet, a kormányzati ciklus félidejében 
két spontán alakult időközi választás vég-
eredményeként. 

*
S akkor talán lehet egy kis időt sza-

kítani a kérdőjelekre. Miért csökkent a 
kormányzó pártok népszerűsége? Miért 
veszített teret a jobboldal? Kényes kri-
tikai kérdések ezek, amit nem lehet elég 
tapintatosan boncolgatni. Magyar vi-
szonylatban ugyan lehet egy kritika építő 
szándékú. Lehet jóindulatú. Lehet őszin-
tén feltáró jellegű, de attól még kritika 
marad, és azt nálunk bizony nem szeretik. 
Sok emberi gyarlóság sűrűsödik össze az 
efféle kedvezőtlen véleményekkel való 
találkozáskor. Nem volt az véletlen, hogy 
hajdanán a rossz hírek hozóját lefejez-
ték… De vegyünk egy nagy sóhajtást.

Mindenek előtt azt célszerű figyelem-
be venni, hogy a csalódottság a jobboldali 
szavazók táborát tekintve jelent problé-
mát, mert a baloldal híveinek csalódottsá-
ga eleve kódolva van és ellenzéki oldalról 
kiválóan hangolható.

Ami jobboldalon komoly gondot 
jelent - főleg vidéki viszonylatban - az 
a közbiztonság sanyarú állapota, amiről 
már korábban sokszor szóltunk. A „két 
hét alatti rendből” - amire oly sokan vá-
gyakoztak - két év után szinte nem is illik 
beszélni. Lényegében nem lehet számba 
venni a jelenlegi bűnügyi állapotokat, 
mert a bűncselekmények legnagyobb 
részét már be sem jelentik. Így a meglévő 
statisztika szinte használhatatlan. Néha-
nap a budapestiek is felkapják a fejüket, 
amikor nem üzemel a Hév, mert ellopták a 
kábeleket - de aztán megy minden tovább.

A rendőrségi átszervezés - sajnos - 
nagyon későn jött. Hatásait még nem ér-
zékeljük, a bizalomvesztést viszont annál 
jobban. A már korábban emlegetett, köz-
utakon kifejtett büntetési akciók nyomán 
azt kellett megtapasztalni a hétköznapi 
polgárnak, hogy miközben a közbiztonság 
egy szemernyit sem javult, őt, aki lelkese-
dett a változásokért, minden apró-cseprő 
szabálytalanság miatt lépten-nyomon 
keményen megbírságolják. Ennek hatásai 
még évekig hatnak. Az újonnan felállított 
hatósági szerveknél is - ami lényegét 
tekintve egy pénzszerző szervezetté 
avanzsált - hasonlókat kellett érzékelni. 
Először büntetnek, aztán kérdeznek. No 
és azokat büntetik, akik legjobban küsz-
ködnek a mindennapi gondokkal. Miből is 
fakad ez? Hát abból, hogy a régi rendszer 
káderei ugyanott vannak, ahol korábban 
is voltak. Legfeljebb kényelmesebb ülő-

alkalmatosságot kaptak. S miután egyre 
szorul az ideális munkalehetőségek köre, 
valahová el kell helyezni a rokongyereke-
ket. S ha megüresedik egy ilyen „jó hely”, 
alakul egy új szervezet. Ott ugye nem az 
ötvenhatos veteránok fiai-leányai fognak 
állást kapni. S miután valamit fel kell 
mutatni az új ellenőröknek, pénzre pedig 
egyre nagyobb a szükség, valakiket meg 
kell büntetni. S talán már sejti a jó olvasó: 
kiket lehet megbüntetni? Bizony-bizony, a 
régi jó osztályidegeneket, hajdani kuláko-
kat, ötvenhatos ellenforradalmárokat, ill. 
azok leszármazottjait. Így működik az a 
bizonyos, sokat emlegetett „kettős mérce” 
az alagsori szinten, amiről két lépcsőfok-
kal feljebb már hallani sem akarnak. 

A dolgok természeténél fogva ez a 
„nemes szándék” soha nem érhető tetten, 
mert jogalapot mindig lehet kreálni. Van-e 
olyan hely, ahol nem lehet hibákat találni? 
Más kérdés az, hogy mit gondolnak, mit 
hisznek el a sokat tapasztalt, sok megpró-
báltatást megélt polgárok. Szabad azon 
csodálkozni, ha a jobboldali szavazó kiáb-
rándul? Mindebből az szűrődik le, hogy az 
ő helyzetük nem javul. Sőt, a szocialisták 
országlásához képest - romlott! Ha mégis 
csak létezik valamiféle rendteremtési 
szándék, az a kormány tehetetlensége 
folytán nem tud érvényesülni. S jaj annak 
a kormánynak, amit már sajnálni kell!

*
Az is egyértelmű, hogy ezt a rend-

teremtési szándékot a régi rend hívei 
lépten-nyomon meg tudják torpedózni. 
Mint például a bírók nyugdíjazását. A libe-
rálisok lármázására az Alkotmánybíróság 
megsemmisítette a bírák nyugdíjazásáról 
szóló törvényt. Az Unió aggodalma pe-
dig már fenyegetéssé alakult. S mint azt 
Lázár János frakcióvezető elismerte: az 
USA nagykövetsége folyamatosan nyo-
más alatt tartotta a kormányt, ami abban 
nyilvánult meg, hogy gyakran érdeklődtek 
bizonyos régi elvtársak ügyének pillanat-
nyi állása felöl! Sőt, érdeklődésükkel az 
ügyészséget is zaklatták… Amit a magyar 
kormány berkeiben egyértelműen úgy 
kellett értelmezni, hogy jobb ezeket az 
ügyeket jegelni. Az ügyészségeken pedig 
össze kell csapni a bokákat, ha az USA 
nagykövetségéről érdeklődnek…

*
Ez bizony egyértelműen beavatkozás 

a magyar belügyekbe. Vajon el tudná-e 
képzelni az olvasó, hogy az Egyesült 
Államokba akkreditált magyar diploma-
ták az USA legfőbb ügyészétől kérnek 
rendszeresen tájékoztatást bizonyos USA 
állampolgárok viselt dolgainak vizsgálata 
eredményeiről? Mindez persze nem okoz 
fejtörést az átlag magyarnak, aki mindeb-
ből azt szűri le, hogy továbbra is folyik a 
maszatolás. Nincs elszámoltatás. Azokat 
a bizonyos érinthetetlen embereket ezután 
se szabad megérinteni. Márpedig nem ezt 
ígérték… 

Igazságszolgáltatási gyakorlatunk 
anomáliáit mi sem érzékelteti jobban an-
nál, minthogy a Horthy Miklós szobrát 
festékkel leöntő ügyvédet megdicsérte 
a siófoki bíró, mondván: „Erkölcsileg 
pozitív tartalmú és társadalmilag hasznos 
figyelemfelhívás volt.” Kell ehhez bármit 
is hozzáfűzni? A bírói döntés napokig 
beszédtémát adott. A jobboldali médiában 
sorjáztak a remekebbnél remekebb írások. 
Szentmihályi Szabó Péter sajnálkozásá-
nak adott hangot azért, hogy ő bizony ez 
idáig még egyetlen szobrot se öntött le… 
A baloldal viszont mélyen hallgatott, mert 
annyira kilógott a lóláb, hogy azt gyorsan 
el kellett takarni. Az pedig ugye magától 
értetődik, hogy megindult a festékkeverés. 
Néhány nap múltán piros festékkel leön-
tötték a Siófokra költöztetett Károlyi Mi-
hály szobrot, Majd kis idő multán Antall 
József emlékművét dekorálták ki sárga 
festékkel. Így színesedik közéletünk. 

*

Az már szinte természetes, hogy 
Budai Gyula, a Kormányzati Ellen-
őrzési Hivatal egykori vezetője, aki az 
elszámoltatásban munkálkodott, pert 
veszített és pénzbírságot kapott azért. 
mert abbéli véleményének adott hangot, 
hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gor-
don hamisan tanúskodtak…

A Nokiás dobozba csomagolt csú-
szópénzekről elhíresült Hagyó Miklós, 
egykori budapesti alpolgármester ellen 
tanúskodó Antal Attila - volt BKV igaz-
gató - visszavonta vallomását, mert arra 
a végkövetkeztetésre jutott, hogy ő azt 
rendőri kényszer alatt tette. A rendőrség 
szerint viszont kihallgatások minden eset-
ben szakszerűen az ügyvédje jelenlétében 
zajlottak! S lám, most kiderült, hogy mégis 
kényszerítették! A liberális média meg is 
magyarázza a dolgot: olyan emberek, akik 
hozzá vannak szokva ahhoz, hogy Micike 
és Mancika rendelkezésre áll és időben 
szervírozza a reggelit, annak bizony a rend-
őrségi fogda kényszer. S most itt a nagy 
tanácstalanság, mitévő legyen a bíróság? 

Az Unió pedig biztosokat küldött 
Magyarországra, hogy tanulmányozzák 
a demokrácia és a szabadságjogok érvé-
nyesülését! Még ezt is el lehet fogadni. 
Miért is ne jönnének? Akik ui. az Unióból 
ide jönnek szabadságokat tanulmányozni, 
azoknak halvány fogalmuk sincs a poszt-
kommunista viszonyokról. Azt kellene 
bemutatni végre valahára, hogyan működik 
nálunk ez a rendszer. Ott a hiba, hogy a 
magyar kormány részéről nem akad egy 
alkalmas ember, aki egyszer közérthetően 
elmagyarázná, példákkal demonstrálná, 
hogy a magyar demokrácia nem a jobblábá-
ra sánta, hanem pont ellenkezőleg: a balra, s 
ez ügyben a magyar kormánynak hallatlan 
adóssága van a lakossággal szemben. 

*
Sajnálatos módon külkapcsolataink 

tekintetében sincs okunk dicsekvésre. 
Apróságnak tűnik talán a nagyvilág dolga-
ihoz képest, de a „Temerini fiúk” ügyében 
homlokráncoláson kívül mást nem sikerült 
elérni. (l. AMH 2010. november, fedőlap).

A szlovákiai kettős állampolgárság 
viszonylatában a megbüntetett szlová-
kiai magyarok érdekében egy lépéssel 
se jutottunk közelebb a megoldáshoz. 
Megkezdődtek ugyan a szlovákokkal 
való tárgyalások. Nagyon jól hangzik az, 
hogy: egyelőre arról tárgyalunk, amiben 
egyetértünk, de ugye mindannyian tudjuk, 
érezzük, hogy ez kevés az üdvösséghez. 
El is mondják az elszakított területen élő 
barátaink: „Tudjuk mi, hogy jót akartok, 
de feleslegesen kár felbiztatni az embe-
reket, ha nem tudtok érdemben segíteni, 
mert nekünk itt kell élni…” 

*
Ez után a kis kormányzati kritika 

után térjünk vissza napjaink fejleményei-
hez. Közeledik ötvenhat 56. évfordulója. 
A liberálisok s az általuk generált baloldali 
civil szervezetek, amelyek szemrebbenés 
nélkül felvették a lengyel Szolidaritás 
nevét, magukénak mondják az 56-os Kos-
suth címert. Együtt a másik, a „Millióan a 
Szabadságjogokért” elnevezésű nagyobb 
szerveződéssel (MILLA) nagyarányú 
demonstrációra készülnek. A rendezvény 
egyik fő szónoka Bajnai Gordon - Hil-
lary Clinton üdvöskéje - lesz, aki ebből 
az apropóból tér vissza a politikába. A 
másik nagy rivális, Gyurcsány Ferenc 
rosszallását fejezte ki, amiért Bajnai 
színre lép a Millások rendezvényén, ahol 
bizonyára sokan lesznek. Mint ahogy a 
kormánnyal szimpatizálók legújabb bé-
kemenetén is szép számban felsorakoznak 
majd. Számháborúk dolgában tehát nem 
lesz hiány. Jóideig eltart majd a vita: hol 
voltak többen? A lényeg azonban nem a 
résztvevők számában van elrejtve, hanem 
az elkövetkezendő év bölcsességet igény-
lő kormányzásában.

Barkuti Jenő
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Mit  ha l l o t t  a z  A MH ?

Sürgősen keresnek 0-Ne-
gativ véradókat a 11 éves 
Makkos Jancsi Sebestyén 
részére, akit november 14-
én operálnak. (Részletek l. 
a SP 3.o.)

Figyelem! Az októberi AMH spanyol 
részében közöltünk egy levélváltást. 
Egyrészt Varga Koritár Pál magyar 
nagykövet levelét, amelyet a Clarín 
főszerkesztőjéhez, Ricardo Kirsch-
baumhoz intézett az Alejandro Bo-
rensztein tollából származó, magya-

rokat sértő cikksorozat miatt. Mellet-
te jelentettük meg Borensztein Varga 
Koritár nagykövethez intézett levelét, 
amelyben sajnálatát fejezi ki, hogy 
írásaival esetleg bárkit is érzékenyen 
érintett volna, nem volt benne bántó 
szándék, és elnézést kér a kolóniától. 

Az ügy kicsengése, hogy a maga 
részéről Ricardo Kirschbaum fő-
szerkesztő szeptember 25-én a nagy-
követtel folytatott személyes beszél-
getésben elnézést kért, ha a cikkek 
tartalmával valakit megbántottak 
volna. Az ügy ezzel le van zárva.

Elhalálozások
Sajnálattal értesültünk, hogy Siklósi Lajos (Újpest, 

1915.5.1) Mar del Plata-i lakóhelyén október 11-én el-
hunyt. 97 évesen még jó egészségnek örvendett, szívesen 
olvasta az AMH-t. Magyar József barátunk felesége 
Anikó édesapját gyászolja benne. Béke poraira!

Születés
Szeptember 28-án 

Mallát  Ádám és 
Zaha Eszti berlini 
otthonába megérke-
zett a várva várt kis 
Csilla, 3,200 kg súly-
lyal és sok hajjal. 
Mindhárman reme-
kül vannak - a szülés 
után 3 órával a kis-
mamát már haza is 
engedték... Az AMH 
ezúttal gratulál nagy 
örömmel a frissen 
sült Zaha nagyszü-
lőknek és Lomniczy 
dédszülőknek!

Születésnap(ok)
- Ahogy a szomszédos oldalon olvashatjuk, a Bo-

szorkák San Martín de los Andes-i kirándulásuk alatt 
ünnepelték Siraky Lenke és Kesserűné Angyalka kerek 
számú születésnapját. A késve érkezett képen látható, 
hogy sajnos Hapci lemaradt a szép útról, mivel még 
mindig az ágyat őrzi kellemetlen balesete után (l. AMH 
októberi szám). 

- Íjjasné Weckerle Katalin 90. születésnapját ünne-
pelték nagy családi körben! Kati nagymamát szeptember 
30-án köszöntötték föl Íjjas Péteréknél, ahol jelen volt 
a család és rokonság apraja-nagyja, annyian, hogy be 
se fértek a fotóra! Gratulálunk! (néhai id. Íjjas Árpád 
nagypapa egy napon született feleségével - idén lett 
volna 99 éves). 

Utazók
Az AMISZ „feszes 

programot” állított 
össze a Magyaror-
szágról várt magas 
vendégek részére, 
akik Chile és Uru-
guay után másfél 
napig  ér in te t ték 
városunkat. Répás 
Zsuzsanna Nem-
zetpolitikai helyettes 
államtitkár és Nt. 
Kocsis István, a 
Kapcsolattartási Fő-
osztály osztályveze-
tője tőlünk Chacoba, 

onnan át Paraguayba és ez után Brazíliába igyekeztek 
- mindezt röpke pár nap alatt. Mind Argentína, mind 
Brazília az ő dátumaikhoz alkalmazkodott az október 
23-i Nemzeti ünnep megtartásával. Figyelemreméltó az 
a teherbírás, ahogy az utazók zokszó nélkül, jókedvvel 
járták végig a különböző programpontokat. Bővebbet 
következő számunkban! 

Események 
- Nagy örömünkre az Evangélikus Egyházban, októ-

berben Nt. Écsi Gyöngyi által megtartott összes magyar 
Istentiszteleten egyre több hívő volt jelen, felekezeti 
különbség nélkül. Október 21-re vártuk a fentebb említett 
notabilitásokat. Ez alkalommal Nt. Kocsis Istvánnak 
kellett volna prédikálnia, azonban hiába a szép tervek, 
beleszólt az Aerolíneas, és a Montevideóból jövő gép 
kétórás késéssel érkezett. Ezért végig Nt. Écsi szolgált, 
aki az e vasárnapra eső Anyák Napjára mélyen beható, 
szívhez szóló prédikációval ajándékozott meg minket. 
Nt. Écsi Gyöngyi november 4-i Istentiszteleten búcsúzik 
a kolóniától. Nagyon fogjuk hiányolni! 

- Az Argentinische Tageblatt laptársunk szeptember 
29-én szépen számolt be az idei, 10. CAAL-ról (Xº En-
cuentro de Comunidades de Habla Alemana de América 
Latina), amelynek sajtókonferenciájára az AMH szer-
kesztő külön meghívást kapott. Erről képet is közöltek. 
Az ott elhangzott, igen tanulságos tények főképpen arról 
nyújtottak fölvilágosítást, hogy a mieinkhez mennyire 
hasonló problémákkal küzdenek a német közösségek 
szerte Latin-Amerikában, és ezek között kiemelten a né-
metnyelvű sajtóorgánumok (hanyatló olvasószám, nyom-
tatás és postaportó költségek drágulása, stb.) Mindegyik 
résztvevő külön hangsúlyozta, hogy a bizonytalan jövőre 
való tekintettel nem tudják, meddig jelennek még meg. 

EZ-AZ
- Kunckelné Ildikó LAMOSZSZ elnök szerint ki-

emelten fontos, sőt abszolút szükséges a személyes 
kapcsolatok megteremtése a Magyar Diaszpóra Tanácson 
belül. Az október 8-án megtartott II. ülésen, mint a múlt 
évben is, minden LAMOSZSZ tagország képviselve volt 
(mindkét esetben Paraguay kivételével). Nagy a távolság, 
az igaz, de Ausztráliából és Új-Zélandból is ott voltak a 
képviselők, mert fölmérik az egységes elkötelezettséggel 
folytatott tevékenység fontosságát a nemzeti identitás 
megerősítéséért és a nemzeti integráció elmélyítéséért. A 
Magyar Kormány hangsúlyozottan számít a diaszpórában 
élő magyar közösségekre, a befogadó államban felhalmo-
zott szellemi potenciáljukra és kulturális örökségükre a 
világ magyarsága megbecsültségének és versenyképes-

ségének együttes megerősítése érdekében. Venezuelát 
az ottani Magyar Ház elnöke, Gózon Imre képviselte, 
Uruguayt az UMO elnöke, Jankovics Károly, Brazíliát 
Hegyi Ferenc (Montano Francisco), aki úgy a Magyar 
Ház, mint a Segélyegylet vezetőségében benne van. 
Részünkről Szabó Éva a dátum eltolódása miatt nem 
tudott jelen lenni és képviseltette magát Fóthy Erzsébet 
Lumpival, aki sajnos már évek óta nem él köztünk és 
elégtelenül van értesülve a koloniális intézményekről 
Argentínában és a helybeli eseményekről.

- Süllős Lenkétől kedves előfizetőnktől megtudtuk, 
hogy Nannar a Ragyogó c. fiatalkori nagy regénye 
olvasható weblapján www.lilysullos.com.ar. A tárgya 
az elsüllyedt földrésznek az utolsó évei, ami a szerző 
szerint nem Atlantisz hanem Naa, a fény országa és nem 
az Atlanti Óceánon, hanem a Csendes Óceánon volt. 
Lenke írásai, versei magyar köztulajdon lévén, bárki által 
bármikor és bárhol közölhetők.

- Családkutatások: Ahogy a rendelkezésre álló hely 
engedi, igyekszünk időnként hírt adni kerestetés-meg-
oldásokról, család-összevezetésekről, amelyek az AMH 
közbenjárásának köszönhetőek. Mindig öröm a megol-
dott kerestetés! 

A minap megint levelet kaptunk: „Wagner Gyula nyug-
díjas vagyok, Budapesten élek és a családomat kutatom. 
Olvasva Kovács Nóra: Szállítható örökség c. könyvét 
(*), az 50. oldalon nagyanyám elbeszélése elevenedett 
föl, amikor külföldre szakadt rokonainkról mesélt. A 
könyvben, ugyan név nélkül, mesél - többek között - 
szüleiről az egyik interjúalany, ami egyezik nagyanyám 
elbeszélésével, amely szerint apám unokatestvére, Dr. 
Várnai (Wagner) István csendőrhadnagy 1948-ban az 
oroszok elől menekülve Argentínába emigrált. Ha Ön 
tud valamit a családról, tisztelettel kérem, hogy a fenti 
e-mail címen értesítsen.”

Trixi azonnal kézbe vette ezt az újabb rokonkerestetést, 
és ügyességének, leleményességének köszönhetően egy 
nap alatt (!) megoldódott a kérdés. Már folyik a levelezés, 
és egy esetleges következő magyarországi út tervezése a 
boldog Wagner Erzsébet Kuki részéről, aki alig várja, 
hogy az új rokonokat személyesen is megismerhesse.

Hírek
- „Magyarország jövője részben azon múlik, hogy az 

egyházi intézmények kinyíljanak, és egyaránt érvénye-
süljenek a társadalomban az általános és az egyházi 
nevelési elvek” - jelentette ki Balog Zoltán, az Emberi 
Erőforrások minisztere. (fn24)

- Nem mutatják be A hatodik koporsó című Csurka 
István-drámát az Újszínházban - közölte Tarlós Ist-
ván főpolgármester. A döntésről értesítette őt Dörner 
György, az intézmény igazgatója. A főpolgármester 
hangsúlyozta, hogy a darabbal kapcsolatosan csak vé-
leményt mondott, és azt megismerve Dörner György 
úgy döntött, hogy nem mutatják be A hatodik koporsót, 
helyette egy sokkal korábban írt, egészen más témájú 
Csurka darabot tűznek műsorra. 

A darab kikérhető e-mailen Szerkesztőségünkből.
- George Pataki, az amerikai New York állam korábbi 

kormányzója a közeljövőben felveszi a magyar állam-
polgárságot és szavaz a 2014-es magyar választáson. A 
politikus, aki olasz és ír kötődésű is, mindig magyar szár-
mazását tartotta a legfontosabbnak. New York állam volt 
kormányzóját jelenleg is sok szál köti Magyarországhoz, 
és ezt a kapcsolatot kívánja erősíteni azoknak az amerikai 
fiataloknak az esetében is, akik bár részben magyarok, 
ma még szinte semmit sem tudnak az országról. Észak-
Amerikában 1,4 millió a magyar a 2000-es népszámlálás 
szerint, 7%-uk mondta azt is, hogy beszél magyarul.

- Kiemelt figyelemmel kíséri az Európai Unió Európai 
Külügyi Szolgálata (EKSZ) Tóásó Előd ügyét Boliviá-
ban, és a legmagasabb szintű találkozók során is felvetik 
a problémát. Gál Kinga fideszes európai parlamenti kép-
viselő tájékoztatása szerint Catherine Ashton külügyi 
főképviselő hivatala hangsúlyozta a gyors, pártatlan és 
mindenre kiterjedő nyomozás, valamint a szabályszerű 
eljárás elveinek és a tisztességes eljárás lefolytatásának 
szükségességét. (MTI/Erdély.ma)

- A külhoni magyar újságírást segítők Sándorov Péter-
díjával tüntették ki a székelyföldi Gyergyószárhegyen 
Szili Katalint, az Országgyűlés volt elnökét, aki a 
napokban több erdélyi város magyar közösségét kereste 
fel. Az első Sándorov Péter-díjat Hámos László, a New 
York-i Hungarian Human Rights Foundation (HHRF) 
elnöke kapta 2007-ben (MTI)                    
(*) A HKK-ból kikölcsönözhető.                          (BGT és HKZS)

A kis Csilla, vidám szüleivel

A Boszorkányok a Lacar tó előtt. A szokott tízescsoportból
hiányzik a még lábadozó Lindqvistné Hapci és a fényképező 

Kerekes Ági: b.-j., félig guggolva Honfiné Kati, Göndör Emma; 
állva Fóthyné Judith, Lomniczyné Letti, Siraky Lenke, Roószné 

Gabi, Siraky Irén, Kesserűné Angyalka 

hátul Blahó Cili, Íjjas Péterné Lindqvist Pia, Íjjas Péter, 
Íjjas Árpád, Íjjas Árpádné Adriana Barreiro; elöl Íjjas Caro, 

Íjjas Diana, az ünnepelt, Íjjas Nico, Blahó Kami. 
Lemaradt a képről Íjjas Christian, a legidősebbik unoka 

A két díszvendég között a szerkesztő 
a Hungáriában, a fogadó vacsora után 

                                                 Fotó Demes F.

Nt. Écsi Gyöngyi szava számos, magyar igehirdetésre éhes 
hívőt odacsődített az evangélikus templomba   Fotó Szabó É.
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- Minket érintő esemény a Magyar 
Diaszpóra Tanács II. ülése október 
8-án. Erre a világ szórványmagyarsá-
ga szervezeteinek regionális képvise-
lői az Országházba voltak hivatalosak. 
A reggel 8-tól este 6-ig tartó részletes 
program levezetésével Répás Zsuzsan-
na helyettes államtitkár volt megbízva. 
A megnyitó beszédet 9 órakor Orbán 
Viktor miniszterelnök tartotta. Bemu-
tatkozás és fotózás után Semjén Zsolt 
helyettes miniszterelnök előadása kö-
vetkezett, amit a sajtó képviselőivel 
folytatott eszmecsere követett. Déli 1 
órakor díszebéd az Országház legszebb 
csarnokában. A pohárköszöntőt Mar-
tonyi János külügyminiszter tartotta. 
Délután 2- kor kezdődött el az Ország-
ház különböző termeiben a Regionális 
Képviselők tárgyalása. Mint tudjuk, 
a Diaszpóra Tanács 5 csoportra van 
elosztva: a Nyugat-Európai Szerveze-
tek, Észak-Amerikai Szervezetek, La-
tin-Amerikai Szervezetek, Egyházi és 
Cserkész Szervezetek, Ausztráliai, Dél-
Afrikai, Izraeli, Szervezetek. 

- Dél-Amerikát Kunckelné Fényes 
Ildikó, a LAMOSZSZ elnöke képvi-
selte, akinek egy regionális beszámolót 
kellett tartania részletes információkkal 
a magyar kormánytól kapott segélyek 
felhasználásáról, az elmúlt év esemé-
nyeiről akár magyar szempontból, akár 

az új haza szempontjából, a fontosabb 
rendezvényekről, stb.

- A nálunk az október 21-re ütemezett 
Nemzeti ünnepre Répás Zsuzsanna és 
Nt. Kocsis Attila, a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság Kapcsolattartási Főosz-
tály osztályvezetője látogattak hozzánk. 
Eddig csak hírből ismertük egymást. 
Most ők jöttek megismerni minket, de 
erről már következő számunkban lesz 
beszámoló.

- Monostoryné Ildikó születésnap-
ját minden évben szeptember végén 
ünnepeljük. Az idén halogatta a meg-
hívást, megvárta, hogy fia, Monostory 
Zsolt megérkezzen Észak-Amerikából. 

Szeptember 24-én boldogan együtt ün-
nepeltünk a Hungariában Omár kitűnő 
ebédje, gyertyás torta és pezsgő mellett.

- Ma már nincsenek áthidalhatatlan 
távolságok. Interne-
ten mindenkit per-
cek alatt elérünk, a 
világ másik oldalára 
órák alatt elrepü-
lünk, mégis egyre 
jobban eltávolodunk 
egymástól. Mitchell 
A nd r á s -A nd rew 
unokám 42 éves, 
kétgyermekes csa-

ládapa. Andrew agrármérnök, mint 
veteménymag szaktudóst a Monsanto 
magtermelő világcég Chiléből áthe-
lyezte az anyaházhoz, Kaliforniába. 
Feladata: a világ paradicsomtermelé-
sét központilag szakszerűen vezetni. A 
megható kinevezés szövegét büszkén 
őrzöm, de ezzel szeretett unokámról, 
dédunokáimról le kell mondjak, mert 
Kalifornia tőlünk messzebb van, mint 
Magyarország - 23 óra, átszállással... 

- Hosszú utazásokhoz nemcsak pénz 
kell, hanem jó fizikai kondíció, idő és 
türelem is. Argentínában a vasúti köz-
lekedés kiment a divatból. Kényelmes 
autóbuszok több ezer kilométer távol-

ságban fekvő városokba szállítják az 
utasokat, akik legtöbbször nem is taka-
rékosságból, hanem kényelemből utaz-
nak „pullman ágyas” buszon. Közked-
velt barátnőinket, a Boszorkányokat 
vajon mi vitte rá, hogy tradicionális ta-
vaszi kirándulásukat megint San Mar-
tín de los Andesben töltsék? Kesserű-
né Balogh Judith Angyalka hívta meg 
családi nyaralójukba a 10 tagból álló vi-
dám társaságot, akik nem riadtak visz-
sza a 23 órás kocsikázástól, és sem időt, 
sem pénzt nem sajnálva szeptember 28-
án nekivágtak az hosszú útnak. Nem 
először mentek le San Martínba, otthon 
érzik magukat a „szarquinchóban”. Az 
idén megünnepelték a háziasszony és 
Némethné Siraky Lenke kerek szüle-
tésnapját. Rajtuk kívül minden boszor-
kány a többi mulatságon is vidáman 
részt vett: Lomniczyné Letti, Roószné 
Gabi, Fóthyné Judith, Göndör Em-
ma, Kerekes Ági, Honfiné Kati és Si-
raky Irénke. Megszámoltam. Összesen 
9. Hol maradt a 10-ik? Demkó Andrea 
Hapci? Hónapok óta sérült gerinccel 
nyomja az ágyat, lassan gyógyul, de 
rendesen járni még nem tud. Istenem, 
milyen boldogan kirándulgatott volna 
barátnőivel a csodás hegyvidéken. Tele-
fonon tartotta velük a kapcsolatot. Lap-
zártakor, október 10-én érkeztek vissza 
Buenosba. (A fényképet lásd 6.o.)

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

   Események   

- Szeptember óta befo-
gadó hazánk, Argentína 
nyugtalanító eseményei, 
bizonytalan jelene és vész-
jósló jövője figyelmünket 

és idegeinket erősen próbára tette. Az 
első megrázkódtatást szeptember 13 es-
te egy eddig soha nem látott tömegmeg-
mozdulás jelentette, az egész országban, 
minden helység nagyobb terein gyüle-
kezve. A fővárosban több százezer elége-
detlen középosztálybeli dolgozó vonult 
fel a Plaza de Mayóra tüntetni az elnö-
ki „Rózsaszín Palota” elé. Békésen, a 
fazekaikat verve, csupa civilizált ember 
Himnuszt énekelt, rengeteg fiatal plaká-
tokkal, zászlókkal. Senki sem rombolt, 

zúzott, gyújtogatott. A téren a pázsitra 
nem gázoltak rá. Fegyelmezetten vonul-
tak, doboltak és kézzel rajzolt táblákkal 
tiltakoztak az infláció, a korrupció, a 
közbiztonság hiánya miatt. Kizárólag 
interneten, nem hivatalos körlevelekkel 
hirdették meg a tüntetést. Másnap, majd 
a rákövetkező napokban minden politi-
kai pártvezér, képviselő, tisztviselő, sőt 
a szakszervezeti vezérek erről nyilatko-
zott és az egyszerű polgár nem beszélt 
másról. Végre megmozdult az egyéb-
ként apatikus-közömbös polgárság. A 
tüntetés egyenesen elnöknénk, Cristina 
Kirchner és közvetlen munkatársai el-
len irányult. Ő viszont, aki eddig hetente 
háromszor szónokolt a népnek - hallga-
tott. A felháborodott tömeg pedig várja 
a választ - és újabb tüntetéseket tervez. 
- A választ, vagy annak mását, szeptem-

ber 27-én, interneten egyenesen Észak-
Amerikából vártuk, de nem kaptuk meg. 
Cristina Kirchner, külügyminisztere 
Timerman és kormánya legfontosabb 
tagjai szeptember 22-én New Yorkba 

repültek, hogy részt vegyenek az ENSZ 
67. évi közgyűlésén. Emelt fővel, szokott 
önbizalommal egyetlen közös, hazafias 
követelményünket, jogunkat a Malvinas 
szigetekre akarta újból a nemzetközi fó-
rum előtt hangoztatni és ezzel a belpo-
litikai gondokat ködösíteni. New York-i 
tartózkodását kihasználva, az Exxon olaj 
világcég elnökeivel is tárgyalt. Szakértő 
jogtanácsosa, Zannini az újonnan kine-
vezett YPF elnök Galuccio kíséretében 
magyarázta nekik, hogy mily előnyös 
betársulni egy argentin, állami kézben 
levő vállalatba, amit pár hónappal ez-
előtt törvénytelenül, kárpótlás nélkül 
az állam sajátított ki a Repsol spanyol 
cégtől. A tárgyalás eredménye hivatalos 

titok - mert kilátástalan. Mi 
itthon meleg kézfogásokról 
kaptunk fényképeket...
- Érdeklődésünket teljes 

mértékben kárpótolta elnök-
nénk látogatása az Egyesült 
Államok két leghíresebb 
egyetemén, Georgetown 
University, Washingtonban 
és a híres Harvard, Boston-
ban. Mindkét egyetem meg-
hívta, hogy tartson előadást 
Argentínáról. A szeptember 
26-i georgetowni előadásról 
csak részleteket láttunk. A 

diákokat nyilván meglepte, hogy az el-
nök egy csinos, közel 60 éves asszony, 
aki nagyon gyorsan és sokat beszél, 
amiből a fordító nehezen hámozta ki a 
lényeget. Másnap a Harvard egyetem 
és a külvilág több mint 240 percig meg-
szakítás nélkül nézhette a televízióban, 
egyenes közvetítésben, ahogy lendület-
tel, részletes, főleg gazdasági adatokkal 
fűszerezve ismertette hazája történelmét, 
amely a Kirchner házaspár majd 10 éves 
áldásos kormányzásával „kezdődött” és 
amelynek lényege öndicséret és az elért 
eredmények kidomborítása. Részletek, 
amelyek a diákokat nem érintik, de nem 
is érdeklik. Kirchner elnökasszony nem 
kedveli a „kérdés-válasz”, főleg USA-
ban beidegződött mechanizmusát és nyil-
vános közvetítését, de rá lehetett beszél-
ni, hogy fogadjon kérdéseket a diákok 
részéről. Argentínában, hála egyetlen 
ellenzéki tv-adónak mi is végignézhettük 
a szereplést. A kérdéseket 6 argentin és 
4 más latin-amerikai diák spanyolul tette 
fel, amire Cristina hosszasan, cinikusan, 

lenézően, gőgösen, kitérően válaszolt, a 
lényeget leginkább nem érintve. Állításai 
azonban gyakran nem fedték a valóságot. 
Nem felelt nagy vagyonának eredetéről. 
Tagadta a hivatásos statisztika hamisítá-
sát. Infláció, korrupció, biztonság hiánya 
- nem voltak témák... Elnökünk annyira 
öntelt, hogy hallgatóságát, a vitázókat 
nem respektálta. Soha eddig nem tartott 
nyilvános párbeszédet. Hiányolta a tap-
sot, amelyet beszéde a mindenkor kivá-
lasztott csoport előtt kivált. 
- A diákok nem kaptak egyetlen értelmes 

választ kérdéseikre. Argentína népe, akár 
hívei, akár ellenzéke, sem kapott választ 
a tüntetésekre. Saját állami tisztviselői, 
a rend legfőbb biztosítói: a földi és ví-
zi csendőrség a mai napig hiába várta a 
legfőbb hatóság válaszát. Lázadásuk, na-
pokig tartó, kimerítő tüntetésük a jöve-
delmük 60%-os csökkentését elrendelő 
Kirchner kormány és elnöke ellen irá-
nyult. Kérdés: meddig várjunk? 
- Október 8-án, hétfő hajnalban hirdet-

ték ki: negyedszer győzött Hugo Chá-
vez, 53%-kal mint Venezuela elnöke, 
vezére, diktátora, aki magát boldogan 
ujjongó népének a demokrácia bajnoka-
ként mutatja be. Elsőknek a dél-amerikai 
demokráciák közül igaz híve, Cristina 
Kirchner és helyettese Amado Boudou 
gratuláltak neki. Október második felé-
ben és novemberben borongós politikai 
egünk felett sötét fellegek gomolyognak. 
Alig hiszem, hogy egyhamar kiderül.

*
„Magyar vagyok, magyar. Magyarnak 

születtem. Magyar nótát dalolt a dajka 
felettem.” Első versike óvodás korom-
ból. „Talpra magyar, hí a haza” szaval-
tam kipirult arccal a református elemi is-
kola hazafias ünnepélyén, 1932. március 
15-én. Valódi magyar gyermek voltam. 

Buenos Airesben, 2012-ben, október 
23-án, Magyarország egyik Nemzeti 
ünnepén mit érzek? Mit érez egy szülő-
földjétől, vagy ősei szülőföldjétől távol 
élő magyar, vagy egy Magyarországon, 
vagy az Európai Unióban lakó magyar? 
Nehéz kérdés, amire csak egyénileg lehet 
felelni. Fontos, hogy megdobbanjon a 
szívünk, érezzünk. Magyar vagyok, tehát 
igyekszem együtt érezni minden magyar 
honfitársammal. Ez az együttérzés, vagy 
szimpátia nem egészen fedi a mai tudo-
mányosan kifejtett „empátia” fogalmát, 
ami ezeket az érzéseket érdek nélkül, 

tárgyilagosan összefoglalja. Az értelmes 
érzelem jelszóval gyakorlatilag önmaga-
mat azonosítom a másikkal.

- Kezemben a Magyar Közlöny kitűnő, 
angolul szerkesztett, nyomtatott 52 olda-
las füzete, amelyben elolvastam Magyar-
ország 2011. április 25-én megszavazott 
és hitelesített, 54 cikkre osztott Alap-
törvényét. Ebben semmi elítélni vagy 
kivetni valót nem találunk. Jogtudósok 
roppant tárgyilagosan állították össze. 
Miért rágódnak még ma is sokan egyes 
cikkeken? Figyeljük meg fogadalmunk, 
vagyis törvényünk alapját: „Isten, áldd 
meg a magyart”. A további cikkekben a 
magyar Nemzetet, Szent István XI. szá-
zadbeli bölcs szemléletével a XXI. szá-
zad nyugati keresztény világ mellé állítja. 
A nyugati világ viszont az elmúlt század-
ban magváltozott. Isten helyett az aranyat 
imádja, és annak hódol. A közoktatásból 
a vallásoktatást eltörölte, az egyházak 
hatáskörét az államétól teljesen elválasz-
totta. Etikáját, kultúráját a veszedelem 
főleg keletről fenyegeti, mert Mohamed 
fanatikus követői szent háborút hirdettek 
a „hitetlenek” ellen. 

- Alaptörvényünk 3 nemzeti ünne-
pet iktatott be hivatalosan: Március 15, 
amikor Kossuth Lajos 1848-ban kikiál-
totta a Magyar Nemzet függetlenségét a 
Habsburg uralom alól, egész Európában 
lázongtak a polgárok feudális uralkodó-
ik ellen, nemzeti államot követelve. Au-
gusztus 20 hagyományos ünnep volt és 
minden kormány dacára ünnep maradt. 
2011 óta Honalapító Szent István kirá-
lyunk ünnepe. Október 23, 1956 óta a 
forradalom és szabadságharc minden év-
ben megemlékezés kortársaink hősiessé-
gére. Érdekes, hogy 2 nemzeti ünnepün-
kön elvesztett forradalomra emlékezünk. 
Az 1848-as forradalmat az alattomos, 
nyomasztó Bach korszak követte, de ezt 
2 évtized múltával, 1867-ben az Oszt-
rák-Magyar monarchia 50 éves fénykora 
váltotta fel. Az 1956-os forradalom alatt 
sem hiába hullott annyi fiatal magyar 
vér. 34 esztendő megtorlás, majd sanya-
rú „gulyáskommunizmus” után 1990-
ben megalakult az első szabadon meg-
választott demokratikus kormány. Újabb 
22 esztendő után eljutottunk végre oda, 
hogy a Magyarországon élő 10 millió 
magyaron kívül a világban szétszórva élő 
közel 5 millió remélhetőleg együtt érez 
honfitársaival.

Plaza de Mayo - Tömegek tüntettek...

Monostoryné Ildikó fia Zsolttal, 
akit megvártak az ünneplésre...
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60 éves a 

„Az élet túlságosan rövid ahhoz, hogy 
huzamosabb időn át haragudjunk az 
emberekre és mindent elraktároz-
zunk, ami fáj.”                         Charlotte Brontë

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

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

Rovatvezető Bonczos Zsuzsa
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné Graul Trixi

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

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

2005-től 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 (x2)
- 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”: 
„Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van 

valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.” 
Wass Albert

Olvasunk… és gondolkozunk
„Ablakszociológia” - II.
Ha a kis konyhám ablakából lenézek a 

szemközti járdára, egy elegáns, hatalmas 
fagyizó és kávéház hangulatát, mozgását 
követhetem. Tavasz van, nagynehezen 
kezd szépre váltani az idő. Rendszerint 
embertömeg támadja meg a helyiséget, 
reggeltől késő estig foglalt minden asz-
tal. Természetesen szabadtéri asztalok 
is vannak - a járdán. A helyiség a sarkon 
van, lakásom is, és innen, az 1. emeleti 
„kakasülésemről” remek panoráma nyílik 
előttem. Nem kíváncsiságról van szó, ha-
nem szószerinti, újabb házi-szociológiai 
tanulmányozásról (egyszer már írtam 
erről)! 

A mai helyzet (15 óra, vasárnap du.) a 
következő: megáll két nagyobb autó. Míg 
az egyik még tétovázik a parkolóhellyel, a 
másikból kiomlik egy lompos, óriási feke-
te kutya, a póráza másik végén egy kisgye-
rek akad-botladozik „utána”. Egyszercsak 
kinyílik az autó többi ajtaja és vagy négy 
újabb gyerek (kislány-kisfiú-nagyobb fiú) 
pattan a járdára. Nyomban utánuk egy 
hisztis fiatal anya, aki zavaróan ideges 
visításaival látszólag uralja a káoszt. Ke-
zében egy pici szőrneszesszer… óh, nem! 
Hiszen az is egy kutya akar lenni! Még 
masni is van a szegényke fején, s rémült 
szemekkel s éles ugatást utánzó hanggal 
forgolódik az asszony ölében. Közben a 
másik autó is kiürül, de abból már két idős 
házaspár száll ki. Nyílván a nagyszülők. 
Éktelenül ki vannak öltözve. A két asz-
szony egymás karjába kapaszkodva, a két 
nyaksálas-sapkás férfi pedig társalogva 
közeledik az előző csoporthoz. 

A fagyizó belsejéből narancssárga 
egyenruhás pincér jön ki, irtó unottan. 
A vaskostermetű családapán látszik a 
rosszkedv, a türelmetlenség. Mobiljával 
hangos beszélgetést folytat, s habár innen 
nem értem, miket mond, sejtem munka-
ügyről lehet szó. Asztal-széktologatás 
következik (hogy a nagy csoport együtt 
ülhessen le), hangoskodás, ugatások (a 
fekete óriás ugatása olyan, mint maga az 
ördöghörgés). A gyerekek szaladgálnak, 
nevetnek, az anyjuk eltehénkedik a székén 
és önfeledt szidásokat osztogat (de senki 
sem figyel rá), miközben valaki a fekete 
ördög pórázát az egyik szék lábához köti. 
Míg a pincér várja a természetesen nem 
eldöntött fagyiválogatás eredményét, a 
lompos ördög világnak kel és elszalad szé-
kestül, át az utcán, a vasútállomásunk felé 
(La Lucila). Óriás kiabálás keletkezik, és 
egy másik pincér szalad a „székeskutya” 
után. Sikerül visszahoznia. 

Pillanat csend. Megtörténik a megvi-
tatott fagyirendelés. Amikorra azt várom 
(már közben elmosogattam), hogy szép, 

vasárnapi, zsivajos családi festmény 
bontakozzék ki szemem előtt - nem! A 
meglepő s folyatódó csend alatt más, 
döbbenetes kép rajzolódik ki: a csoport 
minden tagja mobiltelefont szed elő, és 
a legnagyobb elszigeteltségben üzenet-
rögzítőzés, cset és sms küldésbe kezd. 
Járnak az ujjak az apró billentyűkön, senki 
sem beszélget, egyszerűen burájukban 
elsüllyedve fogyasztják el a puha, jeges, 
finom krémet… Csak a legkisebb fiúcska 
foglalkozik árva-egyedül a körülötte lévő 
világgal: felnéz a táncoló farügyekre, 
megvakarja a már szerencsére lecsillapo-
dott fekete kutyus fejét, és - feltételezem -
azon gondolkodik el, hogy vajon miért 
nincs még neki is egy mobiltelefonja - már 
alig várja!  Nagyhirtelen mindenki feláll (a 
kisfiú még be sem fejezhette fagyiját) és az 
autókba ülve elmegy. Vagyis az „itt nem 
történt semmi” jeligével! Mintha a család 
kiruccanása valamennyiüknek csak nyűg 
lett volna, egy teljesen tartalom nélküli, 
üres, kötelező hétvégi szertartás.

*
Nekem is van mobilom, mailcímem, te-

lefonom, számítógépem (írógépnek hasz-
nálom, és levelezés elintézéséhez), de még 
mindig a szó kedvességét, a társalgást, a 
megosztott perceket élvezem a legjobban. 
Gyermekeimmel még nevetünk, beszél-
getünk, egy-egy tv-műsort osztunk meg. 
Aztán amikorra a családtagok kiélvezték 
egymást, ők is beletemetkeznek mobiljuk 
sejtelmes világába… Az én világomban 
viszont hajdan, ha egy kávézó, étterem 
asztalához ültünk, még beszélgettünk, 
vagy a legvégső esetben, ha a járdán ül-
tünk, csendben, kézenfogva, együtt néztük 
a kékellő tavaszi eget...

Ha már a kommunikációról esik szó, 
hadd hozzak fel egy példát, egy dallammal 
ízesített közös kincset: a népdalainkat! 
Kodály Zoltán fejezte ki gyönyörűen: „A 
népdal a népek összbeszéde kivirágzása! 
Az együttérzés legkimagaslóbb csúcsa! A 
gondolat, a szó legteljesebb kiegészítése!” 

Míg mi, magyarok népdalt éneklünk, 
biztos, hogy nincs mobiltelefon a kezünk-
ben. Ez is már nagy szó!

Zólyomi Kati

„PALERMO-PARÁDÉ-KOLOMP”
- avagy: ki képviselte közösségünket a hagyományos felvonuláson? -

Lezajlott a bevándorlók ünnepe a bel-
városi Palermo óriási parkterületén. Szep-
tember 23-án kis csoda történt! Esős hetek 
után aranyosan kisütött a koratavaszi 
napocska! A hagyományos felvonuláson 
Buenos Aires-i közösségünket a Kolomp 
néptáncegyüttes küldöttsége képviselte. 
Hatalmas feltűnést keltettek az alkalomra 
kiválasztott népviseleteink! A vidámsá-
gunk, de még a fegyelmezett pontossá-
gunk is! Hadd kezdjem az elejétől.

A Kolompoknak nem valami megszo-
kottat jelentett ez a „kivonulás”, hanem 
egy kimagasló körülményt: először mutat-
kozhattak be így, díszben, mint egységes 
csoport a nyilvánosság előtt. 

Nagy izgalomban készültek fel erre a 
napra! Az előző hét folyamán megbe-
széltünk minden részletet, viseletpróbákat 
tartottunk, zászlót szereztünk (köszönjük, 
Kerekes Miki!), autókat szerveztünk be, 
hogy már szépen, illően “beöltözve” me-
hessünk be a palermói parkba. Hozzánk 
csatlakozott néhány „családtag” is, mint 
a drága Blahó Zsófika (aki imádattal vette 
fel a neki szánt moldvai csángó viseletet), 
Tóth Jenőke neje és két gyermeke, Bauer 
Pali édesanyja Vágó Csilla és Barkáts 
Gabi kisfia, Pisti, aki nagy büszkeséggel 
vitte zászlónkat a készületek alatt.

Úgy döntöttünk, hogy lehetőleg a 
legmutatósabb, de legváltozatosabb 
kelengyét vesszük fel. Így lett, hogy 3 
kalotaszegi, egy kalocsai, egy mezőségi, 
3 széki, egy moldvai menyecske-lányka 
állt sorban a parádéhoz. Ugyanannyian a 
férfiak palóc, széki, mezőségi, szatmári 
és kalotaszegi kellékeket öltve magukra 
boldogan! Azt hittük, hogy a többi ország 
képviselőivel szemben kevesen leszünk - 
de mégsem! Pazar csoportot alkothattunk, 
és sok szem akadt meg rajtunk. Sikert 
arattunk a magyarság érdekében!

*
A felvonulás igen szép volt. A címeres 

magyar lobogó táncolt a szellő ritmusára 
(köszönjük, Szent László iskola!), jogos 
önérzettel „masíroztunk” a sok országot 
reprezentáló együttesek közt. A vélet-
lenül adódó nézők (kocogók, turisták, 
a palermói liget megszokott látogatói) 
nagyon megfigyelték viseleteinket és 
számtalanszor megkérdezték, hovava-
lósiak vagyunk. „Magyarok vagyunk!”, 
vágták ki a Kolompok duzzadó szívvel. A 

pillanatfelvételek rögtönzött főszereplőivé 
váltunk (ahogy ilyenkor illik), és halad-
tunk tovább a liget tágas útján. Két idegen, 
otthoni magyar is „ránktalált” a tömegben. 
Az egyikkel hosszabban beszélgettünk, s 
természetesen meghívtuk a Hungáriába!

*

A parádé végén lelkes közönség tapsolt 
meg mindnyájunkat. Elmélyültem gondo-
lataimban… Mennyire tiszteli az argentin 
köznép a bevándoroltakat! Szeret minket, 
elfogad, és valahányszor adatik neki, meg-
tapsol! Megható. Később, ahelyett, hogy 
szétszéledtünk volna, egy jó óráig képeket 
készítettünk magunkról. Élvezetes volt, 
kedves és legfőképpen természetes! 

Irgalmatlanul sajnálom, és újból csodál-
kozom azon, hogy a magyar közösségem - 
változatosság kedvéért - nem jelenik meg, 
nem kísér ilyen rendhagyó, bemutatkozó 
eseményeken! Gyakorlatilag sohasem! 
Így kész idegbaj megszervezni ilyesmit. 
Csak Szabó Éva és Benedekné Marika 
voltak ott velünk.  

Ha mindent csak „befelé” csinálunk, 
önmagunknak, hiányzik a koloniális 
életünk egy lényeges része: a gyakoribb 
bemutatkozás! Aztán nem értjük, miért 
kell annyiszor elmagyaráznunk egyes 
dolgokat… A Hungária az otthonunk, 
igen, ez kétségtelen, viszont a megma-
radásunk színpada „kívül” is fejlődik, 
falainktól arrébb, ahol a jóságos befogadó 
országunk mozog, ahova meghív, ahol 
megünnepel minket is, más emigrációs 
közösségekkel együtt, mert tudja, hogy mi 
is nagy részben hozzájárultunk Argentína 
felépítéséhez. 

Ehhez nem fűzhetek hozzá többet. Nincs 
mit. Fölösleges lenne. Ellenben bízom ab-
ban, hogy nem egy magyar elgondolkodik 
majd szavaim elolvasása után, és esetleg 
„jövőre” ott lesz mellettünk, megszorítja 
kezemet. Kizárólag ezzel már minden szó 
feleslegessé válik: mert boldog leszek!

Zólyomi Kati
a Kolomp együttes irányítója  AZONBAN NEM CSAK A MEGNEVEZETTEK 
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A Buenos Aires-i Kolomp fel-
nőtt néptáncegyüttes irama már 
leállíthatatlan! Nem győzöm 
nézni, élvezni, csodálni tenni-
akarásukat! Néha úgy érzem, 
hogy az élet engem megajándé-
kozott velük! Néptánctanárként 
ritkán részesülhettem ekkora 
tiszteletben, elfogadásban, igazi 
szeretetben! Mégjobban meg-
szerettették velem azt, amit már 
eleve imádok! 

Szokásosan, Blahóék munrói 
kertes házában sütöttük meg a 
finom húsokat, hurkákat. Mit 
ünnepeltünk? Azt, hogy barátok 
vagyunk, hogy minél több időt szeretünk 
együtt tölteni, hogy isteni napsütéses 
vasárnapot kaptunk az esős hetek után. 
Remek volt a sok jókedv, a sok mosoly, 
az ölelés, a jó étvágy, a beszélgetés. Ott 
voltunk mindnyájan, húsz egynéhányan. 
Valóban értékes órákat töltöttünk együtt, 
miközben fogyasztottunk nemcsak sok 
salátát, ropogós kenyeret (hmmm!) vagy a 
Lencz Karcsi által, mesterségét jól ismerő 
tudással sütött húsválasztékot. 

Amikorra a téli napocska kezdett elbújni 
a magas fák mögé, behúzódzkodtunk az 
otthonias, meleg livingbe, és megnéztük 
az együttes fellépésének filmjeit, meg a 

sok jó fesztiválképet! Olyan volt, mintha 
újra történne, és a Kolompok újból átélték 
hatalmas élményüket. Hirtelen vonók szó-
laltak meg mellettünk, és végighallgattuk 
Benkőné Pelu hegedűs irányítása alatt 
férjét, Sanyit és Jeszenszky Zsút, akik a 
bőgővel és a brácsával már ismerkednek... 
Dunántúli és kalotaszegi sorozatot húztak 
nekünk, a kezdés kedves nehézségeivel. 
Mi nagyon megtapsoltuk méltó kedvü-

ket! Sőt, előzetesen Zsú már fel is lépett 
a Mákossal a júliusi találkozón, amikor 
a Regösök üveges táncát kisérték, kifo-
gástalanul.

Esteledett, a sütemények is elfogytak 
már, s csöpp híja, hogy nem kértünk 
pizzákat, nehogy vége legyen a napnak! 
Aztán keddre már ismét együtt voltunk 
a próbánkon. Két teljesen új táncrenddel 
foglalkozunk: galgamenti palóccal és a 
Kalotaszeg szélén fekvő Györgyfalvával. 
A találkozó izgalmai óta csodálatosan 
fejlődik az együttes hozzáállása a tánc-
hoz. Olyan értelemben, hogy gyorsabban 
veszi át az új anyagot, megérti a mozgás 
különbségeit és könnyen tartja észben a 
lépések mennyiségét is. Terjedelmes új 
népdalcsokor jár e táncrendekkel, így hát 
van bőven mit tanulni ezentúl is! 

Lassan készülőben lesznek az új nép-
viseletek, minden mozdulattal-tervvel 
szaporodik az izgalom, mint a pityóka a 
földút mellett. 

Zólyomi Kati

XI. Dél-amerikai Magyar 
Néptánctalálkozó

Még mindig megcsendül a visszhang...
A hagyományszeretők, a szenvedélye-

sek, a kimeríthetetlenek, a dolgosak, a 
lelkiismeretesek, az életvidámak - nagyon 
sokan vannak! Olvassátok el néhányuk 
szívhez szóló s folytatódó utószavait a 
hagyományos Dél-amerikai Magyar 
Néptánctalálkozóról:

Kupec Andrea 
(tánctanár, Kupec 
Mihály felesége, 
Szlovákiából):

A lényeg, hogy a 
kinti magyarok ta-
lálkozhassanak és 
együtt ápolhassák 
kultúrájukat. A sze-
retetet élveztem a 

legjobban, s elmesélem itt azt, hogy 14000 
kilométerre van egy csoda, ami példaér-
tékű az anyaországnak is!

Tábor Mátyás (a 
Cleve landi  Regös 
együttes vezetője, 
USA-ból):

Szeretem a népi kul-
túrát, legfőképpen a 
zenét és a táncot. Min-
dig is szerettem volna 
Dél-Amerikába is el-
utazni, s a Találkozó 
és Szimpózium erre fantasztikus alkalmat 
adott nekem. Örültem az új barátoknak, 
az új táncrendek megismerésének, a 
táncházaknak, mindennek, ami történt. 
Azt mondhatom meggyőződve, hogy aki 
megteheti, menjen! Számomra nagyon 
megérte!

Szász Lenke (Ken-
gugró Táncegyüttes 
tagja, Ausztráliából):

Jó alkalom volt, 
hogy régi barátok-
kal találkozhassak 
és kíváncsi voltam 
arra, hogy hogyan 
működnek a dél-ame-
rikai magyar néptánc-

együttesek. Felemelő érzés az a baráti 
összetartás és jókedvű mulatság, amit a 
táncosok közt tapasztaltam. Ráadásul, 

nehéz lett volna 
elviselni, ha egy 
ilyen nagyszerű 
buliról lemaradtam volna! Minden pil-
lanatát élveztem, mert végig remek volt 
a találkozó hangulata. Számomra egy 
felejthetetlen élmény volt az egész, és 
nagyon szerencsésnek tartom magam, 
hogy részt vehettem. A táncosok nagyon 
lelkesek, tehetségesek és szorgalmasan 
dolgoznak… röviden: „le a kalappal!” A 
kifejezhetetlen jó hangulat nagyon vonzó, 
és már alig várom a következő találkozást, 
Brazíliában!

Juhász Zsolt Juki 
(nagybőgős Salgótar-
jánból, Magyarország):

Azért volt lényeges 
jönnöm, hogy találkoz-
hassak drága Barátaim-
mal és élő muzsikával 
gazdagíthassam élmé-
nyeiteket. Azt élvez-
tem legjobban, hogy 
láttam az arcokon az örömöt és éreztem 
a lelkekben, a szívekben a szeretetet. Mit 
is kívánhatnék a világnak, a néptáncvilág-
nak? Mindenhol legyen ilyen szeretet és 
magyarság az emberekben, magyarokban, 
mint kishazánktól messze-messze 14000 
km-re a dél-amerikai testvérekben! Tiszta 
szívemből kívánom! Szeretlek Titeket! 
Mindezt négy oldalban sem lehetne leírni, 
nemhogy néhány mondatban. Csodás volt 
a szervezés, az elképzelés, az együvétar-
tozás! Jó emberek vagytok! 

Makovinyi Ti-
bor, újból (A talál-
kozó egyik tánc-
mestere, Budapest-
ről):

Nekem minden 
egyes találkozó 
fontos, mert vissza-
jelzés számomra, 
hogy még mindig él a néptánc, a népzene, 
a népdal és a szeretet Dél-Amerikában. 
Minden egyes pillanatát élveztem! Mind-
egyiket! Azt mondanám tovább, hogy ez 
egy példa, amit érdemes és kell követni. ●  

Folytatás a Hufi 1.o.-ról
... NEM CSAK AZ ELŐZŐ OLDALON MEGNEVEZETTEK KÉPVISELTÉK A 
KOLÓNIÁT PALERMÓBAN! 

Az Oleanderek
Már néhány éve létezik ui. egy csopor-

tosulás, amelynek tagjai nem húszévesek. 
Nem is harmincévesek. Mint ahogyan fa-
lun sem mindenki siheder vagy bakfis, aki 
szereti a népi hagyományokat, népi táncot 
és dalolást, de szeret barátilag összejönni. 
Nem mindenki magyar származású - de 
„valami köze” van a magyarsághoz, és 
ezért lesz Oleander-tag.

Ilyen értelemben jött létre az Oleander 
nevű csoport, amely szorgalmasan jár ösz-
sze edzésre, egymással való barátkozásra 
csütörtökökön este, a Hungáriában. 

A vége mindig a vidám közös vacsora. 
Az AMH nem egyszer adott hírt összejö-
veteleikről, tevékenységükről és minden-
kori támogatásukról a Regös együttes felé. 

Kerekes Ági és Vass Gyöngyi nagy-
szerű ötlete és kezdeményezése folytán 
született meg az az óta állandóan bővülő 
csoport. Palermóból sem akartak kima-
radni, és noha kissé elkésve, de a kolónia 
részeként a nagy parádén ők is lelkesen 
képviselték helybeli közösségünket 
magyar blúzban, kalotaszegi ruhában, 
díszmagyarban...                           (HKZS)

„A mi szívünk 
megremeghet a nehéztől, 

az ismeretlentől, 
a lehetetlennek látszótól.
Isten azonban az egyének 

és nemzetek jövőjét 
sokszor a lehetetlennek látszó 

holnapba rejtette el. 
Nekünk kell nekilátnunk, 

hogy azt előhozzuk.”

Mindszenty József

Mint pityóka a földút mellett... 

Augusztusi „Kolomp-asado” 

b.-j.: Szabó Éva (AMISZ elnök), Kerekes Ági, Miskolczy Dóra, Vass Gyöngyi, 
Etcheverry Gloria, Megyery Edith, Botka Bözsi, Silvia Díaz

Filmnézés alatt

Jeszenszky Zsú, Benkőné Pelu 
és Benkő Sanyi próba alatt

Még néhány szó a Kolompról:
Ez a csoport a kolónia legfiatalabbja, 

jóllehet tagjai - akárcsak az Oleande-
reknél - nem tartoznak a „zöldfülűek” 
korosztályába... Abban is hasonló a két 
csoportosulás, hogy tagjai szeretik a népi 
táncot és nagyon szeretnek összejönni. Itt 
sem mindenki magyar származású, de ha 
úgy érzi, hogy „valami köze” van a ma-
gyarsághoz, közeledik a Kolomphoz, mert 
vonzódik annak légköréhez és a magyar 
néptánchoz. A kör nemcsak állandóan 
bővül, hanem máris szorosan egybeforrt, 
mert hetente jár edzésre, egymás megis-
merésére a Cserkészházban. 

Legalábbis annyira lelkesek, mint if-
jabb „kollégáik” a Regös csoportban, ám 
ezeken talán túl is tesznek szívósságban, 
kitartásban. Tudásukat már odáig vitték, 
hogy sikerült az első nyilvános föllépésük 
a nemrég megtartott XI. Dél-amerikai 
Magyar Néptánctalálkozón: nagy lámpa-
lázzal, de megható szerepléssel.

Ki kell emelni, hogy Zólyomi Kati 
nagyszerű kezdeményezésének óriási az 
érdeme abban (is), hogy „becserkészi” a 
kolóniába egyébként nem járó, de a táncot 
kedvelő magyarszármazásúakat, sőt, még 
nem magyarokat is! Mert a hangulat jó, 
a vezető ügyes és elfogadtatja magát sok 
igen különböző emberrel.

Örül a szívünk, hogy létezik a KO-
LOMP!                                          (HKZS)
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A születésnapokon magyarul „Isten 
éltessen sokáig!”-ot kívánunk. A Jó Isten 
kérésünket meghallgatta, és 60. születés-
napunkon sok mindent köszönünk Neki.

Köszönjük, hogy szeretett Máter Juhász 
Mária intézményünket „Körnek” alapítot-
ta és izzó magyar lélekkel útnak indította. 

Köszönjük, hogy az évek során min-
dig volt és van, aki munkáját folytassa: 
Lomniczy Józsi és Letti, Benedek Cala és 

Marika és a sok, sok, igen sok 
tanár, aki azóta is önzetlenül, 
jó szívvel és igyekezettel köz-
reműködik.

Köszönjük, hogy a Kör 
képes az idők jeleit felfogni 
és működését ezekhez alkal-
mazni. 

Köszönjük, hogy szüksége-
inkre mindig bőséges adako-
zókat küldött: Dezső László, 
Erdős Géza, Endre Zsigmond 
és még sokan, akik ránk 
gondoltak.

Köszönjük, hogy mindig van egy alkal-
mas hely, ahol összejöhetünk: családi ház, 
Hungária, Cserkészház és most a Szent 
László iskola.

Köszönjük a szülőknek, akik gyermekeik 
magyar oktatását ránk bízzák, és minden-
kor támogatnak. 

Köszönjük, hogy a Magyar Kormány és 
a magyarországi Intézmények programja-
inkat alátámasztják. 

És nagyon köszönjük a 
sok jókedvű, szeretetre méltó 
gyereket és fiatalt, akivel he-
tenként együtt lehetünk.

Kérjük, Jó Istenünk, segíts 
meg, hogy még sok évig, az 
óhazától nagyon messze, 
a magyar nemzet értékeit 
lelkesen ápolhassuk és ter-
jeszthessük.

...amennyi fűszál van a 
tarka mezőben, 

annyi áldás szálljon 
- a Zrínyi Kör fejére!
Gorondiné Meleg Judit

54. CSERKÉSZBÁL
„Mindnyájunk továbbélő hagyománya”

Az idei  bálun k nak a 
„Mindnyájunk továbbélő 
hagyománya” mottót adtuk. 
Ezzel sok mindent szeret-
nénk előre kifejezni. Az 
utóbbi időkben szemmel 
láthatólag csökkent a részt-
vevők száma. A mai nehéz 
napokban, az ember az anya-
giakra gondolva próbálja 
ezt megérteni. Mert nem 
hiszem, hogy a bál elvesz-
tette volna vonzóerejét! Egy 
cserkészgála mindig szép, 
mindig vidám, mulatságos, 
érdekes. Érzékeny találkozások keretét 
teremti meg, sokszor ismerkedésre ad 
alkalmat, és nem utolsó sorban állandó 
érdeklődést, támogatást jelent a cser-
készcsapatok működése, táborozásai 
iránt. Ezért nagyon várom a bált, hiszen 
számomra mindig visszajelzést jelent a 
megjelenő közönség. 

*
Bár tudná felfogni a nagyközönség, 

mekkora munka, reménytár egy cserkész-
bál megszervezése! Izgalommal, jókedv-
vel, nagy odaadással - de fáradtsággal is 
jár. Ilyen lelkületű csoport rendezi az 54. 
bált is. Olyan cserkészvezetők, akiknek 
semmi sem mindegy! Akik a legszebbet 
akarják átadni, a legtisztábbat megmutat-
ni! Megerősíteni azt, hogy a cserkészeszme 
él, túlél, megmarad, mert a szétszórt ma-
gyarságnak rendkívüli szűksége van rá. 

Valóban, a bálunk egy álom, egy naiv, 
romantikus és ártatlan szépség! Az idén 
is lesz öröm, szórakozás, meglepetés, 
újdonság. Hónapok óta dolgozunk ezen! 
Másrészt, szeretjük a Hungária egyesüle-
tünket, ragaszkodunk kedves termeihez, 
lelkületéhez és ahhoz, hogy minden évben 
szépítgethessük, hogy a cserkészünne-

Serkenj fel, kegyes nép!...
Szeptember 15-én ün-

nepelték a Zrínyi Ifjúsági 
Kör 60. születésnapját 
együtt diákok és tanárok. 
Már előzetesen a csopor-
tok tablót készítettek a két 

Zrínyi Miklósról és magyar történelmi 
zászlókról, amelyek a színes szalagokkal 
és léggömbökkel együtt az iskola udvarát 
díszítették. Meghívót kapott minden volt 
tanár.

*
Délben pontosan meg is érkeztek. 

Lomniczy Józsi, a Kör szenior vezető-
je köszöntötte a megjelenteket, majd a 
magyartanárok összegezték a diákokkal 
megbeszélt válaszokat arra a kérdésre, 
hogy „Szeretek a ZIK-be járni? Miért? 
Milyen jó ötletet javasolok?” Kitűnt, hogy 
a nyelv tanulása mellett mennyire fontos 
az, hogy a Kör ad alkalmat a barátokkal 
való találkozásra ... de természetesen az is, 
hogy mégis leginkább a szünetet élvezik!

A piros, fehér vagy zöld pólóba öltözött 
társaság, három csoportra osztva, nyelv-
ismereti játékkal szórakozott. Mint ahogy 
azt minden születésnapi zsúron illik, a 
kisebbek elfújták a gyertyát a hatalmas 
ünnepi tortán, amit aztán az ünneplők 
vígan elfogyasztottak. Távozás előtt min-
denki kapott egy hasznos emléktárgyat. 

Ünnepünk lényegét a záró ima össze-
gezi, amely így hangzott:

Lomniczy Józsi nyitja meg az ünnepélyt. Elévülhetetlen 
érdemei vannak a Kör idáig való megmaradásában

pünk is gyönyörű lehessen.
Különlegesen az idén, öltözz be még 

szebben! Vedd fel a káprázó díszma-
gyarodat, Bocskaidat, tündöklő estélyi 
ruhádat, szmokingodat, öltönyödet, mert 
verseny lesz! Játszani fogunk! Díjazzuk a 
legmutatósabb öltözeteket! Emellett ked-
ves, igazán magyar vacsorát ajánlunk: ki 
nem szereti a galuskás, savanyú uborkás 
paprikás csirkét? Ki nem támogatná a 
cserkészeket a „hagyományos csárda” kí-
nálatai fogyasztásával? Lesz ott argentin 
empanada, jeges sör, sütemény. 

Ki nem élvezi a hagyományos palotást? 
Az elsuhanó, szerelmes keringőt? Van 
olyan, aki nem kíváncsi az éjféli táncra? 
Az idén is újat mutatunk be! Aztán ne 
mondja senki, hogy nem érzi át a záró 
tábortűz bensőséges hangulatát, mert ezt 
nem hiszem el! Annál kedvesebb nincs! 
Amikor mindnyájan már a kimerüléstől 
esünk össze, és leülhetünk önfeledten 
népdalozni… Ha akkor lehunyjuk sze-
münket is, az erdő közepén érezhetjük 
magunkat… és „otthon”. Ez, higgyétek 
el, felülmúlhatatlan!

Ne legyen „kifogás” (mert meglepően 
olcsó lesz), ne legyen akadály, hogy meg-

ölelhessünk mindnyájatokat 
az este.
Gyertek el a 2012-es 

Cserkészbálra!
November 10-én az 

Olivosi Hungáriába!

Várunk, nagyon várunk 
mindnyájatokat! Később el-
meséljük a világnak a bálunk 
sikerét!

Zólyomi Kati cst.
A bálrendező csoport 

nevében Régi és új tanárok vegyesen együtt szórakoztak a 
piros, fehér, zöld vetélkedési csapatokba beosztva

A Bornemisszák egy része. Szerző 2. jobbról 
Fotó Farkas Péter

Eger ünnepén a 212.sz. Bornemissza cs.cs.nak 
egész napos rendezvénye az Érsekkertben

Eger főterén 2012. szeptember 22-én 
már reggel 9 óra előtt gyülekeztek a 
különböző civil csoportosulások. Színes 
népviseletbe öltözött néptáncosok, népdal 
körök és kórusok, hagyományőrző és más 
egyesületek töltötték meg a Dobó István 
teret, háttérben a méltóságteljesen maga-
sodó Dobó bástyával, s a zászlórúdon lo-
bogó piros-fehér-zöld nemzeti zászlóval. 

Innen indult, dobszó mellett a menet 
az Érsekkert felé. A park aszfaltozott 
sétányain mindenütt színes krétával raj-

zolt nyilak, felíratok jelezték, hogy hol, 
merre találhatók a cserkészek, akiket már 
az utcákon is kíváncsisággal nézegettek 
a gyerekek. Sok gyerek most találko-
zott először a cserkészmozgalommal és 
feliratkozott az érdeklődők listájára. A 
kiállításon a széleskörű bemutatott anyag 
híven tükrözte a nemzetközi és a magyar 
cserkészet fejlődését, a lord Baden Po-
well fémjelezte kezdetektől napjainkig. 
Nagy teret kapott tablóinkon a külföldön 
élő és működő magyar cserkészcsapatok 
szinte heroikus küzdelme, a nemzeti kul-
túrát, identitást megtartó tevékenysége. 
Megismerhetővé vált a Bornemisszák 
nemzetközi kapcsolatrendszere, testvéri 
együttműködése más cserkészcsapatokkal 
a kiállítás relikviáin keresztül. 

Reméljük, sokan felismerik ezt köve-
tően Egerben is a nagymúltú cserkészet 
jellemformáló szerepét, nemzeti célki-
tűzését: „Emberebb embert, magyarabb 
magyart”!

Demeter László csapat pk. h., 
Szomolya

(Kivonatosan a jelentésből. 
Köszönet Farkas Péter)

Szobrot kapott a fejedelem!
Szeretett városa volt 

II. Rákóczi Ferencnek Eger
A Nagy Fejedelem többször tar-

tózkodott a település falai között. A 
vár kapuit 1705. január 2-án nyitot-
ta meg a kurucok előtt. Februárban 
érkezett a városba, s itt tartózkodott 
június végéig. Főhadiszállása lett a 
püspöki székhely, ahogy ő nevezte: 
„az ország közepe”. 

A Rákóczi-
ról elnevezett 
úton a minap 
Habis László 
polgármester 
avatta fel II. 

Rákóczi Ferenc mellszobrát, majd Mar-
tonné Adler Ildikó képviselő ismertette 
a fejedelem egri kötődését. Kutas Ist-
ván bronzból készült alkotását Lengyel 
Gyula plébános áldotta meg. 

Farkas Péter, Eger
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Amikorra kézhez kapjátok e havi 
újságot, nálunk már hosszú hétvége 
lesz (november 1). Idén több is lett 
belőlük, s ilyenkor, ha csütörtök az 
ünnepnap, pénteken sem dolgozunk, 
így négy naposra sikerül a szünet. 
Igaz ugyan, hogy több esetben vagy 
előtte, vagy utána lévő szombaton, 
de „vissza” kell dolgozni azt a kivett 
plusz napot. Mégis megéri, és nagyon 
jól jönnek ezek a hosszabb szünetek. 
Sajnos rendszerint nekem ügyelnem 
kell valamelyik napon, de akkor is jó 
lehetőség…

Például az október 23-i hosszú 
hétvégére minden 3. magyar elmegy 
valahova üdülni, 80-90% Magyar-
országon belül. Ez itt az ún. belföldi 
turizmus.

Részben, mert egyszerűbb, mint 
külföldre menni, de részben, mert 
a turizmusnak ez az ága nagyon 
kifejlődött az utolsó időkben. 
Kezd igényesebb szolgáltatáso-
kat nyújtani, a régi szállodákat 
felújították, és új fejlesztések is 
születtek. A wellness-ipar nagy-
ra kinőtte magát, és jogosan! 
Magyarország területén szinte 
minden vidéken vannak ter-
málforrások, amelyek gyógyító 
hatását fel lehet használni.

Ebben szerencsére a régebbi és a 
mostani kormányok is egyetértenek: 
a hazai turizmus rendkívül fontos. 
Fellendíti a gazdaságot, az országon 
belül mozgósítja a tőkét, munkahe-
lyeket teremt, és nem kis mértékben 
a magyar tudatot is erősíti. Annyi 
gyönyörű hely van, amit meg lehet 
látogatni, rövid távolságon belül, oly 
nagy a változatosság!

Jelenleg a kormány a Széchényi 
kártyát támogatja. Ez régebben üdü-
lési csekk volt: juttatások, amelyeket 
a munkáltató adhat a munkaválla-
lónak a fizetésén kívül. Ezért rend-
szerint kevesebb adót kell fizetni, 
és egyszerűbb, mint a fizetésemelés. 
És mivel ezeket csak az országon 
belül lehet felhasználni, így a bel-
földi turizmust lendíti fel. Ehhez a 

folyamathoz is 
idő kell - no, és a 
folytonosság ez idő alatt.

Manapság lehet már jó minősé-
gű programokat kínáló városokat 
felkeresni, nívós szállással, legyen 
az falusi jellegű vagy 5 csillagos 
szálloda. Van nyugodt, pihentető 
napokat kínáló csomag, családbarát, 
gyerekprogramokkal, ill. gyerek 
felügyeletét is felajánló csomagok, 
de izgalmas túrázó 2-3 napos ki-
rándulások is, erdei házban vagy 
sátoros alvással. A lehetőségek szinte 
végtelenek, csak időben kell tervezni, 
keresgélni. De aki nem ragaszkodik 
egy adott helyhez-programhoz, az 
nagyon olcsón juthat a last minute 
csomagokhoz is.

*
Nálunk itt van a tél, az utolsó talán 

még nem havazós kirándulásokat 
tervezzük, nálatok (mármint Argen-
tínában, déli féltekén) ott a tavasz, jö-
hetnek tehát a víz közeli programok. 
De a pihenés, kikapcsolódás minden 
dolgozó embernek jár! 

Jó programozást, üdülést, feltöl-
tődést kívánok a hosszú, de a rövid, 
hétvégekre is!

Szeretettel, Teri
További ötletek: http://itthon.hu/

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„ MAGYAR ”  ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítóink: 

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

A kutya-tár

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 i abuenosa i r e s@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

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

(összeállítja Kádárné Bonta Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1.em., Olivos  
4799-8437 - nyitva a hó 2. és 4. pénteken 19-21 óra

    80  Bródy Lili: A Manci
  683  Garcilaso de la Vega: Inkák és konkisztádorok
  752/3  Márai Sándor: Idegen emberek I.-II.
  760  Curie, Eve: Madame Curie
  815  Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
  878  Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül
1763  Kádár Lajos: Rozika
1770  Christie, Agatha: Macska a galambok között
2255  Barát Endre: Boszorkánytánc (Paganini életregénye)
2257  Heltai Jenő: Tollforgatók (Az utolsó bohém – Jaguár –
          Hét sovány esztendő)
3019  Lewis, Sinclair: Egy modern asszony szíve (A. Vickers)
3548  Wass Albert: A költő és a macska (kiadatlan elbeszé-
          lések 1945-1989)
3943  Szántó Miklós: Magyarok a nagyvilágban
4285  Bajcsy-Zsilinszky Endre: Egyetlen út a magyar paraszt

DVD
DVD-  4  Maga lesz a férjem (Jávor P., Kiss M., Kabos Gy.)
DVD-17  Adjátok vissza a hegyeimet (Koltay Gábor f ilmje
               Wass Albertről)
DVD-18  A magyar történelem és kultúra 1000 éve

En castellano
S-217  Harsányi, Zsolt: Rapsodia húngara (La vida de Liszt)
S-291  Muráti, Lili: No todos saben amar
S-292  Nyirő, József: El libro de las montañas nevadas

Hát igen, magyarban van szótár, ruhatár, pénztár, 
szertár, raktár, gyógyszertár, képtár, könyvtár. Gyönyö-
rű magyar szavak. Tár: tárolásra való helyiség. Tárol: 
nagy mennyiségben elrak, elraktároz. A szótárban nagy 
mennyiségben vannak elraktározva szavak és annak 
magyarázatai, a pénztárban is nagy mennyiségben tárol-
ják a pénzt, és így sorolhatnánk tovább. Weörös Sándor 
ihletében kutya-tár is van! De kötőjellel! Weörös Sándor 
művésziesen játszik a szavakkal. 

Kutya-tár. Kutyavásár. Kutya. Az ember egyik kedvenc 
háziállata! Az ember hűséges barátja, társa és védője. 
Legjobb barátja! Miért? Mert nem mond ellent neki, nem 
felesel, nem pofázik, nem fölényeskedik, nem okoskodik, 
nem tól le, nem beszél. Éppen némaságával válik mind-
ennél értékesebbé: társaságában az ember rátalál a lelki 
békére, ahol a szavak elvesztik minden jelentőségüket. 
Ez „nem semmi”… Ez nem kutya.

Szinte minden második házban van kutya. Buenos 
Aires város tele van kutyákkal, naponta látjuk a kutya-
sétáltatókat, akik egyszerre 10-15 kutyát visznek sétálni. 
Nem beszélve a kóborkutyákról… Ezeken gondolkozván 
eszembe jutott néhány kutyás dolog. Ti. ha a kutya egy 
ennyire kedves állat, hűséges, szeretetedre méltó barát, 
akkor miért mondjuk azt, ha valaki rosszul érzi magát, 
hogy kutyául van, kutyául érzi magát? Elgondolkoztál-
e valaha ezen? Van egy sejtésem. A kutya valószínűleg 
úgy érzi magát, ahogyan a gazda kedve tartja. Vannak 
kutyák, amelyekkel alig törődnek, nincs aki vizet vagy 
akár egy száraz kenyeret, „koncot” dobna oda nekik. 
Ezek persze, hogy „kutyául” érzik magukat, kikopik a 
szőrük, megbolhásodnak, és ettől el is vadulnak. Amikor 
nem jut nekik az ember szeretetéből, valóban rosszul 
érzik magukat. Így érthető, amikor azt halljuk: Kutyául 
bánnak vele! Vagy azt, hogy: Úgy bánnak vele, mint 
a kutyával!

Nyilvánvaló, hogy a múltban falun a kutyáknak nem 
lehetett könnyű dolga, a kutya keményen megdolgozott: 
fagyos hidegben is hajtotta, őrizte a juhokat, megvédte 
a farkasoktól, verekedett, sokszor talán éhezett is. A 
pásztorkutyák ma is a falutól távolabb, a dombok közt 
vagy a pusztán élnek, ott őrzik a nyájat és a gulyát - a 
pásztor legfontosabb segédei. Olyan okos kutyákról is 
tudunk, amelyek a pásztor egy csettintésére ugranak és 
a helyükre terelik a szófogadatlan jószágot. 

Kutya hideg van. Az miféle hideg? Nagyon hideg? 
Enyhe hideg? A kutya a „nagyon”-nal egyenrangú. A ku-
tya nagyon hűséges, nagyon jó barát, nagyon keményen 
dolgozik, nagyon okos, nagyon elbír. A kutya nagyon 
remek háziállat.

És mire gondolunk, amikor azt halljuk: „kutyából 
nem lesz szalonna”? Ez annyit jelent, hogy ami nem 
megy, azt kár erőltetni. Hiába, az alapvető tulajdon-
ságaiból senki nem tud kivetkőzni, a másik emberből 
nem lehet „kihozni” a kívánt eredményt, mert hiányzik 
belőle valami - mint kutyából a szalonna! Érdekes, hogy 

Harap-utca három alatt
megnyílott a kutya-tár,

síppal-dobbal megnyitotta
Kutyafülű Aladár.

Kutya-tár! kutya-tár!
Kutyafülű Aladár!

Húsz forintért tarka kutya,
tízért fehér kutya jár,

törzs-vevőknek öt forintért
kapható a kutya már.
Kutya-tár! kutya-tár!

Kutyafülű Aladár!
Weörös Sándor

a magyarban az étkezés, a jó íz, a finomság ilyen fontos 
szerepet tölt be. A szalonna a magyar konyhában igen 
fontos. A mondás mehetne fordítva is: szalonnából nem 
lesz jó barát. De mégsem így van...

Egyértelmű, hogy a kutyának nagyon fontos szerepe 
volt. Kutyának sem kell. Hiszen egy kutya mindig éhes, 
mindent megeszik, tehát ha a kutyának sem kell, az va-
lami nagyon értéktelen. Senkinek sincsen rá szüksége. 
Kutyabaja van.  Semmi baja sincsen. Mert a kutya szívós 
állat, sokat bírt, sokat tűr.  

Az utcán csellengő gazdátlan kutyára mondják, hogy 
hamis kutya. Az ilyentől óvakodjunk, hiszen nem tudjuk, 
hogy mit tanult a gazdájától!

Aztán vannak a szidások, letolások: Kutyaminden-
ségét! A kutyafáját! Kutyateremtette! Szegény kedves 
háziállat, vajon miért? Mert a kutyának van ösztöne, 
és azért szeret csirkét lopni, törni, zúzni, rosszalkodni. 
Kinek a kutyája nem rágott szét legalább 3 pár cipőt és 
néhány reggeli újságot? Vagy nem ásott nagy lukat a 
kertben? Gyertek el hozzám! Nálunk két kutya van. Az 
első kertünkben teljes alagutak vannak, a kutyafáját! 

Egyik kutya, másik eb. Mind a kettő ugyanolyan rossz! 
Mind a kettő kutya, vagy eb, mindegy! Dongó és Rumli! 
Mindkettő kutya, mindkettő eb, és egyik nagyobb lukat 
ás, mint a másik. Egyik kutya, másik eb! 

Ami az íróasztalon maradt:
„Dicsérjék mások hálaadó lélekkel tanítójukat, az élet 
felé nekem egy KUTYA mutatta meg az UTAT."

Illyés Gyula
„Mindjobban elvadul az ember, s az állat nézi szelíd 
félelemmel.”

Váci Mihály
”Ne szégyelld te azt,
hogy szereted az állatokat.
Ne röstelld, ha egy kutya
közelebb van a lelkedhez,
mint a legtöbb ember,
akit személyesen ismersz.”

Márai Sándor

Társaságban kérdezik 
az elmeorvostól:

- És hogyan tudja eldönteni, 
hogy valaki normális vagy 
sem?
- Pofonegyszerű! Olyan kér-
dést kell feltenni, ami normá-
lis embernek nem okozhat 
gondot.
- Például?
- Például ezt ... Cook kapitány 
három világ körüli úton vett 
részt, és az egyik útján életét 
vesztette. Vajon hányadik 
útján?
- Hm... Én sose voltam járatos 
a történelemben.

*

Halló! Itt a parapszichológiai 
nyomozóiroda. Tudjuk, hogy 
ön kicsoda és mit akar, ezért 
a sípszó után tegye le a 
kagylót.

*
A fényképé-
szetbe betér 
egy matek-
tanár:
- Szeretnék 
erről a film-
ről képeket 
csináltatni.
- 9x13?
- 117. Miért?

AMHAHAHA --- HUFI HAHAHA 

Közeledik a mozgalmas év vége -
most még időben tudunk gondol-
kodni azon, hogy nyaralásunk 
alatt mifajta olvasnivalót viszünk 
magunkkal? A szemelvények csak 
ötleteket nyújtanak. Ha bármi más 
érdeklődés vagy témakör adódna 
Olvasóink részéről, szívesen fogad-
juk kérdéseiket!       A HKK Végre megjött a tavasz!
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Hungría ajusta cuentas con el comunismo 
- en medio de la indiferencia -

Proceso contra Béla Biszku, antiguo dirigente comunista 
acusado de la represión de 1956

Hungría ha necesitado 56 años para iniciar un proceso 
penal contra un miembro de la cúpula del partido co-
munista implicado en la represión posterior a la frustra-
da revolución de 1956. Lo llamativo no es sólo el largo 
tiempo transcurrido, sino que sólo  queda uno vivo de 

esa  época. Ese  hombre es 
Béla Biszku, un anciano 
con gorra y aspecto manso, 
de 92 años, que fue arresta-
do en su casa de las colinas 
de Buda, en la capital. 

El antiguo dirigente co-
munista, ministro del Inte-
rior del régimen de János 
Kádár entre 1957 y 1961, 
fue, según el fiscal jefe de 
Budapest, Tibor Ibolya, 
“uno de los principales ce-
rebros y responsables de las 
represalias”. Aunque el fis-

cal imprimió carga simbólica al arresto (“es un hito sig-
nificativo para la justicia en la Hungría postcomunista”, 
dijo), ha tenido una tibia repercusión entre los húngaros.

Biszku ha negado todos los cargos, pero el historiador 
László Eörsi, del Instituto para la Historia de la Revo-
lución Húngara de 1956, considera que hay “numerosas 
fuentes, pruebas y estudios que demuestran que Biszku 
fue uno de los principales encargados” del terror poste-
rior al levantamiento. 

En su libro Posguerra, Tony Judt pone cifras a lo que 
vino después de la revuelta: “341 fueron juzgados y eje-
cutados en los años siguientes, hasta 1961. Unos 22.000 
húngaros fueron condenados a prisión (…). Otros 
13.000 fueron enviados a campos de internamiento”. En 
concreto, a Biszku la fiscalía le atribuye haber dado la 
orden de matar a tiros a 46 civiles en Budapest y en la 
ciudad de Salgótarján, en diciembre de 1956.

*
El nonagenario es el único miembro de la cúpula co-

munista de 1956 que aún vive. Esta circunstancia pa-
rece aliarse con la retórica anticomunista que maneja 
Fidesz, el partido del Gobierno, y del primer ministro 
húngaro, Viktor Orbán. El año pasado aprobaron, con 
su mayoría de dos tercios en el Parlamento, una ley por 
la cual los crímenes de guerra y de lesa humanidad no 
prescriben. Fidesz ya tenía en la cabeza a Biszku cuan-
do anunció que preparaba esa ley: el diputado de Fidesz 
Gergely Gulyás lo mencionó directamente al explicar 
que esa normativa afectaría a varias docenas de perso-
nas, como mucho. De hecho, se la conoce en la calle 
como ley Biszku.

Antes de la aprobación de la ley, no prosperó ningu-
na denuncia contra Biszku, y hubo dos. La primera la 
interpuso Ádám Gellért, un joven de 29 años, jurista 
especializado en derecho penal internacional, en 2010. 
“Estaba centrada en sus actividades como ministro del 
Interior. Me referí a crímenes de lesa humanidad como 
un vehículo legal posible, pero entonces esta figura le-
gal internacional no estaba incorporada al sistema legal 
húngaro y rechazaron la denuncia”, explica.

El asunto ha tenido un impacto limitado entre la opi-
nión pública húngara. “A pocos húngaros les interesa 
este caso. La gente hoy está menos preocupada por la 
represión posterior a 1956. Los principales interesa-
dos son la extrema derecha y los partidarios fanáticos 
del Gobierno”, opina Eörsi. Para Gellért, “la gente está 
bastante cansada de estos casos del pasado. Creo que se 
trata meramente de un gesto simbólico, porque tanto el 
Estado húngaro, independientemente del Gobierno que 
haya, como la Fiscalía, han evitado asumir su respon-
sabilidad. En el caso de Csatáry [detenido en julio, en 
el que el propio Gellért desveló algunas pruebas], hubo 
una fuerte presión externa por parte del Centro Simon 
Wiesenthal. Por desgracia, en Hungría no ha habido una 
Unidad de Crímenes de guerra, o un Instituto de Memo-
ria nacional, como en otros países de Europa Central 
y Oriental, contra estos crímenes atroces cometidos por 
dos regímenes totalitarios. Hungría está muy rezagada 
en esto”.

*
Pero hay algo más que explica el escaso eco de la de-

cisión. Según Péter Krekó, analista del Instituto Politi-
cal Capital, de Budapest, “hay mucha gente en Hungría 
que tiene buen recuerdo del régimen de Kádár porque 
se beneficiaron de él, o porque tienen parientes que lo 
hicieron. Sin negar que fuera una dictadura, este régi-
men, si se lo compara con los regímenes comunistas de 
otros países, tenía uno de los mejores niveles de bien-

estar y ciertas libertades - era el “comunismo goulash”. 
Pero hay un motivo más profundo aún. Para Krekó, “el 
problema es que los húngaros son reacios a reconocer su 
papel en los crímenes del Holocausto y en los del comu-
nismo, porque los ven como una importación alemana o 
rusa, pero no algo húngaro”.

En 2010, Béla Biszku salió del olvido público de dé-
cadas en el que vivía como pensionista, al participar en 
un documental en Duna TV. En él dice frases que gene-
raron controversia. Por ejemplo, como recoge Reuters: 
“Creo que [la de 1956] no fue una revolución, sino una 
contrarrevolución”, exactamente la denominación que 
le daba el ala estalinista del partido, a la que pertenecía.

En ese momento, Ádám Gellért trabajaba como beca-
rio en La Haya, en uno de los tribunales internacionales. 
“Escuché la entrevista en la que Biszku negaba cual-
quier implicación en la represión. Todos los expertos di-
jeron que no había herramientas legales para investigar-
lo. Desde entonces he llevado a cabo una feroz campaña 
mediática por mi cuenta, presionando a la sociedad civil, 
pero sobre todo a la élite política y a la Fiscalía para que 
cumplieran su obligación constitucional de perseguir los 
delitos más graves”, cuenta. Ese empeño ha logrado que 
el legislador tomara un borrador técnico que él elabo-
ró, como base para establecer la ley que ahora permite 
investigar al antiguo dirigente comunista. Una 2ª parte 
de la norma, que no tiene nada que ver con su borrador, 
explica Gellért, introduce el concepto de “crímenes co-
munistas”.

La 2ª denuncia contra Biszku se interpuso en febrero 
de este año. La presentó Jobbik, el partido de la ultra-
derecha. Según Gellért, la Fiscalía inició entonces su 
investigación, pero “el anuncio que hicieron cuando fue 
arrestado fue totalmente diferente. El ministerio público 
inició una investigación completamente distinta, de ofi-
cio. Interrogaron a Biszku sobre los disparos a la mul-
titud en Budapest y Salgótarján. Es muy sorprendente, 
como poco, que la Fiscalía investigue a Biszku 18 años 
después con las mismas pruebas. Ya en 1994, el juez en 
el caso de Salgótarján, donde se juzgó a acusados de ba-
jo rango que dispararon [contra los civiles], reprendió a 
la Fiscalía por no formular cargos contra Biszku y otros 
dirigentes”, afirma Gellért. El historiador Eörsi confir-
ma este aspecto: “Se sabía con exactitud desde hace 20 
años, incluso ya se conocía de antes”.

Silvia Blanco (Madrid)

Fuente: El País Internacional - 18.9.012. 
Agradecimiento M. Cseszneky    http://internacional.elpais.com/
internacional/2012/09/18/actualidad/1347973752_889377.html

Béla Biszku, ante la tumba del 
exlíder comunista János Kádár, 

el pasado 26 de mayo. 
Foto István Huszti (AFP)

Isabel de Hungría,
la princesa entre los pobres, 

modelo de caridad
Se celebra el 19 de noviembre una de las mujeres de 

la Edad Media que suscitó mayor admiración.
Isabel, hija de Andrés II, rey de Hungría, nació en 

1207. Practicaba asiduamente las obras de misericor-
dia: daba de beber y de comer a quien llamaba a su 
puerta, procuraba vestimenta, pagaba las deudas, cui-
daba enfermos y sepultaba a los muertos. Bajando de 
su castillo, se dirigía a menudo con sus doncellas a las 
casas de los pobres, llevando pan, carne, harina y otros 
alimentos. Entregaba los alimentos personalmente y 
controlaba con atención los atuendos y los lechos de 
los pobres. 

En este contexto se coloca el milagro de pan trans-
formado en rosas: mientras Isabel iba por la calle con 
su delantal lleno de pan para los pobres, se encontró 
con su marido, que le preguntó qué estaba llevando. 
Ella abrió el delantal y, en lugar del pan, aparecieron 
magníficas rosas. Este símbolo de caridad está presente 
muchas veces en las representaciones de Santa Isabel. 

En la noche del 17 de noviembre de 1231 se durmió 
dulcemente en el Señor. Sólo cuatro años más tarde, el 
papa Gregorio IX la proclamó Santa.
Extracto de la catequesis que el Papa Benedicto XVI pronunció 
el 20 de octubre de 2010 durante la Audiencia General, ante los 
miles de peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. Fuente 
ZENIT, trad. Inma Álvarez. Agradecimiento Susana Bund

De interés general:
Señora Directora:

Aquí le informo de las actividades que ocurren entre 
argentinos y húngaros en nuestra Madre Patria.

La presentación del Foro Argentina-Grupo V4 Vise-
grád se efectuó en Budapest el pasado 17 de setiembre. 
Fui invitado por el embajador argentino, D. Domingo 
Cullen, a la presentación organizada por el Municipio 
de Almirante Brown, el Parque Industrial y represen-
tantes de algunas de las 230 empresas que expresaron 
su intención de exportar. Idiomas usados: castellano y 
húngaro, con interpretación. 

En la 1ª parte vimos una presentación en PP del inten-
dente Darío Giustozzi sobre las bondades de inversión 
y de exportación de su municipio, reafirmadas por el 
embajador argentino. En la 2ª parte, los 45 asistentes 
fueron distribuidos en pequeñas mesas redondas don-
de miembros de la Cámara de Comercio e Industria de 
Budapest pudieron discutir sus posibilidades comercia-
les con los integrantes de la delegación argentina.

Participé en varias de estas mesas y, en mi opinión, 
las conversaciones mostraron el mutuo interés y las po-
sibilidades de invertir en el Parque Industrial Almi-
rante Brown. Por supuesto que las Alfombras Kalpakian 
y la trayectoria de József Biro en la Argentina fueron 
los comentarios que enmarcaron el buen clima de estas 
negociaciones.

La propuesta de Dispomedicor ZRT, conocidos 
fabricantes húngaros de dispositivos médicos y qui-
rúrgicos, con sede en Debrecen, me pareció más que 
interesante. Su área: terapia de fluidos integral para 
hospitales (Salud), préstamo de bombas para infusión, 
venta de equipos desechables para las bombas y equi-
pos que funcionan por gravedad, y solución o suero 
oral. Todo ello con tecnología de punta.

El representante, Sr. Molnár, habló de la realiza-
ción de una inversión joint venture con empresas ar-
gentinas para construir una fábrica. La parte húngara 
cuenta con el apoyo del EXIMBANK de Hungría para 
financiar el 85% del proyecto, cuyo costo asciende a 
€10 millones. Se abrirían 15 puestos de trabajo. Inver-
sión: Dispomedicor 10,5%. Inversión argentina local-
mente 4,5% (€450 mil). Deberán efectuarse cálculos 
de factibilidad.

Por su parte, el Sr. Eduardo Fabiani, Concejal del 
Municipio de Alte. Brown, manifestó que el Parque 
Industrial podría dar espacio a la concreción del pro-
yecto.

Luego de las despedidas, la delegación fue recibida 
en el Ministerio de RR.EE. húngaro, para luego prose-
guir hacia Bratislava, Praga y Varsovia (grupo V4 de 
naciones centroeuropeas).

Csaba Emődy, Budapest
Representante de la Cámara Argentino-Húngara

de Comercio e Industria 
www.camara-hungara.com.ar
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A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS de NOVIEMBRE
Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen rokonaikról 

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

     Isten éltesse az ünnepelteinket!                                        ¡Feliz cumpleaños!

¡Venga a nuestra Biblioteca HKK!
Atendemos los 2os. y 4.os viernes del mes, 

19 a 21 hs.
Recomendamos especialmente a cónyuges o amigos 

de húngaros que vean nuestro material en 
castellano, inglés, alemán, etc. para satisfacer 

su curiosidad sobre temas húngaros.
HKK, la Biblioteca Húngara

1° piso del Club Hungária
4799-8437  -  4798-2596  

                    haynal@fibertel.com.ar
Abierta los 2.os y 4.os viernes del mes, 19-21 hs., o a pedido

1. Fóthy András / ifj. Gröber Bernát - 2. Deák Miklós /
Egey Judit / Zaha László (Kanada) - 3. Collia Alex /
Lajtaváry Márton - 4. Szénási Pál - 5. Gorondy-
Novák Sándor - 6. Kalmár Szilvia / Lomniczy Attila /
Novákné Márki Marika / özv. Paál Lászlóné Magda -
7. Horoghné Liliana Rodríguez / Makkos Viki / Zilahi-
Sebess Gabriela - 8. Fóthy Erzsébet Lumpi (MO) / 
Gorondi Miklós / Kerekes Miklós - 9. Zombory Ist-
vánné Kemenes Kati - 10. Botka Erzsébet / Proasiné 
Barnaky Éva - 11. id. Honfi János - 12. Botond Lász-
ló - 13. Mattiauda Santiago / Vattay Miklós / Vattay 
Miklósné Kiss Ildikó - 14. Fernández A. Fernando -

16. Barkász András László / Gorondi Pálné Balla 
Orsi (MO) / Zoroza Becske Lukács - 17. Beis András /
Kozempelné Szilvási Natália - 18. Storoni Matilde 
(öo) / Vattay Richárd / dr. Venesio Kerekes Kati - 
19. Fernándezné Máthé Magdolna - 20. Ronanné 
Panzone Benedek Inés - 22. Beisné Mocsáry Anni / 
Íjjas Carolina / Kovács Katalin (öo) / Lindqvist Zsófi /
Zilahi-Sebess Mariana - 23. Huszár István (Romá-
nia) - 25. Barotányi Gábor - 26. id. Roósz László - 27. 
Gorondy-Novák Elemérné Lindvay Mária (V. Gral. 
Belgrano) - 28. Saáry Éva (Lugano) - 29. Roglich 
Natalia - 30. Fóthy Istvánné dr. Balogh-Kovács Judith

Miklós Székásy:
Recordando a György Solti

- "Fiebre Solti" en toda Europa -
El 21 de octubre se celebraron los 100 

años del nacimiento de György Solti, 
considerado como el director de orquesta 
más importante que dio Hungría al mun-
do y, a la vez, uno de los principales di-
rectores del siglo XX. Nació en Budapest 
en 1912 y desde joven se destacó por su 
talento musical. Cursó sus estudios en 
piano y composición en la Academia Fe-
renc Liszt (Budapest) entre 1927 y 1931, 
siendo sus profesores en varias materias 
Béla Bartók, Zoltán Kodály, Ernő Doh-
nányi y Leó Weiner.

Empezó a trabajar como asistente en la 
Ópera del Estado de Budapest en 1932 
y llegó a dirigir allí algunas óperas, la 
primera, en 1938, Las bodas de Figaro 
(Mozart). En los veranos de 1936 y 1937 
fue asistente de Arturo Toscanini en los 
Festivales de Salzburgo. En 1939 se ra-
dicó en Suiza, donde reanudó su carrera 
de pianista, ganando el primer premio 
del concurso internacional de Ginebra 
en 1942. Posteriormente, sin embargo, 
se consagró sólo a la carrera de director 
de orquesta, especializándose en dirigir 
óperas. Fue nombrado director musical 
general de la Ópera de Estado de Baviera 
(Munich), aún en semi-ruinas después de 
la guerra, en 1946. Entre sus memorables 
actuaciones se destaca la dirección del 
Caballero de la Rosa, en el cumpleaños 
85 de Richard Strauss. Luego siguió en el 
mismo puesto en la Ópera de Francfort, 
pero el gran salto en su carrera se dio por 
la invitación, en 1961, para dirigir la Ro-
yal Opera House en el Covent Garden de 
Londres durante los siguientes 10 años. 
Logró llevar este teatro de ópera al nivel 
mundial más alto y, según opinión uná-
nime, fue el mejor director de la histo-
ria del Covent Garden. Por sus méritos, 
la Reina le otorgó el título de caballero. 
De ahí en más, se lo conoció como Sir 
George Solti. 

En 1969 fue invitado para dirigir la Or-
questa Sinfónica de Chicago, completan-
do su anterior repertorio principalmente 
operístico con obras sinfónicas. Siguió 
en este puesto hasta 1991 (su sucesor fue 
Daniel Barenboim), pero simultánea-
mente fue director musical de la Orques-
ta de París desde 1971, de la Sinfónica de 
Berlín desde 1979 y la de Londres desde 
1985. 

Sus grabaciones de óperas y obras sin-
fónicas son de una calidad insuperable. 
Cuando en 1958 le propuso al sello EMI 
grabar la versión completa del Anillo del 
Nibelungo (Wagner), el responsable de 
la edición lo rechazó, considerando que 
no se iban a vender ni 50 álbumes. Pero 
posteriormente el sello Decca aceptó el 
proyecto. Solti grabó la obra completa 
con la Filarmónica de Viena, con can-
tantes como Birgit Nilsson, Kirsten Flag-
stadt, Dietrich Fischer-Dieskau, Christa 
Ludwig, Wolfgang Windgassen y Joan 
Sutherland. Los 4 álbumes con 17 CD-s 
llegaron a ser el éxito de ventas más gran-
de de todos los tiempos del sello Dec-
ca. En 2012, la BBC Music Magazine 
juzgó esta grabación de música como la 
mejor de la historia.

Obtuvo el título de doctor honoris 
causa de numerosas universidades (Har-
vard, Chicago, Londres, Oxford, Bolog-
na, e.o.), ganó las condecoraciones más 
distinguidas de Hungría, Alemania, Aus-
tria, Dinamarca, Italia, Portugal, Francia 

y EE.UU. Ganó 31 
premios Emmy, in-
édito para músicos 
de cualquier género, 
por sus grabaciones 
de obras de Bach, 
Bartók, Beethoven, 
Bruckner, Liszt, 
Mahler, Puccini, 
Schönberg, Richard 
Strauss, Verdi y 
Wagner. 
*

Solti nunca olvidó sus raíces, fue un 
propulsor incansable de las obras de 
compositores húngaros. En 1990 llevó la 
Orquesta de Chicago a Budapest para un 
concierto exclusivamente con obras de 
Béla Bartók. Luego visitó Hungría mu-
chas veces y, en 1997, decidió grabar con 
la Budapest Festival Orchestra un CD 
con obras de sus tres queridos maestros: 
Psalmus Hungaricus (Kodály), Cantata 
Profana (Bartók) y Serenata (Weiner). 
Fue la última vez que usó su batuta, mu-
rió al mes siguiente en Antibes. Según su 
deseo, sus cenizas fueron enterradas al 
lado de las de su admirado maestro, Bé-
la Bartók, en Budapest, en el cementerio 
de Farkasrét. Su sencilla lápida sólo dice 
una palabra: Hazatért - Regresó a casa. ●

He descubierto a un húngaro famoso
Del 7 al 29 de septiembre se llevó a ca-

bo la 2ª Bienal Kosice en el Planetario 
Galileo de la Ciudad de Buenos Aires, 
inspirada en el proyecto “La Ciudad 
Hidroespacial”. Este proyecto fue exhi-
bido por 1ª vez en 1979. El presidente del 
jurado, Gyula Kosice, fue el creador del 
“Arte en Nuevos Medios”, conjugando 
arte, ciencia y tecnología. Sus discípulos 
hipocinéticos, Damián Paúl Espina (pri-
mer premio) y Margarita Bali (2º pre-
mio) nos proyectan maravillosamente la 
esencia de sus ideas y mensaje. 

Me presenté orgullosamente y - hu-
mildemente - como columnista del único 
periódico húngaro de Sudamérica, como 
compatriota y fan de Gyula, el mundial-
mente famoso artista, científico y poeta. 
No encuentro palabras para describir 
mi admiración por este arte siempre be-
llo, equilibrado y mi fascinación por su 
creador. Una expresión alegre de almas 
abiertas, amables. Inspiran optimismo y 
ganas de vivir. Se puede conocerlo en-
trando al sitio web www.bienalkosice.
com  

Gyula Kosice es el más famoso hún-
garo naturalizado, no solamente de la 
Argentina, sino del mundo actual. Nació 
en Kassa el 24 de abril de 1924. Sus pa-
dre, Ferdinand Fallik, era judío húnga-
ro, socialista romántico de la era Hegel 
de los años 1880, nacionalista húngaro, 
admirador de Kossuth en tiempos de la 
Monarquía Austro-Húngara. Después de 
la 1ª Guerra Mundial, Kassa fue anexada 
a la recién creada Checoslovaquia (ahora 
quedó en la parte de Eslovaquia).

Kosice llegó a la Argentina cuando 
apenas tenía 4 años, y cuando se natu-
ralizó eligió como nombre artístico Ko-
sice, nombre de su ciudad natal después 
de la anexión. 

Hace unos meses yo le había pedido 
una entrevista. Me recibió en su taller, 
donde sigue trabajando, en una hermosa 
casa antigua que restauró y transformó 
en museo (Humahuaca 4662, en Alma-
gro). Mientras esperaba que su secre-
tario anunciara mi llegada, estaba tan 
i mpr e s ion a d a 
como Alicia en 
el País de las 
Maravillas, ya 
que me sentía 
muy pequeña en 
presencia de tan-
tas obras maravillosas.

Simpatía a primera vista... Nunca po-
dré resumir en pocas palabras la historia 
de una larga vida. Él me regaló folletos y 
fotos de sus exposiciones, medallas, con-
decoraciones, nombramientos. Éxitos 
de 70 años muy activos. Yo le llevé un 
ejemplar de nuestro periódico, el AMH, 
junto con mi tarjeta de visita, que él, acto 
seguido, pegó en su cuaderno. 

Al final de la entrevista le pregunté si 
le podía sacar una fotografía para la pu-
blicación. Me dijo que haga como quisie-
ra. Llamó a su secretario y le pidió que 
nos sacara unas fotos. 

Nos despedimos ¡en húngaro! El se-
creto de su energía y ánimo es la alegría 
de vivir. Según sus palabras, se trata del 
“júbilo de vivir” - y me mostró su obra 
favorita titulada, precisamente, “Júbilo”.

¡Me conquistó! ¿Será recíproco? Nun-
ca me olvidaré de sus últimas palabras: 
“Hay que tener suficiente autoestima… 
¡con humildad!” 

Gracias, Gyula.
Susana Bonczos de Sebess

El artista con la autora
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                                Ingredientes:

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

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA 
PJE. JUNCAL 4250, 

OLIVOS
A partir de los 8 años - ambos 

sexos - florete, espada y sable 
Martes, miércoles y jueves 

de 18 a 20.30 hs.
Sábados de 15 a 19 hs. 

INFORMES: Andrés Grabner
andresgrabner@yahoo.com 

Noticias breves

- Espigueo...       
... en otros 

medios -

EL  RINCÓN  DE  MAUSI     
Algo muy fino - aunque un poquitín complicado:   CAPPELLETTIS 
RELLENOS DE SALMÓN Y CAMARONES, CON SALSA

Pasta:
Harina 0000               250 gr
Harina de sémola       250 gr
Huevos                           2
Sal                                  12 gr
Aceite de Oliva              1C
Agua                               c/n

Relleno:
Salmón                       200 gr
Camarones                 100 gr
Pan de miga                 50 gr

Cebolla                     ½
Ajo                           1 diente
Parmesano                    20 gr

Salsa:
Gírgolas                       200 gr
Ajo en fetas finas, 
blanqueado             3 dientes
Nueces                        100 gr
Vino tinto                     50 gr
Espinacas                    200 gr
Lascas de parmesano  100 gr

Hemos imprimido 500 folletos en co-
lores para promocionar el Hogar San 
Esteban, con datos y mucha informa-
ción. Queremos incentivar a gente ma-
yor y a nuestros socios mismos, para 
que nos visiten y comprueben los lo-
gros de los últimos 10 años.

Nuestro único problema es evidente 
y conocido. Hoy día nadie quiere inter-
narse en un hogar, hasta tanto se sienta 
capaz de autoabastecerse en su propia 
casa. ¡Es un gran error! Quedó demos-
trado que es dañino vivir en soledad. 
Necesitamos contacto humano, comu-
nicación, cariño y atención.

Por favor anuncien su visita a nuestra 
secretaria, Silvia Cheroni: lunes a vier-
nes, 8 a 12 horas. Tel: 4722-0098 

La administradora del Hogar es Eva 
Rebechi de Morán. Visiten nuestra pá-
gina web: 

www.hogarsanesteban.org 
Susana Bonczos de Sebess

Donación de sangre
SE BUSCAN 15 DADORES DE 
SANGRE CERO NEGATIVO

Sra. Directora:
El 14 de noviembre Juan Sebastián 

Makkos, de 11 años, será intervenido 
quirúrgicamente. Padece de insuficien-
cia pulmonar severa y se le realizará un 
cambio de válvula pulmonar (a corazón 
abierto con bomba extracorpórea. Ya es 
su 3ª operación compleja y la 10ª inclu-
yendo cateterismos). 

Los que puedan donar deben presen-
tarse A PARTIR DEL 7 DE NOVIEM-
BRE en Hemocentro Buenos Aires, Av. 
Díaz Vélez 3973, Capital, lu a vie 8 a 
18, sáb 8 a 13 hs. 

Condiciones generales para donar:
o Tener entre 18 y 65 años
o Pesar más de 50 kg
o Haber transcurrido más de 2 meses 

desde la última donación
o Al concurrir, se le efectuará un 

interrogatorio a fin de descartar en-
fermedades que puedan perjudicar 
tanto al donante como al receptor de 
la donación. 

o No es conveniente el ayuno total. Es 
aconsejable que el dador ingiera antes 

de la donación alguna bebida o ali-
mento, preferentemente sin contenido 
graso ni lácteo. 

o CONCURRIR CON DOCUMENTO. 
o Deben indicar que es para JUAN 

SEBASTIÁN MAKKOS que será 
operado en la CLÍNICA BAZTE-
RRICA. 

Cualquier duda Tel. 4981-5020 o 
http://www.hemobaires.org.ar
Por favor, avísenos a través del Facebook 
o fuchsmoni@hotmail.com , así les avi-
samos al acercarse la fecha.
Agradecemos, desde ya, su donación y 
una oración por él.

Mónica Fuchs y Fernando Makkos
----------

Estimada Trixi:
He recibido hoy en mi "magyar óra" a 

través de Marika néni la nota de agrade-
cimiento y el programa del Encuentro de 
danzas húngaras. Realmente me pareció 
una preciosa atención. 

Lamentablemente no pude asistir por-
que estábamos de viaje, pero tuve noticias 
de que resultó todo fantástico, lo que me 
alegró muchísimo. Sé el esfuerzo que 
han puesto para que semejante festival se 
pueda realizar. Gracias, y ¡felicitaciones!

Mariana Leidemann

Conferencia del 
Dr. Jorge Puricelli

Como parte del 
ciclo del Círculo 
Literario en el co-
legio San Ladis-
lao, el Dr. Jorge 
Puricelli nos privi-
legió el 15 de sep-
tiembre con una 
charla ilustrativa 
sobre “Algunas 
similitudes entre 
las constituciones 
de la República 
Argentina y la de Hungría”.

Fue sobremanera interesante escuchar a un 
docto letrado en este tema, dados los recientes 
virulentos cuestionamientos a nivel internacio-
nal de algunos párrafos de la nueva Constitución 
de Hungría, en vigencia desde el 1º de enero 
del año en curso. Imposible siquiera dar una 
reseña sobre lo hablado, ya que el tema es vasto 
y en ciertos aspectos hasta complicado. Pero le 
quedamos muy agradecidos al orador de haber 
estudiado a fondo el tema y dilucidado lo esen-
cial en la comparación de ambas constituciones. 

Muchos de los presentes aprovecharon la 
amena hora del té que siguió la presentación 
para aclarar aún más algunos puntos, a lo que 
el ponente se prestó con su habitual afabilidad.

                                    (SKH)

Foto Jakab

El festejo del Día del Inmi-
grante del 9 de septiembre tuvo 
lugar en el acostumbrado predio 
del Hotel de los Inmigrantes y no 

en el parque 3 de Febrero, como se mencio-
nó erróneamente en esta misma página de 
nuestra edición de octubre.

Errata

Cartas salidas de nuestra co-
munidad y publicadas por  La 
Nación (ed. impresa):

ROSEDAL
En la sección Buenos Aires se señaló 

que el Rosedal de Palermo, todavía sin 
padrino que lo mantenga, le cuesta a la 
ciudad de Buenos Aires 300.000 pesos 
por mes. Al pasear por ese parque, vi 
que en los carteles que indican el horario 
y donde se pide que cuidemos el paseo 
en vez de la firma de Repsol que tenían 
ahora aparece la firma de YPF. Entonces, 
¿YPF es el padrino o no hay padrino? 
¿O es que ahora que YPF es de todos 
el parque lo mantenemos entre todos en 
nombre de YPF?

Susana Sebess, DNI 5.591.228 
(25.9.012)

Preparación:
Masa:

Colocar todos los ingredientes en un bol. Amasar hasta 
obtener una masa homogénea. Agregar agua si hiciera falta. 
Dejar descansar por 30 min. envuelta en film plástico. Luego 
estirar con palo de amasar y cortar rectángulos con una rueda 
cortapasta rizado de 15 cm x 15 cm. Reservar.

Relleno:
Ciselar la cebolla, el ajo y saltear 

con un hilo de aceite en una sartén 
hasta que quede tierno. Incorporar 
el salmón cortado en cubos y luego 
los camarones. Saltear y condi-
mentar bien. Reservar en un bol 
hasta que enfríe. Volcar el queso 
parmesano rallado y el pan de miga 
molido. Revolver bien y rectificar 
la sazón.

Salsa de hongos y espinaca:
Saltear en una sartén los hongos 

cortados en cuartos, y desglasar con 
el vino tinto. Incorporar las nueces 
picadas. Reservar. 

Por otro lado cortar los dientes 
de ajo en láminas bien finas. Blan-
quear 3 veces en agua hirviendo 
con sal y colocarlos con la salsa.

En una sartén con un hilo de 

aceite de oliva, saltear las espinacas 
por algunos segundos. Sazonar 
con sal, pimienta y nuez moscada. 
Reservar.

Rellenar la pasta colocando una 
cucharada del relleno en el centro 
de cada rectángulo de masa. Plegar 
a la mitad para formar un triángulo, 
luego pegar ambos extremos para 
formar un cappelletti. Hervir en 
una cacerola con abundante agua 
salada por 3 a 4 minutos. Luego 
retirar de la cacerola, escurrir y 
colocar dentro de la sartén con la 
salsa. Saltear todo junto. 

Presentar en un plato 5 cappellet-
tis y salsear con abundante salsa. 
Terminar con un nido de espinacas 
en el centro del plato y unas lascas 
de queso parmesano.

- La Federación Argentina de Colecti-
vidades anuncia que se encuentra abierta 
la inscripción para el Concurso "MISS 
COLECTIVIDADES DE LA REPÚBLI-
CA ARGENTINA 2012" que se viene 
realizando en su 3er año consecutivo.
Participa una representante de cada co-
lectividad a nivel nacional, siendo este 
Concurso de Belleza uno de los más im-
portantes de los que se realizan en nuestro 
país. La elección se realizará en el marco 
de una gran Gala y la ganadora obtendrá 
importantes premios.
Se informará a la brevedad de la fecha y 
el lugar del Concurso.

Requisitos para las postulantes:
Edad: de 17 a 27 años
Estado civil: soltera o divorciada sin hijos
Ser nacida o descendiente del país de la 
colectividad a la cual representa (por parte 
de padre o madre)
Altura: mínima 1,60 m

Informes: correofac@gmail.com con 
el asunto: "MISS COLECTIVIDADES 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
2012"

- El Estudio Faragó ha inaugurado sus 
nuevas oficinas situadas en Diag. Roque 
Sáenz Peña 720 1° piso “B”, C.A.B.A.. 
Se trata de otra etapa del sostenido cre-
cimiento de nuestros amigos abogados. 
La nueva denominación es Faragó & 
Corrales Abogados y sigue siendo la em-
presa familiar de siempre. Les deseamos 
muchas suerte.

El 23 de septiembre, la ciudad de 
Buenos Aires estuvo de festejo. Con 
motivo del Día del Inmigrante y en 
honor a las más de 60 colectividades 
que residen en nuestra ciudad, la 
Subsecretaría de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural organizó un fes-
tival que tuvo lugar en el Parque Tres 
de Febrero e incluyó la presentación 
de conjuntos de música y de danzas 
de las distintas comunidades. 

El festival se realizó por 4º año con-
secutivo y contó, como ya es costum-
bre, con un desfile de colectividades y 
la tradicional presentación de danzas 
típicas y stands gastronómicos y cultu-

rales (artesanías, productos regionales, 
comidas y bebidas típicas de cada 
colectividad en más de 100 stands). 

El desfile comenzó a las 11 hs. 
desde el Museo Sívori y todas las co-
lectividades individualizadas con sus 
banderas y vestimenta característica 
recorrieron el parque Tres de Febrero 
hasta llegar al Planetario donde se 
montó el escenario. Tocó la Banda de 
Música de la Policía Metropolitana 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y el cierre del festival, estuvo a 
cargo del Coro Kennedy. 

Una vez más, una jornada festiva: 
La colectividad húngara estuvo 

representada por el grupo Ko-
lomp con la dirección de Kati 
Zólyomi y el grupo Oleander 
con la de Ági Kerekes, con tra-
jes típicos de distintas regiones 
húngaras, que fueron muy aplau-
didos por los paseantes.

En esta ocasión tampoco hubo 
stands de nuestra colectividad, 
pero esperamos que el próximo 
año podamos exhibir productos 
húngaros.

Eva Szabo, 
presidenta de FEHRA

La Ciudad homenajea a los Inmigrantes en el Planetario:
FESTIVAL DE LAS COLECTIVIDADES
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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. NOVEMBERI ESEMÉNYNAPTÁR CALENDARIO NOVIEMBRE 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

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 
DICIEMBRE:

 10 de noviembre 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
Cónsul : Dr. Balázs Nagy

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:
Novemberben is igazodjunk a fenti eseménynaptárhoz! 

 www.mindszentynum.org

A Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet:
November hó: lásd fenti eseménynaptárt!  Nt. Écsi Gyöngyi el-
menetele után Nt. Demes András újból szolgál a hó 3. vasárnapján 
 www.lacruzdecristo.com.ar                             cvhefty@yahoo.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.

November 2, péntek, 18 óra: 
Halottak napi mise, kolumbári-
um beszentelés. Közösségi tea. 
Mindszentynum
November 3, szombat, 10 óra: 
1956-os ünnepség (AMISZ év-
záró). Plaza Hungría, Ramallo-
Av. Goyeneche sarok, Capital
November 3, szombat, 12 óra: 
ZIK évzáró. Hungária 1.em.
November 4, vasárnap, 10.30 
óra: Magyar Istentisztelet. Nt. 
Écsi Gyöngyi búcsúzik a ma-
gyar kolóniától. Evangélikus 
Egyház
November 10, szombat, 20.30 
óra: Cserkészbál
November 11, vasárnap, 12 
óra: Szent Erzsébet Mise. 
Ünnepi ebéd. 13 óra: 2012 
utolsó Választmányi gyűlés. 
Mindszentynum
November 12, hétfő, 20 óra: 
AMISZ évi utolsó Választ-
mányi gyűlés. Evangélikus 
Egyház. Amenábar

Viernes 2, 18 hs.: Misa de di-
funtos e hisopado de las urnas 
cinerarias. Té comunitario. 
Mindszentynum
Sábado 3, 10 hs.: Acto de con-
memoración Revolución de 
1956. Cierre del año FEHRA. 
Plaza Hungría. Ramallo esq. 
Av. Goyeneche. Capital
Sábado 3, 12 hs.: Fin de curso 
ZIK. Hungária 1°p.
Domingo 4, 10.30 hs.: Culto 
en húngaro. Se despide Rev. 
Gyöngyi Écsi. Iglesia Lute-
rana
Sábado 10, 20.30 hs.: Baile de 
Gala Scout. Hungária
Domingo 11, 12 hs.: Misa 
Santa Isabel. Almuerzo. 13 
hs.: Última reunión Consejo 
Directivo. Mindszentynum
Lunes 12, 20 hs.: Última 
reunión año 2012 Consejo 
Directivo FEHRA. Iglesia 
Luterana. Amenábar

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

A Magyar Református Egyház fölszólítja híveit, hogy kö-
vessék a fenti Eseménynaptárban a novemberi Istentisz-
teleti rendet      Tel. 4799-2527   -   mariabenedek@arnet.com.ar   

APRENDA HÚNGARO con 
DIÁLOGOS FÁCILES grabados

"DIÁLOGOS HÚNGAROS 
COTIDIANOS"

Dora Miskolczy 15-4569-2050

MEGHÍVÓ
Magyarországról egy energiákkal és lelki tudományokkal fog-
lalkozó iskola bemutatkozó előadását tartja november 17-én, 
szombaton 16 órakor „Hogyan betegítjük meg önmagunkat” cím-
mel. Előadó: Szabó Katalin, a Budapesti Métafizikai es Szellem-
tudományi Akadémia igazgatónője (fordítással). Díjtalan belépés.
Szeretettel várunk minden spirituális érdeklődésű embert: 
Centro Vesak, Sucre 2357, Belgrano (Cap.Fed.), Tel.: 4782-5364

November 17, szombat: ZIK 
és cserkész évvégi kirándulás 
November 18, vasárnap, 
10.30 óra: Magyar Isten-
tisztelet. Nt. Demes András. 
Evangélikus Egyház
November 18, vasárnap, 
12.30 óra: Szt. István Kör/
Vitézi Rend/MHBK évzáró 
ebéd. Szent László iskola
November 25, vasárnap, 
12.30 óra: Az Egyesület 77. 
évforduló ünnepi ebédje, zene-
karral. Valentín Alsina

December 
December 7-8-9: Karácso-
nyi vásár (l. röplap és SP 2.o.) 
Hungária 

Sábado 17: Excursión fin de 
año ZIK y scouts
Domingo 18, 10.30 hs.: Culto 
en húngaro. Rdo. András De-
mes. Iglesia Luterana
Domingo 18, 12.30 hs.: Al-
muerzo fin de año Círculo San 
Esteban, Orden Vitéz, Círculo 
Excombatientes. Colegio San 
Ladislao
Domingo 25, 12.30 hs.: Al-
muerzo 77° aniversario del 
Coro Húngaro (con orquesta). 
Valentín Alsina

Diciembre
7-8-9 de diciembre: Feria de 
Navidad (ver volante y SP p.2.) 
Hungária
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