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szorúval Pácinba, a nagyszülei sír-
jához, és hazavitt egy marék földet, 
hogy édesapja, aki 19 éves korában 
vette a nyakába a világot, „magyar 
földben” nyugodhasson. Hasonlóan 
megrázó volt a találkozás az erdélyi 
rokonokkal: Gyula bácsi édesany-
ját hároméves korában Csíkmada-
rasról vitték el Latin-Amerikába a 
szülei, a kapcsolat megszakadt a ro-
konokkal. A másod-unokatestvérek 
most találkoztak először életükben, 
Budapesten, és ők is földet hoztak a 
nagyszülők temetőjéből.

*
Sokféle tanulsággal szolgál ez 

a történet. Jó volt látni, hogy a kí-
vülállók is mekkora szeretettel fo-
gadták őket: számukra ismeretlen 
emberek hoztak ajándékot a szállo-
dájukhoz, járókelők állították meg 
őket az utcán, fiatalok akartak kö-
zös fényképeket készíteni velük.

Úgy látszik, ki vagyunk éhezve 
egyszerű, átélhető, emberi törté-
netekre - nem kell ahhoz kereske-
delmi média, bulvárzaj, fölösleges 
hókuszpókusz, hogy jó értelemben 
vett ismert emberré, „celebbé” 
váljon valaki. Sokakat megérintett 
a történet, és a chacói magyarok, 
akikről pár hete még nem is tudtuk, 
hogy léteznek, egy csapásra beke-
rültek a köztudatba.

Egy másik fontos tanulság ma 
sem időszerűtlen: a kivándorlás 
nem csak sikertörténetekkel jár. A 
gazdag amerikai nagybácsi sztereo-
típiája mellett rengeteg tönkrement 

élet, megbicsaklott 
sors lehet, csak nem 
beszélünk róluk, mert 
azzal nem lehet dicse-
kedni. A húszas évek-
ben Chacóba kikerülő 
magyarok tulajdonkép-
pen csöbörből vödörbe 
estek: a szegénység és 
háború elől menekülve 
embertelen körülmé-
nyeket, már-már elvi-
selhetetlen időjárást, 

kemény munkát kaptak 
osztályrészül. Nem ma-
radt más választásuk, 

mint ott helytállni: hazajönni nem 
volt pénz. Jó érzés tudni, hogy a 
magyarok nem találtattak könnyű-
nek ebben a feladatban: miközben 
irtották a dzsungelt, művelték a ke-
mény földet, volt idejük és erejük 
magyarnak nevelni a gyerekeiket. 
Szalma Gizella konyhájában ma 
is ott egy varrottas falvédő (raj-
ta a felirat: „Ha érzed, hogy sós a 
leves, akkor a szakácsnő szerel-
mes”), amelyet még a szintén Ar-
gentínában felnőtt édesanyja készí-
tett. A sok munka mellett is tudtak 
és akartak mesélni történelemről, 
óhazáról, és olyan magyar tudatot 
örökítettek át gyerekeikbe, amely 
90 éven át kitartott. 
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Kerepesi temető: Donáth Gyula „Párka” című 
szobra (1889) Huszár Adolf szobrászművész 
(1843-1885) emlékére

Hol a tóra a napfény szikrát hány,
Jár aranyarcú tündérlány;
Ott van a képe, a csuda-csuda szép,
Lába a tónak a habján lép.
Képe csak álom, a csalogató;
Én vagyok, én vagyok a fekete tó.
Tó vize alján a mélyen lenn
Ott van a képe a szívemben;
Éneke zendül a vizeken át,
Ének zendül a szívemen át.
Sorsom szólal meg, a daloló:
Én vagyok, én vagyok a fekete tó.

Ím, tovatűnt a csodajelenés,
Támad a tóban viharzengés;
Az ének, az ének sírásra vált,
A tündér, a tündér köddé vált.
Íme, a reggel, a szürke való:
A fény tovaillant. Felébred a tó!...
Üldöz a sorsom a viharok nyomán,
Ülök a Végzet fekete lován,
Nagy rohanásnak mi szab majd határt
Ha eleresztem a kantárt?
A testem megfáradt, a föld vár rám,
S a lelkem elszáll a szelek szárnyán!

(1948)

Lukács Csaba:
Hazatérés a végekről

Érdemes partnerként kezelni 
az emigrációban élő magyarokat

A két chacói mátékészletet vitt ajándékba 
Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-
helyettesnek, akivel kávé mellett kedélyesen eltársalogtak

November 2: 
Emlékezzünk halottainkra! 

IN MEMORIAM
Süllős Lenke: 
                                           Fekete tó         (Megtalálva hagyatéka papírjai közt. Szerk.)

Már visszaér-
kezett Argentínába az a két idős 
magyar, akik életükben először 
látogathattak el szüleik-nagyszüle-
ik szülőföldjére, Magyarországra. 
Két hetet együtt tölthettem a 73 
éves Szalma Gizellával és a 75 
esztendős Botka Gyulával - előbb 
argentínai, szerény otthonukat mu-
tatták meg, aztán együtt repültünk 
Budapestre, hogy részt vegyenek a 
közmédia Itthon vagy! Magyaror-
szág, szeretlek! programsorozatán, 
és találkozzanak soha nem látott 
rokonaikkal.

Szívszorító élmény volt velük 
megérkezni a Liszt Ferenc repülő-
térre - gyerekes örömmel olvastak 
el minden feliratot, mert magyarul 
voltak. Befele a taxiban rögtönzött 
idegenvezetést tartottam nekik, de 
majdnem mindenről tudtak már va-
lamit: a budai Vár kapcsán megkér-
dezték, ugye, abban lakott Mátyás 
király, a Lánchíd kőoroszlánjairól 
tudták, hogy nincs nyelvük. Ők 
mindketten Argentína egyik legsze-
gényebb tartományában, Chacóban 
születtek, de szüleik-nagyszüleik 
rengeteget meséltek nekik arról az 
országról, ahonnan egy jobb élet 
reményében eljöttek az 1920-as 
években, és anyagi okok miatt soha 
nem térhettek vissza.

Képzeljük el a helyzetet: Sátor-
aljaújhelyen élt egy nagymama, 
aki soha nem láthatta hét, Argen-
tínában született unokáját! Botka 
Gyula most elzarándokolt egy ko- Saáry Éva (Lugano):

Vénasszonyok nyara
Budapesten

Ha babonás lennék, azt 
mondanám, nem csoda, 

hogy annyi rendellenes dolog történt a „13-
as” esztendőben. Először ritkán látott méretű, 
pusztító árvíz, aztán hetekig tartó, gyilkos hő-
ség…

Mire én megérkeztem, szerencsére már „em-
lék” volt mindez. Derűs, hangulatos őszi idő 
fogadott. A város kopott, szegény: kiadó vagy 
gyorsan gazdát cserélő üzletek sora, gondter-
helt emberek.

A politikai érzelmek is elbizonytalanodóban 
vannak. Egyrészt, még az ún. jobboldaliak is 
sok mindent kifogásolnak az Orbán-kormány 
munkájában (nem mindig logikus intézkedé-
sek, alkalmatlan személyek előtérbe helyezé-
se), de az emberek tudják, mondják is, hogy 
nem létezik alternatíva. Kifogásaik ellenére is, 
a Fideszre fognak szavazni, vagy el sem men-
nek (ami más pártok malmára hajtaná a vizet).

A liberális baloldal szétszakadozott. Nyolc 
torzsalkodó, vitatkozó csoport - a komikum 
határáig -, de nem szabad elfeledni, hogy te-
hetetlen dühükben ezek az emberek, a válasz-
tások megzavarása érdekében, a legdurvább, 
legvadabb cselekedetekre is képesek.

Egyre többen csapódnak a Jobbik-hoz, noha 
ennek a pártnak a szélsőséges megnyilvánulá-
saival nem lehet mindig és mindenben egyet-
érteni. Az is félő, hogy fő céljuk és törekvésük 
a Fidesz táborának a gyöngítése.

*

Az ősz a parlamenti időszak kezdete. A mi-
niszterelnök megnyitó beszédében főleg a 
„rezsicsökkentésről” (villany, gáz stb.), a de-
vizahitelek végleges rendezéséről (a bankok 
novemberig kaptak haladékot), az 5. alkot-
mánymódosításról beszélt. Az ország - állítólag 
- teljesen kiszabadult az adósságcsapdából, és 
nem lesz rabszolgája az IMF-nek.

Szeptemberre esik az iskolakezdés is, amely 
más országokban örömteli eseménynek számít. 
Nálunk azonban - megáll az ész! - habzó szájú 
vádaskodások, egymásra mutogatások alkalma. 
A pedagógusok fizetését érintő vitákat még meg 
lehet érteni (lesznek emelések), de az ellenzék 
a nemzeti tanterv egészét támadja (már a „nem-
zeti” szó is vörös posztó!). „Hallatlan újítások” 
szerepelnek a tantervben, pl. a vallás- vagy 
erkölcsi oktatás bevezetése. A kicsinyeknek 3 
éves kortól kötelező az óvoda (ez nyelvi kérdés 
is, miként Svájcban, ahol nemcsak az idegenek-
nek, de a családokban dialektust beszélőknek is 
megfelelő fokon el kell sajátaniuk a hivatalos, 
irodalmi nyelvet), és du. 4-ig bent kell tartani a 
gyermekeket az iskolában (a nyugati országok 
nagy részében, szombat kivételével, délután is 
tanítás van.) Na és az egységesített állami tan-
könyvek! Ami másutt magától értetődő, Ma-
gyarországon szintén vita tárgya. Azt mondják, 
a tanárnak „nagyobb szabadságot” kell hagyni, 
hogy azt tanítsa, amit akar, s onnan szerezze be 
a tankönyvet, ahonnan neki tetszik.

            Folyt. a 2. oldalon 
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Tisztelt Szerkesztőség, 
kedves Zsuzsó!

Olvastam a hírt Süllős Lenke (és test-
vére) tragikus haláláról. Így üzenek 
neki:

Kedves Lenke sokan emlékeznek még 
magára, sok fontos, nagyszerű írásaira 
és tetteire.

Nyugodjanak békében! Emlékeinkben 
él tovább…

Egy írását közlöm (1952). Így kezdi:
«Majdnem négy esztende-

je már, hogy megérkezett a 
vágyott Argentína földjére 
Magyarország szőke kishúga: 
Szeleczky Zita.

 Nem történt azon a napon 
semmi rendkívüli, nem jelezte 
sem ég, sem föld az érkezését, 
mint ahogyan nem jelezte azt 

sem, amikor Magyarország elmerült a 
vörös áradatban… Nem fogadta újság-
írók serege a szőke húgocskát, mert ő 
nem tudott megalkudni az új eszmék-
kel, amelyek a világot elborították. S a 
távoli Argentína pedig mit is tudhatta, 
hogy van egy ország ott Kelet és Nyu-
gat határán, amelynek a sorsa szenve-
dés, és hogy ennek az országnak éneke-
se, magyar szívek gyújtogatója érkezett 
meg az ígéret földjére…»

... és így fejezi be: 
«Virágot hoztam a

Legszebbik virágnak;
Adjon Isten boldogságot,

Szabad hazát, Magyar Hazát
Szeleczky Zitának!»

Jávor Pál, Magyarország
(A teljes írás kikérhető 

a Szerkesztőségből)

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.

Hazatérés ...                                                                                      Folyt. az 1. oldalról
Jó lenne ezt eltanulniuk azoknak is, 

akik pár éves külföldi vendégmunka 
után már akcentussal beszélik a magyart, 
és olyan görcsösen próbálnak beillesz-
kedni az új környezetbe, hogy életükből 
kidobnak mindent, ami a régire-otthonira 
emlékezteti őket.

*
Időközben már hazatértek a világ öt 

kontinenséről azok az ösztöndíjasok, 
akiket áprilisban küldött ki a kormány 
a diaszpórában élő magyar közösségek-
hez. A Kőrösi Csoma Sándor-programot 
féléves kísérletnek szánták arra, hogy 
megnézzék, képes-e egy-egy ember be-
indítani olyan folyamatokat, amelyek 
segítenek a nemzeti identitás megtartá-
sában, az anyaországgal való szorosabb 
kapcsolat kiépítésében. Negyvenheten 
indultak útnak, hogy Dél-Afrikától Nor-
végiáig, Tel-Avivtól Los Angelesig ösz-
szefogják az emigrációban élő magya-
rokat. Chacóban is volt egy fiú Zsonda 
Márk személyében (*), aki az ottléte 
alatt 90 embernek tartott magyarórát: a 
legfiatalabb tanítványa 13, a legidősebb 
81 éves volt. A fél év alatt megtartott 300 
óra persze nem elég arra, hogy valaki jól 
megtanuljon magyarul (a tanítványok 
között volt olyan, aki beszélt ugyan a 
nyelvünkön, de gyakorolni akart, viszont 
a legtöbben teljesen kezdők voltak, ma-
gyar felmenőkkel, ezért tartották fontos-
nak élni a lehetőséggel), ezért is kérték a 
Budapestre látogató argentínai magyarok 
Kövér László házelnöktől és Semjén 
Zsolt nemzetpolitikáért felelős minisz-
terelnök-helyettestől, hogy folytatódjon 
a program. Az idős magyarok ígéretet 
kaptak rá, és ez nagy örömöt szerzett 
Chacóban, hiszen a magyarul tanulás 
lehetősége mellett rengeteg egyebet kap-
tak: a fiatalok néptáncot tanulhattak, volt 
történelem- és magyarságismeret-óra, és 
rengeteg személyes beszélgetés az öre-
gekkel - ha minden igaz, könyv is szüle-
tik a hat hónapos kinntartózkodásból.

*
Persze tudom, ki lehetne számolni azt 

is, hány lélegeztetőgépet tudtunk volna
venni a programra fordított adóforintok-

ból. Ennek viszont nincs értelme: minden 
civilizált ország törődik azokkal a koló-
niákkal, amelyekben egykori nemzettár-
saik élnek. Nem kell mindjárt a britekre, 
spanyolokra vagy franciákra gondolni - 
Romániában egyenesen tárca nélküli mi-
niszterük van a kivándorolt románoknak. 

Szomszédaink már felfogták: ha már 
úgy alakult, hogy több millió nemzet-
társuk másutt keresi a boldogulását, 
nem szabad elengedni a kezüket, mert 
még hasznukra lehetnek az óhazának. 
Ortodox papokat küldenek ki utánuk, 
tévéműsoruk van, bukaresti napilapok 
jelentetnek meg madridi, párizsi, római 
kiadást, és akkor még nem is beszéltünk 
egyéb, titkosszolgálatokat érintő „odafi-
gyelésről”.

A külföldre menő vagy ott születő 
magyarok kapcsot jelentenek a két 
ország között, és ennek értéke felbe-
csülhetetlen. Csak egy példát mondok: 
a Forma-1-es autóverseny is egy Brazí-
liában élő magyarszármazású üzletem-
bernek köszönhetően került Magyaror-
szágra. Amikor - még a kelet-európai 
rendszerváltás előtt - Bernie Ecclestone 
eldöntötte, hogy futamot szervez vala-
melyik szocialista országban, először a 
Szovjetunióra gondolt, de aztán Rohonyi 
Tamás tanácsára (aki a brazíliai Forma-
1-es futamok kulcsembere) hozzánk lá-
togatott el, így jöhetett létre az 1986-ban 
debütáló Magyar Nagydíj. Szóval nem 
ablakon kidobott pénz az, ha az emigráns 
magyarokban nem „elmenekült fasisztá-
kat”, netán becsapni való fejősteheneket, 
esetleg szegény rokont látunk, hanem 
partnerként kezeljük őket, és lehetőség 
szerint támogatjuk magyarságuk meg-
maradását.

Szalma Gizella és Botka Gyula élete 
álma megvalósult a magyarországi láto-
gatással, de még számtalan olyan ember 
él a határon kívül, akikről érdemes tudni, 
és ha úgy alakul, érdemes őket legalább 
pár napra hazahozni.
(*) Zsonda beszámolót l. AMH 013. júli-aug. -
A másik Argentínába kiküldött ösztöndíjas 
Nagy Szebasztian volt, a HKK könyvtár kisegí-
tésére. Nagy beszámolót l. AMH 013.okt. Szerk. 

Az egészségügy nehéz helyzetben van. 
A fiatal orvosok Nyugatra mennek, mert 
ott többet lehet keresni. 70 ezren szere-
pelnek az operációra várakozók listáján. 
Némelyek 4 évig is reménykedhetnek.

Sokat hallani a holokausztról, amely-
nek jövőre 70. évfordulója lesz. Ennek 
tiszteletére rendeznek hatalmas kiállítást 
Chagall műveiből, és mutatják be Ro-
bert Capa (Friedmann Ernő) drága áron 
megvásárolt háborús fényképnagyítása-
it. A József városi pályaudvar területén 
pedig a zsidóüldözések gyermekáldoza-
tai emlékére lesz Múzeum. A „kollektív 
bűnösség” hangoztatásában azonban 
nem mindenki ért egyet.

*
Rövid beszámoló keretei között kira-

gadni híreket, eseményeket egy világ-
város életéből csak szubjektíven lehet. 
Ezért előre is bocsánatot kérek olvasó-
imtól a rapszodikus válogatásért.

Miről írjak? A Wagner-évforduló meg-
emlékezéseiről, amelyek nemcsak az 
Operaházban, de az előtte lévő utcákban 
is történtek, vagy a nagy érdeklődéssel 
várt francia impresszionisták tárlatáról? 
Mindezeket a média részletesen tárgyal-
ta-tárgyalja.

Hozzám közel állt az erdélyi származá-
sú Konthúr Bertalan (orvos és amatőr 
szobrász) leányfalusi kiállítása. Márton 
Áron püspök, Tamási Áron, Márai Sán-
dor… és mások portréi, bronzplakettjai 
valóban szépek, és a Bardóczi Lajos 
által készített, leheletfinom színhatású 
pasztelleket is örömmel néztem.

Nagy élményt jelentettek a Dr. Ku-
bassek János igazgató által immár 
évek óta megrendezett Érdi Napok is, 
a Magyar Földrajzi Múzeum gyönyö-
rűen felújított termeiben. Az alapító, 
Balázs Dénes emlékének felidézése 
mellett, magas színvonalú, tudomá-
nyos előadások hangzottak el. Sor ke-
rült a Teleki Sámuel emlékéremre is, 
amelyet a város polgármestere, T. Mé-
száros András és Dr. Gábris Gyula 
professzor ezúttal, afrikai írásaimért 
és fotóimért, ünnepélyes keretek kö-
zött nekem adott át. (l. 6.o.)

De hogy másról is beszéljek, a sport-
események közül csalódást okozott a 
bukaresti magyar-román labdarúgó-
mérkőzés kudarca. Pompás látványos-
ság volt viszont a Hősök terén a Nem-
zeti Vágta nevű lovasverseny. Idén ezen 
nemcsak magyarok, de külföldiek is 
részt vettek. Sokan nézték meg a birkó-
zó világbajnokságot is, amelyen a ma-
gyar nők is jól szerepeltek.

*
Budapesttől a szépen felújított Liszt 

Ferenc repülőtéren vettem búcsút. Utol-
só benyomásaim azonban nem voltak a 
legjobbak. A jegyekbe nem írták bele a 
kijárati folyosók számát, így jó darabig 
a rosszul kivilágított irányító táblák előtt 
kellett téblábolni. A díszes váróterem-
ben méregdrága italokat, piperecikkeket 
és végül - ami megbotránkoztatott - 35 
eurós libamájpástétom konzerveket árul-
tak. ■

Vénasszonyok nyara ...                                                                  Folyt. az 1. oldalról

Figyelem!
Tisztelt Honfitársam!
Egy minden magyar embert érintő 

jó hírt szeretnék megosztani Önnel.
Az Európai Unió kénytelen meg-

szüntetni a hazánkkal szemben 2004 
óta folytatott túlzott deficiteljárást. 
Ezután minden uniós forráshoz hoz-
zájuthatunk, ami a magyaroknak jár. 
Ez azt jelenti, hogy Magyarország egy 
fontos csatában győzött. 

Az eljárást azért indították ellenünk, 
mert az előző kormányok idején 
hazánk költségvetési hiánya minden 
évben magasan meghaladta a megen-
gedett szintet.

2010-ben az emberek a változtatás 
mellett döntöttek. Az Önöktől kapott 
felhatalmazással rendbe tettük az 
ország pénzügyeit. Ennek köszönhe-

tően már harmadik éve folyamatosan 
teljesítjük, sőt túlteljesítjük az előirt 
feltételeket.

Az unió most a tények előtt meg-
hajolva végre elismerte a magyar 
emberek teljesítményét, a magyar 
válságkezelés eredményességét.

Ezt a sikert mi, magyarok közösen 
értük el. Szükség volt hozzá minden 
egyes magyar ember munkájára, erő-
feszítésére, támogatására és az együtt 
meghozott áldozatokra.

Szeretném megköszönni Önnek 
is, hogy hozzájárult Magyarország 
győzelméhez.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel
Orbán Viktor
s.k. aláírás

(Budapest, 2013. július. Köszönet Honfiné K.)

Miniszterelnöki levél

A Hospodárské Noviny című cseh lap 
a Közép-Európába „visszatérő” erős ál-
lamról közölt írást. „Nemcsak Magyar-
országon, de az egész posztkommunista 
Közép-Európában kezd visszatérni az 
erős állam” - írja Martin Ehl, a cseh 
gazdasági lap külpolitikai rovatveze-
tője a „Visszatér az erős állam. Orbán 
Viktor ebben messziről sincs egyedül” 
című jegyzetében. A szerző a kormányfő 
azon kijelentésére reagál, miszerint Ma-
gyarországon nonprofit szervezetekké 
alakítanák át az energiaszolgáltatókat. 
Úgy véli, hogy „szavait a választás előtti 

helyzettel és a magyar gazdaság bizony-
talan helyzetével lehet megmagyarázni. 
Ugyanakkor Közép-Európában számos 
olyan folyamat játszódik le, amelyeket a 
térségbe 1989-ben betört gazdasági libe-
ralizmus felszámolásának lehet minősí-
teni.” „Európa figyelme joggal irányul 
Orbánra, akinek a választásig biztos lesz 
még számos érdekes ötlete. Gazdaságpo-
litikáját unortodoxnak szokás minősíteni, 
a magyar hivatalnokok és miniszterek 
bizonyos büszkeséggel a hangjukban 
beszélnek róla” - olvasható Ehl jegyze-
tében (MNO) 

- A magyar konzulátus hivatalos köz-
leménye, amelyet a múlt számunk 6. 
oldalán közzétettünk, így kiegészíten-
dő:  (lásd kiemeltet):

Az új magyar választójogi jogszabá-
lyok lehetővé teszik, hogy a Magyar-
országon lakcímmel nem rendelkező, 
de magyar állampolgárságukat ér-
vényes okmánnyal (útlevél, állam-
polgársági bizonyítvány, honosítási 
okirat) igazolni tudó, 18. életévüket 
betöltött magyar állampolgárok is 

szavazzanak a következő, 2014 tava-
szán esedékes választásokon.

- Az egyszerűsített magyar hono-
sítási törvény szerint létesített lehe-
tőségről a magyar állampolgárság 
elnyerésére jobb megértés céljából 
rövid magyarázatot közlünk spanyol 
nyelven ebben a számban. Ajánljuk!

Úgyszintén spanyolul is közöljük a 
2014-ben esedékes magyar választá-
sokkal összefüggő tudnivalókat.

 Szerk.

Gyorshírek

Hercegi bölcső
- Rostás Árpád Magyar Örök-

ség-díjas cigány restaurátor és 
vándorasztalos saját indíttatásból 
diófából készített György brit 
trónörökösnek egy ajándékba 
szánt, 1 m magas és 1 m széles 
intarziás bölcsőt. Díszítések: a 
magyarságra jellemző motívu-
mok, az angol zászló és a királyi 
címer.
MTI és http://sokszinuvidek.hu

Orbán Viktor nincs egyedül

Süllős Lenke
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CHACO - CHACO - CHACO...
Zsonda Márk előadása 
a Református Házban

Szeptember 22-én a Re-
formátus Házban, a Haza a 
magasban kulturális ciklus 
keretén belül Zsonda Márk, 
a Kőrösi Csoma Sándor 
program Chacóba kiküldött 

ösztöndíjasa „Magyar élet a 
végeken” címmel rendkívül 
érdekes, vetített képes elő-
adást tartott a chacói magya-
rok között töltött öt hónapról. 

Mit is jelentett a chacói 
magyar leszármazottaknak 
Zsonda Márk fáradhatatlan te-
vékenysége? Soknak, főleg az 
idősebbeknek, a gyökerekhez 
való visszatérést, másoknak 
pedig a legelemibb magyar 
nyelvismeretek elsajátítását. 
Ám nem csak a magyar nyelv 
oktatásával foglalkozott. Tri-
anoni megemlékezést szer-
vezett, néptáncot tanított, és 
komoly néprajzi gyűjtőmun-
kát végzett, dokumentálta az 
ottani állapotokat, összegyűj-

tötte a telepesek emlékeit, ill. 
mindazokat a legkülönbözőbb 
magyar vidékekről szárma-
zó nyelv- és folklór-eleme-
ket, amelyeket az ottaniak 
megőriztek. Az egykori tele-

pesek utódai egy-
értelműen Nagy-

Magyarországban 
gondolkodnak, 
ott máig hatóan 
egybeforrt, amit 

Európában szétvá-
lasztottak, hiszen 

gyakoriak a dunán-
túli és a vajdasági 

vagy a felvidéki és 
a csíkszékiek közti 
házasságok, ha ma-
gyarként ismerik 

meg egymást és immár gene-
rációk óta egyazon települé-
sen élnek.

Zsonda Márk kitűnő mun-
kája és megnyerő egyénisége 
általános elismerést váltott 
ki, úgy Villa Ángelán mint 
Coronel Du Gratyban. Ezért 
kérvényezték, hogy a magyar 
kormány újra őt küldje ki, 
hogy folytathassa a megkez-
dett munkát.

Benedekné 
Micsinay Mária

(Ugyanezt várja és kéri a ma-
gyar kormánytól a buenosi 
HKK könyvtár is Nagy Sze-
basztian ösztöndíjassal kap-
csolatosan, mivel a munkát 
nem sikerült befejezni. Szerk.)

                        Zsonda Márk             Fotó Szabó É.

Két „világlátott” magyar chacói a Hungáriában
Magyarországon tele volt velük a sajtó, nagyon 

komoly visszhang keletkezett - tárgyalták az em-
berek vidéken, még Erdélyben is: tévé és rádió, 
virággal, kamerák és fotósok hada fogadta őket, 
villamoson, utcán, piacon beszédtéma lettek...

Szalma Gizella Icsi (Villa Ángela) és Botka 
Gyula (Coronel Du Graty) 8 napot voltak Magyar-
országon az MTVA vendégeiként szeptember 23 és 
30 között, az Itthon vagy! Magyarország szeretlek! 
elnevezésű műsorfolyamában való szereplésre. Ok-
tóber 1-jén érkeztek vissza Buenosba, ezért másnap 
este meg tudtuk őket hallgatni a Hungária meghí-
vására, hangulatos 
vacsora keretén be-
lül.

Álmuk, hogy 
valamikor Magyar-
országra utazhas-
sanak, mesébe illő 
módon valósult 
meg. Erről számol-
tak be nekünk első 
kézből, közvetlenül. 
Sok-sok évig azt 
gondolták, hogy 
sohasem fogják 
megismerni azt az 
országot, ahonnan 
származnak, és 
amelyről annyit 
hallottak szüleiktől. Szinte úgy tűnt, hogy elér-
hetetlen számukra. De néha történnek csodák...

A Kőrösi Csoma Program miatt újból Argen-
tínába látogató Lukács Csaba, a Magyar Nem-
zet főmunkatársa, Marossy Géza operatőrrel 
szemelte őket ki erre a tüneményes meghívásra. 
Mindketten aztán eljöttek értük - és elvitték őket 
egyenesen Budapestre. (l. 1.o.)

A 2 vendég elmesélte, hogy mit jelentett szá-
mukra kinézni a Gellért szálló ablakán és először 
megpillantani a Parlamentet, majd a hivatalos 
fogadtatásuk alkalmából belülről végigsétálni a 

csodálatos épületben, a soha nem látott rokonokkal 
való találkozás, a nagyszülök sírjának meglátogatá-
sa, átsétálni a Lánchídon, villamosozni, interjúkat 
adni (tv - rádió), újságírókkal, járókelőkkel beszél-
ni, és érzékelni, hogy az anyaországban mennyire 
érdeklődnek a külhoni magyarok iránt. 

Örömmel hallgattuk őket. Úgy elbeszélgettünk 
velük, mintha egy nagycsalád tagjai lennénk - és 
tulajdonképpen azok is vagyunk, hiszen összeköt 
bennünket a magyarság iránti szeretet.

Benedekné Micsinay Mária

Szeptember 22: Ezeizáról indul a nagy kaland! 
b.-j.: Marossy Géza, Botka Gyula, Lukács Csaba, 

a „mi” Botka Bözsink, Szalma Gizella Icsi

Kilátás a Gellért szálló szobájából

Szomorú  képeskönyvSzeptember közepén 400 tűz-
oltó küzdött napokig a córdo-
bai hegységekben dúló, múlni 
nem akaró tűzvész ellen, amely 
100.000 hektárt égetett föl. A víz-
vivő repülőgépek és helikopterek 
mintha hiába működtek volna 
szakadatlanul.

Megtámadott helységek Córdoba 
tartományban:

Calamuchita, Yacanto, Villa Alpi-
na, Alpa Corral, Pinares de los Ríos, El 
Durazno, Cosquín, Calera, Falda del 
Carmen, Pan de Azúcar, Valle de Para-
vachasca, Salsipuedes, Agua de Oro, La 
Granja, Ascochinga, Totoral, Los Hor-
nillos, La Paz, Ongamira, Villa Ciudad 
de América, Alta Gracia, Villa Dolores - 
stb., és Córdobán kívül: Mendoza, San 
Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Ne-
uquén, Catamarca, Río Negro tartomá-
nyokban is égett a nagy szárzság folytán.
Forrás: «La Voz del Interior»; FB «Aji but-
towski»; fotók Norberto Lorenti, Daniel García. 
Köszönet Haynal Attila

Emberkéz okozta tűzvésztől 100.000 hektár elégett

Több irányból fújó szél

400 tűzoltó harcolt a föltartóztathatatlan ellen...

Napokig nem enged...

▼Az állatok 
nem tudtak hova 

menenkülni

Üszkös tetőszerkezet

Ennyi 
maradt 

egy
otthonból

Yacanto-i fűrésztelep-rom

ALTA 
GRACIA

Izzó, bí-
borvörös 
háttér...
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Bartusz Réka (Felvidék):
Felvidékiek - Erdélyben

MAGYAR BÁL SÃO PAULÓBAN
2013. szeptember 

21-én, szombaton este került sor a brazí-
liai magyar közösség egyik legfényesebb 
eseményére São Paulóban. A Magyar Bál 
jótékony célú, bevételével a Balázs Péter 
Szeretetházat támogatja. Az 57. alkalom-
mal megrendezett bálnak az idén - aho-
gyan már 2012-ben is - a Club Athletico 
Paulistano elegáns terme adott otthont.

A konferansziék, Francisco Monta-
no Filho és Zágon Kati gazdag műsort 
jelenthettek be: a Magyarországról 4 hó-
napra Dél-Amerikába érkezett tánctaná-
rok, Bárdos Zsuzsanna és Márton Atti-
la kalotaszegi lassú és friss csárdást adott 

elő (*). Ezután fellépett a 
Santa Catarina államból, 
Jaraguá do Sulból érke-
zett Dunántúl Néptánc-
együttes, akik kifejezetten 
a bálra utaztak hozzánk. 
Végül a São Pauló-i Pánt-
lika adott elő mezőségi 
táncokat, a tőlük megszo-
kott magas színvonalon.

A báli menüben min-
denki megtalálhatta a neki 
való ételt. Természetesen 
az alkalomhoz illően do-
mináltak a magyar ízek: 
a rakott krumpli, a finom 
pörkölt tarhonyával, a tejfölös uborka-
saláta is remekül sikerült! Még az éjféli 
lencseleves is a magyar konyhára emlé-
keztette a távolra szakadt résztvevőt.

Mivel ez évben nem volt debütáló ifjú 
hölgy a bálon, a nyitó keringőt Francis-
co Montano Filho táncolta Saurer Ing-
rid asszonnyal. Ezután megkezdődött 
az igazán önfeledt szórakozás. Zsuzsa 
és Attila vezetésével a magyar néptánc 
alaplépéseivel is ismerkedhetett, aki 
akart. A zenekar remek számokat válo-
gatott, így a kitartóbbak akár a hajnali 3 
órás zárásig is rophatták.

Találkozunk jövőre, hasonlóan jó han-
gulatban!

Dobos Eszter
Fotók köszönet Thomas Kristian Kiss 
(*) Bárdos Zsuzsanna és Márton Attila jelen-
leg Argentínában a Regös, Kolomp, Liliom és 
Oleander együttesekkel dolgoznak (l. AMH ok-
tóber. Szerk.)

Pompásan szórakozó ifjúság! Sötét öltönyben 
Pedro Marques da Silva, a Magyar Ház elnöke

Szerző 

Most már minden „rá-
kóczis“ tudja: ha októ-
ber, akkor ismét Rákóczi 
Családi Kör találkozó. 

Az idei október első hétvégén került 
megrendezésre, az erdélyi Válaszúton. 
A Kárpát-medence minden szegletéből, 
még Horvátországból is érkeztek bará-
tok, hogy ismét egy felejthetetlen, él-
ményekben, értékekben gazdag hétvégét 
töltsünk el együtt. 

700 kilométer buszozás után rég nem 
látott ismerős arcok rohannak feléd tárt 
karokkal, széles mosollyal, a nevedet or-
dítva: van, akivel 3 év után először talál-
koztunk újra! Örültem, boldog voltam.

A szervezők kitettek magukért, mind-
két napon izgalmas programokkal, elő-
adásokkal. Az első este a fotópályázatra 
beküldött képek kerültek bemutatásra. 
Gyönyörű, sokszínű alkotások születtek, 
tele mondanivalóval.

Másnap Kallós Zoltán, erdélyi nép-
rajzkutató tartott érdekes előadást, a 
gyűjtéseiből válogatva. Az egyik videón 
egy idős néni énekelt egy népdalt, amely 
az édesanyja elvesztéséről, testvéreivel 
együtt az árván maradásról szólt. Megle-
pődtem, amikor az ismerős dallam visz-
szacsengett. Nem hittem volna, hogy az 
oly sokszor hallgatott népdalnak megis-
merem az eredetét, a szomorú múltját. Az 
előadás után megtekintettük a népművé-
szeti múzeumát, ami egy kincses arany-
bánya volt számomra. Hihetetlen eszmei 
és anyagi értékek. Mint néptáncos, nem 
tudtam betelni a gyönyörű, eredeti vise-
letekkel, hímzésekkel, szőttesekkel. Míg 
az egyes viseleteket, kiállított darabokat 
nézegettem, eszembe jutottak Zoltán bá-
csi szavai: „Addig vagyunk magyarok, 
míg magyarul énekelünk és táncolunk.“ 
Egy gondolat, amiben van igazság.

Ezt követően a találkozó fő szervező-
je, Demeter Dorka tartott előadást kü-
lönböző pályázati lehetőségekről, ösz-
töndíjakról, az Európai Parlamentről. 
Lehetőségek, amelyek mindenki számá-

ra elérhetőek, megvalósíthatóak - csak 
akarni kell.

Ebéd után egy régi táborossal, Hajlák 
Attila atyával beszélgettünk, az én-ről, a 
közösségről, a lelkiismeretről. Egy kije-
lentés, ami nagyon megfogott: „Az igaz 
találkozások mindig megismétlődnek.“ 
Ez a mondat teljes egészében kifejezi 
a Rákóczi Családi Kör varázsát, meg-
hittségét, az összetartozás fontosságát. 
Majd Nyulas Dorottya régésztan hall-
gató mutatta be prezentációját, „Erdélyi 
örökségvédelem“ címmel: hogyan tud-
juk megóvni, ápolni önmagunkat, közös-
ségünket, örökségünket. Párhuzamosan 
folyt egy interaktív előadás, amelyen 
arra kerestük a választ, hogyan tudnánk 
segíteni a Rákóczi Mozgótábor megva-
lósításában, adományok gyűjtésében, tá-
mogatók szerzésében.

Az este igazi moldvai táncházzal zá-
rult, fergeteges hangulatban. Esti meg-
lepetésként lampionokat gyújtottunk, 
hármat felszállni engedtünk a ragyogó 
csillagos ég felé. Körben állva meghitt-
ség, béke áramlott köztünk és a levegő-
ben. Éreztük az összetartozást, az egy-
más iránti mélységes szeretet.

Záróprogramként Gál Kingával, eu-
rópai parlamenti képviselőasszonnyal, a 
találkozó fő támogatójával beszélgettünk 
értékeink megőrzéséről, elképzelésekről, 
cselekvésről, akarásról.

*
Számomra a hétvége üzenete - érté-

keinket értékelni - akkor jött át, amikor 
a buszban, hazafelé menet észrevettem, 
hogy egy idős néni eredeti széki viselet-
ben ül mellettem. Elmondhatatlan érzés 
kerített hatalmába. Nem hittem volna, 
hogy lesz szerencsém találkozni egy 
olyan valakivel, akiknek a táncos szoká-
sait, énekeit, viseletét tanulom, színpadon 
adom elő. Rájöttem, hogy többek között 
ezek azok a dolgok, momentumok, amik 
még az értékeink, és nem szabad hagyni, 
hogy a feledés homályába merüljenek. 
Értékelni, megőrizni, ápolni kell őket.■

Beszámoló a Pántlika táncegyüttes 45 éves fennállásának ünnepélyéről:
Gratulálunk, Pántlika!

A Pántlika néptánccsoport a 45. élet-
évét ünnepélyes keretek között kívánta 
megtartani. A kitűzött dátum: 2013. jú-
nius 8. Mivel a rendezőség nagyszámú 
közönségre számított, kibérelték a Teatro 
Brigadeiro Luís António színpadát. Ezt 
jól tették, mert valóban telt ház előtt zaj-
lott le az esemény. 

Az ünnepi program bevezetése után 
felhívták a színpadra Kokron Ilona Má-
riát - Ilit, hogy mondja el a Pántlika tör-
téntét. 

Kokron Ili meghatódva először portu-
gálul köszöntötte a jelenlevő hatóságo-
kat, közönséget és barátait. Aztán már 
szemében könnyekkel elmondta, hogy 
milyen élmény ez neki: 1968-ban meg-
alapította ezt a csoportot, és most, 45 év 
után jelen lehet... Beszámolt arról, hogy 
érdeklődése a magyar népművészet iránt 
- táncok, népdalok, festészet, hímzés, 
népviseletek - egész kiskorában kezdő-
dött, édesanyja elbeszélései alapján. Az-
tán a cserkészetben a magyar népművé-
szet egyenesen szenvedélye és életének 
integrált részévé vált. Majd így folytatta: 

«1968-ban, a ’prágai tavasz’-tól meg-
ihletve, a világ belelkesedett a demokrá-
ciáért és a gondolat szabad kifejezéséért. 
Németországban a tüntető felvonulások 
a rendőrség ellen fordultak. Olaszország-
ban a diákok csatlakoztak az erőszakos 
felkeléshez. Márciusban Brazília a hábo-
rú utáni történetének legsúlyosabb hónap-
jába lépett, azáltal, hogy az egyetemisták 
a katonai diktatúrával nem értettek egyet. 
Ugyanebben a zavaros márciusban hív-
tam össze egy pár fiatal barátomat - fő-
leg a cserkészetből -, és megalapítottuk 
a magyar néptánccsoportot, a Pántlikát. 
Legnagyobb igyekezetünk az volt, hogy 
terjesszük a magyar népművészetet a 
már a magyar hazán kívül született és 
a kint élő magyarok számára. Azokat a 
magyar néptáncokat kezdtem betanítani, 
amelyeket svájci tartózkodásom alatt egy 
’profi’ táncos házaspártól tanultam, akik 
Magyarországról disszidáltak. 

«Miután ez a repertoár kifogyott, kez-
dődtek a nehézségek. Abban az időben 
nem létezett sem internet, sem video, és 
természetesen nem volt ajánlatos Ma-
gyarországra menni, mert ott kommu-
nizmus volt. De nagy igyekezettel és 
energiabevetéssel, könyvekből kezdtük a 
lépéseket és koreográfiát tanulni. 

«1976-ban tudtam első ízben részt 
venni az Egyesült Államokban egy ’nép-
tánctáboron’. Ezen megtanultam, hogy 
hogyan működnek Magyarország külön-
böző tájain a néptáncok. Ugyancsak itt 
ismertem meg egy magyar koreográfus 

házaspárt, Timár Sándort és Böskét, 
akik mestereim lettek.

«Később már mi magunk kezdtünk 
São Paulóba tánctanárokat hívni. Aztán, 
mikor már lazult a politikai helyzet, jó-
magam is többször utaztam Magyar-
országra, sőt ott falukutatást is tudtam 
végezni. Minden ilyen alkalommal min-
tának egy magyar népviseletet is hoztam 
magammal Brazíliába. 

«Nemsokára megérkezett a video-kor-
szak, továbbá a K7-kazetták és a végén a 
CD-k, a DVD-k, amelyek eredeti néptán-
cokat mutattak be nekünk Magyarország 
minden tájegységéről. A tánctanulás igen 
jó hangulatban ment, és ezáltal mindany-
nyian remekül szórakoztunk.

«Egyszer bevettem a csoportunkba egy 
9 éves kisfiút, Pedrót (Pedro Marques 
da Silva). Ezt az idősebbek nem nagyon 
tudták megbocsájtani. A fiúcskát azért 
vettem be, mert a szüleik, jó barátaim, 
kérték, és megígérték, hogy ha a kisfiú 
zavart okozna, azonnal kiveszik a cso-
portból. Erre azonban sohasem került 
sor. Pedro ui. egy kiváló tánccsoport-ve-
zetőnek nőtte ki magát.

«25 év után a tánccsoport vezetését 
új vezetőségnek adtam át: Tóth Rőmer 
Eszternek és ifj. Piller Gidának, akik 
példásan folytatták a munkámat. Ugyan-
ők később egy új, fiatal tánccsoportot 
alapítottak, amelyet Sarkantyúnak ne-
veztek el. Amint ezek is felcseperedtek, 
beléptek a Pántlikába és így indult meg 
a folytonosság. Pár év múlva átadták a 
vezetést Pedrónak, annak a bizonyos volt 
9 éves kisfiúnak...»

*
A tánccsoportok vezetőségének át-

adása mindig simán, természetesen és 
harmonikusan ment. Pedro munkájának 
eredményét az előadáson láthattuk, mert 
a 45 éves évfordulóján a Pántlika csoport 
a következő táncokat adta elő:
1.Sóvidéki, 2.Mezőségi, 3.Szanyi tán-

cok
4.Széki muzsika / Zsivaj / ifj. Piller Gida
5. Madocsai, 6. Szatmári táncok
A szünet után 7. Kalotaszegi, 8. Kalocsai 

táncok
9. Hegedűszóló - Jeszenszky Leo (Leo-

nárd)
10.Sárközi karikázó, 11.Méhkeréki tap-

sos,12.Délalföldi és 13.Mezőföldi táncok
és végül 14. Szatmári finálé.

Ráadásként ifj. Piller Gida és fia Má-
tyás dorombbal tarkította az előadást, 
amelyre Pedro járta a táncot.

Továbbra is gratulálunk, Pántlika!
Piller Éva és Gida

(képek következő számunkban)

BRAZÍLIAI       HÍRADÓ                                

Folytatódik a Kőrösi 
Csoma Sándor program

Folytatódik a diaszpóra magyar-
ságát segítő Kőrösi Csoma Sándor 
program a jövő évben is, a finan-
szírozását a költségvetés biztosítani 
fogja - jelentette be a nemzetpolitiká-
ért felelős miniszterelnök-helyettes 
a programot értékelő konferencián, 
Budapesten. 

Semjén Zsolt kiemelte: fantasz-
tikus munkát végeztek az ösztön-
díjasok, "briliánsan megoldották" a 
feladatot, és abszolút pozitív vissza-
jelzések érkeztek kinti tartózkodá-
sukról.

Rámutatott: a magyarság megtar-
tása tekintetében nem elegendő, ha 
Magyarországon jól mennek a dol-
gok. Fontos, hogy megerősödjön a 
Kárpát-medence magyarsága, és a 
diaszpóra a harmadik terület, amely a 
magyarság megmaradása szempont-
jából kulcsfontosságú - hangsúlyozta.
http://www.magyarhirlap.hu/semjen-folyta-
todik-a-korosi-csoma-sandor-program 

(MHO/MTI 013.10.14)

H U M OR SA R O K
Az ausztrál farmer egy 

vödörrel a kezében elindul 
a közeli gyümölcsösébe; az 
útja egy tavacska mellett visz el. Arra 
lesz figyelmes, hogy a tóban három 
meztelen nő fürdik, a ruháik szétdobál-
va a parton. 

A lányok észreveszik és kikiabálnak 
neki:

- Ne leskelődjön, addig úgysem me-
gyünk ki a vízből, amíg el nem megy 
innen!

A farmer egy kicsit felemeli a vödröt 
és visszakiált:

- Nem leskelődni akartam, a krokodilt 
jöttem megetetni!
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 Így élünk, éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

Korán jöttek a hűvös
napok ezen az őszön. 
Szeptember végére - 
amolyan „bemelegítésnek” -

megmutatta magát a hideg idő. Néhány 
helyen az országban kopogott a víz a ga-
lambitatókban, s be kellett kapcsolni a 
fűtést. A tokaji borvidéken egy pici ria-
dalom is támadt. Mi lesz, ha a szőlő nem 
fog már aszúsodni? Ám ez a körülmény 
csak futó hír volt a nagy hírek sorában, 
ahol mindig a politikáé a főszerep. 

Úgy látszik azonban, az időváltozás 
kihat a politikára, mert a politikai mű-
helyekben is befűtöttek. Már alig telik 
el nap valami fontos bejelentés, szenzá-
ciószámba menő esemény nélkül, amit 
gyorsan követ egy másik. Nélkülözhe-
tetlennek látszó politikusok járják az or-
szágot: nagygyűléseket, vitafórumokat 
tartanak, annak minden kellékjével, saj-
tókíséretével együtt. Mintha legalábbis 
jövő héten lennének a választások. Va-
lami oknál fogva most egy vibráló ide-
gesség van a levegőben. Valahogy más 
ez a mostani készülődés. Változtak a 
szabályok, kevesebb lesz a parlamenti 
képviselői hely, külhonban élő magyarok 
is szavazhatnak, s ezáltal nőtt a bizonyta-
lanság, vagyis: nagyobbak lettek a tétek 
- nagyobb a tülekedés. 

*
A szocialista-liberális tábor tovább-

ra is megosztott. Nem is lehet még most 
sem pontosan tudni, hogy egy vagy 3 
táborba tömörülnek majd. A pártvezérek 
időnként a sajtón keresztül üzennek egy-
másnak, máskor pedig a legnagyobb ba-
rátságban mutatkoznak. A nagy dilemma 
az, hogy miként osztozzanak a majdani 
helyeken. Ha ui. ketten, vagy többen ösz-
szefognak a választásokra, akkor a parla-
mentbe jutáshoz legalább 10%-ot el kell 
érni. Ha külön-külön indulnak, elég az 
5% is. Így a Mesterházy által vezetett 
MSZP-sek, akik bőven 10% fölött áll-
nak, nem kívánnak osztozkodni a biztos 
helyeken. A Bajnai féle társulatnál vi-
szont már meg kell küzdeni a parlament-
be kerülésért. Hasonló a helyzet a Gyur-
csány féle Demokratikus Koalíció néven 
futó csapatnál, akiknél közel se biztos, 
hogy át tudnak jutni az 5%-os küszöbön. 
Ha viszont nem jutnak át, akkor ugye az 
egész slepp mehet a „téglagyárba”. Mert 
bizony ennyi tanácsadói állásra aligha 
lesz pénze a pártnak…

No és akkor van még 4 apró baloldali 
párt, is mint a Smuk Andor féle szoci-
náldemokraták, akik a nyugdíjasoknak 
udvarolnak elsősorban. Ők nem akar-
nak sehová se csatlakozni. Igazából csak 
az állami támogatásért futnak. Dehogy 
akarnak ők országos gondokat a nya-
kukba. Az a néhány rongyos millió, ami 
ilyenkor leesik, elég lesz a következő 4 
évre…

Összeállt ismét a LMP (Lehet Más a 
Politika) is. Frakciójukat újra bejegyez-
ték a Tisztelt Házban… Mindkét oldal 
sajtója kedves hozzájuk, gondolván: 
hátha még szükség lehet rájuk… A hí-
rek végén kullog a Jobbik. Ők az igazi 
mostohagyerekek, akiktől időben el kell 
határolódni, akikkel senki nem akar ösz-
szefogni. Sőt nem szabad róluk beszél-
ni. Vagy ha mégis szükséges, akkor csak 
rossz híreket szabad róluk közölni, En-
nek ellenére jócskán 10% fölött állnak. 

*
Más a helyzet a kormánypártok háza-

táján. A Fidesz-KDNP koalíció, ami vol-
taképpen már egy párt, biztosan vezet a 
listán. Nekik kedvez ez a baloldali mara-
kodás, üzengetés, civakodás. Amíg ez az 
állapot tart, addig pihenhetnek, félgőzzel 
lehet kampányolni. No és sok a jó hír az 
utóbbi kormányzati intézkedéseknek kö-
szönhetően. A rezsicsökkentés, a pedagó-
gusok, egészségügyiek béremelése olyan 
takarónak látszik, amivel ki lehet állni a 

hideg éjszakába. Mint kiderült, az Uni-
óban keltett, ellenük generált lármázás 
is az ő malmukra hajtja a vizet. Az ener-
giaárak csökkentése végett indított küz-
delmük követőkre talált, éppúgy, mint a 
bankok megadóztatása. Az Unióban ta-
pasztalt, magyar kormány ellen indított 
kampány a lakosság körében ellenkező 
hatást váltott ki, mint amit az ellenzé-
kiek reméltek. A lakosság többsége úgy 
éli meg a kormányt ért uniós kritikákat, 
hogy a magyarságot bántják. Legutóbb is 
a Közép-Európát ért árvizek miatt kiosz-
tott segélyekből mi, magyarok kimarad-
tunk! Segélyt kaptak a németek, csehek, 
szlovákok, románok. Mi viszont olyan 
jól védekeztünk, hogy nem keletkezett 
elég kár! No lám - mondhatjuk - ki hit-
te volna, mi mindenre jó az összefogás, 
a rengeteg munka? Kell-e vajon firtatni, 
hogy éli ezt meg a magyarság? Aztán ki-
derült, hogy az Unióban ellenünk indított 
sajtó- és politikai hadjáratnak az értelmi 
szerzői MSZP-s, Unióba delegált kép-
viselők! Mint például Tabajdi Csaba, 
Göncz Kinga. Tehát vannak az Unióban 
olyan képviselőink, akik saját hazájuk el-
lenében dolgoznak, szavaznak. Ezek az 
apró gyöngyök majd a végelszámolásnál 
mind a Fidesz-KDNP zsákjába kerül-
nek…

*
Hanem a külföldön élő magyarokról 

se feledkezzünk meg, akik hosszú évek 
után a mostani kormánynak köszönhető-
en szavazhatnak és, ami nem mellékes, 
most nyertek állampolgárságot, aminek 
rögtön hasznát vehetik. Bizony, ez a „kis 
figyelmesség” sok délvidéki, erdélyi, 
kárpátaljai magyarnak jelent hathatós 
segítséget, akik a magyar útlevelükkel 
nekivághatnak Európának egy kis eurót 
keresni. Az otthoni nyomorúságos fizeté-
sek után ez nagyon sokat jelent. Hatal-
mas segítség ez külföldön rekedt magyar 
családok ezreinek. Vajon az ő szavaza-
taik hová kerülnek majd? A Gyurcsány 
féle DK-sok aggódnak is emiatt; gyakor-
ta hangoztatják, hogy aki elment innen, 
az ne szavazzon a mi bőrünkre… Ez így 
persze egyáltalán nem igaz, de jól hang-
zik a proletárok között, akiknél az irigy-
ség többet nyom a latban, mint az össze-
tartozás. Mi sem természetesebb, ennek 
a hangulatkeltésnek is vannak, lesznek 
követői, ami a végelszámolásnál jól jön 
majd egyeseknek.

*
A kis körbetekintés után nézzünk az 

események árnyékába is, mert ott terem 
meg a csalán, amire nem jó mezítláb rá-
taposni. Ilyen csalán a bajai önkormány-
zati választás. Történt ui., hogy menet 
közben megüresedett egy képviselői 
hely a Duna-parti városban. S miután 
közelednek az országos választások, az 
ilyen helyi választásoknak kiemelt a je-
lentősége, mert kiváló kampányanyagot 
lehet belőle fabrikálni. Kivált azok után, 
hogy ez idáig az időközi választásokon 
a kormánypárt tüntette ki magát. Tehát 
az ellenzéknek úgy kellett most egy kis 
győzelem, mint méhésznek a védőálarc. 
Indítottak is olyan választási kampányt, 
amilyet Baján még nem láttak. Kivált 
Bajnai Gordon jeleskedett, aki bajai 
kötődésű. S hát hol számíthat igazán tá-
mogatásra, ha nem hazai földön? Így jött 
el a választás napja, ami lakossági szem-
pontból közel se volt olyan fontos, mint 
amit a pártok tulajdonítottak az esemény-
nek. - Végül a szavazatok számlálásánál 
kiderült, hogy megint a kormánypártiak 
nyertek. 

A nagy csalódás dühöt, haragot gene-
rált. Bejelentették, hogy megóvják a sza-
vazást, mert a kormánypártiak csaltak. A 
csalás abban merült ki, hogy a fideszesek 
állítólag szervezetten vitték a szavazókat 
az urnákhoz, amit tilt a választási sza-
bályzat. No, mármost erről a „szervezett 

szállításról”, ami abban merül ki, hogy a 
távolban élőket személyautókkal vitték 
a szavazó helyiségekhez, megoszlanak 
a vélemények, ui. minden választáson 
előfordul, hogy az azonos nézeteket 
vallók együtt indulnak szavazni, közös 
autóba beszállnak. Minden választáson 
előfordult már hasonló, és nem beszélt 
senki csalásról. Mert vagy akar valaki 
szavazni, vagy nem (Magyarországon 
nem kötelező a szavazás. Szerk.). Az-
zal, hogy a szomszéddal utazik valaki 
még nem csaló. A csalásnak - magyar 
közgondolkodásban - más a fogalma. 
Ámde a kecskeméti bíróság helyt adott 
a panasznak, és most meg kell ismételni 
a választásokat. Kezdődik elölről a lár-
mázás… S innen kezdve a dolog véresen 
komoly, mert ha a kormányoldal veszít, 
akkor rájuk szárad a csalás. Mert innen 
kezdve szó se lesz már szavazók szállí-
tásáról, hanem csalásról fognak beszélni. 
Ha viszont megint a kormányoldal nyer, 
akkor elkezdődik a számolás: mennyi 
pénzt dobtak ki az ablakon feleslegesen. 
Hány embert bolondítottak stb. 

A másik rövidéletű hír némileg izgal-
masabb. Ennek alaposabb ismeretéhez 
megint egy picit vissza kell mennünk a 
múltba, mert a történet a magyar olaj-
ipar privatizációjával kezdődik. A honi 
több százmilliárd értékű olajipari céget, 
a MOL-t kellő időben privatizálták. S 
ahogy ez akkor zajlott, tűzhöz közelálló 
emberek jutottak tulajdonhoz, részvé-
nyek formájában. A magyar Államnak 
mindössze szimbolikus értékű 1,5%-nyi 
vagyona maradt! Megszülettek tehát az 
első nagy részvényesek. Magyarán: ki-
alakult egy zárt világ, amelynek fősze-
replőiről nem ír a sajtó, nem derülnek 
ki pletykák, a tulajdonosok pedig soha 
nem kerülnek reflektorfénybe. A magyar 
lakosság annyit tud róluk, hogy vannak, 
léteznek. És azt tudják, hogy többnyire a 
MOL benzinkútjainál lehet tankolni. Az 
üzemanyag ára pedig egyre-másra má-
szik felfelé. Néha változik ugyan lefelé 
is, de ennél több nem tartozik a magyar 
gyalogosokra. 

Egyszer aztán híre jött annak, hogy a 
MOL megvásárolta a horvát INA nevű 
olajtársaságot. Vagyis: már határainkon 
kívül is terjeszkednek. Ami akár örömhír 
is lehetne, ha ettől olcsóbb lenne itthon 
az üzemanyag, de az árak nem követték 
a jó híreket…  

Aztán egyszer csak megmozdult a 
föld. Nemzetközi hírügynökségek tudni 
vélték, hogy a horvát ügyészség vádat 
emelt Ivo Sanader horvát miniszterel-
nök ellen, mert csúszópénz ellenében át-
játszotta a horvát olajtársaságot a magyar 
MOL részére. A vesztegetési ügyben kü-
lönféle pénzekről írtak az európai lapok. 
Tudni vélték, hogy a magyarok 10 millió 
eurót fizettek Sanader részére. Alig telt 
el néhány hónap, Ivo Sanader bíróságon 
találta magát, ahol a horvát bíróság 10 
évvel jutalmazta a kis üzletet.

Ez a szenzáció szinte alig jutott el 
hozzánk, csak a kitartó újságböngészők 
és az internet figyelők tudtak az ügyről. S 
akkor jött a feketeleves: ezek a békétlen 
horvátok nem elégednek meg annyival, 
hogy elítélték a korrupt miniszterelnökü-
ket - a magyar vesztegetőt is horvát bíró-
ságon szeretnék látni! Mondván: a vesz-
tegetéshez legkevesebb két fél kell. Be 
is idézték Hernádi Zsoltot, a MOL el-
nök-vezérigazgatóját a zágrábi bíróság-
ra, ám ő nagy elfoglaltságai miatt nem 
tudott a távoli Zágrábba utazni… Ezek 
után a horvát ügyészség nemzetközi el-
fogató parancsot adott ki a mi derék el-
nök-vezérigazgatónk ellen, amin - furcsa 
módon - a kormánypárt is és az ellenzék 
is felzúdult. Merthogy nálunk az ilyen 
ügyeket nem így szokták elintézni. Van 
ui. az ilyen ügyeknek egy forgatóköny-
ve. Úgy, mint: elnapolás, új szakértő ké-

rés, bírócsere, újabb szakértők bevonása, 
újabb elnapolás, míg aztán az ügyek el-
évülnek… Ámde a horvátok hajthatatla-
nok. Ezen már Martonyi János külügy-
miniszter is megharagudott: Lemondott 
egy látogatást, amire Dubrovnikba került 
volna sor. Némely sajtóban már horvát-
magyar diplomáciai háborúról írtak. 

Szélsőséges okoskodók azonban úgy 
tudják, hogy a MOL részvénytortából 
kormánypárti és ellenzéki jóemberek 
is kaptak szép szeleteket, ami megfele-
lő egzisztenciát jelent számukra, mivel 
az olajbiznisz hosszútávra szól… Ezért 
ennek az ügynek nagyon gyorsan el kell 
simulni. Erre utal, hogy már kormány-
zati szinten elhangzott: vissza kell adni 
az INA részvényeket a horvátoknak. Ők 
meg vonják vissza az elfogató paran-
csot… vagyis: jobb a békesség. Legyen 
mennél előbb vége ennek a módfelett 
kellemetlen históriának. 

*
Sajtóban megkopaszodott tollforgatók 

ezek után tudták már, hogy itt most jönni 
kell valami új szenzációnak. Jött is. Ki-
robbant a szobordöntési ügy, s nemso-
kára rá az ároktői banda szökése. Vagyis 
egyet lehet balra suhintani, egyet jobbra. 
De menjünk sorjában.

Történt, hogy a Bajnaihoz közel álló 
Szolidaritás névre keresztelt szervezet 
tüntetést szervezett, ahol több látványos-
ság mellett ledöntik majd a zsarnok Or-
bán Viktor szobrát. Így szóltak a meghí-
vók. El is készült Orbán Viktor műanyag 
habból készült szobra, ami megszólalá-
sig a hírhedt Sztálin szoborra hasonlított 
s bronzszínűre lett festve. Azzal az apró 
kivétellel különbözött mindössze Sztálin 
egész alakos szobrától, hogy kifejezetten 
Orbán Viktorra hasonlított a szobor feje. 

A jó előre beharangozott szobordön-
tésre természetesen összecsődültek a kí-
váncsiskodók és a szobordöntők. Nem is 
késlekedtek sokáig. Rövid beszéd után a 
szobor leleplezését követően nyomban 
ledöntötték a műalkotást, és nekiestek a 
hívek. Rúgták-tépték a szobrot. S miután 
az eseményen a média is jelen volt, a ma-
gyar lakosság jóízlésű része, pártállástól 
függetlenül, megrökönyödött a látotta-
kon. Ennyi vad indulatot, dühöt, amit 
néhány tucat ember produkált, ritkán le-
het látni. Ezek után minden hírcsatorna 
a szobordöntéssel foglakozott. Kivétel 
nélkül elítélték a látottakat. A szobordön-
tés ily módon hosszú időre beszédtémát 
adott a sajtónak. 

*
Azonban nem jutott idő a visszala-

pozásra, mert jött az ároktői banda néven 
elhíresült emberek szökése. Róluk tud-
ni érdemes, hogy féltucatnyin vannak. 
Erős testalkatúak, a cigány etnikumhoz 
tartoznak, s amíg szabadlábon garáz-
dálkodtak, rablásból, fosztogatásból él-
tek. Menetközben több embert súlyosan 
bántalmaztak. Közülük ketten belehaltak 
a kínzásokba, mire a rendőrség gyűjtött 
annyi bizonyítékot, hogy letartóztatásu-
kat el tudták érni. Előzetes letartóztatá-
suk kerek négy évig tartott! S miután a 
bíróság ennyi ideig se tudott ítéletet hoz-
ni, a fennálló törvények értelmében házi 
őrizetbe kellett őket helyezni… A rend-
őrség naponta hétszer ellenőrizte a két 
főkolompost, akik természetesen kereket 
oldottak. Pár nap multán a svájci rendőr-
ség csapott le rájuk egy bérelt lakásban. 

S most a magyar média azon álmél-
kodik, hogy mi van a magyar igazság-
szolgáltatásban? Ki felel a történtekért? 
Mit csinál a kormány a közbiztonság vé-
gett? Nagy valószínűség szerint ez a töp-
rengés jó ideig témát ad még a sajtónak 
és a politikusoknak. 

És talán nem árulok el titkot, hogy 
ezek az állapotok sokat nyomnak majd a 
latban a választások alkalmával.

Barkuti Jenő
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- Ahogy az októberi AMH-ban már je-
lentettük, a Buenos Airesben a következő 
Olimpiai Játékok előkészítésére össze-
gyűlt tagbizottságok között képviselve 
volt a Magyar Olimpiai Bizottság is el-
nöke, Borkai Zsolt valamint főtitkára, 
Szabó Bence személyében. A Hungáriá-
ban tett látogatásukkor szeptember 8-án 
az Emlékkönyvbe is írtak:
«Kedves Magyar Barátaim!
Nagyon szépen köszönjük a megívást. Örü-
lök, hogy ilyen közösségben élnek és büsz-
kék a magyar gyökereikre. Nagyon kedves 
embereket ismertünk meg. Remélem a 
mostani találkozásunk nem az utolsó lesz.
Köszönünk mindent.

Borkai Zsolt»
«Jó érzés volt 30 év után visszatérni Bue-
nos Airesbe és újra ilyen kiváló igaz magyar 
emberekkel találkozni.
Köszönjük a szíves vendéglátást.

Szabó Bence»
Köszönjük látogatásukat, és egyből saj-

náljuk, hogy Schmitt Pál, volt köztársa-
sági elnök, egykori MOB elnököt kötele-
ző COI-programja miatt sok év után nem 
köszönthettük újból körünkben.

Események 
- Leichtmann Erna, a KCSP vene-

zuelai kiküldöttje kiadós, Balogh Rudi 
képeivel díszített beszámolót küldött a 
Caracasban, augusztus 18-án megtartott 
Szent István napi ünnepélyről. Köszön-
jük! - Ahogy írja, a spanyol nyelvű mi-
sén venéz szokás szerint a nemzeti ünnep 
folytán az úrfelmutatás alatt csendült fel 
a magyar himnusz, majd rövid előadás 
után megszentelték az otthont szimboli-
záló új kenyeret. Az ezt követő jótékony-
sági ebéden több mint 200-a vettek részt. 
Az ünnep remek hangulatban telt és sike-
resen zárult.

- Szállási Marika, kedves Quilmes-i 
olvasónk 2 nagy zsák pamutot juttatott el 
a Szent István Otthonba Göndör Emma 
közvetítésével, hogy a szorgalmas nénik 
tovább kötögethessenek. Ki követi pél-
dáját?

- Fellendült a magyartanítás Barilo-
chéban: Papp Gabi és Mocsáry Kriszti 
nyelvet és néptáncot is tanítanak. Velük 
örülünk!

- Saáry Éva geológus kedves barátunk-
nak, munkatársunknak afrikai, ázsiai uta-
zásai és földrajzi dokumentációs munká-
ja elismeréseképpen szeptember 17-én 

az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban 
Dr. Kubassek János igazgató, Dr. Gáb-
ris Gyula professzor, a Magyar Földrajzi 
Társaság elnöke és T. Mészáros András, 
Érd polgármestere ünnepélyes keretek 
között átadta a Teleki Sámuel emlékér-

- Schirl Pali kedves „hegedűművész” 
barátunk mind gyakrabban föllép a San 
Telmo kamarazenekarral (OCST), Gus-
tavo Massun karmester vezényletével. 
Legutóbb a Plaza Hotelben, szeptember 
6-án sikert arattak ugyan - de még 1 po-
hár vízzel sem kínálták meg őket, nem-
hogy valami finom falattal... A „művész-
élet” bizony keserves tud lenni!  

- Asztrozófia és asztrológia: Fölmerült 
a kérdés Süllős Lenke drága barátunk 
tragikus elhalálozása folytán. Az aszt-
rozófia szó csillagbölcseletet jelent. A 
megértés, az őselvek külső-belső felfe-
dezésének az útja. Az asztrológia a csil-
lagok ismeretének segítségével történő 
alkotás, teremtés ősi tudománya. - Az 
asztrozófia inkább a „belső”, míg az aszt-
rológia inkább a „külső” megjelenése a 
mágikus csillagismeretnek. Természete-
sen a kettő együtt alkot teljességet! Ez 
volt meg Lenkében. 

- A HKK-ban teljesített, főképpen 
Nagy Szebasztiannak köszönhető óriási 
átrendezési, ritkítási és tisztogatási mun-
kát a mellékelt ábra szerint meglehetősen 
könnyebben is elvégezhettük volna! 

       (BGT és HKZS)

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

              

„Amíg a síron élő virág nyit,
Mondhatsz, halál te, nekünk akármit!

Az éj után, nézd, hasad a hajnal
A búra kedv jő zengő ajakkal

S lelkünkben örök bizalom ébred,
Hogy a sírban nem halt meg,

Csak alszik az ÉLET.”

dr. Simon Lászlóné 
szül. Kuthy Lívia
Galánta, 1923. október 26 - 

Buenos Aires, 2013. szeptember 20
Gyászolják László és Lívia, szerető 
családja és a kiterjedt rokonság. 

Nyugodjék békében!

                                                                                                                                                            Találkozunk a Cserkészbálon, a Hungáriában!
November 16-án, 20.30 órától     -      Pasaje Juncal 4250, Olivos

Késői érdeklődők hívhatják Mónicát 20 óra után: 4790-2245

Évről évre emlékezünk meg az 
1956-os Forradalom és Szabadság-
harcról. A Hungária keletkezése óta 
a klub nagytermében tartjuk. Már jó 
néhány éve a tehetséges, sokoldalú 
Zólyomi Kati vállalja az ünnepély 

megszervezését, a ZIK nevében és 
közreműködésével. A közönség nem 
mindig volt egyöntetűen elragadtat-
va, sőt megelégedve az előadással. 
Azonban korábban nem tapasztaltam 
ilyen egyhangú elismerést, őszinte 

meghatódottságot, mint az idén. A 
program nem tűnt hosszúnak, per-
gett és változatos volt, a vidéken 
történt 56-os események részletes 
megvilágításával, betűzött énekszá-
mokkal. Köszönjük! Brava, Zóka! 

Betegeink
- Gorondi Péter súlyos béloperáción 

esett át sikeresen. Nagyfokú önfegyel-
mének valamint kiváló szervezetének 
köszönhetően jól és türelemmel bírja az 
előírt szigorú diétát. Így sebesen halad 
a teljes fölépülés útján - természetesen 
felesége állandó segítsége mellett! Csak 
így tovább, kitartással!

Születésnap(ok)
- Augusztus15-én ünnepelték 12 tagú 

baráti körben Barilochéban Abregu-
Zombory Zsófika 2 éves születésnapját. 
Megcsodálhatjuk Zombory Caro mama 
remekbe faragott színes tortáját! 

- Kerekes Bauti már 3. születésnapját 
ünnepelte október 13-án szép tavaszi va-
sárnap az olivosi Centro Navalban. Sok 
picurka barát is jelen volt, a nagycsalád 
és sok baráton kívül. Isten éltesse a kis 
ünnepeltet és szeretteit! 

Utazók
- Zsonda Márk és Nagy Szebasztian, 

a KCSP Argentínába kiküldött két ösz-
töndíjasa féléves munka után visszauta-
zott Magyarországra szeptember 30-án. 
A Program meghosszabbítása folytán 
várjuk őket vissza munkahelyeiken! (l. 
hír 4.o.)

- Másnap, október 1-jén érkezett vissza 
hozzánk Botka Gyula és Szalma Gizel-
la Icsi, chacói magyarok, akikről bőven 
beszámolunk. (l. vezércikk és 3.o.)

- Rövid látogatóba érkezett Barceloná-
ból Jeszenszky Márta, aki mind a 10 
napját kihasználta, hogy szeretteivel le-
gyen és barátait végiglátogassa. 

- Balthazár Márti Venezuelába látoga-
tott, ahonnan Panchóval Olaszországba 
készültek a kis Melissa unokát megis-
merni.

- Október közepén utazott Carilóba a 
kis ikerpár, Martina és Felipe Rebelo-

Sebess 
a nagy-
szülők, 
Sebess 

Péterék 
látogatá-

sára! 

met. Szívből gratulálunk a sok-
tehetségű Évának, akinek írásait számos 
olvasónk nagyon kedveli! 

- Az AMH július-augusztusi kettősszá-
mában vitéz Krasznay Béla megírta visz-
szaemlékezéseit a recski haláltáborban 
átéltekről. A képen láthatjuk őt Kovács
Attila tudó-
sítónkkal 
a szeptem-
berben egy 
csodálatos, 
napsugaras 
napon meg-
tartott hiva-
talos meg-
emlékezésen, 
Recsken. 

EZ-AZ
- özv. Kesserű Istvánné Judit An-

gyalka nagyszerű, Emigránsok című 
festménysorozata sokunkat visszaemlé-
keztet Argentínába való megérkezésünk-
re, 1948-ban. Gratulálunk! Ajánljuk az 
egész sorozat megtekintését http://www.
youtube.com/watch?v=EcCGqPK8Cek

- Zétényi Zsolt ügyvéd szeptember 19-
én, Budapesten bemutatta A Képíró-ügy 
című könyvét. Zétényi ügyvéd végig si-
keresen kivédte az ügyfele ellen igazság-
talanul emelt vádakat.  
(köszönet Plósz S.)

Díszes környezet - de koplalás... 
Pali jobbról negyedik 

Süllős Lenke egyik legutolsó képe: 
házuk nappalijában, Nagy Szebasztiannal

Saáry Éva átveszi a Teleki Sámuel emlékérmet 
a Magyar Földrajzi Múzeumban
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mossy Katalin pontosan emlékeznek az 
1956-ban átélt eseményekre. Hálás va-
gyok a rendezőknek, Redl Isának és Tö-
rök Zsófinak, hogy ezt a megemlékezést 
választották októberi spanyol nyelvű kul-
túrprogramjuknak, és köszönöm bizal-
mukat, hogy reám bízták a program leve-
zetését. Moderátor-szerepem: a program 
lehetőleg ne nyúljon túl hosszúra. Látván 
a sok gépelt oldalt az asztalon, tudtam, 
hogy közbeszólni nem lesz alkalmam, 
tehát jobb, ha az elején szólok pár szót, 
hogy a hallgatóság se szólhasson közbe. 
Így teljes odaadással figyeltünk, remél-
ve valamit, amit esetleg nem ismertünk, 
vagy elfelejtettünk. A Forradalomról 
az elmúlt 57 évben minden októberben 
megemlékeztünk, megsirattuk, megnéz-
tük filmen, vetített képen, és átéreztük. 
Ez más volt. Egy napló, dátumokkal, az 
otthoni és ugyanakkor nyugaton-keleten, 
a külvilágban történtekről. Most fogtam 
fel valóban, hogy 57 évvel ezelőtt, mi-
kor még sem internet, sem televízió, sem 
mobiltelefon nem volt, milyen elhagyot-
tan, elzárva, árván érezhették magukat 
magyar testvéreink. A rádióból biztató 
szavak, a várt fegyverek helyett narancs 
érkezett nyugatról. Otthon azt sem tud-
ták, hogy mi itt szintén egész nap csak 
a rádión lógtunk. Mi sem tudtuk a rész-
leteket. Imádkoztunk - és meleg ruhane-
műt gyűjtöttünk a Centro Húngaróban a 
menekülteknek... „Katóka, te már ugye 
mint menekült ismerted meg férjedet, vi-
téz Hefty László lelkészt? Drága Tornyi 
Olga költőnő, igazi forradalmár, köszön-
jük lángoló soraidat, szavalásodat. Te-
rajtad mélyebb sebet ütött a forradalom, 
mert felnőtt korban, 25 évesen menekül-
tél.” Köszönöm.

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

   Események a kolóniában   

► 56 kerekasztal
 beszámoló b.-j.: Török
 Zsófi szervező, szer-
ző moderátor, és Kiss 

Péter, özv. Heftyné 
Vámossy Katalin, 

Blahó Ervin és Tornyi 
Olga szemtanúk

Egy Argentínában élő 
magyarnak különösen ok-
tóber első napjaiban legfőbb 
gondja befogadó hazájának 
a sorsa és a jövője. Augusz-

tus 11-én, a kötelező előválasztásokon 
kiderült, hogy a 11 éve egyeduralkodó 
Kirchner kormány (baloldali peronisták? 
milliomos szocialisták?) megingott. Az 
ellenzék csoportosulni kezdett, és óriási 
választási hadjáratot indított az október 
27-re kitűzött félidő képviselőválasztá-
sokra. Ennek a jelentősége és eredménye 
ui. már a 2015-ben esedékes elnökválasz-
tásra irányul. Közös cél, jelszó: változás-
megújulás. A látható, megfigyelhető ed-
digi eredmény: nincs új jelölt, új terv, új 
cél. Régi politikusok harcolnak - megújult 
erővel. Mindegyik pontosan tudja, hogy 
mi nem tetszik, mit akar megváltoztatni, 
de azt, hogy milyen eszközökkel, vagy ho-
gyan, nem fejti ki. Természetes célkitűzés, 
a hatalom. Mindenki reméli, hogy 2015-ig 
Cristina Kirchner marad és rendezgeti a 
hulladékot, amit maga után kell hagynia. 
Erre ő váratlanul összedőlt. Október 8-án 
a Favarolo klinikán egy vérrögöt operáltak 
ki a fejéből. Hivatalos közlemények sze-
rint 1 hónap teljes nyugalomra van szük-
sége. Utolsó jelszó: nyugi. Ne essünk pá-
nikba. Elnöknőnkkel együtt várjuk meg, 
hogy mi történik október 27-én, és utána. 
Személyes véleményem: messze van 2015, 
addig még sok minden történhet - de vál-
tozni semmi sem fog. 

A Magyarországon élő magyarok 
választási hadjárata sokkal durvább 
és türelmetlenebb, mint a mienk. Or-
bán Viktor kormányát 2014-ben (fél 
év múlva) vagy újraválasztják, vagy 
megbuktatják. Az ellenzék az utóbbi 
pár hónapban felébredt, és csoportokat, 
új pártokat alapít, vagy a régi, bukott 
politikusokkal és néhány tapaszta-
latlan ifjú bábbal újít. Elfogadható új 
elnökjelöltjük nincs. Mérgükben haj-
meresztő hazugságokkal vádolják és a 
legízléstelenebb módon, hangnemben 
ócsárolják Orbán Viktort. Konkrét ter-
vek nélkül akarnak újítani-változtatni. 
Egyedüli eltökélt szándékuk elkergetni 
Orbánt. Remélem a nép nem felejtette 
el, hogy ezelőtt 3 és fél évvel miért sza-
vazott az ország kétharmada Orbánra? 
Nemcsak a FIDESZ oszlopos tagjai, 
hanem mindazok, akik torkig voltak a 
Gyurcsány-Bajnai és hasonlók vezér-
lésével. Aggódva követem a választási 
hadjárat utolsó fejleményeit. Hova lett 
a lelkes „többség”? Miért nem fér meg 
elégedetten anyaországunk az Európai 
Unióban? Miért nem épített ki nemzet-
közi kapcsolatokat, nem kötött senkivel 
szövetséget, nem szerzett híveket? 

Az Orbán kormány és új miniszté-
riumai legfőbb célja és gondja a külhoni 
magyarokat a Haza keblére ölelni, majd 
választójoggal ellátni. Martonyi kül-
ügyminiszter a napokban, a New York-i
magyar főkonzulátuson ünnepélyes ke-

retek között honosított újabb magyar 
testvéreket, és kiváló magyar tudósok-
nak, egyetemi tanároknak hazánk ér-
dekében kifejtett munkásságuk elisme-
réseként érdemrendet ajándékozott. Ez 
mind szép és jó, csak ne folytatta volna 
beszédét azzal, hogy a „magyar kor-
mány célkitűzése, hogy külföldön élő 
honfitársaink, bárhol is éljenek, soha 
ne érezzék magukat számkivetettnek”! 
Magyarországról soha sem száműztek 
el senkit. A környező népek beolvadtak 
hazánkba. Ha ismerjük történelmünket, 
tudjuk, hogy nagyjaink között számta-
lan germán, szláv, zsidó gyökerekből 
származó államférfit, tudóst, művészt, 
találunk, akik büszkén, őszintén ma-
gyarnak vallották magukat. A magyar 
nem egy vándorló nép. Nem száll ha-
jóra és vágyódik idegenbe. Hazádnak 
rendületlenül légy híve - írja a szózat 
- és itt élned, halnod kell... A Magyaror-
szágtól nyugatra került magyarok elme-
nekültek. Egy menekült nem számkive-
tett. Saját elhatározásából a szélsőséges 
nemzeti szocializmus vagy a kommu-
nizmus elöl futott el. Életét, hazáját, sok 
esetben szerelmét, vagyonát kockáztatta 
a szabadságért. Voltak előrelátó gazdag 
okosak, akik már a 1930-as években 
jobb célpontnak látták Észak-Amerikát, 
mint Európát. Az 50-60-as években a 
hollywoodi filmstúdió bejáratán olvas-
hattuk: „Ahhoz, hogy felvegyünk szí-
nésznek, nem elég, hogy magyar vagy”. 

Ugyanakkor látogattam keresztanyámat 
ezen a környéken, és amikor elárultam, 
hogy magyar vagyok, rámkacsintottak 
- és „Zsazsa Gáborra” való utalással - 
kedvesen fogadtak. Dél-Amerikába, a 
vesztett háborúk után, legtöbben szegé-
nyen menekültünk, és a semmiből kezd-
tük az életet. Ma már egy 2., 3. vagy 4. 
generációs felnőtt, sikeres magyar ér-
zelmű ember, jóllehet büszke magyar 
őseire és örül egy magyar útlevélnek, 
de nem óhajt beleszólni a magyar bel-
politikába, legfeljebb a minket is érintő 
külpolitikába, egy közülünk megválasz-
tott képviselő által. 

Teljesen más a helyzet az elcsatolt 
területeken élő magyarok esetében. 
Ők esetleg azon csodálkoznak, hogy 
miért „honosodjanak” azon a földön, 
ahol őseik évszázadok óta élnek. „Ha 
nem cibáljuk a macska bajuszát, akkor 
az nem mar meg” - mondta Böjte Csa-
ba ferencrendi atya, aki szegény, elha-
nyagolt erdélyi gyermekekből rendes 
embereket nevel, és békében megfér a 
románok között. 

Orbán Viktornak elég kellene le-
gyen, ha az ellenzék jelöltjeinek képét, 
ábrázatát nagy plakátokon bemutatja. 
Három év távlatából az emberek még 
emlékeznek, ráismernek, hogy kitől 
idegenkednek, kit utasítottak el. Ezek-
re nem fognak szavazni. „Ezeket már 
ismerjük. Kikérjük magunknak, hogy 
bennünket botornak nézzenek.” 

- Szeptember 21-én a tavasz kezde-
tét mindig kitörő örömmel köszöntjük. 
Argentínának legkiválóbb tulajdonsága 
a klímája, napos éghajlata. Mivel érde-
meltük az idén ezt az esős, hideg, szürke, 
szeles tavaszi beköszöntőt? Azonban op-
timista, összetartó magyar közösségünket 
néhány sötét felhő nem tudta letörni. 1. 
generációs korosztályom példamutató 
szellemben 3 tagjának születésnapját ün-
nepelte. Kettőről tudok beszámolni: 

- Szeptember 20-án özv. Monostoryné 
Kövesligethy Ildikó születésnapjára hála 
fia, Zsolt és felesége Hanne nagylelkű 
rendezésének a kiterjedt baráti kör bol-
dogan jött össze a Hungária éttermében, 
ahol Omar egy rendkívüli díszebéddel 
várt minket. Rendkívüli, mert Monosto-
ry Zsolték világkörüli útjukról pontosan 
előző napon érkeztek meg Szentpétervár-
ból Buenos Airesbe. Omar pedig egy hét 
betegeskedés után hajlandó volt vendégei 
tiszteletére az éttermet soron kívül pénte-
ken délben kinyitni, így bajainkat feledve 
vidáman fogyasztottuk főztjét, miközben 
Zsolt magyarul, Hanne angolul számolt 
be csodálatos útjukról. Kétféle édesség, 

gyertyás torta, pezsgős köszöntök boldog 
mámorában észre sem vettük, hogy repül 
az idő. Egyszerre jelent meg mindenkiért 
egy-egy bérkocsi. A nagymamák hirtelen 
felébredtek és percek alatt elillantak, mint 
a mesében, de nem seprűnyélen, hanem a 
daliás Zsolt karján.

- A következő örömet és kikapcsolódást 
korosztályunknak özv. Kemenesné Papp 
Edith születésnapja jelentette, aki szep-
tember 26-án Olivosba, barátságos ottho-
nába hívott meg bennünket, egy igazi régi 
divatú uzsonna-vacsorára. A fiatalok is 

részt vettek mosolyukkal, segítségükkel. 
Edith lánya, Zomboryné Kati és unokája 
Michelle terítettek, kínálták és kényeztet-
ték a nagymamákat, akik mind Gátiné 
Czanyó Katával együtt a maguk lábán 
érkeztek fel a szép márványlépcsőn az 1. 
emeletre. Akadtak szűk körünkben nagy-
apák, sőt egy nagybácsi is. Nem maradt el 
a közöttünk tradicionális verses köszöntő 
Zaha Sándor előadásában, sem a finom 
gyertyás torta, amit maga Kati készített 
(vagy dirigált?) nagy igyekezettel. 

- Szeptember 2. felében kolóniánk 
egyetlen nagyszabású eseménye szep-
tember 14-én a Mindszentynumban ren-
dezett zenés gálaest volt. Erről Hírlapunk 
hasábjain már biztosan olvastatok. A 
rendezőknek, elsősorban Fóthy Zsu-
zsannának szeretném elismerésemet pár 
szóban kifejezni. A gálaest valóban gála 
volt. A terítés, ételek, italok kitűnőek, a 
publikum rendkívül elegáns. A magyar 
kolóniából kevesen vettek részt, és akik 
részt vettek sem mind zenekedvelőkként. 
Az ismert opera- és operettrészleteket 
élvezték ugyan, romantikus hangulatban 

dúdolgattak, de nem hiszem, hogy érté-
kelték volna azt, hogy hallhatják Argen-
tína 2 kiváló operaénekesét, mint Folger 
vagy Sotelano. 

- Szeptemer 29-én a Colónban volt 
alkalmam komolyabb programban meg-
hallgatni Folger tenor csengő hangját: 
Benjamin Britten Háborús rekviem mű-
vét adták elő. A rekviem eredeti latin szö-
vegét az USA-i Tamara Wilson szoprán 
és a Colón teljes kórusa énekelte Guiller-
mo Scarabino lendületes vezérlésével. 
Wilfred Owen angol költő a háborúk-
ról szóló megrázó költeményeit két fér-
fihang, Enrique Folger tenor és Víctor 
Torres bariton valódi, átérzett művészet-
tel adta elő. Britten kifejező, érthető han-
gos zenéje és a szöveg nagyon megrázott. 
1943 júniusában érettségiztem. Aznap 
avatták hadnaggyá legjobb barátaimat a 
budapesti Ludovika Akadémián, akik kö-
zül többen 1 évre rá már elestek a fronton.

Utóbbi időben az egész világon sokat 
emlékeznek, műemlékeket, múzeumokat 
avatnak. A II. VH vége óta eltelt közel 70 
év. Gyermekeinknek soha nem meséltük, 
hogy a háborúban minden nemzetből és 
országból mennyi ártatlan fiatal katona 
halt meg, vagy a szőnyegbombázás hány 
ezer ártatlan civil asszonyt, gyermeket 
ölt meg. Egy vesztes oldal országa nem 
állíthatott fel emlékoszlopot hősi hallot-
tainak. Az I. VH után ez természetes volt. 
Valami nagyon eltompult vagy kiveszett 
az emberek lelkében.

- Október 5-én a Magyar Irodalmi 
és Kultúrtársaság meghívására 60 éves 
körüli fiatalok bizonyságot tettek arról, 
hogy ők: Kiss Péter, Blahó Ervin és Vá-id. Zaha Sándor ünnepi köszöntőt mond 

Monostoryné Ildikónak; jobbra Gátiné Kata

Keme-
nesné 
Edith 

90 évét 
ünnepli 
lánya 
Zom-

boryné 
Kati 

mosolya 
kísére-
tében

◄ A sikeres gálaest 
végén b.-j.: Marcela 
Sotelano szoprán,
Damián Báez 
zongorista, Wagner 
Gaby és Fóthy Zsu-
zsi Mindszentynum 
vezetőség, Enrique 
Folger tenor és az 
ellátásért felelős 
Paál Magdi. BRÁVI!



8. OLDAL                                                        ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                              2013. November

Az évzárón 
megünnepeljük, 
hogy a ZIK 
Ösztöndíj prog-
ramjában már 100 
személy vett részt.

A volt ösztöndíjasainkat 
november 9-én 12-kor, a 
Hungária MIK termében 

szeretettel várjuk!

INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS   INSTITUCIONES

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 - Pasaje 
Juncal 4290 - (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 4799-2527 - maria.micsinay@gmail.com
"MindszentynuM zarándoKház" Magyar KatoliKus Káplánság 
- asoCIaCIón dE Los Húngaros CatóLICos  En La argEntIna - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires.  Tel. 4864-7570 - info@mindszentynum.org

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@gmail.com
39.sz. MagyaroK nagyasszonya lcscs. - agrUpaCIón dE gUías Húngaras 
n° 39 magyarok nagyasszonya. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 
4794-7778 - frenchi_87@yahoo.com.ar
18sz. BartóK Béla cscs. - agrUpaCIón dE sCoUts Húngaros n° 18 Bartók 
BéLa. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Parancsnokhelyettes: Lajtaváry 
Richárd - Tel. 4790-7081 - ricardo.lajta@gmail.com 
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. 15-4033-3333 -  edibon1@yahoo.com
zrínyi ifjúsági Kör (hétvégi Magyar isKola) - CírCULo jUvEnIL zrínyI 
- Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 4794-4986 emese.
zik@gmail.com

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. 
15-6445-9190 - porban@fibertel.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

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

   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 aLsI-
na. Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4209-6333

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

sport - dEportEs
hungária vívó csoport - EsgrIma CLUB HUngárIa. Pje. Juncal 4250, 
(1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4755-6709 - andresgrabner@yahoo.com 

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

A  decemberi
lapzárta: november 10
Anyag és hírek beküldésére 

(54-11) 4711-1242 
amh.argentina@gmail.com Esta edición fue impresa en   IMPRENTA  ALFA  BETA  S.A.   4522-1855

AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI
Alapító Fővédnök:  Rubido-Zichy Hohenlohe Senta ()

2005-től 2012-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend): 
(1x)  B.Á. (Kanada) - Csesztregi Ferenc - Gosztonyi Attila - Jakab János  (USA) -
      K.I. - Dr. Kraft Péter - Meleg Piroska - Sisa István () (USA) - Szekeres
          Zsolt - Tanyi József és Ildikó (Kanada) - Widmerné Kranauer Judit (Svájc) -
      ifj. Zaha Sándor és Alexandra - Zombory István 
(2x) Grosschmid Mária (Mo) - Kurhelec János
(3x)  Dr. Andrés Faragó - Gorondi István és Edith - Magyar Református Egyház -
       N.N.
(4x) Álvarezné Zöldi Viktória (Mexikó) - Dr. Besenyi Károly (Bariloche) - 
       Kalpakian Ervin () - Mészáros Lászlóné Angéla - Pejacsevich Alexis  
(5x) Dobosi Szabó Anikó - Erdődy József - Rubido-Zichy Hohenlohe Senta ()
(6x)  Dőry Ilcsi - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - “Instituto Internacional
       de Artes Culinarias Mausi Sebess”  
(7x)  Móricz Istvánné 
(8x)  Dr. Alitisz Constantino - Dr. Farkas Ferenc - N.N. és N.N. - 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

 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. 

- Luraschiné Földényi Judith  
  (Ausztria)
- Dobosi Szabó Anikó  
- Hamza István és Emőke (USA)
- N.N.
- Widmerné Kranauer Judit (Svájc)
- Tanyi József és Ildikó (Kanada)
- Dr. Orbán László ( x3 )
- Dr. Némethy Kesserű Judit (USA)
- Gorondi István és Edith
- Mészáros Lászlóné Angéla
- Dr. Andrés Faragó
- Zilahi-Sebessné Bonczos Zsuzsa
- Kalpakian Ervin ()
- Dőry Ilcsi
- Móricz Istvánné
- ifj. Zaha Sándor és Alexandra
- Álvarezné Zöldi Viktória (Mexikó)
- Grosschmid Mária (MO)
- Dömötör Éva (USA)

2013:    

Az AMH hálás szívvel 
köszöni  az 

adományokat,
támogatásokat,
fölülfizetéseket! 

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

Lic. János Tóth
Psicoanalista

Tel. 4775-8038
Cel. 15-5906-3320

e-mail: imaginatoth@hotmail.com
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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!

A palermói magyar katolikus pa-
rókia épülete az Aráoz utcán fekszik 
évtizedek óta. Igen sok alkalomkor 
jártam már ott, dolgoztam termeiben. 
A Regös együttes évekig ott tartotta 
az egyik heti próbáját, Domonkos 
páterrel ott tanultunk meg kórus-
ban népdalt énekelni, ott rendeztünk 
remek divatbemutatót, ott lépett fel 
először a Kárpát magyar táncszínház 
együttesem, ott volt lányom elsőáldo-
zása, több kedves magyar virrasztása, 
még több Szentmise, előadásaim… 

Ez egyszer egy újszerű műsorra 
hívott meg Fóthy Zsuzsi barátom. 
Vasárnap délutánra szervezték az 
érdekes zene és kórusok előadását. 
Csak annyit tudtam, hogy sokan 
lesznek előadók, és hogy Wagner 
Carolina rendez hangversenyt az 
általa vezetett Asociación Kodály 
Argentina keretében. Számomra 
kezdettől fogva vonzónak hangzott! 

Jóval műsorkezdet előtt érkeztem 
be. Az 1. emeleti díszteremben már 
többen voltak. A nagy hangszereket 
helyezgették, függönyt akasztottak, 
kábeleket, mikrofonokat kapcsol-
gattak. Volt zongora, csembaló, és az 
egyik sarokban lustán támaszkodott 
a falnak két nagybőgő. Az üres szék-
sorok csendben várták a hallgatóság 
megérkezését. Alig telhetett el úgy 
tíz perc, amikor vidáman zajos cso-
portok kezdtek beáradni - mennyien! 
Megtudtam, hogy öt különböző 
kórusról és egy zenekarról van szó. 
A kórusok vegyesek voltak, minden 

elképzelhető téren: gyere-
kek, fiatal lányok, serdülő 
iskolásfiúk, idős férfiak 
és asszonyok. Öltözetük 
után ítélve meg is lehetett 
állapítani a csoportokat. 
Hirtelen legalább száz-
százhúsz ember tolako-
dott, de csak addig, amíg 
Carolina igen ügyesen és 
gyorsan beosztotta őket öt 
terembe-szobába. Aztán 
pedig megjelentek a zené-
szek is, a sok hangszerrel: 
hegedűk, brácsák, furulyák 
és csellók csatlakoztak az 
előzőkhöz: az Ensamble El 
Cordal Carolina zenekara 
volt.

Már nézők is érkezget-
tek. Mennyien! Feltéte-
leztem, hogy a fellépő 
művészek családja, barátai 
és a rendezők ismerősei! 
Carol inán és  nővére, 
Gabin kívül a házigazda, Fóthy 
Zsuzsi, édesanyja Balogh-Kovács 
Judith, Proasi Barnaky Éva meg 
én voltunk csak magyarok. Csodál-
koztam ezen! Lent a földszinten 
ügyködött Paál Magdi (étterem 
felelős) és Miskolczy Dóra (kasz-
szafelelős). 

Az öt kórusigazgató mind Carolina 
tanítványai voltak, akik a Kodály-
módszerrel dolgoznak: a Jubai, 
Locos y Cuerdas, Rendezvous, 
Learning és Melisma kórusok. Mi-

után mindenki kapott gyakorlásra és 
felhangolásra való időt, hajszálpon-
tossággal el is kezdődött az előadás. 
A bevezető szavak után meghallgat-
hattuk Byrd, Tin, Kreiling, Medina, 
Cangiano, Kodály, Palma, Reger, 
Bárdos, Domínguez, Kocsár és 
Ugalde gyönyörű műveit. 

A végén vonult be a kistermetű, 
fürge-fiatalos és kedves Carolina. A 
zenekarát vezényelte: Bach 5. Bran-
denburgi koncertjét adták elő. Szép, 
zöld selyemszoknyája lágyan követte 

mozdulatait, és hosszú 
szőke haja játszadozott 
a fekete blúzos háta 
fölött. Nagyon nívós 
volt. Remek minden 
zenész! 

Havi „HUFImondat”: 
„Az élet művészete abban rejlik, 

hogy megtalálod az egyensúlyt a 
között, hogy hol visszatartasz, hol 
elengedsz!”

(Henry Ellis)

Olvasunk…  és gondolkozunk
Kamat az élet...

A kamatot néha befizetjük, néha pedig kapjuk, érdem 
s igazság szerint. Érdekes ajándék. Az évvégünk is 
mindig máshogy jelentkezik. Mint ez a ráadás! Az idén 
nehezebb, kihívóbb. Minden alakul, de félelmetesen 
késik! A tavasz is csak nagy nehezen bontakozik ki, es-
ténként hűvös szelek fújnak, még a kellemes takaróinkat 
használjuk, és reménykedve várjuk a napocska melegét.

Ingadoznak a magyar hangulatok is. Nehézkesebbek! 
Kérettetik magukat! Közösségünk már nem az elszige-
teltséggel, hanem az új levegők mellett próbálja megállni 
a helyét. Ez a fiatal rendszeresség sokkal több, sokkal 
„másabb” és veszélyesebb döntések elé szorít minket. 

A köztudatba las-
san beidegződő nyil-
vánosság elé való 
állítás még nagy te-
her. Még mindig úgy 
teszünk s döntünk, 
ahogy nekünk kell és 
illik, de már egy ideje 
ez a mozdulat nem 
„csak a miénk”, ha-
nem az egész világon 
szétszórt magyaroké 
is. Ezt nem egyszerű 
megemészteni! Még 
nehezebb a termé-
szetes átigazodás! 
Szinte mindennapi 
a hazaiak idelátoga-
tása. Itt nyüzsögnek mellettünk a részben „ismeretlen” 
magyarok - főleg anyaországiak. Új nevek, új arcok so-
rakoznak hozzánk… mintha ez lenne a legújabb „divat”. 

Nem ellenkezünk, hanem örülünk nekik… Ámde 
felfogtuk-e azt, hogy még mindig mi döntünk? Mert ez a 
„magyar haza” a miénk, mi alkotjuk, mi tartjuk fenn, mi 
vigyázunk rá, mi határozzuk meg - szükségleteinkhez 
mérve - az elkövetkező lépéseinket is! A kamat még a 
miénk! A megérdemelt ráadás. A várva várt friss leve-
gő, a táplálkozásunk esélye egyik kívánságkosarának 
tartalma! 

Októbert írtunk, emlékeztünk és folytattunk. Az 
idén is megmaradtunk! Óvatosan-lassan, de biztosan; 
kevesen, de meggyőződötten, a szenvedéllyel járó egye-
dülléttel, a felújult ritmusok szólamára táncolva, írjuk a 
legfrissebb fejezeteinket! Főleg azt hangsúlyoznám ki, 
hogy habár a cselekményeink-teljesítményeink kintről 
nézve óriásiaknak tűnnek (hiszen bizony azok is), ke-
vesen vagyunk mögöttük. Akár az első rügyek, a kis 
patakból kispriccelő cseppek, az elsőknek lehulló száraz 
őszi levelek. Hangunk csak a teljes csendben hallatszik, 
üzenetünk csak az érdeklődőkhöz jut el, munkánkat ala-
posan csak munkatársaink veszik észre... De még akkor 
is, ha sokat kell rá várni, az eredmény mégis elérkezik 
minden magyarhoz, szerteszét a nagyvilágon!

Zólyomi Kati

Az élet 
hátizsákja 

egyre 
súlyosabb, 

pedig 
az évek 

elmúlásával 
már hab-
könnyűvé 

kellett 
volna 

váljon. 
(ZK)

56 az emlékben, 56 a lélekben, 56 a jövőben!
A magyar nép 1956-os kommu-

nista szovjetek elleni fellázadásáról 
és szabadságharcáról sosem fogunk 
megfeledkezni! Ez, emberi szem-
pontból egyszerűen és kimondottan 
lehetetlen! 

A Kárpát-medence mai magyar-
sága szinte minden csücskében-sar-
kában, kis iskolákban, egyetemeken, 
kis falukban, nagy városok főterein, 
a háborús és az 56-os emigráció után 
alakult magyar közösségek nosztal-
giás fészkében mindenhol tisztelet-
adásokat szervezett. Miként múlnak 
az évtizedek, az egyre átlátszóbb, 
bővebb információ következtében 
átkerül mindnyájunkhoz a történtek 
aprólékra morzsolt valósága. A to-

vábbra is előkerülő képek, a filmek, 
a dokumentumok, a naplók és a 
magnóra felvett tanúbizonyságok 
lerajzolják az akkori októberi-no-
vemberi napok eddig még ismeretlen 
mozzanatait is. Az előzmények egyre 

érthetőbbek, a megtorlások va-
lósága szembecsap, a menekül-
tek történetei szívbe döfnek, az 
otthonmaradtak sorsa az elké-
pesztő elnyomás képernyőjéről 
pedig könnyet fakaszt! 

Még mindig marad a roncs-
ból, sok a kérdés, és mégannyi 
válasz is hiányzik. Míg e soro-
kat írom, itt minálunk még nem 
zajlott le az idei tiszteletadá-
sunk. Az előkészületek lázában 

mozgunk. A 2013-as műsorunk 
a vidéki és a külhoni visszhangot 
akarja bemutatni. Négy magyaror-
szági művésztestvérünk áll mellénk. 
Sokan leszünk a színpadon, sokan 
gyakorolunk, olvasunk, tanulunk. 
Hazai hangokat szólaltatunk meg 
ahhoz, hogy a mai értékskálánk a he-
lyén legyen. Átszemlélünk történe-
teket is, hogy mindegyik iránt ébren 
tartsuk a legmélyebb tiszteletünket. 
Megzenésítjük a kedvet, elringatjuk 

a gondolatokat. Olyan pillanatokat 
akarunk keletkeztetni, amelyek 
alatt könnyebben lehet behatolni a 
lélekhez. A megosztott óra tartalma 
meghallgatása után kezet fogunk és 
nagyot lélegezve felénekelünk együtt 
az Úrhoz. (megtörtént! l. 6.o.)

Zólyomi Kati, műsorfelelős
(Képek és műsorkrónika a következő 
számunkban).

„Harsona  zengjen!”
Falak rengtek, ablakok rezegtek a Mindszentynumban...

Az „Ensamble El Cordal” 
előadása

       Folyt. a 3. oldalon 
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Az oktatás minősége, a tiszta mu-
latság-hangulat jellemző rá. Százával 
jelentkeznek a hazai és külföldi érdeklő-
dők, és erdélyi, valamint magyarországi 
szakemberek vezetésével zajlik le. Egy- 
hetes egésznapos tanítás-gyakorlás után, 
minden este önfeledt mulatság keletkezik, 
ahol ismerkedni lehet a résztvevőkkel és 
a falubeliekkel is! (*) Szép Gyula főszer-
vező így fejezi ki: „Aki ezekben a napok-
ban este 10 és hajnal 4 óra között kijön 
ide Kalotaszentkirályra, 150-200 éves 
időutazásba kapcsolódhat be, mert itt 
mulatság van: az emberek jókedvvel és jó 
érzéssel énekelnek és táncolnak együtt”. 
„A résztvevők száma hivatalosan 250 

körül mozog, legalábbis 
a messzi földről jött ven-
dégeké, hiszen ezen felül 
még a község fiataljai is 
bekapcsolódnak. A ha-
gyományokhoz híven Ar-
gentínából, Mexikóból 
és Nyugat-Európa több 
országából, az Egyesült 
Államokból, Kanadá-
ból is jöttek érdeklő-
dők, sőt, húszan japánok 
és nagyszebeni román 

B U E N O S  A I R E S - I  M A G Y A R  N É P T Á N C M O Z G A L O M
Néptánctanárok gyümölcsöző látogatása

Dél-Amerika vala-
mennyi nagyvárosában 
négy hónapon keresztül 

a legszebb magyar népzene és a legigazibb 
néptánc csalogatására gyűlnek össze a 
táncosok. Az argentínaiak egész októberen 
át! A különlegesség viszont abban rejlik, 
hogy (ahogy már múlt számunkban jelez-
tük) Brazília útba ejtése után megérkeztek 
Magyarországról Bárdos Zsuzsanna 
(Miskolc) és Márton Attila (Hajdúná-

nás) néptáncpedagógusok. A São Pauló-i 
Pántlika, Zrínyi és Ropogós együtteseket 
szeptember alatt jól megtáncoltatták (l. 
4.o., brazíliai hírek). 

Ideérkezésük óta izgalmas októberi 
esték és változatos délutánok szereplői 
voltunk mindnyájan. Olivoson a Regös, 
Kolomp és Oleander csoportokkal dol-
goztak és Chacóban a Liliom együttes 
csoportjaival, az együttesvezetők kérésére 
összeállított táncanyag alapján. Innen 
Montevideóba indulnak, ahol november 
folyamán a Tündérkert együttes minden 
alcsoportjával folytatják, és zárónak majd 

decemberben a Caracas-i Gyön-
gyösbokrétával. Négy hónap alapos 
táncmunka után az együttesek még 
jobban felkészülve vesznek majd 
részt Brazíliában a 2014-es Dél-
amerikai Magyar Néptánctalálkozó 
biennálén!

 A cserkészház végképp nem 
alhat! Minden napra jut a táncból! 
Rendszerint 3-4 órásak az intenzív 
gyakorlatok: Regös és Kolomp 
háromszor hetente, Oleanderek 
egyszer. Az ismerkedés értékes, a 
beszélgetések tartalmasak és sok esetben 
szakszerűek. Van mit elmesélni, megma-
gyarázni, megvitatni. Csiszolni, tanítani, 
javítani. Százszor is megismételni a moz-
gásokat, a lépéssorozatokat, a testtartást 
igénylő utasításokat. A hangulat természe-
tesen adódik. Nem számit az, hogy most 
ismertük meg egymást, hiszen a közös 
nevező oly óriási, hogy csupán a tekin-
tetünket kell felismerni, azonosulni vele. 

Két új barátunk kedves, önfeledt, és 
persze mindkettőjüknek megvan a sajá-
tossága, természete, tapasztalata és nép-
táncos múltja. Az érdekes az, hogy eddig 
még nem dolgoztak együtt. Kettőjüket 
külön-külön „kiválasztották” erre a „vad, 
dél-amerikai” feladatra. Először járnak 
külföldön ilyen izgalmas megbízással: 
az itteni együtteseket továbbkísérni a 
megadott néptáncúton! 

Képesítésük-felkészültségük bebizo-
nyíthatóan tudatos és elvitathatatlan. A 
Nyíregyházán született Attila az MTF-
ben (magyar táncművészeti főiskola) 
elvégzett tanulmányai után a néptáncok-
tatás felé irányítja életét. A nánási isko-
lában tanítja a gyerekeket és serdülőket, 

valamint a nyíracsádi fel-
nőttegyüttest is. Másrészt 
a Bürkös kamaraegyüttes 
lelkes táncosa és irányító-
ja. Azonosképpen Zsuzsa 
is e területet kezeli, már 
családból örökölt önfeledt 
sikerrel: Az ongáni iskola 
néptáncoktatója, miközben 
a közismert, színvonalas 
Szinvavölgyi néptáncmű-
helyben táncigazgatói asz-
szisztens és táncos.

Mindketten szólista táncosként is re-
mekelnek a magyarországi néptáncvilág 
elismert színpadain. Lelkületük vidám, és 
velük dolgozni feszültségmentes. Mivel 
„egy” a nyelvünk, csak a hangnem, az 
orgánum és a helyszín festi másra az al-
kalmakat. Teljesen ugyanazt csináljuk: ők 
„odaát” és mi „idelenn” - és most össze-
hangoljuk az egészet. Zsuzsa megjelenése 
karakán és határozott. Mesél, kérdez és ér-
deklődik szüntelen. 
Nagy, kékeszöld 
szemei állandóan 
mosolyognak. Attila 
zárkózottabb, rit-
kábban, de őszintén 
mosolyog a hely-
zetek elfogadása, 
kedve megnyilvá-
nulásaként. Kis, 
barna szemeiből 
fénysugár árad, ha 
tetszik neki valami. 

A napok eltelté-
vel észrevesszük 
tudásukat, hozzá-
értésüket. Nincs 
mit  forszírozni , 
csak dolgozni kell. 
Kérni, kapni, adni, 
átültetni... Vagyis 
ismét rájönni arra, 
hogy ők nemcsak 
átadni jöttek, hanem 
kapni is, és fordítva. 
Sok-sok év kellett 
elteljen ahhoz, hogy 
ez tisztán érthető lehessen! 

Magyar a magyarral, magyar néptáncos a 
magyar néptáncossal. Nem számít a kor, a 
távolság, csak a háttér és a cél tudatossága. 
A tapasztalatok csak mégjobban értékesít-
hetik ezt a találkozást! 

A dél-amerikai magyar táncegyüttesek 
igényei változatosak, és teljes értelemben 
a vezetőik és tagjaik szokásához igazod-
nak. Ezt Zsuzsa és Attila azonnal átvették, 
és igen eredményes az elvégzett munka. 
Hol csak mozgás és ritmusgyakorlattal, 
hol komoly koreográfia követésével és 
csiszolásával, hol új lépések elsajátítá-
sával telnek a betervezett órák. Ámde e 
munka mellett él és tornyosodik a mulatás, 
a sétálás, a szórakozás minden egész-
séges oldala is. Egyik pénteken zártabb 
körben gyülekeztünk Benkő Sanyiék új 
Villa Adelina-i házában: az együttesek 
vezetői és közvetlen asszisztensei voltunk 
ott. Együtt sütöttünk-főztünk, salátát 
készítettünk, a néptáncosokra jellemző 
jó étvággyal ettünk-ittunk, énekeltünk, 
muzsikáltunk és táncoltunk majdnem 
reggelig! 

*
Mire az olvasó kezébe kapja ezt az 

újságot, akkorra már barátaink odaát lesz-
nek Uruguayban! Ahogy szokott lenni, 
valami belőlük végleg ittreked nálunk... 
Mostantól már két újabb baráttal kell 
megőrizzük a szívünk mélye bársonyát: 
azt a helyet, ahova csak az igazi, a meg-
osztott juthat be, mert mi ezt átvizsgáljuk, 
megengedjük és értékeljük azért, hogy a 
kiválasztott utunk szélén akadjon mindig 
olyan valaki, akinek kezébe akármikor 
belekapaszkodhatunk. 

Zólyomi Kati néptáncos

Első találkozásunk: Bonapartian Edi, 
szerző, Márton Attila

Edzés után: a jókedvű Kolomp együttes, a tanárokkal Az alkalomra egyesített Mákos és Cefre zenekarok

Bárdos Zsuzsa 
Benkő Matyikával

A 23. Kalotaszentkirályi népzenetáborban
(Kalotaszeg: Felszeg - Erdély)

Álom, elképzelés, iszonyatos távolság - 
munka és kitartás! Nagy vágyak és mély 
érzések váltakoznak a szülői-nagyszülői 
hazától távol lakó magyar néptáncosok és 
zenészek életében. Nagyhirtelen az álmok 
valóságra válnak, az elképzelések meg-
testesülnek, a sok év munka és a kitartás 
díjat kapnak, a mérhetetlen távolságok 
eltűnnek és kimondhatatlan örömében 
a magyar élményre éhes szív dobogások 
helyett könnyekkel fejezi ki magát. 

Teljesen különleges élménysorozat 
folytatódik az idén! A fantasztikus tu-
tajtúra után mi, néptáncosok is kapunk, 
mégpedig a javából! Kerekes Miki st., 
a Regös együttes táncosa és sikeresen 
haladó nagybőgőse részt vett a híres 
Kalotaszentkirályi népzene táborban. Ez 
Erdély egyik legrégibb, legnépesebb és 
legnépszerűbb tábora. 

képviselője is van a magyar népzene és 
néptánctanulásnak”, magyarázta Póka 
András polgármester. Sinkó András, 
Kisfaludi Attila, Tóth Márton, Varga 
István Kiscsipás, Vajas Albert és ifj. Fo-
dor Sándor Netti vezetésével dolgoznak 
a hangszeres zenét kedvelők, és a hegedű, 
a háromhúrú brácsa és a nagybőgő hasz-
nálatát mutatják meg nekik. 

Nyilvános gálaműsorral zárul a tábor, 
ahol a résztvevők bemutathatják az elsajá-
tított zenei ismereteiket a falubelieknek és 
a környékről érkező vendégeknek is. Az 
idén új hagyomány is indult, mivelhogy a 
szervező Archívum Kulturális Alapítvány 
a magyar népzenészek emlékfasorát avat-
ta fel az Ady Endre Álta-
lános Iskola udvarán. Az 
első fa Halmos Béla, az 
idén elhunyt első táncház-
prímás emlékére lett elül-
tetve. Több mint 70 zenész 
húzta egyszerre, tisztelet-
adásul! Szép Gyula foly-
tatja: „Most ez a szomorú 
hír: hogy Halmos Béla, 
aki a táncházmozgalom 
egyik alapköve, elhunyt.

Valamilyen módon meg kell emlékezzünk 
arról, hogy az elkövetkezendő generá-
ciók is tudják, hogy ki volt ő, illetve ki 
volt a többi híres népzenész, aki már 
eltávozott közülünk. A Magyar népzené-
szek emlékfasorát minden évben egy-egy 
népzenész fájával gazdagítják.” 

Miki végigélvezte ezt az igen színes, 
vidám és didaktikus zenehetet, fellépett 
a záró gálán, a fasoravatáson, új bőgőtu-
dással tért vissza ide hozzánk a nemrég 
beszerzett „parasztvonójával”, és egy 
széles, de nosztalgikus mosollyal meséli 
az átélteket... Nagyon örvendünk neki!

Zólyomi Kati néptáncos

(*) Itt lakik Kalotaszentkirályon az argentínai 
magyar néptáncosok szeretett barátja, Kismi-
hály Zsolt a kedves családjával. Hányan és 
hányszor voltunk már náluk!

◄◄ Háttal: Miki figyel...
Faültetés Halmos Béla emlé-
kére Kalotaszentkirályon ►►

Bárdos Zsuzsanna és Márton Attila néptánc-
tanárok, a „mi” Río de la Platánkkal a háttérben
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Lomniczy Mátyás cscst. - KMCSSZ
- Argentin Körzeti Parancsnok beszá-
moló szavaiból idézve:
- 2013. augusztus 2-a és 10-e között 

181 magyar cserkész (12 országból) vett 
részt a Tiszai tutajtúrán.
-Jándtól Dombrádig haladtak 12 saját 

kezűleg megépített tutajon.
- A túra ötlete és a főrendezés Argen-

tínából indult.
- A gyakorlati szervezés közösen és 

harmonikusan a KMCSSZ és MCSSZ 
vezetői között jött létre.
- Minden tutajra 14 vagy 15 cserkész 

jutott, és néhányan parti szolgálatra 
voltak beosztva.
- A legfiatalabb cserkész 15, míg a 

legidősebb 67 éves volt. 
- Mindössze 107 fiú/férfi és 74 lány/

asszony evezte végig.
- 28 olivosi cserkész, segédtiszt és tiszt 

utazott át.
- Minden tutaj 27 kétszáz literes fém-

hordóból és deszkákból lett szakszerűen 

megépítve, egy gondosan kitervezett 
útmutató füzet alapján.
- Két nap kimerítő munka után elindult 

a flotta neki a Tiszának. Kétoldalt 4-4 
evezővel segítettek a tutajok irányításán, 
illetve haladásán. Néhány szakaszon 
nagyon lassan folyt a Tisza: muszáj 
volt evezni.
- A legénység egy része az építkezéssel 

és főzéssel volt elfoglalva. 
- Délben a tutajok kettesével ebédeltek: 

ez elősegítette az ismerkedést a résztve-
vők között.
- Napközben volt játék a parton. Söté-

tedés előtt a tutajok kikötöttek egy előre 
kitűzött helyen, ahova egy kis csapat 
előre kenuzott, hogy megfelelő latriná-
kat készítsen az egész csoportnak, és az 
esti tábortüzeket is megrakják.
- Vacsora és alvás, valamint zászló fel- 

és levonás mind a tutajokon történt, a 
tutajparancsnokok irányításával.
- Minden tutajon lobogott a magyar 

zászló, és szintén azok a zászlók, 
ahonnan a legénység 
származott.
- Közös volt a reg-

geli torna, amelyet 
minden nap egy má-
sik tutaj legénysége 
vezetett. Mosakodás 
és rendrakás után a 
főkapitány és a napos-
tiszt szemléztek, majd 
egy közös szertartás 
volt a parton, ahol 
programot és fontos 
irányításokat adtak 
ki mindenki számára.
- Ez után kaja- és 

vízfelvétel, amelyet 

egy parton szolgáló csapat intézett el.
- Nagy esemény volt az úszó forgószín-

pad: minden tutaj valamivel készült, és a 
legénység kenukkal és úszva ment egyik 
tutajról a másikra. Volt bíróság (ahol 
házasságot is lehetett kötni!), kaszinó, 
kéz- és lábmasszázs szalon, fodrász, 
kocsmai dalozás, bábszínház, teaház, 
és remek zenei előadások.
- Sok zenész volt a különböző tuta-

jokon, akik napközben összefutottak 
és kis koncerteket rögtönöztek, lelkes 
népdalozás kísérettel. Néptáncra is per-
dültek a cserkészek a fedélzeten.
- A 12 tutaj neve a következők voltak: 

Berettyó, Bodrog, Darumadár, Kőrös, 
Kraszna, Maros, Ősapa, Sajó, Sólyom, 
Tapír, Turul és Vén Szamos. Ez utolsó 
volt a „vének tanácsa”, ahol 30 éven fe-
lüliek voltak együtt. Onnan tanácsoltak, 
segítettek a vezetőségnek. A főkapitány 
és a túra orvosa is ezen a tutajon volt.

Ez a Tutajtúra egy elő tábora volt az 
Ócsai Nemzeti Nagytábornak, ahol a 

MCSSZ fennállásának 100 évét ünne-
pelte több ezer cserkész.

*
Telnek a napok, a hetek, lassan a 

hónapok is. Már hidegen beállt az ősz a 
Tisza vizeire, a partjára. Azonban még 
népdaltól hangos minden részt vevő 
cserkész emléke. Ezek azok az emlékek, 
amelyek sosem ragadnak a múlthoz, 
hanem a jelent és a jövőt színesítik, va-
lahányszor szükség van rájuk. Ihleterejű 
élménytárak, barátságvárakat biztosíta-
nak, életeket változtatnak meg. A kaland 
a szó szoros értelmében „kimagaslik” az 
élet szürkesége fölé, és kíváncsi fejét a 
nap felé fordítja, a fény felé, a jövő le-
hetőségei irányában lassan kitaposódó 
ösvényke útján. Tudjuk, kevesen férnek 
el egyszerre egy ösvényen, ellenben 
sokan követhetik őket, ha szép sorban 
mögéjük állnak - és haladni akarnak!

Jó munkát!
Zólyomi Kati cst.

SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET

Muszáj kiemeljem Demián Sielecki csodá-
latos csembaló szólóját. Tapsvihar követte a 
Bach darabot; ez után kis „rögtönzött megle-
petés” következett: Carolina felénk fordult, 
és felkért minden kórusénekest, hogy köze-
ledjen a zenekarhoz és énekelje el Mozart 
„Ave Verum”-ját. Pillanatnyi fegyelmezett 
mozgás hallatszott, és azonnal felszólalt a 
csodálatosan szép muzsika, amellyel együtt 
minden hang dísz és pompás egység volt! 
Carolina vezénylése ismét remek volt, a 
közönség pedig nagyon hangos és kitartó 
tapssal ünnepelte meg.

Az egész koncert hangulata kiválóra sike-
rült, közvetlenre, szerényen és egye szerűen 
szépségesre. A szétszéledés feltűnően gyor-
san történt meg, és egy furcsa csend vonta 
be az egész Mindszentynumot. Ha nagyon 
figyeltem volna, biztosan érezhettem vol-
na a beszorult, ottmaradt energia suttogó 
hangját... 

Élveztem. Köszönöm a meghívást, és 
főleg Wagner Carolina tehetségét, a 
bemutatott eredményt. Az előadás elneve-
zése sem lehetett volna szerencsésebb: „A 
zene mindenkié!” Kodály szerint: 
„Egy ember énekelhet egyedül. Még szebb, 
ha ketten énekelnek együtt. S utána legye-
nek százak, ezrek, addig, amíg a hatalmas 
harmónia által egy lesz belőlük”.

Zólyomi Kati

Wagner Carolina átszellemülve vezényel...

Harsona zengjen ...    Folyt. az 1. oldalról

Érdekes adatok a Tiszai 100 éves jubileumi tutajtúráról:

1) A MAGYAR FELVIDÉK MOZZANATAI
„Hontalanítás”

Ifjú Szivek Táncszínház (Pozsony)

A   M A G Y A R O K   Í R N A K
Az élet érmének csodásan sokféle oldala van...

A múlt század történelmi 
eseményei számtalanszor 
bizonyították, hogy a kire-
kesztés látszólag egyszerű 
megoldás, de a valóságban 
működésképtelen. Ennek elle-
nére voltak, akik a II. VH után 
ismételten felmerülő kisebb-
ségi kérdést lakosságcsere, 
deportálás és kényszertele-
pítés útján próbálták rendez-
ni. Szomorú és értelmetlen 
epizódja ez a történelemnek.

A címben említett előadás 
a ma is Szlovákia területén 
élő magyarság hagyomá-
nyos tánc- és zenekultúráját 
dolgozza fel. Érzések és kép-
zettársítások szintjén beszél 
zsigeri jelenségekről. (A témát 
már érintette az AMH júniusi 
száma 4.o., a felvidéki Bar-
tusz Réka beszámolójában. 
Szerk.)

Mindannyian különböző 
kultúrák, ideológiák és törté-
netek összjátékának termékei 
vagyunk, mégis sokakban él 
valamiféle megmagyarázha-
tatlan és irracionális igény az 
elhatárolódásra mindentől, 
ami „más”. Pedig a tartós el-
szigetelődés kirekesztettséget 
eredményez, legyen szó éle-
tünk bármely területéről. A 
kérdés ilyenkor már csak ez: 
kirekesztők vagy kirekesztet-
tek leszünk? A Hontalanítás 

alapmotívuma a kényszer. A 
lépéskényszer.

„Íme, ilyen egyszerű. Min-
dössze birtokba kell venni 
anyanyelvünket, és teljesül-
het a néptánc-koreográfusok 
álma is: színházat csinálni. 
Mert ez a műsor már az, 
valódi színház, ha nem mu-
tatható is ki a klasszikus 
görög színház minden ismér-
ve, azért katarzis van. Mi, 
nézők vérmérsékletünktől 
függően titokban elővesszük 
zsebkendőnket, orrot fújunk, 
szemüvegünket tisztogatjuk - 
én a szemüveggel igyekeztem 
palástolni megdöbbenésem és 
meghatottságom.”

Sebők Géza 
(Új Szó, 2013)

2) ERDÉLYI GONDOLATOK
„És ilyen jól beszél magyarul?

«Mindig töprengtem azon, 
hogy vajon miért? Miért van 
az, hogy lerománoznak sok-
szor bennünket Magyarorszá-
gon. És azon, hogy mennyire 
várhatjuk el, hogy ne tegyék 
ezt? Mert tudjuk, sok év alatt 
szándékos félrevezetés folyt 
ott is… Pár olvasóm egyik 
írásom kapcsán azzal vádolt 
meg, hogy általánosítok, de 
ez távol áll tőlem. Egyszerűen 
tudni szeretném, vagy inkább 
megérteni a jelenség okát. 

«Talán ne beszéljünk a rég-
múltról. Beszéljünk a jelenről, 
vagy közelmúltról. Egy hete 
Magyarországon töltöttem pár 
napot. Bemutattak valakinek, 
mondván, hogy Erdélyből 
jöttem. Az illető kézfogás 
közben ezt mondta: Bine ati 
venit (Isten hozta, a fordítás 
nem pontos, a jelentése ez). 
Kedves akart lenni, engem 
mégis szíven ütött. Valószínű 
mi, erdélyi magyarok, eb-
ből a szempontból egy kicsit 
túlérzékenyek vagyunk. Azt 
gondolom, hogy nem hiába…

«Budapesten jó volt lenni. 
Róttam az utcákat az unokám-
mal, játszadoztam vele a Mar-
git-szigeten, és mindegyre azt 
éreztem, hogy mennyire jó itt 
lenni, mégiscsak egy kicsit a 
mi hazánk is az anyaország. 
Aztán bementem egy kis 
boltba, utolsó nap, és megint 

megbántottak magyarságom-
ban. Félreértés ne essék. A 
hölgynek nem ez volt a szán-
déka, tisztában vagyok vele. 

«Elmesélem mi történt. 
Az utolsó apró forintomat, 
(százas, kétszázas) el akartam 
költeni, tudván, hogy itthon 
úgysem váltják be. Beszédbe 
elegyedtünk az eladóval, és 
többek között ezt is megemlí-
tettem. Megkérdezte: honnan 
jöttem? A válasz hallatán, 
miszerint Marosvásárhelyről, 
bájosan elmosolyodott és fel-
kiáltott: - Nahát! És ilyen jól 
beszél magyarul?

«Még mindig nem találom a 
választ: miért van ez így? De 
azt gondolom, hogy tennünk 
kell valamit. A magyarországi 
testvéreinknek újra és újra 
el kell magyaráznunk, hogy 
miért is vagyunk mi pont 
olyan magyarok, mint ők? 
Se többek, se kevesebbek, se 
jobbak (egy szikrányit sem), 
se rosszabbak. És tegyük ezt 
elnéző, szeretetteljes türe-
lemmel. Nehéz, tudom. Mint 
fentebb is írom: jómagam is 
megbántódtam. De próbáljuk 
meg! Talán megéri. Talán 
egyszer teljesen otthon érez-
hetjük magunkat mi is az édes 
anyaországban!»

Péterfi Tünde
(Lélekrágó: 

Erdélyi magyarnak lenni)
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Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

Szép és gazdag - és az enyém!

Elnök: Zombory István  estebanzombory@gmail.com
Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján. 

Titkárság: Bernáth Erzsébet (Pintyő)
Keddtől - péntekig 18 - 21 óra.  Szombat 13 - 18 óra.

 hungariabuenosaires@gmail.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

Mindig arról beszélek, hogy milyen szép a magyar 
nyelv. Tulajdonképpen nemcsak szép, vagyis talán nem 
az a lényeg, hogy szép, hanem inkább gazdagságáról 
kell beszélnünk. Nagy gazdagságát nap mint nap újra és 
újra felfedezem. De aki rávilágított erre, aki felébresz-
tette bennem ezt a nagy érdeklődést a szóbonctan iránt, 
az Kiss Dénes volt. Író, költő, műfordító, könyvtáros. 
Számomra nagy nyelvész. Nyelvpszichológus, ahogyan 
ő mondja saját magáról.

Ki is ő? Kiss Dénes 1936. január 1-jén született Pa-
csán. 1956-1957-ben Pécsre járt főiskolára. 1960-1962 
között elvégezte az Újságíró Iskolát. 1956. október 24-én 
megjelent verse miatt (20 éves volt) 1957-ben kizárták 
az ország összes főiskolájáról és 
egyeteméről, majd internálták. 
1957 végétől Budapesten gyári 
munkásként dolgozott, majd 
könyvtárosként helyezkedett el. 
1960-1962-ben az Esti Hírlap, 
majd üzemi lapok munkatár-
sa, szabadfoglalkozású kb. 10 
évig. 1974-1991 között a Nép-
szava irodalmi mellékletének 
szerkesztője volt. 1985-ben a 
Berzsenyi Dániel Irodalmi és 
Művészeti Társaság főtitkára 
lett. 1990-ben a Magyar Néppárt 
országgyűlési képviselőjelöltje 
volt. 1991-ben a Magyar Fórum főszerkesztő-helyettese 
és a Magyarok című folyóirat főszerkesztője. 1991-1993 
között az Új Magyarország olvasószerkesztője. 1993-ban 
a Vállalkozói Újság főszerkesztője lett, majd 1993-1994-
ben a Heti Újság, ill. Heti Nemzeti Újság főszerkesztője. 
1996-ban a Magyar Művészeti Akadémia tagjai közé 
választották. 1997-ben a Trianon Társaság társelnöke, 
1998-ban a KDNP (Kereszténydemokrata Néppárt) kép-
viselőjelöltje. 1998-tól a Lyukasóra folyóirat szerkesztő-
bizottsági tagja. 2000-ben a Trianon Társaság elnöke lett. 
2007-től a Magyar Írók Egyesületének elnöke.

Versek mellett írt novellákat, kritikákat, nyelvészeti ta-
nulmányokat. Fordított orosz, német, észt, de főként finn 
költők műveiből. Eddig több mint 60 kötete jelent meg. 
Sok díjat nyert. Elhunyt 2013. június 21-én, 77 évesen.

*
Októberben írom e sorokat. - 57 évvel ezelőtt, ugyan-

ekkor, ezt a verset merte írni Kiss Dénes, - emiatt 
változott sorsa…

Velünk, vagy ellenünk?
Döntsd el magyar, mondd ki a szót!
It t visszalépni nem lehet!
Az if júság acél-szíve
a forróságtól megreped! -
Döntsd el magyar, döntsd el diák,
és fonjuk lánccá a kezünk!
Döntsd el, ki élsz it t e honban
velünk jössz-e? Vagy ellenünk?
Ébredj magyar! Ma aludni
gyalázat! Vakondok szerep!
Jöjj el közénk égő szívvel
s emeld fel büszkén a fejed!
Birka-fejjel gyávák járnak!
Napra-néző a mi szemünk!
Ne várj tovább! Ma határozz!
Velünk jössz-e? Vagy ellenünk?
Felgyújtottuk a szíveinket,
szemünkben villámfény lobog,
hozzátok szólunk fásult falvak,
ébredő magyar városok!
Mi lettünk ma a vérkeringés,
új indulókat ver szívünk.
Tudni akarjuk, még ma! Tudni!
Ki van velünk és ellenünk?
Utódai a mártíroknak - 
mi döntsük el a holnapunk!
Bitófák nőnek virágok közt,
ha nem merünk, ha hallgatunk!-
Kiégetik a lelkeinket,
férgek marják az életünk!
Holnap késő már! Ma kiáltson:
Ki van velünk és ellenünk!

Kiss Dénes 
(1956. október 24.)

Mennyire időtálló felszólító mondat: Ébredj magyar! 
Ébredj! Ne aludj! Csinálj!  Mozogjál! Tegyél! Beszélj! 
Mondjál! Harcolj! Csak ne aludj! Ébredj! Holnap késő! 
Ébredj!

Itt is, 2013-ban, Dél-Amerikában, ébredj magyar! 
Vedd észre, mekkora gazdagságról tesz bizonyítékot 
anyanyelved, őseid nyelve, vedd észre, hogy ezt ápolni 
kell! Ébredj! 

*
Minden hónapban felhozunk példákat, hogy alátá-

masszuk azt a tényt, hogy nagy kincsről van szó, amikor 
a magyar nyelvről beszélünk. No, figyelj csak, Kiss 
Dénes magyarázata szerint:

A -ban, -ben-nek az a jelentéstartalma, hogy valahol 
belül vagyunk. Házban, kádban, szekrényben, világban. 
Igen ám, de most a ragot a szó elejére teszem. A ragból 
képezek nagyon egyszerűen egy szót: banda (jóllehet az 
etimológiai szótár szerint ez egy olasz jövevényszó). A 
banda jelentése ugyanaz, mint amit a rag már megfogal-
maz. Hogy abban benne vannak. Ha most meg akarom 
ismételni, hogy ebben én is benne vagyok, meg kell 
ismételnem. A bandában. Ugyanez a helyzet a bendővel. 
Bendő; ember gyomra. Erre már az etimológiai szótár azt 
írja, hogy bizonytalan eredetű. Nem véletlen, hogy a ben 
ragot használja, ami azt jelenti, hogy benne tartalmazhat 
valamit. A bendő maga belül helyezkedik el és itt is meg 
kell ismételnem, hogy bendőben. Ez arra példa, hogy a 
ragok, képzők és jelek a szó elején is előfordulhatnak, a 
szó közepén is és a szó végén is. Ezáltal rendkívül nagy 

lesz a szókincs változatainak a 
száma. És nem véletlen, hogy 
milyen ragról van szó. Mindig 
figyeljük meg, mit jelent a rag, 
és mikor fordul elő. Semmi sem 
véletlen a magyar nyelvben.  

Másfajta példa: a magyar 
nyelv az első szótagot hangsú-
lyozza a szóban. A mondatban 
az első szót. Ez nem különleges-
ség. Az olasz nyelv a harmadik 
hangot hangsúlyozza. Az, hogy 
az első szótagot, az első szót 
hangsúlyozzuk, az egyszerű 
természeti törvény. Beleillik 

a magyar nyelv egészébe, amelynek minden része 
visszavezethető a kézzelfogható valósághoz. Vagyis 
azért hangsúlyozzuk az első szótagot, illetve az első 
szót a mondatban, mert akkor van a legtöbb levegő a 
tüdőben. Ha elkezdünk beszélni, ahogy fogy a levegő 
a tüdőnkben, egyre kevésbé tudunk hangsúlyozni. És 
nézzük meg azt a szót, hogy beszél, benne van a szél 
szó: amikor beszélek olyan, mintha szél ki-be menne. És 
figyeljük meg a többi szót: szól, szaval, szónokol, suttog, 
mindegyikben benne van az „SZ”, ami a szél hangja. Ezt 
is mind Kiss Dénestől tanultam.  

Viszont ami számomra még vonzóbb a magyarban, 
az a tulajdonsága, hogy képi nyelv. Tehát kiejtek egy 
szót, és szinte látom magam előtt a képet: többet tudunk 
kifejezni, mint ami a szótárban van. A valóság nyelve, 
kristálytiszta nyelv. Minden ragnak jelentése van, világ 
teljességében gondolkozunk. A nyelvünk nagy bölcs-
életet tartalmaz.  

Magyarban minden elvont fogalom és minden 
fogalom visszavezethető a legvalóbb kézzelfogható 
valósághoz. Csak röviden említek példákat.

Sejt: kicsi, a legkisebb élő szervezet. „Már él, de nem 
döntő a létezése”.

Sejtem: kicsit tudok róla. Inkább valamilyen érzésünk 
van róla, mint tudásunk.

Ismerjük a fennhéjázó szavunkat. Használjuk is. 
Fennhéjázó ember, aki fölülről lenéz, lekezeli a többit. 
Mi van ebben a szóban? A valóság van benne! Az ősi ta-
pasztalat. A héja! A ragadozó madár. A ragadozó madár, 
amelynek a tulajdonsága belekerült ebbe a fogalomba. 
Vagy mondok rögtön egy másik példát, hogy a magyar 
nyelv milyen emlékekből jeleníti meg ezt a szót, hogy 
nyilallik. Belém nyilallik a fájdalom. Az éles, szúró 
fájdalom.

Talán két kedvenc kifejezésem, és már lehet, hogy 
máskor is mondtam - elnézést, ha ismétlem magam. MA-
GYARÁZ. Milyen más nyelv használja saját népe nevét 
ahhoz, hogy az értelmet mondja. Magyaráz, értelmez. 
Megmondom neked magyarán, csakis magyarul lehet 
valamit igazán elmondani. Nyelvünket gondolkodás-
módunk tartja ébren. Magyaráz: logikai út bejárása. 
FÁZIK. Az fázik, aki fát keres azért, hogy meleget 
csináljon. Tehát jelzem, hogy mit miért csinál. Hideg-
érzetem van, de melegre vágyom! Fára van szükségem.

Ami az íróasztalon maradt:
Ébredj magyar! Ma aludni
gyalázat! Vakondok szerep!
Jöjj el közénk égő szívvel

s emeld fel büszkén a fejed!

Hogyan is írja 
Wass Albert? 

Volt egyszer egy ember, aki az ő háza ud-
varán oszlopot épített az ő Istenének. De az 
oszlopot nem márványból faragta, nem kőből 
építette, hanem ezer, meg ezer apró csillámló 

homok-szemcséből, és a homok-
szemcséket köddel kötötte össze. 
És az emberek, akik arra járva lát-
ták, nevettek rajta és azt mondták: 
bolond. De az oszlop csak épült, 
egyre épült, mert az ember hittel 
a szívében építette az ő Istenének. 

És amikor az oszlop készen 
állott, az emberek még mindig 
nevettek és azt mondták: majd a 
legelső szél összedönti. És jött az 
első szél: és nem döntötte össze. 
És jött a második szél: és az sem 
döntötte össze. És akárhány szél 
jött, egyik sem döntötte össze, ha-
nem mindegyik szépen kikerülte 
az oszlopot, amely hittel épült. És 
az emberek, akik ezt látták, csodál-
kozva összesúgtak és azt mondták: 
varázsló.  - És egy napon berohan-
tak az udvarára és ledöntötték az ő 
oszlopát. 

És az ember nem szitkozódott és 
nem sírt, hanem kiment megint az 
ő udvarára, és hittel a szívében kez-
dett új oszlopot építeni az ő Istené-
nek. És az oszlopot most sem farag-
ta márványból, sem nem építette 
kőből, hanem megint sok-sok apró 
homok-szemcséből, és a homok-
szemcséket köddel kötötte össze. 

Forrás: HETI HANGSZÓRÓ 
(2012. október. Szerk. Szíki Károly)

CSALÁDI KOMMUNIKÁCIÓ 
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No conforme con ser 
testigo de las proezas 
de Santa Elizabeth y 

de Francisco Rákóczi II, Sárospatak es 
también la cuna de la educación magiar. 
La ciudad se incorporó al patrimonio de 
los Rákóczi como parte de la dote de Zsu-
zsánna Lorántffy por su boda con Jorge I,
bisabuelo del gran Francisco II. Zsuzsán-
na Lorántffy, propietaria de extensos vi-
ñedos y calvinista ferviente, a mediados 
del Siglo XVII fue la artífice del esplendor 
del Colegio Reformado que aún hoy sigue 
recibiendo alumnos y que podemos visitar 
en el centro de la ciudad.

Además de ser tierra de conocimientos, 
mujeres ejemplares y guerreros inmorta-
les, Sárospatak se encuentra en el corazón 
de Tokaj: y eso significa…una de las re-
giones vitivinícolas más reconocidas del 
planeta.

Mi guía fue Lajos Kun, un wine maker 
de toda la vida que amablemente me abrió 
las puertas de su propia bodega, pequeña y 
equipada con los últimos adelantos técni-
cos. En muchas otras regiones, las marcas 
y las empresas transnacionales desplazan 
a las familias y a las buenas tradiciones 
artesanales. Nada de ello ocurre en Tokaj. 
Lajos Kun supervisa personalmente las 
cosechas, y sólo prepara vinos con uvas 
de sus propios viñedos, que se encuentran 
a pocos kilómetros de la ciudad.

Después de ilustrarme sobre los proce-
sos de vinificación, los materiales de los 
toneles y los tiempos de añejamiento, el 
bodeguero consideró que ya estábamos 
preparados para “la hora de la verdad”. 

En el barrio del Castillo, detrás de un 
pesado portón de hierro, una escalera des-
cendente de 85 escalones conduce al gran 
tesoro: las cavas de la bodega. Un corredor 
central con 8 túneles toscamente excava-
dos, de 25 m cada uno y una temperatura 
constante de unos 14ºC, aporta las condi-
ciones ideales para el descanso de los vi-
nos embotellados. Bajo la luz de las velas, 
Lajos expone sus productos y me acom-

paña en la cata. Comenzando por 
los blancos secos más suaves y 
siguiendo por los legendarios 
vinos dulces de Tokaj (llamados 
aszú) con sus concentraciones 
crecientes (1, 2, 3 puttonyos…
hasta llegar al aszú 6 puttonyos, 
un vino denso y ambarino que 
parece compendiar todos los 
perfumes de la comarca). En un 
momento imprevisto, toda la ar-
monía de la tarde estuvo a punto 
de sucumbir. “Y este vino, ¿qué 
le parece?” - me pregunta mi an-
fitrión. “Fantástico…me recuerda 
al Sauternes” - le dije muy suelto 
de cuerpo, con la espontaneidad 

de los inconscientes (un vino puede com-
pararse con el perfume de una flor, una 
fruta seca, la piel de un animal salvaje, o 
la sombra de una adolescente pelirroja en 
una tarde de otoño - pero… ¿¡cómo se me 
ocurrió compararlo con otro vino!?). 

Por un instante sus ojos me escudriñaron 
con sorpresa y desazón. Luego su bonho-
mía pudo más y me explicó comprensivo: 
“Sí…en verdad algunos franceses llega-
ron hasta aquí pensando lo mismo…luego 
comprendieron que nosotros utilizamos 
otros métodos y que los vinos que obte-
nemos son, en consecuencia, muy diferen-
tes”. Asentí contrito y humillado. Nuestra 
amistad ya no volvería a correr peligro. 
Para certificarlo, Lajos Kun decidió home-
najearnos con 
una experien-
cia infrecuente: 
descorchó una 
botella de un 
Aszú 5,  de 1972 
(¡cuando yo es-
taba aprendien-
do a escribir!). 
Me sobran las 
sensaciones y 
me faltan las 
palabras para 
narrarles esa 
copa inolvidable.

 En la mañana siguiente, mi nuevo ami-
go me invitó a un almuerzo en familia. 
“Tengo 70 años y hoy es la primera vez 
que tengo a alguien de su país frente a mí. 
Quizás nunca más vuelva a ver a un argen-
tino. Usted no puede negarme el placer de 
invitarlo a mi casa” - argumentó conclu-
yente. Las fotos familiares, la amabilidad 
de los pequeños gestos y el sabor de cada 
plato me ayudaron a comprender mucho 
mejor la legendaria generosidad de estas 
tierras y la nobleza de sus vinos. 

*
Cuando emprendí el camino de regreso 

a Budapest, en el espejo retrovisor del co-
che seguí viendo la hidalga figura de Lajos 
Kun saludándonos con su brazo derecho, 
hasta que nos perdimos en el horizonte. ■

(*) Es profesor de historia y diplomático de carre-
ra. Desde diciembre de 2012, titular de la Emba-
jada Argentina ante Hungría. Continuamos con 
su relato iniciado un nuestro último número. La R.
(Agradecimiento Szabolcs Szekeres)

Estimados Compatriotas:
El nuevo concepto de 

„naturalización y re-naturalización simplificada” 
(Ley sobre la adquisición de la ciudadanía húngara)

Elecciones en Hungría - primavera boreal de 2014

Claudio Giacomino (*):

La sabiduría del Tokaji
- Sárospatak II -

En 2010, el Parlamento húngaro 
modificó la Ley LV de 1993 sobre 
ciudadanía, a consecuencia de lo 
cual la nueva ley se aplicó en el 
caso de solicitudes presentadas a 
partir del 1º de enero de 2011.

Por un lado, la ley deja intactos 
los artículos relacionados con la 
ciudadanía heredada, es decir 
ius sanguinis, de padre o madre 
húngaro, que es la forma de reco-
nocer la nacionalidad de los que 
son descendientes de ciudadanos 
húngaros.

Por otro lado, la modificación 
introduce el concepto de „natu-
ralización y re-naturalización 
simplificada”, lo que otorga el de-
recho a personas de descendencia 
húngara a solicitar la ciudadanía 
húngara a través del proceso de 
naturalización sin la obligación de 
tener ni domicilio, ni subsistencia 
en Hungría, y sin dar el examen de 
conocimientos constitucionales, 
tres requerimientos del proceso de 
la naturalización normal en Hun-
gría. (Hablamos de naturalización 
en el caso de ciudadanos extran-
jeros, y de re-naturalización en 
el caso de los que una vez fueron 
húngaros pero, por algún motivo, 
perdieron la nacionalidad húnga-
ra.) 

Para poder iniciar este trámite 
se requieren las siguientes forma-
lidades: llenar el formulario de so-
licitud, presentar los documentos 
necesarios [certificado de naci-
miento y de matrimonio original, 
legalizado/apostillado y traducido 
al húngaro, una copia legalizada 
del certificado de nacimiento y de 
matrimonio de los padres y, caso 
dado, de los abuelos, más otros 
documentos que puedan compro-
bar la ciudadanía húngara de los 
ascendientes (todos los documen-
tos escritos en idioma diferente al 
húngaro tienen que ser traducidos 
al húngaro), un curriculum vitae 
en húngaro, escrito a mano por 
el solicitante, junto con una foto, 
y declarando que no tiene antece-
dentes penales. Todos estos docu-
mentos deben ser presentados per-
sonalmente ante el cónsul. (Según 
la ley, sólo los cónsules de carrera 
pueden recibir las solicitudes, los 
honorarios, no)].

Durante la entrevista personal, el 
cónsul comprobará si el solicitante 
habla y entiende húngaro, un re-
querimiento fundamental para ob-
tener la ciudadanía de esta forma.

Los trámites de la naturalización 
simplificada quedan exentos de 
tarifas consulares. Sólo se abonan 
las tarifas de legalización de docu-
mentos y de traducciones. La parte 
legal de la naturalización, por lo 
general, tardará aproximadamente 
tres meses, pero - dadas las cir-
cunstancias de las valijas diplomá-
ticas y casos individuales donde se 
puedan requerir documentos adi-
cionales - el trámite en total puede 
tardar entre 4 y 6 meses. Junto con 
la solicitud de ciudadanía se puede 
presentar una solicitud de cambio 
de nombre y/o apellido, en casos 
donde fuera pertinente. También 
hay que llenar formularios para la 
inscripción del nacimiento y ma-
trimonio del solicitante. Todos los 
formularios se encuentran en la pá-
gina web http://www.allampolgar-
sag.gov.hu/, portal que brinda toda 
la información necesaria sobre la 
naturalización simplificada, o pue-
den ser conseguidos del consulado.

Una vez que el Presidente de la 
República autorice la naturaliza-
ción, el servicio consular informa-
rá al solicitante de la fecha y lugar 
del juramento, acto oficial que se 
realizará ante el Jefe de Misión (en 
el extranjero), cumpliendo así una 
parte obligatoria del proceso. La 
ciudadanía se oficializa con el ju-
ramento, es decir el solicitante se 
le considera ciudadano húngaro a 
partir del momento del juramento. 
A partir de dicha fecha, los natura-
lizados podrán solicitar pasaporte 
(pagando el costo normal).

Cabe destacar que la naturaliza-
ción simplificada o preferencial es 
una categoría legal bien definida. 
No es una opción (aunque parezca 
más atractiva por su rapidez y por 
su gratuidad) para los que „nacen 
húngaros”, es decir, los que obtie-
nen la ciudadanía por descenden-
cia. Sin embargo, puede favorecer 
a personas cuyas solicitudes, en el 
pasado, han sido rechazadas por 
no cumplir alguno de los requeri-
mientos fundamentales de la ciu-
dadanía húngara.

La nueva ley electoral húnga-
ra brinda la oportunidad de que 
puedan votar en las elecciones 
generales del año 2014 también 
aquellos ciudadanos húngaros 
mayores de 18 años que no tie-
nen domicilio registrado en Hun-
gría, pero que pueden certificar 
la ciudadanía húngara con los 
documentos correspondientes vi-
gentes (pasaporte, certificado de 
ciudadanía, certificado de natura-
lización). 

Los mayores de 18 años que 
desean ejercer su derecho a voto 
deberán, en primera instancia, 
inscribirse en el padrón electoral, 
desde el día 1º de noviembre de 
2013, ya sea por correo ordina-
rio, o bien por vía electrónica en 
la página www.nvi.hu (la Oficina 
Nacional de Elecciones acusará 
recibo de cada registro de solici-
tante). Deberán luego enviar su 
voto - antes de las elecciones - por 

correo ordinario en el formulario 
de voto que les llegará también 
por vía postal.

¡Importante! Aquellos conciu-
dadanos que no viven en Hun-
gría, pero con domicilio en Hun-
gría y con documento nacional de 
identidad húngaro, no tienen que 
registrarse, sino deben dirigirse a 
la oficina electoral local corres-
pondiente al domicilio húngaro y 
solicitar la posibilidad de votar en 
la misión diplomática de su país 
de residencia. Luego depositarán 
su voto personalmente en las ur-
nas que estarán disponibles en la 
embajada húngara de dicho país. 

La información detallada sobre 
el proceso electoral se encuentra 
en la página web www.nvi.hu . 
El personal del consulado estará 
a disposición de todos los intere-
sados en caso de surgir cualquier 
pregunta respecto del tema.

Dr. Balázs Nagy, Cónsul

Colegio Reformado de Sárospatak

Viñedos de la región de Tokaj

Lajos Kun, el autor, Attila Kocsis 
y Fabrizio Giacomino (n.2006)

Aszú 5 de 1972, 
vino generoso, si los hay...
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Fiesta de las Colectividades:
El domingo 22 de septiembre fue-

ron convocadas al Planetario de la 
Ciudad todas las colectividades jun-
tas. Pasado un sábado 21 de septiem-
bre, Día de la Primavera, con lluvia, 
el domingo aparece sin lluvia, con 
cielo algo nublado y atisbos de sol al 
atardecer. 

Por esta circunstancia, una multitud 
significativa aprovecha la tranquila 
tarde para pasear con la familia, ale-
grarse de sus orígenes y disfrutar de 
los bailes en un escenario especial-
mente instalado para todas las nacio-
nes. Naturalmente, esta fiesta-feria 
significa poder comprar comidas típi-
cas y objetos nacionales difícilmente 
obtenibles en orto fuero. Los stands 
se agrupan en orden alfabético: Ale-
mania al comienzo, y así sucesiva-
mente vienen países y continentes. 
Cada stand se distingue desde lejos 
con sus banderas. El stand de Hun-
gría, visible también desde muy lejos, 
muy visitado, ofreciendo bebidas y 
comidas y los ricos y exitosos arro-
llados de amapola. Es una verdadera 
pena que no pudo participar esta vez 
el conjunto de baile “Regös”. 

Era reconfortante ver pasear el pú-
blico con alegría, con vestimenta de 
todos los lugares del mundo, payasos 
y diversión para grandes y chicos, 
en un mundo problemático con mil 
problemas. Esperamos con ansia un 
acontecimiento parecido el año veni-
dero.                                  Pál Schirl

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.

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 ünnepeltjeinket!                                    ¡Feliz cumpleaños!

1. ifj. Gröber Bernát - 2. Deák Miklós / Egey Judit / 
Zaha László (Kanada) - 3. Collia Alex / Lajtaváry 
Márton - 5. Gorondy-Novák Sándor - 6. Kalmár 
Szilvia / Lomniczy Attila / Novákné Márki Marika 
- 7. Horoghné Liliana Rodríguez / Makkos Viki / 
Zilahi-Sebess Gabriela - 8. Fóthy Erzsébet Lumpi 
(MO) / Gorondi Miklós / Kerekes Miklós / Tcha-
rykow Marcela - 9. Zombory Istvánné Kemenes 
Kati - 10. Botka Erzsébet / Proasiné Barnaky 
Éva - 11. id. Honfi János - 12. Botond László - 13. 
Mattiauda Santiago / Vattay Miklós / Vattay Mik-
lósné Kiss Ildikó - 14. Fernández A. Fernando - 16. 

Barkász András / Gorondi Pálné Balla Orsi (MO) 
/ Szotyori-Nagy Papp Tamás (Bche) / Zoroza 
Becske Lukács - 17. Beis András / Kozempelné 
Szilvási Natália - 18. Vattay Richárd / dr. Venesio 
Kerekes Kati - 19. Fernándezné Máthé Magdolna -
20. Ronánné Panzone Benedek Inés - 22. Beis-
né Mocsáry Anni / Íjjas Carolina / Lindqvist 
Zsófi / Zilahi-Sebess Mariana - 25. Barotányi 
Gábor - 26. id. Roósz László - 27. Gorondy-No-
vák Elemérné Lindvay Mária (V. G. Belgrano) -
28. Saáry Éva (Lugano) - 29. Roglich Natalia -
30. Fóthy Istvánné dr. Balogh-Kovács Judith

1) Foro Porteño de las Colectivida-
des:

REUNIÓN EN LA 
CASA POLACA

Se realizó el 24 de septiembre una reunión 
con la presencia de Claudio Avruj, Julio 
Croci, Martina Miguelez y representantes 
de la colectividad de Polonia, Perú, Austria, 
Líbano, Armenia, Portugal, Federación Es-
pañola, Islas Baleares, Rusia y Hungría.

Los presentes evaluaron la Fiesta de las 
Colectividades en el Planetario y se pro-
nunciaron contentos con el resultado final, 
teniendo en cuenta el mal tiempo. Agrade-
cieron a las colectividades por haber estado 
presentes (ver nota aparte).

Dentro de la evaluación hice notar el pro-
blema de las banderas. Los responsables me 
pidieron enviar una nota, para que se le pue-
da reclamar a Protocolo. Otros problemas: 
se observó la presencia de artesanos no per-
tenecientes a colectividades; problemas con 
Escocia, que había estado vendiendo alco-
hol, al igual que México; y problemas con la 
comunidad Afro, que no se presentó y cedió 
el stand a Brasil, lo que no esta permitido.

También se evaluó el Patio de los Leche-
ros, señalando los propios organizadores que 
observaron que hay muchos puestos para la 
cantidad de público, por lo que consideraban 
la posibilidad de separar los continentes: el 
6 de octubre le tocaría a América y Asia y el 
3 de noviembre, a Europa y África. El 7 de 
diciembre cerrarían con todas las colectivi-
dades (les indiqué que en esa fecha no po-
díamos participar, por realizarse la Feria en 
el Club Hungária).

Finalmente se sigue estudiando cómo in-
sistir en la inscripción del Foro como per-
sona jurídica, para dejar una organización 
que pueda trabajar sin la intervención de la 
Ciudad.

2) Federación Argentina de Colec-
tividades (FAC):

REUNIÓN EN LA 
ASOCIACIÓN ARMENIA

La Federación citó a una Asamblea Ex-
traordinaria el 25 de septiembre, para tratar 
el asunto de la cuota anual de afiliación a la 
FAC.

Se encontraban presentes las siguientes 
comunidades: Hungría, Alemania, Austria, 
Armenia, Liga Árabe, Italia, Bulgaria, Vene-
zuela, Eslovaquia, Perú, Bolivia, Unión Ára-
be, Irlanda, Bielorrusia, Grecia, Okinawa, 
Polonia, Lituania.

Serafian y el Secretario informaron que te-
nían problemas: tuvieron que pagar $ 2400 a 
un contador con el que están terminando los 
libros, ya que la conducción anterior no lo 
hizo y que necesitaban poder continuar con 
la tarea, lo que implicaba gastos de papelería 
y representación.

Yo propuse aumentar la cuota en un 30%, 
según como se calcula la inflación anual, 
pero ello no prosperó, quedando por deci-
sión mayoritaria a partir de octubre de este 
año la cuota en $ 30 mensuales ($ 360 pesos 
anuales). Por nuestra parte, pagué este año 
completo (180 pesos), con lo que tenemos 
cubierto hasta el año 2014. Tengo recibo ofi-
cial de la FAC. El actual tesorero es el repre-
sentante de Polonia, Henio.

Luego se pasó a votar por si se organiza-
ba una cena de gala, quedando de acuerdo 
que sería un almuerzo, en la Asociación de 
Armenia, el domingo 1º de diciembre, a un 
costo de $ 250 la tarjeta.

Informaron que todas las colectividades, 
salvo algunas que no van a concurrir, pa-
garon 500 pesos para poder participar en la 
Feria de las Colectividades. Ese dinero fue 
destinado a pagar un aviso publicitario en 
Tiempo Argentino y El Argentino, señalando 
que por los costos eran los únicos órganos de 
prensa con los que se podía cubrir el aviso.

Aquellos que iban a participar de la co-
lectividad húngara dijeron que no estaban 
dispuestos a pagar, por lo que no vamos a 
participar.

Eva Szabo, presidenta de FEHRA

El autor con su nieta Tatiana - fiel reflejo 
del ambiente familiar reinante 

Noche de gala musical, lograda
En el marco del Ciclo de Difusión de 

la Cultura Húngara hacia el público ar-
gentino, se realizó el 14 de septiembre 
en la sala de conciertos de Mindszenty-
num una cena de gala y noche de óperas 
y operetas. Elegante sala, de pleno aforo, 
con un público de lo más heterogéneo: 
alemanes, austríacos, franceses, unos po-
cos húngaros, muchos argentinos y ¡has-
ta visitantes de países “exóticos”, como 
la India o Israel! Unas 120 personas que 

disfrutaron el ambiente agradable, la 
buena comida servida por guapas niñas 
húngaras; pero sobre todo las excelentes 
interpretaciones de dos reconocidos can-
tantes de ópera que, vestidos con ropas 
húngaras de gran gala, deleitaron a los 
asistentes, que los festejaron con aplau-
sos interminables.

Marcela Sotelano (soprano) nos rega-
ló 3 arias: la de la “Reina de la Noche”, 
de La Flauta Mágica (Mozart), la de “La 
Muñeca Olympia”, de los Cuentos de 
Hoffmann (Offenbach) y “La Canción de 
Vilia”, de la Viuda Alegre (Lehár). 

Por su parte, Enrique Folger (tenor) 
interpretó “Viena, sólo tú” (Sieczyński), 
la “Canción del Volga”, de El zarevich y 
“Tuyo es mi corazón”, de El País de las 

sonrisas (ambas de Lehár). En los dos 
dúos, “Minden vágyam”, de La Prin-
cesa de las csárdás (Kálmán) y “Egy a 
szívem, egy a párom”, de La Viuda ale-
gre (Lehár) brillaron no sólo por la in-
terpretación artística, ¡sino por la exce-
lente pronunciación húngara también! 
El correcto acompañamiento del pianista 
Damián Báez y el sonido del magnífico 
piano de media cola fueron factores im-
portantes para el éxito de la producción 
artística de la noche. 

Para crear y mantener un ambiente 
agradable colaboraron las presentaciones 
de la organizadora de la velada, Susana 
Fóthy - ¡y la humorada de Jenő Dom-
bay!

El programa de la Cultural Húngara 
Mindszentynum sigue firme en su Ciclo 
de Difusión 2013, con el auspicio y apo-
yo de la Organización Cultural Balassi 
de Hungría, organizando sus programas 
en la Asociación de los Húngaros Católi-
cos en la Argentina, en su sede de Aráoz 
1857, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-nn-

Caras satisfechas: Enrique Folger (tenor), Mar-
cela Sotelano (soprano), Susana Fóthy (organi-
zadora), D. Gyula Barcsi (Primer Consejero de la 
Embajada de Hungría), Zsófia Török (Asociación 
Literaria y Cultural Húngara)

Noticias del 
Coro Húngaro de 
Valentín Alsina

(VAMDK)
- Después de la muerte de nuestro 

presidente Pál Szénási, lo sucede 
en el cargo como presidenta Ilonka 
Szép.

- Nuestro único teléfono para 
comunicarse con el VAMDK es el 
4209-6333. Por favor descartar el Nº 
anterior.

- La Audición Húngara en la ra-
dio continúa en AM 86 Radio Digi-
tal, los sábados de 9.30 a 10 hs.

- La Fiesta Aniversario N° 78 
del VAMDK se celebrará el 24 de 
noviembre venidero, a las 12.30 hs. 
Ameniza la Orquesta Sans-Souci. 
Reservas al 4209-6333.

- La despedida del año 2013 en el 
VAMDK se realizará el domingo 15 
de diciembre, a las 12.30 hs. Ameni-
za la Orquesta Sin Fronteras. Reser-
vas al 4209-6333.

(Agradecemos a Edith Salvati 
por transmitirnos las novedades del 
Club. Lamentamos que otra institu-
ción ya haya anunciado previamente 
un importante acontecimiento para 
el 15 de diciembre. Para evitar tales 
superposiciones molestas, el finado 
presidente Szénási siempre nos remi-
tía a tiempo fechas que reservaba y 
que luego figuraban en el calendario 
comunitario. Recomendamos seguir 
esta saludable costumbre. La R.)

Queridos Lectores:
Soy profesora de los cuerpos de baile fol-

klóricos húngaros Liliom, Pamuk y Napra-
forgó, situados en Cnel. Du Graty (Chaco). 
Nací cerquita, en la ciudad de Villa Ángela, 
y a mis pocos años de edad, por trabajo de 
mi madre, Bözsi Botka, junto con mis her-
manos nos vinimos a Olivos, donde crecí 
rodeada de la cultura magiar. 

Viví muchos años en el Club “Hungária”, 
donde nos acogieron desde el primer mo-
mento y nos hicieron sentir parte de sus fa-
milias. Aquí aprendí a bailar néptánc, junto 
al grupo Regös. Desde entonces es mi gran 
pasión y no pude quedarme quieta. Después 
de haber visitado Hungría brevemente junto 
con los Regös, me propuse expandir mi sa-
ber a las generaciones húngaras en el Chaco.  

Hace unos años que voy viajando a Cnel. 
Du Graty. Poco a poco y con gran esfuerzo, 
formé los 3 cuerpos de baile mencionados, 
con chicos de 5 hasta 22 años (actualmente 
40 integrantes). Para confeccionar sus trajes 
y mantener la cultura viva, ellos venden co-
midas caseras y realizan actividades. Cabe 
destacar con gran cariño a los padres y espe-
cialmente la gran ayuda de Margarita Bot-
ka de Zilli y el presidente de la Sociedad 
Húngara, Esteban Botka, porque sin ellos 
esto no sería posible. Se encargan de brin-
darles todo el apoyo necesario para que los 
chicos sigan ensayando en mi ausencia.

Comparto con ustedes una experiencia 
que me tocó vivir junto a ellos, como su 

profesora acompañante:
A fines del año pasado, pasó por el Chaco 

la ministra Zsuzsanna Répás, del gobierno 
de Hungría. Me contactaron invitando al 
conjunto Liliom a que conozcan Hungría, 
país de sus ancestros. ¿Cómo explicar esta 
situación? El corazón se me salía del pecho 
de la emoción, no podía contenerme y me 
quebré en llanto, recordando cuando los 
chicos, en muchas oportunidades, con sus 
caritas inocentes, me preguntaban si alguna 
vez iban a viajar allí, ya que no cuentan con 
los recursos necesarios. Imaginen un viaje 
como éste - ¡casi un sueño!

Fue muy emocionante cuando les di la 
gran noticia - no podían creerlo... Rápida-
mente comenzaron los preparativos y, sin 
darnos cuenta, ya estábamos pisando la cáli-
da tierra de “nuestra” Hungría. Tenían todo 
un programa por cumplir, no se imaginaban 
lo que les esperaba. Con los días, hicieron 
amistades, aprendieron más del idioma, 
saborearon las comidas típicas, recorrieron 
lugares históricos y se empaparon más de la 
cultura. A cada rato me decían:- ¡Naty! ¡Es-
tamos en Hungría!...

Como experiencia propia, lo que me tocó 
el corazón fue cuando, luego de su 1ª pre-
sentación, bajaron del escenario y se abraza-
ron sin parar de llorar. Me quedé dura como 
una estatua, al ver cuánto amor tienen estos 
chicos por el baile ¡y cuánto significa esa 
tierra querida para ellos!

Natalia Roglich
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EL  RINCÓN  DE  MAUSI     
Buen plato principal: 

CALZONE NAPOLITANO CON ATÚN
Ingredientes:

Harina                           300 gr
Agua                              195 gr
Levadura                         20 gr
Sal                                      6 gr
Aceite de oliva                20 cc

Relleno
Atún                               200 gr
Tomates                               2u
Ají Morrón colorado           1u
Cebollas                               2u
Ají morrón verde                1u

Sal y pimienta                    c/n
Extracto de tomate             1 c
Pimentón dulce                   1 c
Ají Molido                           1 c
Aceite de oliva                   3 C
Mozzarella                     100 gr

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 

Recordando la Revolución y 
Gesta Libertadora de 1956

Preparación
Realizar una masa, uniendo todos 

los ingredientes. Debe quedar bien 
suave y homogénea. Dejar descan-
sar por 30 min., bien tapado. Luego 
estirar la masa en forma circular 
de unos 30 a 35 cm de diámetro y 
colocar el relleno dentro. Cerrar 
como una empanada y realizar un 
repulgue. Cocinar en horno a 250ºC 
por 10 a 12 min. Retirar cuando esté 
bien dorado.

Noticias del Chaco

En el marco de su 
ciclo mensual de con-
ferencias, el Círculo 
Literario organizó una 
mesa redonda para di-

lucidar detalles del levantamiento po-
pular y patriótico de 1956, en Hungría. 
Como siempre, la reunión tuvo lugar en 
el colegio San Ladislao, el sábado 5 de 
octubre.

Los integrantes de la Mesa fueron Er-
vin Blahó, Péter Kiss y Catalina de 
Hefty, moderados por Zsuzsanna Bon-
czos, quien presentó a los integrantes de 
la mesa preguntando por su participa-
ción, lugar de residencia y edad durante 
los dramáticos acontecimientos.

Antes de iniciar la conferencia, Ervin 
y Catalina cortaron el emblema comu-
nista del centro de una bandera húnga-
ra que quedó colgando del borde de la 
mesa durante toda la conferencia, como 
el símbolo por excelencia de los revolu-
cionarios. Péter, mientras tanto, comen-
taba las sensaciones que pasaban por sus 
mentes en aquel momento, diciendo: 
“Ésta fue la insignia que nos identificó 
en este dramático período de nuestras 
vidas”.

Los tres concordaron en que “pocas 
veces nos prestamos a contar los acon-
tecimientos allí vividos... La experiencia 
de estar en medio de una ciudad, donde 
combatían a mano desnuda contra un ré-
gimen bien instalado y una gran poten-
cia militar extranjera, rodeados de fuego 
cruzado, edificios en ruinas y comba-
tientes caídos - fue muy traumática. Nos 
marcó para toda la vida...”

Luego, continuando en forma alterna-
da, Ervin y Péter fueron intercalando a 
su lectura comentarios de vivencias per-
sonales, siguiendo la siguiente estruc-
tura: Postguerra - Cambio de régimen, 
Panorama Internacional, Cambio de 
“viento” que sacudió al régimen, y los 
pormenorizados acontecimientos suce-
didos en el día a día.

Las conclusiones finales destacan 
”que el país tan sólo ahora comienza a 
recuperarse de este trauma, dos décadas 
después de liberarse de la opresión ex-
tranjera”. 

Posteriormente, Catalina remarcó la 
inseguridad que vivió todo el pueblo 
además del miedo que se encontraba sub-
yacente en el espíritu de cada uno, y de 
cómo, después de tantos años, aún hoy 
lleva el temor en su interior, el mismo 
temor con el que todos deben convivir.

Para concluir, Olga Tornyi recitó 2 
emotivos poemas de su autoría, en idio-
ma húngaro: Édes fajtám (Mi querida 
raza) y A sáncon (En la trinchera).

Finalmente se invitó a los presentes a 
cantar el Himno Nacional Húngaro, se-
guido con hondo recogimiento por el nu-
meroso público, que luego pudo seguir 
deliberando informalmente durante el té 
servido en el gran salón.

Concluye así el ciclo de conferencias 
correspondiente al año 2013 organiza-
do por la Asociación Literaria y Cul-
tural Húngara. 

Zsófi Török, coordinadora

Nota: La conferencia detallada sobre la Revo-
lución puede requerirse por e-mail de la Re-
dacción.

izq.-der.: Zsófi Török coordinadora, Zsuzsanna 
Bonczos moderadora, Péter Kiss y Catalina de 
Hefty testigos, Olga Tornyi poetisa, Ervin Blahó 
testigo e Isa Redl coordinadora. Cuelga del bor-
de de la mesa la bandera recortada

La bandera comunista, 
odiada por el pueblo húngaro

1. “Külhoni mag yar f iatalok találkozója”
Del el 15 al 20 de agosto, el Liliom 

Néptáncegyüttes de Coronel Du Graty 
representó en Hungría a la Argentina en 
este encuentro de jóvenes húngaros de 
allende las fronteras. Bailaron en 3 esce-
narios: en Gödöllő, Budapest y Székes-
fehérvár, con mucho público. Fueron 
ovacionados, y felicitaron a la profeso-
ra Natalia Roglich por la coreografía y 
vestuarios de los chicos. Dentro de las 
excursiones que tuvimos fueron memo-
rables la exhibición de vestuarios de las 
distintas regiones, la Casa del Terror en 
Budapest, el gran Zoológico y el castillo 
en Gödöllő. (ver "Nos escriben" p.2.)

El domingo 18 de agosto tuvimos un 
día de pileta con aguas termales. Allí se 

eligió a la Reina del Festival con chicos 
de todos los países participantes. Tuvi-
mos la suerte de traer la “reina”, Ca-
sandra Juárez. Como “Míster Macho” 
fue elegido Sebastián Acosta, también 
de nuestro grupo. Participamos junto a 
Uruguay en una “noche sudamericana”, 
nosotros con malambos y chamamé y 
Uruguay, con tango. También visitamos 
el Puente de las Cadenas, la Basílica de 
San Esteban y la Iglesia de Matías. 

La Asociación Húngara de Cnel. Du 
Graty quiere agradecer la valiosa cola-
boración de Miki Kerekes, Natalia Ro-
glich, Jorge Czombos y Elisa Botka, 
quien armó el vestuario de los chicos.

Margarita Chivi Botka de Zilli

Lo s  " c ha qu eñ o s"  L i l i o m ,  e n  H un g r ía . . .

† RECORDATORIO †
El pasado viernes 27 de septiembre, 

coincidiendo con el día del cumple-
años de nuestra querida amiga Lenke 
Lily Süllős, la recordamos con una mi-
sa celebrada en la parroquia Nª Sª de 
Luján, de Santa Fe, en memoria suya 
y de su hermano Luis, ambos recien-
temente desaparecidos. Siempre los 
tendremos presentes en nuestras ora-
ciones.

Zoltán Horogh, presidente
y miembros y amigos de la 

Agrupación Húngaros de Santa Fe 
(Capital) 

2. Como leemos en la p. 3 del cuerpo principal, fueron invitadas por la TV hún-
gara dos personas del Chaco de origen húngaro, seleccionadas para contarles a sus 
habitantes cómo fue la vida de quienes tuvieron que abandonar esas tierras, corridos 
por la guerra y el hambre.

Así viajaron Griselda Ichi Szalma 
(Villa Ángela) y Julio Botka (Cnel. Du 
Graty) a Budapest el 21 de septiembre, 
donde los esperó una nutrida agenda de 
actividades a lo largo de 8 días, que in-
cluyó desde una visita presidencial hasta 
el abrazo con familiares a los que no co-
nocían personalmente.

Ambos mantuvieron siempre vigentes 
las enseñanzas de sus ancestros, en la 
cultura, la gastronomía y por supuesto el 
idioma. La especialidad de Ichi es la tor-
ta Dobos, que parece ser una de las más 
sabrosas del planeta, sin exagerar.

Todo empezó cuando vino el profe-
sor Márk Zsonda a enseñar el idioma 
húngaro, también la danza, en el marco 
de un programa lanzado por el gobierno 
de Hungría, para que cada descendiente 
húngaro del planeta tenga la posibilidad 
de conocer su cultura y sepa hablar su 
idioma. También ofrecen la ciudadanía, 
sin importar el grado generacional. La 
inquietud y el deseo de las autoridades 

húngaras es que los 5 millones de des-
cendientes de húngaros fuera de sus 
fronteras tengan los mismos derechos 
y posibilidades que sus 10 millones de 
habitantes. En principio creyeron que los 
emigrantes se instalaron en las capitales 
del mundo (Toronto, Sidney, Buenos Ai-
res e.o.), pero luego advirtieron que en 
localidades pequeñas del interior de esos 
países también había húngaros, por lo 
que se abocaron a rescatar sus historias, 

contar qué hicieron y cómo influyeron 
en el desarrollo de las comunidades que 
habitaron.

La visita de los 2 elegidos, ciudada-
nos de dos mundos, además de cumplir 
el sueño de su vida visitando los luga-
res que por años les habían relatado los 
abuelos y abrazando a quienes llevan su 
sangre, consistió en trasladar vivencias 
de los inmigrantes, reflotar sus historias 
de vida y también trazar un camino de 
unión del pasado con el presente.

Este viaje probablemente haya sido el 
pago a tanta nostalgia de sus mayores 
que debieron dejar su tierra empujados 
por la falta de trabajo y la miseria, bus-
cando la libertad que encontraron en esta 
Argentina generosa.

Cuando a la gente simple, trabajado-
ra, de corazón noble y bueno le suceden 
cosas buenas, se puede decir que la vida 
misma devuelve la siembra. Éste es uno 
de esos casos en los que tan merecida-
mente se retribuye el conocimiento y la 
conservación de la cultura. Sin saberlo 
quizá, Hungría premió con toda justicia 
a dos personas de trabajo y conducta in-
tachable a lo largo de su existencia. En 
este caso, nada es casualidad.
Texto extraído y editado de Gente de Pueblo, 
Villa Ángela. (Agrad. E. Bakos e I. Andino)
http://www.villaangelahoy.com.ar/nota.
php?ID=6527

Con el Presidente de Hungría, János Áder

Relleno:
Colocar en una cacerola el aceite de oliva y 

luego incorporar las cebollas picadas y cocinar 
hasta que queden transparentes. Luego incor-
porar los ajíes y seguir cocinando hasta que 
estén bien tiernos. Incorporar el atún y el tomate 
cortado en concassée, cocinar todo un poco más. 
Terminar colocando las especias y el extracto 
de tomate. Seguir cocinando hasta que el atún 
se deshaga bien. Colocar en una batea y esperar 
a que se enfríe bien. Incorporar los cubos de 
mozzarella y rellenar el calzone.

El hombre de 
bien exige todo 
de sí mismo; 
el hombre me-
diocre espera to-
do de los otros.  

(Confucio 孔夫子)
551 a. C. - 479 a. C.  

- Las tres enfermedades 
del hombre actual son 

la incomunicación, 
la revolución tecnológica 

y su vida centrada en 
su triunfo personal. 

José Saramago (1922-2010), 
escritor, novelista, poeta, periodista

 y dramaturgo portugués, 
premio Nobel de Literatura 1998. 
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El Zrínyi Kör 
celebra con 

alegría que 100 
personas ya 
hayan parti-
cipado en sus 
programas de 

becas. 
En diciembre partirán para 
Hungría 8 nuevos becarios. 

¡Gracias a todos quienes 
ayudan a hacer realidad 
tantos nobles proyectos!

¡ 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:   4706-1598 

teodorami7@yahoo.com.ar

PLAYLAND PARK
Centro de entretenimiento

 familiar - cumpleaños
Arribeños y Monroe - Capital 
(Superm. Norte 1° P.) 4511-2087

2013. NOVEMBER ESEMÉNYNAPTÁR CALENDARIO NOVIEMBRE 2013
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

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

CIERRE DE 
NUESTRA EDICIÓN DE 

DICIEMBRE 

10 de noviembre de 
2013

Tel.Fax: (54-11) 4711-1242                
amh.argentina@gmail.com

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)

A „MINDSZENTYNUM KULTÚRHÁZ” állandó naptára:
 Magyar nyelvtanfolyam 2013. márciustól: hétfőn 20 – 21 óráig.

Tagdíjak és adományok befizetése: Cuota anual: activo: 120$; jubilado 60$.
 HSBC Bank Argentina S.A. CBU: 1500 0459 0000 7332 4086 50 - 
ASOCIACIÓN DE LOS HÚNGAROS CATÓLICOS EN LA ARGENTINA  
CUIT 30-61886467-3   Avisar pago con Nº de boleta x Tel. 4864-7570 o a

info@mindszentynum.org 

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

Presidente: esteban Zombory
 estebanzombory@gmail.com

Secretaría: Elisabeth Bernáth (Pintyő)    
 4711-0144

 hungariabuenosaires@gmail.com
Martes a viernes 18 a 21 hs. Sábados 13 a 18 hs.

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

Befektetne Magyarországon, 
Magyarországra költözne? 

Tartózkodási engedélyre van 
szüksége? Mi segítünk!

  Bevándorlási hatóságnál szer-
zett tapasztalattal és ügyvédi hát-
térrel látjuk el külföldi állampol-
gárok és cégeik magyarországi 
képviseletét, keresünk számukra 
üzleti lehetőségeket.

Kérdése van?   Írjon nekünk!
info@hunexpat.hu                             
www.hunexpat.hu

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

APRENDA 
HÚNGARO con 

DIÁLOGOS FÁCILES 
grabados

DIÁLOGOS  
HÚNGAROS 

COTIDIANOS
Dora Miskolczy 
15-4569-2050

Argentínai Magyar Segélyegylet
SZENT ISTVÁN OTTHON
Pacífico Rodríguez 6252, Chilavert 

hogarhungaro@hotmail.com   Tel: 4729-8092 
Átmeneti lábadozásra vagy hosszabb időre hívja otthoná-
ba honfitársait.  Magyaroknak mindig tartunk fenn helyet!

KRISZTUS KERESZTJE EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Minden hó 3. vasárnapján magyar Istentisztelet 10.30 órakor.

Minden magyart szeretettel várunk.
 www.lacruzdecristo.com.ar                        cvhefty@yahoo.com.ar

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Tel. 4799-2527   -   maria.micsinay@gmail.com   

November 1-16: Magyar Lász-
ló festménykiállítás. Galería 
Hoy en el Arte. Nyitva: Tel. 
4322-2208. Juncal 848, Capital 
November 1, péntek, 20.30: 
Gaal Gergely országgyűlési 
képviselő előadása: „Magyar-
országi gazdaság és politikai 
helyzet”. Vacsora. Hungária 
November 2, szombat, 10.30: 
AMISZ évzáró: 56-os megem-
lékezés. Plaza Hungría, Ramallo 
- Av. Goyeneche sarok, Capital
November 2, szombat, 17.30: 
Halottak napi mise. 19.30: Gráf 
Zsuzsa és a montevideói Kárpá-
tia kórus koncertje Fóthy István 
emlékére. Mindszentynum
November 3, vasárnap, 10.30: 
Reformáció. Úrvacsorás Is-
tentisztelet. Nt. Écsi Gyöngyi. 
Evangélikus Egyház
November 6, szerda, 20 óra: 
Szőnyi Ferenc v. nagykövet iro-
dalmi előadása. Hungária
November 8, péntek, 20 óra: 
A 20 éves Coral Hungaria évzá-
ró vacsora. Hungária
November 9, szombat, 12 óra: 
ZIK évzáró. Hungária (MIK)
November 10, vasárnap, 
12 óra: Szent Erzsébet mise. 
Mindszentynum
November 16, 20.30: 55. Cser-
készbál. Hungária
November 23, szombat, 12 
óra: Szent István Kör, MHBK 
és Vitézi Rend ebéd. Wetzel Ta-

1º-16: Exposición pinturas La-
dislao Magyar. Galería Hoy en 
el Arte. Horarios: Lu-vi 12 a 20, 
sáb.11 a 14. Juncal 848, Capital 
Viernes 1º, 20.30: Conferencia 
del parlamentario húngaro Ger-
gely Gaal (en húngaro). Cena. 
Hungária
Sábado 2, 10.30: FEHRA cierre 
de actividades: Conmemoración 
Revolución 1956. Plaza Hun-
gría, Ramallo esq. Av. Goyene-
che, Capital
Sábado 2, 17.30: Misa por Di-
funtos. 19.30: Concierto Zsuzsa 
Gráf y coro Kárpátia, de Mon-
tevideo, en memoria de Esteban 
Fóthy. Mindszentynum
Domingo 3, 10.30: Culto de la 
Reforma, Santa cena. Iglesia 
Luterana
Miércoles 6, 20 hs.: Conferen-
cia literaria del ex embajador 
Ferenc Szőnyi (en húngaro). 
Hungária
Viernes 8, 20 hs.: Coral Hunga-
ria cumple 20 años: Cena fin de 
año. Hungária
Sábado 9, 12 hs.: Fin de curso 
ZIK. Hungária
Domingo 10, 12 hs.: Misa Santa 
Isabel. Mindszentynum
Sábado 16, 20.30: 55º Baile de 
Gala Scouts húngaros. Hungária
Sábado 23, 12 hs.: Almuerzo 
Círculo San Esteban, MHBK y 
Orden Vitéz. Visita del comisio-

más magyar min. biztos ebéd 
közben előad. Sz. László Iskola
November 24, vasárnap 12.30: 
VAMDK 78. évfordulója. Kü-
lönleges meghívottak: Kolomp 
tánccsoport. Sans-Souci ze-
nekar. Ebédre asztalfoglalás: 
4209-6333. Valentín Alsina
November 29, péntek 17.30: 
Ars Hungarica koncert: Vise-
grádi Csoport magyar elnök-
ségének megemlékezésére, a 
4 tagország zenéjével, a ma-
gyar nagykövetséggel karöltve 
szervezve. Hangverseny után 
koktél. Díjtalan belépés. Kül-
ügyminisztérium Auditóriuma, 
Esmeralda 1212, Capital
November 29, péntek, 20 óra: 
ZIK tanári vacsora Református 
Ház

December      
December 2, hétfő, 20 óra: 
AMISZ évzáró Választmányi 
gyűlés. Evangélikus Egyház
December 6-7-8: karácsonyi 
vásár. Hungária
December 14, szombat, 19 óra:
Karácsonyi koncert. Mind-
szentynum
December 15, 12.30: VAMDK 
évzáró ebéd. Sin Fronteras ze-
nekar. Ebédre foglalás: 4209-
6333
December 15, déltől kezdve: 
ZIK karácsony. Benavídez
December 16, 17 óra: Betlehe-
mes a Szent István Otthonban

November 3-án 10.30 órakor a Reformáció emlékünnepélye 
az Evangélikus Egyházban. Lelkész: Nt. Écsi Gyöngyi

November 10-én 10.30 órakor magyar nyelvű istentisztelet 
a Református Házban. Lelkész: Nt. Écsi Gyöngyi

November 24-én 10.30 órakor spanyol nyelvű istentisztelet 
a Református Házban. Lelkész: Rev. Gabriel Miraz

nado ministerial Tamás Wetzel 
(Hungría), que disertará durante 
el almuerzo. Colegio San Ladislao
Domingo 24, 12.30: Almuerzo 
78° aniversario de Coro Húnga-
ro de Valentín Alsina. Grupo de 
danzas Kolomp (Invitado espe-
cial). Orquesta Sans-Souci. Re-
servas: 4209-6333 
Viernes, 29, 17.30: Concierto de 
Ars Hungarica, organizado con la 
Embajada de Hungría, en honor 
de la presidencia de Hungría del 
Grupo Visegrád, con obras de los 
4 países miembros. Auditorio del 
Ministerio de RR.EE., Esmeralda 
1212, Capital. Al término se ser-
virá un cóctel. Entrada gratuita
Viernes 29, 20 hs.: Cena de do-
centes ZIK. Casa de la Iglesia 
Reformada

Diciembre
Lunes 2, 20 hs.: Reunión Con-
sejo Directivo cierre del año 
FEHRA. Iglesia Luterana
6-7-8 de diciembre: Feria de Na-
vidad. Hungária
Sábado 14, 19 hs.: Concierto de 
navidad. Mindszentynum
Domingo 15, 12.30: Almuerzo 
fin de año Valentín Alsina. Or-
questa Sin Fronteras. Reservas: 
4209-6333
Domingo 15, desde mediodía: 
Navidad ZIK. Benavídez
Lunes 16, 17 hs.: Villancicos en 
Hogar San Esteban
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