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A magyar kokárdát 
március 15-én, 
az 1848-49-es 
forradalom és 
szabadságharc 
kezdetét jelentő pesti 
forradalom évforduló-
ján szokás viselni.
A magyar hagyomány 
szerint a pesti 
radikális ifjúság
vezérei Petőfi Sándor és Jókai Mór szerelmeiktől, Szend-
rey Júliától illetve Laborfalvi Rózától kaptak kokárdát a for-
radalom estéjén. A francia kokárdától eltérően nem kalapra 
tűzték, hanem a kabát hajtókájára vagy mellrészére a szív 
felöli oldalon.

Vers l'éternité... (Jim Warren, sz. 1949)

AZ AMH BÚCSÚSZÁMÁNAK 
TARTALMÁBÓL:

Varga Koritár Pál nagykövet levele ............ 8.o.
Búcs úzik az Olvasó ......................... 2., 3., 6.o.
Budapest ostroma 1945 - kit örés ............... 3.o.
Ujgur v i lág ..........................................  3.o.
A Magyar Nép Tere São Paulóban. ............ 4.o.
Bar tusz Réka: Teljes szívvel... ................. 4.o.
Kovács Atti la: Befejezésül . ................... 4.o.
Barkuti Jenő: Magyarországi helyzet . ...... 5.o.
Bárány Béla atya temploma süveget kap .. 6.o.
Barkuti Jenő: Doberdó ......................... 7.o.
Mit hallott az AMH? ................................ 8.o.
Bonczos Zsuzsa: Mi t ö r tént? ................ 9.o.
A HUFI is búcsúzik ................................. HUFI I.
Vir tuális beszélgetés Bartusz Rékával .. HUFI I.
Néptáncmozgalom ............................. HUFI II.
Cserkésztábor beszámolók .............. HUFI III.
Benedek Zsuzsi: Képes vagy? ....... HUFI IV.
El AMH se despide de sus lectores ........ SP I
La Cervecería Munich, obra de ar te ...... SP I
Martha Balthazár:  Envejecer... ...............  SP II
CUMPLEAÑOS DE MARZO ...................  SP II
Los Lectores nos escriben ...................... SP III

A reménység egy madárka, amely már tudja,
hogy hajnalodik - pedig még sötét az ég...

Rabindranath Tagore (1861-1941)

166 évvel ezelőtt nemzetünk fiataljai a magyar nép 
hosszú elnyomása után riadót jeleztek, amikor a 12 
pontot tartalmazó kiáltvánnyal közhírré tették a nép 
követeléseit:

MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET?
Legyen Béke, Szabadság és Egyetértés

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését.
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekin-
tetben.
5. Nemzeti Őrsereg.
6. Közös teherviselés, képviselet egyenlőség alapján.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar 
katonáinkat ne vigyék külföldre, s a külföldieket vigyék 
el tőlünk.
11. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak.
12. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal-i egyesítése.

EGYENLŐSÉG, SZABADSÁG, TESTVÉRISÉG

Széchenyi István 
és a magyar emigráció (*)

Míg Kossuth bölcsessége egy tapasztalatokból és 
tévedésekből leszűrt életbölcsesség - tele ellentmon-
dásokkal és revideált álláspontokkal - addig Széche-
nyi bölcsessége egy lángszív és egy lángész által su-
gallt, századokra előrelátó bölcsességnek bizonyult. 
Széchenyi egész életén és munkásságán keresztül vo-
nul ez a több, mint politikai éleslátás; s nagyon igaz, 
amit Naplójába ír: „Én a csillagokból olvasok…”

Széchenyi gondolatok
„Anyagi diadal nem győzelem, hanem elnyomás.”
„Egyedül a nagy természet törvényeit teljesítjük, ha 

a léleknek kifejtett gazdagságait tesszük boldogságunk 
alapjává, s nem az anyagnak oly hamar elhamvadó kin-
cseit. - A legnagyobb műveltség legközelebb jár a ter-
mészethez. 

„Egyetlen ember sem olyan rossz, mint aminőnek éle-
te némelyik percében látszik.”

„Ki-ki szeresse felebarátjában a hazafit s embert s 
ne nézze, mi módon vet számot Istenével, s mely úton 
igyekszik a mennyek országát elérni.”

„A legkisebb erőszak is ellenhatást és egyetlenegy 
igazságtalanság ezer megbosszulót szül. Semmi nem 
győz, mint egyedül lelki felsőbbség és az örök való.”

„A tiszta lelkiismeret nélkül a királyszék rideg puszta-
ság, vele ég a kínpad s vesztőhely sem ijesztő, s elsőtől 
utolsóig mindenkinek e világ roppant felszínén sajátja 
lehet, ki becsületesen teljesíti kötelességét.”

„A magyar nemzet hasonló ama mesebeli hőshöz, aki 
háttal ülvén lován, csak a múlt ködébe vesző dicsőséget 
nézte s nem vette észre, hogy lova ezalatt mély szaka-
dékok felé vágtat.”

„Merjünk nagyok lenni - s valóban nem oly nehéz, 
- de legyünk egyszersmind bölcsek is.”  ■
(*) Elhangzott a Buenos Aires-i Mindszenty József Társadalmi és 
Tudományos Akadémián 1960-ban, Széchenyi István halálának 
százéves évfordulója alkalmával (kivonat). Elolvasható a HKK 
könyvtárban. Szerk.

Forgandó szerencse
Fortuna szekerén okosan ülj,
Úgy forgasd tengelyét, hogy ki ne dűlj,

Ha szépen vezetett,
Ha miben kedvezett,
Ha miben kedvezett, meg ne örülj,
Fortuna szekerén okosan ülj -
Fortuna szekerén okosan ülj.

Jó kedve s kereke egyaránt jár,
Forgandó, változó, ma kinccsel vár,

Holnap lenyomorít,
És megint boldogít,
És megint boldogít, elhiggyed bár,
Jó kedve s kereke egyaránt jár -
Jó kedve s kereke egyaránt jár.

Érdemre nem tekint, szemtelen, vak,
Kire ma vont aranyt, holnap szűrt rak,

Tudják, kik táborát
Lakták és udvarát,
Lakták és udvarát, sok nagy urak,
Érdemre nem tekint, szemtelen, vak,
Érdemre nem tekint, szemtelen, vak.

Hol édes jó anyád, hol mostohád,
Dolgárul senkinek számot nem ád.

Megböcsül, megaláz,
Magasztal, legyaláz,
Magasztal, legyaláz, bút hoz reád,
Hol édes jó anyád, hol mostohád,
Hol édes jó anyád, hol mostohád!

Faludi Ferenc (1704-1779) 

Köszönet N. Kesserű Judit 
www.akonyv.hu/klasszikus/faludi_ferenc.htm

100 éve zajlott az I.Világháború...
Saáry Éva (Lugano):

Ki a vesztes? Ki a nyerő?
Erőtelen mindkét erő,

Győztes, legyőzött - mint ahogy
Két birkózó egymásra rogy.

Arany János
MEMENTÓ

Látogatás az észak-olasz-
országi katonai temetőkben.

Voltak, akik hazamentek, 
és voltak, akik örökre itt ma-
radtak. Kolozsvárról, Kassá-
ról, Debrecenből, Szegedről, 
a „délibábos rónákról” indul-
tak el, s most itt alusszák ál-
mukat az égbenyúló vörös bércek tövében. 

A Brunico-i [Bruneck, Dél-Tirol. Szerk.] domboldalon, a 
vár árnyékában, hordja a szél a havat. Csúszós, jeges úton 
kapaszkodunk fölfelé. Nem éppen sétára alkalmas idő! De 
mi síszabadságunkról jöttünk, nincs más alkalmunk, hogy 
tisztelegjünk I. világháborús hősi halottaink előtt.

Hántolatlan fából durván (de ötletesen és szívvel) össze-
ácsolt primitív fakeresztek. A barátra, ellenségre egyfor-
mán kiterjedő kegyelet karácsonyi fenyőgallyakkal díszí-
tette föl őket. (Nekünk, akik 1945 után a győzök basáskodó 
emlékműveit láttuk, s lelki szemeink előtt vannak még a 
budai utcákon meztelenre vetkőztetett, megrugdalt halot-
tak - elgondolkoztató párhuzam! Bizony, nem előre, ha-
nem visszafelé „fejlődött” az utóbbi évtizedekben a világ!)

Hordja a szél a havat... Magyarok, olaszok, németek, 
horvátok, arabok és zsidók - vegyesen. Micsoda béke! Mi-
csoda csönd!

Mire a Cortina d'Ampezzo felé vezető útra érünk, ki-
süt a nap, s szemfájdítóvá erősödik a ragyogás. Meredek 
sziklafalak tövében ka-
nyargunk, hogy elérjük a 
másik katonai temetőt. 

A keresztek itt mind 
egyformák: nyakig hóba 
süppedtek. Meghatott kí-
váncsisággal silabizáljuk 
a rozsdamarta neveket: 
Kovács János (1916. már-
cius 11.), Szűcs Ferenc 
(1916. november 9.), Máté 
Pál (1916. február 3.), Far-
kas Dénes (1917. március 7.), Beczerdy Ferenc (1917. már-
cius 9.), Farkas János (1917. március 7.) és még egyszer Máté 
Pál (1916. március 11.). - Egy kivételével csupa téli, kora 
tavaszi halott. A sziklák közt még itt-ott látni (Istenkísértő 
magasban!) a lőállásokat.

- Volt, akit meg sem sebesítettek, csupán lezuhant! - 
jegyzi meg valaki.

A kis kápolnánál elhelyezzük nemzetiszín szalaggal dí-
szített koszorúnkat, és elénekeljük a Himnuszt. De hogyan 
magyarázzuk meg a fiataloknak, hogy miért kellett kato-
náinknak az Alto Adige, a Piave melletti gyilkos állóhar-
cokban meghalniuk, miért kényszerítették az alföldi fiúkat 
alpinista ügyességre?

Szárazon, könyörtelenül kopognak az adatok: - Az I. Világ-
háborúban 530 ezer emberünk esett el, másfélmillió sebesült 
meg. A legnagyobb veszteség a színmagyar vidékeket érte: 
Fehér megye felnőtt férfilakosságának 47, Jász-Nagykun-
Szolnok megye férfilakosságának 46%-a veszett oda. (Ha 
népszaporulatban gondolkodunk, micsoda kiesés!) Mint már 
annyiszor azelőtt és azután: idegen földön, idegen érdekekért!

Társaságunk egyik tagja röviden összefoglalja az I. VH 
eseményeit, az „isonzói csaták” történetét (amelyekbe a 
Dolomitok környékén lezajlott harcok is beletartoznak), s 
végül - hogy a dolognak érzelmi színezete is legyen -, el-
mondja, amit egyszer az öreg Czupi Bálinttól hallott:

«Hatalmas túlerővel szemben harcoltak a magyarok. Nagy 
részük el is esett, de a lőportól fekete arcú sebesültek utolsó 
erejükkel is fölemelkedtek, tovább tüzeltek az ellenségre. - 
Ördögök! - rémültek meg a babonás olaszok, és elfutottak...»

Később egy antant-repülőgép babérkoszorút dobott a 
végleg elcsöndesedett doberdói csatatérre Gloria victis 
(dicsőség a legyőzötteknek) fölirattal.

Akkor, úgy látszik, még léteztek „lovagias ellenfelek”... ■
(Fotók szerző - l. továbbá 7.o. Doberdó)
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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.

            Folyt. a 3. oldalon 

Kedves Zsuzsó!
Az ünnepek meg a rekkenő hőségek miatt 

csak most válaszolok kedves, de szomorú 
leveledre. Mindenek előtt: szomorúan tudo-
másul kell vegyük, hogy az általad szerkesz-
tett egyedülálló, remek és az összmagyarság 
érdekeit szolgáló Argentínai Magyar Hírlap 
ebben a formájában megszűnik. Csodákért 
imádkozunk: találjatok valakiket, akik - fel-
tétlenül ebben az irányban továbbmenve! 
- át tudják venni „zászlótokat” és folytatni 
áldozatos, magyarságmentő munkátokat! Te 
megérdemled már a pihenést, amit családod 
körében élvezzél is ki, de ha lesz egy új ve-
zetőgárda, ne vond meg tőlük irányításodat!

Életedet áldoztad a magyar ügynek. Re-
méljük, találtok valami jó gyógykezelést 
egészséged romlása ellen. Téged is csatol-
tunk egészségkérő imáinkhoz. Reméljük, 
hogy a 2014-es év javulást hoz mindenkinek.

Szeretettel ölelünk Mindnyájatokat 
Becske Gábor és Emőke, Santa Fe

---
Kedves Zsuzsó és Trixi, 
és a lap kedves munkatársai, cikkírói! 

Hálásan köszönöm a 9 év kiváló, egyenle-
tesen magas teljesítményét, formailag, tartal-
milag s alaposságban is, amellyel kolóniájuk 
életének mozzanatait közelebb hozták a távo-
li olvasókhoz, Magyarországot pedig a koló-
niához. Ennek érzelmi és dokumentációs vo-
natkozásai kiemelkedőek. Ezzel véglegesen 
beírták Magukat az emigráció- és sajtótörté-
netbe. Nagyon fog hiányozni a lap, nagyon 
szerettem az AMH-t és a csapatot, de az élet 
már csak ilyen. Reméljük, lesz valamilyen 
utódja, és e-mailen keresztül mindenképp 
kapcsolatban maradunk. Kézcsókkal,

Tóth Gergely, USA, 
2007-es lelkes látogatójuk,

a Hadak Útján főszerkesztője,
a San Francisco-i Magyar Örökség 

Alapítvány titkára,
a www.magyarnegyed.com alkotója

-----
Kedves Zsuzsó!

Egyszer minden történet véget ér. Az élet 
hozta körülmények ellen vajmi keveset tehe-
tünk. Egyértelmű, hogy napról napra fogyat-
kozik az argentínai magyar kolónia is. Csoda 
volt, hogy eddig is meg tudtak maradni ma-
gyarnak a nagy argentin tengerben. Ebbe Ön-
nek nagy érdeme van! S hát itt az internetes 
világ, a fiatalok már arra felé tendálódnak. Mi 
meg szép csendesen öregszünk... Ami még 
hátra van: szépen befejezni! A barátságot tart-
hatjuk még, amíg az Úr megengedni. 

Jobb új évet kívánok!
Barkuti Jenő, Magyarország

(AMH Így élünk, éldegélünk rovat vezetője)
-----

Kedves Zsuzsó! 
Nem tudom, mit mondjak, Zsuzsó! - Az 

idők folyamán nagyon a szívemhez nőtt az 
Argentínai Magyar Hírlap és nagy büszke-
séggel töltött el mindig, hogy a munkatársá-
nak mondhatom magam!

Emlékszem az egészre, ahogyan elkezdő-
dött, amikor még az első leveleket váltottuk 
egymással, meg aztán találkoztunk Pesten. 
Vegyes izgalmakkal vártam a találkozást, 
mert a lap nagyon tetszett a neten olvasva, 
szellemiségében és általában is.

Boldog voltam, amikor megegyeztünk, 
hogy készítsek sportrovatot és elkezdhettük a 
közös munkát. Nem tudom, mi fogja majd pó-
tolni az űrt, amit a lap megszűnése okozni fog... 

A jövő valahogy csak kialakul. Nagysze-
rű volna, ha születne egy internetes újság, 
akár csak egy hírlevél, akár egy komolyabb 
honlap, portál, amelyre rászokhatna az Ar-
gentínai Magyar Hírlap eddigi hűséges olva-
sótábora. Ennek szerkesztését mindenképpen 
helybéli ember(ek)nek kell(ene) csinálnia, 
hiszen ők ismerik igazán - belülről is - a ko-
lóniát, annak minden sajátosságával együtt. 
Amennyiben ilyen indulna, akkor a magam 
részéről ezután is szíves örömest bedolgozom 
oda - természetesen önkéntes munkában!

Szeretettel az Óhazából:
Kovács Attila, Budapest

(AMH Sportrovat vezetője)
-----

Kedves, drága Zsuzsó!
Szomorúan, sajnálattal olvasom leveled... 

Persze teljes mértékben megértem az okokat. 
Csak bizakodni, reménykedni tudok, hogy 
valamikor lesz egy olyan személy, aki szívén 
viseli az AMH sorsát és újra indít egy folyta-
tást. Ilyenkor mindig a tenni akarás kerít ha-
talmába, de ebből a nagy távolságból sajnos 
ez nem lehetséges.

Kitartást, erőt, egészséget kívánok!
Puszi

Bartusz Réka, Felvidék
(AMH Felvidéki hírek vezetője)

-----
Kedves Zsuzsó!

Megdöbbenéssel és őszinte sajnálattal 
olvastam az üzeneted! Sajnálom, hogy így 
alakult... Ami a privát okot illeti: ha netán 
Európában - vagy másutt - létezik egy vala-
milyen, kevéssé erős mellékhatásokkal járó 
gyógyszer, akkor azt be tudom szereztetni és 
el tudjuk juttatni Argentínába.

Szeretettel és aggódással
Lukács Csaba, Magyarország
a Magyar Nemzet főmunkatársa

-----
Kedves Zsuzsó!

Tudni lehetett, hogy nem mehet tovább. 
Semmi nem változtat a tényen, hogy örök 
értéke marad a magyar kultúrtörténetnek az 
Ön által kiadott lap. Egyemberes újság, mint 
a Nemzetőr. Itt a jelek szerint ez az utolsó év-
folyam. Még segítséget kérek az olvasóktól, 
de már nem nagyon van, aki segíteni tud. 

Megrendíthetetlen, örök barátsággal:
Nyitrai Gyula, München

a Nemzetőr szerkesztő-kiadója
-----

Kedves Zsuzsó!
Amit jó kedvvel, őszintén és szeretettel te-

szünk, az csak örömöt és boldogságot okoz. 
Az AMH képellátását is ilyen szellemben vé-
geztem!

Eszembe jutott, amikor egyszer egy elő-
adásod után szótárban böngésztem a „staféta-
bot” jelentését: akkor nem gondoltam, hogy a 
későbbiekben összefűződik egy valódi és saj-
nálatos eseménnyel... - A mindennapi tevé-
kenységünkben ez a stafétabot-váltás fokoza-
tos haladást jelent - az ivadékaink javára. De 
ez a haladás nagyon eltér a „váltófutástól”: 
előttünk ismeretlen a bot átadásának ideje. A 
ránkrendelt saját futószakaszunk addig tart, 
ameddig Isten kívánja. Útközben arra kell vi-
gyáznunk, hogy ne ejtsük le a botot! 

Szomorúan, szeretettel búcsúzunk az 
AMH-tól. 

Jakab Nándi
-----

Kedves Zsuzsónéni!
Igen szomorúan hallottam a hírt! Messze 

a legfontosabb az egészséged! Szerény véle-
ményem szerint az újság megszűnésének leg-
főbb oka mégis kizárólag az írott újság - min-
den fajta újság! - egyre kevesebb közönsége. 
Ez sokaknak „szomorú tény", számomra a 
modern világ egyik jelensége.

Valahogyan talán mégis meg kellene ma-
radjon az AMH, valami más formátumban: 
elektronikus hírlevélként, mint volt a Hung-
ArgenNews? Vagy Facebook? stb. Talán 
akad valaki erre a vállalkozásra...

Puszi                            Lomniczy Mátyás
-----

Kedves Zsuzsónéni!
Köszönöm a köszönetedet! A besegítésem 

az újság blogra tevésével nem volt nagy a Te 
és Trixi erőfeszítése mellett! Sajnálom, hogy 
a Hírlap nem működik tovább. Valahányszor 
kézbe kaptam egy példányt, akkor nézeget-
tem, olvasgattam. Lehet, hogy ha megindul 
egy elektronikus hírlevél, besegítek...

Most igazi pihenést kívánok, tudom, hogy 
sok munka volt szerkeszteni, lektorálni, írni, 
korrigálni, helyre állítani a hírlap lapjait!

Puszi                                    Kerekes Miki
-----

Kedves Zsuzsónéni!
Valóban szomorú és megdöbbentő hírrel 

jelentkeztél. Az argentin krízishelyzet nem 
újdonság számomra!

A jövő valóban az Interneten van, mondom 
én, akinek a munkahelye régóta attól függ. 

Az anyagiakat megbeszélem Trixivel, de eb-
ből kérem ne csinálj gondot: megoldjuk!

Szívből gratulálok az eddigi eredmények-
hez, sok erőt és kitartást kívánok az utolsó 
számhoz!

Sok szeretettel  
Gorondi Palkó, Budapest

(az AMH magyarországi ügyintézője)
-----

Drága Zsuzsónéni!
Igen szomorú híreket küldtél! De hadd néz-

zük a „pozitív" oldalát: 9 éven át élveztük a 
nagyszerű AMH-t! Mindannyian, és én sze-
mélyesen nagyon hálás vagyok, amiért ennyi 
ideig csináltad, mindennek ellenére - és száz-
nyolcat is hoztál össze! Brava!

Remélem nincs nagy gond az egészséged-
del, inkább a minden-ellen-küzdelemmel járó 
természetes fáradtság... Most, 2014-ben majd 
többet tudsz pihenni!

Szívből köszönöm ezt a 9 évet, és gratulá-
lok, mert klassz munkát végeztél. 

Sok-sok puszi és ölelés
Zöldi Vicky, Mexikó

-----
Kedves Zsuzsó!

Tudom, hogy mennyit dolgoztál ezen a 
szép, magas nívójú kiadványon, de hidd el, 
hogy ez az emigrációs vállalkozások sor-
sa. Mikes Kelementől a mai napig. A harcot 
megvívtad, a hitet megtartottad! 

Mező György, USA
(az AMH észak-amerikai ügyintézője)

-----
Kedves Zsuzsó! 

Olvastam a szerkesztői üzenetedet. Na-
gyon sajnálatos, de teljesen érthető a dönté-
sed. Drukkolok, hogy valahogy az egészség-
ügyi gondokkal meg tudjál birkózni.

Nagy hála jár Neked és a munkatársaidnak 
az önzetlen, áldozatos munkáért.

Szeretettel,   Szekeres Szabolcs, Budapest
-----

Kedves Zsuzsó! 
Ma du. kaptam meg a hírt. Nem tudom, 

hogy kinek fáj jobban: Neked, vagy nekem. 
Ha nem is lesz újság, az egészséged minden-
nél fontosabb! Nem is kívánok egyebet, mint 
egy könnyebb 2014-es évet!

Az alábbi körlevelet küldtem szét egyes 
címzetteknek, abban a reményben, hogy lesz 
folytatás:

«Döbbenetes hírt olvashattunk az Argen-
tínai Magyar Hírlap január-februári kettős-
számában arról, hogy az AMH megszűnik. 
Tudtuk, hogy bármilyen fontos hír, legyen az 
helybeli, vagy bárhol a világban: az AMH-
ban helyt kapott. Hírt adtunk és kaptunk 
egymásról. - Tudjuk, mit jelent egy állandó-
an használt cikk váratlan kimaradása: akkor 
érezzük leginkább a hiányát, amikor a pos-
taládánkból elmarad. Így van. - Építettünk 
magunk köré egy apró kis Magyarországot. 
Számtalanszor hallottuk, hogy ehhez hasonló 
aligha létezik máshol a nagyvilágban. Ez a 
Hírlap és a szerkesztője nélkül soha meg nem 
született volna. És most keressük az utódot, 
egyelőre sajnos hiába. Mégse adjuk fel a har-
cot, nehogy büszke kis birodalmunk kártya-
várszerűen összedőljön.

Pótolni az AMH-t egyelőre nem tudjuk, 
de helyettesíteni talán sikerül. Néhány lehe-
tőség: 1. A Hírlapot negyedére csökkenteni. 
2. Havonta egy hírlevél szerkesztése; minden 
alkalommal lehetne másvalaki. 3. Spanyol 
rész elhagyása. 4. Eseménynaptár átszűrése. 
5. Hirdetések változtatása. 6. E-mailen sok-
szorosítás. 7. Önköltséget minimumra csök-
kenteni.»

Most várom a hozzászólásokat!
Sok szeretettel   Lomniczy Józsi
-----

Drága Zsuzsó!
Nagyon fog hiányozni nekem a te újságod. 
Puszi           Dobosi Szabó Anikó
-----

Kedves Zsuzsó!
Igen sajnálom, hogy megszűnik az újság. 

Nagy veszteség a magyarságnak és nekem is. 
Úgy értékelem, hogy támogatásomat a kül-
földi magyarság egyik legkiválóbban szer-
kesztett lapjára szántam!

Kézcsók              dr. Orbán László

Kedves Zsuzsó!
Most olvastam el az Újságot... Nagyon, 

nagyon szomorú vagyok - és tehetetlen. Sok, 
sok szereteten és hálán kívül semmit sem tu-
dok adni.                                                 K.I.

-----
Drága Zsuzsó!

Sergio és én ugyan csak egy szerény sze-
letkét ízleltünk meg az argentínai magyarok 
közösségi életéből, sorsfordító időkben tanú-
sított összetartozásáról, szellemi egységéről, 
mégis merem állítani, hogy ebben felbecsül-
hetetlen érdeme volt az AMH-nak, annak 
az odaadó, majd hogy nem önfeláldozó el-
hivatottságnak, amelyet személy szerint Te 
és hűséges munkatársaid tanúsítottak. Meg-
döbbenve olvasom soraidat, érveidet, és csak 
annyit tudok mondani: barátként, empatikus 
emberként, megértem, elfogadom. De fáj a 
veszteség. Biztosíthatlak - ha a telepátiának 
bármilyen ereje van - gondolatainkban veled 
leszünk küzdelmeidben. Vigyázz egészsé-
gedre, mert az a legfontosabb.

Szeretettel ölel,                          Házi Judit 
(volt magyar konzul Argentínában)

és Sergio E. Pérez Gutiérrez, Budapest
-----

Drága Zsuzsóm!
Nincsenek szavaim, hogy a mély bána-

tomat kifejezzem! Ez a kitűnő lap nemcsak 
a Buenosban élőknek volt fontos és drága 
kincse, hanem a messziföldön élőknek és az 
ottani kolóniának tette lehetővé a régi bará-
tokkal való kapcsolat megőrzését. NAGYON 
fog hiányozni! Szeretnék bízni abban, hogy 
valaki csak átveszi kezeidből valamilyen for-
mában - talán on-line - ezt a ragyogó alkotást. 
Trixi és minden munkatársadnak úgymint 
Neked szívből köszönöm mindazt, amit az 
AMH éveken át nyújtott nekem és mindnyá-
junknak! 

Jó pihenést kívánok Neked, ha majd min-
dent elintéztetek, és egy szép, nyugodtabb, 
stresszmentes - igazán megérdemelt - új élet-
szakaszt, új örömökkel!

Nagyon sok szeretettel gondolok Rád és 
sokszor ölellek,

Grosschmid Mária, Magyarország
-----

Kedves Zsuzsó!
Nem kis szomorúsággal olvastam a hírt. 

Nem mintha meglepetésként jött volna az 
elhatározásod, de én csak az első pontban 
tartalmazott, adminisztratívnak nevezett okra 
gondoltam. Előbb-utóbb be kellett ennek kö-
vetkeznie. Lehetetlen az újságot fenntartani 
ilyen infláció keretében. Akik előre fizetnek 
egy évet márciusban, azoknak a pénze ki-
apad hamarosan és már nem jön ki belőle a 2. 
negyedév sem. Akik a hirdetéseket negyed-
évenként, vagy akár havonként fizetik, adnak 
ugyan valamelyes cash-flow-t, csak éppen 
az év eleji tarifák már nem fedezik az egyre 
emelkedő költségeket.

És persze én is újra gondolok arra, hogy mi 
lesz az Ars Hungarica jövője? Mint alapító 
tagot, persze ez Téged is érdekel! Megint el-
fogadtam az elnökséget egy évre, jövő októ-
berig, ez most már a 14. év. És ha egészséges 
maradok, akkor majd talán még egy évig, 
mert nem látom, ki csinálná tovább? Bár lát-
nék, találnék valakit, aki tudná az elnökséget 
vállalni, a munkát elvégezni, és nem csekély 
módon [Leidemann] Sylviát, aki nélkül per-
sze nem lenne Ars Hungarica zene, úgy- 
ahogy kisegíteni! 

A nagy magyar szponzoraink már nem 
léteznek, a magyar közösség pénzesebb sze-
mélyeit nem érdekli a klasszikus zene, onnan 
nem számíthatunk támogatásra, nekünk is 
egyre nehezebb a szükséges összegeket meg-
szerezni. Persze mi annyi és olyan koncertet 
szervezünk, amire van pénz, az újságnak pe-
dig minden hónapban meg kellett jelennie. A 
munkám sem olyan állandóan idő követelmé-
nyes, mint az AMH...

Szeretettel üdvözöllek  Székásy Miklós
-----

Kedves Zsuzsó!
Nagy meglepetéssel értesültem, előbb le-

veledből és most az AMH-n keresztül az új-
ság megszüntetéséről.                                  

Mottó: 
„Tettem, amit kellett,

ahogy lehetett, és ahogy tudtam.”
(Kós Károly)

Meglepően - sőt: meghatóan! - 
sok spontán visszajelzés jött az 
AMH megszűnésének hírére, 
akár személyesen vagy telefoni-

lag, akár levélben. Helyszűke 
miatt csak kivonatosan köz-
lünk alább néhány beérkezett 
levélből, mert a bátorító szavak 

sokat jelentenek számunkra: 
ki-ki saját gondolataival, érzel-
mével búcsúzik a laptól. A sok-
féle reagálás (munkatársaktól, 

támogatóktól, olvasóktól egy-
aránt) megerősített abban, 
hogy érdemes volt dolgozni egy 
jó cél érdekében.  Szerk. 
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A BECSÜLET NAPJA 
Budapest ostroma – KITÖRÉS

Kevesen tudják, de a II. VH harmadik 
legnagyobb és leghosszabb városostro-
ma - Moszkva és Sztálingrád után - Bu-
dapesté volt: Berlin két hét alatt, Bécs hat 
nap alatt esett el, Budapest hős védői 52 
napig tartóztatták fel a körülbelül tízsze-
res túlerőben lévő vörös hordát.

*
A német-magyar csapatok választhat-

tak: vagy megadják magukat, esetleg 
harc nélkül lemészárolják őket - vagy 
kitörnek. A fegyverletétel teljesen érthető 
lett volna. A 3 hónapja szinte egyfolytá-
ban harcban álló, éhező katonák a teljes 
kimerültség határán álltak. Ha kitörnek, 
egy nap alatt kell megtenniük azt a távol-
ságot, amit a szovjet csapatoknak 50 nap 
alatt sikerült. Mindezt tüzérségi előké-
szítés és fedezet nélkül, az emeleteken és 
háztetőkön lévő ellenséges lövészekkel, 
beásott és mozgó harckocsikkal szem-
ben, csupán egy-két saját harckocsival 
támogatva úgy, hogy a kézifegyvereik-
hez is csak pár darab lőszer maradt.

Ha megadják magukat, talán egyszer 
valahogy hazakerülnek, de valószínűleg 
életben maradnak, hiszen a megszállók 
„csak” az SS katonákat és a sebesülteket 
mészárolták le azonnal. De ők nem ezt az 
utat választották. Ha megadják magukat, 
annak a hatalomnak a lába elé teszik le a 
fegyvert, amelynél bestiálisabb még soha, 
sehol nem fordult elő a történelemben.

Hindy Iván m.kir. vezérezredes, Buda-
pest védője szavaival: „A kommunizmus 
az én szememben és elképzelésemben 
csak a rablást, a gyilkosságot, és minde-
nekelőtt a teljes vallástalanságot és ezen 
túlmenően az erkölcsi fertőt jelentette.” 
Egy ilyen hatalom elé még akkor sem 
voltak hajlandók letenni a fegyvert, ha a 
kitörés rendkívüli kockázatokkal járt. Ez 
a magyar történelemnek egy olyan hősi 
eposza, amelyre méltán lehet büszke min-
den nemzeti érzelmű testvérünk, ideo-
lógiai elképzeléseitől, vagy pártállástól 
függetlenül.

Az 1945. február 11-én este 8 óra körül 
a Bécsi kapun keresztül a Várfok és az 
Ostrom utcán kitóduló magyar és német 
csapatokat, amelyek sem tüzérségi támo-

gatást nem kaptak s nehézfegyverekkel 
sem rendelkeztek, a kitörést már „váró” 
szovjetek a Széna és Széll Kálmán (volt 
Moszkva) tereken félelmetes golyózá-
porral fogadták.

Az egyenlőtlen küzdelem hamar el-
dőlt: a fáradt, kiéhezett, lőszerrel alig 
rendelkező kitörő sereg, azaz józan 
becslések szerint 44 ezer, fele részt ma-
gyar, fele részt német katonából más-
napra hozzávetőleg 700 katona érte el 
a magyar-német vonalakat, (átmeneti-
leg) megmenekült. Közülük legtöbben 
a Wolff alezredes által vezetett csapatba 
tartoztak. A sebesültek és pár ezer ember 
el sem indult - ez utóbbiak nem vállalták 
a kitörést, de szép számmal voltak köz-
tük olyanok is, akikhez a kitörési parancs 
el sem ért. Velük együtt a szovjet hadse-
reg összesen 20.000 foglyot ejtett a har-
cok során. A többiek valószínűleg mind 
meghaltak, bár a tömegsírokban csak 
töredéküket találták meg. Azaz 43 ezer 
katona egyetlen nap leforgása alatt halt 
meg, amiből, ha az arányok helyesek, 
21-22 ezer volt a magyar halott. Ugyan-
annyi, mint a mohácsi csatában 1526. au-
gusztus 29-én!

Ezek a hősök, akik minden veszély 
ellenére vállalták a kitörést, és akiknek 
küzdelmeit vagy siker koronázta, vagy 
minden igyekezetük ellenére nem tud-
ták elérni saját csapataikat, tettükkel 
örök példát mutatnak. Ezekre a hősökre 
emlékezik a Budai Várban, minden év 
februárjában a Győrkös István által ve-
zetett Magyar Nemzeti Arcvonal a Be-
csület Napján. Budapest védőinek tette 
minden értelmes emberhez szól. 1945. 
február 11-re emlékezni kötelessége 
mindenkinek, aki szembehelyezkedve a 
modern, szinte mindent és mindenkit el-
borító baloldali szemlélettel, az igazság 
és a jog mellé állva emlékezik arra, hogy 
a minden értéket elpusztító sötétséggel 
szemben semmilyen megalkuvás nem 
lehetséges.

Legyen emlékük áldott!
(Forrás: Adelaidei Magyar Értesítő, Dél-Auszt-
rália, 2014. jan.-febr.)

Ujgur világ:
Nem a nagy piros hal a szörny

Kína észak-nyugati ré-
szén, Hszincsiang (Xinji-
ang) tartományban él az a 
népcsoport, amely csak a 
magyarokat tekinti rokoná-
nak. Keveset tudunk közös 
történelmünkről, ők azon-
ban a véres kínai erőszak, a 
betelepítések és a mérhetet-
len elnyomás ellenére sok 
titkot őriznek. 

Történelmükre vonatko-
zó legkorábbi utalás a ’9 törzs’-re, azaz a 
tokuz-oguzokra a 630-as évekre tehető. Az 
oguzok törzsszövetségnek kezdettől fog-
va az ujgur volt az egyik legjelentősebb 
törzse. 745-től az ujgurok nem egészen 
egy évszázadig, 840-ig uralkodtak egész 
Kelet-Belső-Ázsia területén. Birodalmuk 
Mandzsúriától az Altajig és a tien-sani kar -
lukokig húzódott kelet-nyugati irányban. 
Fővárosuk az Orhon folyó mellett volt, 
neve Ordu-balik, azaz „a királyi tábor vá-
rosa”.

A ma élő, tízmilliós lélekszámú ujgur 
kisebbség történelme során mesés kultu-
rális kincset halmozott fel, amely a XIX. 
században a térségbe érkező kutatókat és 
felfedezőket mind ámulatba ejtette. Auto-
nóm tartományukat Ujgurisztánnak, vagy 
Kelet-Turkesztánnak nevezik.

*
Kínai feljegyzések szerint, az ujgurok 

messze földön híres gyógyítók voltak, 
többek között az akupunktúra felfedezése 
is nevükhöz fűződik. A sámánizmus érin-
tetlen hagyományai ma is élnek, bár hitük, 
vallásuk a történelmi viszontagságoknak 
köszönhetően összetett. Jártasak voltak az 
építészet, művészet és a zene világában. 
Ők voltak az a nép, akiknek a területén ke-
resztül vezetett a selyemút, amely összekö-
tötte a keletet a nyugattal.

A hivatalosan ma is autonóm köztársa-
ság önállóságát Kína nem ismeri el, hiszen 
az ujgurok földje 122 féle ásványkincset, 
köztük olajat, gázt, szenet és aranyat rejt. 
A médián keresztül naponta találkozhatunk 
erőszakos összecsapásokról szóló hírekkel, 
amelyek a kínai propaganda szerint „ter-
rorakcióként” terjednek.

Kína erőszak-politikájának köszönhető-
en szinte naponta lehet ujgur áldozatokkal 
számolni. A kínai elnyomó politika ügyét 
feszegető, Kína szemét szúró jogvédő 
Ümit Hamit ujgur aktivistát 2013 máju-
sában, szégyenletes módon kitoloncolták 
Magyarországról. Barátokat, ősi rokonokat 
keresett, ellenségekre lelt. Később, visz-
szatérve, egy sajtótájékoztatón 3 dologról 
akart szólni: arról, hogy szerinte az Észak-
nyugat-Kínában élő ujgurok a magyarok 

közeli rokonai, arról, hogy 
ezt a szabadságáért küzdő 
népet Kínában kegyetlenül 
elnyomják, és arról, hogy 
milyen kínos volt az ő ki-
utasítása Magyarországról 
május legvégén.

*
Az ujgurok gyötrelmes 

történelmüket mesebeli tá-
jon élik. Az egyik mesebeli 
táj a legendás Kanas tó vi-

déke, amely egy völgyben, az Altáj-hegy-
ség közelében, Xinjiang Ujgur Autonóm 
Tartomány északi csücskében fekszik. 
A “Kanas” mongol szó, jelentése „tó ka-
nyon”. 

A híres, titokzatos, vad táj különösen 
ősszel ejti ámulatba a látogatókat. A nö-
vények arany napsütésben tündökölnek, a 
tóhoz közeli hófödte hegyek az égig érnek. 
A kis faházak környékén mélázó, kérődző 
szarvasmarha és juhcsordák mit sem sejte-
nek az aktuális politikáról. A tündérmesébe 
illő táj sok tündérmese titkot őriz.

A legenda szerint hatalmas szörnyek él-
nek a tó mélyén, amelyek a szomjúságukat 
csillapítani vágyó lovakat és tevéket a tó 
fenekére húzzák. A „lófogyasztó szörny”  
valójában a „nagy piros hal” (Hucho tai-
men), amelynek hossza a 10 métert is meg-
haladja.

A Kanas tó szörnye a nagy piros hal. Az 
igazi szörny azonban nem a tó mélyén rej-
tőzik. A gonosz emberek lelkében él. 

Forrás: Magyar Nő Magazin 2014.1.12.  - http://
magyarno.com/nem-a-nagy-piros-hal-a-szorny/
Fotók cntv - Köszönet Gál K.

Ujgur autonom tartomány

A Kanas tó szörnye

Függetlenségüket ma is követelő ujgurok

Ahogy írod az újságban is: „Lehet, hogy 
a kolónia sikeresen kitermel magából egy 
újabb vállalkozó közeget, amely a kolóniát 
szolgálja hírekkel…” - ez nagyon jó volna de, 
ahogy jól tudod: sok idő, munka, szakértés, 
stb. kell hozzá.

A Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság mű-
ködését is meg kell szüntetnünk ebben az 
évben. Már Te mondtad néhány éve nagyon 
őszintén az előadásodon: „nincs ki felvenné 
a stafétabotot…” 

Zsuzsó: nagy köszönettel a sokévi munká-
dért és a hozzájárulásodért, hogy segítetted 
fenntartani ezt a „kis Magyarországot”, amit 
a magyar bevándorlók felépítettek itt, Argen-
tínában. 

Szeretettel                        Török Zsófi
MIKT előadási programok koordinátora

-----
Kedves Zsuzsó!

Ma érkezett a január-februári szám. Nagy 
megdöbbenéssel érint a Szerkesztő üzenete, 
amelyben jelzi a lap beszüntetését. Gondo-
lom, nem én leszek az első, aki a megadott 
két komoly ok miatt a sopánkodók csoport-
jához vetődik, mivel úgy itt, mint Magyar-
országon ez egy még fel nem becsülhető vá-
kuumot jelent. 

Nem vagyok hivatott arra, hogy a magyar-
ságért tett szolgálataidért köszönetet mond-
jak, Te amúgy sem vársz köszönetet semmi-
ért, hiszen spontán és önzetlen adtad minden 
leheleted másokért, de engedd meg, hogy 
mégis a Mindenható áldását kérjem munkás-
ságodra, egészségedre és a ma még fátyolos, 
de bizonyára kibontakozó dicsőteljes jövődre.

Szeretettel             Schirl Pál
-----

Kedves Zsuzsó!
Bizony nagyon szomorú ez a hír, Zsuzsó, 

de látom, hogy előbb-utóbb a körülmények 
miatt képtelen lettél volna folytatni az újság 

tempóját. Igen sajnálatos. Nagyon fog hiá-
nyozni sokaknak... Nagy csapás lesz ez a ko-
lóniának, itt és más országokban. 

Sok puszi és kitartást a fizikai gyengülés-
ben, hiszen lelkileg mindig példásan erős 
voltál és vagy!   Zilahi-Sebess Péter, Cariló

-----
Zsuzsókám!

Hát ez szomorú! Engem főleg a Te egész-
ségi helyzeted izgat. Az újság is, de az vala -
mikor úgyis megtörtént volna. Remélem lesz 
valaki, aki folytatja valamilyen formában, 
bár ez elég nehéz, mert az igazság az, hogy 
nagyon kevesen tudnak rendesen magyarul (a 
3. generációra gondolok), annyira, hogy akár 
egy újságcikket meg tudjanak írni...

Hát majd meglátjuk! Te vigyázz Magadra, 
ez a fontos! Puszi           Zilahi-Sebess Zsuzsi

-----
Kedves Zsuzsó!

Irtó szomorúvá tett ez a hír. Nagyon jó volt 
ezen az úton kapcsolatban lenni a kolóniával, 
Magyarországgal és az elszórt magyarokkal. 
A szép, jó munkád eredményei kézzelfogha-
tóak voltak! Sajnos a nehézségeket is jól el 
tudjuk képzelni, hisz azok mindinkább érez-
hetőek itt, Argentínában. 

Sok puszi és hálás köszönet eddigi munká-
dért!         Panzonené Benedek Ágnes Pimi, 

Bahía Blanca
-----

Drága Zsuzsó!
Egy pár könnycseppel és nagyon nagy szo-

morúsággal hallottuk a hírt... Remélem ez 
nem végleges! Bízok abban, hogy a körülmé-
nyek Argentínában javulnak, talán a jövő évi 
választások során...

Nekem szívügyem volt az AMH, és tudom, 
Te nagyon, de nagyon sokat dolgoztál. Kö-
szönjük Neked MINDENKI NEVÉBEN!

Szeretettel puszillak         Emődy Csabáné
 Bernáth Anikó, Budapest

Drága Zsuzsó!
Nagyon szomorú vagyok, hogy a sok erő-

feszítésetek ellenére az egyetlen és kiváló 
dél-amerikai újságotok nem fog megjelenni. 
Reménykedem, hogy ez az értesítés kivált 
egy rendkívüli összefogást. Munkátok a leg-
nagyobb elismerésnek örvend mindnyájunk 
részéről. Sok-sok szeretettel csókollak

  Budavári B. Hilda, São Paulo
-----

Kedves Zsuzsó! 
Nagy sajnálattal és megdöbbenéssel olvas-

tam a Hírlap megszűnéséről! Ez egy korszak 
végét jelenti. A megadott okok azonban telje-
sen érthetőek... Nagyon remélem, hogy lesz 
igény egy elektronikus formában élő hírlapra. 
Ahhoz is szívesen hozzájárulnék. Jó egészsé-
get kívánok Neked, és szeretettel üdvözöllek:

Dobos Eszter konzul, São Paulo
(a brazíliai blog-sarok szerzője)

-----
Kedves Zsuzsó!

A magyar publikációkból értesülök arról, 
hogy becsukja a boltot. Ez szomorú közle-
mény! Javasolnám, adjon ki egy negyedévi 
vagy félévi, vagy évi közleményt, amelyből 
az emberek tudják, hogy mi történik a Ma-
guk argentínai/dél-amerikai közösségében. 
Nekünk - NEKÜNK itt, nyugaton élő ma-
gyaroknak - feladatunk van: a semmiből kell 
kiépítenünk egy új világot, amelyik belebújik 
más kultúrákba, de megőrzi a maga eredeti, 

tiszta szellemi tartalmát. Amelynek a tagjai 
egymásnak adják a labdát. Ehhez rettentően 
fontosak a publikációink, ezek tartják össze 
az embereket. A 2., a 3., a 4. generációban ne-
künk arra kell irányulnunk, mert nekünk van 
egy alapvető erőnk: az érték ragyogó tiszta-
sága, amelyért mi hajlandók vagyunk meg is 
halni. Ez pedig a keresztyénség értékvilága, 
amely túlszárnyalhatatlan. Ez a mi történelmi 
küldetésünk. 

Szeretettel    Tóth Miklós, Hollandia
-----

Kedves Zsuzsó! 
Óriási kincs volt nekem is itthon, hát még 

ott, amit hónapról-hónapra fáradhatatlan lé-
lek- és kultúra- és közösségi érzésmentéssel 
az AMH missziója jelentett. 2010-es csodála-
tos élményű látogatásunk óta nem volt szám, 
amit betűre el ne olvastam volna - lassan az 
ismeretlen közösségi emberek, vezetők is tá-
voli baráttá váltak!

Nehezen találok közhelymentes dicsérő, 
köszönő szavakat! Az AMH nem csupán egy 
fontos újság, hanem egy szinte mással pótolha-
tatlan közösségmegtartó intézménye nemze-
tünk egy kitüntetett szigetén. Igazi életművet 
alkotott, soha nem lehetünk elég hálásak érte!

Kézcsókkal, sok szeretettel, Szili Katalin 
asszony nevében is:

Kerényi György, főtanácsadó, 
volt államtitkár, Budapest

Az Olvasó írja ...                                                                                Folyt. a 2. oldalról

            Folyt. a 6. oldalon 
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Derüljünk!
Székely paraszt bácsi meg-
kapja élete első golf-felsze-
relését  és elhatározza, hogy 
ki is próbálja.
- Még sose golfoztam - 
mondja az edzőnek - Mit 
kell csinálnom?
- A labdát úgy kell megüt-
nie, hogy a felé a zászló felé 
menjen.

Az öreg felméri a távol-
ságot, majd nagyot üt a 
labdába. Az végigrepül a 
pálya felett és a lyuk előtt 
két centivel áll meg.
- És most mit kell csinál-
nom?
- Bele kell ütni a lyukba - 
mondja az elképedt edző.
- Hát ezt előbb is mond-
hatta volna!...

Mindig is érdekelt, hogy merre ta-
lálható São Paulóban a Praça do Povo 
Húngaro . A kis teret Magyarország ál-
lamiságának 1100 éves évfordulója tisz-
teletére nevezték el így.

Megkerestem tehát a helyet a város 
szívében, Vila Mariana és Aclimação 
negyedek határán.

A tér egy bizonyos Bruno Feder nevű 
politikus közbenjárásával kapta elne-
vezését (előtte talán nem is volt neve). 
Szintén neki köszönhető, hogy São Pau-
lo államban október 23-át a magyar nép 
napjaként tartják számon. Nem szárma-
zása révén volt elkötelezett - ismeretségi 
körében voltak magyarok.

Az alján, a portugál nyelven elhelye-
zett felirat így szól: „A befogadó hazá-
juknak hálás magyar-brazilok ünneplik 
szülőföldjük, Magyarország fennállásá-
nak 1100 éves évfordulóját.”

*
Annak ellenére, hogy a São Pauló-

i magyarok között időről időre akad 
olyan nagylelkű ember, aki saját pénzén 
megtisztíttatja a terecskét, gondoskodik 
az emlékmű javíttatásáról, mégis na-
gyon nehéz megőrizni méltó állapotá-
ban. A legutóbbi, 2013. év végi felújítás 
után néhány hónappal már sajnos ismét 
szomorú képet mutat.

Mit lehetne tenni? A tér szinte alig 
ismert, térképen sem jelölik, távol van 
a Magyar Háztól és a Szent Imre Kollé-
giumtól, és magyarok sem laknak arra-
felé.

Mégis jó érzés, hogy egy húszmilliós 
metropoliszban van egy, a magyar nép-
ről elnevezett hely. ■

(D.E.)

Bartusz Réka (Felvidék):
Teljes szívvel...

Kovács Attila     
                          SPORTROVATA:  

                                        Befejezésül...

BRAZÍLIA. . .  -  m a g y a r  s z e m m e l

Sokat gondolkodtam, 
vajon miről szóljon 
az utolsó, mondhatni 
búcsúcikkem. Eddig 

könnyű volt, hiszen mint Felvidék-
ről származó fiatal lánynak min-
dig volt aktuális téma, probléma, 
vélemény, háttér, ami egyszerűen 
csak kikívánkozott belőlem, amit 
meg szerettem volna osztani az ol-
vasókkal, a nagyvilággal. Ez most 
sincsen másképpen. „Boncolásra“ 
váró téma pedig akad bőven. Itt van 
pl. az Ifjú Szívek Táncszínház sorsa, 
jövője. Vagy az egyik legnagyobb 
magyar nemzeti ünnep évfordulóján 
tartandó szlovák államfő-választás. 
Lehetne véleményt alkotni az egyet-
len magyar elnökjelöltről is. Esetleg 
egy cikkben részvétet nyilvánítani, 
együttérzésemet kifejezni Žák Mali-
na Hedvig meghurcoltatása, „elűzé-
se“ miatt. És még folytathatnám...

Mégis, most inkább a saját élmé-
nyeimről, az Argentínai Magyar 
Hírlappal való megismerkedésem-
ről szeretnék emlékezni, mert úgy 
érzem, ez a kapcsolat az évek alatt 
megváltoztatott.

Mindenki élete tele van ked-
ves, apró, szívhez szóló, örömteli 
eseményekkel. Egy idő után ezek 
felejthetetlen emlékekké válnak, 
amelyekre visszagondolva meleg-
ség, jó érzés tölt el. Tisztán em-
lékszem a dunai hajókázásra, ami 
egyben egy ünnepi fogadás része 
is volt. A sétahajó tele volt ismeret-
len, mégis ismerősnek tűnő embe-
rekkel, akik a világ különböző ré-
széről látogattak el Budapestre.

Andalgás közben észrevettem, 
hogy két nővér egyedül ül az asz-
talnál. Rögtön eszembe jutottak 
csoportvezetőm szavai: „Ha látod, 
hogy valamelyik vendég egyedül 
van, senki nem társalog vele, akkor 
ülj le melléjük és mesélj az élmé-
nyeidről“. Minden gondolkodás 

nélkül odamentem hozzájuk, és be-
szélgetni kezdtünk. A következő pil-
lanatban már azt vettem észre, hogy 
az első cikkemen, beszámolómon 
gondolkodom, amit drága Zsuzsó-
nak fölszólítására fogok küldeni...

Ennek már több mint három éve. 
Mint felvidéki fiatal lány azóta írok 
havi rendszerességgel az Argentínai 
Magyar Hírlapba. Ez idő alatt meg-
tanultam nyitott szemmel járni a vi-
lágban, figyelni annak minden rez-
dülésére, minden apró jelenségre, 
történésre. Úgy érzem, a tanuláson 
kívül megismerhettem egy távoli 
ország magyar közösségét, életét. 
Bepillantást nyerhettem ünnepi szo-
kásaikba, a néptáncos világukba, a 
cserkészéletükbe, az egész magyar-
ságukba. Mindezt teljes szívvel 
köszönöm Zsuzsónak, aki az AMH 
szíve, lelke, mozgatórugója. 

Bár most egy időszak lezárult, de 
optimista vagyok, és úgy gondolom, 
ez csak ideiglenes állapot, átmeneti 
szükségmegoldás. Egy fejezet most 
az én életemben is lezárul, de egy 
„távoli“, mégis közeli ismerősöm 
szavai jutnak eszembe, amelyek 
felnyitották szememet, és azóta is 
ösztönöznek: „... igyekezned kéne 
kissé aktívabban tenni valamit. Az 
írásnak sok és messzemenő hatá-
sa van. ... én hiszem, hogy semmi 
mérvadó kérdésben nem szabad tét-
lenül ülnünk és néznünk a romboló 
hatásokat, ha csak egy kis homok-
szemmel is nem járulunk hozzá az 
egyensúlyozáshoz.“

Köszönöm Zsuzsó a biztató sza-
vakat, a bizalmat, a lehetőséget, a 
több éves közös munkát! Úgy ér-
zem, köszönetet kell mondanom 
a kedves olvasóknak is, akik ve-
lem együtt végigkísérték Felvidék 
„nagy“ napjait.

Befejezésképpen Kölcsey Ferenc 
szavai jutottak eszembe: „Isten 
áldd meg a magyart...“

Elnézéskéréssel kell indí-
tani. Amint azt az Argentí-
nai Magyar Hírlap hűséges 
olvasói megszokhatták, eze-

ken a hasábokon mindig valamely anyaorszá-
gi sportérdekességről számoltam be. Ehelyett 
azonban itt a személyes hangvételű búcsú 
szomorú szavai következnek.

Négy évvel ezelőtt egy ismerősöm ajánlotta 
figyelmembe az AMH-t. Több számot is vé-
gigolvasva nagyon megfogott a szellemisége, 
és különösképp az a misszió, amelyet a lap 
Dél-Amerika magyar közösségéért végez. De 
szép is lenne a magam szerény eszközeivel 
részesévé válni ennek a munkának - gon-
doltam. Vettem hát a bátorságot, és levélben 
megkerestem a főszerkesztő asszonyt. Mi-
után éppen Budapestre látogatott, megbeszél-
tünk egy személyes találkozót.

Mifelénk a Főnököt nem szokás túlzottan 
dicsérni, ezért elégedjenek meg annyival: 
roppant magával ragadó, rokonszenves sze-
mélyiséget ismertem meg Zsuzsóban. Egy-
ben jelezte azt is: nyitott az elképzelés felé, 
hogy írásokat küldjek az AMH számára. 
Miután a lap állandó sportrovattal nem ren-
delkezett, jómagam pedig a sport bolondja 
vagyok, kézenfekvő volt a választás: sportról 
fogok írni.

Csodálatos érzés volt, amikor először vi-
szontláttam a nevem a kinyomtatott lapban. 
Egyben igyekeztem mindig annak tudatával 
és jó értelemben vett felelősségével is szá-
molni, hogy - a lap nevén jócskán túlmutatva 
- egész Dél-Amerika magyar közössége ol-
vassa az újságot, és a sport iránt rokonszenvet 
érzők esetleg a sportrovaton sem emelik át a 

tekintetüket. Nagyszerű érzés volt az Argentí-
nai Magyar Hírlap munkatársává válni, mert 
bizony a munkatársi megbecsülés jeleivel 
Zsuzsó rendszeresen kitüntetett, megajándé-
kozott az évek során. Ugyanígy remek érzés 
volt megismerni néhány „dél-amerikás” ma-
gyart. Például Zaha Alexandrát, aki végül 
csak kijárta Zsuzsónál, hogy a szerinte túl ko-
moly fényképem helyére egy mosolygósabb 
kerüljön...

A legnagyobb boldogságot azonban annak 
tudata adja, hogy a földrajzi értelemben oly 
távolra szakadt magyar testvérek számára te-
hettünk valamit, valami egészen kicsit, aprót, 
ami talán segítette őket magyar identitásuk 
megőrzésében. Mert végső soron ez a cél, 
erre kell törekedni, hogy minél tovább meg-
maradjon magyarnak (is) az, akinek fölmenői 
magyarok.

Csupa-csupa jó érzés, boldogító dolog, ami 
engem az Argentínai Magyar Hírlaphoz köt. 
És éppen ezek a remek érzések teszik nagyon 
fájóvá a búcsút. Fontos azonban a jövőbe ve-
tett hit, már csak azért is, mert valaminek az 
elmúlása szerencsére gyakran egy új dolog 
megszületését is jelenti.

Őszintén remélem, hogy ezúttal is így lesz, 
és születik valamilyen áthidaló megoldás, 
amelynek eredményeként - akár elektroni-
kus, akár nyomtatott formában, de - tovább-
ra is lesz sajtója Dél-Amerika magyarjainak! 
Olyan, ami igyekszik minden tőle telhetőt 
megadni a kolóniának a megmaradáshoz, ne-
künk, benne dolgozóknak pedig alkotói örö-
met, jó érzéseket ad.

Köszönöm, hogy az AMH munkatársa le-
hettem!

               A Magyar Nép Tere

A téren található márványból és 
bronzból emelt, Árpád fejedelmet ábrá-
zoló emlékmű a magyar leszármazottak 

adományaiból épülhetett fel. Felavatásán 
1997-ben Göncz Árpád köztársasági el-
nök is részt vett. A mű Lebó Ferenc (sz. 
1960) győri szobrászművész munkája.
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 Így élünk, éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

A tudósításokat több-
nyire az élet íratja, az 
élet folyásába viszont az 
időjárás igen gyakran be-

leszól. Így van ez most is. Ismét az idő-
járás vezeti a tollat, hiszen már-már azt 
hittük, elmarad a tél. Januárban a hőmé-
rő higanya sehogy se akart mínusz alá 
ereszkedni. A növények is tavaszt érez-
tek. Kinyíltak a korai virágok, kizöldellt 
a fű. Mindenki örült az ajándékba ka-
pott kellemes klímának, hiszen fűteni is 
alig kellett valamit. Egyedül a kertészek 
jártak gondterhelt arccal, mondván: ha 
egy-két héten belül valahonnan nem jön 
egy kis hideg, szüretelésre itt nem lesz 
gond, mert ami késik, az nem múlik. Ki-
bomlanak a rügyek, s ami nem fagy meg 
most, az majd megfagy február végén, 
amikor virágban állnak a fák, s akkor jaj 
nekünk! Egy évig dolgozhatunk megint 
ingyen. 

Márpedig a mai pénzszűke világ-
ban sok házban minden forintnak helye 
van. No, de mi mást tehettünk volna? 
Érdeklődve figyeltük a híreket, mi zaj-
lik a nagyvilágban. Argentínából, Bra-
zíliából hőség rekordokról, óceánparti 
fürdőzésekről szóltak a beszámolók. 
USA-ban több ezer repülőjáratot töröl-
tek a hóviharok miatt. Európában pedig, 
Spanyolország felöl, továbbra is kelle-
mes légáramlatok érkeztek, amelyek 
megrekedtek a Kárpátok karjai között. 
Kínában viszont kiléptek a folyók med-
rükből s menekült, aki tudott. A nagy 
„karmester” megint megforgatta va-
rázspálcáját a földgömb körül - s ismét 
kiderült, milyen esendők vagyunk…

*
Ez idő alatt nálunk, a politika pék-

ségeiben, gyűrték, dagasztották az új 
jelszavakat. Legyen mit elfogyasztani 
a lakosságnak április 6-ig, amikor eljön 
a választás napja. A média fő iránya 
természetszerűleg a jobb- és a baloldal 
két nagy pártjára szorítkozik. Róluk 
szóltak a hírek. Legfőképpen a balol-
dali „összefogás” szolgáltatta a témát, 
mivelhogy Gyurcsány Ferencet és dü-
hös kis csapatát mégis csak bevették az 
„összefogásba”. Erről késre menő viták 
kerekedtek. Egyesek szerint Gyurcsá-
nyék csak bajt hoznak. Mások szerint 
viszont Gyurcsány nélkül eleve bukik a 
baloldal, mivel Mesterházy megközelí-
tőleg se olyan karizmatikus egyéniség. 
Nincs rutinja. Nem ismeri fel a váratlan 
helyzeteket, könnyen zavarba hozható, 
stb. Bajnai pedig olyan, hogy megal-
szik a tej a szájában… 

Egyszóval volt gond a baloldalon 
bőven. Mire aztán nagy nehezen, mond-
hatni a 24. órában összeállt a nagy csa-
pat, s hivatalosan is Mesterházy lett a 
baloldal miniszterelnök-jelöltje. A gond 
csupán ott mutatkozik meg, hogy nem 
sikerült még egyeztetni a véleményeket. 
Egymásnak ellentmondó tervekről be-
szélnek országjárásaik során a különfé-
le csapatokból összeverbuvált kortesek, 
amire persze a jobboldali média rögtön 
lecsap. A szemfüles fiatal riporterek 
azon nyomban a színpadról lelépő szó-
nok orra alá dugják a mikrofont, s már 
kérdezik is: hogy gondolta ezt meg azt, 
amikor tegnap itt és itt, ennek éppen az 
ellenkezőjét mondta a szövetséges szó-
nok? 

S természetesen előkerülnek a ré-
gebben jegelt ügyek. Bizonyos cégek 
viselt dolgai. Bizonyos számlák, bizo-
nyos külföldi bankbetétek, nagygyű-
léseken elhangzott bekiabálások. Sőt 
régen elfelejtett ballépések, gyerekkori 
csínyek is napvilágra kerülnek. Minden 
föl lesz használva a választási koktélba, 
ami - számítások szerint - valamilyen 
formában hat majd a választókra. Így 
zajlik ez a mostani kampány-finis.

*

Ebből persze a kormánypártokat se 
szabad kihagyni, annak ellenére, hogy lé-
nyegesen előnyösebb helyzetben vannak. 
Nyerésre állnak. A közvélemény-kutatók 
szerint csupán az a kérdés: milyen mér-
tékben győznek majd? Az utóbbi egy 
évben hozott kormányzati intézkedések: 
a rezsicsökkentés, a minimálbér emelé-
se, a közüzemi díjak mérséklése, az ál-
lamadósság visszafizetése és az infláció 
megállítása, sőt, visszafordítása - ezek 
olyan érvek, olyan tények, amivel nem 
lehet vitatkozni. Mindezt sok esetben az 
Unió és a nemzetközi pénzvilág ellené-
ben vitték végbe, amire - legyünk követ-
kezetesek - az előző kormány gondolni 
se mert. 

Ez az elszántság, vagy virtus, sok 
emberben bizalmat ébreszt. Jó példa 
erre, hogy annak idején, a szocialisták 
győzelme előtti választásokon nagy dér-
rel-dúrral bejelentették, hogy „nem lesz 
gázáremelés!” Aztán két hét se nagyon 
telt el - s lett gázáremelés… Bármennyi-
re is feledékeny a magyar, elég az ilyen 
ígéretekre emlékeztetni. Sőt, sok egyebet 
ki lehetne aknázni az ilyen s ehhez ha-
sonló, soha se teljesült fogadkozásokból. 

*
No de legyen ez a pártok gondja, s 

térjünk vissza egy picit az időjáráshoz, 
mert közben múlt az idő és megjött a na-
gyon várt hideg. A Kápátokat megkerülő 
orosz hideg Szerbia felöl lopakodott be 
hozzánk. Előbb azonban Délvidékre le-
csapott a szibériai hideg szél. Méternél 
nagyobb hófúvások zárták el a forgalmat. 
Autók, kamionok százait próbálták ki-
menteni a hó fogságából. A határátkelő-
ket lezárták. Bejelentették, hogy Szerbia 
egyetlen kamiont se tud fogadni, aminek 
következtében kilométerekre nőttek az 
autósorok a magyar oldalon. S bizony 
nálunk is mínusz öt fokokat mutattak 
már estefelé a hőmérők. A Horvátország 
és Ausztria közé ékelődött Szlovéniában 
szinte megszűnt az áramszolgáltatás. A 
szélvihar miatt keletkezett fakidőlések 
végett utakat kellett lezárni. Szlovén be-
számolók szerint több fát kell kivágni, 
mint amennyit máskor egy egész évben 
kitermel az erdőgazdálkodás. Ausztriá-
ban néhány óra alatt majdnem kétmé-
ternyi hó esett. A katasztrófa-elhárítók 
lapátokkal másznak a háztetőkre, hogy 
a veszélyes havat eltávolítsák, mielőtt a 
házak beszakadnak. S innen kezdve me-
gint szabad azon gondolkodni: mi lesz 
nálunk, ha hirtelen jön majd a felmelege-
dés? Szerencsére megérkeztek a kedvező 
hírek. Tél tábornok visszavonja csapatait 
az Urál hegység mögé. Jöhet a lassú fel-
melegedés…

*
Itthon elkezdte utolsó ülésszakát a 

jelenlegi parlament. A következőt már 
az új kormány hívja össze. S jó néhány 
képviselőnek más foglalkozás után kell 
nézni, mert 25 év után rájött a politikai 
elitünk arra, hogy fele képviselő is elég 
lesz. Ki gondolta volna? S most lehet 
töprengeni: mennyi pénz folyt el üres 
szócséplésekre, tanácsadásokra, beszé-
dekre, szakértőkre, gépkocsikra stb., mi 
mindent lehetett volna megvalósítani az 
így elszórt milliárdokból? 

S megint előkerült a pénz kérdése. 
Ügyes újságírók kiderítették, hogy Si-
mon Gábor, a szocialisták helyettes 
pártelnöke közel félmilliárd forintnyi 
valutát nem tüntetett fel az évente kö-
telezően benyújtandó vagyonnyilatko-
zatán. Ez a valuta egy osztrák bankban 
pihen! Erről most nagy zsibongás, lárma 
kerekedett. Mondják, hogy ez a pénz 
nem is az ő pénze, csak ő kezeli… So-
rolnak a kérdések: ha nem az övé, akkor 
kié? Állítólag titkos pártpénzről van szó, 
amiről egyszer Gyurcsány egy könnyel-
mű pillanatában valahogy úgy nyilatko-
zott; jobb arról nem tudni, honnan van a 

pénz… No, persze most ez a felvétel is 
előkerült. A sok kíváncsi firkász szeretné 
megkérdezni Mesterházy Attila MSZP 
elnököt is, aki éppen most Washington-
ban tárgyal valamiről… Állítólag most 
kapja az instrukciókat. Így van-e vagy 
sem - de az a helyzet, hogy Mesterházyt 
Washingtonban kell keresni, nem szeren-
csés. Az sem előnyös, hogy ily módon 
telefonon tartja a kapcsolatot a már-már 
válságstábbá alakult választási csapattal. 

Végül aztán Simon Gábor lemondott 
minden tisztségéről, mielőtt végleg rájuk 
szabadul a média. A bejelentés óta nem 
tudják elérni, beszélik: bujkál valahol, 
amíg kitalálják, honnan ered az a pénz… 
Erre már vannak különféle vicces ötle-
tek, pl.: „Mondja azt, hogy kártyán nyer-
te”. Vagy netán: „Az egykori kulákok ad-
ták össze…” - stb. Mondhatnánk: zajlik a 
késdobálás. S úgy tűnik, a nagy ellenzék-
nek már csak egy dobása maradt: a paksi 
atomerőmű bővítése körül kavart csete-
paté, ami most nagy viták tárgya. Ám ez 
az ötlet is nagyon gyenge lábakon áll. 

*
A történet eredendően arról szól, 

hogy van egy atomerőművünk Pakson, 
ami még a hetvenes években épült szovjet 
technológia szerint. Ma ez az erőmű adja 
a magyar energiafelhasználás 40%-át. 
Ám az atomerőműveknek az a nagy hát-
ránya, hogy egy bizonyos idő leteltével, 
ami 40-50 év körül mozog, elöregednek 
a reaktorok, elfáradnak a gőzfejlesztők, 
amelyeket a sugárveszély miatt belátha-
tó időn belül (600 év!) nem szabad há-
borgatni. Az ilyen erőművek inkriminált 
egységét be kell falazni és őrzéséről gon-
doskodni kell. Ez bizony nem kis feladat. 
S a költségei sem csekélyek. Hozzáértők 
számítása szerint azonban még így is az 
atomenergia a legolcsóbb energia. 

Erre való tekintettel még a Gyur-
csány éra idején döntöttek a paksi erő-
mű bővítéséről. Számolva azzal, hogy 
mire eljön a bezárás ideje, ne maradjunk 
energia nélkül. Ezt az elhatározást fektet-
te most papírra az Orbán kormány. Ál-
lamközi megállapodást kötöttek Orosz-
országgal. A szerződés értelmében 
Oroszország - 30 éves lejáratra - megfi-
nanszírozza az új egységek építését, ami 
a már meglévő erőmű folytatása lesz. Az 
építésben 60%-ban orosz szakemberek 
és 40%-ban magyarok vesznek részt. A 
megkötött megállapodásról még a lai-
kusok is azt mondják: előnyös, előrelátó 
szerződés. S most, bármi furcsán is hang-
zik, ezt a szerződést támadják a szocialis-
ták és a liberálisok! 

Tudni kell azonban a részletekről is 
néhány apróságot - mint ahogy a né-
met mondja: az ördög a részletekben 
lakik… Itt is a részletek vannak elfed-
ve a kíváncsi szemek elől. Ide kíván-
kozik, hogy ezt az erőmű-beruházást 
több nyugati cég is szerette volna meg-
kaparintani. Mint pl. a franciák, vagy 
az amerikaiak. S most ezzel az orosz-
magyar megállapodással kútba esett a 
nagy lehetőség. Azt se árt tudni, hogy 
az olcsó energiát termelő erőmű, ami 
milliárdokat hoz naponta, sok „baráti 
cégnek” ad munkát… Nem beszélve 
arról, hogy kormányváltások alkalmá-
val sok jóembernek, azok sleppjének 
jut ott hely, akiknek hozzávetőleg any-
nyi közük van az atomenergiához, mint 
halásznak számítógép szereléshez. 

No, de ezek a jóemberek nem is azért 
kerülnek oda különféle fontos beosztásba 
levegőfelelős osztályvezetőnek, tanács-
adónak, összekötőnek, kommunikációs 
igazgatónak, felügyelő bizottsági tagnak, 
világítás felelősnek stb., hogy értsenek a 
dolgokhoz. Megvannak az erőmű üze-
meltetéséhez a megfelelő szakemberek, 
akik pontosan értik a dolgukat. Ezek a 
vattaállások mindig is jutalomállások 
voltak. Rokonok, jó ismerősök szok-

ták megkapni az efféle kinevezéseket, 
akik természetesen hozzák a barátokat, 
barátnőket. Szükség is van erre a mai 
időkben, mert ma már Magyarországon 
szinte minden el van adva. Paks az egyet-
len ilyen hely, ami sok mindent elbír, s 
ahol el lehet még dugni az ilyen - hogy 
is mondjam csak? - semmi másra nem 
használható kiváló embereket… 

S hát van más is. Olyan helyek is 
akadnak itt, ahol azért rendesen dolgozni 
is kell - persze igen jó fizetség mellett! 
- ahol minden kormánynak megvoltak s 
lesznek a kedvenc beszállítói, cégei, akik 
a megrendeléseket elnyerik. Hát ezért 
olyan fontos ez az erőmű ebben a gigászi 
választási küzdelemben. Nem mindegy, 
ki nyer? Vagy ha nem nyer: mit tud ki-
zsarolni a belső titkok ismerete révén? - 
Ámde azt hiszem így zajlik ez más táján 
is a világnak. Gondolom, az efféle „mun-
kamegosztás” Argentínában se ritka? 

*
S akkor ne feledkezzünk meg a nagy 

kérdésről: mi lesz Ukrajnával? Ukrajna 
jelenleg a legnagyobb szomszédunk, 
ezernyi gonddal-bajjal, megosztottság-
gal küszködik. Ipara, energiaellátása 
köldökzsinór módjára oda van kötve 
Oroszországhoz. Ezáltal Oroszország is 
oda van kötve Ukrajnához. Legalább 20 
millió orosz s orosz kötődésű muzsik él 
Ukrajna szerte, akiknek a sorsa nem le-
het közömbös az oroszok számára. Nem 
mindegy tehát, hogyan alakul a szom-
széd jövője.

Ámde ezzel a nagy országgal komoly 
tervei vannak az Európai Uniónak és 
általa a nagy testvérnek, az Egyesült Ál-
lamoknak. Ukrajna hatalmas piaci lehe-
tőség. Rengeteg árut lehet oda eladni és 
sok mindent lehet ott „szerezni” ügyes 
privatizációval! Stratégiai szempont-
ból pedig szinte döntő fontosságú hely. 
Olyan bástyát lehet építeni az orosz biro-
dalom határára, hogy hosszú időre meg-
oldja a nagy kérdéseket… Ily módon a 
„szabadságot” kereső, hónapok óta tün-
tető, a világ dolgainak összefüggései-
ről mit sem sejtő fiatalok, akik szemét-
dombbá változtatták a fővárost, fontos 
szereplőkké váltak. A tüntetések nyomán 
lemondott az ukrán miniszterelnök s már 
csak az elnök van hátra, aki legújabb hí-
rek szerint elrendelte az új választásokat. 
Mindeközben az EU és az USA tiltakozik 
a tüntetők jogainak megsértése miatt…

Egészen másként vélekednek erről a 
tapasztalt, Ukrajnában élő öregek, akik 
hetek óta autógumik füstjében, hóval 
kitömött szemeteszsákok között élnek: 
„Jöjjön már valaki, aki itt végre rendet 
tesz!” S mondanak egyebet is: mit keres-
nek itt az amerikaiak? Ki hívta ide őket? 
Mit számít az, hogy tízezren tüntetnek, 
amikor 39 millióan nyugalmat akarnak? 
Csakhogy ezek a hangok nem jutnak ám 
el a világ körforgásába. A TV-társaságok 
a szabadságukért küzdő demokraták vé-
leményét sugározzák. S ez bizony így fo-
lyik egészen addig, amíg ez a kötélhúzás 
be nem fejeződik.

*
S látom, eljött a búcsú órája. Vége a 

képzeletbeli papírnak. El kell köszönnöm 
hűséges olvasóimtól. Akik tudják - hisz 
nem volt titok - nagy nehézségek között 
működött lapunk. Hála Zsuzsónak átju-
tottunk néhány hullámhegyen… Egyszer 
azonban minden erő elfogy. Minden erő-
feszítés véget ér. A tudósító számára is 
eljön a búcsúzás ideje. S bizony az soha 
sem könnyű. De bízzunk a fiatalokban, 
akik remélhetőleg megszerkesztik majd 
az argentínai magyar internetes újságot, 
ami már a jövő zenéje lesz. Nekünk, idő-
seknek pedig meg kell szokni, meg kell 
tanulni az új viszonyokat. Ahogy mond-
ják: a jó pap holtig tanul… Isten áldását 
kérem minden kedves Olvasómra!

Barkuti Jenő 



6. OLDAL                                                        ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                              2014. Március

Toronysüveg a csonka templomon
67 év után fejeződik be a Mindszenty József her-

cegprímás által még 1946-ban felszentelt istenháza, a 
Bosnyák téri Páduai Szent Antal templom építése. A 
templom alapkövét 1941 decemberében tette le az az 
óta boldoggá avatott Meszlényi Zoltán, akkori eszter-
gomi segédpüspök.

A jelentős közadakozásból is megvalósuló építkezés 
1946-ig tartott, amikor Mindszenty József hercegprí-
más sietve felszentelte a templomot, mivel azt a kom-
munisták vásárcsarnoknak szemelték ki - idézte fel 
köszöntőjében Papcsák Ferenc, Zugló fideszes polgár-
mestere.

Erdő Péter bíboros, esztergomi-budapesti érsek ál-
dotta meg a Bosnyák téri templom tornyának süvegét. A 
kilenctonnás elemet, rajta a kereszttel, az ünnepség vé-
gén autódaruval helyezték el az így már valamivel több 
mint 54 méteres épület tetején. A templom környezete a 
közelmúltban újult meg, valódi főtér lett a terület.
A templomto-
ronynak szim-
bolikus értéke 
van, felfelé 
mutat, felemeli 
a tekinte-
tünket, hogy 
elhelyezhessük 
magunkat, 
nemzetünket 
a világmin-
denségben  - 
mondta Erdő Péter. 

 „A világmindenség ugyanis nem értelmetlen véletle-
nek révén, hanem Isten akaratából jött létre. Így lelkünk 
megtelhet bizakodással, hiszen van értelme az életünk-
nek, a mindennapi igyekezetünknek” - fogalmazott a 
főpásztor, aki - Bárány Béla plébánoshoz és a polgár-
mesterhez hasonlóan - példa nélkülinek nevezte az ösz-
szefogást a torony befejezése érdekében.

Kacsoh Dániel
Köszönet Tóth G. http://www.magyarhirlap.hu/toronysuveg-a-
csonka-templomon#sthash.zYFKWBT1.dpuf - 2014. 1.22 
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Tisztelt Nagykövet Asszony/Úr!
A Magyar Diaszpóra Tanács III. ülése zárónyilat-

kozatában elfogadta a Mikes Kelemen Programot, 
amelynek célja a diaszpórában található magyar ha-
gyatékok összegyűjtése, Magyarországra szállítása, 
szakszerű feldolgozása és elhelyezése. Közös terve-
inkhez szükség van a tengeren túli magyar szerveze-
tek, külképviseletek, tiszteletbeli konzulok, magyar 
közösségek összefogására, segítségére!

A program sikeréhez elengedhetetlen, hogy minél 
szélesebb körben értesüljön a diaszpóra magyarsága 
az induló kezdeményezésről. Részletes tájékoztatónk 
az Országos Széchényi Könyvtár munkatársainak 
szakértő segítségével készült. Kérjük, minél szélesebb 
körben ismertesse meg felhívásunkkal az Ön környe-
zetében élő honfitársainkat. (...)

A hagyatékok összegyűjtéséhez raktárakat bérelünk 
az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, valamint 
a dél-amerikai kontinens területén. Hogy gyűjtő-
munkánk hatékony legyen, pontos információra van 
szükségünk a hagyatékok mennyiségével kapcsolat-
ban. Amennyiben tudomást szerez már összegyűjtött 
könyvtárakról, esetleg nagyobb hagyatékról, kérjük, 
tájékoztasson minket a megadott elérhetőségen! Re-
ményeink szerint segítségükkel, közös összefogással 
méltó jövőt tudunk biztosítani a magyar diaszpóra 
szellemi kincseinek!

Az adományok eljuttatásával kapcsolatos további 
információkat, a legközelebb elhelyezkedő raktárak 
listáját a Nemzeti Regiszter honlapján megtalálhatják. 
A programmal kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-
mail címre várjuk: mikesprogram@kim.gov.hu

Üdvözlettel:
Répás Zsuzsanna

helyettes államtitkár
Budapest, 2014. január 6.

Fotó Csudai Sándor

Az Olvasó írja ...                                Folyt. a 3. oldalról

Kedves Zsuzsó és kedves AMH Munkatársaid!
Köszönjük, hogy 9 éven keresztül a lap fekete-fehér hasáb-

jain hűséges képet kaphattunk mindarról, ami színessé teszi 
argentin-magyar életünket. Az újságot mindig kíváncsian és 
örömmel vettük kézbe. Köszönjük az érdekes interjúkat, a 
magyarországi híreket, az eseménynaptárt, a pontos, precíz 
információt, nyelvezetet, megjelenést. A velejáró rengeteg 
munkát. Köszönjük. Nagyon fogtok hiányozni. Itt mellékel-
jük a jelképes 2014-es AMH előfizetésünket, a nagy hálánk 
jeléül 9 újságos évért - mivel a 9 év bőven tízzel is felér!

Szeretettel és hálával,
Gorondi Péter és Judit

-----
Kedves Zsuzsó és Trixi!

Nagyon sajnálom, hogy az újság bezáródik. Mikor meg-
kaptam az újságot, rögtön nekiültem és kiolvastam elejétől 
végig - még a hirdetéseket is! Nagyon nívós újságnak tartot-
tam, és szerettem. Annyi jó cikk volt benne! Fog hiányozni, 
kimondottan pl. a Benedek Zsuzsi magyar nyelvelemezése, a 
Saáry Éva cikkei, a Hufi rész, és nem tudom felsorolni mind-
egyiket, de mind remek volt!

Az előre fizetett évet illetőleg, ne törődj vele, hogy vissza-
adjátok. Biztosan van ezernyi fizetnivalótok! Bár tudtam vol-
na segíteni nagyobb összeggel! Mindig csodáltalak Titeket, 
akik olyan lelkesen és odaadón adtátok időtöket, erőtöket a 
magyar kolónia ébrentartása érdekében.

Szeretettel
Kígyósi Katalin

-----
Kedves Zsuzsó!

Ma olvastam a január-februári lapot és értesültem, hogy a 
márciusi lesz az utolsó, amit ki tudtok adni. Tudtommal az én 
előfizetésem akkortájt jár le, de ha tévedek, esetleges tartozá-
somat odaadom Gorondi Pálnak. 

Nagyon sajnálom, hogy ennek a lapnak is ez lett a sorsa, de 
a körülmények tehetnek erről.

Üdvözlettel,
Davidházy János, Budapest

-----
Mélyen Tisztelt Haynalné! 

Nagyon sajnálom, hogy nem jelenik meg többé az AMH, 
ui. én még csak most találtam rá! Rengeteg jó cikket olvastam 
a lapban!

Nekem, mint szlovákiai/felvidéki magyarnak nagyon sokat 
jelentettek az ott élő magyarokról szóló cikkek. Nagyon jó 
volt olvasni arról, ahogy megemlékeznek az évfordulókról, 
és hogy milyen szépen ünnepelnek.

„Áldott legyen bárhol is él / minden Igaz magyar! / An-
gyalok kísérjék lépteit, / ki Szózatot szaval. / Áldott legyen 
mindörökre / e vérrel szentelt Föld! / Áldott legyen minden 
időben / a piros-fehér zöld!”

Nagyon sok tisztelettel, Önnek pedig jobbulást kívánok.
Weiszné Mária, Felvidék

-----
Haynalné Kesserű Zsuzsánna Úrnőnek
Kedves Zsuzsó!

Az utolsó AMH-ban a Szerkesztő üzenetében közölt hír na-
gyon szomorú. A magam életében történt csapások nem egy-
szer pozitív változásokat hoztak, amiben nem a vallás hite, 
hanem az egyedüli Isten személyemre ható segítsége adta az 
erőt.

Az anyagi kérdésre úgy gondolom, a kolónia megértéssel 
járulna hozzá az előfizetési és hirdetési díjak emeléséhez. 
Másrészt szép lenne, ha az itteni magyar ifjú nemzedékben 
lenne valaki, aki a vezetéseddel és ajánlataiddal folytatná a 
Hírlap úgy sajtó-, mint kultúrahatásával az itteniek magyar 
nemzeti érzését fenntartani.

Isten segítsen további életedben!
Szerető kézcsókkal,

técsői Móricz Iván
-----

Kedves Zsuzsó!
Elolvastam a hírt a Magyar Nemzetben. Remélem, hogy 

van valami kiút. A kulcs lenne, hogy ha valaki tudna gazda-
ságilag segíteni, ill. megint lennének magyar bevándorlók 
Argentínába, de ezt nem látom. Viszont amikor São Pauló-
ban voltam, találkoztam több, frissen érkezett magyarral, akik 
most ott dolgoznak. 

Minden jót kívánok Neked. Remek munkát végeztél!
Üdvözlettel:

Szőczi Árpád, Berlin
-----

Kedves Zsuzsó!
Nagyon sajnálom a hírt. Nem lehet valamit tenni? Akár a 

rádióban is egy rövid interjút az elkövetkező napokban, hogy 
hátha érkezne valahonnan segítség. Nagy veszteség lenne, ha 
megszűnne az Argentínai Magyar Hírlap. Éppen most, ami-
kor Ferenc pápánk argentin?!

Természetesen, mindig nagy örömmel és szeretettel várjuk 
híreiteket - ma már nincsenek távolságok. 

Szeretettel üdvözöllek
Vertse Márta, Vatikán Rádió, Róma

-----
Kedves Zsuzsó!

Levele hideg zuhanyként ért, mert én minderről semmit 
sem tudtam, igaz saját nyavalyáim miatt eléggé felületesen 
követtem a híreket. 

Mindenekelőtt borzasztóan sajnálom, hogy nemcsak a 
kolóniát, de az egyetemes magyar kultúrát is gazdagító lap 
kiadása véget ér. Nagy veszteség ez mindannyiunknak. Azt 
azért remélem, hogy az említett egészségügyi problémákban 
mielőbbi jobbulás áll be.

Nyilván minden emigrációs közösségnek megvan a maga 
természetes életpályája, s így is kisebb csoda, hogy az Ar-
gentínába elszármazottak több nemzedéken keresztül nem-
csak megőrizték, de gazdagították is a magyar nyelvet és 
kultúrát. Ez nem kis dolog, hisz saját családomban is látom, 
hogy közeli, európai országokba emigrált rokonaim is már a 
2. generációban igen gyakran elveszítik a magyar nyelvet és 
azonosságtudatot. 

Mindenesetre bízom benne, hogy ez nem az út vége, csak 
egy elágazás. A fiatalabb nemzedék talán fenntarthat egy in-
ternet-alapú hírlevelet, ami nyomdaköltségek nélkül minimá-
lis költséggel járna, s az Ön szakértelme és tanácsai nagymér-
tékben is segíthetnék. 

Azt is be kell látni, hogy a sokadik generáció számára csak 
spanyol nyelven lesz megélhető a magyar örökség, s az ér-
deklődésüket leginkább spanyolul írt, a magyar kultúrát, tör-
ténelmet és az országot bemutató színvonalas cikkekkel lehet 
fenntartani.

Az argentin gazdasági helyzetet szomorúan szemlélem, s 
valószínűleg igaza van az ismerősömnek, aki azt mondta a 
minap: Argentina y Economía no se entienden...

Köszönöm, hogy megosztotta velem a hírt, amely fölötti 
szomorúságomat enyhíti, s egyben büszkeséggel tölt el, hogy 
alkalmankénti hozzájárulásaimmal részese lehettem az Ar-
gentínai Magyar Hírlap missziójának. További argentínai 
munkásságához erőt és jó egészséget kívánok.

Üdvözlettel:
Cseszneky Miklós, Anglia

-----
Kedves Zsuzsó!

Karácsony alkalmából voltunk Gorondi Palkóéknal, és ott 
már leveled előtt értesültem, hogy nem lesz többé újság. 

Gondolom nagyon sok munkával es nem kis felelősséggel 
jár a munkád. Örülök, hogy része lehettem. Írok valamit az 
utolsó számra, persze. Most így hirtelen nem tudom, hogy 
mit... de még kitalálom. (l. HUFI 4.o.)

Köszönöm a munkádat, sokakat hozott össze az újság.
Nagy puszi

Benkő Teri, Budapest
-----

Kedves Zsuzsánna!
Borzasztóan sajnálom, hogy abba kell hagyniuk. Kitartást 

és jó egészséget kívánok Önöknek ezekben a nehéz időkben. 
Trixit üdvözlöm!

A Petőfi Irodalmi Múzeumban minden rendben.
Üdvözlettel

Csáki Zoli, PIM, Budapest
-----

Tisztelt Haynalné Kesserű Zsuzsánna!
Kedves Főszerkesztő Asszony!

Némi félelemmel nyitottam tegnap hozzám érkezett elek-
tronikus levelét, tán sejtettem, hogy rossz hírt fog közölni 
velem Ön.

Nagyon sajnálom, hogy folyóiratuk 2014 márciusa után 
már nem jelenik meg, de biztos vagyok abban, hogy új formá-
ban, új névvel egy idő eltelte után tisztelt szerkesztőtársaival 
együtt ismét munkához látnak, új magyar nyelvű folyóiratot 
készítenek majd, a mostani kudarc nem szegi kedvüket. 

Sok sikert kívánok a biztosra vett folytatásukhoz!
Tisztelettel:

dr. Kováts Zsolt, Székesfehérvár
-----

Kedves Zsuzsó! 
São Paulóban találkoztunk, én voltam az ottani Kőrösi ösz-

töndíjas, és volt szerencsém közösen dolgozni Önnel a LA-
MOSZSZ nagygyűlésről írt cikk kapcsán.

Sajnálattal értesültem a lapot érintő fejleményekről. Kívá-
nom, hogy legyen folytatása, valamint hogy egészségügyi té-
ren is pozitív fordulat álljon be.

Csodálatos munkát végzett ebben a 9 évben, világszerte 
büszkék Önre a magyarok. Nem volt hiába a sok munka. A 
folytatás feszegetése helyett, véleményem szerint a pillana-
tot kellene megragadni: megállni és ünnepelni az elmúlt évek 
sikereit!

Baráti üdvözlettel:
Szeghalmi Zsolt, Magyarország

-----
Zsuzsókám!

Nagyon szomorúan olvastam a Te híredet, hogy megszűnik 
az AMH. Sajnos, nem tehetsz mást, egyrészt egészséged érde-
kében, másrészt országunk gazdasági helyzete is reménytelen 
a jövőben. 

Rettenetesen fogom hiányolni az újságunkat. Sok kézen 
ment át, mind jók voltak, de a Te nívód sokkal magasabb, 
mondhatnám tökéletes! Az AMH által az egész világ külföl-
dön élő magyarságával is volt kapcsolatunk. Nem is beszélve 
Magyarországról. Vagyis mind azokkal, akik időközben itt 
voltak, itt dolgoztak, most pedig más országokban képvisel-
nek minket, és így megmaradhatott velük az igazi jó barátság. 
Mindezt a Te remek munkádnak köszönhetjük. 

Zsuszókám, legfontosabb az egészség. Egy nyugodtabb, 
nem idegtépő életmóddal egész biztosan helyrebillen! A ma-
gam részéről csak gratulálni tudok Neked, és köszönni mind-
azt, amit érettünk tettél!

Sok szeretettel 
Dőryné Széchényi Ilcsi

-----
Zsuzsókám!

Végtelenül sajnálom, hogy országunk anyagi válsága kény-
szerít arra az elhatározásra, hogy megszüntessed az Argentí-
nai Magyar Hírlap szerkesztését, de még inkább elszomorít, 
hogy egészségi okaid is vannak rá. 

Szeretném hálás köszönetemet kifejezni elsősorban Neked, 
hogy alkalmat adtál írásaim közlésére éveken keresztül az 

AMH-ban. Valóban megtisztelve éreztem magam, hogy az 
egyetlen magyar nyelvű dél-amerikai újságnak része lehetek. 
Olvasóinknak köszönöm, hogy többször adták tudomásomra 
tetszésüket a kolónia eseményeiről írt fényképes krónikáim 
kapcsán.

Nagyon komoly munkát végeztetek Trixivel együtt, fárad-
hatatlanul és szeretettel dolgoztatok hosszú éveken keresztül, 
hogy az újság eljusson olvasóihoz. Nagy űrt hagytok magatok 
után. Nehéz lesz utánpótlást találni, de optimista és pozitív 
lelkem bízik abban, hogy lesz folytatás.

Szeretettel és hálával mindkettőtöknek
Balthazár Mártha
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*
S milyen a mai világ? Turista látványossággá váltak a 

hősi halottak, ami ellen a jó erkölcs tiltakozik. Az ola-
szok, ha találnak egy olasz holtestet lehozzák és elte-
metik... Állítólag az egykori front mintegy 200 km-es 
hosszában számítani lehet több ilyen lelet előkerülésé-
vel. Mi már nem tudjuk azonosítani saját halottainkat. 
Rákosiék minden első világháborús katonai dokumen-
tumot megsemmisítettek 

Most, a 100. évforduló küszöbén ideje volna az oszt-
rák és a magyar honvédelemnek közösen eltemetni 
a halottainkat! Kell erre pénzt s erőt találni - ha jutott 
Irakra, Afganisztánra… ■ (l. úgyszintén 1.o. Mementó)

S ezen az oldalon a védekezők pa-
rancsnokai: Conrad von Hötzen-
dorf tábornok, Svetozar Boroević 
(magyarul Borojevics Szvetozár) 
horvát vezérezredes, August von 
Mackensen generális (fotó). Sok-
szor elhangzott nevek, ami a mai 
fiatalok számára szinte aligha mond 
valamit. 

Emlékek után kutatva, elevene-
dik meg egy epizód:

Nagyapám ezredét egy alaklommal meglátogatta Bo-
rojevics vezérezredes, valahol a Dolomitokban. Amire 
a háború végeztével, az egykori bajtársakkal úgy be-
széltek erről a látogatásról, mint valami fontos időszá-
mítási dátumról: „...no, az még a Szvetozár előtt volt, 
amikor lezuhant az ágyunk a szakadékba… - nem, nem: 
az Szvetozár után volt, amikor azt a nagy pergőtüzet 
kaptuk…”

Ilyen s hasonló történteket hallgatva rágtam a körmö-
met az öregek között. Minden szavuk izgalmat, sejtel-
mes történeteket hordozott. Megpróbáltam elképzelni a 

nagy hegyeket, ahol mindig hó van, s ahol hóba ásva 
kellett aludni. Döbbenten csodálkoztam ezen: hóban 
aludni? De nemcsak aludni kellett a hóban, hanem te-
metkezni is! Nem volt ott egy ásónyomra való föld se. 
Nem volt ott más, csak szikla, hó, jég - és halál. 

Csörlőkkel húzták fel az ellátmányt 3000 m magas-
ba. Halottak visszaszállítására nem volt mód s lehető-
ség. Ott lettek eltemetve a „fiuk”, a hóba - gondolva 
arra: majd a háború után megkapják a végtisztességet. 
Csakhogy a végtisztesség elmaradt… Most, 2012 óta 
- és azóta szinte folyamatosan - a globális felmelege-
dés nyomán sorra kerülnek elő harcterek, lövészárkok. 
Előkerült egy lavina által betemetett fedezék is, ahol 
épségben megmaradtak harci eszközök, székek, asztal, 
fekvőhely, levelek, még egy korabeli Pesti Hírlap is... 

A legutóbbi leletek pár hete keringenek az európai la-
pokban: előkerültek a jég fogságából az egykori katonák 
maradványai is... A helyszínre érkező olasz régész meg-
rökönyödve mondta: Szinte érzem a háború szagát… 

Történelem
Barkuti Jenő:

„Lent a vén Doberdón süvít a szél. 
Elkerül az álom, nem alszom én…”                                   Doberdó…

Régmúlt 
időkbe 
visz ez az 
elfeledett 
katonadal. Jó 
néhányszor 
hallottam 
gyerekko-
romban, 
amikor 
nagyapámék

néha-néha összejöttek s egy kancsó bor mellett elme-
rengtek, elbúslakodtak a régi ütközeteken. A kenyeres 
pajtásokon, akik sohase tértek vissza. Ottmaradtak va-
lahol a francia Verdunnél, a lengyel Gorlicenél, vagy az 
olasz Isonzonál. Nekünk, magyaroknak ugyancsak ki-
jutott az első világégésből. Legfőképpen az olasz front 
szívta fel a magyar vért. S ami utána jött…

Tizenkét csatát vívott az osztrák-magyar hadsereg az 
árulás folytán ellenük forduló olasz hadsereggel, azon a 
bizonyos olasz fronton, ami most az olasz-szlovén Al-
pokban húzódik 2-3000 m magasan. Ez a frontszakasz 
1915-ben nyílt meg, miután az olasz „szövetségesek” 
átálltak az antant hatalmakhoz. Ez az átállás, történé-
szek szerint, megfordította a háború kimenetelét . Így 
volt-e, vagy sem? Már soha nem fogjuk megtudni. A 
történelemben ui. a lehetett volna, és a ha úgy lett volna 
fogalomnak nincs értelme. 

Ami viszont tény: az olaszok keserves árat fizettek az 
átállásért. Olyan ellenféllel találták szembe magukat, 
ami félmilliónyi olasznak lett a halála. A hómezőkön, 
magaslatokért vívott értelmetlen csaták színhelyeit úgy 
emlegették az olaszok: a fehér pokol. Évekig tartó har-
cok után se tudtak áttörni. 

*
Mi, magyarok, a nagyapák által 

elmesélt történetekből, régi köny-
vek lapjairól ismerjük ezt a poklot. 
Sajnos már csak kevesen emléke-
zünk az akkor elmesélt történe-
tekre. Helységnevek, tábornokok 
nevei villannak föl a múlt homályá-
ból: Doberdó, Monte Grappa, Ca-
poretto s a híres-hírhedt Cadorna 
tábornok, aki olasz fiuk százezreit 
hajtotta a biztos halálba. 

 Doberdó: testközeli harcok

Doberdó, a magyar Golgota

Frontvonal a Julia Alpokban (korabeli felvétel)

Zsebekből előkerült 
néhány fillér

Magaslat a Monte Grappán, amiért olyan sokan meghaltak: 
Di qui non si passa - Itt nem jutnak át... (mai fölvétel)

◄ Egy 
ágyú-
darab a 
Dolomi-
tokban, 
amit 
szét-
szedve 
se 
lehetett 
lehozni

Egy oszlop hegyivadász-trén

 Jól álcázott fedezék

►►
Ahol már lehetett 

temetni 

►►
Olaszok roham 
előtt, Isonzónál 

(korabeli felvétel)

►
Akiknek 

jutott hely 
a több 

száz 
katona-
temető 

egyikében

▲ Hóban elhantolva ►

▼ A jégkoporósban...
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M i t  h a l l o t t  a z  A M H  ? Tisztelt Főszerkesztő Asszony, 
kedves Zsuzsó!

Szomorú szívvel olvastam a Hírlap-
ban megjelent váratlan bejelentését, 
hogy kilencévnyi működés után a kö-
vetkező lapszámtól az újság megszűnik. 
A hír különösen elszomorító, hiszen az 
egyetlen latin-amerikai magyar nyelvű 
sajtótermék megszűnése hatalmas űrt 
hagy maga után. 

A lap hónapról hónapra tartalmas cik-
kei révén új, hasznos információkkal 
látta el a Latin-Amerikai kontinensen 
szétszóródott magyarokat, ezzel is ösz-
szetartva a több ezer kilométerre lakó 
honfitársakat. Az újság mindig méltó 
módon emlékezett meg a magyar nem-
zeti ünnepekről, az anyaországi esemé-
nyekről, mellyel elősegítette a nemzeti 
hagyományok, a magyar kultúra értékei-
nek fennmaradását, valamint a diaszpó-
ra és az óhaza kapcsolatának erősítését. 
Értékes segítséget nyújtott a fiatalabb 

nemzedékek számára, hogy elsajátítsák 
szüleik, nagyszüleik nyelvét, megismer-
jék annak finomságait, fórumul szolgált 
a kolónia számára, bemutatva a közös-
ség életét, örömeit, bánatait. 

Köszönetemet szeretném kifejezni 
magam és munkatársaim nevében is 
azért az áldozatos munkáért, amelyet a 
hosszú évek alatt végzett, ezzel is meg-
könnyítve a nagykövetség és a konzulá-
tus munkáját. Csak a reményemet tudom 
kifejezni, hogy a fiatalabb magyar nem-
zedék körében akad olyan elkötelezett, 
kitartó, vállalkozó szellemű és kedvű 
honfitársunk, aki képes lesz folytatni az 
AMH teremtette tradíciók alapján ezt a 
munkát, amit túlzás nélkül küldetésnek 
lehetett tekinteni. A mérce mindenestre 
igen magasra került.

További tevékenységéhez kitartást, 
erőt és jó egészséget kívánok.

Varga Koritár Pál
nagykövet

Lőrincz Márton 
emlékünnepély  (*)

14. alkalommal ren-
dezték meg a székelyföl-
di Korondon a Lőrincz 
Márton Nemzetközi 
Birkózó Emlékversenyt 
(január 25) 19 csapat 230 
versenyzőjével Romá-
niából, Magyarországról 
és a Moldovai Köztársa-

ságból. Egyik kiemelkedő esemény volt 
Lőrincz Márton halotti anyakönyvi kivo-
natának átadása, aki Korondon született, 
1936-ban olimpiai bajnok lett, a II. VH 
után Argentínában telepedett le. A halot-
ti anyakönyvi kivonat a Buenos Aires-i 
nagykövetség és a csíkszeredai főkonzu-
látus közreműködésével került Korondra. 
A kapcsolatfelvételben a korábbi Buenos 
Aires-i konzul, Szarka Gábor segített. A 
szépen bekeretezett anyakönyvi kivonatot 
Korond Község Polgármesteri Hivatala a 
tervezett Lőrincz Márton Emlékmúzeum-
ba kívánja elhelyezni. 
(*) Lőrincz Márton a berlini olimpián arany-
érmet nyert, a menekülés előtt levente spor-
toktató volt. Salzburgban abból élt, hogy egy 
másik volt olimpiai birkózóval, Zombori 
Ödönnel látványos cirkuszi birkózásokat mu-
tattak be. 1948 májusában érkezett Argentíná-
ba. Mint az akkori emigránsok valamennyien, 
alkalmi munkákkal igyekezett magát víz fö-
lött tartani, majd Barilocheban próbálkozott. 
Buenos Airesben hunyt el, 1961-ben, belső 
vérzés következtében. Szerk.

Búcsú 
Rimanóczy Ádámtól

(1928. augusztus 21 - 2014. január 17)
Valódi Oroszlánként méltóan képvi-

selte a csillagképét minden értékével és 
tulajdonságával. Kortársai közül talán a 
legerősebb volt, tartózkodó és állhatatos. 
Leste a „zsákmányt”, a sikert, de ugyan-
akkor diszkréten nagylelkű volt a szűköl-
ködök felé.

Ismert erdélyi család sarja volt. A sem-
miből kezdte Argentínába érkezése után. 
Alkalmazottból feldolgozta magát vál-
lalatvezetővé. Szenvedélyei: a tenisz és 
a bridzs, aminek mestere volt. Nagyon 
kedvelte a modern zenét.

Perczel Judithtal kétgyermekes csalá-
dot alapított. Felesége halála és egy rövid 
legényélet után Jakab Judit személyében 
talált méltó élettársat.

Bármilyen áldozatot megadott volna 
lánya, Margarita veleszületett betegsége 
feljavítására. Lánya halála után azonban 
életkedve csökkenni kezdett. A Németor-
szágban élő fia, Péter napi telefonhívá-
saival tartotta benne a lelket. Élettársa, 
Judit halálával teljesen elvesztette élni-
akarását.

Senkinek terhére nem volt. Minden 
komolyabb betegség nélkül diszkréten 
hagyott itt bennünket. Úr volt. Oroszlán.

Béke hamvaira!
Bobrik György

                                                                                                                                                              Elhalálozások
- özv. Rakolczay Gézáné, szül. Martha 

von Rieger, január 10-én - éppen egy év-
vel lánya, Judit halála után - 94. évében, 
Entre Ríosban elhunyt. Misével búcsúz-
tatták a Mindszentynumban, január 14-én.
- Rimanóczy Ádám kedves előfizetőnk 

január 17-én meghalt (l. búcsú szomszé-
dos hasábban és átellenes oldalon).
- Most kapott hír szerint Páger Judit, An-

tal, a híres művész nagyobbik lánya, január 
2. felében teljesen csendben meghalt. Gyá-
szolja 2 lánya és fia. Judit a szerkesztő gye-
rekkori játszótársa volt az emigráció első 
éveiben, Olivoson, míg az 1956-ban Ma-
gyaroszágra távozott apja után ment.

Betegeink
- Kígyósi Katalin kedves előfizetőnk, 

barátunk ütőértágítással járó szívoperáci-
ón esett át januárban. Márciusban követ-
kezik a szívbillentyű helyettesítése. Sok 
szeretettel kívánunk mielőbbi javulást! 

Születés(ek)
- Január 7-én megszületett Collia Niki 

és Olenka Kaliski 2. gyermeke, María 
Clara, Klárika. Bátyja, a kis Lucas Luki
nagyon 
boldog 
kishúgával 
és szeretet-
tel őrködik 
fölötte. Sok 
boldogságot 
kívánunk a 
Collia csa-
ládnak!
- Január 8-án, Asunción (Paraguay)-

ban megszületett Bonapartian Dani és 
Hicks Melissa kisfia, Vencel, aki 1. nap-
tól kezdve 
nagyon jól 
viselkedett. 
Májusra ter-
vezik Buenos 
Airesben a 
keresztelőt a 
városi örmény 
katedrálisban. 
Gratulálunk 
az ifjú párnak 
és az 1. unoká-
val túlboldog 
nagyszülőknek!

  Születésnap(ok)
Kedves Zsuzsika! MI TÖRTÉNT? 

Köszönettel - gondolom mindenki nevé-
ben - boldog születésnapot! Szeretettel 
Schirl Pali (Zengúz)
- 95 éves születésnap? Igen, csakhogy 

„összetett”! Lomniczy Józsiéknál vi-
dám, zajos társaság jött össze a nagy 
esőzések után a házifiú Mátyás 50. és 
Haynal Edithke 45. közös születésnapi 
megünneplésére. A fölforgatott, vendég-
szerető ház tele lett sárral, a hangulat te-
tőfokán a 2 ünnepelttel  bizony kényszer-

fürdést
 hajtottak 

végre a
 meden-

cében! 
Hajnalig 

tartott a jó 
hangulat. 
Gratulá-

lunk! 

- Sebess Zsuzsi barátunk, tá-
mogatónk megérdemelt, nagy örömnek 
néz elébe: április elején indul Hawaiiba, 
ahol valódi kerek születésnapját ünnepel-
heti az USA-ban élő fia, Mitchell And-
rew-val és családjával: megint láthatja a 
távolba költözött kis unokáit! Vele örü-
lünk, és előre gratulálunk!

Utazók
- Zaháné Alexandra Paulával együtt 

ismét testvéri találkozóra sietett Európá-
ba. Kedvesen elvitték magukkal az Eu-
rópába szánt AMH kettősszámát. Mad-
ridban találkoztak Zaha Ilóval, Dóryné 
Paulette-el és lánya Kingával, és ott 
postázták együtt az újságokat, hogy az 
olvasók hamarabb megkapják.     

    
 

Madrid és Barcelona után Németország 
Dóryéknál, majd Berlin Zaha Esztiék-
hez, hogy a kis Csillát is élvezhessék. 
Végül Budapest, hogy t.k. találkozzanak 
a ZIK ösztöndíjasokkal. Február 20-ra 
vártuk őket vissza!

- A lelépő szerkesztőt nagy kitüntetés 
érte: Budapestre hívták, hogy részt ve-
gyen a Magyar Országgyűlés elnöke, Kö-
vér László által támogatott konferencián: 
„Magyar nők a nagyvilágban” (február 28 
- március 2). A nők a család és a közössé-
gek motorjai, ezért akarják megbeszélni a 
gondokat, örömöket, és egymást erősíteni 
a keresztény értékrend melletti kiállásban. 
- Az Oleander csoport hölgyei idén is a 

közös tengerparti nyaralást választották, 
Papp Jenő és Zizi egyik nyaralójában, 
Villa Gesellben, ahol a szokásos jó han-
gulattal töltötték napjaikat.
- Bonapartianné Graul Trixit néhány 

barátnő meglepte egy repülőjeggyel - így 
mint frissensült nagymama átutazhatott 
Asunciónba megismerni 1. kis unokáját, 
Bonapartian-Hicks Vencelt. 13 felejt-
hetetlen napot töltött Daniéknál.
- Kerekes Marciék a nyári szabadságra 

dél felé utaztak, felesége Pachu család-
jával és húgával, Cilivel. Barilocheban 
meglátogatták Zombory Caroékat és 
Papp Gabiékat. 
- Dr. Némethy Kesserű Judit PhD pár 

hónapos itt-tartózkodásra érkezett, hogy 
a New York University helybeli lerakatá-
nál levezessen 1 szemesztert. 
- Tóth Katinka 

elindult a 
nagyvilágba, 
édesanyja, Re-
tezár Mónika 
jelzése szerint 
„hamuban sült 
pogácsával a ta-
risznyájában...” 
Sajnos már nem 
lesz rá alkalom, 
hogy az AMH 
kövesse útját 
és beszámoljon 
élményeiről... 

 Események 
- Grabner István, a népszerű Pisti de-

cember 9-én a Buenos Aires-i egyetemen 
szerencsésen letette az utolsó szigorlatát. 

Immár a gyógyszerész diploma birtokában 
február 24-én bátran nekivág az orvosi pá-
lyának (!) a Semic-ben. Gratulálunk!
- Már-már közömbösen olvassuk az új-

ságban nap mint nap megjelenő rémhíre-
ket: betörések, rablások, gyilkolások, erő-
szak minden vonalon. Azonban mellbevág 
a hír, amikor egy közeli családot érinti a 
baj. Barátainkat hajnali 5 órakor rázta 
föl egy telefonhívás. Megtévesztően jó 
utánzással hangzott el fiúk kétségbeesett 
rimánkodása, hogy gonosztevők hatalmá-

ba került, és megölik, ha szü-
lei nem sietnek befizetni egy 
nagy összeget. Sebtében ösz-
szekapkodták egész megtaka-
rított pénzüket és lóhalálában 
vitték a kijelölt helyre. Utána 
derült ki, hogy az egész, ún. 
„virtuális emberrablás” és 
zsarolás, egy börtönből szer-
vezett telefonhívásból indult, 
ami sajnos országunkban szé-
pen virágzik. A megrázkódta-
tás sokáig kihat, nehezen en-

ged föl a félelem és egyfajta „agybénulás” 
a szörnyű éjjeli kaland után.

EZ-AZ
- 2014. január elején újból beindult a 

chilei magyar nagykövetség. Ez alkalom-
mal Buenos Airesből Varga Koritár Pál 
nagykövet utazott Santiagóba. 
- A Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság 

megadással közli, hogy nekik is meg kell 
szüntetniük működésüket már az idén. 
Nincs, aki „átvenné a stafétabotot”… A 
hü hallgatóság nagyon fogja hiányolni 
az olykor magasröptű, mindig érdekes 
témákat hozó, mindinkább már spanyol 
nyelven elhangzó előadásokat.
- Az AMISZ február 3-án tartotta meg 

Szabo Eva elnökletében évkezdeti Vá-
lasztmányi gyűlését. Az Intézmények 
képviselőinek sikerült egyeztetni az évi 
eseménynaptár dátumait, hogy lehetőleg 
ne adódjék ütközet. (l. átellenes oldal) 
- Székásy Miklós az Amazon-Kindle-nél 

rábukkant egy House of Bathory c. könyvre. 
Véleménye szerint eléggé szórakoztató ol-
vasmány, bár teljesen abszurd és a történelmi 
része csupa hiba. A források között szerepel 
az USA-i szlovák nagykövet, akitől szár-
mazhatnak a téves történelmi adatok: a szer-
ző nyilván nem sokat kutathatott máshol. A 
szlovákok csupa jó emberek, a magyarok 
mind vérszomjas, kegyetlen, rabszolgatartó 
(!) személyek. Barátunk nem volt rest, ékes 
angol nyelven írt az Amazonnak alapos kri-
tikát (már megjelent a honlapjukon), amiben 
adatokkal, dátumokkal, nevekkel helyreál-
lítja a történelmi igazságot. Bravó, Miklós!
(a levél kikérhető szerkesztőségünkből).
- A Hungária Egyesület nagy fába vágta 

fejszéjét: a tatarozással és átalakítással járó 
munkálatok jól haladnak, mivel a szükséges 
anyag nagy részét már jóelőre megvásárol-
ták. Az ebédlőpadló felújítását utólag dön-
tötték el. Az elnök által kinevezett építkezé-
si bizottságból Egey Gyula és Papp Jenő 
fölváltva járnak kontrollra. A szakszerve-
zeti és számos egyéb nehézség ellenére re-
méljük, hogy rendben meg tudják tartani a 
március 15-i díszünnepséget!   (BGT/HKZS)

Vidám bélyegezés b.-j.: Dóryné Paulette, 
Zaha Iló, hátul Zaha Paula

Íme, máma írok a rovatvezetőnek
A múlt kerget minket, az élmények törnek,

Forognak a percek. De évek elmúltával
Zsuzsika jelen van, szorgalmas munkával,

Tudással, érzéssel alkot minden téren.
Senkinek sem teher, csak ad nagy szerényen.

Tanáccsal is ellát, vigasztal a bajban 
Harmóniát teremt a megnemértés zajban. 

Máma nagy eventus: február nyolc 
„Gólyarepüléssel van tele a polc”...  

Persze ez egykor volt, máma nem kell pólya 
Ma már szülészorvos lett a kelepelő gólya.  

De minket az emlékek pázsitra terelnek. 
A múlt és a jövő így egyformán emelnek.

Zsuzsika, kívánok számodra sok évet 
Isten áldásával, sok vigaszos révet!

De máma sok pezsgőt, meg minden ilyesmit  
Napsütéses jövőt, így kibírsz majd akármit!

j.-b.: Zaha Paula és Alexandra uzsonnával várták a 
gyerekeket: Avedikian Sirun, Blahó Sofi, Perucca Guada, Íjjas 
Christian, Makkos Sebi, Walovits Iván, Gorondi Gábor 
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  Mi történt?     Társadalmi hírek, események.  (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

   Események    

Kinyitottam szá-
mítógépem irattá-
rát, és a „Ma-
gyar Hírlap cik-
keim” fájlbe saj-

nos utoljára írtam be a dátumot: 
2014. március. 

Ma, a 10. év kezdetén először 
nem gondolkodom azon, hogy 
mi történt az elmúlt hetekben 
és kinek írok. Főszerkesztőnk, 
Haynalné Kesserű Zsuzsó a 
január-februári kettősszámunk 
1. oldalán bejelentette, döntését 
megindokolva, hogy az AMH 
ezennel megszűnik. Ez a vezér-
cikk mindannyiunkat megrá-
zott. Engem mint hűséges, lelkes 
rovatvezetőt nagyon elszomorí-
tott. 

Milyen drámai, hogy a 9. év-
folyamot egy „gyászjelentéssel” 

zárjuk. Az elmúlt vakációs nyá-
ri meleg hetekben, akár anyagi 
gondok vagy vidám kikapcsoló-
dás közepette olvasóink fel sem 
ocsúdtak ebből a lesújtó hírből. 
Most, a mozgalmas munkaév 
kezdetén veszik majd igazán ész-
re a hiányt. Hálás vagyok szer-
kesztőnknek, hogy nem a ket-
tősszámmal fejezte be az újság 
pályafutását, hanem ígért nekünk 
egy utolsó, de biztató márciu-
si számot, amivel nekivágha-
tunk egy újabb munkaévnek. 

Eddig minden év kezdetén Jó 
kedvet és bőséget kívántam ol-
vasóimnak. A csüggedéstől, kö-
zömbösségtől igyekeztem őket 
megóvni. Ma sincs másképpen. 
Bízom abban, hogy lesznek fia-
talok, akik majd interneten foly-
tatják a hírközlést és fenntartják 

a kapcsolatot az immár jól ösz-
szeforrt magyar kolóniában. Eh-
hez elsősorban tehetség, aztán 
jókedv - de főképpen kitartás és 
egy nagy adag fegyelem szük-
séges. - Elárulom, hogy fiatal 
koromban miért engem válasz-
tottak meg „vezetőnek” nálam 
sokkalta jelesebb személyek he-
lyett? Mert nem sértődtem meg, 
ha kritizáltak és „nem vettem 
észre”, ha sérteni akartak. (Idő-
sebb korban ez a tehetség egyre 
kopik: az idősödő ember érzéke-
nyebb lesz...)

*
Argentína politikai fejlemé-

nyeiről nem tudok semmi újat, 
még kevésbé biztatót jelenteni. 
Legutóbbi számunkban részle-
tesen beszámoltam a kormány 
felújításáról, új „kulcsminisz-

terekről”. Azóta minden reggel 
meghallgatom Cristina Kirch-
ner elnöknő szószólójának, Jor-
ge Capitanich kabinetfőnöknek 
monoton sajtókonferenciáját 
(„intézzük az intézendőket”). 
Kirchnerné asszony fejműtétje 
óta komolyan veszi orvosai taná-
csát. Takarékoskodik hangjával 
és ideges, harcias kitöréseivel. 

Meglepett február 4-i fellé-
pése. Elegáns fehér selyemru-
hában, kisimult, megfiatalodott 
arcvonásokkal, szép hajvise-
lettel, szokatlanul lágy hangon 
szólította meg honleányait és 
honfiait, emlékeztetve őket (pil-
lantás az égre) az „ő” (férje) sza-
vaira. Bevallom, elbűvölt. Po-
pulista szózata a szegényeknek 
márciusra 20%-os nyugdíjeme-
lést ígért - miközben az élelmi-

szerárak 40%-ot emelkedtek... 
Színészi tehetségét Argentíná-
ban egyetlen politikus sem tudta 
felülmúlni. Magyarországon ta-
lán - Gyurcsány.

*
Magyarországról az elmúlt 

hónapokban több fontos poli-
tikus látogatta meg argentin-
magyar közösségünket. Azóta 
értesültünk, hogy az idei ország-
gyűlési képviselőválasztásokat  
április 6-án fogják megtartani. 
Nagyon örvendetes lenne, ha az 
argentin magyarok élnének új 
választójogukkal. Eddig nagyon 
kevesen jelentkeztek. Ennek 
nem a lustaság vagy közömbös-
ség, inkább a szerénység az oka. 
A dél-amerikai magyarok sza-
vazatai vajon mennyire billentik 
meg a mérleget?

- Február 3-án az evangélikus egyház 
helyiségében tartotta meg az AMISZ az 
idei első választmányi gyűlését. Vattay 
Miklós titkár előre elküldte a tárgyso-
rozatot. A gyűlés elsődleges célja kife-
jezetten az volt, hogy az Intézmények 
rendezvényeinek pontos dátumát 2014-
re leszögezzék és összeegyeztessék. 

Sajnos azonban nem futott be minden 
Intézmény közlése. Egey Gyula, a Hun-
gária Egyesület vezetőségi tagja szerint 
az építkezést február végére befejezik. 
Reméli, hogy a március 15-re tervezett 
Nemzeti ünnepünket ott fogják megtarta-
ni. Megtudtuk, hogy az ünnepi beszédet 
a Budapestről jött Szabó Zsolt (BI) fog-
ja tartani, ui. közben a magyar nagykö-
vet, dr. Varga Koritár Pál jelezte, hogy 
márciusban részt vesz az immár tizedszer 
Pinamarban rendezendő nemzetközi 
filmhéten, 3 magyar film bemutatóján. 

Szabo Eva AMISZ elnök kérte, hogy 
minél előbb jelentsük be évi rendezvé-
nyeink tervét. Eddig az AMH figyelmez-
tetett bennünket, hogy az Eseménynap-
tárnak időben adjuk le programjainkat. 
Ki fogja ezek után vállalni a figyelmez-
tetéseket? A Segélyegylet részéről már 
tudjuk pontosan, hogy az évi közgyűlést 
vasárnap, május 18-án tartják meg, hi-
vatalosan 11 órai kezdettel és utána kö-
zös ebéddel. Melyik újságban fogjuk ezt 
publikálni? 

Ma még el sem tudjuk képzelni, hogyan 
alakul argentínai magyar közéletünk 
a Magyar Hírlap nélkül. Kétségtelen, 
hogy az AMISZ-ra sokkal több felelős-
ségteljes munka vár. Az elmúlt években 
szerencsénkre mind a magyar kormány 
és annak képviselője, a nagykövetség, 
mind az argentin hatóságok felé nagy 

elismerést vívtak ki a magyar közösség 
számára. Ahhoz, hogy a jövőben Hírlap 
nélkül feladatukban helyt tudjanak áll-
ni, a tagok élénkebb részvételére lenne 
szükség. Még a havi egyszeri, a hónap 1. 
hétfőjén a gyűlésre fenntartott egyetlen 
estét sem szánja rá minden Intézmény. 
Önkéntes munkára senki sem tolong. 

- Ember tervez, Isten végez... Február 
első hetére nálam, Palermóban tervez-
tem egy családi születésnapot öcsém, 
Bonczos Miklós (87 éves, chilei lakos, 
tavaly november 29-e óta özvegy), fiam 
Sebess Péter (68 éves, carilói lakos, nős) 
és magam (89, özvegy) örömére. Sajnos 
ebből a tervből csak Péter születésnapját 
sikerült február 4-re „beszorítani” egy 
nagyon vidám, rövid díszebéd kereté-
ben. Péter feleségével, Mausival együtt 
egy nap alatt elintézte hivatalos dolgait 
és velem születésnapját úgy, hogy este 
7 órára már vissza is érkezett Carilóba. 
Paulo és Gabriela unokáimmal együtt 
öten koccintottunk az unokák által fel-
szolgált nagyon finom pezsgővel. Gab-
riela elfelejtette cukrászdájából elhozni a 
tortát, én meg a fényképezést... 

Február 14-re, Budapestről 4 magyar 
vendéggel egyetemben várom haza vi-
dám unokámat, Mitchell Carolinát. Ca-
rolina 40 éves, Saltában lakik, a helybeli 
Museo de Arte Moderno kurátora. Emel-
lett festőművész és triatlon bajnok. Az ő 
kedvükért a szokásos egyhónapos febru-
ári nyaralásomat Uruguayban egy hétre 
lerövidítettem. Ugyanakkor Carolina ha-
zarepül Saltába, mert vőlegénye és mun-
kaadói már így is csóválják a fejüket. 
Ugyanis kapott ajándékba egy meghí-

vást, magyarországi utat, mert elvállalta 
a főszerepet egy most készülő dokument-
filmben. Ezt kissé el kell magyaráznom. 
Két évvel ezelőtt, amikor Budapesten, a 
Balassi Intézetben befejezte ösztöndíjjal 
nyert tanulmányútját, nagy sikert aratott 
az év végi záródolgozatával. Ritka értel-
mes és érett, nagyon komolyan vette ta-
nulmányait, ellentétben fiatalabb diákok-
kal, akik idejük nagy részét ismerkedésre 
és turizmusra szánták. Múzeumokban 
és levéltárakban szorgalmasan kutatott, 
hogy dédapjairól egy történelmi dolgo-
zatot írjon. Sebess Dénes dédapja túl 
messze és nehéz diónak tűnt, így végül is 
Bonczos Miklós dédapja politikai pálya-
futását választotta tanulmánya megírásá-
ra. Erről így nyilatkozott Bakody Csil-
la, a biráló bizottság tagja: „A dolgozat 
sok szempontból különleges. Caro olyan 
családtagjáról szól, aki aktív szereplője 
volt a két világháború közötti magyar 
politikai életnek, és olyan személyek em-
lékeznek vissza ezekre az időkre, illetve 
rá, akik még ma is élnek. Ez az ún. oral 
history, aminek mindenképpen forrásér-
téke van, még akkor is, ha esetleg ez a 
visszaemlékezés nem pontos és ténysze-
rű. Osztályzat: 5, jeles.”

A dokumentfilmet már akkor tervez-
ték, de nem tudták pörgetni, mert Caro-
lina indult haza. Azonban a forgatáshoz 
szükséges anyagi alapot egy pályázattal 
ezelőtt pár hónappal megnyerték. A 4 
személyből álló filmcsoport tagjai: Ecse-
dy Márton (44 éves budapesti lakos) a 
TrionFilm KFT rendező-ügyvezetője 
és filmfelvevő társa, Várkonyi Sándor 
(50 éves budapesti lakos), Nagy Anikó 
Mária (40 éves) és férje Mánya Szilárd 
(44 éves) Csíkszereda/Miercurea Ciuc/ 
születésűek, gödöllői lakosok. 

Carolina unokatestvérével, Sebess 
Marianával január 31-én érkezett Buda-
pestre. A filmezést február 3-án kezdték 
el. A forgatókönyvet és az egész prog-
ramot Nagy Anikó és Ecsedy Márton 
a záródolgozat és a tőlem kapott adatok 
alapján dolgozták ki. Erről Caro naponta 
küldött képeket. A Szent Margit intézetet 

és termeit volt tornatanárnőm, a ma 99
éves Zsuzsa néni mutatta meg Carónak. 
Könnyekig 
meghatott! 
Kézzel írott 
naplómból 
kértek tőlem 
események-
ről pontos 
dátumokat. 
A film végét 
itt, Buenos
Airesben 
fogják fel-
venni. A cso-
port február 
14. és 20. között a Mindszentynumban 
foglalt szállást. Az itteni terveikről ed-
dig semmit sem tudok, kivéve azt, hogy 
velem, mint élő tanúval is szeretnének 
beszélgetni. Mondanom sem kell, meny-
nyire kíváncsi vagyok, hogy mit fognak 
ebből a végén kihozni.

*
Január 28-án búcsúztattuk a Mind-

szentynumban Rimanóczy Ádám ba-
rátunkat. 84 évesen köszönt rá a halál a 
Finochietto klinikán, súlyos depresszió 
és végelgyengülés következtében január 
17-én. A Németországban élő fia, Ri-
manóczy Péter és unokája, Rimanóczy 
Florencia kérésére a búcsúmegemléke-
zés az ő jelenlétükben történt. A katolikus 
szertartás szerint megtartott búcsút test-
vére, Rimanóczy Béla, rokonai és leg-
közelebbi barátai követték, és mindany-
nyiunkat mélységesen meghatotta, mert 
legtöbben, akik körülálltuk, könnyezve 
néztünk sírunk fenekébe vagy a Mind-
szentynum kolumbáriumába. Ádám ifjú-

korunktól jó barátom 
volt. Az ő és az én apám 
voltak a csütörtökös 
asztaltársaság alapítói. 
Adámnak koszorú he-
lyett apáinkról küldök 
emlékbe egy fényképet. 
A Másvilágban biztos 
többen örülnek neki, 
mint akik itt sírtunk. 

b.-j.: Szabo Eva elnök, Benedekné Marika, 
Vattay Miklós titkár, szerző, szerkesztő, Redl Isa

A szakács-család, Sebessék: b.-j.: Paulo, 
Mariana, Graciela Mausi, Péter és Gabriela

Szent Margit Kollégium, Budapest

Zsuzsa néni kalauzolja 
Carolinát Budapesten

A „Rimanóczy tanyán”, 1955-
ben, a Csütörtökös Asztal-
társaság alapító tagjai: b.-j. 
Bonczos Miklós, Karl Józsi, 
Perczel Ákos, Rimanóczy 
Kálmán Kuli és Teleki Andor

A Magyar Polo Club felhívása
A Magyar Lovaspóló Csa-

pat kitűnt az 1936-os Olim-
pián és az 1938-as Európa 
Bajnokságon. A II. VH-t köve-
tően a kommunista rendszer 
megszüntette e sportágat. 

A rendszerváltás után újra 
megalakult a Magyar Polo Club, és így, 72 év 
után, 2010-ben már újra indulhatott a Váloga-
tott Csapat az Ebrechsdorfi Eb-n. A sportélet 

fejlődése érdekében kezdetektől argentin spor-
tolókat (6-8 fő) is alkalmaz. Sportolóink pedig 
évente Argentínába járnak edzésre.

Jelentkezzenek magyar felmenőkkel rendel-
kező lovaspóló sportolók, akik számára repülő-
jegyet, lovaspólós állást és szállást biztosítunk 
klubunkban, Magyarországon. 

Dr. Ivanics György, a Magyar Polo Club 
elnöke ivanics@plasztika.com - Tel: + 36 1 212 
7006 www.magyarpoloclub.hu 
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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 Esta edición fue impresa en   IMPRENTA  ALFA  BETA  S.A.   4522-1855

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

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

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

 4322-0902
Kérjen ór át

  

2005-től 2013-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend): 

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

(1x) B.Á. (Kanada) - Csesztregi   
Ferenc - Dömötör Éva (USA) - 
Gosztonyi Attila - Hamza István 
és Emőke (USA) - Jakab János  
(USA) - K.I. - Dr. Kraft Péter -
Meleg Piroska - N.N. - Sisa István 
() (USA) - Szekeres Zsolt - Vörös 
Katalin (USA) - Zombory István 

(2x) Kurhelec János - Tanyi 
József és Ildikó (Kanada) - Wid-
merné Kranauer Judit (Svájc) - 
ifj. Zaha Sándor és Alexandra

(3x) Grosschmid Mária (Mo) 
-Magyar Református Egyház - 
N.N.

(4x) Dr. Andrés Faragó - Dr. 
Besenyi Károly (Bariloche) - 
Gorondi István és Edith - 
Pejacsevich Alexis  

(5x) Álvarezné Zöldi Viktória 
(Mexikó) - Erdődy József - 
Kalpakian Ervin () - Mészáros 
Lászlóné Angéla - Rubido-Zichy 
Hohenlohe Senta () 

(6x) Dobosi Szabó Anikó - 
“Instituto Internacional de Artes 
Culinarias Mausi Sebess” 

(7x) Dőry Ilcsi - Luraschiné 
Földényi Judith (Ausztria)

(8x)  Dr. Alitisz Constantino  - 
Móricz Istvánné - N.N. és N.N.  

(9x) Dr. Farkas Ferenc - Dr. Né-
methy Kesserű Judit (USA) - Dr. 
Orbán László -  Zilahi-Sebessné 
Bonczos Zsuzsanna

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

2014: Dobosi Szabó Anikó - Dömötör Éva (USA) - Gorondi Palkó (Mo) - Hamza István és Emőke (USA) -
Kopits Ruggiero Mária (USA) - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - Beretka Attila - Mező György és 
Krisztina (USA) -Téglássy Tamás (USA) - Widmerné Kranauer Judit (Svájc)

Lassan ... 
vége van a 
nyárnak, 

hűvös szelek 
járnak, nag y 

öröme van 
a ZIK diáknak.

Kezdődik a ZIK! 
Milyen jó lesz megint 

mindenkivel találkozni, 
játszani, hancúrozni és 
mindezt magyarul!

Várunk március 15-én, 
a megszokott órában és 

helyen (pontosan 10-kor a 
Szent László Iskolában)

„Ne feledjük az ifjúság védekező 
felsőbbségességét, amit csak szük-
ségből vesznek föl, hogy elleplezzék 
a tapasztalatlanságukat...”

(anonim)

Búcsúzik az AMH!  ►►►

 A megjelent írások nem fejezik 
ki szükségszerűen a szerkesztő 
véleményét, és azokért minden 
esetben szerzőik felelősek. 

Szerkesztő az 
AMH megszűnése után
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H u F i H u F i H u F i H u F i H u F i H u F i H u F i H u F i H u F i
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!

Záró „HUFImondatunk”: 

Olvasunk…  és gondolkozunk

       Folyt. a 2. oldalon 

HUFIbúcsú

Idegen ez az állapot: nekilátok az írás-
nak, tudván, hogy Hírlapunknak ez lesz 
az utolsó példánya! Nem a mindenkori 
lelkesedés hajt, hanem a csupasz felelős-
ség. Nem is ömlenek belőlem könnyen a 
szavak, mint mindig. 

Pedig tényleg sokmindenről írnék ennek 
kapcsán. De nem mehetek túl a megsza-
bott szómennyiségen, és egyébként sok 
más, szebb szöveget is lehet majd lejjebb 
olvasni. Szóval rendkívüli újságot tart 
kezében az olvasónk. Rendkívüli volt az 
első számunk is, kilenc évvel ezelőtt. Ez 
viszont most az utolsó. Számomra a leg-
elszomorítóbb az, hogy ha megfelelőbb 
anyagi keret lenne, akkor nemcsak, hogy 
az újság is folytatódhatna, hanem főszer-
kesztőnk, Zsuzsó mellé is akadhatna egy-
két fizetett, keze alá bedolgozó praktikus 
titkári munkaerő. 

Nehéz ezt most röviden elemezni… 
mert nem szolgálatról, sem filantrópiáról, 
nem is a magyarságról van szó. Döbbenet. 
Szomorúság. Űr, óriási hiányérzet lesz ez! 
Nagy átállás! Épp, amikor megközelítet-
tük a hegycsúcsot - vége a felmászásnak. 
Majd egy másik hegyet kell kiszemelnünk 
magunknak! Teljes kilenc éve mász-
szuk a kommunikáció hegyét! Ekkora 
meggyőződés után bizony nem könnyen 
felfogható a félbeszakadás! A közösségek 
elfáradhatnak, de nem így az emberek! E 
fogalomban bízom, és előre megálmodom 
és feltételezek egy éber folytatást. 

*
Újabban itt, Buenos Airesben már azt 

is megszoktuk, hogy miként lehet sötét-
ségben élni! Már a múlt havi Hufit is első 

ízben és nagyrészt kézzel írtam meg, egy 
kis füzetbe, mivel sok olyan nap volt, 3 
nap egymás után is, amikor kivágták az 
áramot. Gyertya-
fény mellett írtam 
(amúgy is mindig 
este írok, amikor 
csend van), és apró, 
sötétséghez alkal-
mazkodó rutinokat 
építettem fel ma-
gamnak. Kis, ked-
ves szertartásokat. 
Nem egyszer él-
veztem is a „csonka 
hangulatot”. 

Kihüvelyezhető volt az üzenet. Alkal-
mazkodnom kell - de mindenhez! Most is: 
el kell fogadnom, hogy „ez” az újságom 
nem lesz tovább. Egyszerre kimondha-
tatlanul örülök és hálás vagyok, hogy 
eddig volt, és befogadott engem, akár 
Ti is, olvasóim. Minden lezárt szakasz 
után vállunkon a tanulság kulacsa. Ebből 
merítve tovább iszik az élet. Az állandó 
újjászületés a feladat: alapterv, munka és 
előrehaladás! Sebaj, ha ijesztő, ha nehéz, 
ha túl merésznek mutatkozik. A magyar 
kert befogadja a friss magocskákat, és 
megöntözi a földjét a reménységgel teli 
korsójával!
“Lánc-lánc eszterlánc, eszterlánci cérna, cér-
na volna, selyem volna, mégis kifordulna…”

Kifordult a cérna - és hirtelen elszakadt. 
De nincs vége, csupán szünet állt be a 
fonásba. Nemsokára folytatjuk. Újabb 
fonalat sodrunk. Az újra találkozásig, 
szeretettel,                         Zólyomi Kati

Gondolkodni való érdekesség: 
A három HUFI-s munkatárs legelső 
és íme legutolsó írásának zárómon-
data egybefonva, ahogy egybefo-
nódnak az életünk gondolatainak 
szálai is:

- Espinosané Dr. Benkő Teri cst.: 
2007. március: 
„…nagyszüleimnek és szüleimnek 
köszönhetően, nekem két hazám 
van!...”
2014. március: 
„Köszönöm Istennek és társaim-
nak, hogy ez újság részese lehet -
tem, köszönöm nektek, hogy olvastatok. 
A viszontlátásra, ill. viszontolvasásra!”
- Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst.:
2007. június: 
„Ha spanyolul beszélsz, argentin vagy,
ha németül, akkor német,
angolul, angol lehetsz,
de a legkedvesebb, ha magyarul
beszélsz - és magyar is maradsz.”
2014. március: 
„A magyar nyelv, remélem meggyőztelek 
barátom,

Külön leges-legszebb nyelv, kerek e nagy 
világon.”

- Zólyomi Kati cst.:
2005. május:
„… Buenos Airesben rendkívüli esemé-
nyek előtt állunk… Szeretettel köszöntök 
mindenkit az első rovatunk megjelenése 
alkalmából!”
2014. március: 
„… szünet állt be a fonásba. Nemsokára 
folytatjuk. Újabb fonalat sodrunk. Az újra 
találkozásig, szeretettel…”

(ZK)

Virtuális interjú:
Képzelt beszélgetés a felvidéki Bartusz Rékával

a magyarságról, a néptáncról, a továbbépítésről - 
egyszóval: a megmaradásról...

Mit tesz a tánc OTT, a tánc ITT...
Csodák-csodája, egy őrangyal intéz-

kedése folytán mesebeli eszmecsere 
történt! Hírlapunk egyik hűséges tu-
dósítójával, Bartusz Rékával írtuk 
le érzéseinket, véleményünket és a 
jövő felé kiáltó vágyainkat. Íme, az 
eredmény, hálák-hálája az internetes 
kapcsolatunknak!

Bartusz Réka OTT     Zólyomi Kati ITT
     (Felvidék)               (Buenos Aires)

ZÓKA: Újabban gyakran jár az eszem-
ben ez a kérdés: hova tűnnek el, sodródnak 
el az aktív magyarok? A példaképeim 
lassan elhunynak, és ez furcsa érzést hagy 
bennem. Nem találok megfelelő helyet-
teseket. Sosem féltem, mindig sok tucat 
emberrel körülvéve működtem! Újabban 
viszont mennyiségben és hozzáállásban is 
nagy változást veszek észre! 

RÉKA: Környezetemből, meglátásom-
ból, észrevételeimből kiindulva szerintem 
nem tűnnek el az aktív magyarok. Épp 
ellenkezőleg! Minden erejükkel próbál-
nak harcolni, küzdeni a célkitűzéseikért. 
Pl. magyar tüntetést szerveznek a fővá-
rosban, vagy, hogy a táncnál maradjak, 
koreográfusszemléket, táncversenyeket, 
fesztiválokat, táborokat szerveznek, 
amellyel megmutatják, bizonyítják, hogy 
sokan vagyunk, itt vagyunk és ápoljuk 
örökségünket. Tény és való, hogy az 
elmúlt évben több közéleti személyiség 
elhunyt, akik alappillérnek számítottak a 
felvidéki néptáncvilágban. Pl. Ág Tibor 
(néprajzkutató, népdalgyűjtő), Varga 

Ervin (koreográfus). De az eltűnésben 
vagy az eltüntetésben sajnos nagy szerepet 
játszik a politikai hatalom, irányítás.

Z: A néptáncvilág tápláló és megmentő 
ereje hat leginkább a magyar életemre. 
Ilyen értelemben nem aggódom annyira, 
hiszen a mozgalom akkora gyökereket 
eresztett az egész világon, hogy nehezen 
lehet még elképzelni is a megszűnését. 
A szakkapcsolatok egyre gyakoribbak és 
értelmesebbek! Minálunk ez lényeges, 
és a nagy távolság áthidalása már nem 
jelent gondot.

R: Az életem szerves és elválaszthatat-
lan részét képezi a néptánc, népi kultúra. 
Sok olyan személlyel volt szerencsém ta-
lálkozni, megismerkedni, akik a felvidéki 
néptáncvilág megmaradását, fenntartását, 
átadását szorgalmazzák, munkájukkal se-
gítik. Egy találkozás, beszélgetés mindig 
nagy hatással van rám. Ilyenkor mindig 
megerősödik bennem az elszántság, tenni 
akarás, és tudom, minden megvalósított 
dolognak (legyen az egy bemutató, tánc-
ház) van gyümölcse.

Z: A megszűnés szó itt Argentínában 
már régen fenyeget bennünket. Annyira 
távol vagyunk a forrástól, hogy ez egy 
olyan állapotba helyez minket, amelynek 
mindenkortól határozottan két oldala van. 
Egyrészt lehetővé tett egy vitathatatlan 
szabadságérzést, egy állandóan mesés, 
reménybe burkolt magyar életet. Másrészt 
viszont ez az elszigeteltség óhatatlanul az 
elfogyásba vezethet, ha nem jól és lelkiis-
meretesen, szüntelen dolgozunk: ide nem 
érkezett, nem érkezik és nem fog érkezni 
sosem utánpótlás: Mi fogyunk!

R: Szerencsére eddig nem merült fel 
bennem a megszűnési veszély. Hiszen 
sokan vagyunk, és rengeteg a felvidéki 
gyermekcsoport. Olyan együttes-vezetők 
vannak, akiknek szívügyük a néptánc 
tanítása, átadása, hagyományok ápolása. 
Törődnek az utánpótlással, igyekeznek 
minden gyerekben, fiatalban elültetni a 
magot, a néptánc, népzene szeretetét. Bár 

a veszély mindig ott van, mindig felme-
rül. Ez pedig az egyes rendezvényekre 
szánt költségekben tűnik ki. Évről évre 
kevesebb pénzt fordít az állam a kulturális 
eseményekre, ráadásul a kisebbségre még 
kevesebb pénzt szánnak. A parlament által 
elfogadott új költségvetési tervezetben 
újabb 10%-ot vonnak meg. Így valószí-
nűleg kevesebb esemény valósulhat meg. 
Hosszú távra nézve ez komoly gond lehet 
számunkra.

Z: Itteni néptáncos környezetemben 
nincs kiből merítsek tudást, erőt. Ennek 
ellenére, akik hajtjuk előre a mozgalmat 
szó szerint kimeríthetetleneknek kell meg-
maradnunk! A kitartás egyszerűen egymás 
tekintetéből fakad. A kedv egy produktív 
táncpróbából, egy szépen betanult tánc-
rendből, egy idelátogató kolléga öröméből 
meríthető! Mindezeket a helyzeteket meg 
kell teremtenünk magunknak.

R: Minden egyes próba alkalmával 
feltöltődöm. Ha új táncot tanulunk, ko-
reográfiát készítünk, az mindig erőt ad a 
kitartáshoz, mert tudom, hogy a munkánk-
nak meglesz a gyümölcse, ami mindig jó 
érzéssel tölt el. De talán ami a legjobban 
ösztönöz a folytatásra, ami a legnagyobb 
örömet jelenti számomra, az az, ha egy 
magyarok lakta településen, faluban lé-
pünk fel. Ott az emberek (idősek, fiatalok 
egyaránt) azért jönnek el, hogy minket 

megnézzenek, magyar kultúrát lássanak. 
A műsor végén állva tapsolnak, sokszor az 
idősek arcán könnyeket vélek felfedezni. 
Ilyenkor a szívemet boldogság, melegség 
tölti el. Azokból a csillogó szempárokból 
mindig erőt tudok meríteni.

Z: Minálunk a néptáncvilág majdnem 
hat évtizedre visszavezethető kincs! Ám-
de a meggyőződés váratott magára. Hiába 
volt mindenki – sokan! – valamikor hosz-
szabb ideig néptáncos, a közösségünkben 
mindnyájan más magyar vonatkozású 
körökben is kaptunk felelősséget. Az 
időhiány, az élet sodrása sokaknak fél-
beszakította elképzelését, sokan nem is 
juthattak el odáig, hogy elsajátíthassák 
ezt a meggyőződést!

R: Olyan emberekkel vagyok körül-
véve mind a munkahelyemen, mind az 
együttesben ahol táncolok, akik elkö-
telezettek, elhivatottak a népművészet 
iránt. Úgy gondolom, azért tudunk jól 
együttműködni, azért találtuk meg a közös 
nevezőt, mert egyet képviselünk. Mind-
annyiunknak ugyanaz az elképzelése, 
közös a célunk.

Z: 12 éves korom óta táncolok, de a 
valódi néptáncvilággal csak 21 évesen 
találkoztam, amikor először sikerült 
átmennem Magyarországra. Attól a pilla-
nattól kezdve a tánc életem központja lett.
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Ár a m sz olgá l -
tatási k r íz is 

van Argentínában… 
A szörnyűen meleg 
januárunk alat t, a 
számtalanszor áram 
nélkül maradt olivo -
si negyedünk pará -
nyi oázist teremtett 
magának! Hunyadi 
Péter Peti (hegedűs-
etnográfus), Hrúz 
Szabolcs Szabi (Dűvő brácsás) és Juhász 
Zsolt Juki (nagybőgős) hazai népi muzsi-
kusok látogattak meg minket, a Buenos 
Airesben élő magyar néptáncosokat, ama- 
tőr népzenészeket! 

Buenos Airesben két népizenekar alakult 
és működik: a MÁKOS trió (Bonapartian 
Edi prímás, Kerekes Miki bőgős, Lajtavá-
ry Márton brácsás) és a CEFRE (Benkőné 
Sorbello Carolina Pelu prímás, Benkő 
Sanyi bőgős, Jeszenszky-Böhm Zsuzsi 
brácsás). Csekély három napig voltunk 
együtt, ámde akár egy egész életnek is 
megfelelt volna a gyönyörű, feltöltő élmény. 
Három nap magyarbarátság, megosztott 
ismerkedés és átadott tapasztalat. Három 
nap állandó beszélgetés és muzsikálás, 
zengő zeneszó a Kárpát-medence minden 
magyar sarkából! Péntek reggel érkezett 
meg a Tenkes-nek elnevezett „összetett” 
zenekar (a Tenkes hegy után, a dunántúli 
Villányi hegység magasabb csúcsa). 

Kezdődik a sűrű program. La Lucila: séta 
a La Plata folyónk partjáig, az óriási, tenger-
kinézésű vízrengeteg mellé. Borzasztó me-
leg van, mégis élvezetes, érdekes a séta. A 
beszélgetés is! Estére már meg van beszélve 
a Benkő Sanyiéknál való összejövetel. Zárt 
körben, a szenvedélyesekkel! Előkerül az 
összes hangszer: három hegedű, két bőgő és 
két brácsa. Órákig tart a muzsikálás... Már 
világosodik, mire szétszéledünk - de csak 
néhány rövid alvási órára, hiszen szombatra 
táncház van kihirdetve a palermói Mind-
szentynumban. 

Már jóval 40 fok fö-
lötti hőségeket érzünk! 
Mégis remek hangulat 
kerekedik, tánc is van a 
javából. Tenkes húzza 
és húzza: marosszéki, 
szilágysági, palóc, gö-
möri, kalotaszegi, széki 
és moldvai csángó teljes 
dallamsorozatokat hall-
gathatnak meg a jelenlé-
vők. Fantasztikus! 

Rövid iszik a zenekar pihenéseket beik-
tatva, hajnalra végül „egyedül” maradunk, 
az intimek. Éneklés és mulatás adódik 
majdnem reggelig. Egy várt, bár sajnos csak 
szemerkélő esöcske indít mindnyájunkat 
haza. - A vasárnap délután Negrisoli Robi 
(Kolomp táncos) martínezi kertjében zajlik 
le, mivel a zenészek Robi vendégei. Külön-
külön a három hangszeren folyik az oktatás! 
Irányítások, hasznos tanácsok, technika és 
stíluselemzésekkel telik el néhány igen ér-
tékes óra. Nagyon tanulságos a mieinknek!  

*

Estefelé irány Blahóék munrói nagy-
kertes háza: ez már a búcsúzás zenés 

vacsorája: kimondottan jól sikerül minden! 
Az asado príma, a hideg ital remek, a csil-
lagos ég festői, és végre nincs meleg! Késő 
van. A zajos beszélgetés végetér, a sok 
nevetés elcsendesül, Tenkes  hangszerhez 
simul és mi, itteniek, az utóbbi évek három 
legszebb óráját éljük át: ki a füvön ülve, ki a 
kerti székek mélyébe húzódva, itt-ott egy-
egy kéz a kézben, halkan énekelve, 

könnyezve. A muzsi-
kusok „kérésre” húz -
zák! Minden kedvenc 
népdal egy kedves 
emléket hoz vissza, 
magyarságunk leg-
mélyebb megosztott 
élményeit idézi fel. 
Az utolsó persze, ez 
a lassú:

„Haza is kéne már menni,
Vajon mit fognak szólalni

||:Sötét az ég alja,
Babám kísérj el haza,

Megszolgálom én ezt valaha:||
Másnap (hétfőn) Tenkes áthajókázott 

Montevideóba. Két napra rá „szültem meg” 
utógondolataimat. Megosztom veletek, 
olvasóimmal:

Drága kis magyarjaim!
Talán másképp élem az életet, mint sokan 

mások. Szüntelen figyelek, nem kíváncsi-
ságból, hanem tanulságosan, és utána min-
dig megengedem magamnak az átgondolás 
idejét is, a leszűrést. Ragaszkodom ehhez! 
Szeretem átjuttatni érzéseimet azoknak, 
akik megosztottátok élményeimet. Ez néha 
lassan megy. Várni kell… Most három na-
pig élvezhettelek titeket. De itteni szeretett 
barátaimat is! 

Tenkes: Ittlétetek ismét friss levegőt, 
ébresztő harmatcseppet szórt a fejünkre! 
Azt a levegőt, amelyre annyira szükségünk 
van ahhoz, hogy itt folytathassuk! Még nem 
győzöm elcsitítani a muzsikaszó hangját.

Bennem maradt, bennem pihen meg és ben-
nem lüktet, mint a szívdobogásom! Állan-
dóan szól! Alig tudok aludni… Pedig itthon 
állandó a muzsikaszó! De nem ugyanaz, 
ha egy cd-ből hallgatom… Látni titeket, 
míg „táncoltok” a hangszerekkel, érezni 
jelenlétetek kisugárzását, szemeitek tükrét, 
verejtéketek átlátszó gyöngyét, mosolyotok 
és odaadástok kedvességet! Hát ez minden 
elképzelhetőt is felülmúl! 

Mindig ugyanazt érzem, amikor a hazai 
magyarok elmentek innen: elsősorban a 
nagy űrt, a nosztalgiát, a kérdéseim sokszor 
iszonyatosan vágyódó „nem válaszát”… 
és ez a fogalom sosem változik meg. Mert 
ti nemcsak „hoztok” nekünk, hanem „el -
visztek” valamit belőlünk. Egy bizonyos 
értelemben „megcsonkítotok” minket. 
Hazavisztek sokmindent magatokkal! 

Most az uruguayi testvéreinkkel fogjá-
tok megosztani az időt. Mosolyogva, de 
féltékeny vagyok. Mi itt, Argentínában 
azt szoktuk mondani, amikor valami 
csúcs nagyon rövidre sikerül, hogy toco 
y me voy, azaz „röviden ráhúzok (vagy 
megérintem) - és máris megyek tovább”… 

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

Virtuális interjú ...                                                                            Folyt. az 1. oldalról

A tudás elsajátítása egy magányos út 
volt és még mindig az. Számtalanszor 
érzem magam egyedül. Sok éve követem a 
Pozsonyi (Édesapám szülővárosa) Szőttes 
és az Ifjú Szívek  együtteseket. Szerettem 
volna valamikor velük dolgozni, része 
lenni az ottani munkának. Nyílván ez nem 
történhetett meg. Ettől függetlenül hálás 
vagyok az életnek azért, hogy meggyőző-
dött, szenvedélyes néptáncost és gyűjtőt 
formált belőlem. És azt is tudom, hogy 
ezt itt kell elvégezzem, a közösségemért, 
mindazokért a magyarokért, akik talán az 
én meggyőződésem által bukkannak rá az 
identitásukra!

R: Óvodás korom óta a néptánc, a nép-
zene elválaszthatatlan része az életemnek. 
Hajlamos vagyok minden mást háttérbe 
szorítani és csak a tánccal, a kultúrával 
foglalkozni. Egyfajta ragaszkodás ez a 
részemről. Nem tudom pontosan megma-
gyarázni. Valamiféleképpen így is próbá-

lom magyarságomat megőrizni. A néptánc 
által érzem magam igazán magyarnak. Az 
egyes tájegységek, falvak táncai, motívu-
mai, a népdalok végeláthatatlan tengere, 
sokszínűsége, mind a nagyszüleinktől, 
dédszüleinktől kapott hagyatékot, öröksé-
get jelentik számomra. Mindezek pedig a 
múltunk, a jelenünk és a jövőnk.

*
ZOKA: Kár, hogy nem személyesen tör-

tént meg eszmecserénk megfogalmazása. 
De kimagasló az eredmény, hiszen egyi-
künk sem olvasta el a másik válaszait... 
Jómagam is csak most teszem az össze-
illesztés alatt. Csak az irányt szabtam meg 
előre: Csodálatos a hasonlatosság! Pedig 
Réka Felvidéken, én Buenos Airesben 
írtam. Nem vagyunk egykorúak, még nem 
is ismerjük egymást személyesen, csak 
egy jó ideje „olvassuk” egymás írásait. 

De néptáncosok vagyunk, vagyis 
TESTVÉREK! 

Havi táncház a Mindszentynumban
2013. december: A 

Mákos zenekar szol-
gálja az élőzenét, Kolompok és Regösök 
járják a táncot, vidám és megelégedett 
a közönség, mindenki élvezi. Eltart haj-
nalig a pillanatig sem lankadó hangulat! 

Ez már a harmadik táncház volt, egy-
szer havonta történik 2013 októbere óta. 
Természetesen az az elvárás, hogy be-

idegződjön a köztudatba, és egyre töb-
ben vegyenek részt. Mindig van mellé 
vacsora, bőven hideg ital és a szokásos 
„táncoktatás” is azok számára, akik 
nem néptáncosok. Ez a célja azért, hogy 
a magyar népi tánckultúra rendszeresen 
megközelíthesse a nagyközönséget is. 
Szuper!

(ZK)

„De szépen szól a muzsika…”
De szépen szól a muzsika,
Nékem mégsincs kedvem soha.
Nincsen, aki vigasztaljon,
Csak aki megszomorítson.

Húzzad cigány, mert már látom,
Hogy múlik ifjúságom.
Szomorúan, keservesen,
Amilyen az én bús kedvem.

Széki magyar (négyes), Szolnok-Doboka, 
Észak-Mezőség, Erdély.

Forrás-puszta-falevél! Népdalszó a szívben él! 
Megismerlek, megszeretlek, elfogadlak, 

Átölellek, teljes kedvvel BEFOGADLAK!

Mákos zenekar, b.-j.:  
Bonapartian Edi, 

Lajtaváry Márton, Kerekes Miki

Így volt most. Az elmúlt napok 
izzó melege, a hajnalok kellemes 
szellője, a húrok kimeríthetetlen 
zengése, az arcotok, a szeretet és a 
tisztelet... Mennyi minden! Hogy 
lehet ezt egyáltalán lezser módon 
megemészteni? Nem lehet! 

Bongyorkám, Juki  édes! 
De jó volt ismét átölelni téged, 
aki már negyedszer voltál itt és 
„tudod”, mi van minálunk… Sze-
retlek, mert Te is egy nagy része 
vagy a nagytükörnek … már meg-
ismerhetted leheletünket. Nem is 
kell mást hozzáfűzzek! Te tudod, 
mit érzek. Nehogy ne mosolyogj 
ránk, nehogy másfelé nézz… 
nehogy elmúljunk benned!

Szabi! Te kis csillagom! Az 
az érzésem, hogy csak most fog-
hattad fel, mi van itt. A 2012. ta-
lálkozó, amikor a Dűvő zenekarral 
voltál itt, túl zajos és sokemberű 

hangulata tán nem is engedte meg a megfon-
tolást. Akkor csak izgatottság és újdonság 
volt, most pedig itt volt előtted kitárva az 
argentin magyar „béke”… Tegnap este 
azt súgtam a f üledbe, hogy ha valami -
kor hangszert veszek a kezembe, az már 
kimondottan egy brácsa lesz! És ez a Te 
érdemed! Olyan a húrjaidról felemelkedő 
hang, mint a sejtelmes és kedves zölderdő 
hangja. Szebb nem is lehetne. Sorsdöntő 
volt számomra, aki amúgy évtizedek óta a 
magyar népzenét hallgatja és szívja magá-
ba, minden apró hangot ismer belőle - és 
mégis… most ez egy váratlan felfedezés 
volt. Majdnem, hogy csak a brácsára fi-
gyeltem végig… csak az zengett bennem, a 
jelenléteddel együtt. Végtelen köszönetem 
ezért!

Péter! Testvérlélek! Amellett, hogy 
igen örvendtem a személyes találkozá-
sunknak, egy kicsit bánom, hogy nem 
akadhatott időnk néprajzi/etnográfiai 
szakmai beszélgetésre is. De bízom ab-
ban, hogy még lesz rá alkalmunk, ha nem 

más, a számítón kereszt ül. Nem 
sok fiatal etnográfussal volt eddig 
alkalmam személyesen talál-
kozni. „Idelenn” messze vagyok 
mindenkitől, egyedül ápolom ezt 
a lombos fát. Köszönöm a muzsi-
kát, a hangulatot, a szerénységet, 
a kis rövid beszélgetéseinket! 
Gyere vissza!

(Blahóné) Juló, (Tcharykow) 
Szerzsó, (Barkáts) Gabi, (Fran-

cisconé Balthazár) Márti, (Bauer-Vágó) 
Pali! Édes Kolomp táncosaim! Kimond-
hatatlanul ör ülök, hogy része vagytok e 
mindennek! Tudom, mennyire élvezitek, és 
azt is, hogy mindig nagyobb az igényetek! 
Hála a Jóistennek! Mindig a rendelkezés-
tekre állok!

Drága (Kerekes) Miki, (Benkő) Sanyi, 
(Bonapartian) Edi, (Jeszenszky) Zsú, 
(Benkőné) Caro! Nem véletlenül adódott 
ez nektek most, a nyár közepén, vagyis az, 
hogy mind éppen itt lehettetek! Élveztelek 
titeket! Látni, ahogy figyeltek, tanultok, el-
mélyültök és számítotok a jövőnkre! Gya-
korlatilag titeket élveztelek a legjobban!

Mi egy fa ágán sarjadtunk, mi család 
vagyunk, testvér, rokon, barát, munkatárs, 
minden! Lehet ennél többet kérni? Én nem 
is mernék többre vágyni, azért: nehogy 
eleresszük egymás kezét, de soha! Minél 
különbözőbbek vagyunk, annál értéke-
sebb, annál gazdagabb és annál kihívóbb!

Most tovább kell lépnünk, még feljebb, 
lassan, előre és tovább. Ismét ölellek 
titeket!

Zólyomi Kati
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SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET

Táborozók 2013. december
Hadd vezessem be az alábbi beszá-

molókat! Az egyiket a Buenos Aires-i 
Magyarok Nagyasszonya lcscs. parancs-
noka fogalmazta meg, míg a másikat egy 
észak-amerikai magyar cscs. egyik segéd-
tisztje. Mindketten fiatal vezetők, akik a 
világ két egymástól távol eső országában 
nevelkedtek magyar cserkésszé. Nem 
a párhuzamvonás volt érdekes, hiszen 
két különböző szemszögből alkotnak 
véleményt, hanem az a tény, hogy egy 
olyan különös táborról írnak, amelyben 
ez egyszer mindkét olivosi csapat összes 
korosztálya vett részt! Együtt! 

Ez kihívást jelentett mindenki szá-

mára azért is, mert 
egy ugyancsak fia-
tal lány segédtiszt 
vál la lt a  a  t ábor 
levezetését, azaz 
parancsnokságát. 
A főkonyha sem ke-
rült akárkik kezébe: 
a Kolomp együttes 
6 „szakács”-tánco-
sa (többen cserké-
szek) főztek a sok 
jóétvágyú cserkész 
számára: A Benkő házaspár, Laci és 
Aranka, akik eddig nem egy táborban 

főztek már, a Lencz házaspár, 
Karcsi és Krisztina, valamint 
Kanowsky Albert és menyasz-
szonya, Mimi. Ugyanis mind a 
hatan géhások voltak az előző 
vezetőképző táborokban is, 
Jáureguiben.

Most ez az egyhetes tábor 
Marcos Paz-on zajlott le, nem 
nagyon messze a nagyvárostól. 
Kitűnő szép, tágas, fás, zöld - a 
cserkészfoglalkozásnak megfe-
lelő helyen! 

Zólyomi Kati cst.Mimi, Albert, Krisztina, Aranka, Karcsi és Laci

2013: a decemberi cserkésztáborunk
December 26-án kora reggel indult egy 

csoport lelkes cserkész és kiscserkész 
Árgyélus királyfinak segíteni. Messzi 
területekről is hallottak nehéz feladatunk-
ról, és jöttek segítséget nyújtani: USA-ból, 
Németországból, Brazíliából. Nagyon 
vidáman, nevetve, kiabálva, népdalozva 
indultunk mind együtt. 

Egy pár órára rá, 
amikor megérkez-
tünk, naaaaaagy me -
leg és soooook légy 
fogadott. Hamarosan 
minden őrs elhelyez-
kedett, felverte a sátrát, ruhát könnyített. 
Fel is fedeztük az aranyalmafát, és Árgyé-
lus apja, a király, megkért minket, hogy 
figyeljünk nagyon oda, mert valaki min-
den este odajár almát lopni. A gyerekek 
nagyon komolyan vették a munkájukat és 
éjjel-nappal figyelték a fát és számolták 
az almákat. 

Közben persze sokat játszottunk, füröd -
tünk a nagy medencében, népdaloztunk, 
tábortüzeztünk, tanultunk is, és nagyon 
finomakat ettünk, hiszen magunkkal vit-
tük a profi szakácsainkat. (fotó l. fentebb). 
Egy este, amikor jöttünk vissza a tábor-
tűztől, találkoztunk Árgyélus királyfival 
az almafánál, de nem volt egyedül - ott 
volt vele egy gyönyörűszép lány, Tün-

dérszép Ilona, ő lopta az almákat. Sajnos 
nemcsak mi láttuk ezt, hanem az öreg ba-
nya is, aki másnap elmesélte a királynak. 

Tündérszép Ilona eltűnt, és így a fel-
adatunk megváltozott. Most már nem 
az almafára kellett vigyázzunk, hanem 
Árgyélusnak kellett segítsünk megtalálni 
Ilonát. Ezért jöttek még többen a hétvé-
gére, hogy mind együtt keressük Ilonát. 
Igazán egy nagy és hangulatos csoport 
alakult ki. A legfiatalabbtól a legidősebbig 
mind beleéltük magunkat és támogattuk 
Árgyélust. A nagycserkészek egy estét 
egyedül töltöttek az erdőben, hátha arra 
járt Ilona. Mivel nyoma sem volt, útra kel -
tek és jó pár óráig jártak, ameddig beeste-
ledett. Az ügyes cserkészeink megtalálták 
az ördögök köpenyét, amellyel Árgyélus 
Tündérszép Ilonához kerülhetett. De a 
királyfi nem akart egyedül menni, hanem 
elvitt mindannyiunkat magával. Az egész 
tábor a köpeny alá bújt - és egyszer csak 
ott voltunk Ilonánál. Nagy lakodalmat 
csaptak, mind ör ült ünk, ünnepelt ünk, 
énekeltünk, és még egy nagy asado -ban-
kettre is meghívtak bennünket. 

Ám nemcsak szórakozás volt a tábor-
ban, hanem komoly tanulás is. Minden 
tag részt vett először egy forgószínpa-
don és aztán az akadályverseny alatt 
egyéni pontozást kaptak. Mindenki 

átment és megkapta új 
jelvényeit. Sőt, egy őrs a 
kék nyakkendővel ment a 
táborba és a zölddel jött 
haza. Nagy büszkeséggel 
öt lányt nagycserkésszé 
avattunk (Blahó Cili, Feal 
Naza, Kozempel Kami, 
Íjjas Diana és Basconet 
Iara). 

Minden egyes tag na-
gyon pozitívan állt helyt, 
és ezért élveztük mi is, a 
vezetők, annyira a tábort. 
Nagy öröm volt számunkra 

látni ezt a sok vidám és lelkes gyereket. 
Gratulálni szeretnék az összes vezető-

nek és Mihályfi Kingának, a táborpa-
rancsnoknak, mert kitűnően dolgoztak, 
felelősen végezték munkájukat és nagyon 
jól megértették egymást.

És köszönjük a szülőknek is, hogy to-
vábbra is ránk bízzátok gyermekeiteket 
és mindig támogattok minket!

Jó munkát!             Lajtaváry Zsú cst.
Olivos (Argentína)

A 2013-as Marcos Paz-i táboromról
Azért jöttem Argentínába, hogy a ki-

képzésben segítsek a Marcos Paz-i tábor-
ban. Itt tudtam meg, mennyien leszünk, 
hány kiscserkész és vezető lesz. Azt is, 
hogy nagyon sok cserkészvezetőnek ez 
lesz az első olyan tábora, ahol a kiscser-
készetre helyezik a fókuszt. 

Nem izgultam, mert már a buszon 
odafelé láttam, hogy milyen ügyesen, 
felelősségtudattal bánnak a kicsikkel. 
Beszélgettem a kiscserkészekkel, és meg 
voltam lepődve, milyen szépen beszélnek 
magyarul. Látszott, hogy nagyon izgul-
nak és várják a tábort. 

Volt lehetőségem előadást tartani a 

nagyoknak a kiscserkészekről. A tábor 
közepére a tábortűzi számok már szu-
perek voltak, a programok és játékok is! 
Csak egy nehézséget kellett megoldani: a 
magyar beszédet. Ahogy a vezetők ma-
gyarul beszéltek, már mindenki azt tette. 

Sokat pilétáztunk is, vagyis úsztunk a 
medencében. Élmény volt, ami-
kor csak akkor engedtük be a 
gyerekeket úszni, amikor magya -
rul tudtak válaszolni! A tábori 
konyha remek volt, sok finomat 
ett ünk! Az étkezések alatt is 
érdekes volt megfigyelni, hogy a 
nagyok a kicsikkel voltak együtt, 
magyarul mesélték egymásnak a 
tábori élményeket, 

Jung Panni (Németországból) 
játékokkal, gyakorlattal kép-
zett. A tábor végére igazi család 
alakult ki. A magyarok, bárhol 
vannak, bárhonnan jönnek, gyor-
san családi kapcsolatot tudnak 

kialakítani. Csodálatos családnál voltam, 
maradandó, szép emlékeim lesznek. 
Várom, hogy visszajöhessek ezekhez a 
csapatokhoz, és része lehessek a tovább-
fejlődésüknek! 

Jó Munkát!
Szőllősi Robi st.

New Brunswick (USA)

A KÖRS évnyitó munkaestje
Furcsa péntek este. Január 31. A rövid 

nyári záporesők fel-feloldják a fullasztó 
meleg hatását. Csak a nedvesség kibír-
hatatlan! 

Pontossággal érkezünk meg Lajta-
váryék házába. A 2014. év egyik legki-
magaslóbb kirándulását kell kidolgoz-
zuk: a hagyományos cserkész-évkezdő 
VEKI-t (vezetői kirándulást)! 

Nehezen indult be az ötletözön, de vál-
tozatlanul sok érdekes cserkésztémával 
foglalkoztunk közben. Beszélgetéseink 
mindig érdekesek és vidámak! Vacsora 
után viszont ömlött az ihlet és gondmen-

tesen sikerült lerögzíteni a kirándulás 
témakörét, sőt már a munkaszétosztást 
is végrehajtottuk. 

Vakációk és elfoglaltságok miatt e gyű-
lésre a KÖRS fele, azaz négyen tudtunk 
csak megjelenni: a házigazda (Benedek) 
Zsuzsi, (Haller) Ines, (Lomniczy) Má-
tyás és jómagam. Hajnalban, eső alatt 
indultunk haza. Reméljük, ez az év jó 
lesz, élménydús, pozitív és legalább egy 
kicsit könnyebb, mint az utóbbi kettő! 

Jó munkát!
Zólyomi Kati cst.

a Buenos Aires-i vezetői őrs nevében

Figyelem! Március 15-én megkezdődik az év működése!





ZIK
Reggel 10-kor a 

Szent László Iskolában

Cserkészfoglalkozás 
szokásosan ZIK után, 

a Hungáriában
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2007 májusában Zólyomi Kati hozzám fordult egy 
kérdéssel: „Miért nem írsz rendszeresen a HUFI-ban a 
magyar nyelvről?” Nagyon megdöbbentem, csodálkoz-
tam, nagyon megtisztelve éreztem magam, hogy ilyen 
nagy feladatot szabtak rám, hogy bíznak bennem. 

Nagy kihívás előtt álltam. A nyelvek világa mindig is 
nagyon érdekelt, a magyar nyelv szívügyem, élvezem ta-
nítani, boncolgatni, kitekerni, kicsavarni, innen megvilá-
gítani, onnan elgondolkozni rajta - élvezek vele játszani, 
és nagyon büszke vagyok arra, hogy anyanyelvem, hogy 
enyém, és hogy ápolhatom, őrizhetem, továbbadhatom. 
Ennek az új feladatnak nagyon örültem, bár izgultam is. 
Tudok olyat írni, ami az olvasók számára érdekes? Nem 
vagyok nyelvész. Képes leszek erre? 

2007. júniusban megjelent az új rovatban az első 
írásom. Azóta eltelt 7 év. Sok idő - és mennyi öröm! 
Nagyon hálás vagyok, hogy része lehettem az újságnak, 
hogy munkámmal én is segíthettem. Nagyon köszönöm 
a kedves olvasók megjegyzéseit, leveleit, hozzászólásait, 
biztatását, ötleteit. 

Így, együtt, közösen építettük a cikkeket, és mindany-
nyian milyen sokat tanultunk. Elindultunk a szóbonctan 
útján, és azt hiszem erről már leágazni nem fogunk, mert 
egy nagyon izgalmas és érdekes út. Miért? Mert a magyar 
nyelv egyszerűen egy kincsesláda, ahol az ember mindig 
újra meg újra felfedez egy-egy nyelvi gyöngyszemet! 
Egy kifogyhatatlan kincsesláda. Nagyon hálás vagyok 
mindenkinek, hogy ezt a gazdagító utat eddig megtettük. 

Most jön egy forduló, egy átmenet. Az idők, a körülmé-
nyek változnak, dönteni kell! Új helyzetek előtt állunk, 
de nem búcsúzom! Mert találkozunk még… Folytatjuk 
az eszmecserét! Valahol tovább járjuk majd ezt az utat. 
Addig is, őrizzük ezt a szép magyar nyelvet, és boncol-
gassuk, játsszunk vele!

*

Például miközben készítettem ezt a cikket, újra meg-
hökkentem egy kifejezésen: képes leszek. Azt már tudjuk, 
hogy a KÉP fogalom milyen fontos a magyarban. A 
magyar magyaráz, KÉP-ekben gondolkozunk. A ma-
gyar nyelv túlmutat az ÉRT -elmen... Amikor mondunk 
valamit, tudjuk is, mit JEL-ent. KÉP-ekben JEL-en van 
az, amit mondunk. Tehát, képes vagyok. Meg tudom 
csinálni, meglesz, kép lesz belőle, akinek képessége van 
valamire, akinek tehetsége van. Tehetsége, mert TEHET. 
Képes vagyok, a képzelőerőm segítségével létrehozok 
valamit, teremtek. Ha pedig KÉP-zésen veszek részt, 
akkor valószínűleg az eredmény is jobb lesz. Érdekes, 
mert ha más képem van valamiről, mást látok, akkor azt 
mondom MÁSKÉP-pen gondolkozom. És ha valaki nem 
érti, amit mondok, KÉP-telen megérteni. Egyszerűen 
nem tud képet festeni maga elé. Nincs kép. Képtelen. 

A magyar nyelvvel így lehet játszani, és egyik szó, 
egyik kifejezés vezet a másikhoz. Képtelen vagyok ezt 
bemagolni” - mondja egyik diákom. Nos, gondoltam 
magamban, ezt is csak egy magyar tudja így kifejezni. 
Bemagol, tehát gépiesen, szó szerint megtanul valamit. 
Felszedi a magokat egyenként, egyiket a másik után, akár 
a madár. Magol. Milyen szép a magyar nyelv. 

És hogyan mondjuk magyarul azt, hogy tárgyat, épít-
ményt, eszközt gondoz, megfelelő állapotban tart? (ti. ez 
folyik jelenleg itthon, ezért jut ez az eszembe). Rájöttél? 
Karbantart. Amikor valami a karjaink közt van, az jó 
helyen van, az jó, a kar átölel, véd, óv, vigyáz rád. Tehát 

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

KÉPES VAGY?

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

Zsuzsi  íróasztaláról... „ MAGYAR ”  ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítónk: 

Espinosané Dr. Benkő Teri cst. 

(*) József Attila-díjas író, dramaturg, forgatókönyvíró, előadó

amit karban tartunk, azt gondozzuk. KARBANTART. 
Ez a nyelv egyfolytában meglep. Micsoda gazdagságot 
tartalmaz. Csak legyünk képesek megőrizni és átadni! 
Bárhol a világon, sose felejtsük, kik vagyunk és honnan 
jöttünk! Legyünk büszkék erre, és legyünk képesek 
erre a feladatra! 

Valahol ezt olvastam, ezt is csak magyarul lehet: 
„A tehén bonyolult állat... De én megfejtem!”

*
Ami az íróasztalon maradt:

Ezt a verset több olvasó újra és újra átküldte nekem. 
Ismerjük, sokat jön-megy az Interneten, és úgy gondol-
tam, záró gondolatként ezt megosztom veletek.

Bencze Imre: 
Édes, ékes apanyelvünk

Kezdjük tán a jó szóval: Tárgy esetben jót.
Ámde tóból tavat lesz, nem pediglen tót.
Egyes számban kő a kő, többes számban kövek.
Nőnek nők a többese, helytelen a növek.

Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek,
Aminthogy a cső nem csők, magyarföldön csövek.
Anyós kérdé; van két vőm, ezek talán vövek?
Azt se tudom mi a cö, egyes számú cövek?

Csók - ha adják - százával jó, ez benne a jó.
Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó?
Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.
Miskolcon, ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, Szegeden,
Mire mindezt megtanulod, beleőszülsz, idegen!

Agysebész, ki agyat műt, otthon ír egy művet.
Tűt használ a műtéthez, nem pediglen tüvet.
Munka után füvet nyír, véletlen sem fűvet.
Vágy fűti a műtősnőt. A műtőt a fűtő.
Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fűt ő.

Több szélhámost lefüleltek,
Erre sokan felfüleltek,
Kik a népet felültették,
Mindnyájukat leültették.
Foglár fogán foglyuk van.
Nosza tömni fogjuk.
Eközben a fogházból megszökhet a foglyuk.
Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk.

Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője?
Öt perc múlva jő a neje, s elájul a nője.
Százados a bakák iránt szeretetet tettetett,
Reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett.
Helyes, kedves helység Bonyhád, hol a konyhád helyiség.
Nemekből, vagy igenekből született a nemiség?

….
A magyar nyelv, remélem meggyőztelek barátom,
Külön leges-legszebb nyelv, kerek e nagyvilá gon.■

Hangulat
Most, hogy e sorokat írom, végre itt a tél ( január 

közepe is elmúlt) és icipici hópihék hullnak. Melanko -
likus a hangulatom, a pici lányom már szépen eszik és 
mostanában tanul meg mászni, megállíthatatlanul nö-
vekszik ő is. Kisfiamnak lassan iskolát kell keresnem… 
Persze örülök, hogy ilyen szépen fejlődnek, de közben 
picit szomorkás is vagyok… Furcsa. 

Most pedig a HUFI utolsó számához írok. Mennyi 
minden történt, hány helyen voltunk, sok eseményről 
tudósítottunk, élményeinket vetett ük papírra. Mi is 
nőttünk, fejlődtünk. És ti kísértetek, „meghallgat-

(vésett levél - kínai művész)
Az argentínai magyar kolónia fáját 

mindenkoron
tartsa össze egy védő kupola!

Petőfi Sándor: (*)

Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyugodott

Vedd föl azt örök tábládra
Vésd föl ezt a napot!

Nagyapáink és apáink
Míg egy század elhaladt,

Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.

Ott áll majd a krónikákban
Neved, pesti if j úság
A hon a halálórában

Benned lelte orvosát.

És ha jő a zsoldos ellen
Majd bevárjuk, mit teszen

Inkább szurony a szívekben,
Mint bilincs a kezeken!

(*) Petőfi egyik kevésbé ismert verséből (1848. március 15), 
amely pontosan és tömören kifejezi a sorsdöntő eseménynek a 
lényegét.

tatok”, amikor boldog voltam és 
szépeket ír tam, de a szomorkás, 
néha elgondolkodtató soraimat is 
megoszthattam veletek. 

Sok boldog pillanatot nyújtott nekünk az újság. Ahogy 
most visszaolvastam egy-egy cikket, élet ünket kísérte 
az újság, megházasodtunk, családdá váltunk és így 
rovatunk családi bloggá alakult. Ti kísértetek, szép hoz-
zászólásokat kaptunk, számunkra új emberek köszön -
töt tek, mer t 
a Hufi-n ke-
resztül ismer -
tek meg. 

Szer intem 
az élet, az uni-
verzum olyan, 
mint egy fo-
lyamatos kör, 
n i n c s  vége 
sem kezdete, 
minden és mindenki valamilyen szinten összefüggésben 
van. Így a Hufi is életünk része, mindannyiunknak és 
azoknak, akik írtuk és azoknak, akik olvasták. Válto-
zásokat hozott élet ünkben, kísért minket, láthatatlan 
barátokat kötött össze szerte a világon. Most ez az 
utolsó szám, és kissé szomorúak vagyunk, de majd jön 
más idő is, amikor majd átvizsgáljuk a folyamatot - és 
csak a jó marad meg. Semmi sem vész el, csak átalakul. 

Köszönöm Istennek és társaimnak, hogy részese lehet-
tem, köszönöm nektek, hogy olvastatok. A viszontlátás-
ra, ill. viszontolvasásra.                                                     Teri
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Mensaje de la Directora

A los fieles lectores del
Argentínai Magyar Hírlap

Esta comunicación se debe a que 
con esta edición hemos llegado al 
Nº 108, el último número del Pe-
riódico Húngaro de la Argentina. 
Tanto dificultades de índole finan-
ciero-administrativa como una salud 
deteriorada no nos permiten seguir. 

*
Retrotraemos nuestra mirada ha-

cia lo que pasó y vemos que dejamos 
atrás ininterrumpidos 9 años, 
fructíferos en comunicación y amis-
tad. 

A medida que fue desarrollándose 
nuestro proyecto inicial, la respuesta 
obtenida nos permitió - acorde a lo 
que demandaban y esperaban nues-
tros lectores - brindarles lo que se 
merecen. Ello, por su parte, se vio re-
flejado en un alto grado de aceptación 
y satisfacción. Nunca noté indiferen-
cia. Juntos hemos logrado mejorar 
paulatinamente este Periódico, para 
beneficio de todos los lectores. Creo 
que logramos convertirnos en algo 
así como un faro que brinda su luz 
también para la posteridad. 

Es totalmente innecesario de mi 
parte volver sobre las críticas recibi-
das. Fueron positivas - y observadas. 
Pero lo bueno de ellas es que me re-
cordaban repetidamente el viejo re-
frán tirolés: Al árbol que no da frutos, 
nadie le tira piedras.

En otras palabras: Si no se hubiera 
reconocido la utilidad de este órgano 
periodístico independiente, con sus 
suplementos, habría pasado sin pena 
ni gloria, por intrascendente. 

*
En este tiempo nuestro tan centra-

do sobre la inmediatez, quizá pase 
inadvertido que los valores que tra-
tamos de preservar y difundir son 
bienes durables. Bienes bien durables 
- y valga la tautología. Quisimos ha-
cer entender algo fuera de moda en la 
actualidad: 
- que tener derechos implica forzosa-

mente tener también deberes; 
- que sin conocer a fondo el propio pa-

sado histórico no se puede obtener una 
perspectiva adecuada del presente;
- que la necesidad de cierta cultura 

general sigue vigente, a pesar de la 
vorágine de las actuales comunica-
ciones;
- que sin el respeto a los mayores y a 

las tradiciones no se es persona plena. 

Esta directora les agradece de cora-
zón habernos seguido, haber podido 
contar con su confianza y apoyo pa-
ra el osado emprendimiento que es 
publicar un periódico húngaro en la 
diáspora - con la innovación de un su-
plemento en castellano. ¡Gracias!

Susana Kesserű de Haynal
ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

PERIÓDICO HÚNGARO 
DE LA ARGENTINA

Muchos lectores nos contactaron...

El AMH  siempre quiso servir de faro para la 
comunidad  (óleo de Leonid Afremov)

Eduardo Parise:
La Cervecería Munich

– obra de arte que no fue pura espuma –

A principios de los años 20, Buenos 
Aires era una ciudad en expansión y la 
llegada de muchos inmigrantes la con-
vertían en cosmopolita. Entre quienes 
arribaron en 1920 estaba Andrés Kál-
nay, un arquitecto de jóvenes 27 años. 

De origen húngaro, Kálnay se había 
embarcado en Nápoles con destino a 
EE.UU. Con él viajaba Jorge, su herma-
no mayor. Pero aquel barco no iba hacia 
el norte de América y los hermanos ter-
minaron en San Nicolás de los Arroyos. 
Aquella jugada del destino hizo que aquí 
ambos se convirtieran en figuras impor-
tantes para la vanguardia y el desarrollo de 
la arquitectura moderna en la Argentina.

Juntos se destacaron con distintas 
obras. Pero el símbolo del talento de 
Andrés Kálnay (Budapest 1893-Buenos 
Aires 1982) aún se luce en la Costanera 

Sur: la Cervecería Munich. Inaugurado el 
21 de diciembre de 1927, el edificio fue 
realizado en poco más de cuatro meses, 
algo que parece increíble por la calidad y 
los detalles de la estructura. Por ejemplo: 
tiene una losa de hormigón armado de un 
metro de espesor y en el subsuelo tenía 
una instalación frigorífica con una capa-
cidad de 50.000 litros (equivalía a 1000 
barriles) y cañerías que llevaban 1500 
litros de cerveza hasta distintos sectores 
del edificio.

Aquella obra se había desarrollado por 
pedido de Ricardo Banús, un empresario 
catalán que era dueño de distintas cerve-
cerías tipo Munich. Tenía locales en la 
Avenida de Mayo entre Bernardo de Iri-
goyen y Tacuarí; en Cangallo casi Puey-
rredon; en la avenida Santa Fe al 4400 
y en Paraná al 200, cerca de la avenida 
Corrientes.

El éxito de sus negocios fue lo que lo 
impulsó a crear aquel magnífico edifi-
cio que pensó y ejecutó Andrés Kálnay. 
Concebido como una obra de arte, fue 
una perla más en el paseo de la Costa-
nera Sur, que incluía el balneario y otras 
confiterías. La Munich, según los espe-
cialistas, tiene en su diseño mucho del 
art-déco francés, detalles de lo que se 
conoce como la Escuela de Viena y una 
influencia del purismo checo.

Pero la influencia del arquitecto hún-
garo no estuvo sólo en el diseño que 
desarrolló la empresa constructora que 
encabezaba el Ing. Federico Kamme-
rer. Kálnay también pensó los vitrales 
y muchas de las imágenes que decoran 
el edificio. El tema central, obviamente, 
es la cerveza. Y ese detalle se refleja en 
la muy repetida imagen de un peque-
ño monje y una cabra. Ambos hacen a 
la historia de esa bebida. Dicen que lo 
del monje tiene relación con una con-
gregación de italianos de San Francisco 
de Padua que estaban en Baviera y que 
desarrollaron la Bockbier (cerveza ne-
gra), que tenía una capacidad energética 
especial. Y la cabra es porque afirman 
que la palabra Bock, en alemán, signi-
fica macho cabrío, un animal con una 
energía especial.

La cervecería funcionó hasta principios 
de la década de 1970. Después, pasó por 
varias manos y hasta estuvo al borde de 
su demolición. Pero en febrero de 2002, 
el edificio quedó a cargo del Gobierno de 
la Ciudad, y no sólo se salvó, sino que 
en junio del año pasado fue consagrado a 
ser sede del MuHu, el Museo del Humor 
de Buenos Aires. Lo concreto es que el 
edificio de la Munich sigue en la Avenida 
de los Italianos 851 - y tanto locales co-
mo visitantes pueden disfrutarlo.

Es que las obras de Andrés Kálnay es-
tán para eso, igual que las que hizo jun-
to con su hermano Jorge: para disfrutar. 
Quizá el ejemplo que pensaron juntos y 
que vale la pena apreciar sea el que, en 
1926, hicieron en la Avenida de Mayo 
1333, con salida también sobre Rivada-
via 1330. De estilo art déco, ahora allí 
funcionan oficinas de la Policía Federal. 
Pero la construcción fue pedida por Na-
talio Botana para la sede del histórico 
diario Crítica. Inaugurado en 1927, en 
su decoración se destacan imágenes de la 
cultura y el arte precolombino, algo que 
atraía a Jorge Kálnay. 

Pero ésa es otra historia.

http://www.clarin.com/ciudades/Obra-arte-pu-
ra-espuma_0_1002499793.html
(Agradecimiento M. Székásy)

En el interior 
suntuoso de un 

edificio pura calidad, 
todos los vitrales 
tienen imágenes 
relacionadas con

la cerveza. 
Hoy allí funciona el 
Museo del Humor

Se lucen los detalles en la Cervecería Munich, edificio del arquitecto húngaro Andrés Kálnay, 
construido en sólo 4 meses de 1927. Está ubicado en la Costanera Sur de Buenos Aires

Efeméride : 
Fiesta Patria húngara  15 de Marzo
El Periódico Húnga -

ro de la Argentina ya 
se ocupó en diversas 
ocasiones de Sándor 
Petőfi, el gran poeta 
húngaro, que inició 

muy joven su trayectoria literaria, crean-
do una poesía revolucionaria en temas y 
formas respecto de la tradición poética 
de su país. Los temas fundamentales de 

su lírica fueron el amor y la libertad.
Es autor de la Canción Patria, recitado 

por él mismo por 1ª vez el 15 de marzo 
de 1848, hecho que desencadenó la Re-
volución húngara contra la dominación 
de los Habsburgo. 

El poema que damos a conocer a con-
tinuación, de un tenor nostálgico-melan-
cólico, nos hace ver otra faceta más de 
este héroe y poeta nacional.

Aquí he nacido yo; en esta comarca
De Hungría, en medio de la feraz llanura
Y es ésta la ciudad do vine al mundo.
Aun después de extinguida, me parece
Escuchar la canción de mi nodriza:
“Érase un escarabajo,
Escarabajo amarillo…”

De aquí marché cuando era un rapazuelo
Y hombre ya hecho a la sazón retorno,
Cargado de pesar y de alegría…
¡Veinte años han pasado desde entonces!
¡Veinte años ya! ¡Qué raudo vuela el tiempo!
“Érase un escarabajo,
Escarabajo amarillo…”

¿Dónde estáis, mis antiguos compañeros?
¡Si uno tan sólo viera de vosotros!
Ocupad su lugar aquí, a mi lado.
¡Dejad que olvide que ya soy un hombre!
¡Que llevo cinco lustros a la espalda!
“Érase un escarabajo,
Escarabajo amarillo….”

Como pájaro inquieto entre las ramas
Audaz revolotea el pensamiento 

Y recoge recuerdos 
venturosos,
Como en la flor la miel 
liba la abeja,
Posándose en los sitios 
predilectos.
“Érase un escarabajo,
Escarabajo amari-
llo…”

Ya soy niño otra vez; ya no soy hombre.
Flauta de sauce rústica soplando,
Cabalgando airoso en mi corcel de caña,
Que me conduce hacia el abrevadero
Donde temple su sed el noble bruto.
Ahora que ya has bebido ¡arre, “gitano”!
“Érase un escarabajo,
Escarabajo amarillo…”

(*) Nacido el 1º de enero de 1823, fue muerto 
en el campo de batalla, en 1849, a los 26 años.

El poema Szülőföldemen fue escrito en Fél-
egyháza el 6-8 de junio de 1848. Trad. Diego 
Vicente Tejera

Sándor Petőfi: 
                    En mi país natal (*)

La escarapela de los 
patriotas de 1848

 Sándor Petőfi 
(1823-1849)
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Henri-Frédéric 
Amiel, filósofo, 
moralista y escri-
tor suizo del siglo 
XIX, dijo: “Saber 
envejecer es la obra 
maestra de la vida 
y una de las cosas 

más difíciles en el arte de vivir.”
Hace un par de años, en una con-

ferencia que se celebró en Cam-
bridge, Inglaterra, se discutieron las 
formas de extender la longevidad 
humana con la ayuda de la ciencia. Par-
ticiparon más de 200 científicos de todo 
el mundo, entre ellos médicos especialis-
tas en fisiología, psicólogos, psiquiatras 
y también filósofos combinando las tres 
realidades del ser humano íntimamente 
ligadas entre sí: el cuerpo, la mente y el 
espíritu que, en su conjunto, resulta ser 
muy complejo por la interconexión que 
existe entre ellas.

Ese conjunto complejo, si logra ser 
armonioso, permite darle sentido a las 
décadas que comienzan a partir de los se-
senta años, optimizando la capacidad fí-
sica para mantener la salud, teniendo una 
mente lúcida y creativa hasta el final y 
entendiendo y aceptando ese final como 
un renacer a una realidad nueva.

La ciencia ha cumplido su parte más 
difícil: ha conseguido hacer la vida más 
larga. Nosotros tenemos que hacer la 
parte más fácil que es hacerla más plena, 
más feliz, llenarla de contenido para vi-
virla
sin las 
caren-
cias y 
limita-
ciones 
que 
solemos 
asociar 
a la ancianidad.

En el Hogar San Esteban, conscientes 
de todo lo anteriormente dicho, se han 
creado muchas actividades que permi-
ten desarrollar la creatividad, realizar 
gimnasia, biodanza y yoga que ayudan a 
mantener la salud física y mental y actos 
religiosos para llenar las necesidades es-
pirituales. En los residentes está aprove-
charlas, participando en ellas, y es muy 
necesario el apoyo de los familiares pa-
ra entusiasmarlos y que los acompañen 
cada vez que puedan con su presencia. 
¡Contamos con ustedes! ■

res y la región de los vinos. Hay her-
mosos lugares para conocer, pero opté 
por bajar en Balatonfüred, una ciudad 
balnearia y termal, de moda a fines del 
siglo XIX. Frente a la glamorosa costa-
nera Tagore se ven las casas elegantes 
y los antiguos palacios; el lago está ro-
deado de un paisaje sereno y atemporal. 
Sus aguas, no muy profundas, son tibias 
y de un color tan azul que los pájaros y 
mariposas las confunden con el cielo, lo 
que inspiró la letra de mi canción Lady 
Bird. 

En la dársena amarran 
los yates. Hay puestos que 
venden pescado frito y un 
raro postre de fideos dulces 
con semillas de amapola. 
Me encantaron el páprika, 
los goulash de pescado y de 
hongos, las sopas, los pan-
queques de verdura y, sobre 
todo, de postre, la torta de 
amapola.

Asistí a un Festival de Folk-
lore que se convirtió en una 
auténtica fiesta cuando los 
bailarines cambiaron los 
tradicionales trajes por sus 

jeans y remeras, y se pusieron 
a danzar entre ellos para ellos. 
Su música folklórica está des-
mesuradamente viva. Tan viva 
como la de György Kurtág, un 
gran compositor contemporá-
neo que ofreció un seminario 
en Balatonfüred y al que tuve la 
suerte de conocer en su propia 
tierra. El lago, afortunadamen-
te descubierto, me regaló su 
música. 
(*) Cantante y compositora france-
sa. Lidera la banda franco-argenti-

na NANAeNADA. Fuente: Clarín 26.5.013 
“Confieso que he viajado...”

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS de MARZO
 Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - 

közvetlen rokonaikról emlékezünk meg. 

        Isten éltesse az ünnepeltjeinket!                                        ¡Feliz cumpleaños!

1. Horogh Esteban / Horogh Hernán / 
Jeffrey Szófi - 2. Horogh Zoltán (Sta.Fe) -
3. Deák Attila - 4. ifj. Kolb László - 5. id. 
Zaha Sándor - 6. Honfi Katalin / Szabó 
Mária / Szabó Gyöngyi / Zoroza-Becske 
Arantxa - 7. Alitisz Bálint / Valeria Mihalik 
de Solís (Sta.Fe) - 8. Bonapartian Edi - 10. 
Besenyi Károly / Foffaniné Tamássy Júlia / 
Krénn Vazulné (2014: 101 éves!) - 12. Govetto 
Besenyi Milagros - 15. Antrupné Szabó 
Andrea (NO) / Govettoné Besenyi Zsófi -

16. Zoroza-Becske Mikel - 17. Cottely 
Andrea - 18. Haynal Alajos / Keve Miklós /
Pejkó Oszkár - 19. Pósfay András - 20. 
Keve Gábor Krisztián / Kozempel Kamil-
la - 22. Szőnyi Ferenc (MO) - 23. Moreno 
Sara (öo) - 24. Pósfay Mihály - 26. Gátiné 
Czanyó Kata / Haller Cecília / Íjjas Péter /
Zilahi-Sebess Zsuzsi - 27. Papp Lili / Masch-
witzné Wenckheim Marianna - 28. Kalmár 
Lászlóné / Kerekes Cili - 29. Kesserű Gábor 
- 31. Gombos Éva (öo) / Kohánszky Kriszti

Última parada: Hungría
Nana: (*)

La música del lago Balatón
Mi viaje a Hungría empezó cuando 

abordé un tren desde París, en invier-
no, en búsqueda de música diferente. 
László, un ocasional compañero de 
viaje, me instó a conocer la diferencia 
entre la música tzigana y la “auténtica” 
música folklórica húngara. Sin que lo 
supiera, me hizo ir detrás de Bartók y 
Kodály. 

Llegué a Budapest una nevada noche 
de Navidad. La impresionante Basílica 
de San Esteban estaba repleta de gente 
cantando. Budapest tiene la magia mo-
numental de las grandes ciudades de la 
Monarquía Dual Austro-Húngara; las 
avenidas anchas y las callecitas escon-
didas; sus tranvías y sus cafés antiguos; 
las encantadoras termas; su castillo y 
su mítica división en Buda y Pest. En el 
medio, el bello Danubio y sus islas. 

Una noche, acompañé a unos músicos 
a un club en un subsuelo donde se to-
maba Unicum (el Fernet local) y pálinka 
(poderoso licor). El lugar tenía algo de 
“milonga alternativa” y allí di mis pri-
meros pasos de csárdás, conocido como 
el “tango del Este”. 

Los músicos me invitaron a 
pasar fin de año a unos 100 km 
al sur de Budapest, y visité el 
lago Balatón, de noche, en el 
medio de música ancestral y 
bailes sin fin. La gente fue cá-
lida después de romper el hielo; 
pero el lago guardó su misterio, 
escondido bajo su capa blanca. 

Sólo cuando regresé en junio, 
al comienzo del verano, pude 
verlo. El tren desde Budapest 
bordeó el lago y fui descubrien-
do las colinas de los alrededo-

Teresa De la Vega (Budapest):
Buscando pareja  - en Budapest - 

La verdad es que no sé cómo se en-
cuentra un novio/novia en estos días, en 
este mundo en el que vivimos hoy. Tam-
poco tengo mucho en qué basarme; me 
refiero a los noviazgos de hijos de ami-
gos o del mío propio, ya que ahora anda 
sin novia y ojalá la tuviera. Una buena 
chica, como se decía antes, o aunque fue-
ra un poco mala, pero que le diera sal a su 
vida, y a mí, tranquilidad: la tranquilidad 
de saber que está con alguien, sobre todo 
ahora que me voy a ir 15 días y se queda-
rá solo, ya que esta familia húngara que 
tiene es como si no la tuviera.

Pero no voy a hablar de eso, sino de una 
historia que me voy a inventar. Vamos a 
ver si se me va ir ocurriendo. Y el prota-
gonista ya veo que va a ser un hombre. 
No sé por qué, me es más fácil escribir 
sobre los sentimientos de un hombre que 
busca a una mujer, que al revés. Quizás 
lo de la mujer que busca a un hombre ya 
está muy visto. - Bien, aquel hombre, lla-
mémosle Fernando, estaba solo. Da igual 
el motivo, el caso es que estaba solo. Y 
andaba perdido, si es que estaba perdido, 
buscando, si es que buscaba, una mujer 
con quien compartir su vida. Y encontra-
ba mujeres que le gustaban, porque era 
un hombre y necesitaba una mujer, desde 
el punto de vista sexual también, o sobre 
todo, pero era un sobre todo que no aca-
baba de ser tan así: porque más allá de 
ello, buscaba un cariño, una compañía, 
una comprensión, una alegría.

No era fácil, así que seguía andando 
por las calles, taciturno, triste, sonrien-
te, mirando de reojo a las chicas guapas, 
exuberantes, atractivas, provocadoras, 
deseando que fueran para él y sabien-
do que era casi imposible que llegaran 
a serlo. Además, tampoco era eso, para 
un momento sí, pero a la larga no, y él 
lo sabía muy bien. Pues yo no sé cómo 
un hombre - un hombre del que escribo - 
puede llegar a encontrar una novia. Una 
novia para siempre, o para casi siempre. 

Y él tampoco lo sabe. Quizás ni siquiera 
sabe que la está buscando, pero sí sabe 
que la necesita y durante sus largos pa-
seos sigue solo, buscándola. Dejando pa-
sar el tiempo sin darse cuenta y añorando 
lo que nunca tuvo. O quizás sí tuvo, pero 
se fue, porque lo dejó pasar.
Fuente: El Quincenal Nº 153 - http://www.
quincenal.hu - Imagen: María Alejandra 

Espectaculares puestas de sol (¡en verano!)

Los veleros del verano, deporte y esparcimiento

Aspecto invernal del Balatón 2014
Foto Teodóra Simon

El mar húngaro se congela 
en inviernos fríos

Envejecer, la obra maestra de la vida

Manos laboriosas...

Culto en húngaro, durante la visita de 
la pastora Gyöngyi Écsi

Martha 
Balthazár
escribe:
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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.

 

                                

EL  RINCÓN  DE  MAUSI     
No es sencillo - ¡pero sí una delicia!

COPA MAUSI SEBESS 
CON HELADO DE CHOCOLATE Y MERENGUE

Ingredientes
Bizcochuelo de chocolate

Huevos                                 1
Azúcar                           30 gr
Harina                            30 gr
Cacao amargo                  5 gr
Sal                   1 pizca, o 1 gr
Ralladura de naranja ½ c, o 1 gr

Ganache
Chocolate                       75 gr
Crema                            75 gr
Leche (opcional)           20 gr

Salsa de frutillas
Frutillas                        100 gr
Almíbar                          50 gr

Helado de chocolate
Leche                           100 cc
Crema                          100 cc
Azúcar                           50 gr
Yema                                2
Chocolate amargo        100 gr

Praliné
Almendras o avellanas  25 gr
Azúcar                           50 gr

Merengue suizo
Claras                             50 gr
Azúcar                            100 gr

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA 
PJE. JUNCAL 4250, 

OLIVOS
A partir de los 8 años - ambos 
sexos - florete, espada y sable 
Retomamos la actividad 
habitual el 1° sábado de 
marzo, como es tradición

INFORMES: Andrés Grabner
andresgrabner@yahoo.com 

Importante comunicado
Claudio Giacomino, titular de la Embaja-
da Argentina ante Hungría, comunica desde 
Budapest: (*)

BECAS PARA ESTUDIAR EN HUNGRÍA
Se encuentra abierta la convocatoria para solicitar 

becas para realizar estudios (en inglés o en húngaro) 
en diversas casas de estudio de Hungría durante 2014. 
Se ofrecen 25 becas exclusivamente para estudiantes 
argentinos que quieran realizar estudios completos 
de maestría o doctorado (hasta el 17 de marzo) y 
también un número mayor de becas dirigidas a todo 
el mundo para realizar estudios de diversa duración 
(hasta el 7 de abril).

BECAS PARA ARGENTINOS
Por un acuerdo reciente, Hungría ofrece hasta 25 

becas para realizar estudios completos de maestría y 
doctorado en idioma inglés o en húngaro (luego de un 
curso intensivo de idioma húngaro de un año de du-
ración). Hungría ofrece los cursos sin costo y un esti-
pendio que permitiría cubrir costos de alojamiento. Se 
puede seleccionar una Universidad y Hungría tramita 
el cupo en esa u otra Universidad similar. No es nece-
sario conseguir una nota de aceptación de la Universi-
dad húngara, solamente inscribirse en la Argentina. La 
Argentina otorga los pasajes internacionales. 

La documentación debe presentarse en la Direc-
ción de Cooperación Internacional del Ministerio 
de Educación (Argentina) antes del 17 de marzo.

Más información: 
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/hungria/
En caso de dudas:
Lic. Tordini Gonzalo - gtordini@me.gov.ar
Programa de Becas Internacionales de Posgrado
Dirección Nacional de Cooperación Internacional
Ministerio de Educación de la Nación
Pizzurno 935 - 2° piso Of. 231 
(1020ACA) Capital Federal
Tel. (011)4129-1287

BECAS PARA TODO EL MUNDO
Además de lo anterior, Hungría ofrece - a todo el 

mundo - becas para cursos y estudios de diversa dura-
ción en múltiples áreas. Hay cursos parciales y totales, 
de grado y posgrado y también cursos cortos (escuelas 
de verano). Sólo se considerarán las postulaciones 
que lleguen a Budapest antes del 7 de abril de 2014. 
Mayor información disponible en:
http://www.scholarship.hu/Englishsite/tabid/184/lan-
guage/en-EN/Default.aspx
(*) Agradecimiento Csaba Emődy

Preparación 
Bizcochuelo de chocolate

Batir los huevos con el azúcar, a 
punto letra; agregar la harina tamiza-
da con la sal y el cacao amargo, per-
fumar con la ralladura, mezclando 
suavemente. Enmantecar y enharinar 
una asadera. Volcar la preparación y 
cocinar a horno 160ºC, por 20 minu-
tos aproximadamente. Enfriar sobre 
una rejilla. Una vez que esté frío, 
cortar en cubos de 2 cm x 2 cm.

Ganache
Hervir la crema y verter en un bol, 
sobre el chocolate previamente pica-
do. Tapar 3 minutos. Revolver sua-
vemente para evitar que se formen 
burbujas y así perder el brillo.

Salsa de frutillas
Procesar las frutillas y cocinarlas por 
2 a 3 minutos junto con un almíbar rea-
lizado con 50% azúcar y 50% agua.

Helado de chocolate
Colocar en una cacerola la leche con 
la mitad del azúcar al fuego hasta 
que rompa el hervor. Batir las yemas 
con la otra mitad del azúcar. Verter 
la mitad de la leche hirviendo sobre 
el batido de yemas, mezclar bien y 
volver la preparación al fuego, re-
volviendo con cuchara de madera en 
forma de ochos hasta que nape la cu-
chara (85°C). Inmediatamente colar 
en un bol y dentro del mismo volcar 
el chocolate rallado y esperar a que 
se disuelva por completo. Luego co-
locar la preparación sobre un Baño 
María invertido, revolver hasta que 
se enfríe. Llevar a la máquina hela-
dora por 20 minutos.

Praliné
Hacer un caramelo. Una vez que to-
me el color deseado, agregar las fru-
tas secas picadas y tostadas. Mezclar

bien y colocar sobre una mesada 
aceitada o sobre un Tefbake. Cuando 
se enfríe, picar.

Merengue suizo
Mezclar las claras y el azúcar en un 
bol a BM, a fuego suave. Cuando 
la temperatura llegue a 50ºC apro-
ximadamente, retirar y colocar en 
la batidora. Seguir batiendo, has-
ta obtener una consistencia firme. 
Para obtener un merengue más ho-
mogéneo, se pueden colocar unas 
gotas de jugo de limón y/o vinagre. 
Rellenar una manga y hacer tiritas 
de 5 cm sobre placas enmantecadas 
o con una hoja antiadherente. Hor-
near entre 100º y 140ºC, hasta secar 
por completo - aproximadamente de 
2 a 3 horas, según el tamaño del di-
seño realizado.

Presentación:   En una copa de Martini. ¡A disfrutar!

"Mañana, tal vez, 
tengamos que sentarnos 
frente a nuestros hijos y 

decirles que fuimos 
derrotados, pero no 

podremos mirarlos a los 
ojos y decirles que viven 

así porque no nos 
animamos a pelear".

Mahatma Gandhi

Hola, querida Zsuzsó:
¡Cuánto me hubiera gustado en-

terarme de otras noticias diferentes 
a éstas! Claro que me afecta de una 
manera muy especial el cierre del 
diario, ya que siempre lo sentí co-
mo una prolongación de las ya muy 
lejanas tareas de mi abuelo Rezső 
Faragó, fundador, en 1929, del Dél-
amerikai Magyarság, predecesor 
del Argentínai Magyar Hírlap, has-
ta ahora en inmejorables manos.

Seguramente el tema económico 
es una cuestión insalvable, aunque 
a veces me pregunto si se justifica 
salir a pedir miles de dólares para 
reformar la cocina del club, y no 
ocuparse del órgano de prensa de 
toda la colectividad, cuya financia-
ción sin duda podría encararse con 
menos esfuerzo económico.

Pero mucho más me deja preocu-
pado el tema de tu salud, porque ya 
habíamos comentado contigo en va-
rios momentos de algunos proble-
mitas que venías atravesando, sin 
que yo llegase a sospechar que su 
deterioro te impida continuar con 
esa actividad.

Hagamos el siguiente análisis: 
todos llegamos a una edad en que 
lo razonable es dejar que otros más 
jóvenes y con nuevas ideas puedan 
continuar con las labores que he-
mos venido afrontando; lo malo es 
que hay situaciones en las que no 
aparecen esas figuras y todo el peso 
de la responsabilidad continúa so -
bre quien viene llevando adelante 
esas funciones, hasta que ese mis-
mo peso nos termina doblegando.

Si ha sido así en este caso, más 
que justificado está que pongas un 
límite a tu tarea de 9 años - conti-
nuamente bregando por mantener 
con vida ese “hijo de papel”, siem-
pre tan demandante por mil moti-
vos diferentes.

Tal vez habría que pensar en 
mantener la vigencia del diario a 
través de Internet, ya que cada vez 
más nuestras comunicaciones se 

encaminan por ese medio, por en-
cima de las edades de los lectores, 
asegurando una llegada masiva y 
una sencilla manera de distribuir 
esas ediciones.

Ahora entiendo por qué me co-
mentaste después del último con -
cierto que ibas a tener el tiempo 
necesario para que pudiéramos 
vernos y tener nuestra charla pen-
diente. Interpreto ahora que estabas 
anticipando una mayor libertad pa-
ra asumir compromisos fuera de las 
exigencias perentorias de tu “hijo 
de papel”...

Espero verte pronto, y desde ya 
podés contar conmigo para distin-
tas cuestiones que pudieran surgir 
de aquí en más. Quiero que sepas 
que te considero el único lazo ac -
tual con mis ancestros magiares, 
por afecto y por admiración.

Ojalá que sigas sin el agobio de 
estos temas que me has comentado, 
enfocando en los sentimientos más 
importantes de nuestra vida, que 
nos dan la fuerza para seguir cami-
nando. Ese es mi sincero deseo. 

Muchos cariños
Andrés Faragó

---
Hola, Susana:

Lamento que tu salud esté mal. 
Sobre el diario: hiciste una tarea 
épica. Te felicito.

Yo, por diversos motivos, no 
puedo ocuparme de eso. Sería una 
irresponsabilidad decir lo contra-
rio. Lo lamento, más por haber sido 
miembro del equipo fundador del 
AMH.

Gracias por todo. Estás por ahí, 
perdida de mi vida, como tanta 
gente maravillosa, con la que no me 
veo nunca.

Constantino Alitisz
---

Estimada Susana:
Siento mucho las malas noticias. 

Últimamente ya me estaba extra-
ñando de no haber recibido noticias 
de Vd. Esta mañana se lo comenté 

a Paula Fenández, la bibliotecaria 
del Cervantes, que es argentina. Se 
extrañó y lo sintió, y me enseñó el 
último número en el que aparece mi 
cuento Una abuela húngara , con el 
dibujo. Yo no lo había recibido.

También siento lo de sus manos y 
lo puedo entender, pues yo tengo un 
problema parecido. Le mando un 
abrazo cariñoso y, a pesar de todo, 
le deseo un ¡feliz Año Nuevo!

Teresa De la Vega, Budapest
---

Hola, Zsuzsó: 
Hace días quería escribir para pre-

guntar el costo del AMH este año, 
pero hoy, al entrar en Facebook, me 
encontré con la triste noticia, con tu 
foto, escrita en Hungría por Csaba 
Lukács, sobre que el próximo Nº 
será el último. ¡Es una lástima! Es -
pero que consigas algunos sponsors 
importantes para poder seguir...

No me imagino tu tristeza, pero 
lo habrás pensado, y con tiempo, 
por las dificultades económicas que 
parecen complicarse cada vez más. 

Cariños, y hasta cualquier mo-
mento 

István Bakos, Resistencia
---

Querida Zsuzsó: 
En pocas palabras quería ex-

presarte que lamento - por partida 
doble - las malas noticias, sobre 
tu problema de salud y sobre la no 
continuación del periódico AMH. 
Yo lo disfrutaba como lectura men-
sual y práctica del idioma de mis 
antepasados. Rezo y confío en que 
te recuperes pronto. 

Al mismo tiempo te comunico 
que a partir de este año tampoco 
continuará el 'Círculo Literario y 
Cultural Húngaro', ya que sus or -
ganizadoras - tanto la Lic. Sofía 
Marta Török como la que suscribe, 
creemos que ha cumplido un ciclo y 
que el esfuerzo y costos invertidos 
ya no se justifican. 

Te saludo con cariño: 
Arq. Isabel Ana Redl

Estimado Héctor:
No quiero dejar pasar la hora de los 

adioses sin enviarle unas palabras. 
El AMH y usted, al frente de su IM-

PRENTA ALFA BETA S.A., hemos te-
nido una excelente relación de trabajo y 
amistad para sacar mes por mes una pu-
blicación artesanal, de calidad. Duran-
te estos 9 años transcurridos pudimos 
vencer juntos muchas dificultades y tro-

piezos, siempre con buen ánimo, buena 
voluntad y empeño de su parte. Quiero 
agradecérselo aquí, públicamente, al 
tiempo que lo recomiendo cálidamente 
a todo aquél que lea estas líneas. 

¡Siga con su buen trabajo! Le deseo 
salud y éxitos - ¡y pocos sinsabores! 
Con afecto

Susana Kesserű de Haynal
Directora 

El Día Internacional 
de la Mujer Trabaja-
dora o también Día 
Internacional de la 
Mujer se celebra el 
día 8 de marzo y es-
tá reconocido por las 
Naciones Unidas.
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Szótörő
magyarul tanuló idegeneknek...

Este año nuestro tradicional 
calendario ZIK fue realizado por 
las FAMILIAS: juntos, padres, 

abuelos y niños. 
Es también una forma de 

practicar el idioma en casa. 
Se puede comprar por $ 60, 

en el Club Hungária. 

¡ 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

2014. MÁRCIUS ESEMÉNYNAPTÁR CALENDARIO MARZO 2014
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

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

Várjuk a 

fejleményeket!

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:
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

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

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   

Márciusi istentiszteletek az Egyháznál: Pje. Juncal 4290 - Olivos
   1. vasárnap: Rev. David Calvo     4. vasárnap: Rev. Gabriel Miraz

   3. vasárnap: magyar nyelvű istentisztelet a Krisztus Keresztje 
Evangélikus Templomban. Amenábar 1767, CABA. 

Lelkész: Nt. Demes András

Március 2, vasárnap, 10.30 óra: Istentisztelet spanyolul. Refor-
mátus Egyház. Rdo. David Calvo
Március 14, péntek, 20 óra: Ismerkedő vacsora Szabó Zsolttal, a 
Balassi Bálint Intézet koordinációs főigazgató helyettessel. Mind-
szentynum. Asztalfoglalás: 4864-7570 / 15-5114-2033
Március 15, szombat, 10 óra: Kezdődik a ZIK. Sz. László Iskola
Március 15, szombat, 14 óra: Kezdődik a cserkészet. Hungária
Március 15, szombat, 19 óra: Nemzeti ünnep. Díszszónok Sza-
bó Zsolt (l. márc. 14). Utána vacsora. Asztalfoglalás: 4799-8437. 
Hungária nagyterem
Március 16, vasárnap, 10.30 óra: Magyar nyelvű Istentisztelet. 
Nt. Demes András. Krisztus Keresztje Evangélikus Egyház
Március 21, péntek, 21 óra: Táncház. Mindszentynum. Jelentke-
zés: 15-6849-6076
Március 23, vasárnap, 10.30 óra: Istentisztelet spanyolul. Rdo. 
Gabriel Miraz. Református Egyház

Domingo 2, 10.30 hs.: Culto en castellano. Rdo. David Calvo. 
Iglesia Reformada Húngara
Viernes 14, 20 hs.: Cena con directivo del Instituto Balassi, Buda-
pest. Mindszentynum. Reservas: 4864-7570 / 15-5114-2033
Sábado 15, 10 hs.: Comienza el ZIK. Colegio San Ladislao
Sábado 15, 14 hs.: Comienzo de actividades scout. Hungária
Sábado 15, 19 hs.: Conmemoración de la fecha patria. Cena comu-
nitaria. Hungária. Reservas 4799-8437
Domingo 16, 10.30 hs.: Culto en húngaro. Rdo. András Demes. 
Iglesia Luterana La Cruz de Cristo
Viernes 21, 21 hs.: Peña folklórica Táncház. Mindszentynum. Avi-
sar participación 15-6849-6076
Domingo 23, 10.30 hs.: Culto en castellano. Rdo. Gabriel Miraz. 
Iglesia Reformada Húngara

 Tenemos unas 8 a 9 décadas 
para vivir en este mundo, y una 
voz siempre nos advierte: "¡No 
te olvides de lo principal!"
 Y lo principal son los valores 
espirituales, la oración, la vigi-
lancia. La familia, los amigos, 
la vida para el otro. 
 Pero la ganancia, la riqueza, 
nuestra desmedida vanidad, los 
placeres materiales nos fasci-

nan tanto que lo principal siem-
pre queda relegado.
Así agotamos nuestro tiempo 
aquí, y dejamos a un lado lo 
esencial: ¡los tesoros del alma!
¿Qué es lo principal? El amor, 
la paz, la humildad, la sencillez 
y la pureza, la ternura e ino-
cencia de los niños.

¡No nos olvidemos 
de lo principal!

Isla de 
Tapia, 

Macao, 
China

¡La música ayuda!

A New York-i Orvosmisszió naplója összegezte azokat a ki-
fejezéseket, amelyeket gyakrabban kellene ismételnünk, hogy 
megelőzzük, elkerüljük vagy jóvátegyük konfliktusainkat:

„A 6 legfontosabb szó: Készséggel elismerem, én voltam a hibás!
Az 5 legfontosabb szó: Én igen büszke vagyok Rád!
A 4 legfontosabb szó: Mi a Te véleményed?
A 3 legfontosabb szó: 

Kérlek, bocsáss meg!
A 2 legfontosabb szó: 

Légy szíves!
Az 1 legfontosabb szó: 

Köszönöm!”

szert
szeret
szert tett
szeretet
szeretett
szeretetet

szert tetetett
szeretettet
szerettetett
szeretetet tettet
szeretetet tettetett.
                Bővítsd tovább a sorozatot!

(Vargha Balázs: Játsszunk a szóval c. könyvéből)

Con la presente edición (Nº108) se clausura el AMH


