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A HATVAN ÉV ELŐTTI 
MAGYAR EXODUS

Hatvan év előtt, 1945 tavaszán 
ért véget a második világháború és 
kezdődött a magyarok tömeges kiá-
ramlása a világ majd minden részébe. 
Oly annyira, hogy ma a mintegy tizenöt 
millióra tehető magyar nemzetnek csak 
kétharmada él a hazában, egy harmada 
a Kárpát-medence egyéb országaiban 
és szétszórva a világ más részeiben. Ez 
utóbbiak száma még a mai kivándorlá-
sok ellenére is állandóan fogy, miután 
többen halnak meg vagy költöznek 
vissza, mint amennyien ma hagyják 
el Magyarországot és választanak új 
lakóhelyet nyugaton.

Mindjárt hozzá kell tennem, hogy 
a mai közbeszédnek, valamint szoká-
soknak megfelelően és a könnyebb 

érthetőség kedvéért Nyugat alatt mind-
azok a tájak és országok értendők, 
amelyek a korábbi politikai megosztott-
ság idejében az úgynevezett „szabad 
világ”-hoz tartoztak. A K á r p á t -
medencén kívül élő magyarok számáról 
csak hozzávetőleges adatokkal rendel-
kezünk. Nagyrészt annak folytán, hogy 
a nemzetiséget nem minden befogadó 
országban az dönti el, hogy a beván-
dorló minek nevezi magát, hanem az, 
honnan érkezett. Így lesznek statisz-
tikailag románok az erdélyi magyarok. 
Másfelől például az észak-amerikai 
népszámlálási íveken azt kérdezik, 
hogy milyen nemzetiségűek voltak az 
ősei. Ez esetben nemcsak egy, hanem 
több nemzetiségi származást is fel le-

het sorolni. Az Egyesült Államokban 
megközelítően másfél milliónyian 
közlik, hogy magyar származásúak is, 
még ha az elődök között csak egy volt 
magyar. Arra a kérdésre viszont, hogy 
a megkérdezett a családon belül milyen 
nyelven beszél, csak mintegy 150.000 

mondta, hogy magyarul. Persze, ennek 
ellenére magyarnak tekinthetők azok 
is, akik annak tartják magukat, még ha 
a családban, olykor a más nemzetiségű 
házastárs kedvéért vagy a gyerekek 
vélt érdeke miatt nem beszélnek ma-
gyarul. Így hát a s tat iszt ikákból 
legfeljebb csak hozzávetőleges képet 
lehet alkotni arról, mennyi a magyar 
a világban. Óvatos becslések szerint 
a Kárpát-medencén kívül mintegy 

másfélmillió.
A hatvan év előtti magyar exodus 

idejében körülbelül egy millió hazánkfia 
került Magyarországtól nyugatra fekvő 
területekre, nagyrészt Ausztriába és Né-
metországba. Nyugatra került a hadic-
selekmények befejezése után a magyar 
hadsereg alakulatainak és létszámának 
egy jelentékeny hányada, szép számmal 
csendőrök és rendőrök menekülő csa-
ládtagjaikkal együtt, állami tisztviselők, 
tanárok, tanítók, különféle vállalatok, 
kórházak alkalmazottai családostól, 
főiskolás diákok, leventék, határterüle-
tek lakói – és sorolni lehetne, kiket 
érintett még a kitelepülési kényszer. 
A hadicselekmények befejezése és az 
egyéni jövőt érintő döntések után ezek 
nagy része visszatért otthonába. Sokan 
azonban maradtak, némelyek csak egy-
két évig, jóval többen áttelepedtek más 
európai országba, vagy kivándoroltak 
tengerentúlra.

Persze, ez nem ment azonnal. Évek-
be tellett, amíg létrejött és véglegesült 
egyfelől a kellő intézményrendszer, 
másfelől az eljárási gyakorlat, amely 
biztosítékot nyújtott, hogy a távoli 
kontinensekre távozók vagy Európában 
más országokban letelepedők új életet 
kezdhessenek. Akiket választásuk, 
vagy mondjuk a sorsuk Észak- és Dél-
Amerikába vagy Ausztráliába vetett, 
olykor teljesen idegen világgal találták 
magukat szemben és esetleg nemcsak 
megváltozott klímával, de az európai-
tól eltérő élet- és viselkedésformákkal 
kellett szembesülniük. 

A nemzetiséget nem 
az dönti el, hogy a 

bevándorló minek nevezi 
magát, hanem az, 
honnan érkezett

Csak  mintegy  150 .000 
mondta, hogy magyarul 
beszé lnek  a  csa ládon 

Hatvan éve körülbelül 
egy millió hazánkfia 

került Magyarországtól 
nyugatra fekvő 

területekre

folyt. 2. oldalon
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a  H u n g á r i a  t e r m e i b e n

BÁRSONY ÁLLAMTITKÁR 
LÁTOGATÁSA

2005. május 30-án a Magyar Nagy-
követség alkalmat nyújtott a kolónia 
egyes személyiségeinek egy informális 
találkozóra a magyarországi Külügymi-
nisztérium hivatalos látogatóival: 
Bársony András politikai államtitkárral,  
Varga Koritár Pál, a külügyi latin-
amerikai osztály főosztályvezetőjével, 
és az államtitkár személyi titkárával, 
Lengyel Miklóssal. Az időpont azért is 
érdekes, mert előző nap volt a francia 
népszavazás, amely az Európai Unió 
közös Alkotmányának elfogadására 
irányult, és a lakosság nagy többségben 
harsogta világgá a határozott NON-t, 
amely a néhány nappal későbbi holland 
referendumra is kihatott. Azóta pedig 
dominó-szerűen mondták le több ország-
ban az erre vonatkozó tervbe vett szava-
zásokat. Az ARGENTÍNAI MAGYAR 
HÍRLAP kihasználta az adott lehető-
séget. Íme az összefoglalt interjúnk:

Argentínai Magyar Hírlap: Hogy 
vélekedik államtitkár 
úr a francia Nem szava-
zásról? 

Bársony András: 
Sajnos gyakran egy ilyen 
nemzetközi súlyú nép-
szavazás végül is nem 
arról szól, amit formá-
lisan a tárgyává tesznek. 
Belpolitikai, munkavál-
lalási, szociális rendszert 
érintő kérdésekben csap-
tak össze az ellenző 
és támogató táborok, 
és ilyen belpolitikai 
összefüggésben a nem-
szavazatok automati-
kusan a kormánnyal 
ellentétes álláspontot 
fogalmaztak meg.

AMH: Chirac ellenzéke az extrémből 
is állt össze, mert úgy Le Pen mint a 
kommunista párt egységesen a nemre 
szavazott. Az elnök azt mondta, hogy 
ő természetesen a demokratikus 
döntést magáévá teszi, szomorúan 
bár de képviseli, de az ellenzék az 
azonnali leváltását követeli. Mi a helyzet 
ilyen esetben egy államelnökkel, egy 
prezidenciális rendszerben?

B.A.: Alkotmányosan maga a negatív 
eredményű referendum nem kötelezi 
semmire az államelnököt. Az én személyes 
véleményem az, hogy egy ilyen látványos 
kudarc esetén, amikor valakinek nem egy 
kötelezően előirt választás okozza a vere-
ségét, hanem saját maga hívja a választókat 
az asztalhoz és nem a parlamenttől várja a 
döntést, akkor le kéne mondania. Chirac 
soha nem fogja ez tenni, ki fogja tölteni az 
elnöki periódusában hátralévő két évét.

AMH: Chirac és a francia népszava-
zással ellentétben Magyarországon az 
Országház, Németországban a Bundes-
tag döntött az Európai Alkotmány elfo-
gadásában. Miért?

B.A.: A német alkotmány taxatíve 
kizárja a népszavazás lehetőségét ebben a 
kérdésben, az alkotmányos rend alapján. 

Nem arról van szó, ahogy egyesek 
állították, hogy a szövetségi kancellár 
bátor volt, vagy bátortalan. Neki nem volt 
jogi lehetősége az ügyben népszavazást 
elrendelni. Franciaországban más volt a 
jogi helyzet, a Parlament módosította a 
fennálló törvényeket, annak érdekében, 
hogy a népszavazást ki lehessen írni, de 
ott nem az alkotmányt kellett módosítani. 
Ugyanakkor, Chirac kártyajátékosként 
ment bele ebbe a kalandba, ez ma már 
világosan látszik. Egyrészt remélte, hogy 
saját pártjabeli riválisokkal szemben a 
jobboldal egységesen ismét őt választja 
elnökjelöltté és majd elnökké. Ehhez neki 
kellett volna egy győztes népszavazás, 
amely megerősíti. Ezt a meccset elvesztette, 
mert éppen az ellenkezője jött ki belőle. 
Másrészt azonban, amikor ő a népszavazást 
kezdeményezte, akkor az igenek olyan 
60% körül álltak a különböző szondázások 
mentén. Igaz, akkor csak magára az 
alkotmányra kérdeztek rá. De az történt, 
amit már az előbb említettem, hogy magán 

a népszavazáson már nem 
az alkotmányról szavaztak 
a polgárok, hanem a francia 
belpolitikáról. Gondolom, 
hogy felelőtlenség volt ezt 
nem számításba venni. 

AMH: Már két  éve 
m e g t ö r t é n t ,  h o g y  a z 
Országgyűlés döntött és 
ratifikált, de mit engedne 
meg ilyen esetben a mai jogi 
rendszer? 

B.A.: Magyarországon 
nem lehet se ügydöntő, se 
kérdezős – vagyis véleményt 
nyilvánító – népszavazást 
kezdeményezni nemzetközi 
szerződések tekintetében. 
Van egy másik paragrafus 

is, ami kizárja a népszavazás 
kiírási lehetőségét, mégpedig olyan 
kérdésben, amely a magyar alkotmány 
megváltoztatására irányulhat, mert az 
a Parlament 2/3-os döntésétől függ. A 
ratifikációnál előírás volt, hogy 2/3-os 
többség legyen. Meg is volt, messze fölötte, 
de a ratifikációnak az a következménye, 
hogy a magyar alkotmányban módosí-
tásokat kell végrehajtani. 

AMH: Amikor megtörténik a 
népszavazás, amely mint pl. Spanyol-
országban nem kötelező, mennyire 
van ez befolyással a parlamenti képvi-
selőkre?

B.A.:  Egy véleménynyi lvání tó 
népszavazás  eredménye,  az  adot t 
országban, a politikai pártokat nem hogy 
befolyásolja, hanem majdnem meghatá-
rozza, hogy nekik milyen álláspontjuk 
lehet. Hollandiában a parlamenti pártok 
már előre jelezték, hogy ők a véleményt 
nagyon komolyan veszik. Egy esetben 
tudnak eltekinteni a népszavazás kime-
netelétől majdani parlamenti döntésüknél, 
ha a részvételi arány nagyon alacsony, 
olyan 30% alatti, mert akkor úgy érzékelik, 
hogy ez nem a teljes nép álláspontját jelenti. 
Nem lehet előre tudni, melyik tábor lesz, 
amelyik lelkesebben megy el szavazni, vagy 

folyt. a 3. oldalon

Bársony András   FOTO MARKO
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Szép számban gyűlt össze a 
közönség május utolsó vasár-
napján megadni a hagyomány-
nyá vált, kegyeletes megem-
lékezést a hősöknek a chacaritai 
Német Temetőben. Olyanok 
jöttek, akik nem hagyták ma-
gukat elriasztani a feketén lógó 
felhőktől és a közelgő vihar 
fenyegető morajától.

Az emlékfalat előzetesen 
szépen fölújították a fiú-
cserkészek vezetői, élükön 
Kerekes Marcival és Bonapar-
tian Danival. Avatásának a 
jövőre megtartandó 50. évfor-
dulóját még méltóbb keretek 
veszik majd körül.

Képviseltették magukat a 
német közösség intézményei a 
csúcsszervezetük által (FAAG) 
Rudolf Hepe alelnök, Siegfried 
Wolfsteller és Joachim Hilde-
brand személyében, magyar 
részről pedig a Szent László 
iskola és a cserkészek fiú és 
leánycsapatai. Mind zászlóval 
vonultak be, követve az MHBK 
zászlaját vivő v. Remete 
Andreától, v. Ferenczy Loránt 
MHBK főcsoportvezető és v. 
Vattay Miklós, a Vitézi Rend 
dél-amerikai törzskapitánytól. 
Jelen volt a Zrínyi Ifjúsági Kör 
küldöttsége is. Végig Valentin-
né Redl Erzsébet konferált.

Spanyolul mondott hatásos 
díszbeszédet a Vitézi Rend 
Nemzetvédelmi Tagozatának 

részéről Jakab 
Nándor, és ma-
gyarul Dr. Bács 
Zoltán, a Magyar 
Nagykövetség 
Első Tanácsosa 
szólalt föl. Az 
Egyházak ne-
vében Nt. Tóth 
Kristóf refor-
mátus lelkész 
imádkozott ma-
gyar és spanyol 

nyelven. 

b.-j.: Takács István AMISZ elnök és a német delegáció a magyar hősi halottak emlékfa-
lánál                                                                                                 FOTO JAKAB

Cserkészeink a német hősi halottak emlékműve előtt             
FOTO JAKAB

Koszorút helyezett el az MHBK 
és a VR, úgy a magyar hősök 
emlékfalánál, mint külön a né-
met emlékmű talpazatán. 

Sorrendben ezután következ-
tek a magyar nagykövetség, 
a magyar intézmények ne-
vében az Argentínai Magyar 
Intézmények Szövetsége és 
a FAAG koszorúi. A záró 
szavakat v. Vattay Miklós 
mondta és a zászlók kivo-
nulásával ért véget a szépen 
megrendezett ünnepély, ame-
lyen nem hiányzott a 2 ország 
himnuszának eléneklése.

 (HKZS)

Az Európában maradt 
magyaroknak kellő tisztelet-
tel és elismeréssel illenék 
gondolniok azokra a honfi-
társaikra, akiknek egy addig 
teljesen szokatlan és idegen 
világban kellett helyt állniok 
és gyökeret ereszteniük, olyan 
körülményekkel és feltételek-
kel kerültek szembe, amelyek 
nagyobb alkalmazkodási és 
beilleszkedési képességeket 
igényeltek, mint amelyekkel 
az öreg kontinensen mara-
dók találkoztak. Az amerikai 
és ausztráliai magyarok ezt 
sohasem emlegetik és ennek 
tudomásulvételét sem igénylik. 
Éppen ezért kétszeresen is me-
gérdemlik, hogy az Európában 
maradtak ebben elért eredmé-
nyeiket kellően méltányolják.

Ha arra gondolunk, hogy 
a két Amerikában és a távoli 
Ausztráliában milyen példás 
magyar intézményrendszer 
épült fel – templomok, közös-
ségi házak, vallási társulatok, 
cserkészet, hétvégi iskolák, 
egyesületek, társaságok, tanul-
mányi körök, ének- és tánc-
karok, és sorolhatnám -, némi 
szégyenérzet töltheti el az 
európaiakat. Az ő magyar 
kulturális intézményrendszerük 
sajnálatos módon a korábbinál 
jóval szegényebb lett. Igaz, 
el kell ismerni, hogy ebben 
nagy szerepet játszik a Ma-
gyarországhoz való földrajzi 
közelség. Az ausztriai, német-
országi, svájci, s talán még az 
olaszországi és franciaországi 
magyarok nemzeti kulturális és 
közösségi igényeiket némileg 
kielégíthetik évenkénti több-
szöri vagy esetleg csak egy-
szeri magyarországi utazással 
is, de erre a távolabb élőknek 
aligha van lehetőségük és 
azért kétszeresen is érdekeltek 
abban, hogy magyar kulturális 
érdeklődésük a lakóhelyükön 
elégüljön ki.

Ne feledjük, hogy például 
New Yorkban, New Jerseyben, 
Washingtonban, Cleveland-
ben, Pittsburghban, Chicagó-
ban, a kanadai Torontóban, a 
dél-amerikai Buenos Airesben, 
az ausztráliai Sydneyben és 
Melbourneben milyen eleven 
a magyar élet. Nem kis öröm-
mel és megelégedéssel kell 
regisztrálnom, hogy mindez 
még hatvan évvel az után is 
él és virágzik, hogy ausztriai 
és németországi lágerekben 

kezdetleges körülmények 
között tartottak magyar isten-
tiszteleteket, szerveztek hét-
végi iskolákat, énekkarokat, 
cserkészetet, táncegyütteseket, 
rendeztek előadásokat, sok-
szorosító eljárással készítet-
tek újságokat, folyóiratokat, 
tankönyveket, versesköteteket 
és regényeket. És még később 
sem lehetett arra gondolni, 
hogy az akkori szülők eltá-
vozása után, gyerekeik, majd 
unokáik folytatják a magyar 

szellem ébrentartását és érde-
keltté válnak a magyarként való 
megmaradásban.  Igaz, kellett 
ehhez az elbukott magyar 
forradalom ihlette lelkesedés 
és tennivágyás, az ötvenhatos 
szellemhez és magatartáshoz 
való hűség, határozott akarat és 
lendület, aminek jelét láthatjuk 
majd minden bizonnyal jövőre 
is, amikor a felkelés ötvenedik 
évfordulójára emlékezünk.

Örömmel nyugtázhatjuk 
és bizakodásunkat növelheti, 
hogy amiről csak álmodni 
mertünk, sok hajdani kezde-
ményezés és alkotás nem válik 
múlttá, hanem folytatódik, új 
hajtásokat terem és bizakodóvá 
tesz mindenkit, akit érdekel a 
nyugati magyarság sorsa és 
jövője.

Ez az újság, amelyben 
cikkem megjelenik, eleven 
példa az állandó megújulásra 
és élniakarásra.

Amikor volt szerkesztője, 
nekem régi barátom, áldoza-
tos és sikeres munkája után 
kénytelen volt visszavonulni, 
nyomban akadt utóda, aki gye-
rekként került Nyugatra és sok 
más tevékenységén kívül most 
ennek a lapnak a szerkesztését 
is magára vállalta. Kívánom, 
hogy sikere legyen. Megérde-
melné. És ugyane család egy 
másik és hasonló módon gye-
rekként idegenbekerült nőtagja 
kitűnő könyvben megírta az 
argentínai magyarok történe-
tének kezdeti szakaszát (sokak 
reményével, hogy a műnek lesz 
folytatása). Mindkét eset példa 
arra, hogy hinni lehet és kell a 
megújulásban és az annak ér-
dekében vállalt munkában.

A nyugati magyarok törté-
netük egy újabb évtizedének 
kezdetén állnak. Bízzunk ben-
ne, hogy ugyanúgy megállják 
helyüket, mint elődeik a múlt-
ban. Reméljük, hogy a régiek 
helyébe lépő új nemzedékek 
birtokában lesznek annak a 
hitnek, képzelőerőnek és alko-
tókedvnek, amely az elmúlt 
hatvan év legjobb nyugati 
magyarjait jellemezte.

folyt. 1. oldalról - Magyar Exodus

Egy addig teljesen 
szokatlan és idegen 
világban kellett helyt 
állniok és gyökeret 

ereszteniük

A két Amerikában és 
a távoli Ausztráliában 
példás magyar intéz-

ményrendszer épült fel

Az akkori szülők 
eltávozása után, 

gyerekeik, unokáik 
folytatják a magyar 

szellem ébrentartását

HŐSÖK NAPJA: 
"AKI NEM EMLÉKSZIK AZ FELEJT, ÉS 
AKI FELEJT, ANNAK NINCS JÖVŐJE."

Veszélyes dolog kikezdeni 
a nyomda kis ördögével. 
A júniusi  számunkban a 
spanyol részben közöltünk 
egy szükséges hibajegyzéket, 
és beillesztettük a kis ördög 
k é p m á s á t .  E z  a n n y i r a 
megtetszett a kedves jószágnak, 
hogy ügyesen mesterkedett és 
most kénytelenek vagyunk őt 
a magyar részben is ábrázolni. 
Sajnáljuk az olykor érthetetlen 
“el tűnt”  szövegrészeket , 
v a l a m i n t  a z  e s e t l e g e s 
sajtóhibákat! 

Újságunk (egyik) fogyaté-
kossága, hogy csak havilap. 
Ezért amit a híreken kívül 
közlünk a lapban, az részint 
már elég távoli események 
beszámolója, recenziója.

A másik fogyatékossága 
azonban az, hogy – már a 
legelső bejelentés szerint – 
évente tízszer jelenünk meg. Ez 
egy évben kétszer kettősszám 
kihozását jelenti. Természetes, 
hogy lokálpatrióta lap lévén, 
igazodunk a koloniális ese-
ménynaptár dús vagy éppen 
kevésbé dús programjához. A 
szünetek tehát január-februárra 
és július-augusztusra esnek. 

A jelen számunk az utóbbi 
időszakot öleli föl.

Olvasótáborunkból válto-
zatlanul bejönnek megjegy-
zések, kritikák, indítványok 
és elismerések. Mindent kö-
szönünk, figyelembe veszünk 
– és lankadatlanul tovább 
igyekszünk. A szerkesztő

 

A SZERKESZTŐ ÜZENI

HIBAJEGYZÉK

Júniusi  számunk vezér-
cikkében az 1. kiemelt rész végén 
kimaradt a "százaléka" szó.

Az 5. oldalon az Így élünk, 
éldegélünk rovat 2. oszlopában 
az 1. mondat helyesen: "Ennek 
hiányában azonban a víz követi a 
gravitáció törvényeit". 

A 7. oldalon a Mi történt? 
rovatban a jobboldali oszlop 
elején a helyes: Bukarestben.
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melyik tábor mondja: most már 
úgysem érdemes szavazni, mert 
minek, ha már a franciák miatt az 
egész dolog úgyis eldőlt.

AMH: Sok évre vissza-
tekintve, ez Franciaországban 
az egyik legmagasabb részvételi 
százalék volt. Mi a tapasztalat 
más országokban?

B.A.: Nemrég Írországban 
jártam és helybeli politikusokkal 
beszélgettünk a népszavazásról. 
Én ott nagyon keményen fogal-
maztam, abban az Írországban, 
amely maga is népszavazáson 
fog dönteni. Azt mondtam, hogy 
a népszavazás kezdeményezése a 
politikusok részéről, ha egyébként 
van parlamenti lehetőségük, az 
semmi más, mint menekülés 
a felelősség elöl. Vagyis az a 
politikus, aki nem használja fel 
a politikai mandátumát, amit a 
néptől kapott arra, hogy döntést 
hozzon, ha döntést kell hozni, 
hanem azt mondja: „Én a fizetést 
fölveszem a parlamenti munkáért, 
de azért ti döntsetek inkább…”, 
az, gondolom, felelőtlenül visel-
kedik. Miért választanak meg 
valakit 4-5-7 évre, ha nem azért, 
hogy ő hozza meg azokat a 
döntéseket, amelyek lehetőleg 
legjobban szolgálják az ország 
érdekét? 

Arról is beszélgettünk Íror-
szágban, - 1 héttel a Francia re-
ferendum előtt! -, hogy lám, az 
lesz a baj, hogy a belpolitikáról 
foglalnak állást a választók, és 
nem pedig az európai alkot-
mányról. Hiszen ha megnézi 
az ember, hogy mit mondanak 
a politikusok a referendumot 
megelőző választási kampányban, 
akkor azoknak a mondatoknak 
semmi közük nincs a szavazásra 
bocsátott európai alkotmányhoz. 

AMH: A francia városokban 
az igen győzött, a vidéken 
azonban, a mezőgazdasági 
rétegekben, nagy többséggel 
győzött a nem. Tehát az az érzés 
tükröződik, hogy a legjobban ott 
félnek az ún. „mondialisation”-
tól, a globalizációtól, és annak 
veszélyeitől. 

B.A.: Ez teljes egészében 
helytálló. Mégegy dolgot hozzá-
tennék: nemcsak a globalizációtól, 
vagy az általános tendenciától 
félnek, hanem konkrétan attól, 
hogy majd az elkövetkezendő 10 
évben átalakul az Unió pénzügyi 
rendszere és a parasztok kevesebb 
pénzt fognak kapni a közös 
kalapból. A probléma csak ez! 
Viszont ez a két dolog nincs 
egymással kapcsolatban, mert 
az EU, amelyiktől ők most a 
támogatást kapják, az tovább 
él, és a támogatási rendszerben 
úgyis olyan döntés születik, 
amilyen döntés csak születhet: 
csökkenteni a mezőgazdasági 

támogatásokat, függetlenül attól, 
hogy új alkotmánya van az EU-
nak, vagy nincs. 

AMH: Vagyis  egyfajta 
„zsebszavazásról” volt szó. De 
a francia szavazók egyik érve 
az volt, hogy az új 10 ország 
belépését sem konzultálták a 
néptől, hanem egyszerűen be-
vették őket, köztük olyanokat, 
akik egyenes konkurenseik. 

B.A.: Dehát itt a tévedés! A 
zsebbel való szavazás nem egy 
rossz karakterisztika ebben az 
esetben. Nevezetesen azért, mert 
a vámhatárok eltörlése, a libera-
lizációs politika bevezetése, ami 
Franciaország, mint EU tag és 
Magyarország, mint volt EU tag-
jelölt között történt, az alapvetően 
a franciák érdekét is szolgálta. 

AMH: A franciák kifo-
gásolják, hogy Brüsszel meg 
esetleg Berlin dirigál, vagyis a 
nép nehezményezi, hogy az ő 
életüket érintő döntések nem 
Párizsban születnek meg. 

B.A.: Nézze, az nem vitat-
ható, hogy a döntések egy része 
közösen születik, nem Brüsszel-
ben, hanem korábban 15 fővá-
rosban, és most meg 25-ben, 
együttesen. Hogy helyileg hol 
mondják ki, az nem érdekes. Az 
megtörténhet, hogy egy politikus 
számára, ha nem tud megoldani 
egy nemzeti problémát, akkor 
mindig jó hivatkozás az, hogy hát 
„nem tudunk mit csinálni, mert 
Brüsszelben ’valakik’ döntöt-
tek…” De ettől ez még nem 
válik igazzá! Fontos kiemelni, 
hogy minden országnak saját, 
önálló költségvetése van. Az 
EU nem hoz határozatokat arról, 
hogy ennek a költségvetésnek 
hogy alakuljon a bevétele, és 
hogy alakuljon a kiadása. Vannak 
országok, amelyek képesek jó 
költségvetést készíteni és jól 
gazdálkodni, és azok nyernek az 
EU-n belül. De ettől még nin-
csenek a másik tagállam rovására! 
Másrészt vannak, akik rosszul 

gazdálkodnak, és azokon még az 
Unió sem tud segíteni. 

AMH: Az EU, mint büro-
kratikus fölépítés, nagyon sok 
pénzbe kerül egyes tagorszá-
goknak, mint hozzájárulás. 
Minden tagország tudja, hogy 
ha az a bizonyos „közös torta” 
több ország között oszlik meg, 
az nem előnyös a számára.

B.A.: Semmilyen adminisz-
tráció nem olcsó, így az Uniós 
adminisztráció is nagy és drága. 
De gondoljuk csak azt végig, hogy  
az EU-ban, ahol nincsenek belső 
vámhatárok, pl. egy teherautónyi 
rakomány - mondjuk - belép 
Magyarországra Aradnál, átlépi a 
magyar határt, és ezután elmehet 
minden további vámellenőrzés 
nélkül Londonig. Régen, amíg 
nem volt az EU és nem létezett 
ez a rendszer, addig megannyi 
helyen megállították, mindenütt 
embereket foglalkoztattak, min-
denütt pénzbe került az admi-
nisztráció. Most ezt egy helyen 
elintézik, sokkal hatékonyabb 
eljárások vannak, ami nagyon 
sok pénz megtakarítását jelenti. 
Németországnak ma már gyakor-
latilag nincsenek külső vámhatá-
rai, csak a repülőterei és a kikötői, 
ugyanis az összes közút már belső 
határ.

AMH: Most ezzel és az 
illegális ember-beözönléssel 
összefüggésben Magyaror-
szágon nagyon meg kellett 
erősíteni a határokat a külor-
szágok felé, a schengeni meg-
állapodások szerint? 

B.A.: Magyarországnak ter-
mészetesen a schengeni rendszer 

bevezetésével át kellett alakítani a 
határőrizeti rendszerét. De ez nem 
azt jelenti, hogy megint valami 
fajta drót van a határok mentén, 
még képzeletben sem! Hanem azt 
jelenti, hogy a határon legálisan 
átlépők ellenőrzése egy sokkal 
jobb színvonalú rendszerben, 
technikailag sokkal fejlettebb 
módon,  ugyanakkor  mégis 
némileg gyorsabban zajlik le. 
Ugyanazon kritériumok alapján 
lehet belépni Magyarországra, 

mint eddig lehetett Németország-
ba vagy Ausztriába.

AMH: Már vagy 15 éve 
nincs politikai bipolaritás a 
világon. A francia Nem kihatása 
megnehezíti Európa helyzetét: 
ha Európa nem áll is le, de 
föltétlenül egy lépést hátracsú-
szott. A hegemónia mindinkább 
az USA kezébe siklik át és 
Európa messzebb került attól, 
hogy mint ellenpartner léphes-
sen fel. Erről mi a véleménye?

B.A.: Azt gondolom, hogy a 
bipolaritás megszűnt a Szovjet-
unió összeomlásával. Most egy 
átmeneti állapot van: nem bipoláris 
világ lesz, hanem legkevesebb 
tripoláris lesz az elkövetkezendő 
időszakban. Ázsia és ezen belül 
Kína és tagadhatatlanul India 
olyan léptekkel megy előre, 
hogy mindenképpen valami fajta 
politikai és gazdasági ellensúlyt 
fognak képezni az Egyesült 
Államokkal szemben. Európát 
pedig igazából nem az alkotmányos 
szerződés hiánya fogja lelassítani, 
hanem csak az a tény, hogy ha pl. 
nem tud megegyezni a következő 
6 éves költségvetésben. Ebben, 
függetlenül a francia Nemtől is, 
meg lehet egyezni! Gazdasági 
tekintetben Európa tehát a mostani 
döntés okán nem fog hátrányt 
szenvedni. Az kétségtelen, hogy 
egy lépéssel eltávolodtunk egy 
állandóan használható európai 

közös külpolitikától, dehát ebben 
az ügyben még nem mondatott ki 
a végső szó.

AMH: Putyin miniszterel-
nök sajnálatát fejezte ki, hogy 
sokkal komplikáltabb 25 or-
szággal külön-külön tárgyalni 
mintha minden ország jóvá-
hagyja ezt az alkotmányt és len-
ne egy egységes európai külügy-
miniszter. Bush elnök úgy látta, 
hogy ez az új helyzet megnehezít 
egyes kérdéseket a terrorizmus 
elleni közös harcban. 

B.A.: Mindkét elnök véle-
ményét sokkal inkább a belpoli-
tikai helyzet indokolja, mint az 
európai aktivitásért való aggódás. 
Önmagában nem a közös külügy-

miniszter személye vagy annak 
hiánya jelenti a legnagyobb 
problémát, mert ezt valóban 
kizárja az alkotmány el nem 
fogadása. A probléma az, hogy ha 
nincs olyan személyiség az európai 
külpolitika élén, aki országán 
belül hatékonyabban tudja a 
saját külpolitikáját koordinálni, 
ez lelassít bizonyos tárgyalási 
mechanizmusokat. De a közös 
külügyminiszter még az esetleg 
elfogadott alkotmány mentén sem 

jelentené azt, 
hogy ő majd 
kimond valamit 
é s  m i n d e n 
tagországnak 
haptákba kéne 
á l l n i !  C s a k 
keletkezne egy 
autoritása arra, 
h o g y  h a t é -
k o n y a b b a n 
k o o r d i n á l j a 
a  n e m z e t i 
külpolitikákat 
é s  a  k ö z ö s 
álláspontokat. 

Ismétlem: a Nem lelassította 
a dolgot, ebben az értelemben 
hátrányba kerülünk. De az még 
egy jó darabig Putyin vagy 
Bush elnök álma maradhat, 
hogy ők elérjék a külpolitikai 
egyeztetések sorában, hogy csak 
egy telefonszám mentén 25 ország 
ámenjét szerezzék meg. 

AMH: Minket mindig az is 
érdekel, hogy ez vagy az mit 
jelent Magyarország részére 
és mit jelent Latin-Amerika 
részére.

B.A.: Miután mi ratifikáltunk, 
számunkra sajnálatos, hogy az 
alkotmány csorbát szenvedett. 
Mi úgy ítéltük meg, hogy az 
alkotmány elfogadása jobban 
látható, világosabb kereteket 
biztosít. Ami Latin-Amerikát 
illeti, ez nem annyira az alkotmá-
nyos szerződés létéből vagy 
nem létéből következik. Az EU 
határozott szándéka, hogy sokkal 
élénkebbre alakítsa kapcsolatait 
Dél-Amerikában. Ebben az új 
tagországok minden erejükkel 

részt kívánnak venni. A bővítés 
nem fordítja el Európát Dél-
Amerikától! Éppen ellenkezőleg. 
Az új tagországok számára 
többletlehetőségeket is jelent Dél-
Amerika irányába. Ugyanakkor 
Európának sok tennivalója 
van, hogy Dél-Amerika belső 
integrációja pozitív irányba 
menjen előre, és ne legyenek olyan 
belső konfliktusok a kontinensen, 
amelyek a gazdaság fejlődését 
akadályozzák.

AMH: A Mercosurban van-
nak torzsalkodások, mondjuk 
vetélkedések a két nagy ország 
között. A hiba, sokunk szemében 
az, hogy míg az európai folyamat 
több mint 50 évet emésztett fel, 
itt mindent gyorsan, azonnal 
akarnak elérni. Erről hogy 
vélekedik?

B.A.: Mi azt gondoljuk, hogy 
a Mercosur egy nagyon hasznos 
eleme lehet a jövőbeni nemzetközi 
együttműködésnek. Nagyon erősen 
szeretnénk bátorítani nemcsak a 
két nagyot, hanem a két kicsit is. 
Nem hiszem, hogy ez ábrándkép 
lenne. Egy dolgot azonban látni 
kell: Európában is nagyon sok az 

egymással konkuráló ország, még 
a Huszonötök között is! Ami ma 
még a dél-amerikai döntéshozatali 
mechanizmusból hiányzik, az 
a nagyobb kompromisszum 
készsége. Tehát nem azt látom 
problémának, hogy gyorsan 
akarjanak megformálni mindent, 
hanem inkább azt, hogy mindenki 
csak egy megoldást tud elképzel-
ni, a sajátját. De akkor minek va-

gyunk együtt, ha nem tudunk 
egymással megállapodni? Ezért 
meg kell tanulni azt a fajta 
mindennapos gyakorlását a kom-
promisszumnak, ami Európában 
kétségtelenül nem most kezdő-
dött, de a mi tapasztalatainkat 
talán lehetne hasznosítani itt is. 

AMH: Ebben segítenek a 
Mercosurnak?

B.A.: Ebben nemcsak a 
Mercosurnak, hanem a kontinens 
többi regionális szervezetének is 
segítünk. A Mercosurral vannak 
a legjobb stádiumban a kapcso-
lataink. Arra bíztatom tárgyaló-
partnereimet itt Argentínában, de 
Paraguayban és Uruguayban is, 
hogy legyenek bátrak és legyenek 
a kompromisszumra készek. 

AMH: Magyar szempontból 
vagy EU szempontból milyen 
országoknak kellene még a 
Mercosurhoz társulni? Chile? 

B.A.: Más lehet az útirány. 
Ha a többi térség, így az Andok 
Csoport, is megcsinálja a maga 
hasonló rendszerét, akkor utána 
egy közös szervezet jöhetne létre. 
Nem az egyiket kell kibővíteni, 
hanem a két vagy három hasonló 
struktúrának kell majd eggyé 
olvadni ,  azonos  a lapelvek 
mellett. Én inkább ezt látom 
lehetségesnek. Egyelőre ma még 
Kolumbiának talán könnyebb 
Ecuadorral szót érteni, mint – 
mondjuk - Argentínának vagy 
Uruguaynak. Chile a maga gaz-
dasági szerkezetét és a jogrend-
szerét tekintve az egész kon-
tinensen a legfejlettebb. Éppen 
ezért ők bizonyos lépésekkel már 
előrébb vannak. Nem véletlen, 
hogy az EU számára ők voltak az 
első partnerek, akikkel szabad-
kereskedelmi megállapodást 
lehetett kötni. Nyilván nem fogja 
föladni ezt a lépéselőnyét, ha a 
többiek nem követik! Ha meglesz 
a többi Mercosur országgal is 
a szabadkereskedelmi megálla-
podás, akkor Chile számára is 
eljött a pillanat végiggondolni, 
hogy hová álljon. 

AMH: Mit üzen még az 
argentin magyaroknak?

Mindenek előtt azt szeretném 
nekik üzenni, hogy a köztársaság 
kormánya elkötelezetten támo-
gatja és erősíti a diaszpórában 
élő magyarokat sok tekintetben. 
Szeretném kérni azt, hogy ne 
feledkezzenek meg az Anyaor-
szágban élő magyar honfitár-
sakról, és bár időnként nagyon 
sok problémával terhelt ez a kap-
csolatrendszer, mi azt szeretnénk 
kérni, hogy tartsuk fenn azt a 
dialógust, amely a félreértések 
tisztázásához vezet bennünket, 
mert az az érdekünk, hogy 
továbbra is legyen magyarság a 
világ minden sarkában. 

AMH: Köszönöm szépen a 
ránk szánt időt.            (HKZS)

folyt.  1. oldalról -  Bársony látogatása

b.-j.: Bársony András államtitkár, Józsa Mátyás nagykövet, Varga 
Koritár Pál  lat.-am. főosztályvezető            FOTO MARKO

Az EU, amelyiktől ők 
most a támogatást 

kapják, az tovább él

Vannak, akik rosszul 
gazdálkodnak, és 

azokon még az Unió 
sem tud segíteni

Gazdasági tekintetben 
Európa a mostani 

döntés okán nem fog 
hátrányt szenvedni

A bővítés nem fordítja el 
Európát Dél-Amerikától

Ami ma még Dél-
Amerikában hiányzik, az 
a nagyobb kompromisz-

szum készsége
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Nagysikerű magyar-szlovén koncert

b.j.: Székásy Miklós, Dr. Gudrun Graf, Ausztria na-
gykövete, Haynalné Kesserű Zsuzsó, Józsa Mátyásné, 
Józsa Mátyás, Bács Zoltán                      FOTO MARKO

Leidemann Sylvia és Andrea Selan 
Vombergar                   FOTO MARKO

Coral  Hungaria                                                                   FOTO MARKO

A sz lovén  kórus                                              FOTO MARKO

Ars Hungarica évadnyitó hangversenye a San Juan Bautista templomban. 
Szlovén kórus (Coro Esloveno de San Justo), Andrea Selan Vombergar karnagy
Coral Hungaria, Leidemann Sylvia karnagy, Marcela Sotelano énektanárnő 
Enrique Rimoldi orgona 

Nem mulaszthatjuk el a 
kellőképpen kiérdemelt mél-
tatást a CORAL HUNGARIA 
országos sikerű hangverse-
nyéről május elején. A neves

zenekritikus, Pablo Kohan 
már írt erről egy igen elismerő 
c ikke t  a  La  Nac iónban 
Encuentro con la tradición 
y la emoción címmel (amit 
minden zenebarát és főleg a 
koncert magyar és szlovén 

szereplői bizonyára olvastak), 
amelyben kifejezetten dicséri a 
Coral Hungaria biztonságát és 
képességét az előadott Kodály, 
Bartók és Bárdos csodálatos, 
magyar ízű műveiben. 

A San  Juan  Baut i s ta 
templom teljesen megtelt a 
magyar és szlovén közösség 
tagjaival és mindkét nemzet 
nagykövetsége képviselőivel. 
A koncert programját azonban 
sajnos  nem a magyarok 
nyitották, hanem a szlovén 
kórus. Nem illik azt mondani, 
hogy sajnos, mert igazán 
szépen énekelték Jacobus 
Gallus (Jakob Petelin, néha 
Handl) XVI. század, késői 
reneszánszbeli szlovén zene-
szerző két egyházi, valamint 
modern szlovén zeneszerzők, 
Gruber és Arcadelt folklorikus 
jellegű műveit. Fegyelmezett 
és különösen jól összehangolt 
benyomást keltettek Meg 
is könnyeztem a szép szál 
énekeseket: Igen hatásos és 
megható volt a ráadásként adott 
egyházi ének, ahol a kórus tagjai 

egyenként kivonulnak, mialatt 
tovább énekelnek, és amikor 
karnagyuk eléri a kijáratot, 
elhangzik az “ámen”.

Könnyeim letöröltem és 
reméltem, hogy nemsokára 
következik a várva várt 
Coral Hungaria. De előbb 
még egy, vagy húsz perces     

intermezzóban 
E n r i q u e 
R i m o l d i  ( a 
Buenos Aires-i 
katedrális híres 
o rg o n i s t á j a ) 
akart  minket 
e l b ű v ö l n i . 
Lehe t ,  hogy 
Pablo Kohan 
olyan lelkes hí-
ve Kodálynak, 
h o g y  m é g 
o r g o n á n  i s

boldogan hallgatta ezt a Négy 
epigrammát, de a publikum 
nagy része, mint 
c s e k é l y s é g e m , 
még “honleányi” 
szeretettel sem tudta 
élvezni.

Vo n ó s  h a n g -
szeren, vagy kó-
rusban, vagy szóló 
énekesektől IGEN, 
de orgonán? 

A szlovén zene-
s z e r z ő ,  S t a n k o 
Premrl Passacag-
liaja már jobban
tetszett, csak túl 
hosszú volt.

A végén következtek a 
“mieink”, akiknek a kedvéért 
tulajdonképpen eljöttünk. 
S o k á i g  v á r t u n k  r á j u k , 
de megérte! Nem tudnám 
megmondani melyik szám 
volt a legszebb, mert mind 
tökéletesen szép volt. A ma már 
40 tagú kórus, csodálatosan 
összefogva és vezényelve, 
minden részt átérezve énekelt. 
Kórusunk valóban évről évre 

tökéletesebbé válik, az új tagok 
kitűnően illeszkednek be az 
együttesbe.

El tudtam volna őket teljes 
áhítattal még sokáig hallgatni, 
ha a hosszú üldögélés a kemény 
padon és a hűvös idő nem tette 
volna próbára az ülőkémet 
és a gyenge hólyagomat. 
Kár, hogy a legszebb részt a 
végére hagyták! A hangverseny 
befejezéseként a két kórus, 
Andrea Selan vezénylése 
alatt, együtt adott elő egy latin 
nyelvű Kodály darabot. És így, 
ahogy a kritikus mondotta, “a 
meg-hatott közönség zenéjén 
keresztül találkozott történel-
mével”. 

(Bonczos Zsuzsa)

Székásy Miklós utóirata: 
A magyar-szlovén zeneest 
végén a két nagykövetség egy 
fogadást adott a két kórus tagjai 
és a megjelent diplomaták

részére, ahol a szlovén kórus 
tagjai ,  Bojan Grobovsek 
nagykövet és felesége, Vesna 
lelkes közreműködésével még 
népdalokkal szórakoztatták a 
meghívottakat, mire a Coral 
Hungaria magyar dalokkal 
válaszolt… A rendkívül sikeres 
est nagyszerű jelképe volt az 
Ars Hungarica célkitűzései 
között szereplő két szomszéd, 
baráti ország kultúrája ta-
lálkozásának. 

H i r d e s s e n  a z  A M H - b a n !   4 7 1 1 - 1 2 4 2
amagyarhirlap@yahoo.com

Köszöntöm az Argentínai Magyar Hírlapot! 

Immár három számon van 
túl az idén megindult Argen-
tínai Magyar Hírlap. Azt hi-
szem, ez már elegendő alap 
arra, hogy ne csak az örömö-
met fejezzem ki amiatt, hogy 
minden aggály, nehézség és 
kétség ellenére az argentínai 
magyar közösségnek ismét 
van nyomtatott sajtó-orgánu-
ma (egy évvel az után, hogy 
a Czanyó Dodó szerkesztette 
Dél-Amerikai Magyar Hírlap 
sajnálatosan megszűnt), ha-
nem hogy - most már különö-
sebb kockázat nélkül - rövid 
véleményt is formáljak róla. 
Ez a gondos előkészítés után 
példás lendülettel megindult 
új lap, amely mindjárt az első 
számában izgalmasan, érde-
kesen és a büszkeségre méltán 
okot adó színvonalon jelent 
meg, a bemutatkozást követő 
további számaival együtt nem 
kevesebbről győzött meg, 
mint hogy a lap szerkesztője 
és munkatársai bizonyos érte-
lemben történelmet csinálnak. 
Miért gondolom ezt? Mert en-
nek az újságnak a lapjairól hit 
és akarat sugárzik, derűlátás, 
erő, alkotó önbizalom, ge-
nerációkat átfogó, kollektív 
lelkesedés, és ez az, ami az 
intellektuális élményen túl a 
legmélyebben érinti meg az 
olvasót. Egy ilyen "távolba 
visszaszakadt" olvasó pedig, 
amilyen én vagyok, minden 
alkalommal ujjongó örömmel 
állapítja meg, hogy az Argen-
tínai Magyar Hírlap egy bár az 
óhazától évtizedek óta távol 
élő, mégis tetterős, a jövőtől 
sem félő magyar közösség 
világos elképzeléseiről, határo-
zott elszánásáról ad hírt. Sodró 
erejű tanúságtétel ez egy olyan 
magatartás mellett, aminek, ha 
meg akarunk maradni, a világ 
magyarsága számára sehol sem 
lehet alternatívája. Én ebben 
látom ennek a "megszüntetve 
megőrző", régi-új lapnak a tör-
ténelmi szerepét, ezt érzem az 
újság szellemiségét is megha-
tározó, legalapvetőbb erényé-
nek. Amit a lap sajtótechnikai, 
strukturális és főleg tartalmi 
adottságai csak még jobban 
kiemelnek. Ez az 1929-ben 
alapított elődújság(ok) legjobb 
hagyományait folytató, mégis 

sok tekintetben új felfogású lap 
ugyanis információban-kép-
anyagban szikrázó sokféleség-
gel lép az olvasó elé: tartalmas 
beszámolóival, elemzéseivel, a 
kétnyelvűségből adódó lehe-
tőségek szerencsés kiakná-
zásával, lüktetően friss "Mi 
történt?" és lendületes, infor-
matív, sok tekintetben mozgó-
sító ifjúsági rovatával vibráló 
aktualitást tükröz, s a kolónia 
életének gazdag megjeleníté-
sén túl a nagyvilágra is figyel, 
mindenekelőtt az óhazára, a 
Kárpát-medencére, esetenként 
a világban szétszórt magyarság 
ügyeire és problémáira.

Nagyon boldog vagyok, 
hogy ha messziről is, de meg-
érhettem, hogy argentínai hon-
fitársaim, barátaim (akiket 
ezúton is sok szeretettel üd-
vözlök) az egy éves kényszerű 
cezúra után mégsem maradtak 
magyar nyelvű nyomtatott sajtó 
nélkül - ami a korábbi évtize-
dekben is életbevágóan fontos 
küldetést töltött be. (Enged-
tessék meg itt nekem egy szív-
ből jövő, köszönetet kifejező 
főhajtás Czanyó Dodónak, aki 
áldozatos kitartással 27 éven át 
szerkesztette a Dél-Amerikai 
Magyar Hírlapot.) Továbbra 
is úgy érzem, sőt, most még 
jobban, mint valaha, hogy egy 
magyar nyelvű nyomtatott 
újság hagyományápoló, iden-
titásőrző szerepe megkérdő-
jelezhetetlen, jelenléte a meg-
maradásért hősiesen küzdő 
argentínai magyarság számára 
természetes erőforrás, "ma-
gyarul beszélő öröm", egyfajta 
szellemi szívdobogás. 

Gratulálok a "stafétabotot 
átvevő" lap létrehívóinak és 
alkotóinak (név szerint és 
külön is az embert próbáló fel-
adatot az elektronikus hírújság, 
a HungArgenNews szerkeszté-
se mellett elvállaló kiadó-szer-
kesztőnek, Haynalné Kesserű 
Zsuzsónak), és munkájukhoz 
nagyon sok sikert, az egész 
magyar kolóniának pedig sok 
élményt, örömet, léleképítő 
szép perceket kívánok mind-
annyiunk lapjának, az Argen-
tínai Magyar Hírlapnak az 
olvasása közben! 

Szőnyi Ferenc, Budapest

Lapzártánkat  meghaladva volt  az  ARS 
HUNGARICA szervezésében, a Mozarteum 
idei  “Déli  koncertjei” keretében,  a  Coral  
Hungaria újabb kitűnő föl lépése.

Beszámoló a következő számunkban.

Őexcellenciáját Szőnyi Ferenc irodalmár és 
műfordító, a Magyar Köztársaság argentínai, 

paraguayi és uruguayi volt nagykövetét
a Szent László Társaság és Rend évi sümegi 

nagygyűlésén ez év június 11-én, szombaton, 
szentmise keretében Szent László lovaggá avatta.
(Szt. László Rend évi jelentésében megjelent hír).
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                 Restaurante 
                    C L U B  H U N G Á R I A
   Pasaje Juncal 4250 -  Olivos
   Concesionario R. Omar Giménez

Abierto todas las noches, excepto lunes. 
Sábados y domingos almuerzo y cena

R e s e r v a s  a l :   4799-8437   y  4711-0144 

Szeptemberi lapzárta
augusztus 10

Anyag és hírek beküldésére 
4711-1242

amagyarhirlap@yahoo.

Megszületett a Magyar 
Királyi Csendőr Bajtársi 
Közösség hivatalos honlap-
ja,  www.csendor.com 
címen. A honlap tel jes 
egészében a csendőrségről 
való igazság megismer-
tetésének van szentelve, 
mivel a 45 éves kommu-

C S E N D ŐR - H O N L A P  A Z  I N T E R N E T E N
nista uralom alatt mindent 
megtettek, hogy a csend-
őrség becsületét lejáras-
sák, nevüket beszennyez-
zék és a csendőrséggel 
kapcsolatos tényeket el-
ferdítsék. A honlap magyar 
és angol nyelven tartal-
mazza a csendőrség rövid 

tör ténetét ,  va lamint  a 
csendőrséggel kapcsolatos 
hivatalos dokumentumokat, 
történeteket, rajzokat, ver-
seket és közel 260 fény-
képet a csendőrök szol-
gálatáról, kiképzéséről, 
laktanyai életéről, egyen-
ruhájáról, tárgyairól.

v. Körössy Zoltán 
csendor@yahoo.com

2005 februárjában sikerült megvalósítani régi álmunkat, a 
turnénkat Magyarországra és Erdélybe. Azóta tartoztam az igen 

szükséges köszönőlevéllel mindazoknak, 
akik utunkat lehetővé tették.

Nagyon mély és életre szóló  élmények-
ben részesültünk, amelyeket igen nehéz sza-
vakba önteni, nevezetesen: Magyarországra 
utazni és ott bemutatni, hogy itt, a világ 
végén még él egy magyar közösség, amely 
ápolja szokásaikat és hagyományaikat! 

Még egy évvel ezelőtt elképzelhetetlen 
volt számunkra ez az út. Csakis azáltal va-
lósulhatott meg, hogy sok jószándékú ember 
és intézmény erre a célra közreműködött. 
Magyarországon észrevették, hogy milyen 

fontos hozzájárulniuk segítségükkel. Pályázatot nyertünk el, ami 
meglepő volt, noha bíztam az együttesünk eddigi, már két éve 
folyó komoly munkájában. Különböző fontos eseménnyel bebi-
zonyítottuk eddigi sikeres időszakunkat (pl. VII. Dél-amerikai 
Magyar Néptáncfesztivál Uruguayban, kétszeres szereplésünk a 
Teatro Colón, Dél- Amerikai leghíresebb operaházában). Követ-
kezhet ezek után nagyobb élmény? Igen! Mert Magyarorszságon 
több előadást tartottunk. Pl. az Országos Cserkészbálon a köztár-
sasági elnök felesége előtt, majd közösen a hivatásos Hargita Né-
piegyüttessel, később erdélyi kis falvakban, a Budai Vigadóban, 
közös előadásban a Csillagszemű Népiegyüttessel…

Mindezekért elsősorban köszönetemet szeretném kifejezni az 
Oktatási Minisztériumnak és a Márton Áron Szakkollégiumnak. 
Habár 14.000 km-re vagyunk az Óhazától, ilyen élményekkel 
egyre közelebb érezzük magunkat Magyarországhoz és gyöke-
reinkhez. Ez számunkra lényeges! Mindenféle “híd” és „kapocs” 
az Anyaországgal lényeges a megmaradásunk végett! 

De köszönet illeti az egész itteni kolóniánkat is, mert egyre 
jobban érezzük azt, hogy komolyan veszik munkánkat. Sokan 
támogatták utunkat. Szülők bíztak a tervünkben. Az Intézmények, 
kissé szkeptikusan ugyan, mégis mellénk álltak és segítettek. Az 
Ars Hungarica-nak köszönjük külképviselésüket, és az EMESE 
Ifjúságot Támogató Egyesületnek a komoly anyagi hozzájáru-
lását. Nem szabad kifelejteni a magyarországi barátainkat és 
ismerőseinket (sok argentin-magyar családot beleértve), akik nagy 
segítőkészséggel nekiálltak a problémák megoldásához: Bárány 
Béla atya, a Szent István Nemesi Rend, szállított és kirándulni 
vitt, Locker Margit nővér (Patrona Hungariae) sok finom ebédet 
adott. Az erdélyi testvéreink (főleg a Kismihály család) pedig 
MINDENT megadtak ottlétünk alkalmából. Köszönet a Hargita 
Népiegyüttesnek (Mihály András és Miklósi Kata), Deáky An-
drás professzor úrnak, aki az 1000 éves határnál, Gyimesbükkön, 
megható szavaival, igaz magyar érzésével táplálta lelkünket, 
Berszán  Lajos igazgató úrnak, aki szeretettel fogadott bennünket 
az Árpádházi Szent Erzsébet r.k. Líceumban, kedves Timár Sanyi 
bácsinak (mesterem) és Timár Böskének, a sok néptánc oktatónak, 
a már rég ismert tánctanárunk, Makovinyi Tibornak (Honvéd 
Együttes), Szanyi Zsoltnak (Kertészeti Egyetem Együttesnek), 
Jánosi Attilának (Közgazdasági Egyetem Együttes), Kovács 
Henriknek (Forrás Együttes), a Fonó Budai Zeneháznak, ahol 
sok-sok táncház estét töltöttünk…

Összefoglalóként pedig íme érzéseim és gondolataim:
Itt nem egy kis turisztikai, vakációs útról volt szó! Amit a 

fiatalok ott beszippantanak, az valami oly nagy, amit még 20 év 
táncolás és gyakorlás sem tud megadni nálunk, Argentínában. 
Erdélyi turnénk ezt bebizonyítja. Ott találkozhattunk „igaz” em-
berekkel, ott találkozhattunk az igazi magyarral, ott megtanultuk, 
mi a szegénység, de ugyanakkor a lelki gazdagság… Mindez em-
beri fejlődést jelentett a regös tagok számára, csoportos fejlődést, 
kiegészítéseképpen annak, amit a cserkészet is megad. Ha egy 
lehető jövőre akarunk gondolni, muszáj a most lelkes fiatalokkal 
tovább foglalkoznunk, élményeket kell nyújtsunk nekik, hogy így 
a kolónia jövőjének biztosításához hozzájáruljunk!  

Bonapartian Edi, a Regös Együttes vezetője 
edibon1@yahoo.com

A Regös Együttes 
köszönőlevele

Tisztújító közgyűlés a Hungáriában
Pappné, Zizi főpénztáros ismertette az elmúlt év financiális 

mérlegét. A leértéktelenedett tagdíjak messze nem elegendők az 
egyesület fenntartásához. Az Omar-vezette Hungária vendéglő 
lényeges változást hozott, amióta az egyesületnek ebből anyagi 
haszna származik. A BAME megoldatlan helyzete nem várt kia-
dásokra kényszeríttette a vezetőséget.

A főtitkár, ifj. Zaha Sándor felolvasta a 2004-ről szóló évi 
jelentést, amelyekről az Argentínai Magyar Hírlap idei márciusi 
számában már beszámolt. Sokfajta karbantartási munkára került 
sor a nehéz anyagi viszonyaink ellenére. A legnagyobb kiadást 
az 1. emeleti kártyaszobákból született Ifjúsági szobára és a 
gyűlésteremre fordították. A legtöbb javítás nem szembeötlő, 
azonban elengedhetetlenül szükséges volt. Jelentés történt a vívó 
szakosztály tevékenységéről és a HKK kölcsönkönyv- és levéltár 
helyzetéről. A főtitkár befejezésül közös munkára hívta a tagokat: 
„Hungáriánk nem lehet csupán ’tető’ a fejeink fölött, szellemi 
végvárrá kell azt kiépítenünk, mégpedig a 2004. december 5-én, 
a magyarországi népszavazáson nem elismert 15 milliós ma-
gyarságnak a legdélibb, nagyon kicsi szellemi végvárává, ahol 
szeretnénk az ifjúság további működését biztosítani.”
A Hungária 2 évre megválasztott új választmánya:

Elnök: Zöldi Márton, 
Ü.v. alelnök: Pataky László, 
Alelnökök: Lomniczy József, 
Molnár László, Papp Jenő, 
Főtitkár: Ifj. Zaha Sándor, 
Titkár: Lindqvistné, D.B. 
Andrea, Főpénztáros: Papp 
Jenőné Erzsébet, Pénztáros: 
Képíró Magdi, Háznagyok: 
Grabner András, Papp István, 
Jogtanácsos: Zöldi Viktória, 
Számvizsgáló bizottság: 
Benedekné M. Marika, Grab-
nerné N. Patricia, Tóth Endre, 
Fegyelmi bizottság: Arany 
László, Béres György, Szeley 
László, Szakosztályok: Kul-
túra / könyvtár: Haynal-né 
K. Zsuzsánna, Ifjúság: Collia 
Alex, Sport: Gröberné V. 
Henriette, Vendéglő: Bakos 
Istvánné, 
Választmányi tagok: Bobrik 
György, Bonapartianné G. 
Beatrix, Czanyó Adorján,  
Demes Ferenc, Graul Mó-
nika, Kesserű Istvánné, Lom-
niczy Józsefné Letti, Lom-
niczy Mátyás, Némethné S. 
Lenke, Szentiványi Miklós,  
ifj. Zaháné L. Alexandra, 
Választmányi póttagok:  
Colliané T. Anna Rózsa, Paál 
Magdi, Tóthné G. Emma, 
Zomboryné K. Kati, Zöldiné 
P. Cristina.

A Hungária Könyvbarátok Köre kölcsönkönyv- és levéltár
kivonatos jelentése a 2004. évről (a Hungária Egyesület közgyűlésén fölolvasva)

A beiktatott magyar köny-
veink száma 5161. Magyar 
tárgykörű de nem magyar 
nyelvű könyveink 597, zöme 
spanyol, német, angol és fran-
cia nyelven. Videotékánk meg-
haladja a 300 magyar nyelvű 
kazettát. 2004–ben 6 új tag 
iratkozott be könyvtárunkba, 
és 3 átmeneti jelleggel. 

Az olvasók száma folya-
matosan csökken. A fiatalság 
nem jelent utánpótlást az olva-
sók körében. A helyhiány kró-
nikussá vált. A fölös példányok 

elhelyezése nem megoldható. 
Az adománykönyvek tömke-
lege növekszik (hagyatékok, 
költözködések).

Sokfajta érdeklődő keres föl 
minket (többnyire nem magyar 
anyanyelvűek). Érdeklődési 
körük sokrétű (néhány kira-
gadott példa 2004-ből: magyar 
konyha, magyar írók, holo-
kauszt, magyar történelem, 
1956, Hunyadi János életrajz, 
Liszt és más magyar zene-
szerzők adatai, magyar nyelv, 
magyar minták, vezetéknév és 
származás-kutatások).

Magyarországról is kapunk 
számos érdeklődést az Internet 
világhálón keresztül. A könyv-
tár nemzetközi szerepe vitat-
hatatlan. 

Levéltári anyagunk fontos-
sága változatlan, sőt növekvő. 
Argentínában mi vagyunk az 
egyetlen olyan hely, ahol 
pl .  a fölsorolt érdeklődők 
kielégítően kaphatnak választ 
kérdéseikre a legkülönbözőbb 
témakörökben. 

(Haynalné Kesserű Zsuzsánna,  
s.k., könyvtárfelelős

 haynal@fibertel.com.ar)
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KÖNYVVÁSÁR 

· Stirling György: „Megalázott nemzedék” - A hazatele-
pült szerző újabb, 400 oldalas könyve a börtönben töltött éveinek 
krónikáját tartalmazza. Ebből a börtönnaplóból hű képet kapunk 
arról, hogy milyen viszonyok uralkodtak annakidején a kommu-
nista rendszer fegyintézeteiben és kényszermunka-táboraiban. 
A szerzőt 1947-ben összeesküvésért ítélték el és közel 7 évig 
tartották a Rákosi-korszak idején rácsok mögött. Ahogy Szol-
zsenyicin a szovjet Gulagok életével ismerteti meg az olvasót, 
Kertész Sorstalansága pedig a zsidódeportálások szörnyűségeit 
írja le, Stirling könyve a két világháború közötti nemzedékek-
nek a kommunizmus alatt elszenvedett megaláztatásairól szól. 
A történet minden sorának az ad aranyfedezetet, hogy a szerző 
mindazt átélte, amit leírt. (B.T.)

Megrendelhető a szerző címén: 3300 Eger, Farkasvölgy u. 
37. Ára (portóval együtt) tengerentúlra 18 $US, Magyarországon 
2.500 Ft.

Korlátozott számban még kapható a szerző tavaly megjelent 
Hat évtized című cikkválogatása. A kötet ára portóval együtt 
tengerentúlra 15 $US, Magyarországon 2.200 Ft. Megrendelhető 
a fenti címen. (A könyvek kikölcsönözhetők a HKK könyvtárból. 
Lásd Intézményeink alatt).

· Hajnal László Gábor: „Legyen az író hasznos aka-
rat…” A hazatelepült író első magyarországi kötete még az emi-
grációról szól: amerikai útjáról, a SZER (Szabad Európa Rádió) 
Magyar Osztályáról és arról, kik és miért maradtak mindmáig 
szellemi száműzetésbe. 164 old., ára 370 Ft.

· Sortüzek – 1956. Sortüzek, megtorlás, menekülés. A 
kormány által felkért Tényfeltáró Bizottság 2. jelentése az 1956-
os magyarországi sortüzekről. Szerkesztette Kahler Frigyes, 586 
old., ára 672 Ft. - A könyvek az alábbi címen kaphatók: Antológiai 
Kiadó, H-6065 Lakitelek, Felsőalpár u. 3 - Tel: 36-7-654-9020. 
Fax: 7-654-9021 antologia@ezaz.hu 

Hivatalos órák: Péntekenként 19 - 21 óra. 
Hungária Egyesület, 1. em. (Pje. Juncal 4250, Olivos. 

Tel. 4799-8437. haynal@fibertel.com.ar) 
Esetleges más órarend egyeztetésére 

Tel. 4798-2596 / 4723-3655.

HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

FIGYELEM! FIGYELEM! ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉG MAGYARORSZÁGON 2006-2007

Kedves Cserkésztestvéreim!
Alábbi kitűnő és fontos, 

nekünk kínált lehetőséget igye-
kezzünk nemcsak minél széle-
sebb körben terjeszteni, hanem 
ki is használni!

A Balassi Bálint Intézetben, 
mint már ismeretes, összesen 
30 ösztöndíjat kapunk, 20-at 
az északi félteke, 10-et a déli 
számára. Idén csak 15-en jöttek 
északról, így a déli féltekére 
15 jelentkezőt is elfogadnak. 
Tekintettel az egyre súlyosabb 
nyelvi problémákra, a magyar 

Oktatási Minisztérium ill. a 
Balassi Bálint Intézet bele-
egyezett, hogy magyarul nem 
tudó magyar származásúak 
is megpályázzák az ösztöndí-
jat - nem csupán kivételként, 
mint idén. Ezeket a diákokat 
egyenesen nyelvkurzusok-
ba osztják, és föltéve, ha az 
első félévben elérnek egy 
megfelelő szintet, átteszik őket 
a hungarológia alsó osztályá-
ba. Különösen a szórványban 
élő fiatalok részére ez óriási 
lehetőséget jelent!

Sok gond és  izgalom 
volt a pályázatok körül, hogy 
megmarad-e, megszűnik-e a 
nyugati ösztöndíj, főleg ez 
a „keresztféléves program”. 
Megnyugtató, hogy egyelőre 
marad, Zilahi László, az OM 
HTM főosztályvezetője sze-
mélyesen biztosított róla.

Sürgősen várjuk a hírt az 
esetleges jelentkezőkről! A 
pályázat 18. életévét betöltött, 
– elsősorban – egyetemista 
korú, magyar származású fia-
talok számára kerül kiírásra

A Magyar Köztársaság Oktatási 
Minisztériumának Határon Túli Magyarok 

Főosztálya és a Balassi Bálint Magyar 
Kulturális Intézet pályázatot hirdet

magyar nyelvi és hungarológiai képzésre 
vonatkozó magyar állami ösztöndíjra, 
elsősorban a déli félteke országaiban 
(nyugati) diaszpórában élő magyar 
származású személyek számára.

A pályázatokat az alábbi 
címre kérjük, határidőre, 1 
példányban elküldeni:
Dr. Judit Kesserű Némethy 
(Teleki Pál Alapítvány)
1 Washington Square Vlg. 
Apt. 3L - 
New York, NY 10012, USA
e-mail, bővebb információra:
jn2@nyu.edu tel: USA (212) 
505-9658 (az esti órákban)

PÁLYÁZATOK BEKÜLDÉSI 
HATÁRIDEJE: 

2005. OKTÓBER 15.
Szerk. megj.: A pályázatot 
egész terjedelmében a júliusi 
HungArgenNews hírleve-
lünkben közzé tesszük! A 
jelentkezési íveket az ér-
deklődőknek megküldjük.

A PÁLYÁZATOK 
KÉT HONLAPRÓL IS 

LETÖLTHETŐK: 
www.om.hu és www.bbi.hu

Tisztelt Államelnök Úr!

A 2 0 0 5 .  m á j u s  4 - i 
sajtótájékoztatóján beszámolt 
Ivan Gasparovic szlovák elnök 
látogatásának igen harmonikus 
lefolyásáról, akivel «olyan 
kérdéseket vitatott  meg, 
amelyek Szlovákia és Európa 
jövője szempontjából jelentő-
sek», és a következőket mondta: 
«Tréfásan azt állapítottuk meg, 
hogy nagyítóval kell keresnünk 
olyan témákat, amelyekben 
eltérő a véleményünk, mert 
minden fontos kérdésben 
egyetértünk.»

E z e n  k é r d é s e k  k ö z é 
kétségtelenül hozzá tartoznak 
a benesi dekrétumok is, 
amelyek Szlovákia magyar 
területén élő magyar lakossága 
számára mind a mai napig 
súlyos terhet jelentenek.

A szlovák államelnök 
csupán egyet len  nappal 
ausztriai látogatása előtt a 
Lidové Noviny cseh újságnak 
adott interjújában állást foglalt 
a benesi dekrétumok tekin-
tetében és kategorikusan 
elutasította minden nyitott 
probléma megoldását, de még 
a bocsánatkérést is.

A benesi  dekrétumok 
Szlovákiában nem történelmi 
relikviák, hanem a naponta 
megélt valóság, amely több 
mint 600.000 magyart érint. 
Egy nemzethez való tartozás 
miatti erőszakos kitelepítés, 
kényszermunka és kisajátítás 

Dr. Eva Maria Barki, neves bécsi ügyvédasszony nyilvános 
fölszólalása a szlovákiai magyarság érdekében:

Dr. Heinz Fischer Államelnök Úr részére
Hofburg, Leopoldinischer Trakt, Ballhausplatz - 1014 Wien
Tárgy: Ivan Gasparovic elnök úr hivatalos látogatása

megvalósítja a Népírtás-
egyezmény II. cikkelyében 
foglalt, el nem évülő tényállást.

Hogy egy osztrák állam-
elnök ezeket az alapvető 
emberjogi kérdéseket pont 
a háború végének 60. év-
fordulójára való emlékezés 
napjaiban kerüli meg hallga-
tásával, sőt még egyetértését és 
azonosulását jelzi, érthetetlen 
és szégyenletes azért is, 
mert a benesi dekrétumok az 
osztrákokat Csehországgal 
szemben is érintik.

Pozsonytó l  Brassó ig 
még mindig több mint 3.5 
millió magyar jogi státusa 
megoldatlan. A jövőbeni 
konfliktusok elkerülése végett 
sürgős rendezés szükséges.

Az Európai Uniónak az 
a célkitűzése, miszerint meg 
kell teremteni «a szabadság, 
biztonság és jogok térségét», 
Európának ezen a részén is 
érvényesnek kell lennie

Tisztelt Államelnök Úr, az 
Ön magatartása nagy csalódás 
azon több millió magyar 
számára, akik a következő 
napokban Trianon tragédiájára 
fognak emlékezni, és akiknek 
tudomásul kell venniük, hogy 
nem elég, hogy az emberi 
jogaik és alapvető szabad-
ságjogaik érvényesülését nem 
követelhetik még az Európai 
Unióban sem, hanem még 
szolidaritást, támogatást, és 
megértést sem várhatnak.

Legkésőbb az ENSZ II. 
Emberjogi Konferenciáján 
1993-ban kiadott  «Bécsi 
Nyilatkozat» óta az emberi 
jogok egyetemes hatályúak, 
oszthatatlanok és ezáltal nem 
tekinthetők az egyes államok 
belügyének. Ez még inkább 
érvényes az Európai Uniónak 
tagjára. Aki a benesi dekré-
tumok érvényességét elismeri, 
és nem tagadja, aki nem veszi 
figyelembe a népcsoportok 
jogait és a népek önrendelkezési 
jogát, az nem érti meg Európát, 
mint értékközösséget.

Ausztriának meg kellene 
ragadnia a lehetőséget, hogy 
közvetítőként valamint az 
emberi jogokért való küzde-
lemben úttörőként szerzett 
tapasztalatait bevesse azzal 
a  cél lal ,  hogy ebben az 
érzékeny térségben Európa 
közepén biztosítva legyen a 
konfliktusmentes együttélés 
a szabadság, demokrácia és 
önrendelkezés alapján.

Engedje meg,  t isztel t 
Államelnök Úr, hogy ezzel a 
kéréssel forduljak Önhöz és 
kérem Önt, hogy ne zárkózzon 
el a határokon túl élő magyarok 
problémáitól.

Kiváló tisztelettel
Dr.  Eva Maria Barki , 

Bécs - Bécs, 2005.05.09. 
(Ref. Barki/Benes-D/ / 6SB 
brbundespr.090505.doc)

(Másolat a médiáknak. 
Fordítás az eredeti német 
szövegből átvéve)
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Í g y  é l ü n k ,  é l d e g é l ü n k …
 (levélrészlet Magyarországról)

…Sajnos semmi jó hírem 
nincs. De menjünk sorjá-
ban.

- Sajnálatos bűneset történt 
a Moszkva téren. Két társaság 
összeszólalkozott a buszon. 
Okát nem tudni a veszekedés-
nek, de az lett a vége, hogy ez 
egyik életveszélyesen megszúr-
ta a másik társaság egyik, 16 
éves tagját. Az azt állította, hogy 
azért szúrták meg, mert cigány 
származású. Hatalmas botrány: 
rasszisták, jobboldaliak! Még 
parlamenti vita is lett belőle. 
A megvádolt rendőrség váltig 
állította, hogy nem találtak 
faji eredetű indítékot. A nagy 
meglepetés akkor következett 
be, amikor elfogták a tettest 
és kiderült: az is a cigány etni-
kumhoz tartozik. Így a rasszista 
indíték eleve elesett. Láthatjuk, 
„minden csoda három napig 
tart”…

- 73 évesen elhunyt Pon-
grácz Gergely, az 56-os Sza-
badságharc Korvin Közének 
parancsnoka, akit a világon 
sokan hősként tisztelnek, his-
zen egyenlőtlen körülmények 
közt és reménytelen helyzetben
hosszú napokon át harcolt és 
kitartott. A Hősök Napján te-
mették: Ravatalára a bazilikában 
került sor. Innen egy gyászme-
net kísérte a Korvin közbe ahol 
elbúcsúztatták egykori harcos 
társai. Végül Kiskunmajásra kí-
sérték. Itt élt az elmúlt tíz évben 
és itt hozott létre egy 1956-os 
Múzeumot: Részben saját pén-
zén, részben adományokból. Itt 
került örök nyugovóra egy kis 
kápolnában.

- Aggasztó jelek vannak a 
magyar gazdaságban. Erre 
utalnak a forint gyengülése, s 
a kormány kétségbeesett pénz-
szerzési kísérletei is. Minden 
áron bevételekre akarnak szert 
tenni. Ahogy már a múltkor 
írtam az étkeztetés, jobban 
mondva a vendéglátói szol-
gáltatások megadóztatásáról, 
máris itt az új terv: Januártól, 
aki eladja a gépkocsiját, bérbe 
adja a lakását, a kapott pénzből 
4%-ot fizessen be az állam-
kasszába. Gondolom, ebből is 
látszik, milyen állapotban lehet 
a «kincstár».

- Az aratnivaló sok, de a 
munkás kevés… Nálunk nem-
sokára megkezdik az aratást. 
Országunkban nagy probléma, 
hogy rengeteg a gabona, de 
kevés a raktár. 

- Vannak itt szomorúbbnál 
szomorúbb hírek: Délvidéken 
Szabadkán, Újvidéken Zom-
borban, Magyar Kanizsán s több 
településen a szerb suhancok 
becsmérlő, magyarokat gyalázó 
szövegeket firkálnak éjszaka 
a házak falára és tettlegesen is 
bántalmazzák a magyarokat. Az 

elkövetők mindig ismeretlenek 
maradnak. Ugyanakkor három 
magyar fiatal megvert egy szerb 
férfit, őket nyomban elfogták és 
15 év börtönbüntetéseket kap-
tak! Ezekkel a hírekkel elfásul 
az ember. Kormányunk pedig 
úgy viselkedik, mint aki nem 
tudja melyik lábára álljon.

 Gyurcsány miniszterelnök 
Szerbiában tárgyalt a magya-
rokat ért sérelmekről. De még 
jóformán haza sem tért, már 
egy újabb incidensre került sor. 
Palicson összevertek egy magyar 
fiatalembert, mert magyarul 
beszélt... A Vajdaságból érkező 
hírek nem javulnak. Jugoszlávia 
felbomlását követően a Horvát-
országból, Boszniából mene-
kült szerbek, - akiket túlnyomó 
részt a Vajdaságba telepítettek 
– elkeseredett dühükben a békés 
magyar lakosság ellen fordul-
nak. Alig telik el hét, hogy ne 
kapnánk újabb híreket magya-
rok bántalmazásáról. Most az 
Európai Unió képviselőinktől 
remélünk segítséget. Bízva ab-
ban, hogy az Unió végre valahá-
ra komolyan veszi a problémát, s 
ha kell, gazdasági szankciókkal 
gyakorol nyomást Szerbiára. 
Nemrég az európai TV csator-
nák bemutattak egy rövid filmet, 
ami a hágai bíróságról került 
ki, ahol Milosevics egykori 
kommunista vezér tárgyalása 
folyik. A képeken a közelmúlt-
ban zajlott jugoszláviai háború 
áldozatai láthatóak, ahogy szerb 
katonák a hátrakötözött kezű 
bosnyák fiatalokat kivégzik. 
Ahogy hírlik: Szerbiát megráz-
ták a sokkoló képek. Azt remél-
jük, hogy ettől talán egy kicsit 
magukba szállnak...

- Igyekszem politika nélkül 
írni. De lehet ezt? A politika 
mindent átsző. Az érettségi 
botrányról még nem írtam. 
Az történt, hogy az érettségi 
tételeket valaki megszerezte és 
feltette az Internetre. Két na-
ppal a vizsga előtt. Az érettségi 
rendszer nagyon egyszerűen 
működött. Az érettségi napján, 
reggel nyolckor rádióban és 
a televízióban közzétették az 
érettségi tételeket, s ezzel az 
egész országban elkezdődhetett 
a munka. A tételeket elvileg 
a készítőkön kívül más nem 
láthatta. Ezen változtatott az 
új vezetés: baráti társaságok 
nyerték el az érettségi tételek 
kinyomtatásának jogát, majd a 
tételeket raktározták, és váltott 
őrséggel őrizték. Három nappal 
az érettségi előtt futárszolgála-
tok kiszállították az iskolákba. 
Ott páncélszekrénybe kerültek. 
Ember nem bogozza ki, hogy 
ki «dézsmálta» meg a tétele-
ket! Tény az, hogy a rendőrség 
megtalált három diákot, akik az 
Interneten pénzért kínálták az 
anyagot. Az okos védőügyvédek 
azonban kitalálták, hogy nem 
volt ráírva a lapokra, hogy az 

szolgálati  titkot képez. Az ügyész-
ség beszüntette a nyomozást a 
«csínytevők» ellen. Ahogy jött 
ez a botrány, úgy el is ment. 
Megjegyzés: ez a kis csínytevés 
fél milliárd plusz költségébe 
került a művelődési tárcának!

- Jóideig bolondították a 
lakósságot a köztársasági el-
nökválasztással. Ez mint sűrű 
felhő ereszkedett Magyar-
országra. Heteken át ment a 
húzd meg - ereszd meg. Erről 
szólt minden lényeges hírközlő 
eszköz. Úgy állították be, mint-
ha koalíciós válság lenne, de 
valójában gazdasági alkudo-
zások voltak a hátérben. A 
magyar törvények értelmében 
a parlament választja a köz-
társasági elnököt. Az ellenzék, 
civil kezdeményezésre, Sólyom 
Lászlót, az egykori Alkotmány-
bíróság elnökét jelölte. Úgy tűnt, 
nem sok esélye lesz a legfőbb 
méltóság elnyerésére, de aztán 
a választások során kiderült, 
hogy a nagy taktikai csatából 
- amely már-már személyeske-
désig fajult -, az ellenzék jelöltje 
került ki győztesen. A parla-
menti képviselők, a harmadik 
fordulóban,185 szavazattal a 
Magyar Köztársaság elnökévé 
választották Dr. Sólyom Lászlót, 
aki néhány perccel megválasz-
tása után letette a hivatali esküt 
és ezzel hivatalosan is a Magyar 
Köztársaság elnöke lett. Szili 
Katalin egykori házelnök 182 
szavazatott kapott. Most egy 
«vicsorgó» koalíció vezeti az 
országot…

- Köztudott a franciák s a 
hollandok szavazása: mindkét 
országban elutasították az EU 
alkotmányt. Úgy tűnik az EU 
további bővítésének befelleg-
zett. Nagyon valószínű, hogy 
mi magyarok is kevesebb pénzt 
fogunk kapni a közösből. Ez 
baljós árnyat vetít előre. Ránk, 
szegény rokonokra nézve ez azt 
jelenti, hogy a gazdag rokonok 
nem örülnek nekünk... Nagyon 
valószínű, hogy leapadnak az 
oly nagyon várt és remélt tá-
mogatások. Pedig égető szük-
ségünk lenne rá. Az Unióról, 
„Új nagy hazánkról”, nincs még 
igazán kialakult véleményünk. 
Jobban mondva, még mindig 
várakozó állásponton vagyunk. 
Az országot elöntő mérhetetlen 
árubőség tetszik az emberek 
többségének. Hiszen a korábbi 
hiánygazdálkodáshoz képest 
összehasonlíthatatlanul jobb az 
ellátás. Csakhogy sorra zártak 
be a magyar üzemek, gyárak 
és a foglakoztatás, a munka-
nélküliség gondja megkeseríti 
ezt az örömöt. Ahogy a török 
mondja: «Allah útjai kifürké-
szhetetlenek...”

Cifra itt a világ! 
Barátsággal Barkuti Jenő

Bátaszék

Az Olvasó írja...

Trianonról  s i -
ránkozva emlékezik 
az újság. Ennek a 
„békeszerződésnek” 

jubileumakor minden alka-
lommal eszembe jut, nem is 
tudom, már ki mondta, hogy 
ezeréves történelmünk során 
szenvedett sorscsapásokért 
majdnem minden esetben ma-
gunkban kell keresni a hibát. 
Nézzük csak. A „hiszünk Ma-
gyarország” feltámadásában 
slogan már annyira elterjedt, 
annyira megszokottá vált an-
nak ünnepélyes alkalmakkor 
való elmondása, hogy ezzel 
már lassan meg is elégszünk. 
Hiszünk… hiszünk és pont.

Pedig Trianonban mi is 
„közreműködtünk”. Tevé-
kenyen és hatásosan. Nagy-
magyarország, vagy nevezzem 
„történelmi Magyarországnak” 
színes néprajzi térképe csírá-
jában hordta a ma (nehezen), 
de kialakulóban lévő Egyesült 

Európát. Ezt politikusaink 
nemhogy felismerték volna, 
de ellene dolgoztak. A nép-
nevelés helyett még maguk is 
szítottak az ország területén 
élő nemzetiségek ellen. Így lett 
a románból: bocskoros oláh, 
a szlovákból drótostótocska, 
hogy a szerb-jugoszláv „örök 
barátságról” ne is beszéljek. 
A demokrácia ismeretén foga-
lom volt. A megkülönböztetés 
még saját fajtájával szemben 
is megnyilvánult. Nemcsak a 
dzsentrivilágban, de a társa-
dalomban is. A hamisan ér-
telmezett úrivilág lenézte a 
kereskedőt, az iparost és em-
bernek csak a megyei fogal-
mazót, és a 200 pengős fixxel 
uraskodó, este a Váci utcán, 
vagy a város Főutcáján kor-
zózó jólfésült lengyel-bundást 
számította. - Hát nekem ez 
jutott eszembe az évfordulón.    
Czanyó Adorján  

Tisztelt Szerkesztőség!
Megfigyeléseim Magyar-

országon, májusban:
Huszonöt éve látogatok Ó-

hazánkba. Nagyon sok változá-
son ment keresztül országunk. 
Mondhatom, részben pozitív. 
Azonban vannak aggasztó 
jelenségek. Példa: A múltról 
beszélni, a hagyományokhoz 
ragaszkodni “fasizmus” és 
bűn. Ha egy cigány megsérül, 
akkor a miniszterelnök ezt 
a magyar nép szégyenének 
tulajdonítja. Sőt, felemlegeti 
a “feltámadó rasszizmust”. A 
félrevezetett nép nagy tünte-
tést csinált és a magyarságot 
gyalázta. A nyomozás kiderí-
tette a valóságot, nevezetesen, 
hogy a merénylő is cigány és 
önvédelemből szúrta meg a 

fajtáját, mivel az bicskával 
fenyegette (az áldozat büntetett 
előéletű). A miniszterelnök úr 
újabb beszédében dadogott és 
magyarázkodott. A tüntetők 
és az összes kisebbség azzal 
érvelt, hogy résen kell lenni, 
mert ilyesmi előfordulhat.    
A Kisebbségi Cigány Önkor-
mányzat szóvivője kijelentette, 
hogy a merénylő egy “elma-
gyarosodott fasiszta cigány”.

Mind ezek után a jóérzésű 
magyarok, cigányok, zsidók, 
stb. egy újabb tüntetésen 
“Békét-Szeretetet-Megértést“ 
hirdettek és kérték a minisz-
terelnököt, hogy dolgozzon a 
magyar nép érdekéért. Hála 
Istennek nem minden veszett 
el.           Lévay Győző

Tisztelt Szerkesztőség!
Szeretném megosztani 

Önökkel meghatódottságomat 
a J.S. (Melbourne) által be-
küldött jelentésen, amely az 
ausztráliai magyarok tiltakozá-
sáról és az ottani parlamenthez 
benyújtott, Trianon felülvizs-
gálatára irányuló kérvényéről 
szól.

„Az erdélyi falurombolás 
elleni tiltakozás óta nem volt 
ennyi egységesen összefogva 
tüntető tömeg és magyar zászló 
Melbourne utcáin. Trianon 85. 
évfordulójára emlékeztek az 
ausztráliai magyarok.

A Melbourne-ben békésen 
felvonuló, 800-900 személy a 
Victoria-i parlament előtt gyűlt 
össze, majd onnan rendőri 
kísérettel lassan végigvonult 
a belváros utcáin. A gyászos, 
egyben magasztos hangulatot 
teremtő, folytonosan kongó 
harangszó felkeltette úgy a 
járókelők, mint az alkalmi 
turisták érdeklődését, akik 
persze nem tudták azt, hogy 85 
évvel ezelőtt Magyarországon 

ugyanígy búgtak a harangok 
és siratták az ország és a 
nemzet szétdarabolását. A 
Federation Square-re érve a 
tömeg körülfogta a már előre 
felállított emelvényt, amelyről 
különböző szónokok, úgy 
magyar, mint angol nyelven 
emlékeztek meg a magyar 
nemzet gyásznapjáról.

Több százan írták alá azo-
kat a petíciókat, amelyeket a 
szervezők az ausztrál parla-
mentbe juttatnak el, kérve, 
hogy vizsgálják felül a 85 évvel 
ezelőtti nemzeti katasztrófát 
előidéző békediktátum létjo-
gosultságát, kihangsúlyozva, 
hogy az elszakított területeken 
élő magyarok továbbra is 
kulturális és politikai elnyomás 
alatt élnek.

A megemlékezés, amelyen 
minden korosztály képviseltette 
magát, a székely himnusz, majd 
a magyar himnusz eléneklé-
sével ért véget.”

Üdvözlettel, Tóth Gergely, 
Kalifornia                   

 ogregt@yahoo.com
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Május 19-én este rövid, meghitt ünnepségben emlékezett 
meg a Református egyház kiváló presbiterei és jótevőiről, Dr. 
Balla Imréről és öccséről, Dr. Balla Györgyről. 

A legszűkebb családi kör, közeli barátok és a Ramón Freire-i 
gyülekezet tagjai jöttek össze. Tóth Kristóf református lelkész 
megható, spanyol nyelvű imá-
jával avatták fel együtt a Balla 
fivérek bronz emléktábláit.

A gyülekezet hölgytagjai 
utána megvendégelték az 
egybegyűlteket, akiknek így 
újabb alkalma nyílt részvétü-
ket kifejezni Beának és Susaná-
nak, a Balla testvérek egyetlen 
két leányának. Köszönetet kell 
mondjunk nekik, hogy ilyen 
kedvesen és nagylelkűen to-
vább támogatják az egyházat, 
édesapjuk emlékére.

                              (B.Zs.)
b.-j.: Balla Gy. lánya Susana, Balla I. 
lánya Bea, férjeikkel.  Fölöttük a fölavatott 
emléktáblák.                             FOTO TÓTH

A  kolónia
születé s n a p j a i
CUMPLEAÑOS

(jelmagyarázat: öo = Szent 
István öregotthonban; MO = 
Magyarországon él)

JÚLIUS /JULIO
1. Emődyné Bernáth Anikó 
(MO) / Rupprecht Krisztina 
(USA) / Strecker Norberto 
(öo) – 2. Simone Pali – 3. 
Lomniczy József – 4. Dombay 
Miklósné Norma / Magel 
Marianne / Zsolnai Edit (MO) 
– 5. Kiss Ilona / Papp István / 
Petőcz Tibor / Szinovszkyné 
Margarita / Visky Albert – 6. 
Csaba Gábor – 7. Gorondy 
Novák Gábor / Tass Attila 
– 10. Dominguezné Remete 
Andrea – 11. Weisman Vero-
nika – 12. Jánszky László / 
Kemény Krisztina / Mihályfy-
né Mazzoleni Zsuzsi – 13. 
Bobrik György  – 14. Honfiné 
Rajczy Katalin / Lányi Dóri – 
15. Földesi Gyuszi – 17. Holecz 
Viki (MO) – 18. Petőcz Éva / 
Zaha Ilona – 19. Dőry Ilcsi 
/ Fóthy Júlia – 20. Zombory 
Andrea – 21. Szinnyei Mária 
(öo) – 22. Farkas Cecilia / 
Mocskos Eduardo Tibor  – 23. 
Mizsey Zsuzsi / Papp Mátyás / 
Varga Norbert – 24. Benkő Cili 
/ Greinerné Makarius Leila 
– 25. Balogh Kovács Santiago 
/ Kiss Dante – 26. Léder Eliza-
beth (öo) / Rebechi Éva – 28. 
Jeszenszky Márta (Spanyol.
o)  – 29. Vágóné Ditkó – 30. 
Luraschiné Földényi Jutka 
(Ausztria)
AUGUSZTUS /AGOSTO
2. Fülöp Laci - 3. Leranth 
Violeta (öo) / Zambelliné Kiss 
Éva - 4. Alitisz Konsztantin 
Szilárd /  Benkő  Sanyi / 
Móriczné Marika - 5. Horváth 
Éva - 6. Zsolnai Péter (MO) 
– 8. Kaszayné Clemens Dorka 
– 9. Szalontay Lajos - 10. 
Grőber Diana / Trefán Erzsi 
/ 12. Fülöp Sándor / Mitchell 
Carolina / Schirl Pál - 13. 
Fóthy Zsófia / Varga Józsi - 
14. Tóth András - 15. Klamár 
Andrea (Spanyol.o) / Mizsey 
Péter - 16. Lakatos Jánosné 
/ Süllős Lajos - 17. Kerekes 
Ágnes / Tóth Endre / ifj. 
Zombory István - 18. Argüello 
Alejandra / Polák Zoltán 
(konzul) / Zaháné Lomniczy 
Alexandra – 19 .  Czanyó 
Adorján - 20. Gosztonyi Imre 
/ Lányi András / Szalay András 
(MO) / Szentpétery Juti / 
Szilvássyné Makkos Erzsi / 
Tasnády Szüts Andrásné / Vass 
Miklós (MO) - 21. Rimanóczy 
Ádám – 23. Gubareffné Hann 
Gerda - 24. Bianchiné Fülöp 
Kati - 25. Emődy András (MO) 
- 26. Bánffy Zsófi / Magyar 
Krisztina - 27. Nagy Péter 
(MO) - 29. Haller Mátyás / 
Pataky Valéria - 30. Bauerné 
Vágó Csilla / Haden Richard 
/ Holzmann  Éva / Honfi 
Krisztina / Papp Gábor / Pók 
Paula - 31. Filipánics Albert / 
Németh Daniel

Isten éltesse
az ünnepeltjeinket!

¡Feliz cumpleaños!

94 éves korában hunyt el 
Dr. Balla Imre, az argentínai 
Gador S.A. Gyógyszergyár 
t.b. elnöke. Édesapja, Sándor 
Magyarországon a Hunnia 
gyógyszergyár tulajdonosa 
volt, így Imre már kora gyer-
mekkorában megtehette az 
első ismerkedő lépéseket a 
gyógyszeriparban.

Dr. Balla Imre: 
Hódmezővásárhely (Csongrád m.), 1910. május 24 -

Buenos Aires, 2004. november 12.

FOTO fuente

 “Én vagyok a feltámadás és az élet:
aki hisz énbennem, ha meghal is él”.

                                                       János 11,25.

özv. Micsinay Péterné
szül. Élesdy Róza Mária

Cegléd, 1910. augusztus 24 - Buenos Aires, 2005. június 
28

visszaadta nemes lelkét Teremtőjének
Szeretettel és hálával gondolnak rá:
Julika és Marika lányai,
Kohánszky Kati, Kriszti és Péter, Benedek László és 
Zsuzsi unokái és házastársaik,
Németh Mátyás, Carolina és María Eugenia, García  
Rodrigo, Gimena és Marian, Kohánszky Klára, Benedek 
Dóri, Anna, Lackó és Simon, Lajtaváry Zsuzsi, András, 
Richárd és Márton dédunokái 
és szerte a világon kiterjedt rokonsága és barátai

 NYUGODJÉK BÉKÉBEN!

DŐRY ELENA (Ilcsi)
Társas és egyéni utazások - repülő és hajójegyek

                         szálloda foglalás kül- és belföldön
                         esküvői ajándék listák
Hívjon: 4812-5564            Fax: 4812-3239

elenadory@hotmail.com

Köszönet
mindazoknak, 

akik színvonalas 
munkájukkal, 

anyagi
támogatásukkal 

segítik 
a lap folyamatos 

megjelenését!

Lapzártakor kaptuk a szomorú hírt, hogy Tóth 
Veremund O.S.B. bencés paptanár, a szeretett "Mundi 
bá" cserkésztiszt június elején São Pauloban elhunyt. 

Ki ne ismerné „A magyar irodalom története 
szemelvényekkel” című hatalmas művét, hogy csak 
egyet említsünk a sok közül? - Méltatására következő 
számunkban visszatérünk.                                   (HKZS)

E S E M É N Y N A P T Á R
JÚLIUS - AUGUSZTUS

Július 14, csütörtök és 23, szombat között: ŐRS-
VEZETŐKÉPZŐ CSERKÉSZTÁBOR LONGCHAMPS-BAN 
Július 17, vasárnap, 10 óra: CSALÁDI ISTENTISZTELET 
ÉS ZENÉS ÁHÍTAT a Református Egyházban spanyol nyelvű 
igehirdetéssel a felnőtteknek, és külön ifjúsági alkalommal. 
Közös ebéd
Július 24, vasárnap, 12.30 óra: BARÁTI EBÉD a Valentín 
Alsina-i Magyar Dalkör székhelyén 
Július 30, szombat, 16 óra: ELŐADÁS SPANYOL NYELVEN a 
Szent László Iskolában, a Magyar Irodalmi- és Kultúrtársaság ren-
dezésében. Kalmár András: „A világ jövője, jóslások szerint" 
Augusztus 20, szombat, 11.30 óra: V Í V Ó V E R S E N Y 
OLIVOSON.  A Hungária és a Szent László iskola termeiben. 
(Részletek újságunk SP részének 3. oldalán)
Augusztus 21, vasárnap, 10 óra: ZENÉS ÁHÍTAT a Református 
Egyházban
Augusztus 21, vasárnap, 12.15 óra: SZENT ISTVÁN MISE a 
Guadalupe-i Szt.Lélek bazilikában (Medrano és Mansilla sarok). 
Utána ünnepi ebéd a Mindszentynum Sorg termében
Augusztus 23, kedd, 20 óra: ZENEI ŐSBEMUTATÓ az Enrique 
Larreta Múzeumban (Juramento 2291, Buenos Aires):  Odae 
cum harmoniis, Honterus János erdélyi humanista műve (1548).  
Közreműködnek: Pablo Bianchi, karmester, férfikórus, korabeli 
hangszerek.Koordinál Domay Jenő. Irányítás: Leidemann Sylvia 
Augusztus 28, vasárnap, 10 óra (Kivételesen nem a 3., hanem 
a 4. vasárnap!) CSALÁDI ISTENTISZTELET a Református 
Egyházban. A felnőtteknek spanyol nyelvű igehirdetés, az ifjú-
ságnak külön alkalom, közös ebéd
Szeptember 17, szombat, 21 óra, a Hungária termeiben. 47. 
NAGYSZABÁSÚ CSERKÉSZBÁL. Jó előre szólunk, hogy 
legyen mindenkinek lehetősége más elfoglaltságát áthelyezni 
és ezt a nagy eseményt naptárába beiktatni. Idén 8 elsőbálos 
leány mutatkozik be. Lesz jó zene, hagyományos tábortűz és 
... meglepetések!

VÍZVÁLASZTÓ  
(Tollas Tibor - 1945)

A hegy gerincén ért az alkony
Köröttünk két nagy óceán.
Vizeink kelet és nyugat
Lejtőin keresnek utat,
Én állok az idők falán.

Nézem, mint Pompei pusztulását
A virrasztó, hű katona.
Partunkat mossa mindkét tenger,
Magyarnak így marad az ember,
Ha nem tartozik sehova.

 

1933-ban végzett a budapesti Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem gyógyszerész szakán, majd 1934-ben, Franciaországban 
a Nancy Egyetemen védte meg doktori címét, ahol aranyérmet ka-
pott. Munkáit közölte a Francia Tudományos Akadémia lapja is.

A «Dr. Wander Rt.» gyógyszergyárnál megalapításától 
kezdve föladata a nagyhírű dietetikus termékek gyártása és 
Magyarországon, Lengyelországban, Ausztriában történő ér-
tékesítése volt. Nagy figyelmet szentelt e termékek kutatásának 
és fejlesztésének. 

1948-ban feleségével és lányával kivándorolt Argentínába, 
ahol letelepedett és fölvette az argentin állampolgárságot. Öccsé-
vel, Györggyel együtt betársultak a későbbi Gador S.A.-ba, folytatva 
ezzel a megkezdett családi-gyógyszeripari hagyományokat. 

Egyetemi végzésének 70. évfordulójára a Buenos Aires-i 
Magyar Nagykövetségen átvehetette a t.b. Rubin Diplomát. 
Több mint öt évtizeden keresztül dolgozott és küzdött vállalata 
valamennyi dolgozójának anyagi biztonságáért és nem adta föl  
munkásságát élete legutolsó napjaiig.

Kedves, udvarias modora és emberi nagysága, több ízben 
megnyilvánuló segítőkészsége, amelynek a magyar közösség szá-
mos Intézménye is haszonélvezője volt, mély nyomokat hagyott 
mindazokban, akiknek alkalmuk volt az élet bármely területén 
megismerni őt.

Gyászolják: leánya Bea, unokái és dédunokái.   R.I.P.
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Mi történt? 
Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

Szeretek beszélgetni, vi-
tatkozni, mesélni. Mégis nehéz 
beszélgetni a számítógéppel, 
mert az nem válaszol. Nagy 
előnye viszont, hogy nem vi-
tatkozik, nem szakít félbe. Ez 
ezért egy idő múlva unalmas 
lesz. Szeretném, ha felhívná-
tok, kritizálnátok, vitatkoz-
nátok velem. A tanácsokat 
türelmesen meghallgatom és 
megszívlelem, sőt a legköze-
lebbi számban közlöm. 

Most például bocsánatot 
kérek, hogy fontos társadalmi 
eseményeket, amik április 
második felében történtek 
megírtam ugyan, de a május 
első felében történt világese-
mények elfoglalták a rovatom 
rendelkezésére álló teret. 

Nagy problémát okoz ne-
kem a KOLÓNIA SZÜLE-
TÉSNAPJAI című rovat. 
Mindenki születésnapjáról, 
még az unokáiméról is megfe-
ledkezem. Lehet, hogy ez még 
magyarországi nevelésemből 
maradt, mert hiszen régen a 
magyarok nem a születésnapot, 
ahogy itt divat, hanem csak a 
névnapot ünnepelték. Annál 
is inkább, mert ez egy valódi 
causa bibendi, egy kitűnő alka-
lom a koccintásra, egy vidám 
társadalmi összejövetelre. Hát 
még akkor, ha egy KEREK 
számú születésnapról van szó! 
Ilyen volt április 29-én délben 
az a rendkívül vidám és fényes 
ünnepség a Hungáriában, ahol 
szűk baráti körben (voltunk 
vagy húszan) megünnepel-
tük Dietrich Walter 80 éves 
születésnapját. Hál’ Istennek, 
Walter egészségileg teljesen 
rendbejött és Irénke oldalán 
örömmel fogadta a barátok 
jókívánságait. Ünnepi beszéd 
helyett fűszerezett, ünnepi 
versben köszöntötte fel legked-
vesebb barátja, Vasi Álmos (a. 
id. Zaha Sándor).

Májusban, véletlenül egy 
napon, 11-én két KEREK szá-
mú születésnapról hallottam: 
Lomniczyné Letti és Fóthy 
Gyula töltöttek be 7 évtizedet. 
Hölgyeknél igazi indiszkréció 
erről írni. A Kiscserkész be-
számolón mindkét születésna-
post kitűnő hangulatban és jó 
egészségben láttam. Jó szívvel 
fogadták a gratulációmat. A 
nagy családi, születésnapi 
ünnepségről sajnos nem tudok 
beszámolni, de ilyen nagy és 
összetartó családoknál feles-
leges is lenne. Ismerjük és 
szeretjük őket.

 Szerencsére, Május 25, a 
nagy argentin nemzeti ünnephez 
fűződik Bakosné Baba és id. 
Farkas György születésnapja, 
ezért általában erre emlék-
szünk. Baba születésnapját 
(75?) egyszer öreg barátnői 

és egyszer fiatalabb barátnői 
körében ünnepelte. Nem pa-
naszkodhat, mert igazán sok 
szeretettel veszik körül bará-
tai. 

Ki emlékszik a jelenlegi 
“középnemzedék” magyar ifjú-
ságból ifj. Bakos Istvánra? 
Mi idősebbek jól emlékszünk 
apjára, id. Bakos Istvánra, Baba 
férjére. Emlékezünk rá, mint 
kedves, remek teniszező part-
nerre, vagy, mint én, a legjobb 
táncosra. Az első házasságából 
született fia kereste fel most 
áprilisban egy kedves, rövid, 
magyar elektronikus levéllel 
a szerkesztőséget Resistencia, 
Chacoból. Magyar honfitár-
sunk közli, hogy milyen érde-
kes tud lenni az élet: Édesanyja 
Tury Anna, 2004. november-
ben, Resistencia városában, 
83 éves korában meghalt, és 
egy hónapra rá, december 
29-én, megszületett Ana-Lila 
lányának első gyermeke, Luca 
Marcelo, Észak-Amerikában, 
Fort Lauderdaleben.

LUCA                               (FOTO fuente)

Gondolkodóba ejtett. Az 
utolsó kapocs, ami gyermek-
korához, magyar gyökeréhez 
fűzte, elhunyt, de majdnem 
egyidejűleg megszületett első 
unokája. Édesanya, fiú, unoka, 
dédunoka…? Hány generá-
ció is élt egyszerre, mert hi-
szen Luca már útban volt, élt, 
amikor a Dédmama meghalt. 
Igen, NÉGY generáció. A 
körünkben élő 4. generáció 
kicsinyeinek nagyon ritkán él 
még egy dédszülője. (Becsüljük 
meg őket, ha még élnek!)

Fölvettem vele a kapcsolatot. 
Néhány közvetlen levélváltás 
után felismertem és nektek, 
60 év körüli “fiataloknak” 
eszetekbe juttatom, ki a levél 
szerzője. Magyarországon 
született 1944-ben és pár hó-
napos korában menekült 2 
éves bátyjával, Péterrel és 
anyjával Németországba, ahol 
apja, aki közben a fronton 
volt, mint katona, megtalálta 
őket a DP (Displaced Persons) 
menekülttáborban. Innen aztán 
1949-ben sikerült argentin be-
vándorló engedéllyel és IRO 
segítséggel Nápolyból hajóra 
szállni. Argentínába bátyja 7 
éves gyermekként, ö 5 évesen 
érkezett, szüleivel és egy pár 
kofferrel. A barátságos “Emi-
grációs Hotel” után Floridán 
(Buenos Aires főváros mellett) 

laktak.  Ott jártak állami elemi 
iskolába, aztán Plátanoson a 
magyar Angol-kisasszonyok-
nál. Még cserkészek is voltak, 
jártak a BAME-ba, a Centro 
Húngaro-ba is pár évig, míg 
közöttünk éltek.

István 1964-ben került 
Corrientesbe, ahol az Univer-
sidad Nacional del Nordes-
te egyetemen szerezte meg 
1972-ben az állatorvosi diplo-
máját. Ebben a szakmában, 
már mint Dr. Esteban Bakos 
értékes kutatómunkát folytatott 
a Chaco és Provinica Santa 
Fe egyetemek laboratóriumá-
ban. Egyetemi munkásságáról 
1978-ban lemondott és azóta 
a SENASA (állami hivatal a 
mezőgazdasági termékek és 
állatok kontrolljára) megbízá-
sából a “Laboratorio Regional 
del Chaco” igazgatója. Resis-
tenciaban él.

Sok tanulmánya és 
munkája közben azért 
szakított magának egy 
kis időt és feleségül 
vette 1967-ben Bea-
triz Castany, egyetemi 
hallgató kolléganőjét. 
Ezek után immár közös 
igyekezettel született 
nekik két gyermekük: 
Juan Esteban 1970-ben 
és Ana-Lila 1973-ban.  

                            
               Ennek a 32 éves 
Ana-Lilának született tehát 
pár hónappal ezelőtt a Luca 
nevű fia. Gratuláljunk tehát a 
boldog nagypapának!! De ug-
yanakkor fejezzük ki együttér-
zésünket egy kedves barátnak. 
Átérezzük, hogy ezek után ö 
egyedül áll a FRONTON! Ö 
ezek után a családfő! Magyar 
szülei már nem élnek, magyar 
barátai és rokonai most már 
csak mi vagyunk, még ha közel 
1000 km távolságban is... Jó, 
hogy jelentkezett. Számíthat 
régi, és új rokonaira. 

A múlt számunkban ígér-
tem egy fényképet a legifjabb 
gróf Pejacsevich fiúcskáról, 
Theoról. Most lehet találgatni, 
hogy kire hasonlít? 

 THEO                             (FOTO fuente)

A régi “Hallottuk” rovat-
ban mindig azt néztem meg 
legelőször, hogy ki UTAZOTT. 

Áprilistól fogva sokan 
utaztak részben nyaralni, 
nagyobb részben üzletileg.                
É r t h e t ő ,  h o g y  m a  m á r 
nem érdekel,  hogy ki nem  
n á l a m  v e t t e  a  j e g y e t … 

Másokat  mindig  érdekel-
heti.

Monostoryné Ildikó olyan 
rövid időre ment Naples, Flori-
dába, meglátogatni Zsoltékat új 
otthonukban, hogy még rá sem 
eszméltünk, hogy elutazott, 
már vissza is jött. 

Oberritter Judith, Rima-
nóczy Ádám és Judith, Ke-
menes Éva és Lévay Győző, 
mind útba ejtik Magyaror-
szágot. 

Az, hogy Zombory István 
(a. Dudi) utazik, már igazán 
nem “újság”. Nem lehet nyo-
mon követni, hogy éppen Kí-
nában, Londonban vagy Szin-
gapúrban van-e. Az igazi újság 
az, ha otthonában tartózkodik, 
Buenos Airesben... Most azért 
mégis megemlítek egy rendkí-
vüli, pihenő megállót utolsó 
üzleti útja alkalmából. Május 
végén Magyarországon, Tokaj-

ban borozgatott, saját szőlőjük 
pincéjében, testvére, Zombory 
Tamásékkal, a Zaha házas-
párral és Alexandra húgával, 
Paulettel. 

Ez már egy igazi HÍR! De 
a legérdekesebb részünkre a 
Zaha házaspár, Alexandra 
és Sanyi útja lenne, akik Ma-
gyarországról diákos lelkese-
déssel elmentek Erdélybe a 
Csíksomlyói búcsún is részt 
venni. Várjuk meg, amíg ők 
maguk beszámolnak erről a 
ritka élményről!

Egy másik honfitársunkat, 
Egey Gyula olajmérnököt 
nagy érdeklődéssel várjuk 
vissza igen érdekes üzleti útjá-
ról. A Schlumberger vállalat 
képviseletében járja be egész 
Európát, mindenütt szimpó-
ziumokat rendez, előadásokat 
tart a kőolajfúrás geológiai 
lehetőségei témakörében. Ápri-
lisban indult egyenesen Olas-
zországba, Ravennába, onnan 
Magyarországra, Újharkányba.                                               
Azóta már bejárta Franciaor-
szágot ,  Spanyolországot , 
Németországot. Készül újra 
Olaszországba, Törökország-
ba… Cége révén ezeknek 
az országoknak készülnek 
eladni műszaki segítséget a 
kőolaj lehetséges kiaknázá-
sára. Következő számunkban 
remélem beszámol útjáról. Sok 
sikert kívánunk neki!

“Sabariai Szent Márton”, 
Buenos Aires Védőszentje

Május 21-én az Irodal-
mi Társaság rendezésében 
Dr. Székásy Miklós, tartott 
előadást Sabariai Szent Már-
tonról. 

Jellemző, hogy az ember 
milyen felületesen olvassa el 
a meghívókat. Van, akit az 
előadó, van, akit az előadás té-
mája, van, akit a társaság érde-
kel leginkább. A szép számban 
megjelent közönséget biztosan 
mind a három szempont érde-
kelte, bár úgy vettem észre, 
hogy a legtöbben csak nagyjá-
ból, de semmi esetre sem rész-
letesen ismerték Buenos Aires 
védőszentjének történetét. 
Engem főképpen az érdekelt, 
amit nagyon okosan megma-
gyarázott előadónk, hogy miért 
választották a Buenos Airest 
megalapító Conquistadorok a 
település  védőszentjének a 
francia Saint Martin de Tours-t, 
miért és hogyan kapta ezt a cí-
met, és miért tartjuk mi magya-
rok ugyanezt a Sabariai Szent 
Mártont magyarnak. 

Igaz, hogy Sabariában, 
Pannóniában született 316-
ban, ami ma Szombathely, 
az is igaz, hogy Candes-ben 
halt meg 397-ben, ami ma 
Franciaország, de előadónk 
felvilágosított minket arról, 
hogy tulajdonképpen történel-
mileg sem magyar, sem pedig 
francia, hanem római lovag, 
és szentéletű keresztény főpap 
volt. A IV. században országok 
nem léteztek, hanem Tarto-
mányok a Római Birodalom 
fennhatósága alatt. Bármennyi-
re szeretnénk a “magunkénak” 
vallani, meg kell őt osszuk az 
egész keresztény világ lelkes 
híveivel. 

(B.Zs.)
(Megj.: San Martín de Tours na-

pját Buenos Airesben november 11-
én ünneplik. Székásy Miklós tanul-
mánya a védőszentről az érdeklődök 
számára kikölcsönözhető a HKK 
könyvtárból. A szerző is szívesen 
megküldi e-mailen. Szerk.)

Székásy Miklós              FOTO JAKAB

Kedves együttlét Tokajban...           FOTO fuenteTod
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- A megjelent írások nem fejezik ki 
szükségszerűen a szerkesztő véle-
ményét, és azokért minden esetben 
szerzőik felelősek. 
- Kéziratokat, fényképeket nem 
őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Javítás jogát fenntartjuk.
- Szabályosan gépelt,  kijavított, és 
e-mailen beküldött  írások a közlés-
nél előnyben részesülnek. 
- Hirdetéseket csak a hirdetési díj 
befizetése után közlünk. 

MAGYAROK 
VILÁGSZÖVETSÉGE

Asociación Mundial 
de los Húngaros 

Dr. Orbán László
Latin-amerikai védnök

Arroyo 897 - (1007) Capital
Tel.: 4327-0726

lasz loo rban@yahoo .com

A Magyar Köztársaság 
nagykövetsége és 

konzulátusa adatai:
Embajada de la 

República de Hungría 
11 de Septiembre 839, 
(1426) Buenos Aires 

Cónsul : Zoltán Polák
Atención al público

martes y jueves, de 10 a 13 hs. 
Teléfono 4778-3734 

consul@embhungria.com.ar

MINDSZENTYNUM
Asociación de Católicos 
Húngaros en la Argentina
Aráoz 1857 - (1414) Bs.As.

Tel.: 4864-7570
Pte. János Honfi

paalmagdi@yahoo.com
Ismétlődő események:

A hónap 1. vasárnapján 17 óra, 
Szentmise és teadélután.
A hónap 2. keddjén 19 óra, tár-
sas vacsora és választmányi ülés. 
Minden tag, barát és jótevő meg 
van híva.

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

Carlos Pellegrini 743 
p. 10. of. 45

B u e n o s  A i r e s
Tel.: 4322-0902.  

Kérjen órát.

Műszaki fordítások
a magyar, német és 

spanyol nyelvterületeken.  
H i t e s  f o r d í t á s o k  
k ü l ö n  k é r e l e m r e .

Ing. Keve László
14 de Julio 1485, 5° B - (1427) 
Buenos Aires - Tel. 4553-7044

Dres. Constantino 
Miguel Alitisz y 

Silvina Laura Loria 
informan que desde el 
30/05/05 los atenderán 

en su nueva oficina sita en
Libertad 480 2º piso,

en el horario de 14 a 18 hs.
4382-2990 y 4382-4895

“Kiművelt emberfők 
által tenni nagy

nemzetté a magyart!”

h

Magyarországon, Budapest szomszédságában,
zöldövezeti 1-2 szobás luxus apartmanok idősek részére

teljes ellátással leköthetők.
Értékesítés: Contractors Kft.

Tel.: 36-1-317-0890     36-1-317-0897     36-20-912-5831
web: www.contractors.hu          e-mail: info@contractors.hu
Számlázási cím: Contractors Kft. 1041 Bp., Templom u. 4

Levelezési cím: Contractors Kft.  1086 Bp., Üllői út 14

Szeptemberi lapzárta
augusztus 10

Anyag és hírek beküldésére 
4711-1242

amagyarhirlap@yahoo.com

Kérjük, hívja fel 
barátai figyelmét 

lapunkra!
4711-1242

Gran Buenos Aires területén kérje 
pénzbeszedőnk látogatását! 

Alejandra Argüel lo
4711-1242  

amagyarhirlap@yahoo.com

Havi elektronikus ingyenes 
hírlevél. Föliratkozás:

hungargennews@arnet.com.ar 
weblapunk: http://epa.oszk.

hu/hungargennews

AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP 
ALAPÍTÓ TÁMOGATÓI

Alapító Fővédnök:
Rubido-Zichy Hohenlohe Senta

Alapító Védnökök:                      
Alitisz Constantino
Eickertné, Toinette

Gorondi István és Edith (U.S.A.)
Lomniczy József

Monostoryné, Ildikó
Móricz Istvánné

Papp Jenő
Takács István

Zilahi Sebess Jenőné, Bonczos Zsuzsanna
Zombory István
Zöldi Márton

Bejött adomány:                N.N.
Dr. Orbán László

Dr. Farkas Ferenc
Dr. Némethy Kesserű Judit (U.S.A.)

Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich

Az Argentínai Magyar Hírlap és az egész magyar
közösség nevében hálásan köszönjük támogatásukat!

                

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Az  argentínai  magyarok  független  folyóirata

Kiadó-szerkesztő:
Haynalné Kesserű Zsuzsánna - haynal@fibertel.com.ar

Rovatvezetők Bonczos Zsuzsa, Zólyomi Kati
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné, Graul Trixi

Luis Monteverde 3132 -  (1636) Olivos - Buenos Aires  
Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242  amagyarhirlap@yahoo.com

INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

AMISZ - Federación de Entidades Húngaras de la República Argentina 
(FEHRA) Capitán Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903. Presiden-
te: Ing. Esteban Takács - ESTEBANTAKACS@aol.com. Vicepresidenta: Sra. Catalina 
von Hefty - cvhefty@yahoo.com.ar - Tel. 4503-3736 – Secretario ejecutivo: Ing. Nicolás 
Vattay - NVATTAY@aol.com - Tel. 4715-2351.
AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. 
Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4864-7570. Jefa de Agrupación: Cynthia Szeley 
- cynthipupi@yahoo.com.ar o szeleylp@sinectis.com.ar  Tel. 4738-3183 / 155-527-8340 
- Reuniones: Sábados de 14 a 17 hs.
AGRUPACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS N° 18 BARTÓK BÉLA. Pje. Juncal 4250, 
(1636) Olivos, Bs.As. . Jefe de Agrupación: Martín Kerekes - kerekesmartin@yahoo.com.ar 
- 4837-0161 / 155-116-3863 - Reuniones: Sábados de 14 a 17 hs.
AGRUPACIÓN  HÚNGAROS DE SANTA FÉ (CAPITAL)  9 de Julio 6345, (3000) Santa 
Fe . Tel. 0342-469-5500  - Presidente: Zoltán Horogh - adorjan@arnet.com.ar
ARS HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura. Cuba 2445, (1428) 
Buenos Aires. Tel. 4788-8889. Presidente: Nicolás Székásy - szekasym@xlnet.com.ar 
www.arshungarica.com.ar
ASOCIACIÓN CULTURAL EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles 
Húngaras de la Argentina. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986. 
Presidente: Alejandro Zaha - azaha@arnet.com.ar
ASOCIACIÓN HÚNGARA DE BENEFICENCIA – Hogar de Ancianos San 
Esteban . Pacífico Rodríguez 6258 (ex 1162), (1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4729-
8092. Presidente: László Molnár. Administradora General: Sra. Eva de Morán. Secretaria 
General: Sra. Isabel V. Rácz. -  hogarhungaro@hotmail.com
ASOCIACIÓN HÚNGARA DE BARILOCHE – Rolando 250, (8400) Bariloche, 
Prov. de Río Negro. Tel. 02944-461994.  Presidenta: Mónica Retezár moka_
retezar@yahoo.com.ar
ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL HÚNGARA. Moreno 1666, (1636) Olivos 
(Bs.As.) Tel. 4799-5044 / 6141. Referentes Arq. Erzsébet Redl, Tel. 4783-6462, y Dra. 
Zsófia Terek - jakabterek@ciudad.com.ar
BIBLIOTECA HÚNGARA – Círculo Hungária de Amigos del libro, biblioteca cir-
culante y archivos - HKK - Hungária Könyvbarátok Köre, kölcsönkönyv- és 
levéltár. Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 4799-8437  Atención al público 
cada viernes 19-21 hs. Referente: Susana K. de Haynal  - haynal@fibertel.com.ar  Tel. 
4723-3655.
CÁMARA ARGENTINO - HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. Av. R. Sáenz 
Peña 720 piso 9° “E”, 1035 Buenos Aires. - Presidente: Ervin Kalpakian. Vicepresiden-
te: Imre de Gosztonyi. Secretario Ejecutivo: Jorge Bobrik Tel./Fax (54-11) 4326-5107 
- info@camara-hungara.com.ar
CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462. 
Presidenta: Dra. Zsófia Terek - jakabterek@ciudad.com.ar 
CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Recta Martinoli 8611, 
Barrio Villa Belgrano, Córdoba. Presidenta: Lily Filipánics. Tel. (0351) 481-8531 
sangelini@arnet.com.ar ; filipanicsliliana@hotmail.com  Vicepresidente: Gábor 
Bánáti (03543) 488778 - danabanati@hotmail.com  Tesorero: Miguel Filipánics  
filipanicsmiguel@hotmail.com  
CÍRCULO JUVENIL ZRÍNYI - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, 
(Bs.As.) Tel. 4624-4461. Directora: Ana Mocsáry de Beis - beisfami@yahoo.com.ar 
- Dictado de clases: Sábados de 10 a 13 hs.
CLUB HUNGÁRIA, Asociación Húngara en la Argentina. Pje. Juncal 4250, (1636) 
Olivos, (Bs.As.)  Tel. 4799-8437 / 4711-0144. Presidente: Martín Zöldi mzoldi@dls-
argentina.com.ar - Reuniones de la Comisión Directiva: Días miércoles 21 a 22.30 hs.  Secretaría: 
Martes a viernes 19.30 a 22 hs. Sábado 18 a 22 hs. Domingo 12.30 a 16 hs. Sr. Guszti.   Restau-
rante: Abierto todos los días, excepto lunes. Reservas al 4799-8437 / 4711-0144 Sr. 
Omar.  Esgrima: Horarios: Miércoles de 18.30 a 20.30 hs. y sábados de 15 a 19 hs. 
Actividad para ambos sexos, a partir de los 8 años. Información: Henriette Várszegi 
4461-3992 - henriette@arqa.com 
COLEGIO MARÍA WARD. Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052. 
Referentes: Madres Catalina, Cornelia y María.
COLEGIO SAN LADISLAO. M. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 
/ 6141. Directora: Arq. Erzsébet Redl  - sladislao@ciudad.com.ar
COMUNIDAD DE CAMARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN 
LA ARGENTINA – MHBK. Presidente vitéz Lóránt Ferenczy. Tel. 4743-3879. 
Reunión cada 3er sábado del mes 17 hs. en el Círculo de San Esteban.
CORAL HUNGARIA. Cuba 2445, (1428) Buenos Aires. Directora: Sylvia Leidemann 
sylvialeidemann@fibertel.com.ar  Tel. y Fax  4785-6388 - Ensayos: viernes 21 hs. 
(consultar por otros horarios).
CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA. Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín 
Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674. Presidente: Pál Szénási.
DISTRITO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4792-9819. Jefe de Distrito: Matías Lomniczy 
-  mlomnic@arnet.com.ar
IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA UNIDA - Congregación «La Cruz de Cristo». 
Amenábar 1767 - (C1426AKG), Buenos Aires. Rvdo. César B. Gogorza, pastor  - Pre-
sidenta del Consejo Directivo: Catalina von Hefty. Tel/Fax 4503-3736 cvhefty@yahoo.
com.ar - Magyar evangélikus Istentisztelet: Minden hó 3-ik vasárnapján 11 órakor. 
Szolgál Nt. Demes András. 
KÁRPÁT - FORGÓSZÉL - FOLKLORE HÚNGARO DE CÁMARA. - Buenos Aires-i 
magyar néptánc mozgalom: Magyar Népi Táncszínház, élő zenével. Rawson 3597, (1636) 
La Lucila, (Bs. As.) Tel. 4794-6521.  - "Kolomp" művészegyüttes (felnőttek számára) 
minden szombaton 17 órakor a Hungáriában.  Para adultos los sábados 17 hs. Hungária 
-  zolyomikati@fibertel.com.ar   http://ar.geocities.com/karpatforgoszel/
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - Iglesia Reformada Húngara. Cptn. 
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903.   Lelkész: Tóth L. Kristóf. 
Tel. 4551-4903 / 15-5746-6505 - kristot@t-online.hu - Fögondnok: Pataky László Tel. 
4798-5207 - depataky@tutopia.com. Beosztott lelkész: Tóthné Bede Krisztina. Isten-
tisztelet: vasárnap és vallásos ünnepnapokon 10 órakor.   Istentisztelet a Szent István 
Otthonban: minden páros szerdán 11 órakor.  Bibliaóra: márciustól decemberig minden 
hó 1. szerdáján 16 órakor. Culto conjunto castellano/húngaro: 3° domingo de cada 
mes, 10 hs. (con Rev. Gabriel Miraz).
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR. Minden szombaton 19.30-kor a Hungáriá-
ban.  Catalina Zólyomi - zolyomikati@fibertel.com.ar   
MINDSZENTYNUM - Asociación de los Católicos Húngaros en la Argen-
tina. Aráoz 1857, (1414) Capital Federal.  Tel. 4864-7570. Presidente: János Honfi 
mindszentynum@hotmail.com - Caja de ahorros del Bco. Río N° 031-0319767 / 7 a nombre 
de la “Asociación Húngara Católica”. Restaurante: Tel. 4864-7570 . 
ORDEN DE LOS CABALLEROS VITÉZ. Vitézi Rend. Cptn. Gral. para Sudamérica: 
vitéz Miklós Vattay, Nª Señora de Luján 1001, (B1608ANI) Troncos del Talar, Bs. As. 
Tel/Fax (5411) 4715-2351 - NVATTAY@aol.com
REGÖS - CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO. regosargentina@hotmail.com 
Prácticas: miércoles, viernes y sábados. Director artístico: Edi Bonapartian 
- edibon1@yahoo.com - 4799-4740, (15) 4033-3333; Informes Miki Kerekes - 
nkerekes@yahoo.com  Tel. 4837-0161, (15) 5701-8605
SOCIEDAD HÚNGARA DE WILDE. Víctor Hugo 58, (1875) Wilde, Bs.As. Tel. 4252-
0390. Presidente: Dezső Heckmann - amjlmi@yahoo.com.ar
Atención: Les solicitamos a los respectivos responsables que nos informen de 
las novedades, cambios, errores u omisiones, o de alguna actividad especial. 
Cualquier corrección debe llegar a esta Redacción lo antes posible. Gracias.

Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A.
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Hungária fiataljai

(Rovatvezető: Zólyomi Kati)

“KÁRPÁT-MEDENCÉNK A MAGASBÓL, 2005-BEN”
Buenos Aires- i  magyarok út ja az Óhazába

2005. január 31 – március 4    (3. rész)

Olvasunk… és
 gondolkozunk

“...szabad élet, szabad madár, addig 
szép, míg szabadon jár…” (széki népdal, 

Mezőség, Erdély)

Igen, szép a szabadság, óriási er-
kölcsi kincs, méltón és gazdagon 
kihasználható. Sokszor későn vesszük 
észre értékét, valószínűleg akkor, 
amikor a körülöttünk lévők valahogy 
megszegik, megakadályozzák szabad-
ságunkat. Néha igazságtalan korlátok 
vesznek körül minket. Szerencsére 
szabad madárnak születtünk… Ma az 
jut eszembe, hogy újság, szó, mondat, 
leírt gondolat, az - bizony isten - sza-
badság! Mikor volt máskor ifjúsági 
újság Buenos Aires-ben? Sokan biztos 
emlékeztek a GÉNIUS-ra, amely saját 
korában, körülményeihez mérve, szá-
munkra zseniálisnak tűnt. Majd itt-ott, 
egy-két alkalmi röplapszerű oldalacska, 
másrészt pedig a komoly, szakszerű, 
irányított MAGYAR CSERKÉSZ, 
meg a VEZETŐK LAPJA, mindkettő 
észak-amerikai szerkesztésű, kiadású, 
ismertette a fiatalabb cserkészek mon-
danivalóját. De itteni, miénk, sajátunk, 
“igazi” ifjúsági újságunk, még nem volt 
soha. Most az Argentínai Magyar Hírlap 
megadta a lehetőséget, a SZABAD-
SÁGOT, hogy írjunk, rendszeresen, 
állandóan, hogy SZABADON szóljunk. 
Minden reményem az, hogy megtisztel-
jük ezt a szabadságot, ezt a szerencsét, 
hogy - a Hungária területén túl! - sokan, 
a világ minden részén, elolvashatják 
szavainkat. Gondolkozzunk…

Szerkesztői megjegyzés:
Elöljáróban, Olvasóink jobb megértése végett, dr.Koncz 

Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója szavaival 
elmondjuk, hol voltunk Budapesten és miért kerültünk oda? 
Az Oktatási Minisztérium és a Márton Áron Szakkollégium 
az Apáczai Alapítvány támogatásával valósította meg 
utunkat Buenos Airesból Budapestre, ahol az alul említett 
épületben működő Kulturinnov hotelben szállásoltak el. 
Így dr. Koncz:

“A Magyar Kultúra Alapítvány a Budai Várban, a Mátyás 
templom és a Hotel Hilton szomszédságában található 
épületben működik. Munkájának célja: rendezvények szervezése 
a magyar-magyar párbeszéd érdekében, a külhoni és a 

hazai magyarság kulturális és gazdasági kapcsolatainak 
erősítése, régiótalálkozók, világtalálkozók szervezése, a 
kulturális örökség átadása, a hagyományok ápolása. A 
«régiók találkozása» központi gondolata rendezvényeiknek, 
egész évben ennek jegyében szervezzük székházunkban a 
különböző nagyobb szabású programokat: a Kárpát-medencei 
Napokat, a Budavári Mosolynapokat, a Karikatúra Művészeti 
Fesztivált, a Budavári Mézesnapokat, a Költészet Napját, 
a Magyar Kultúra Napját. Alapítványi feladataink pénzügyi 
forrását vállalkozói munkával teremtjük elő. Több, különféle 
méretű termeink számos fontos rendezvénynek nyújtanak 
méltó helyszínt.”

É s  m o s t  a z  A R G E N T I N -
MAGYAR CSOPORT személyes 
élményeit a helyszínen az MKA által 
szervezett “KAPOCS” programmal 
Kati rovatvezető meséli tovább:

A természetes kedvesség, a szinte 
már baráti szeretet, amellyel fogad-
tak tizünket az impozáns épület első 
emeletén, ahol a Kulturinnov szálloda 
működik, első benyomásnak máris 
hatalmas volt…

Fáradtak és izgatottak voltunk, 
olyan fázisban lebegtünk, amikor az 
ember mindenen meglepődik, mindent 
egy mosollyal ünnepel meg… Estefe-
lé érkeztünk oda, enyhén havazott, a 
bőröndjeink rendetlenül tornyosultak 
a hall közepén és szívünk is hasonló 
rendetlenséggel vert… Történelmünk 
színpada régi, varázsos “díszlete” kellős 
közepén kaptunk szállást, a szobák és az 
előadóterem ablakaiból, az épület min-
den kapujából naponta a Mátyás tem-
plomra, a Halászbástya melletti Szent 
István szoborra, a Szentháromság szo-
borra tekinthettünk… A Bécsi kaputól 

néhány lépésre, ahol mindenki örömest 
“ellakna”, ahonnan nézve Budapest 
képeslapként tárul elénk: itt volt az 
otthonunk egy egész hónapig…

Másnap reggeltől kezdve napi több 
órán keresztül egy szokatlan, új és 
megdöbbentő képzés résztvevője let-
tem. Erről nem írhatok többesszámban, 
mert ezek személyes tapasztalataim. 
Én bizonyára ezen a reggelen jöttem rá 
a KAPOCS szó mély értelmére. Kap-
csolat, viszony, ismerkedés, egymásra 
találás, eszmecsere, vita, egymás elfo-
gadása… Eldöntöm magamban, hogy 
ez a legalkalmasabb, legmélyebb és 
legpozitívabb, legátfogóbb kifejezés. 
KAPOCS Argentína magyarjai és az 
Óhaza magyarjai közt, noha megvannak 
a különbségek, hisz a múlt nyomai 
mindnyájunkban élnek, és nem “egyfor-
ma” magyarokként eresztettek útnak. 

Első benyomáson: Jaj, Istenem, de 
mások vagyunk, mennyi mindent nem 
tudunk és még csak nem is sejtünk 
egymásról! A fogadók részéről azonban 
hamar elhangzott egy mondatocska, 
talán kettő, ami végleg reménnyé vál-
toztatta át gyötrelmeimet. Dr. Koncz 
Gábor igazgató ilyen szavakkal foga-
dott minket, őszinte mosollyal az arcán: 
“Kedves Argentínából érkezett magya-
rok: Önök otthonról hazajöttek, s majd, 
ha ismét útra kelnek, itthonról mennek 
haza… és ezentúl, valahányszor egy-
másra gondolunk szeretettel, elég, ha az 
égre nézünk: Tudjuk, hogy Argentíná-
ban önök nem a Göncölszekeret látják, 
mi pedig nem tekinthetünk a Délkereszt 
fényére, de mégis tudjuk egymásról, 

hogy egy magyar ég alatt 
tartjuk életben nemzetünk 
iránti szeretetünket s hűsé-
günket…”

Könnyekig meghatód-
tam (ezentúl ez nagyon 
sokszor ismétlődött!) és 
észrevettem, hogy ennyi 
nekem egyelőre elég is. 
Ilyen pozitív hozzáállással 
kell folytatnunk nehéz ma-
gyar munkánkat. Az igazi 
egyenlőség szellemében! 
Ugyanakkor észrevettem, 

hogy a jelen pillanatban több szüksége 
van az óhazai testvéreinknek ránk, a 
diaszpórában élő magyarokra, mint 
nekünk az Óhazára! Bennünk nincs az 
a lehangolódás (vagy ha igen, csakis 
azért, mert kevesen vagyunk!), minden 
nyomás hatása nélkül és szabadon bí-
zunk elveinkben, nincsenek kételyeink 
a magyarság va-lóságos megmaradá-
sával kapcsolatban. Az ottani napok 
folyamán azt véltem észrevenni, hogy 
nagy az elkeseredés és a bizalom hián-
ya. Kitartás vágy ugyan még lenne, 
de félelmetes a szellemi szétszakadás 
hangulata.

Az  e lőadások  vá l toza tosak , 
szakszerűen és végtelenül kedvesen 
és jóindulattal voltak összeállítva, 
azzal a fantasztikus elképzeléssel, 
hogy olyat adnak nekünk, ami nekünk 
nincs. Nagy volt a rendezők számára 
a meglepetés, amikor az órák s napok 
múlásával rádöbbenhettek arra, hogy 
műveltek, képzettek és önérzetes 
magyarok vagyunk. Ezért muszáj 
kiemelnem, hogy ettől kezdve a hoz-
záállásuk megváltozott, több előadó 
ehhez alkalmazkodva “emelt” a nívón. 
Gyakran lett az előadásokból értékes 
eszmecsere s így minket is jobban meg-
ismertek. Történelem, magyar jelen, 
földrajz, néprajz, műemlékvédelem, 
irodalom, szervezetek, az Alapítvá-
nyok céljai és működése, ilyenek voltak 
a témakörök, amelyekkel naphosszat 
foglalkoztunk, késő délutánig. Na-
gyon élveztem C. Tóth János történész 
előadásait, Egyed Albert (Apáczai 
Alapítvány kuratóriuma) tájékoztatá-
sait a kisebbségekről, Csete Örs képes 
előadását és nem utolsó sorban Seres 
Zsuzsa programvezető megértő és 
mindig intelligens közreműködését. 

Bizonyára nem véletlen ez sem, hogy 
ilyen aprótermetű de erős, határozott 
természetű magyar asszony volt a KA-
POCS köztünk és az Óhaza valósága 
közt!

Az a tény, hogy a Budai vár lég-
körében, 2005-ben, barátaimmal és 

kollégáimmal együtt ott ülhettem és 
figyelhettem a magyarországi embe-
rek szavaira, egy olyan út alatt, amit 
a magyar szervezetek finanszíroztak, 
számomra, őszintén mondva nem 
más, mint modern magyar csoda, 
józan ihlet, és jövőt építő tudatosság! 
Tűnődve emlékszem vissza azokra az 
évekre, amikor Argentínában elkezdtem 
szakmai képzésemet a nyolcvanas évek 

"Kis" lépcsőfeljárat a szállodánkhoz  FOTO ZOKA

A Szentháromság tér a magasból, a környező épületekkel  FOTO ZOKA

Dr. Egyed Albert  előadást  tart    FOTO ZOKA

Dr. Seres Zsuzsa programvezetővel a HÉV-en                      
FOTO ZOKA

folyt. a 2. oldalon
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Óra közti szünet, b.-j.: Szilvássyné Erzsi, Haynalné Zsuzsó, Zóka, 
Benkő Teri, Haller Ines, Grabner Pisti                        FOTO ZOKA

elején (néprajz-néptánc-etnográfia): akkoriban a csoda az volt, 
ha egyáltalán valahogy hozzájuthattam egy jó szakkönyvhöz, 
vagy ha néha-néha “lejött” közénk egy magyarországi “mester”, 
amikor minden, mint pl. a “szabadság-nem szabadság”, „meg-
engedve-tiltva”, „magyar-nem magyar”, „kommunista-antikom-
munista”, „határ-nem határ” fogalmak körül forgott, és remény 
alig, konkrét tünet pedig semmi arról nem volt, hogy a helyzet 
valaha is megváltozzon.

 

A KAPOCS program szerencsénkre több más mutatniva-
lót is készített számunkra, ami nem szorosan “városnézést” 
jelentett: Hivatalok látogatását (pl. a minket felkaroló Ha-
táron Túli Magyarok Hivatalát), múzeumok, művelődési 
házak, együttesek székhazai, táncházak, színházműsorok, 
mozi (Trianon film), egyetemek (ELTE), és amiről múlt 
számunkban számoltam be, a magyar valóságnak egy hát-
borzongató mozzanatát: a Terror Házát. Mindezekkel meg-
valósult a KAPOCS program egyik fő célja: bemutatni 
nekünk a magyar jelent.

Zárógondolatként most csak annyit mondhatok, mennyire 
örülök az egyre több óhazai magyar testvérnek, akik nyíl-
tan hisznek egy valódi “rendszerváltás” létrejöttében. Ez a 
megoldás, a magyar lélekbontás egyetlen útja! Köszönöm, 
Isten, hogy átélhettem a magyar változást, és hogy még 
fiatalon élvezhetem a magyar jövő első, nehéz, de szép 
szakaszát:  a magyarságot a magasból…

 

A t ábor  c súcspon t j a 
volt az Egér őrs várva-várt 
fogadalomtétele. 

Igen, mondom magam-
ban hangosan, hogy történt? 
Mikor? Hova mennek az évek, 
amikor elmennek? Milyen 
kincstárban rejtik el legszebb 
titkainkat? Teszem-veszem 
a cserkészéletem emlékeit, 
annyi van, hogy nehezen 
válogatgatom a legédesebbe-
ket. Mostantól, ezek sorába 
kerül ez az év is, a 2005… 
mert az idén lettek “nagycser-
készek” az “egerek” (ezentúl 
kérem “bogáncsoknak” ne-
vezni őket). Köztük, a “kis” 
lányom is. 

Anikó, Teréz, Luncsi, 
Vali, Stefi, Paula, Michelle, 
Olivia, Eszter, fogadalmat 
tettek!

Fogadalom… milyen sza-
vakkal egyértelmű?

H ű s é g g e l ,  j ó s á g g a l , 
megbízással, életformával, 
felelősségkötéssel, hittel, 
szeretettel, vezetéssel, irá-
nyítással, összetartással, ba-
rátsággal, kitartással és “ál-
dozattal”…

Egy zöld nyakkendő, egy 
anyagdarab, egy egyszerű 
háromszög, és mennyi üzenet, 
történelem, mekkora szim-
bólum. Ebben az esetben, 

A buenosi leánycserkészet jövőjének alapköve:
Fogadalomtétel a 39.sz. Magyarok Nagyasszonya l.cs.cs. 

nyári táborában 

majdnem egy tucat remény-
tégla épít mostantól jövőt, meg-
maradást és magyar nyelvet 
őriz, ad tovább (ez a “bogáncs 
csokor” még szépen tud ma-
gyarul). Fogadalom: folytatás; 
fogadalom: lépés; fogadalom: 
cserkészeszme; fogadalom: 
életre szóló KINCS!

Hol vannak azok, akik azt 
harsogják kétségbeesetten, 
hogy vége mindennek, hogy 
egy diaszpóra közösségnek 
50 eltelt év a halála, hogy 
kihal a magyar cserkészet Bue-
nos Airesben..? Hol vannak? 
Megmutatnám nekik ezeket a 
bogáncsokat, hadd nézzenek 
a szemükbe, és merjenek to-

vább félni! NEM! Vigyázza-
nak ők is, mint mi is, ezekre 
a “virágokra”! Beszéljenek 
hozzájuk “szép magyart”, 
támogassák munkájukat, táp-
lálják őket magyar élmény-
nyel, mosolyogjanak rájuk és 
tanítsák őket kedvesen, hogy 
köztünk akarjanak maradni 
majd felnőttként is! 
Mert: ennyi lány, ugyanennyi 
magyar érzésű fiatal, talán 
ugyanennyi anya (és ahol az 
anya a magyar, könnyebben 
marad meg a nyelv!), és u-
gyanennyi “emberebb ember” 
szi lárd alapköve lehet  a 
mi “kis” magyar jövőnk bás-
tyájának.                   (ZK)

JUBILEUMI NAGYTÁBOR FILLMOREBAN 
2005 AUGUSZTUSÁBAN

A Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség 
2005-ben lesz 60 éves. Ezt 
az évfordulót a KMCSSZ 
jubileumi tábor keretében ün-
nepli: 2005. augusztus hó 4-
14 között, a Fillmore, New 
York-i Sík Sándor Cser-
készparkban. E tábor a több 
mint 55 éve a Kárpát-meden-
cén kívül, négy világrészen 
működő Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség nagy se-
regszemléje lesz. Szövetsé-
günk hatvan éves munkájának 
köszönhető, hogy a Jubileumi 
Tábor csaknem valamenn-
yi beosztott vezetője azok-
ból a fiatalokból kerül ki, 
akik már külföldön születtek 
vagy nevelkedtek, és magyar 
cserkészképesítésüket is a 
vezetőképző táborainkban 
érdemelték ki.       

2005-ben lesz tizenöt éve, 
hogy Magyarországon és a 
környező országokban az 
1948-ban betiltott cserkészet 

újból megkezdhette munkáját. 
Ennek megünneplése érdeké-
ben vendégül látjuk a testvér-
szövetségek kontingenseit is 
táborunkban. Így nemcsak az 
Egyesült Államok és Kanada 
magyar fiataljai lesznek jelen, 
hanem a Kárpát-medencéből 
és tengerentúlról is lesznek 
cserkészek. (Argentínából is! 
Szerk.)

A jubileumi táborok nagyon 
fontosak a cserkészéletben, 
mivel vizsgáztatják összetar-
tásunkat és lelkesedésünket 
is. A résztvevő cserkészek 
korosztályonként három tá-
borba lesznek beosztva. Dús 
tábori program várja őket. 
Ezen kívül lesz egy altábor a 
felnőtteknek is, ahol a nyugati 
magyar jövőnk kérdéseivel fog-
lalkozunk. Azok, akik pedig 
nem az altáborokban lesznek, 
a programtörzs munkájában 
veszik ki részüket. A programok 
egyrészt a magyar nép kincseit 
foglalják magukba (népdaltanu-

lás, faragás, hímzés), másrészt 
- a keret-történeten keresztül 
- a lovagi élet részleteit fogják 
elsajátítani és megismerkednek 
a lovagiasság törvényeivel is.

 Nagy Lajos Magyaror-
szágát fogják életre kelteni 
a fillmorei fennsíkon. 

E tábor kiemeli majd az 
összetartás fontosságát, és 
méltóképpen büszkék lehetünk 
a magyar cserkészet szerepé-
re a külföldi magyar kultúra 
megtartásában. A cserkész az 
a láncszem, amely összeköti a 
múlt eredményeit a jövő remé-
nyeivel. 

Hogy táborunk minél sike-
resebb legyen, várjuk minden 
cserkész jelentkezését tábo-
runkba. További információt 
lehet kapni a központi iro-
dánktól:                                               
KMCSSZ, 2850 Route 23 
North, Newfoundland, NJ 
07045, USA, Tel. (973) 208 
0450, vagy a KMCSSZ hon-
lapján: www.kmcssz.org

(balról) Jeffrey Teréz, Zombory Michu, Mattiauda Luncsi, Gröber Stefi, Zaha 
Paula, Arcagni Anikó és Szentiványi Vali                                          FOTO ZOKA

 • DÉL-AMERIKAI JUBILEUMI TÁBOR • 
DÉL-AMERIKAI JUBILEUMI TÁBOR 

DÉL-AMERIKAI JUBILEUMI TÁBOR…..

«A déli Jubi»: 
(Ismételjük előző híradásunkat)

Kedves  Cse rkész t e s tvé rek !

H a  f i ó k o d b a n  t a r t o d  a  z ö l d n y a k k e n d őd e t ,  
v e d d  e l ő,  m e r t  2006 januárjában várunk a cserkész 
életünknek az egyik csúcspontján való részvételre,  
olyan élményre, ami felejthetetlen lesz.  

M i n d e n  ö t  é v b e n  a  c s e r k é s z c s a l á d u n k  j u -
b i l e u m o t  ü n n e p e l  e g y  N a g y t á b o r r a l .  

2006 januárjában megtartjuk Argentínában a 
Dél-amerikai Jubileumi Tábort.

Mik a céljaink?
Jellemnevelés  –  a  lovagi  erényeken és a  10 cs .  

törvényen keresztül (párhuzamosan);
Élmény  – a kerettörténeten és a programokon ke-

resztül;
Cserkésztudás  – gyakorlati alkalmazása és a tudás 

bővítése;  helyes cserkész egyenruha;
Magyarság  –  a  magyar beszéd,  kultúra,  népdal ,  

stb.  gyakorlása és az ismeretek bővítése;
Cserkészkapcsolatok  –  bará t i  kapcsola tok kia-

lakítása más városok, kerületek,  szövetségek cserké-
szeivel;  seregszemle;

Csapatok fej lesztése – csapataink életében egy 
különleges hatást  kifejteni és lelkesedést  nyújtani a 
jövő cserkészmunkára nézve;  

Közösségépí tés  -  fe j lesz ten i  és  táp lá ln i  a  „cser-
készcsaládot” a körzet / kerületben, ahova tartozunk. 

Mindenkit szeretettel meghívunk sátorozni, számhá-
borúzni, kirándulni, tábortűz körül népdalozni, és ...

…  A  L O V A G K O R B A N  é l n i  1 0  n a p i g !  
( 2 0 0 6 .  j a n u á r )

Mindanny iunkon  múl ik  t áborunk  s ike re !           
Kapcsolat:    jubitabor06@yahoo.com.ar

Szeptember 17, szombat, 21 óra

a  H u n g á r i a  t e r m e i b e n .  
47. NAGYSZABÁSÚ CSERKÉSZBÁL
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Égígérő fantázia és szeretet
Kiscserkésztábor beszámoló videóvetítéssel és

színdarab bemutatásával, a Hungáriában

Mint minden nyáron, az egész évi 
munkának megjön a jutalma a várva 
várt kiscserkésztáborban. Idén a tábor 
különleges formát öltött, hiszen fontos 
kiemelni, hogy több új kiscserkész van a 
csoportban, akik kitartással igyekeznek 
egyre többet tudni magyarul.

TÁBORI BESZÁMOLÓ:  
A 39.sz. MAGYAROK  NAGYASSZONYA  

LEÁNYCSERKÉSZCSAPAT

Nagy jövés-menés a MIK 
szobában, cserkészlányok 
mindenhol, rohannak, tele lel-
kesedéssel készítik beszámo-
lójukat a nyári a táborukról. 
Csak nevetnek, visítanak, 
örülnek... 

De jó látni ezt a lelkese-
dést, de jó látni, hogy a cser-
készeszmék, a cserkészszel-
lem él, lobog fiataljainkban, 
hiszen ilyenkor minden egyes 
élmény emléke fellobban, 
visszajön...

A film minősége ugyan 
nem volt tökéletes, de élvezet volt 
látni, hogy 10 napon keresztül mennyi 
mindent csináltak, tanultak, mennyire 
ki volt dolgozva a keretmese, mennyire 
komolyan készültek erre a táborra. Ki 
kell hangsúlyozni, hogy a fiatal pa-
rancsnoknak ez az első tábora. Milyen 
volt a tábor?

20 cserkészlány indult Córdobá-
ba, Los Reartes-be, hogy 10 napot 
együtt töltsön január 2 és 12 között. 
A keretmese az “Olimpiák” voltak. 
Induláskor két görög isten bevezet-
te a résztvevőket egy időmasinába, 
ami elvezette a legjobb sportolókat a 
múlt Olimpiáira. A tábor alatt minden 
egyes Olimpiát újra átéltek: Athén 
1896, Párizs 1900, Mexikó 1908, Los 
Angeles 1932, Helsinki 1952, Szeul 
1988, Barcelona 1992, Sydney 2000... 
És minden egyes ország ételét megíz-
lelték, amit a szakács (Lovrics Lalka) 
nagy szakértelemmel eléjük varázsolt. 
Ilyen változatos étlap is ritkán fordult 
elő táborban... (és a beszámoló után is! 
Mert ezekkel az egzotikus ételekkel 
vendégeltek meg minket.)

A két hét alatt minden sportot ki-
próbáltak: pólót, hokit, birkózást, ka-

SZÉP  ÉLET  A  CSERKÉSZÉLET

F o l y i k  a z  e l őadás                              FOTO TRIXI

A leánytábor  tagjai                                      FOTO ZOKA

 
A tábor egyik föcélja az volt, hogy 

a sok, vegyes házasságokból született 
és magyarul alig vagy nem tudó gyerek 
gyarapodjon a nyelv elsajátításában is. 
ZIK tanárok, cserkészvezetők és szülők 
közreműködésével az ő részükre külön 
leleményes tanprogram készült, hogy 
élvezetes keretben a magyar nyelvet 
magukévá tehessék. Ezért az összeállító-
jának, Lajtavaryné Brenedek 
Zsuzsinak külön köszönet 
jár!

Szokásosan minden tábor-
nak van keretmeséje, vagyis 
egy téma, amely összefűzi 
az egész programot. Ez a 
baraderoi tanyán megrende-
zett kiscserkésztábornak Az 
égígérő fa című népmese 
volt. Királyok, királykisasz-
szonyok, manók, teknős-
békák, óriások, sőt, még egy félelmetes 
sárkány is, sok más mesebeli alak mellett, 
meg-megjelentek a kiscserkészek között. 
Segítségüket kérték, harcolni jöttek, al-
mákat kerestek... A gyerekek komolyan 
beleélték magukat a keretbe - ahogyan 
illik - és közreműködtek, hogy minden 
úgy sikerüljön, ahogyan az a mesékben 
szokott történni. 

A tábori beszámolón multimédiás 
eszközöket alkalmaztak. A vetített filmen 

A publ ikum jól  szorakozik               FOTO TRIXI

ratét, távugrást, magasugrást, művészi 
tornát, korongdobást, gerelyvetést, 
kosárlabdát, vívást, kézilabdát, súly-
emelést, és sokminden mást... Nagyon 
szórakoztató volt mindez! Ezeken kívül 
cserkésztudásukat is gyarapították és 
rengeteg kézügyességet készítettek, de 
nem ám mindennapi dolgokat, hanem 
különlegességeket: horgolást, “makra-
mét”, gyertyagyártást, álarckészítést, 
sütést... 

Az Egér őrs itt kapta meg a zöld 
nyakkendőt… itt lettek nagycserké-
szek, itt tettek fogadalmat.  (lásd 
II.o.)

A beszámoló kitűnően tükrözte a 
tábor jó hangulatát, a dús programot, 
a tartalmat. Szívből gratulálok a fiatal 
vezetőknek, akik ilyen felelősen ké-
szítették elő a tábort és a beszámolót 
is. Nevüket méltó megemlíteni: pa-
rancsnok Szeley Cynthi, segédtisztek: 
Lovrics Konszti és Alexandra, Zaha 
Eszti és Bester Alexandra (Brazíliából). 
Örülök, hogy lányom is részt vett és, 
mint 39-es cserkész, büszke vagyok 
csapatomra!                            

(Lajtaváryné Benedek Zsuzsi)

“Nehéz az  igaz úton járni ,  
de  lehet .”  (Teleki Pál)

A cserkészet egy kitűnő eszköz, amely 
az igaz úthoz vezet. Használjuk fel 
e nevelő eszközt úgy, hogy belülről 
gazdagodjunk, a sok barát, élmény és 
tanulságon keresztül, de úgy is, hogy 
másokat boldoggá tegyünk, másokon 
segítsünk…

Járjunk együtt ezen az úton.
Szeley Cynthi,  39 sz. lcs.cs. cspk.

Adatok a táborról: Dátum: 2005. január 16-22 // Hely: Hogar Germán 
Frers, Baradero // Résztvevők: Ezüstvirág őrs Lajtaváry Zsú ő.v., Simone Anni 
segéd ő.v., Arcagni Ines, Baldoni Carola, Besenyi Kati (Bariloche), Besenyi Pau-
la (Bariloche), Fóthy Lucía, García Conde Sofi, Indaco Prisci, Lomniczy Mica, 
Makkos Viki. Aranylevél őrs: Tóth Kristóf ő.v. (Bariloche), García Conde Fran, 
Hajdú Tommy, Paál Santi. Tönk őrs: Grabner Pisti ő.v., Arcagni Sándor, Gröber 
Berni, Hajdú Mátyás, Mattiauda Santi, Paál Feri, Szilvássy Ignác. Gyökér őrs 
(Vezetők): Bester Pupi (Brazília), Bonapartian Edi, Demes Adri tpk., Demes 
Sanyi, Kerekes Miki, Lányi András, Lovrics Alex, Lovrics Konszti. Fakanál 
őrs (Konyha+műszak): Besenyi Buba (Bariloche), Besenyi Julieta (Bariloche), 
Bonapartian Dini, Lovrics Csicso, Roglics Nati // Az étlapot Haller Ines készí-
tette // Tanulók programját Lajtaváry Zsuzsi készítette // Vendégtanárok: Beis 
Anni, Szilvássy Erzsi, Zaha Alexandra, Zombory Kati // A tábori pontozás: elsők 
Ezüstvirág őrs és Aranylevél őrs – döntetlen - és 2. Tönk őrs // Díjak: Rajzverseny 
1. A. Ines 2. M. Viki // Rohampálya nyertes: H. Tommy // Jelvények: Mica-
Viki-Prisci-Ine-Sándor-Berni-Ignác-Santi: letették a Piros Pajzs Ígéret próbát, 
mese akadályverseny keretében // Új gyerekek: Carola-Kati-Paula-Lucía-Sofi-
Fran-Tommy-P.Santi-Mátyás-Feri: megkapták a pöttyös nyakkendőt // A gyer-
mekszíndarabot Zólyomi Kati írta és szervezte.

A 10 cserkésztörvény

1. A cserkész egyeneslelkű és feltét-
lenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelessé-
geit, melyekkel Istennek, hazájának és 
embertársainak tartozik.
3. A cserkész ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvé-
rének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyön-
géd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az 
állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel 
és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben 
tiszta.

sok-sok kalandról szereztünk tudomást, de 
főképpen arról, hogy mennyire élvezték 
gyerekek is, vezetők is.                          

 Kellemes meglepetés volt, hogy az 
összes gyerek hangját itt-ott hallhattuk, ők 
voltak a „bemondók”, a szülők leg-nagyo-
bb örömére. A film vége pedig egybefolyt 

jön, miközben a kiscserkész tündérek 
virágokat ajándékoztak. Végül az 
uzsonnára került sor. Gyönyörűen terített 
asztallal, pici kis fákkal díszítve (ez 
volt a vezérfonal!), finom süteményekkel, 
kávéval és kedvességgel fejeződött be a 
kitűnő műsor.

Nem vagyunk biztosak abban, hogy 
felérhet-e egy fa az égig, hogy léteznek-e 

óriások és sárkányok, de tagadhatatlan, 
hogy fantáziával és szeretettel nagyon 
messze el lehet jutni. Ezt éreztük mind-
annyian a kiscserkész beszámolón.       

Gratulálni szeretnénk vezetőknek, 
szülőknek (támogatásuk nélkül nincs 
eredmény!), és természetesen a kiscser-
készeknek, mert az ő boldogságuk ad 
értelmet mindennek.

(Makkos Erzsi)

a színdarab kezdésével. A 
sötétségből szemünk a kivilá-
gított színpadra irányult, ahol 
a gyerekek csattanó jókedv-
vel előadták Az égígérő fát. 

Hosszú taps után, miköz-
ben a gyerekek büszkén mo-
solyogtak, eljött a köszönetek 
ideje. Demes Adri, a táborpa-
rancsnok, kedves mosolyával 
hálát adott mindenkinek, aki 
segített, hogy úgy a tábor, 
mint a beszámoló jól sikerül-
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Havi elektronikus ingyenes 
hírlevelünk főképpen az 

argentínai magyar kolónia 
intézményeinek és sze-
mélyeinek eseményeiről 

tájékoztat. 
*** 

Föliratkozás:  
hungargennews@arnet.com.ar

weblapunk: http://epa.oszk.
hu/hungargennews/

VIAMONTE 777    –    PATIO BULLRICH    
UNICENTER    –    BUENOS AIRES DESIGN

- PLANTA INDUSTRIAL LA RIOJA - 
OUTLET: VIAMONTE 700  

KALPASERVICE: 4394 6400 
TELÉFONOS: 4394 1285 / 4393 6023

Av. Pte. Tte. Gral. J. D. Perón 2160
(1646) SAN FERNANDO

Provincia de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel.: (54-11) 4744-2771 Fax: (54-11) 4746-1779

E-mail: turul@arnet.com.ar

Minden megoldás 
boldogság!

Minden szombaton 
15 órakor (kezdők)

és 17 órakor 
(haladók) 

a MIK szobában

zolyomikati@fibertel.com.ar

4794-6521

CSERKÉSZBÁL
Szeptember 17, 

szombat, 21 óra, a 
Hungária termeiben

Jóidőben szólunk, hogy 
legyen mindenkinek 

lehetősége más elfoglalt-
ságát áthelyezni, és ezt a 

nagy eseményt naptárjába 
beiktatni.

Idén 8 elsőbálos leány 
mutatkozik be. 
Lesz jó zene,

hagyományos tábortűz és 
... meglepetések!

Belépők és asztaloglalás 
augusztustól kezdve, a 
Hungária Egyesületben 

(Juncal 4250, Olivos, tel. 
4799-8437 / 4711-0144), 

vagy a fővárosban (Quintana 
308, tel.: 4812-6970) 

Gyere velünk mulatni!
Érdeklődés tel.:  4742-

6168, vagy e-mail:   
katikemenes@fibertel.com.ar

Sok mindent olvas-
hatsz az Argentínai 
Magyar Hírlapban!

MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE
A z  1 9 3 3 - a s  g ö d ö l l ői 

jamboree idején a Magyar 
Cserkészszövetség Magyar 
Szolidaritás Napot rendezett. 
Az előre megbeszélt napon 
cserkészeink tábortüzeket gyúj-
tottak egész Magyarországon 
és az elcsatolt területeken. A 
megbeszélt időben lobban-
tak fel a szolidaritás lángjai 
Gödöllőn, a Hargitán, a Tátrá-
ban, a Mecsekben, Szabadkán, 
a Bakonyban. Mindenfelé, ahol 
magyar cserkészek voltak.

2003 augusztusában, a Kül-
földi Magyar Cserkészszövet-
ség felújította e fontos kezde-
ményezést. Ennek nyomán 
otthon, a Kárpát-medencében, 
Kazahsztántól Honoluluig, 
Svédországtól Rio de Janei-
róig, a föld minden magyarok 
által lakott táján fellángoltak 
a tábortüzek, vagy gyertyács-
kák.

Ezentúl, az évi munka-
tervünk állandó része lesz a 
Magyar Szolidaritás Tüze. 
Kérjük csapatainkat, hogy ezt 

figyelembe véve már az idén is 
valósítsák meg e tervet.

Tavalyi tapasztalatok alap-
ján kérjük, hogy a láng, min-
denhol a helyi időszámítás 
szerint, augusztus 20-án este 
21.00 órakor lobbanjon fel 
a nemzetközi dátumvonaltól 
nyugatra, tehát New Zeland, 
Ausztrália vonalától keljen 
útra és végigkísérve augusztus 
20-át, Honoluluban aludjék ki. 
Így, amikor Budapesten fel-
röppennek a Szent István napi 
tűzijáték első rakétái, a Magyar 
Szolidaritás lángja már 11-12 
órája van úton, és Honoluluig 
még ugyanannyi órai útja van 
hátra.

Valószínűleg nincs olyan 
időzónája a Földnek, ahol nem 
élnének cserkészeink és más 
magyarok, így csak szervezés 
kérdése a megvalósítás: Tábor-
tűz Croydonban, Fillmore-ban, 
Los Angelesben, egy gyufa-
villanás a Hargitán, gyertyák a 
budapesti lakásokban, mécses 
Dunaszerdahelyen, Buenos 

Airesben, Caracasban, Sydney-
ben, Münchenben, Oslóban, 
Torontóban, Krasznahorkán, 
Calgaryban, New Yorkban 
vagy Körösmezőn. Azok, akik 
a budapesti tűzijátékot nézik, 
a felreppenő első rakétát tekint-
sék a magyar szolidaritás tüze 
fellobbanásának.

Kérjük a magyar szerve-
zeteket is, OTTHON ÉS AZ 
EGÉSZ VILÁGON, csatlakoz-
zanak e kezdeményezéshez! 
Ez a világot átölelő testvéri 
összetartozás kifejezése vál-
jon hagyománnyá és legyen 
a magyar identitástudat egyik 
pillére!

Kérjük a szervezeteket, 
egyházakat és személyeket, 
hogy részvételüket jelezzék 
e-mailen:
corvinus@mountaincable.net

Jó Munkát!
Lendvai-Lintner Imre cscst.

KMCSSZ elnök
Magyaródy Szabolcs, cscst.

Hunyadi Öcs.Munkaközösség

Szeptemberi lapzárta
augusztus 10

Anyag és hírek beküldésére 

4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.

H i r d e s s e n  a z  A M H - b a n !   4 7 1 1 - 1 2 4 2
amagyarhirlap@yahoo.com

SZEMELVÉNYEK A HUNGÁRIA (HKK) KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL       Hivatalos órák: Péntekenként 19 - 21 óra. 

360 Druon: Finom famíliák
388 Szabó, Lőrinc: Tücsökzene (rajzok egy élet tájairól 1945-1657) – A 
huszonhatodik év (lírai rekviem százhúsz szonettben 1950-56)
546 Maugham, Somerset W.: Színház
547 Céline, L.F.: Utazás az éjszaka mélyére
771 Henke, Shirl: Andalúziai álom
813 Mészáros, M. Lörincz: Kárpátok népe – Elbeszélések, versek, 
tanulmányok (Néhány adat magyarokról Argentínában, 1958)
842 Tolsztoj: Hadzsi Murat és egyéb elbeszélések
905 Jókai, Mór: Szép Mikhál – Egy hírhedett kalandor a XVII. 
századból
1151 Gárdonyi, Géza: Mi erősebb a halálnál – Átkozott józanság
1344 Bóka, László: Zenekíséret – Hanna (novellák)
1872 Segesdy, László: A hontalan magyar (A száműzetés versei 1945-
1949) – A vérző Budapestnek üzenem
1898 Biggers, Earl Derr: Charlie Chan esete a kínai papagájjal
2142 Antológia: Visszhang (Fiatal prózaírók antológiája, 1962)
2143 Kaus, Gina: Nagy Katalin
2312 Wang, Lulu: Tavirózsa színház – Egy kínai leány 
visszaemlékezése
5086 Adamov, Arkagyíj: A bűvös négyszög (bűnügyi regény)
5087 James, P.D.: A hulla csónakon érkezett (bűnügyi regény)
5088 Symons, Julian: Lee Annácska nevén (bűnügyi regény)
5089 Dridzo – Minez: Emberek és szokásaik
5090 Szafar, Tadeusz: A fekete földrész

Videokazetták:
VK-294 Sissi (Romy y Magda 
Schneider, K.-H. Böhm (német, 
spanyol fölírással)
VK-295 Sissi emperatriz (idem)
VK-296 Sissi  y su destino 
(idem)
V K - 2 9 7  M o n p t i  ( R o m y 
Schneider)
VK-298 Viharzóna (G. Clooney, 
M. Wahlberg) katasztrófafilm
VK-299 A jövő kezdete (K. 
Spacey, H. Hunt, H. Osment) 
dráma
VK-300 Kettőn áll a vásár (K. 
Alley, S. Guttenberg, M. Olsen) 
vígjáték
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¡ATENCIÓN! ALGO PARA AGENDAR:

Mensaje a los Lectores del 
Periódico Húngaro de la 
Argentina:

Este periódico es un vehículo de conexión de toda la comunidad húngara. 
Vaya como dato esclarecedor que TODOS los que intervienen en su elaboración 
tienen alguna “conexión húngara”, directa o indirectamente.

No se trata de un emprendimiento comercial. Detrás de éste hay una 
buena cuota de idealismo, dedicación y solidaridad. También de apoyo y 
de fe por parte de los patrocinadores y donantes, amén de los suscriptores y 
anunciantes.

Sería de desear que todo aquél de origen húngaro al frente de alguna 
empresa, importante o pequeña, facultado para elegir colaboradores, priorizara 
a postulantes de su mismo origen. De este modo podrían adherir al mensaje 
que este órgano se empeña en difundir.

No vivamos pasivamente si podemos ayudar. Esta advertencia también 
vale para el pedido de solidaridad del Hogar de Ancianos. Léanlo por favor 
en la última página de esta sección.

La Directora

NUEVAMENTE … DE 
LA OTRA ORILLA

Acontecimientos en la comunidad 
húngara de Uruguay    

(De nuestra corresponsal, Zuleika Dergan)

El 11 de junio, dos integrantes del 
Conjunto de Danzas Folklóricas Tün-
dérkert, Mª Victoria Monti y Rodolfo 
Paiva (conocidos como Mavi y Fito), 
dieron el «sí» frente al altar para unir 
sus vidas. Ambos se conocieron bailan-
do, y bailando surgió el amor… ¿De qué 
otro modo podían comenzar 
la fiesta, si no con sus com-
pañeros del grupo de danza? 
En el festejo, a modo de vals 
inicial, se bailó un Mezőségi 
tánc. Cada integrante bailó 
con la feliz pareja. Luego 
se prosiguió con un alegre 
Ugrós tánc. Es así como 
antes de dar el „gran salto” 
y abandonar la soltería, los 
novios tuvieron su merecida 
despedida de soltero. Los 
organizadores no omitieron 
ninguna de las tradiciones para esta 
ocasión. Palabras de los recién casados 
al volver de su luna de miel: 

"Queremos aprovechar esta opor-
tunidad para agradecerle a nuestros 
amigos por todo el cariño que nos 
brindaron, y por la alegría que trajeron 
a nuestra boda a través de las danzas, 
representando de esa forma la cultura 
húngara que tanto queremos. 

Muchas gracias por esa hermosa 

sorpresa, en un día que para nosotros 
será inolvidable."  MAVI y FITO.

(Nota de la R.: ¡Es verdaderamente 
emocionante que jóvenes que ni siquie-
ra tienen ascendencia húngara, sean 
tan amantes y seguidores de nuestros 
bailes!)

Siempre y cuando haya tiempo 
y lugar disponibles, el Grupo de Dan-
zas Tündérkert se reúne, luego de su 
habitual ensayo. El motivo de nuestra 
última reunión, además de las ganas de 
pasar un buen rato juntos y compartir 
un táncház, fue el desafío de preparar 
entre todos un gulyás. ¡Y logramos un 
verdadero manjar que fue saboreado 
con mucho gusto y orgullo! 

¡PRUEBA SUPERADA!

JÁNOS HONTERUS (1498-1549)
EL 23 DE AGOSTO SERÁ PRESENTADA ENTRE NOSOTROS LA NOTABLE OBRA MUSICAL DE ESTE GRAN 

HUMANISTA, EN PRIMERA AUDICIÓN (VER EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES), DE LA CUAL HABLA ESTA NOTA. 

VALE  LA  PENA  APRENDER  ALGO  SOBRE  LA VIDA  DE  ESTE  ILUSTRE  PERSONAJE  RENACENTISTA.

János Honterus nació en la ciudad de Brassó, Transilvania, 
Reino de Hungría (el nombre actual de la ciudad es Brasov, ya 
que, a partir de 1920, forma parte de Rumania, por el Tratado de 
Paz de Trianón), como hijo del maestro curtidor Georg Lederer, de 
familia sajona. Algunos detalles de su vida son poco documentados, 
porque sus dos hijos y su yerno murieron en una epidemia de peste 
y en años posteriores un incendio destruyó muchos documentos 
en Brassó.

Lo que se sabe a ciencia cierta es que cuando se inscribió en 
1522 en la Universidad de Viena, ya tomó el nombre de Honter. 
Más adelante latinizó su nombre a Johannes Honterus, al estilo 
humanista, mientras que en la literatura especializada húngara su 
nombre es János Honterus. En Viena estudió astronomía, mate-
máticas y geografía, pero cuando el sultán otomano, Suleimán, 
sitió esa ciudad en 1529, se trasladó a Cracovia, donde ya había 
actuado como profesor y editado sus primeros trabajos científicos. 
Desde 1530 permaneció en Basilea, donde aprendió los oficios de 
tipografía y grabado de madera. Allí se convirtió al luteranismo.

En Basilea preparó dos mapas con las estrellas de los hemisferios norte y 
sur grabados en madera, de gran valor artístico, signando sus obras con su mo-
nograma de tres letras: J.H.C. (Johannes Honterus Coroniensis), por el nombre 
en latín (Corona) de su ciudad natal Brassó (en alemán Kronstadt: Ciudad de la 
Corona). A esta ciudad volvió en 1533, donde empezó en la parroquia luterana 
local como capellán. En 1536 lo eligieron consejero municipal y en 1539 pasó a 
ser el pastor principal de la ciudad. Consideró la reforma de la educación como 
su tarea fundamental. Confeccionó en 1543 la primera sistematización colegial de 
Transilvania que permaneció en todo el país como el ejemplo de la organización 
y de las reglamentaciones de todas las escuelas.

Los colegios humanísticos necesitaban libros de texto. Debido a la reciente in-
vasión del Imperio Otomano se cortaron las relaciones llevadas a cabo previamente 
a través de Buda con Europa Occidental. Por esto Honterus montó una imprenta, 
para la cual el papel fue suministrado por un molino de papel instalado por una 

iniciativa de algunos ciudadanos ilustres. Imprimió el mapa de 
Transilvania (el único ejemplar conocido que aún subsiste se guarda 
en la Biblioteca Nacional Széchényi, de Budapest), reelaboró 
su libro de texto de geografía, editado en Cracovia, con 16 mapas 
grabados en madera que representaban todo el mundo conocido en 
la época, inclusive América del Norte y del Sur. Éste es uno de los 
primeros mapas conocidos del Nuevo Mundo, el cual durante más 
de un siglo tuvo más de 100 ediciones en toda Europa.

En las escuelas la educación musical era de importancia primor-
dial, porque los alumnos estaban obligados a cantar en los servicios 
religiosos y, además, representaban obras teatrales musicalizadas 
dos veces al año. La música vocal de la época era preferentemente 
eclesiástica. De János Honterus se origina en 1548 la primera 
edición impresa de una obra con notas musicales en territorio 
húngaro, con el título de Odae cum harmoniis, que contiene 21 
composiciones a cuatro voces, escritas al ritmo de formas poé-
ticas antiguas. La obra se basa en melodías de tipo eclesiástico, 

escritas sobre textos de odas clásicas, cuyo autor es probablemente también el 
mismo Honterus y el destinatario del libro de canciones era Andreas Moldner, el 
predicador de Brassó.

En la época de la actuación de Honterus en Brassó, Hungría se desmembró en 
tres partes: la occidental, como un reducido Reino de Hungría, pero bajo el dominio 
de los Habsburgo; la central, bajo ocupación turca, y la oriental, Transilvania, como 
principado húngaro independiente. Esta región llegó a ser el principal centro 
de la cultura húngara durante un siglo y medio, es decir, durante toda la época 
de la dominación otomana del Reino de Hungría. Honterus, fallecido muy joven 
en 1549, fue un representante eximio de esa cultura como un erudito universal, 
humanista, teólogo, reformador, cosmógrafo, tipógrafo, grabador, pedagogo, fi-
lósofo, jurista y músico. Lutero lo denominó el apóstol de los húngaros y Gyula 
Szekfű, un notable historiador del siglo pasado, lo consideró la personalidad más 
armónica de la Reforma húngara.                                        

Miklós Székásy

Sábado, 17 de septiembre, 21 hs.

en los salones del Club Hungária
47°  GRAN BAILE DE GALA SCOUTS HÚNGAROS

¡Ya se acerca el gran día! ¡Ya falta poco! 
Como lo vienen haciendo ininterrumpidamente ya hace medio siglo, los 
scouts húngaros se visten de gala e invitan a toda la colonia, amigos y 

colaboradores a festejar, bailar, divertirse, reencontrarse, todo a beneficio 
del movimiento scout.

 Este año se presentan en sociedad ocho chicas quinceañeras. 
Reservas de mesa y entradas a partir de agosto, en el club Hungária 

(Juncal 4250, Olivos), o en la Capital (Quintana 308, teléfono 4812-6970) 
¡Venga a disfrutar con nosotros una noche especial!  Para mayor 

información, por favor llamar al 4742-6168, o enviar mail a
katikemenes@fibertel.com.ar



SP. II                                                 ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                              JULIO-AGOSTO 2005

Firman Convenio entre la Argentina y Hungría
En la parte húngara de nuestro 

periódico publicamos una extensa en-
trevista con el Vicecanciller húngaro y 
Secretario de Estado Político, András 
Bársony, que viajó presidiendo una 
delegación oficial. Por parte argentina, 
lo recibió su par, el Vicecanciller Jorge 
Taiana. La excelente relación entre los 
dos países se inició hace 135 años con 
la firma, en 1870, del Tratado de Amis-
tad, Comercio y Navegación entre la 
Monarquía Dual Austro-Húngara y la 
República Argentina. La numerosa y 
sólida comunidad de origen húngaro, 
por su parte, realiza múltiples aportes 
científicos, económicos, educativos 
y artísticos a la vida nacional argen-
tina.

En las conversaciones se trataron 
preferentemente los procesos regiona-
les de integración en general – espe-

cíficamente el de Hungría a la Unión 
Europea – y el estado actual de las 
negociaciones para la suscripción de 
un Acuerdo de Libre Comercio entre 
el Mercosur y la Unión Europea. En 
el Palacio San Martín se suscribió un 
“Convenio de Cooperación Agraria”, 
cuyo principal objetivo es lograr bene-
ficios mutuos promoviendo los avances 
científicos y técnicos en temas agra-
rios, así como el desarrollo sustentable 
y el más eficiente aprovechamiento del 
uso de los recursos en ambos países.

Hungría y la Argentina, mantienen 
una relación comercial que alcanzó en 
2004 los 33 millones de dólares, con un 
intercambio centrado básicamente en 
hortalizas, productos químicos orgáni-
cos, máquinas y aparatos eléctricos. 
(SKH. Fuente: comunicadosdeprensa
@www.mrecic.gov.ar)

izq. a d.: Pál Szénasi y el embajador Mátyás Józsa 
contribuyen a la animación.            FOTO JAKAB

Fue un éxito rotundo el en-
cuentro de los conjuntos de baile folkló-
rico armenio y húngaro, organizado por 
Mindszentynum. Por parte húngara se 
hizo presente el Embajador de Hungría, 
D. Mátyás Józsa con toda su familia, el 
1º Consejero D. Zoltán Bács y el Cónsul 
D. Zoltán Polák, con sus respectivas 
esposas Elena y Szilvia. La numerosa 
concurrencia disfrutó de una excelente 
cena en medio de gran animación. Los 
jóvenes bailarines de ambos conjun-
tos, muy dispuestos a mostrar su arte, 
parecían no cansarse nunca. Estos 
encuentros son esenciales para que se 
fortalezcan aún más los lazos entre las 
comunidades. ¡Felicitamos a los orga-
nizadores! (SKH)

Sirvieron la cena damas de Coral Hungaria 
FOTO TRIXI                     

La  tor re ,  s ímbolo  de  la  amis tad :  3  forn idos  
a rmenios  con  un  húngaro  sos t ienen  a  los  
húngaros  „ l iv ianos”…                FOTO TRIXI  

O r g a n i z a d o r a s  f e l i c e s . . .  FOTO TRIXI

Encuentro entre dos colectividades
Cena y Show folklórico en Mindszentynum

E s  e l  t u r n o  d e  l o s  a r m e n i o s  FOTO JAKAB

E n t r a n  l o s  h ú n g a r o s      FOTO JAKAB

Nos escriben . . .
Señora Directora:
Su artículo sobre el nefasto Tratado de Trianón ha tenido 

tal repercusión en los descendientes que aún mantienen vínculos con la patria de 
sus antepasados y son lectores del suplemento en castellano de nuestro periódico 
ARGENTÍNAI MAGYAR ÚJSÁG, que me permito resumir en castellano el 
artículo de fondo del mes de mayo sobre el tema.

Un desgarrador drama se puso de relieve en Hungría en el plebiscito de fines 
del año pasado. Bajo el título “¿Se congelará Hungría?”, la nota abre un triste 
panorama, muy semejante al de los mil años de la turbulenta historia de aquel he-
roico país. En su artículo, Kálmán Csiha, obispo retirado de la Iglesia Reformada 
de Transilvania (actualmente Rumania) presenta, desde allí, el cuento de Sundar 
Sing, un misionero de la India que, por su humanidad y sensibilidad, invita a 
reflexionar: “Al trepar con dos compañeros por los senderos cubiertos de nieve 
y hielo en el Norte de la India, uno se resbaló y se precipitó en una quebrada. 
Busquémoslo, propone el misionero, puede vivir todavía. Su compañero se negó, 
alegando cansancio a muerte: ´Seguramente murió, y debería haberse cuidado. 
Yo te esperaré si lo buscas y descansaré mientras tanto´. El misionero bajó y al 
cabo de algunas horas, totalmente agotado, logró subir al accidentado al sendero. 
Allí encontró al compañero, muerto y congelado.”

Agrega Kálmán Csiha: "¿Se congelará Hungría también? Con su voto, un 
millón y medio nos iban a seguir a la quebrada, pero el resto de la población nos 
ató las manos..."

En efecto, el referéndum de Hungría partió en dos a su población al rechazar 
la propuesta de otorgar doble nacionalidad a las minorías forzadamente despla-
zadas en los países vecinos, y aunque la supervivencia económica de Hungría 
quedó momentáneamente asegurada por la UE, persistirá por mucho tiempo la 
profunda herida en su alma. Se perdió la autoestima y, con ella, buena parte de 
la fuerza moral que acompañó a los habitantes durante su lucha por revertir el 
desmembramiento de su patria a través de dos conflagraciones mundiales. Debe 
tomarse en consideración que por el tratado de Trianón (Primera Guerra Mun-
dial), ratificado en 1947 (después de la Segunda), Hungría perdió arbitrariamente 
dos terceras partes de su superficie y cerca de un tercio de su población. La zona 
más afectada fue Transilvania, reducto histórico de resistencia contra los tártaros, 
turcos, austríacos y rusos. Su población autóctona son los descendientes de una 
tribu hermana que, según la leyenda histórica, precedió durante el primer milenio 
de nuestra era la migración húngara desde el Oriente. (Los húngaros ocuparon la 
Cuenca de los Cárpatos en 896. La R.)

El histórico dilema político que  tuvo que enfrentar nuestro pueblo para evitar 
diezmarse por los invasores y preservar su bien más preciado, su libertad, era 
consecuencia de su posición geográfica en la frontera este de Europa, y su es-
tirpe heredada. El peso del imperio austríaco, la insensata expansión alemana y, 
finalmente, el avance hacia el Occidente de los Soviet, provocó  no solamente su 
debilitamiento humano y geográfico, sino - como bien escribe Kálmán Csiha - , 
“el congelamiento de su alma”.

Es cierto que la Unión Europea convertirá en interés propio buena parte de 
los daños que provocaron sus jerarcas de otrora, pero al mundo civilizado tam-
bién le corresponde curar las heridas que provocó en la otra parte de Europa. Las 
recientes guerras balcánicas y las de Medio Oriente han demostrado lo difícil 
que resulta revertir la historia por medio de las armas y la casi imposibilidad de 
erradicar características humanas arraigadas en su ser. Al igual que en Hungría, el 
drama de la pérdida de autoestima de muchos pueblos requiere la mano solidaria 
de sus descendientes diseminados en el extranjero que no están contaminados 
por circunstancias cambiantes de la madre patria, y así pueden visualizar en una 
perspectiva más amplia el camino que debería seguirse.                             

Tamás Semsey, Villa Gesell

CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA
A raíz de la Asamblea General, 

así quedó conformada la 
COMISIÓN DIRECTIVA: 

Presidente: Pál Szénási, Vicepre-
sidente: Oscar Szabó, Secretario de 
actas: Norberto Abt, Secretaria hún-
gara: Katalina Mohácsi de Szénási, 
Tesorera: Bibiana Turay, Protesorero:  
Alejandro Deák, Vocales titulares: Ele-
na Szép de Eigel y Rodolfo Preisinger, 
Vocales suplentes: Luis Kun y Jorge 
Mátyás, Intendente: José Szalay, Co-
misión Fiscal - Revisores de Cuentas: 
Irene Kabok, Antonio Papp y Magda-
lena Siráky, Subcomisión de Fiesta: 
Vilma Simon de Kun y Edit Salvati. 

En el reciente ya tradicional “al-
muerzo del chancho”, muy concurrido, 
vinieron unas 60 personas más de las 
esperadas. En un ambiente festivo y 
familiar a la vez, como es habitual, la 
orquesta Sans Souci logró gran anima-
ción. Entre las personalidades destaca-
das mencionamos al señor embajador 
de la República de Hungría, D. Mátyás 
Józsa, con su familia, Béla Gaál y es-
posa, Nándor Jakab y su esposa Zsófi 

Terek, Isabel Redl y Loránt Ferenczy. 
Todos disfrutaron de la excelente cha-
cinada de especialidades húngaras 
preparadas por la casa, coronadas 
con el exquisito Rigó Jancsi y torta 
Dobos, de postre. 

En el infaltable acto cultural bailó 
el grupo senior de folklore del Club 
Alemán, de Temperley. Quedó muy 
satisfecho el presidente reelecto, Pál 
Szénasi, que acaba de festejar el día 
21 de junio su 46º aniversario de 
bodas. -  

¡Felicitaciones, y hasta la próxima!
 (SKH)
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FOTO ZOKA
LLászló Gáspár           Foto fuente te Péter Gavajda        Foto fuente

Por  poco no cabíamos. . . .                                       FOTO JAKAB 

El último domingo de mayo, como es tradición, en un acto solemne se 
rindió homenaje a los héroes húngaros en el Cementerio Alemán de la Chacarita. El 
extenso relato ilustrado está en la parte húngara del periódico. Aquí sólo queremos 
rescatar algunas frases notables pronunciadas en la ocasión por nuestro compatriota 
Nándor Jakab, en representación y en nombre de la Orden de los Caballeros Vitéz. 
Nándor es nativo de estas tierras y descendiente directo de húngaros, y sus palabras 
reflejan el sentir de todos nosotros.  - Les recordamos, además, que en 2006 se cum-
plen 50 años de la inauguración de este lugar. El muro de la memoria fue erigido con 
mucho esfuerzo y privaciones por la generación de nuestros padres. 

- La gran familia de los húngaros y sus descendientes dispersos en todo el mundo, 
saluda con hondo fervor patriótico la memoria de quienes nos precedieron y honraron con 
su abnegación y valor, en la larga historia de la Nación húngara.

- Los escasos nombres destacados en las placas de este muro frente al cual rendimos 
honores pertenecen a próceres, merecidamente mencionados. Pero son significativamente 
muy escasos frente a la inmensidad histórica de este homenaje. En los más de mil años 
de historia de la Nación húngara, la lista de héroes y próceres necesitaría extensos muros 
para honrarlos. Según la antigua leyenda, la Nación húngara ofrendó tantas vidas para 
perpetrar su existencia, que sus almas moran en la vía láctea, desde donde nos observan 
y nos alientan. 

- Es creencia general que un mártir es alguien que fue inmolado por sus ideales y que 
un héroe es un militar versado en el manejo de las armas y en estrategias para las batallas. 
Si la gesta lo condujo a la victoria, se lo recuerda como héroe, y si la gesta concluyó en 
derrota, se lo recordará como mártir por la defensa de la soberanía de la Nación. La rueda 
de la historia jamás se detiene, pero en su marcha no sólo avanza, también tritura lo que 
pisa en su camino.

- En la milenaria historia de Hungría, la Nación sufrió profundas heridas, pero, curiosa-
mente, una y otra vez resurgió de entre sus cenizas. A la retrospectiva, no debemos olvidar 
a los abuelos, padres, hermanos, novias, esposas, hijos, parientes, amigos que quedaron 
sobreviviendo en los hogares, con la profunda angustia por el destino de los familiares 
queridos que ingresaron en las líneas del frente. 

- En la retaguardia, también se padecen todo tipo de horribles sacrificios por la carencia 
de los más elementales recursos para la subsistencia. Los habitantes masacrados de estos 
pueblos también forman la legión de los héroes que hoy honramos.

- En la milenaria crónica de la nación magyar sólo voy a citar un hecho contemporáneo 
por todos conocido. Me refiero al pacto firmado en los palacios de Versalles y Trianón 
al concluir la Primera Guerra Mundial, irónicamente denominado “Tratado de Paz”, que 
mutiló a la Nación húngara. Los habitantes que quedaron excluidos del nuevo trazado de 
fronteras aún en nuestros días sufren constantes vejámenes, usurpaciones y persecuciones 
por el solo hecho de hablar públicamente su idioma materno. Hoy son verdaderos parias 
y ciudadanos de segunda que deambulan en el suelo que heredaron de sus antepasados. A 
todos ellos también debemos considerarlos héroes.

- En los años posteriores al mencionado tratado y en relación directa con sus conse-
cuencias, se produce una de las mayores emigraciones masivas hacia todos los rincones 
del planeta. Posteriormente, nuevas  oleadas se sucedieron al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, y siguiendo los dramáticos días de 1956. Nosotros somos parte de esa lamen-
table diáspora.

- Para honra del pueblo húngaro cabe mencionar que, en proporción, ostenta con orgullo 
en su haber el mayor número de premios Nobel, medallas olímpicas y un sinfín de logros 
internacionales en los más diversos campos de las ciencias, de las artes, de la cultura que 
enriquecieron a los países que, como el nuestro, les dieron un cálido y humano refugio 
en su prolongado peregrinar.  

GRAN DIVERSIÓN EN EL HUNGÁRIA: 
TÚNEL DEL TIEMPO 2005

El primer “Túnel del Tiempo” en el 
Hungária tuvo gran éxito: ¡La asisten-
cia superó las doscientas personas! En 
todos los organizadores quedó disipada 
dosis de escepticismo del comienzo.

La gente disfrutó del gulyásleves, 
vino, cerveza, panchos - todo con buena 
música desde los años 60 a la actualidad 
que nos permitió recordar momentos 
importantes de nuestras vidas. Se bailó 
en forma ininterrumpida, ¡gracias al DJ 
experto que piloteó la música: Sanyi 
Demes (quien, además, donó sus hono-
rarios para que otros jóvenes tengan la 
oportunidad de conocer Hungría)!

Un representativo 50% de los pre-
sentes contestó nuestra encuesta, de 
la que surgieron algunos datos muy 

interesantes. La calificación general en 
cuanto a la fiesta, la música, la ambien-
tación, la cena, bebidas y postres fue de 
¡8,8 puntos!

Como ya es tradicional en nuestra 
colectividad, el público se 
componía de muchas capas 
etarias: Más del 64% supe-
raba los 41 años. ¿Su motivo 
para asistir? “Compartir un 
rato con amigos, en un am-
biente familiar y sano como 
el Club Hungária, divirtién-
donos, bailando, y escu-
chando buena música”. ¡Y el 
93% quedó satisfecho!

Luego de la medianoche, 
con el cambio de música, los 
más jóvenes relevaron en la 
pista a los no tan jóvenes. 

La Comisión de Becas del Círculo 
Juvenil Zrínyi informa que el ingreso 
neto permite, aproximadamente, adqui-
rir medio pasaje a Hungría. Estamos 
muy conformes. Agradecemos al Club 
Hungária por habernos permitido el uso 
del salón grande. 

En nombre de toda la “tropa” anó-
nima de padres e hijos que colaboraron 
con mucho esfuerzo y desinteresada-
mente en la organización del evento: 
¡Hasta la próxima fiesta!

                (Miklós Szentiványi)

XXXVIII° Campeonato Sudamericano Juvenil
Cadetes e Infantil

Este campeonato de esgrima se desarro-
lló a fines de mayo en Sucre, Bolivia. Tres 
tiradores del Club Hungária clasificaron 
para asistir e integraron el Equipo Nacional 
Argentino. La falta del tiempo necesario 
para la adaptación por la altitud hizo difi-
cultoso su desempeño, pero aun así dieron 
todo de sí.

Resultados obtenidos para la Argen-
tina donde figuraron también 
tiradores del Club Hungária:
3° Cadetes individual (espada), 
László Gáspár  (foto)
1° Juvenil equipo (sable), Ricardo 
Bustamante, Santiago Pirán, Os-
valdo Lugo, Esteban Gavajda
2° Juvenil equipo (espada), Mar-
celo Méndez, Zsolt Gáspár, Lu-
cas Figueroa Trongé, Francisco 
Girelli

Otros torneos de esgrima, 
en junio:
2° Ranking Infantil en el Club 
Argentino de Castelar:
3° Péter Gavajda (florete) (foto)

Gran Premio FECBA en el CeNARD 
(sable): 

2° Fabián Blinder 
3° Esteban Gavajda

Anticipamos nuestro esperado encuentro 
anual de la Copa Gorondy-Pálos-Majerszky 
que, a su vez, es la 3ª prueba de Ranking 
Infantil del calendario FECBA 2005 y que se 
realizará el sábado 20 de agosto. organiza-
do por el Club Hungária de Esgrima.

Este torneo empezará a las 11 hs. y, en 
principio, las rondas eliminatorias se dispu-
tarán simultáneamente en el Club Hungária, 

Pasaje Juncal 4250, y el Colegio San Ladis-
lao, Moreno 1666, ambos en Olivos. Las 
finales de las distintas categorías (9 a 11 años 
y 12 a 13 años) se prevén aproximadamente 
para las 17 hs.             (Henriette Várszegi)

aprenden con ganas. Gran parte del mérito 
es de los maestros y profesores, que dan sus 
clases con mucho entusiasmo. Nos sentimos 
contentos por ello.
KZ: María: cuéntanos sobre ti, para 
que los que aún no te conocen, sepan 
algo más... 
María: Soy psicopedagoga y mi mayor 
interés está en los niños hipoacúsicos. 
Actualmente estoy dedicada full-time a la 
crianza de nuestros cinco hijos y esperando 
el sexto para fines de septiembre.
KZ: Déjennos un "mensaje" para los 

padres, que, como ustedes, permanecen 
activos en la difícil batalla de mantener 
viva nuestra comunidad húngara en la 
Argentina...
MF: Muchas personas trabajan con gran 
esfuerzo en pro de mantener viva nuestra 
comunidad húngara, y ¡vale la pena! Me han 
hecho pasar muchos momentos gratos en mi 
adolescencia y han contribuido en forjar mi 
personalidad. Hoy lo hacen por mis hijos. 
Cuento también con el apoyo incondicional 
de mi mujer, María, quien estudió durante 
dos años el idioma. 

¡Gracias a todos ellos!

Miklós y María Fóthy entrevistados por Kati Zólyomi:
KZ: ¿Podrían enumerarnos, con algunos 
ejemplos, los momentos más gratos y 
recordables de los últimos años cuando 
sus hijos participaron en las actividades 
de nuestra comunidad? ¿Cuál sería su 
pedido concreto a los actuales maestros 
y dirigentes scout de sus hijos?
MF: Lucía, nuestra hija mayor (hoy tiene 
9 años), el verano pasado tuvo su primera 
experiencia de campamento scout húngaro. 
María y yo teníamos muchas expectativas 
y al mismo tiempo temores. Sabíamos que 
si llegaba a disfrutar el campamento, de 
su inserción en la comunidad del ZIK, y 
si sus primeros contactos con la vida scout 
serían algo placentero, esto facilitaría el 
aprendizaje del idioma húngaro. En rea-
lidad todas nuestras expectativas fueron 
cumplidas con creces. Lucía volvió radiante 
del campamento que le ayudó también a ir 
consolidando su autoconfianza. Aprove-
cho para agradecer a los dirigentes la gran 
dedicación, preparación y la generación de 
un clima muy alegre. Se notó el día que 
llegaron y bajaron del micro. Nosotros, los 
papis, ¡muy contentos!
KZ: Miklós, relátanos brevemente un 
momento inolvidable ligado a tu "pasado 
scout".
MF: Recuerdo con nostalgia los campa-
mentos, los hermosos paisajes, el com-
pañerismo, la sana diversión, las largas 
caminatas por las montañas y los fogones, 
que eran momentos sublimes.
KZ: ¿Qué significa para ustedes, en 2005, 
el concepto "sano en mente, cuerpo y 
espíritu”? 

MF: Difícil pregunta, y más difícil su res-
puesta... En la sociedad actual se cultiva 
muy poco el sentido de los valores y su 
importancia. Considero que el scoutismo es 
un ambiente muy sano para transmitir a mis 
hijos estos valores y, mediante los campa-
mentos, se da el contacto con la naturaleza, 
su respeto y cuidado. Sobre todas las cosas, 
la siguiente enseñanza: ¡se puede prescin-
dir de lujos y comodidades! Es un aspecto 
más en el que nadamos contra corriente, ya 
que la vida moderna nos crea necesidades 
innecesarias, valga la redundancia.
KZ: ¿Sienten colmadas sus expectativas 
en cuanto a lo que ustedes y sus hijos 
reciben de la comunidad húngara hoy? 
¿Qué necesitarían de ahora en más?
MF: Cuatro de nuestros hijos participan 
en el ZIK, dos en el óvoda, y dos en gra-
dos superiores. Los cuatro lo disfrutan y 
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Restaurante 
CLUB HUNGÁRIA

Pasaje Juncal 4250 - Olivos
Concesionario R. Omar Giménez

Abierto todas las noches, 
excepto lunes. 

Sábados y domingos 
almuerzo y cena

Reservas al: 4799-8437 
y   4711-0144 

Exquisitas Tortas 
Húngaras

Sra. de Bakos
haga su pedido al 4799-

3482

Horario de atención al público: 
los viernes de 19 a 21 hs. Para concertar otros horarios: 

4798-2596 o 4723-3655. haynal@fibertel.com.ar

BIBLIOTECA HÚNGARA
En el Club Hungária 

(Pasaje Juncal 4250, 1º piso, Olivos. Tel. 4799-8437) 

¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés
María M. de Benedek:  4799-2527 - mbenedek@arnet.com.ar
húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry:  4790-7081 - sbenedek@arnet.com.ar
Dora Miskolczy: 4503-0402 - teodorami7@yahoo.com.ar

Gestión Estratégica del Capital Humano
Nuestros Servicios:
 Asesoramiento en Procesos de Fusiones y Adquisiciones

 Gestión del Conocimiento Organizacional

 Gestión por Competencias

 Coaching Gerencial

 Programas de Capacitación Vivenciales

 Selección de Personal

 Outplacement

 Evaluaciones Individuales y Grupales
  O´Higgins 2056 4° P. of. 1 (C1428AGF) Capital

Telefax: 4781-3179  E-mail: info@piroskayasociados.com.ar            
Internet: www.piroskayasociados.com.ar

CALENDARIO DE JULIO-AGOSTO
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones en la pág. 8

* * * * *
Del jueves 14 al sábado 23 de julio: CAMPAMENTO DE INS-
TRUCCIÓN SCOUT EN LONGCHAMPS
Domingo, 17 de julio, 10 hs.: CULTO PARA LAS FAMILIAS 
EN CASTELLANO Y DEVOCIÓN CON MÚSICA en la Iglesia 
Reformada Húngara. Reunión con los más jóvenes en húngaro, 
almuerzo comunitario. Intervalo musical: Sonata de Joseph Haydn 
a cargo de Pablo Schirl (violín) y Néstor Queral (piano)
Domingo, 24 de julio, 12.30 hs.: ALMUERZO DE CAMARA-
DERÍA en la sede del Coro Húngaro de Valentín Alsina 
Sábado, 30 de julio, 16 hs.: CONFERENCIA EN IDIOMA CAS-
TELLANO en el Colegio San Ladislao (Moreno 1666 – Olivos). 
Organiza la Asociación Literaria y Cultural Húngara. Andrés 
Kalmár: "El mundo del futuro sobre la base de profecías"
Sábado, 20 de agosto, 11.30 hs.: CAMPEONATO DE ESGRI-
MA EN OLIVOS en el Club Hungária y el Colegio San Ladislao. 
(Ver anuncio en la p. 3, en Esgrima)  
Domingo, 21 de agosto, 10 hs.: CULTO Y DEVOCIÓN CON 
MÚSICA en la Iglesia Reformada Húngara. Sermón en castellano, 
almuerzo comunitario. En el intervalo musical se oirá una sonata 
de Ludwig van Beethoven, a cargo de Pablo Schirl (violín) y 
Néstor Queral (piano)
Domingo, 21 de agosto, 12.15 hs.: MISA EN HOMENAJE AL 
REY SAN ESTEBAN DE HUNGRÍA en la Basílica de Guada-
lupe (Medrano esq. Mansilla). Luego almuerzo comunitario en 
el salón Sorg de Mindszentynum
Martes, 23 de agosto, 20 hs.: PRIMERA AUDICIÓN en el 
Museo Larreta (Juramento y Vuelta de Obligado): Odae cum 
harmoniis de János Honterus, de Transilvania (1548). Participan: 
Coro masculino Musica Prohibita (Dir. Pablo Banchi). Conjun-
to de instrumentos originales. Artistas invitados. Relator: Jenő 
Dombay.  Dirección general: Sylvia Leidemann. Auspician las 
embajadas de Hungría y de Rumania. (Ver nota en la 1ª página 
de esta sección)
Domingo, 28 de agosto, 10 hs.: CULTO PARA LAS FAMILIAS 
en la Iglesia Reformada Húngara, excepcionalmente el 4° y no el 
3er domingo. Sermón en castellano para los adultos,  reunión con 
los más jóvenes en idioma húngaro, almuerzo comunitario
Sábado, 17 de septiembre, 21 hs.: 47° GRAN BAILE DE GALA 
SCOUT en los salones del Club Hungária 
Les avisamos muy a tiempo para que puedan posponer otros 
compromisos. Se presentarán en sociedad 8 jovencitas, habrá 
muy buena música, fogón tradicional - y ... ¡sorpresas!

E R D É L Y I  
V e n t a  y  A l q u i l e r
d e  P r o p i e d a d e s

4229-8433
4205-1173          

Relojería Fülöp Sándor
Compra oro, alhajas, brillantes, 
relojes Rolex, Patek Philippe, 
Tag Heuer, etc.  Tasaciones a 
domicilio,  absoluta reserva.
Libertad 282 1º piso Loc.50 

Capital  -  Tel: 4382-3358
alejandrofulop@hotmail.com

Marko Vombergar
fotografía profesional

4650-9040
155-502-7292

marko@foto.com.ar
www.foto.com.ar

Dra. Gabriela Szegödi 
Abogada

  Estudio  4581- 8895
15-5026-4512 

           L A R G A    DISTANCIA
            www.highconnection.com.ar

        

Bs.As./La Plata/Pilar/Rosario/Córdoba/Neuquén/Bahía Blanca/
M.del Plata/Mendoza/Tucumán    0,09 + iva / min       

otros destinos Tel.: (011) 5218-3082
ventas@highconnection.com.ar

 Budapest  0,24 + iva / min

p l a y t r o n i c   
s . r . l .

Experiencia en
entretenimientos

NOTICIAS DE ESGRIMA - VÍVÁS
un deporte moderno

FORMACIÓN - RECREACIÓN - COMPETENCIA DE ALTA PERFORMANCE
CLUB HUNGÁRIA - PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

A part i r  de los 8 años -  ambos sexos -  florete, espada y sable.
Miércoles de 18 a 20.30 hs. - Sábados de 15 a 19 hs.
Maestros :  Juan Gavajda -  Ignacio Solar i     
INFORMES: Henriette Várszegi - henriette@arqa.com – Tel. 4461-3992 Valeria De Pataky

Lic. en Psicología (UBA)
Jóvenes y adultos

Consultorio 4787-1793
155-046-5214

Publicación electrónica 
mensual y gratuita 

Suscríbase a:  
hungargennews@arnet.com.

Cuba 2445  -  C1428DHR  Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11)4785-6388 / 4782-9165 - Fax: (54-11)4788-3226

sylvialeidemann@fibertel.com.ar        szekasym@ xlnet.com.ar

Busco señora que 
sepa hacer masa

strudel (rétestészta)
Comunicarse con el
Sr. Paulo 4951-0618

Cobranzas a domicilio

  4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

Cierre de nuestra 
próxima edición: 

10 de agosto
(fecha tope de la Redac-
ción para recibir material
y/o datos a publicar)

                

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Periódico húngaro de la Argentina

Directora: 
Susana Kesserű de Haynal - haynal@fibertel.com.ar

Administración: Trixi Graul de Bonapartian
Luis Monteverde 3132 -  (1636) Olivos - Buenos Aires  

Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242  amagyarhirlap@yahoo.com

Para suscripciones y publicidades 
infórmese en 

miÉrcoles, 20 de julio: dÍa del amigo
¡feliz dÍa a todos nuestros amigos!

P e d i d o  d e  
s o l i d a r i d a d :

La Asociación Húngara de 
Beneficencia "Hogar San 
Esteban", donde cuidan a 
nuestros ancianos, necesita 
u rgen temente  l a  to ta l 
renovación de su vajilla. El 
presupuesto correspondiente 
oscila alrededor de los 
$1.500.- 
¿Quién puede ayudar? 
Por favor dirigirse a nuestro 
teléfono 4711-1242. Damos 
por descontado que habrá 
muchos llamados.
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