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1920. június 4-én Apponyi lemondása
után, a versailles-i Kis Trianon kastélyban
Bénárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd
miniszterek írták alá a békeszerződést.
1920. november 13-án a nemzetgyűlés
iktatta törvénybe. A trianoni szerződés

1921. október 7-én Bátaszéken a
templom előtt többen köszöntötték.
Többek közt elhangzott Hrádek Béla
pápai kamarás köszöntése is:
Főméltóságú Kormányzó Úr! Deák
Ferenc, a haza bölcse mondta: „Kard
foglalta el, kereszt tartotta fenn a
hazát”. Kereszt és kard a hatalom, a
tekintély, a rend és törvény hordozói,
őrei és jelképei. Ezek nélkül nem állhat fenn Magyarország. Ezért tiporták
sárba a keresztet, ezért nem akartak
katonát, kardot látni a haza, a trón és az
oltár ellenségei, a kommunisták, és ha
tervük sikerül, akkor elpusztul - talán
örökre – az ezeréves Magyarország!
De az Isteni gondviselés az utolsó
órában vezért adott a nemzetnek,
vezért, aki nem dobta el a kardot, ha-

nem szétütött a felforgatók között, ez
által megmentette Magyarországot, és
méltó helyére állította azt a keresztet,
amely a haza fenntartásában oly sok
századon át szilárdnak bizonyult.
Ezt a vezért tiszteljük és ünnepeljük
Főméltóságodban, és Tolna vármegye keresztény papsága s saját hívei
nevében a legmelegebb hódolatát s
legbensőbb háláját tolmácsolja ma
általam Főméltóságodnak, és ígéri,
hogy Főméltóságodat magasztos törekvésében, a keresztény Magyarország
újraépítésében és felvirágoztatásában
mindenkor lelkesen és híven követni
fogja.
Isten óvja és áldja a hazát, Isten óvja
és áldja Főméltóságodat.
És íme Horthy Miklós válasza:
Magyar Testvéreim! Örömmel jöttem
először életemben e szép vidékre, hogy
az egész magyar hazánk lelkes örömét
s meleg üdvözletét tolmácsoljam az
idegen megszállás alól felszabadult
polgárságnak. Kötelességem mindenkit ﬁgyelmeztetni olyan dolgokra,
amelyek a kimondhatatlanul nehéz
időkben a politika nehéz munkáját még
jobban megnehezítik.
Most jövök Mohácsról, ahol az
ország fennállása óta ért legnagyobb
katasztrófa emléke mered felénk. Az
akkori majdnem tökéletes megsemmisülésnek, a mohácsi csatavesztésnek
és az utána következő szomorú idők
borzalmainak az a széthúzás volt az
oka, amely hátulról orozva nehezedett
a nemzetre. A hiba éppen úgy, mint
most, akkor is bennünk, magyarokban
volt és ennek az ősi magyar viszálykodásnak nevet is adtak az óta: A turáni

Csapó Endre (Sydney):

Jön-e a kor embere?

Most egy érdekes helyről, egy érdekes
embertől idézek. Az érdekesség abban van,
hogy nem erről a mi hetilapunkról (Ausztráliai Magyar Élet. Szerk.) van szó, hanem
egy havi folyóiratról. Kezembe akadt a
Magyar Élet I. év 1. száma, amely 1931.
július hónapban jelent meg Kádár Lehel
szerkesztésében, Budapesten. Bevezető
soraiban ezt írja:
„A magyarság politikai és állami életének legválságosabb óráit éli: a magyar
nacionalizmus mindent gyógyító és nagy
erőfeszítésekre hajtó vérkeringése meglassúdott. Megmagyarázhatatlan közömbösség
süppedékébe fulladnak a nemzeti társadalom vágyai és érzelmi elemei: nem tudnak
átváltódni mozgalmakká, hiányzanak a
cselekvés feltételei.”
Ez a Trianon utáni, depressziós idők
magyar társadalma, a mélypont-idő. A szó:
nacionalista, akkor még - elgyalázottsága
előtt - a nemzetért aggódó hazaﬁúságra

utalt. Gazdaságilag feltétlenül jobb ma a helyzet,
de ma is hiányzik a társadalom vágyait megvalósító cselekvő akarat. Kell
jönnie valakinek, akitől elfogadja a nemzet
a tételt: a holnapért meg kell hozni a mai
áldozatot, munkával, nélkülözéssel.
Pethő Sándor, aki a Magyar Nemzet című
napilapot megalapította 1938-ban, az az
érdekes ember, akit itt idézek a 75 évvel
ezelőtti folyóirat idővásta oldalairól:
„Carlyle óta vitatkoznak a történetírók
és a társadalomtudósok azon a kérdésen,
hogy történelmi feladatok megoldásánál a
nagy személyiségek szellemi és erkölcsi
erőinek túlnyomósága-e a döntő mozzanat,
vagy pedig az átalakulásra és változásra
megérlelt viszonyok ilyen személyes erők
híján is meglelhetik a kibontakozás leghelyesebb és legközvetlenebb formáját. (...)
Nagy egyéniség nélkül a legalkalmasabb
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kettétörte és a továbbiakban szinte lehetetlenné tette a nemzeti fejlődésnek
akkor már több évszázados folyamatát.
Trianon a végzetes katasztrófák félelmetes súlyával nehezedik még ma is a
nemzetre.

Rövid részletpillantás a múltba
Trianont megelőzően Magyarország nagy része megszállás alá került.
Baranyát s Tolna megyének majdnem
a felét a szerbek szállták meg. Be is
rendezkedtek, bízva abban, hogy az
elfoglalt területek a kezükön maradnak. A trianoni döntés értelmében
azonban ki kellett vonni csapataikat
a megállapított határok mögé. - Nehezen tudjuk magunkat beleképzelni
az akkori állapotokba... Az ország két
harmada odaveszett. Kétségbeesett
emberek igyekeztek hazafelé. És semmi jót nem lehetett ígérni. Sőt, még
lemondást kellett kérni!
Néhány hónapra rá jött Horthy
Miklós erre a vidékre, hogy bátorságot s lelket öntsön az emberekbe. Nagyobb településeken megállt s beszélt
az egybegyűltekhez. Bátaszékről
Bajára utazott. Aznap négy települést
látogatott meg.

tal

átok az a hiba, amelynek most már
végre-valahára meg kell szűnnie, mert
ha a szívek hamarosan nem forrnak
össze, ha a kezek nem találkoznak akkor hamarosan második Mohácsnak
nézünk elébe.
Olyan kevesen vagyunk mi magyarok és oly sok az ellenségünk,
oly sok a feladatunk, hogy mi csak
magunkban bízhatunk és csak saját
erőinkkel tudjuk kivívni országunk
megerősödését.
Hogyha a széthúzást nem tudjuk
magunk közül kiküszöbölni, ha nem
tudjuk a haza minden polgárát egy
táborba terelni, akkor kár belefogni a
munkába, mert a sikerre a legkisebb
kilátásunk sincsen.
Pár órája kaptam az értesítést, hogy
és legformálhatóbb történelmi helyzetek
is kiaknázatlanul maradnak, s az egyéni
erő beavatkozástól mentesített helyzetek
és viszonyok zűrös káosszá gomolyodnak
egy program és egy presztízs szilárd tengelye híján. Viszont a legnagyobb zsenik is
elmúlhatnak anélkül, hogy véghezvinnék
hivatottságuk inspirált műveit, ha az idő
és a helyzetek mostohasága közepette nem
bonthatják ki lángelméjük szárnyait.”
Számunkra most az érdekes, amit fölvetett: történelmi helyzet van-e ma egy
nagy egyéniség számára, és van-e olyan
valaki, aki képes lenne a helyzetet, ha
van, kiaknázni. Természetesen az ország,
vagyis a nemzet javára, hiszen éppen egyéb
kiaknázók miatt jön szóba mindez, mint
oly sokszor a magyar történelemben, a
fennálló rendszer ellenében. A kérdés azért
is indokolt, mert a magyarság élete annyira
összekuszálódott, hogy ma már mindenki
„pöttyös”, senki nem kap tiszta lapot.
Mindenek előtt kellene valaki, aki megállítaná a parlamenti ide meg oda ingázást,
a bolsevizmushoz vissza-visszasodródást,
amiben eltelt négyszer négy év, és most

Modrus-Fiume megyéből
menekülők újabb csoportjára kell számítanunk. Segítéssel, megértéssel kell
lennünk irányukban ezekben az elkeserítő időkben.
Nem ragaszkodhatunk
hát önös érdekeinkhez, ha
olyan testvéreink vannak,
akiknek otthonukat hátra
kellett hagyni, s nem jutott nekik étel. Hozzánk
tartoznak ők, mind anyjához a kisded.
Mikor ez a szép vidék felszabadult, akkora
már odafenn Budapesten
elfelejtették mindazt a
sok szenvedést, amelyben a vörös uralom alatt
részük volt az embereknek. Kérem most az itt
összegyűlteket, hogy ne
kövessék a hamar felejtő
nagyváros példáját, hanem lebegjen mindig a szemük előtt
a magyar élet egyetlen célja, amely
egyedül kell, hogy minden magyar
célja legyen: a haza boldogulása.
Ne hallgassanak sohasem a hamis
prófétákra, akik oda ígérik a csillagokat is, de a haza boldogulásáért nem
tesznek semmit. Ebből a romhalmazból nem tudok semmit se csinálni, ha
a nemzet egységesen nem áll a hátam mögé. Dolgozzunk megfeszített
munkával a haza boldogulásáért és
csodákat fogunk mívelni. Dolgozzunk
hát, hogy száz év múlva az unokáink
elmondhassák: Mily nagy szerencse
volt ez a szerencsétlenség, ami rajtunk
végigviharzott, mert ennek hatása alatt
a magyar megtalálta a magyart!
(Összeállította Barkuti Jenő,Bátaszék)
kezdődött a ma még ismeretlen ötödik. A
lakosság (mely már sem nem nemzet, sem
nem nép) ma már nem ismeri az összefogás
lelki élményét, a közös érdek megfogalmazását, az erők összefogásának eredményét.
Van számtalan egyesület, de nincs mögöttük
szellemi mozgalom, közös meggyőződés,
hogy különjáró utakon is egyazon cél lebegjen a szemek előtt.
Ilyen szétzilált társadalomban politizálni
csak pártok keretében lehet, amiket nem
a társadalom géniusza hoz létre, hanem
a kor politikai divatja sodor át a határon,
a gazdasági tevékenység pedig pénzintézetek és vállalkozók, vállalkozói szervek
mezőnyében folyik ugyancsak nemzetközi
egyöntetűséggel. Tizenhat év után e politikai légkör kizárólagossága kialakult, a
gazdasági erők is élvezik biztonságukat.
A kommunista éra szellemi és gazdasági
garnitúrája teljesen és véglegesen átmentette magát, és tette magát az új rendszer
meghatározó részévé. A társadalom ugyan
megszabadult az egypártrendszer idétlen
hatalmaskodásaitól, de az egypárt-elit
folyt. az 5. oldalon
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Latin-Amerika a magyarság térképén

Pataky István interjúja Benedek Lászlóval
a Magyar Nemzetben (2006.4.6)

Az Olvasó írja...
Tisztelt Szerkesztőség!
Távolról majdnem lehetetlen a
Hírlap szerkesztési politikájához
hozzászólni, ezért elnézést kérek
jóakaratú, de esetleg hiányos tárgyilagosságom miatt.
Szembetűnő nehézség lehet a
korlátolt előﬁzetés, mert az olvasók
zöme nem a ﬁataljaink, akiknek kevés alkalmuk van olvasni, amellett,
hogy az események résztvevői. Az
idősebb generáció pedig rohamosan fogy. Előbb-utóbb szükséges
lesz az olvasóközönséget “nemzetközösíteni”, vagyis a világon
szétszórtakat is bekapcsolni.
Fiataljainkat biztos érdekelnének
történelmi elbeszélések, tanulmányok, méltatások. Az idősebb
korosztályt pedig a hazai politikai
kilengések, amikről kevés tárgyilagos értesítés, még kevesebb
magyarázat olvasható. Budapesten
kezembe került egy különösen
megkapó könyvecske az otthoni
fiatalság működéséről a háború
befejezése alatti időkben. A Szabad
Rádiónak hírszolgáltatója írta és
dacára, hogy hátborzongató, többek között a recski haláltábor két
évére is kiterjed. Ritkán olvastam
egy őszintébb helyzetjelentést az
ötvenes évek sötét korszakáról,
amiről csak azért szükséges megemlékezni, mert szorosan öszszefügg történelmünkkel, és bár
egyáltalán nem előnyösen, de
továbbra is kihat a mai belpolitikai
viszontagságainkra.
Jó szerencsét és kitartást kívánva
baráti szeretettel
Semsey Tamás, Villa Gesell
Kedves Zsuzsó!
Ezelőtt egy évvel Zsuzsi lányom
az internetben rátalált egy roppant érdekes horgany és ezüstből
ötvözött archeológiai darabra.
A leírása szerint ezt egy ásatás
folytán tárták fel 1851-ben, öt

méter mélységben, egy százezer éves szikla robbantásának
következtében, amelynek során
más tárgyakat is leltek. Ennek a
harang-formájú tárgynak leírása
megtalálható az 1851. júniusi

Scientiﬁc American 7. kötetének
számában, a 298. oldalon. Én is
megnéztem. Mindketten magyar
eredetűnek találtuk. A szemem
előtt volt a matyó rózsa, a szegfű
és a hosszúszárú kis leveles ágacska, még a girland használata is
jellemző.
Ha ezt egy idegen látja, nem
ismer rá úgy, mint én, aki már hosszú évtizedek óta ezzel a mintával
foglalkozom.
Itt küldöm át érdekességként az
újság olvasói számára!
özv. Albertné Bíró Magda,
Ostende
Kedves Zsuzsó!
Örülök annak, hogy szívesen
fogadták küldeményünket. Önző
módon kívánom, hogy szeressék
meg a felvételeket! Nem lesz
nagyobb öröm számunkra, mint
azt hallani, hogy valamely népdalunkat megkedvelik, s talán
meg is tanulják. Ehhez segítségül
elküldtem a dalszövegeket.
Megerősített munkánkba vetett
hittel itthon is valamennyien
úgy érezzük, hogy ez a mi igazi
hivatásunk, s a magunk öröme és
gyarapodása mellett dolgoznunk
kell a hagyományápolásban.
Idehaza is veszély fenyegeti a
magyar kultúrát, a globalizáció s
az ezzel járó tömegkultúra veszélye. Itt is kevesen vannak, akik
érzik ennek a valódi súlyát és igazi
veszélyét. S még kevesebben, akik
tesznek is valami érdemlegeset.
Én Önöktől közvetítést reméltem
abban, hogy lemezünk eljuthasson a magyar hagyományokat
ápolók valamely, Önök által ismert közösségéhez. Azt nem gondoltam, hogy a szerkesztőséget
olyan családok alkotják, amelyek
számos más tevékenység motorjai
is, vagyis azt nem kell továbbadni,
mert a legjobb helyre jutott.
Tisztelettel köszönti Önt:
Kozma László
A Rezeda Népművészeti
Egyesület elnöke, Dunaszeg
Kedves Zsuzsanna!
A tegnapi postával megkaptam
a lapjukat. Igazán kedvesek
és figyelmesek! Egy szusszra
kiolvastam az egészet, és nagy
honvágyam támadt a kolónia
után.
Isten áldja meg magukat
mindazért, amit végeznek! Adjon Önöknek a Mindenható jó
egészséget, kitartást és bőséges
humorérzéket!
Maradok szívélyes üdvözlettel
a „homoki székelyek” nevében
állandó virtuális olvasójuk
Nagy Árpád,
Izsáki ref. lelkész
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Tisztelt Hölgyem!
A Magyar Nemzetben olvastam
Benedek László úrral készült
riportot, akivel az óta sikerült
beszélnem. Nagyon örülök, hogy
kapcsolatba kerültünk. Tőle értesültem Önökről, honlapjukról,
valamint arról, hogy 2005. márciusban újra megjelent az Argentínai Magyar Hírlap.
Először is szeretnék gratulálni
hozzá, másodsorban szeretném
felajánlani együttműködésemet.
Építészmérnök-közgazdász vagyok, és emellett újságíró is.
2001-ben a Szent László TV-ben
volt egy önálló műsorom a „Magyarok magyarokról”, amelynek
műsorvezetője és szerkesztője
voltam. Sajnos Magyarországon
sem könnyű a – hagyományőrző
- magyarok sorsa, így a TV is
csak önerőből, összefogásból és
sok ember ingyenes munkájából
tudott működni, nem egész egy
évig. Melléklem a Csíksomlyói
Búcsúról szóló írásomat az ősi
Babba Mária ünnepünkről.
(a cikket lásd a 3.o.-on. Szerk.).
Sok sikert kívánok munkájukhoz!
Uszkay Dorottya, Budapest
Kedves Zsuzsó!
Mindig egy boldogság olvasni
újságod. Így gyakorolom a drága
magyar nyelvet. Érzem, hogy
szíved-lelked benne van, ez ﬁatalít! A magyar nyelv sokat jelent
számomra. Jobban is írhatnék, de
bártorsággal írok neked tovább!
Itt küldöm neked az utolsó kiállításomban (Centro Naval, La Plata)
egyik látható tárgyat.

Nagyon megható volt a Regös
gyerekeknek kalandos filmje.
Különösen az erdélyi rész (ott
laktam Kolozsvárott 1940 és 44
között). Édesanyám énekelte:
„Szép város Kolozsvár, ott lakik
a Marosnál...” Hallottad valamikor?
Örömmel közlöm, hogy március
30-án megszületett Iván unokám,
és még nagyobb a boldogságom,
mert lányom kérte, hogy csak
magyarul beszéljek vele! (a dátum képpel a Mi Történt-ben
található, 7.o. Szerk.), Szeretettel
üdvözöllek
Lópezné Makkos Zsuzsi

2006.4.29 FTC pálya Magyar Bajnokság (Borsodi Liga)
Eredmény 3:1 (2:1)
(beküldte Plósz Sándor, Budapest)

Kulturális szempontból a dél-amerikai
magyarok helyzete a moldvai csángókéhoz hasonlítható – mondta lapunknak adott interjújában a Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek
Szövetségének európai képviselője, a
jelenleg Budapesten élő, de Argentínában született Benedek László.

Az anyaországban nem sokat tudnak a Latin-Amerikában élő
magyarokról. Mekkora közösségről van szó?
– Bajban vagyok, ha megbízható számokat kér tőlem, hiszen a statisztikák nem mindig tükrözik a valóságot. Különféle kiadványokra,
adatokra és felmérésekre támaszkodva abból indulhatunk ki, hogy
Argentínában 30-50 ezer, Brazíliában 80-100 ezer, Venezuelában
pedig 10-15 ezer magyar, illetve magyar leszármazott él. Meglátásom szerint ha ezeknek a számoknak a tíz százalékát vesszük alapul,
akkor megközelítően kapunk valós adatot az aktív, ma is számon
tartható magyarság létszámáról, azokról, akik részt vesznek magyar
rendezvényeken, istentiszteleteken, előﬁzetnek valamilyen magyar
nyelvű sajtótermékre, megjelennek a nemzeti ünnepek összejövetelein,
felvonulásokon, egyesületekben tagok.
Mikor települt ki a magyarok többsége?
– Már az első világháború előtt is mentek ki Dél-Amerikába magyarok,
aztán közvetlenül az első világháború után érkezett egy újabb hullám, de
a mai kint élő magyarság gerincét a második világháború után kitelepültek adják. Azok, akik ma magyar intézményeket működtetnek, legyen az
kulturális egyesület, egyházi tevékenység, iskola vagy néptánccsoport.
Olyan emberek vezetik ezeket a magyar szigeteket, akik már második
és harmadik generációsak, ennek ellenére rendkívüli érzékenységgel
kezelik a magyarság kérdését. Az 1990. év a szórványmagyarságnak
azt jelentette, hogy az óhazából hirtelen anyaország lett. Azonban
az anyaországban még kevesen döbbentek rá, hogy kiaknázatlan tőke
rejlik a szétszórtságban létesült magyar kolóniákban. Ne felejtsük el:
ezek a közösségek értékes kapocsként működhetnek Magyarország és
olyan távoli államok között, amelyek politikai vagy gazdasági szempontból korántsem elhanyagolhatók. Sok szó esik mostanában a határon
túli magyarokról, a szülőföldön való megmaradásról stb. Ilyenkor a
kommunikálók az esetek túlnyomó többségében kizárólag a Kárpátmedencére gondolnak, a „nyugati” magyarságra, így a dél-amerikai
magyarságra nem. Ezért is alakultak meg a 90-es évek elejétől a képviseleti intézményeink (kezdetben országonként), és ezeket összefogva
2004-ben a Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége.
Rádöbbentünk: Magyarországon alig ismerik a dél-amerikai magyarságot. Meg kellett kezdenünk azt az ismertető munkát, amelynek
nyomán felkerülhetünk a „magyarság térképére”.
Mondana néhány fontosabb latin-amerikai magyar identitásőrző
szervezetet?
– A dél-amerikai magyar intézmények nagy része az ifjúságneveléssel
foglalkozik. Ebben vezető szerepe van a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek. Hatékonyságát annak köszönheti, hogy évtizedek alatt
kialakított és jól bevált programmal, tartalmas célokkal rendelkezik.
A cserkészszövetség olyan minőségi követelményt állít tagjaival és
vezetőivel szemben, amely számos hét végi magyar iskola létrejöttét
indukálta különböző városokban. Ezek közül kiemelkedik a Buenos
Aires-i Zrínyi Ifjúsági Kör. A magyar iskolákon kívül néptánccsoportok,
óvodák is működnek. A dél-amerikai társadalmakban nagyon fontos
szerepük van az egyházaknak és a kulturális egyesületeknek is. A mai
dél-amerikai magyar élet igen aktív, annak ellenére, hogy a lélekszám
tekintetében zsugorodás tapasztalható. Büszkék vagyunk arra, hogy
hosszabb szünet után ismét van magyar nyelvű újság: 2005 márciusban
megjelent az Argentínai Magyar Hírlap; hogy tavaly év végén Magyar
tér elnevezésű parkot avattak Buenos Airesben, és 2005 februárjában a
Buenos Aires-i Regös Együttes tizenkét tagja kéthetes magyarországi
és erdélyi turnén vett részt, kirobbanó sikerrel.
Miből tartják fenn magukat ezek a szervezetek, újságok?
– A dél-amerikai magyarok életére jellemző, hogy nem kell magyarságuk miatt félelemben élniük, atrocitások nem érik. Ugyanakkor
támogatást sem kapnak, csak saját erejükre hagyatkozhatnak, ami az
ottani gazdasági helyzetet ﬁgyelembe véve néha komoly nehézségeket
okoz. Nagy ellenfél a modern korunk által is indukált közömbösség. Ha
kulturális szemszögből közelítjük a kérdést, a helyzetünk a moldvai
csángókéhoz hasonlítható. Argentínában például harminc magyar intézmény van, ezek önerőből működnek. Tagdíjakból és adományokból a
működési költségekre meg tudják teremteni az anyagi fedezetet, de aki
ott dolgozik, az 99 százalékban társadalmi munkában teszi. Ahogy mondani szoktuk, magyarnak lenni pénzbe kerül. Az intézmények működése
önerőből megoldott, de ez egy takaréklángon való működést jelent.
A Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége
meghívást kapott a tragikus kimenetelű, december ötödikei népszavazás után alakult Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumának
tanácskozására. Mennyiben jelenthet előrelépést a Dél-Amerikában
élő magyaroknak ez a részvétel?
– Ezen a fórumon sikerült két eredményt is elérnünk. Egyrészt a
Kárpát-medencei politikai pártok közösen támogatják azt az elvet,
hogy a nyugati magyarság legitim képviselői tagjai lehessenek a Magyar Állandó Értekezletnek, másrészt a marosvásárhelyi egyeztetésen
egyetértés volt a diaszpórában élő magyarság anyagi támogatásának
szükségességében is. Ez ügyben már meg is kerestük az anyaországi
pártokat, s elképzeléseink pozitív visszhangra találtak. Számos olyan
programunk, tervünk van, amely beindulhatna, ha meglenne rá a támogatás. Anélkül a diaszpórában, így a Latin-Amerikában élő magyar
közösség lassú halálra van ítélve. S nem is elsősorban az anyagi támogatás a fontos, hanem az az üzenet, amely ezzel párosul. Felépülhetnek
ugyanis az aktív, élő kapcsolatok a magyarországi intézményekkel, ez
pedig frissítésként hatna a kint élő magyarokra.
(Emellett Lászlót április 20-án az M2 TV-n a Határátkelő c. programban
interjúvolták. Ezzel növelhette ismertségét, és továbbá terjeszthette a
latin-amerikai magyar közösségekről szóló híreket. Szerk.)

2006. Június
Pünkösdkor több százezer magyar
gyűlik össze Csíksomlyón, Babba
Mária tiszteletére. Azért sajátos ez az
ünnep, mert a római egyház a Szentlélek eljövetelét ünnepli ilyenkor, és
erre az időpontra esik a magyarok
ősidők óta meglévő Babba Mária
búcsúja is. A gyökerekre keressük a
választ, amiket megpróbálunk tárgyi
bizonyítékokkal alátámasztani.

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

A magyarok Mózese

Vitéz Hunyadi László ötvösségtörténet kutatóval beszélgetünk. Ő az
elmúlt 35 évét egyházművészettel,
egyházi tárgyak restaulásával és
ezen kívül a vatikáni és nyugat
európai egyházi kincstárak tanulmányozásával töltötte. Kutatott
az ősi hun-magyar műkincsek és
fellelhetőségük után.

(Kolozsvár, 1557. jan.1-Kassa, 1606. dec.29)

400 éve kezdődött Bocskay István
Fejedelem szabadságharca
1606. június 23:

az első
Bécsi Béke
megkötése

„…az mü nemzetségünknek több
hazája
ennél soha nem
lészen s nincsen
is, más
minekünk az övét
nem adja” (1606)

Babba Mária búcsú Pünkösd napján

Csíksomlyói ősmagyar kérdéskör Babba Mária kapcsán
Mit ünnepelünk ilyenkor valójában
Csíksomlyón?
A csíksomlyói Babba búcsú egy ősi szakrális ünnep. Babba-, Nagyboldogasszony-, azaz
Mária kultusz a magyarság egész történelmét
átható és meghatározó kérdéskör. Mária a
magyarok megkülönböztetett tisztelettel
övezett patrónája. A magyar királyok sora,
a korai pártus királyoktól kezdve, a hun
királyokon keresztül, Istvánig felajánlja a
Koronát és Magyarországot Máriának. Mi
a saját utunkat ápoljuk az Isteni család felé,
azzal, hogy Máriát saját édesanyánknak és
Magyarország patrónájának tekintjük.
Babba azonos Szűz Máriával?
Az alapoknál kell kezdeni, sok minden
össze van itt keverve. Babba egyenlő a
Nagyboldogasszonnyal, akinek a lányai
a 7 Kisboldogasszony. Mária később, a
Krisztusi kereszténységgel együtt került be
a vallásunkba. Szűz Mária előtt 5500 évvel a
magyarok már Babbát, az Istenanyát tisztelték. Az általunk sumer magyarnak minősített
történelemben a legkorábbi időktől kezdve
ott van a Fény szüze, illetve az Istenanya.
A 7500 éves Tatárlaki amuletten ima formájában is megjelent istenszülő szerepben
a női istenség.
„Minden titkot ismerő Nagyasszonyunk,
vigyázó két szemed óvjon
Napatyánk arany fényében”
Az ötvösművészetben megtaláljuk a
magyarok Babba Máriához való tartozásának és a hozzá fűződő szeretetének
jeleit?

Györkönyi cikádák

A korai ötvösművészet a szkíta magyar
kultúrában az Istenanyát egy olyan ruhadísszel látja el, ami mindig autentikus és
hiteles, pontos meghatározást adott bizonyos
rangoknak és piedesztáloknak. Ezek az ún.
cikádák, melyek a világon csak három helyen
lelhetőek fel, ezek az egyiptomi fáraósírok, a
nyugat kínai császári temetkezési helyek és
a Kárpát medence. A hun, magyar sírokban,
az Árpád törzs szálláshelyén nagy mennyiségben találtak ilyeneket, pl. Szolnok mellett,
Rakamazon és Györkönyben. Ezen kívül a
szkíta nyakláncokon nagyon fontos a hold
szimbólum, ami sokszor visszatér. Ezek
mind az Istenanyát jelképezik.
A Reformáció arra is irányul, hogy az
Istenanyát eltávolítsák a Szentháromságból?
J e l l e m z ő a H a b s b u rg d i n a s z t i a
uralkodására, hogy az egyházi hierarchia
mozgatásával mindig bolygatják a Kárpát
medence vallási életét, és ez által ellentéteket
szítanak. A Reformáció ugyan nem erre
épül, hanem az egyház megtisztításának
szándékával indul. A magyarság tudatában
viszont még élt az ősvallás, a Reformációtól
is a Nagyboldogasszony tisztelethez való
visszatérést várta. Hiszen történelmileg
igazolható, hogy mindig volt pártás,
azaz pártus Nagyboldogasszonyunk. A
szentháromság akkor teljes, ha benne van

Mária áldó, pártus kéztartással

Pártus Nagyboldogasszony Kr.e.IV.sz.

az Atya, az Anya és a Fiú, melyet áthat a
Szentlélek.
A magyar őskeresztény kapcsolatokra való
féltékenység legjellemzőbb mozzanata, hogy
még a Szent Koronához is hozzányúltak,
meghamisító szándékkal, mivel levették róla
a Mária képet.
Az elmúlt 1000 évben a Vatikánt
miért zavarta a mi kapcsolatunk a korai
kereszténységgel és miért volt szláv párti?
Különös kapcsolat van a magyar történelem és a latin kereszténység között. Jellemző
rá, hogy Szilveszter azt mondja Istvánnak,
hogy én csak apostoli vagyok, de Te apostol
vagy. A történelemben folyamatosan jelen
van egyfajta féltékenység az igazi hitforrásra.
Az európai latin kereszténység a mi pártus
őskereszténységünkből táplálkozik, ami egy
sokkal ősibb hitvilág. Persze, ez nem von le
a kereszténység értékéből. De így a magyarságnak könnyű volt a római kereszténység
Mária idolját és kultuszát átvenni, hiszen
nekünk volt egy sajátunk korábbról. Babbát
nemcsak Istenanyaként, hanem önálló női
istenként, a Fény szüzeként tiszteltük. Korai
kereszténységünket igazolják a honfoglalás
kori sírokban nagyszámban talált, amulettként hordott keresztek is.
A korabeli egyháznál nyomon követhető
egy olyan törekvés, hogy ami nem illett bele
a kor hivatalos politikájába, megpróbálták
eltüntetni. Már István király korában is
szétszedték a korábbi egyházi tárgyakat és
átapplikálták a kor vallási ﬁlozóﬁája szerint.
Így igyekeztek eltüntetni minden olyan
bizonyítékot, mint pl. a rovásírás, amiből
nyilvánvaló, hogy a latin kereszténység
későbbi. Ugyanez a helyzet az apokrif
evangéliumokkal is, azért nyilvánították
apokrifoknak, mert nem feleltek meg a kor
valláspolitikai céljainak.
Ez azt is felveti, hogy a kereszténység,
mint kifejezés, nem Jézus keresztjéből és
ilyenfajta megfogalmazásból ered, más a
magyarázata?
Néhány ezer évvel korábbi. És hogy ez
mennyire így van az lemérhető abból, hogy
a sumér agyagtáblák utalnak egy 2500 évvel
későbbi eseményre, amire majd a három
királyok ellátogatnak. Tehát ők már várták
Jézust, kiszámolták az érkezésének idejét és
helyét is. Jézus keresztje nem kereszt, hanem
T alakú, Tao kereszt volt.
A kereszténység elnevezés a kör
szemléletből ered, miszerint a kör körrel
osztható. Ha a kört másik 4 körrel
szimmetrikusan és tengely szerint 4 részre
osztjuk, akkor el tudjuk kezdeni a kör pontos
felosztásának megközelítését, ami nagyon
bonyolult matematikai tudáshoz vezet el.
Aki a kört osztja, az egy olyan ősi tudással,
nem feltétlenül földi tudással rendelkező
kultúrnép, aki ezt átörökítette vallási köntösbe
is. Erre a tudásra építették kultúrájukat,
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építészetüket és a csillagászatukat. Ebből a
tudásból, mint alapszimbólumot, az egyenlő
szárú keresztet őrizték meg. Ők a kör osztó
népek, a körösztyények, a körösztények.
Hol találhatunk ősi magyar vallást igazoló tárgyi emlékeket?
Gigászi nagyságú hun-magyar öröksége
volt 1000 táján Magyarországnak, amiből
ma Európa minden területére jut tárgyi
bizonyíték. Főleg az aranytárgyakra
gondolok, az egyházi relikviákra, amiknek
mennyiségét nehéz utólag felbecsülni,
mert szédületes mennyiségű kincs került
Európába rajtunk keresztül, illetve tőlünk.
Itt kitérhetnénk arra, hogy az elmúlt 300400 évben a Habsburgok különösen nagy
figyelmet fordítottak arra, hogy az el
nem pusztított és a földből még előkerülő
történelmi bizonyítékaink mindig az ő
ellenőrzésükön keresztül váljanak ismertté,
ha egyáltalán napvilágra jutnak. Ilyenek
a Nagyszentmiklósi és a Szilágysomlyói
aranykincsek, amelyek egyenesen Bécsbe
kerültek. A magyarság ősiségét igazolják
ezek, nemcsak tárgyi, hanem írásos emlékek.
Ezeken az aranytárgyakon megtalálható
54 karakteres ősi magyar rovásírás a
legmagasabb fokú műveltséget jelenti még
ma is a világon a nyelvek között.

Jézus és Mária áldó, pártus kéztartással

Mivel Magyarország Mária országa,
ezért arányaiban a világon itt van a
legtöbb kegyhely. Amerre a magyarjaink
„kalandoztak” ott mindenhol ősi egyházi
alapítású templomok és ősi egyházi kincsek
vannak, amik mind tőlünk származnak. Ezek
mind hun-magyar kézművességre utalnak.
A sumer magyar őskultúrának a nyomai
mindenhol fellelhetőek, ahol Mária kultusz
van. Ugyanazokkal az ősi motívumokkal,
a napcsillaggal és egyéb ornamentikákkal.
Sok helyen áldó, pártus kéztartással ábrázolják Máriát trón előtt állva, az ég királynője
minőségében, koronával és jogarral. Amerre
a székelyek és hun vándorlások voltak, illetve szőlőkultúra és egyben Mária kultusz
van, ott nagyon sok, méretre is és típusra is
a Csíksomlyóihoz hasonló óriás (2m fölötti)
Mária szobor található. 2003 karácsonyakor
a Szent Péter Bazilikában kiállítottak egy
ilyen Babba Mária szobrot.
II. János Pál pápa sem véletlenül tette
címere központjába Máriát, mert úgy érezte, hogy a világ megérett arra, hogy Mária
megfelelő tiszteletnek örvendve kerüljön
újra a helyére. Fontosnak tartotta, hogy jelmondatát, a „Totus Tuus”-t ennek jegyében
fogalmazza meg.
Uszkay Dorottya, Budapest

Ha tetteit nem is, de személyét nagyon elfelejtettük, pedig sejthetnénk: ha őt nem adja Isten,
ma mi sem vagyunk. Pedig Bocskay István
maga nem tervezett magának ilyen „nagy keresztet” „…ebben az Úristen cselekedett velem
– e mostani állapotomban Istennek az ő titkos
tanácsából való végézését tekintse”.
Középbirtokos bihari családból származott,
kiterjedt, befolyásos rokonsággal, akik között
mindenek előtt fontos volt a gyarapodás, a
birtokszerzés. De valahányszor cselekedett,
érdekei mindig az ország, a magyarság érdekei
is voltak. A bécsi és prágai udvarban nevelkedve
arra a meggyőződésre jutott, hogy Magyarország számára nincs más út a szétdaraboltságból
való szabadulásra, mint a keresztyén Európával
megtartott szövetség a Habsburgokon keresztül.
Jó kapcsolatai voltak Bécsben és az Erdélyi
Fejedelemségben egyaránt. Báthory Zsigmond,
erdélyi fejedelemmé lett unokaöccse révén
hamar a fejedelemség második emberévé lépett
elő, mint Várad főkapitánya.
A váradi kapitány hathatós közreműködéséhez
köthető, hogy 1593. augusztus 27-én az erdélyi
országgyűlés felmondta a törökkel kötött
szövetséget. Bocskay vezérlete alatt 1595ben a havas-alföldi csapatokkal megerősített
erdélyi hadsereg Gyurgyevónál (ma: Giurgiu,
a Dunánál) győzelmet aratott a törökök felett,
de az ígért császári segítség elmaradt. Erdély
pedig egymaga nem tudott ellenállni. Báthory
Zsigmond lemondott trónjáról, a fejedelemség
pedig csatatérré vált, szinte teljesen elpusztult.
Olyan mérhetetlen volt az öldöklés, hogy egész
napi járóföldön át nem lehetett embert találni
Erdélyben…
Az erdélyi rendek az ország pusztulása fő
okozójának is tartották Bocskayt. Birtokaitól
megfosztják, száműzik. Mind az erdélyi rendekkel, mind a Habsburgokkal való meghasonlása
nyomán csendes és kényszerű várakozásban élt
birtokain. Közben levelezést folytatott a török
párt új vezetőjével, Bethlen Gáborral, aki arra
kérte, hogy vállalja el a Habsburg-ellenes felkelés vezetését török támogatással. A levelezés a
kassai főkapitány Belgiojoso kezébe került,
aki nem habozott azonnal Bocskay elfogására
indulni. Bocskay 1604. október 15-én szétverte
a Kereki vára ellen törő császári csapatokat. A
győzelemnek, saját megszabadulásán túl, óriási
erkölcsi jelentősége is volt. Felrázta a magyarságot a teljes csüggedt beletörődésből,
visszaadva a tiszántúli magyarság önbizalmát.
A hozzá elsőkként csatlakozó Körös-Maros
vidéki földönfutóvá vált magyarok (hajdúk)
után a császári zsoldosok garázdálkodásai,
és az erőszakos ellenreformáció miatt lázadó
városi polgárság, majd a köznemesség, sőt a
főnemesség is csatlakozott a szabadságharccá
tejesedő harcokhoz. 1605. április 20-án Magyarország fejedelmévé választották. Hamarosan
Bocskay kezén volt Magyarországnak a töröktől
meg nem szállt része. Alsó- és Felső-Ausztria
is csatlakozott az uralkodó elleni fegyveres
harchoz!
Lehetősége lett volna a féktelen bosszúra,
de ezzel a lehetőséggel nem élt. Maradandó
érdeme ez a nemes önmegtartóztatás az egész
korabeli magyarságnak!
Ez volt az első olyan országos szintű protestáns megmozdulás, amelyben tudatosan
éltek erejükkel, társadalmi súlyukkal. De módszereikben és eszközeikben nem süllyedtek a
nyugat-európai országok szintjére. Bocskay és
a mellé állt magyar nemzet önmérsékletével,
józan nyugodtságával példát mutatott egész
Európának. Csak azt igyekezett kérni mindig
vallási ügyekben, ami a másik fél által is józansággal méltányolható volt. Erre törekedett
az 1606-os béketárgyalások során is. Az egész
ország, az egész magyarság érdekeit szem
előtt tartva küzdött.
1606. szeptember 23-án Bocskay aláírta a
békét. Az egész magyarság ügyét orvosolta.
1606 végén Bocskay közvetítésével a Zsitvatorokban a császár és a szultán is megkötötte
egymással a békét, ami húsz éves fegyvernyugvást jelentett.
(Nagy Árpád izsáki ref. lelkész írásából
sűrítve. Kiemelések tőlünk. Szerk.)
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BRAZÍLIAI HÍRADÓ

(Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól)

Utazás után – újból itthon
Jó, ha az ember időnként kiutazik a
nagyvilágba és ott körülnéz, mert akkor
látja, hogy sehol sem boldogabbak vagy
boldogtalanabbak az emberek, mint itthon.
Mindenütt van valami jó és van valami rossz,
akárcsak itthon. Mindenütt szidnak valamit,
bosszankodnak valamire és dicsérnek
valakit és örülnek valaminek...
Németországban élő lányunk valamikor
2005 elején közölte velünk, hogy 2006
januárjában érkezik 4. gyerekük és bizony
nem ártana egy kis segítő kéz a ház körül.
Hát persze, hogy mentünk, boldogan.
Január 10-én le is szálltunk a müncheni
reptéren s az üvegajtó mögött máris
megláttuk az integető kvartettet: Emese
lányunkat, immár jókora hassal, Anikó
(11), Ilona (7) és Juli (5) unokáinkat.
Emeséék udvarán egy tetemes hóember
várt. Kicsomagoltunk, szétosztottuk az
ajándékainkat, majd sorban megtanultuk,
hogy hogyan kell kezelni a mosogatógépet,
mosógépet, szárítógépet, porszívót, sütőt,
számítógépet stb. Gondosan feljegyeztük,
hogy kit hány órakor kell iskolábaóvodába vinni, hánykor kell értük menni
és kiböngésztük a falinaptáron, hogy kinek
mikor van furulyaórája, külön tornaórája,
angol órája, kölcsönkönyvtárba könyveket
visszavinni, mikor kell és melyik barátnő
születésnapjára elvinni az illetékes unokát,
de mindez majdnem, hogy felesleges volt,
mert a lányok mindent tudtak: Juli tudta,
hogyan kell a mosogatógépet bekapcsolni,
Ilona a porszívót, Anikó, hol lehet a fontos
telefonszámokat megtalálni... Január 14én késő este riadó! Emese és férje Zsolt
indultak a kórházba. Január 15-én hajnalban
megérkezett Szilárd, a várva várt ﬁúcska.
(53 cm és közel 3700 gr)

Németország tiszta, rendes, még a
nagyvárosok is. A német ember szervezett,
rendszeres, pontos, szorgalmas de
mosolytalan és olyan kellemes, mint a
smirglipapír. Bajorország kivétel, ott
az emberek lazábbak, megnyerőbbek,
joviálisabbak. Németország igyekszik
mindent a legkifogástalanabbul tenni. Most
például, hogy a futball Világbajnokág
házigazdái lesznek, Németország
tanfolyamokat tart a taxi- és buszsofőröknek,
vonatkalauzoknak, olyan hivatalnokoknak,
akiknek valószínűleg dolguk lesz a
turistákkal, rendőröknek, hogy hogyan
kell udvariasan és barátságosan kezelni
a vendégeket. Ugyancsak kötelező egy
vagy több idegen nyelven a legalapvetőbb
dolgokat megtanulniuk. 80 forgalmi hivatal
rendelte meg a „Englisch in Bus und Bahn”
kézikönyvet. Ez szigorúan kötelező, főleg
azokban a városokban, ahol a 32 csapat
lakni fog. A szálloda, ahol az iráni vendégek
lesznek, a menedzser megnyugodva vette
tudomásul, hogy a női személyzete nem
muszáj fejkendővel dolgozzon - de még
csak véletlenül se kerüljön a 800 iráni
újságíró TV felvevője elé... Annak a
hotelnek a személyzete, ahol az ukrán csapat
fog megszállni, ukránul tanul. Diákok,
egyetemisták, akik már tudnak angolul,
most csak a futball szakkifejezéseket
tanulják hozzá a szókincsükhöz, „szép gól
volt, sárga karton, vak a bíró stb.” Így a
mellettük ülővel szót tudnak majd váltani.
5 millió munkanélkülit jegyeztek 2006
februárjában. Tudott dolog, hogy a német
munkaerő a legdrágább a világon. Cégek
tehát bezárnak Németországban, és olcsóbb
országokba költöznek. A legutóbb két nagy
cég tette ezt, az Agfa és az AEG. Újabb több
ezer munkanélküli az eredmény.
De legnagyobb problémájuk, és ezzel

van tele a sajtó: a
gyermekhiány. Pedig az
állam mindent megtesz a
többgyerekes családokért:
anyagi segítséget nyújt, előnyös kölcsönt
biztosít egy saját otthon megteremtéséhez,
szabadságok, munkahelyen engedmények,
stb. A mostani kormány újabb könnyítésekről
tárgyal: egésznapos iskola, elérhető napközi
otthonok, hogy a dolgozni óhajtó mama
fel legyen szabadítva. „A kevés gyerek
egy egoista társadalmat teremt” - írja a
Spiegel. „Teljesen át vagyunk programálva:
a legnagyobb kincs a függetlenség, karrier,
jó állás, szabad élet, utazások. A mai
nemzedék már egykés családból származik,
ők is maximum csak egy gyereket vállalnak.
Vagy egyet sem. Gyerek? Minek? Szülni
ennek a világnak?” Így gondolkodik az
elegáns, egyetemet végzett, kulturált ﬁatal
német házaspár. Ha gyereket vállal, azt
gondosan előre beprogramozza, lakás,
két autó, ﬁzetésemelés után... Aztán ezt a
gyereket túlterhelik különórákkal, többféle
sporttal, zeneórákkal, mert egy sikeres
mintaembert akarnak belőle faragni.
Der Spiegel: „De kell is, mert ez a ﬁatal
majd egy olyan hatalmas elöregedett
társadalmat fog a hátán cipelni, ami nem is
az ő bűne, de az ő gondja-baja lesz. Ők egy
valóságos szendvics generáció lesznek, mert
mintegy 40 éven keresztül fogják először
a saját gyerekeiket nevelni, eltartani,
majd öreg szüleiket. És honnan tanulják
meg az altruizmust, az ehhez szükséges
szeretetet? Azt a többgyermekes családban
lehet csak megtanulni, az önzetlenséget,
segítőkészséget, áldozatkészséget, és
mindezt mintegy magától, automatikusan.”
A cikkben egy egyedül iskolába baktató
iskolatáskás gyerek van lefényképezve,
hatalmas lakóháztornyok tövében, majd egy
kórházban az újszülöttek terme, egyetlen
egy bébivel. De egész Európában ez a
helyzet. Egy 2003-ban készült felmérés
szerint egy nőtől Spanyolországban és
Olaszországban 1,29, Németországban
1,34, Angliában 1,71, Hollandiában 1,75,
Franciaországban 1,89 gyerek születik, míg
USA-ban 2,07. Az egyedül felnövő gyerek,
akinek nincsenek unokatestvérei sem, ahogy
egy gyermekpszichológus írja, tele van lelki
és pszichikai problémával: mozgás-, motorés testtartási problémákkal küszködik,
koordinációs nehézségei vannak, már kora
gyerekkorban fejfájós és 20%-a túlsúlyos.
A lányok hiperaktívak, fogyókúráznak,
nincsenek megbékélve külsejükkel. A ﬁúk
nyugtalanok, agresszívek és egyikük sem tud
semmire sem koncentrálni. És ugyanakkor
ott vannak mellettük a sokgyermekes
török vagy más nemzetiségű, bevándorolt
családok. A német gondolkodók látják ezt
és meg vannak ijedve. Félnek a jövőbeni
népesség-összetétel eltolódásától, még a
német nyelv jövőjét is féltik!
A németeket még mai napig is állandóan
kritizálja az egész világ nagyapáik idejében
történt dolgok miatt: ﬁlmekben, holokausztemléképítmények további szaporodásával,
jóvátételi ﬁzetésekkel, amit olyan ﬁatalok
ﬁzetéséből is levonnak, akik már jóval a
háború után születtek. A német politika
a hivatalos hangnem a sajtóban: mintha
állandóan a bocsánatkérésre volna beállítva.
Nem csoda, ha a német népnek nem jó a
közérzete. Nem tud maradéktalanul boldog
lenni szép és gazdag országában, rendezett
életében, patyolat lakásában, csillogó
autójában. Télen a hegyek közé síelni,
nyáron valamelyik tengerpartra napozni,
Afrikába jótékonykodni, Ázsiába önkéntes
munkát vállalni... lázas nyüzsgéssel elterelni
a ﬁgyelmet a rossz szájízről... és közben
saját gyereket nevelni - hogyan? Mit
válaszolni a kérdéseire?
Bajorországban kifogtuk az évszázad
legkeményebb telét a legtöbb hóval!
Még márciusban is az egyik éjjel 50 cm
hó esett. Münchenben egy egész napra
leállt még a villamosforgalom is. Ház,
csarnoktetők beomoltak. Volt háztető, ahol
másfél méteres hó összegyűlt és keményre
fagyott. Ezt a súlyt már nem bírta még a
leggondosabb mérnöki előkalkuláció sem.
Nappal sohase melegedett fagypont fölé és
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K I Á L T V Á N Y!
Trianon Társaság felszólít minden magyart!
„Honﬁtársaink, Testvéreink, álljunk székely testvéreink mellé!”

Biztos értesültetek már a 2006. március
15-én Erdélyben történt eseményről. (A májusi számunkban erről hírt adtunk. Szerk.)
A magyar nemzet legnagyobb nemzeti
ünnepén emlékezve az 1848-as forradalom és szabadságharc 158. évfordulóján,
Székelyudvarhelyen a székelység képviseletében jelenlévő, mintegy 20.000 résztvevő
egyhangú felkiáltással fogadta el az „Autonómia kiáltványt”.
A megemlékezéseken Magyarországról
több szervezet volt jelen.
A szervezetek egyhangú örömüket
fejezték ki az ”Autonómia kiáltvány”
elfogadásáért.
Talán a választások miatt itthon még fel
sem fogtuk a teljes nagyságát, jelentőségét
a Székelyudvarhelyen történteknek.
Most bizonyíthatjátok, hogy igaz magyarok vagytok, és tollat ragadva írtok! Erre
nagyon nagy szükség van most!
Kérünk Benneteket, ne hagyjátok cserben
népeteket! Ne hagyjuk székely testvéreinket
magukra!
Vegyük a tollat kezünkbe és írjunk,
követelő! felszólító! leveleket a román
nagykövetségeknek, vagy közvetlen a román kormánynak és államelnöküknek.

Figyelmeztessük őket a békeszerződésben
elfogadottakra (faj, vallás, nemzetiségi
hovatartozás) meghatározásokra! Az
Egyesült Nemzetek Szervezetének 1993as bécsi deklarációjára: „Minden népnek
joga van az önrendelkezéshez”!
Továbbá, Európai Unió tagjaként az
Unió által meghatározott kötelező érvényű
nemzetiségek jogainak teljes körű betartatásra szólítjuk fel Románia mindenkori
vezetését!
Románia az Európai Unióhoz történő
csatlakozásánál alapfeltétel kell legyen a
székelyek autonómia igénye!
Árpád népe, kik jelenleg hazátokon kívül
a nagyvilágban éltek, most magyar szívekre, szeretetre, összefogásra van szükség!
Bizonyíthatjuk, hogy tudunk egyek lenni,
összefogni, közösen cselekedni! Tegyük
kötelességünket! A jövő nemzedéke, gyermekeink, unokáink csak így lehetnek ránk
büszkék!
Honﬁtársi üdvözlettel, a Trianon Társaság
Elnöksége nevében:
Kiss Dénes elnök,
vitéz aradi Szatmári József és
Visi Imre alelnökök,
Budapest

JUNIPERUS KÖRNYEZETVÉDŐ ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

520085 Sepsizentgyörgy, Sf. Gheorghe, Str. Sporturilor 6. Bl. 15. A/8
Románia. Tel.: 00-40-724/502297. ; E-mail: balazs@creatio.cosys.ro

Kedves külföldi Magyarok!
Alulírott Nagy Balázs, a sepsiszentgyörgyi
székhelyű JUNIPERUS (Boróka)
Környezetvédő és Hagyományőrző
Egyesület nevében jelentkezem.
Fő célkitűzésünk
Erdély első erdei
i s k o l á j á n a k
megépítése és
működtetése a Csíkihavasokban fekvő
Csinódon. Az erdei
iskola egy sajátos
oktatási intézmény,
amelyben a gyerekek
egy hetes-tíz napos
programok keretében
környezetismereti,
környezetvédelmi és honismereti képzésben
részesülnének.

Wass Albert:

Csinódot az Úz-völgyében gyimesi
csángók alapították a 19. század végén. Ma
is magyar öntudatú csángók lakják.
A havasi táborhely építését egyesületünk
csak magyar összefogással tudja befejezni.
Az építkezés befejezéséhez a külföldi
magyarok segítségét
is kérjük. Cserében
külföldi magyar
gyerekek üdültetését
és részükre anyanyelvi
meg honismereti
táborok szervezését
vállaljuk.
Jelentősebb összeg
felajánlása esetén
az adományozónak
üdülési jogot
ajánlunk.
Legyen Ön is a támogatónk!
Nagy Balázs, Szepsiszentgyörgy

Ébredj, magyar!

Országodon kufárok osztoznak,
rabtartóid leszármazottjai,
s kik raboltak, öltek, véredet vették,
ma mástól rabolt palotákban élnek.

Gyermekeid lelkéből már kiöltek
tisztességet, Istent és Hazát.
Volt kínzólegények demokráciára
tanítják ma az unokát.

Szétterelnének száz apróka pártba,
hogy szavazatod feldarabolódjon,
s egy kisebbség, fölzárkózva keményen,
uralkodhasson a többség felett.

Szabadságról rikácsol a lopó,
a fosztogató igazságról fecseg,
s aki kifosztott, ma igazságról kesereg.

éjjel lecsúszott a hőmérő mínusz 23 C fokra.
Mi, trópusi vendégek a jó meleg szobából
a csukott ablakból nézegettünk kifelé, a
gyerekekre, akik kis mackóknak öltözve a

ház mögött remekül szánkóztak, alagutakat
és iglukat ástak a hóhegyekben. Nekik
mintha a hóval egy játszótér jött volna be
az udvarba – és nekünk egy régnemlátott,
szépséges hófehér világ...

ESEMÉNYNAPTÁR:
Lásd Spanyol
rész utolsó
oldalán

Szombatonként bevittük a gyerekeket
a cserkészetre Münchenbe. Csodálattal
néztem, amint a nyolc őrs felállt a Katolikus
Misszió udvarán.
A 8 őrsből 3-nak
(argentin-magyar
leszármazott)
Dóry gyerek
az őrsvezetője.
Mindig tudtam,
hogy a jó délamerikai-magyar
cserkészszellem
vagy vezető az
egész világon
átütőképes, avagy
mondhatnám:
nélkülözhetetlen ...
Amikor aztán a „szülő papa” kivette
szabadságát cégétől, mi megvettük
vonatjegyünket és indultunk tovább,
Budapestre.

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
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Így élünk, éldgélünk . . .
(levélrészlet Magyarországról)
Itt most kellemesre fordul az idő.
Visszatértek az énekes madarak s zöldell a természet!
Amúgy küzdtünk az árvizekkel. Eddig
nagy nehezen átpréseltük a folyóinkat
gátszakadás nélkül a határon. Odaát Romániában szakadtak a gátak s az ott élő
magyarokat öntötte el a víz, de ez most
„nem számit”... Már a madárinﬂuenza se
téma. Egyedül a győzelem a fontos. Azonban elismeréssel kell szólni a gátakat védő
katonákról, civilekről, akik megállás nélkül
töltötték s hordták a homokzsákokat heteken át a Tisza megrokkant gátjai mögé. Az
átázott töltések ugyanis elkezdtek csúszni,
repedni s ezért milliónyi homokzsákkal
ellensúlyozták a víz nyomását. A védekezés
sikerrel járt. Igaz, több tíz milliárdba került.
S bizony, ezen a költségen, kellő időben,
hosszú távra meg lehetett volna oldani
az árvízi töltések rekonstrukcióját. Ilyen
gondolatokkal azonban most, a győzelem
idején, nem illik előhozakodni. Felérne egy
Isten-káromlással. Most örülni kell annak,
hogy nem öntötte el a falvakat az ár! Ezután
a zsákhegyek lebontása s elhordása következik. Ezeknek várható költségeiről nincs
semmi információ...
A választási örömünnep nagyon hamar
alább hagyott, s visszatért az élet a megszokott kerékvágásba. Ami azt jelenti, hogy
a híreket csepegtetve, azaz kiszivárogtatva
kapjuk - mint azelőtt. Fél ország tépelődik.
Bizonyosan több idő kell ahhoz, hogy
kikristályosodjék egy sokak által elfogadható, mérvadó vélemény. Most - s még egy
jó ideig - a hibák keresése folyik. A régi-új
kormány már elkezdte emlegetni: „Lehetséges, hogy fájdalmas lépésekre is sor kerül
a reformok folyamán”. A többit szabadon
hozzá lehet gondolni. Régi jó szocialista
módszer ez. Arról van szó, hogy a rossz
híreket valami mellékcsatornán dobják a
köztudatba: az úgynevezett beharangozó
emberek - riporterek, politológusok beszélgetnek a TV kamerák előtt a magyar
gazdaságról. Itt ejtik el azt, hogy mire lenne
szükség ahhoz, hogy talpra álljon a gazdaság. Általában rosszabbat jósolnak, mint
ami bekövetkezik. Így a magyar polgár még
örül is annak, hogy mégse lett annyira rossz
a helyzet, mint ahogy mondták...
A két nagy rivális tábor között mindössze egy százaléknyi különbség döntött, és
ezt a győztes tábor nem hagyhatja ﬁgyelmen
kívül. Különösek azok után nem, hogy a
választások után valóban kiderült, hogy
az ország katasztrofális helyzetben van. A
„dübörgő gazdaságról” szóló propagandák
hamisnak bizonyultak. Erre hívják fel a
ﬁgyelmet a külföldi megﬁgyelők s az EU
szaktekintélyei. Jól jelzi ezt, hogy már
elkezdődött a visszatáncolás. Elkerülhetetlenek a megszorító intézkedések. Mint
ahogy korábban írtam: hátra van még a
feketeleves...
A “nem hivatalos” hírek alapján most
már arról beszélnek a „szakértők”, hogy az
általános forgalmi adó 15%-ról 20%-ra fog
növekedni. Emelkedik a kenyér, a villany, a
gáz és az üzemanyagok ára. Befagyasztják a
béreket. Be akarnak vezetni egy havi 5 ezer
forintos társadalombiztosítási hozzájárulást,
hogy valahogy mérsékeljék a Társadalom
Biztosító hiányát. Nőnek a lakáskölcsönök
törlesztési díjai - és hasonló jótéteményekre
kell számítani, amit most hely hiányában
nem kívánok felsorolni. Hogy ebből mi
valósul meg, azt egyelőre nem tudjuk.
Nézetem szerint a választásokat a
média nyerte. Egy olyan országban, ahol
a média 90%-a az utódpártból született
tőkések befolyása alatt áll, nincs min
csodálkozni. Itt nem arról van szó, hogy
ostoba-e a magyar ember, hanem arról,
hogy milyen mértékben tájékozódhat. A
tények elhallgatásával s jelentéktelen ügyek
felpumpálásával nagymértékben manipulálható az átlagpolgár. Ennek voltunk a tanúi
s leszünk közösen az elszenvedői.
Minden esetre ﬁgyelemre méltó, hogy

a szocialista sajtó egyetlen
nap alatt váltani tudott, s a
minden szépet-jót ígérgető
miniszterelnöknek már
bátorságát hangsúlyozzák. Mondván: lám,
milyen bátor ember a miniszterelnök!
Szembe mer nézni a súlyos adósságokkal,
a gondokkal, mert ugye az adósságokat
törleszteni kell! Hogy kinek, vagy kiknek
köszönhetjük a temérdek adósságot, s hogy
hová lett a pénz? Erről nem esik szó.
Megkezdődött az évtized pereként
emlegetett Kulcsár féle bróker botrány
tárgyalása, ami várhatóan egy évig fog
tartani. A bíró két órán át ismertette a vádiratot. 165 ezer oldalnyi nyomozati anyag
áll rendelkezésre. Úgy, hogy a köznépnek
lesz elég ideje megunni a dolgot... Az ügy
érdekessége, hogy a vádlott első kihallgatása alkalmával megnevezett egy bizonyos
Gyurcsány nevű embert is, akiről akkor a
fél ország tudni vélte, hogy az bizony nem
más, mint a jelenlegi miniszterelnök. Ezt a
bizonyos hangfelvételt azonban egy fontos
hivatalnok „hely hiánya miatt” (sic!) megsemmisítette... Így most a ráérő, bátrabb
nyugdíjasok arra fogadnak, hogy vajon meg
merik-e majd említeni újra azt a bizonyos
Gyurcsányt?
Apró hírekből sokat sorolhatnék.
Talán csak néhányat azok közül, ami
nem olyan fontos ugyan, de messzire, a
jövőbe mutatnak. Ezért az illetékeseknek
megérné gondolkodni rajtuk. Egy vidéki
gazdálkodótól elloptak két hektár szilvafa
ültevényt. Ellopták Vitéz Csokonai Mihály
köztéri szobrát. Lopják a villanyvezetékeket, kábeleket is. Mondhatnám úgy is:
Mindent lopnak, ami nincs lebetonozva. A
bűnözésnek ezt a formáját viszont „megélhetési bűnözésnek” nevezte el a koalíciót
alkotó szabad demokraták vezére, amiből
ugye - már nevéből adódóan - az következik, hogy bocsánatos bűnökről van szó,
mert hiszen élni kell valamiből... Hogy azok
miből éljenek, akiket megkárosítottak, erről
viszont nem nyilatkozott Kuncze Gábor.
A rossz hírek hidegzuhanyának hatására egy érdekes jelenséget lehet megﬁgyelni
a magyar társadalomban: Lámpással kell
már keresni olyan embert a gyalogjárók
soraiban, aki vállalja azt, hogy a szocialistákra szavazott. Nem új dolog ez. Volt már
erre példa Horn Gyula működésének ideje
alatt is – igaz, csak a ciklus vége felé. Ez a
gyors pálfordulás meglehetősen furcsa dolog. Akaratlanul is Jézusnak a Gecsemánékerti gyötrődése előtt Péternek az Olajfák
hegyén mondott szavai jutnak eszembe:
„Mielőtt a kakas megszólal, háromszor
tagadsz meg engem.” Jöhet itt bármilyen
nagy technikai forradalom. Elmehetünk a
holdra. Megfejthetjük a gének titkait, de az
emberi alkalmazkodás ösztönei s jellemünk
hibái semmit se változtak két ezer év alatt. S
erre int bennünket egy régi görög szólás is:
Vigyázz! Akik ma magasba emeltek, holnap
halálra taposhatnak!
Ide kívánkozik, hogy kaptunk egy új
országzászlót tartó oszlopot a parlament
elé. Öt méterrel magasabb, mint a régi, és
hatvan millióba került! Mellékesen jegyezném meg, hogy egy vidéki lakatos mester
egy millióért örömmel készített volna
egy ilyen zászlótartót, és még áldomást
is ﬁzetett volna. No de a kormányhoz hű
embereknek is élni kell valamiből. Hogy
ez miként zajlik, erről majd legközelebb
beszámolok.
Sólyom László köztársasági elnök bekérette a parlamentbe jutott pártok vezetőit,
hogy megtudakolja, milyen koalíciós
lehetőségek alapján tegyen javaslatot a miniszterelnök személyére. A tárgyalásokról
nem sokat tudhatott meg a választópolgár.
A pártelnökök nyilatkozatai szerint azonban bizonyos, hogy marad a régi felállás,
s Gyurcsány Ferenc marad a miniszterelnök.
Hát így élünk, éldegélünk.
Barkuti Jenő, Bátaszék

Az ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP kölcsönadásának szokása
aláássa az újság további megjelenésének esélyét.
Szerezzen új előﬁzetőket! Köszönjük.
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megmaradt a hatalom lényeges elemeiben.
Helyzetét már nem a szovjet gyámság védelmezi, hanem a nyugati mintára átépített,
parlamenti demokrácia alapján deklarált
köztársaságot a hasonló szerkezetű nemzetközi kapitalista rendszer rokonszenve
garantálja. Igény sincs már egyedi életvitelre.
Az ország népe - ha nem számítjuk a
politika iránt teljesen közömbös 25-30%ot, akik soha nem szavaznak - a számára
előállított politikai pártok közül két „ízlés”
szerint keresi a magának megfelelő pártot
vagy pártokat.
Egyik fele követi a régi egypárt utódszervezeteit. Függetlenül attól, hogy azok
a változás pillanatában elhallgattak a
szocializmus, kommunizmus, marxizmus
szólamaival (és megtagadták a közösséget a
kollektív gazdálkodással), megtartották nevükben a „szocialista” meg a „demokrata”
jelzőket és hirdetik a magántulajdon elvét.
Vallják továbbra is a baloldal képviseletét.
A másik fele nemzeti érzésének megfelelő
pártot keresett már az 1990-es választáson,
és akkor az a támogatás, amit a Magyar
Demokrata Fórum szavazatokban kapott,
impozáns többséget jelentett. Ez a többség
nem kapta meg azt, amire számított - nevezetesen a kommunisták háttérbe szorítását -,
a párt cserbenhagyta szavazóit, majd a négy
év leteltével a szavazók cserbenhagyták azt
a pártot, amelytől elvárták életük elégtételét
és jövőjük támogatását.
Míg a baloldal két pártja elvi
elkötelezettségű tömegeket tudhatott, és
tudhat ma is maga mögött, a másik oldal
közönsége csak annyiban tartozott egymáshoz, hogy nagyon várta a diktatórikus
szocializmus végét, de nem képezett eszmei
egységet. Számukra a szocializmus ellenében érvényre juttatott liberalizmus nem
hozta el annak ellentételét.
Gazdasági tekintetben, a szocialista
rendszer összeomlása idején a gazdasági
liberalizmus elvét lehetett üdvözölni, mint
a gazdaság szabaddá, működőképessé tételét. A követhető út csak liberális lehet a
kollektivizmus ellenében. Abban az időben
nehezedett Nyugat-Európára is nyomás,
és jelent meg Magyarországon is az, amit
nyugaton neo-liberalizmusnak neveznek:
a teljesen korláttalan üzleti nyomulás, a
gazdasági tarolás, a gyengék eltaposása
árán elért terjeszkedés. Az elmélet szerint
a gazdasági élet ilyen módon fellendül, a
gyorsan vagyonosodók igényeinek kiszolgálása munkaalkalmat teremt mindenkinek,
tehát jön a közjólét.
De ez nem következett be. Amit magyar
államháztartásnak nevezünk, az is tönkrement. Csurka István 1990-ben mondott
emlékezetes szavai szerint: „a magyarság
vonatszerelvénye nem érkezhet úgy Európába, hogy elöl két pullmankocsi, mögöttük
a marhavagonokba zsúfolt tömeg!” Bizony,
úgy lett. Arról van itt szó, ami elmaradt:
az elszámoltatás, a felelősségrevonás, a
törvénytelen rendszer megtagadása. Ehhez
kellett volna forradalom, amelynek nem
voltak meg a történelmi feltételei.
A Fidesz nem valamiféle összegyülekezett hangulatból választott vezetőség által
működő párt, hanem még mai vezetőségét
is egy a 80-as években szakkollégiumi
mozgalomban létrejött „önképzőkör” tagjai
alkotják. A hivatalos ifjúsági egyesület, a
KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség)
ellenében szervezkedtek az elszántabbak,
ellenszervezet létrehozására törekedve,
majd a baráti kör igazán a Ménesi úti Kollégium keretében ötvöződött és vált politikai
mozgalom alapjává, amikor a történelmi
alkalom megérett rá. Ez az alapozás a titka
a Fidesz sikerének. Az akkori nevek: Orbán
Viktor, Stumpf István, Kövér László, Szájer
József, Varga Csaba, Csapody Miklós, Áder
János, Deutsch Tamás, Németh Zsolt, ma is
forgalomban vannak.
A Fidesz 1956 eszményén keresztül
kapcsolódott a nemzeti gondolathoz. Az

első kongresszus alapító nyilatkozatában,
a Fidesz Press első számaiban mindenütt
hangsúlyosan szerepel Ötvenhat, például
így: „56 volt az a morális sarokkő, ahonnan el tudott rugaszkodni ez a nemzedék.”
Orbán Viktor a Nagy Imre temetése alkalmával elmondott beszédével lett országos
hírű. Majd a kerekasztal tárgyalásokon
tűnt ki a Fidesz-csoport határozott kommunistaellenes álláspontjával. És ennek
megfelelően a szemben ülő kommunisták
ellenében liberális elvet vallott. A Fidesz
liberálisként határozta meg magát. Orbán
Viktornak panasza is volt amiatt, hogy az
Európai Közösség erős korlátozásokat tart
fenn a magyar termékek ellen. „Sajnálattal
kell tudomásul vennünk, hogy miközben
mi liberalizáltuk külkereskedelmünket, a
legfejlettebb országok nem viszonozták ezt
hasonló nyitottsággal.” A Fidesz kilépett a
Liberális Internacionáléból, és bejelentkezett a Kereszténydemokrata Unióba.
A magyar választók 1998-ra már egy
nemzeti érdekeket felvállaló pártot láttak a
Fideszben, és a párt ezen az úton sokat haladt tovább négyéves országlása idején. Erre
az időre tehető, hogy a Fidesz mindenki
szemében jobboldali párt, és ilyenként kapta
a nemtelen támadásokat mind a hazai, mind
a külföldi sajtótól és főleg a televíziós állomásoktól. Ezt követően mutatkozott meg
többszázezres létszámú tömeggyűléseken,
hogy Orbán Viktor személyében a nemzet
egy része azt a nagy személyt látja, aki
rendkívüli képességeivel alkalmassá válik
történelmi szerepre.
Fel lehet tenni a kérdést: alkalmas-e az
idő is történelmi változtatásra? A rendszerváltoztatás elmaradásának tudatosulása
és következményei feltétlenül előkészítik
a vágyat az emberekben a változásra. Nem
Orbán az első, aki kimondta, de amikor
ő kimondja, annak van nyomatéka, tőle
hallva válik közvéleménnyé például,
hogy: „Magyarországon valójában nem
piacgazdaság van, hanem vadkapitalizmus,
hiszen kiszolgáltatottak vagyunk, például
az energia, a gyógyszerek és a közlekedés
területén, de a munkahelyünkön is. A vadkapitalizmusban felborult az egyensúly,
mert hiányzik belőle a megegyezés és a
munka megbecsülése.” Nem azt mondja
- mint mondták egykor a kommunisták -,
hogy el kell venni a gazdagoktól a vagyont,
és szét kell osztani a szegények között. Hanem azt mondja, hogy helyzetbe kell hozni a
kis- és középvállalkozókat, hogy széleskörű
munkaalkalmak létesüljenek. Nem mondja
azt, hogy megdönti a kapitalista termelési
rendet, de azt mondja, hogy lehet és kell
is védekezni állami rendelkezésekkel az
ország és lakossága gazdasági kizsákmányolása ellen. „Meg kell teremteni a kereteket ahhoz, hogy kialakítsuk a globális
áradattal versenyképes XXI. századi magyar kultúrát. Itt az ideje a felébredésnek.”
Itt már nem anyagiakról van szó, hanem lelki-szellemi nemzetvédelemről. Kijelentette:
„Ha egy egységes Kárpát-medencei térben
és gazdasági lehetőségben gondolkodunk,
akkor nem választhatnak el bennünket egymástól államhatárok, és nem választhatják
el magyart a magyartól állampolgársági
jogi korlátok sem, mert egyébként a magyar gazdaság nem tud ebben a szélesebb
Kárpát-medencei összefüggésben optimálisan működni. Szemben tehát azokkal az
érvekkel, amelyek ezt mindig politikai kérdésnek tekintik - kétségkívül van ilyen éle,
van nemzetstratégiai súlya is -, de az egész
magyar gazdaság fölemelkedéséhez is az
szükséges, hogy azt a természetes gazdasági
teret, amely valaha így működött, a modern
európai viszonyok közepette ismét természetes gazdasági térként tudjuk működtetni,
és az elválasztó különbségeket átadhassuk
a múltnak. Erre vannak olyan megoldások,
amelyek a magyar nemzetgazdaság érdekeivel egybeesnek, és nem gyengítik, hanem
erősítik Magyarországot.”
Milliók sorsa függ attól a jelenben, és a
jövőben is, hogy milyen ország lesz, milyen nép lesz abból, amit ma elrontanak,
illetve elmulasztanak.
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Mindszenty Bíboros emlékmiséje
Közgyűlés és díszebéd a Mindszentynumban

Május 7-én Finta Lajos páter mondta
Mindszenty József bíboros emlékére
a Szent Misét a Magyar Katolikusok
szövetségének a zsúfolásig megtöltött
kápolnájában.

A mise a magyar himnusz éneklésével végződött.
Ezután következett közel száz személy részvételével a díszebéd a díszteremben, amelyen a meghírdetett
közgyűlés keretén
belül Honfi János
elnök felolvasta
az elmúlt évi ténykedéseket és azok
eredményét. Tamási
Júlia (aki a mérleget
készítette) ismertette a Szövetség
pénzügyi helyzetét.
A jelenlevő tagok
mindkettőt tapsviharral helybenhagyták.
Bobrik György
G-Foto

Finta Lajos szentbeszédében kiemelte, hogy Mindszenty prímás,
a kirakatpöre előtti kínzásoktól
eredő megromlott egészségi állapotából kifolyólag életét adta
híveiért és egyházáért. Ez az őt
követő két prímásról nem elmondható, hiszen ők voltak okai
és támogatói az ateizmus végzetes
elterjedésének Magyarországon.
A jelenlegi bíboros prímás,
Dr. Erdő Péter nagy erővel és
hozzáértéssel igyekszik az elterjedt vallástalanságot hazánkban
orvosolni.

Ebéd és közgyűlés

G-Foto

Az AMISZ hírei

AMHHAHAHA

A régi időkből:
Két párttag beszélget

Kisgazdapárti: - Tudod, van olyan párttagunk, aki halálos ágyából 41,4 fokos lázzal felkelt, és elment szavazni. Leszavazott,
utána hazament, lefeküdt és meghalt.
Kommunista párttag: - Az semmi. Az
egyik párttagunk a szavazás előtt hónapokkal meghalt. Ennek ellenére elment
szavazni, leszavazott, onnan továbbment
egy másik szavazóhelyiségbe, ott is leszavazott, aztán egy harmadikba,
egy negyedikbe, és talán még
most is szavazna, ha a szavazás
nem fejeződik be.

A KÖVETKEZŐ SZÁMUNK
A JÚLIUS-AUGUSZTUSI
KETTŐSSZÁM LESZ
Megjelenik július 20-a körül

(Több részlet a Mi Történtben a szomszédos
oldalon. Szerk.)

Lapzárta erre a kettősszámra június 18

Az Argentínai Magyar Intézmények
Szövetsége április 28-án tartotta a Református Egyház termében az évi közgyűlést,
amelyet Honﬁ János elnök vezetett le.
Hét rendes tag és három pártoló tag vett
részt. A Vezetőség beszámolt a tagintézmények képviselőinek az elvégzett évi
munkáról. Vattay Miklós főtitkár olvasta
fel, és a közgyűlés rövid eszmecsere után
egyöntetűen elfogadta. (Az egész évet
fölölelő beszámolónak szövegét az Argentínai Magyar Hírlap az áprilisi számában
közölte spanyol nyelven. Szerk.).
A pénztári jelentést Grabner András
pénztáros ismertette. A kiadások (Plaza
Hungría, Szent István szobor, stb.) túltettek
a rendes bevételen. A hiányt adományok
egyenlítették ki. Néhány kiegészítő magyarázat után a közgyűlés ezt is jóváhagyta.
Befejezésül Honfi János elnök megköszönte a titkári és pénztári munkát,
valamint Juan Bonapartiannak a mérleg
költségeinek fedezését. - A Magyar Hiszekeggyel zárult a gyűlés.
Vattay Miklós titkár

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS

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

Június

1. Pinczinger Viki / Szalay Kristóf (MO) – 2. Dombay Jenő / özv. Szini Gyuláné – 4. Besenyi Buba
– 6. Szentpétery Klára – 8. Dr. Kehidai Gábor / Pieke Mária (öo) – 9. Gáspár Erzsébet – 10. Kovács
Mihály Balázs / Zumpfné Simonfay Emese – 11. Hefty Klári / Spahn Clementina (öo) / Zaháné
Székely Ottilia (Kanada) – 15. Angolani Delma (öo) / Emődy Csaba (MO) / Haynalné Blüthgen
Dagmar / Németh Marika – 16. Gawelné Szathmáry Irmi – 17. ifj. Arany László / Várady Gábor /
Szilvássy Ignác – 18. Haller Mihály (Pto. Madryn) - 19. Kiss István Ferenc / Magyar András – 20.
Kiss Alexandra – 21. ifj. Fóthy Gyula / Heckmann Dezső / Vass Dénes - 22. Gavajda András /
Keve László – 23. Szabó Attila / Szalontay Veronika – 24. Fehér László (Bariloche) / Filipánics
Lily (Cba.) / Szalay Andrea (MO) – 25. Bauer Enrique / Berkó Lászlóné Anna / Zaha Eszter (MO)
– 26. Balogh Kovács Félix / Némethyné Kesserű Judit – 27. Benkő Teri / Chavesné Gáti Andrea
/ Markán María F. – 28. Valentin Feri / Jánosi Isabel (kórus) / Makkos Nándor / Szalontay Buci
– 30. Jakab Nándor / dr. Képíró Sándor / Kolb István / Németh Mátyás / Szalay Ágnes

Július

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 Veronika – 12. Jánszky László / Kemény Krisztina / Mihályfyné Mazzoleni Zsuzsi – 13.
Bobrik György – 14. Honﬁné Rajczy Katalin / Lányi Dóri – 15. Földesi Gyuszi – 17. Holecz Viki
(MO) / Lomniczy Melinda – 18. Ózdy Sándor / 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 Elizabeth (öo) / Moránné Rebechi
Eva – 28. Jeszenszky Márta (Spanyol o.) – 29. Vágóné Ditkó – 30. Luraschiné Földényi Jutka
(Ausztria)

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!

¡Feliz cumpleaños!

2006. Június

ZIK színház 2006

“Visszakérem az iskolapénzt!”

b.-j.: Lajtaváry Richárd, Papp Gábor, Lovrics Réni, Mihályfy Kinga, Lomniczy Melinda, Jeffrey Viki,
Szentiványi Julcsi, Dóry Kinga, Beis András, Zólyomi Kati
G-Foto

Unokám még “csak” három van a Zrínyi
Ifjúsági Körben, kettő az elemistákkal, egy
az óvodában. Azonban ennek az 1952-ben
önképzőkörnek indult tanulási-tanítási
szervnek két gyermekem végig aktív
részese volt. A régebbi években mások
voltak problémáink, mint ma. Először is,
sokkal többen voltunk, nyelvproblémáink
lényegesen kisebbek voltak. Másodszor,
nem volt ennyi vegyes házasság nem
magyar házastárssal. És nem utolsó
sorban: akkoriban az itt tanító “valódi”
pedagógusok körét túlnyomó többségben
az első nemzedékbeli, a magyar nyelvben
képzett tanerők alkották.
Tempora mutantur... most mindez nagyon
másképpen van. És mégis, ennek ellenére,
minden viszontagsággal dacolva a ZIK még
működik. Megható ünnepségnek lehettünk
privilegizált tanúi, azon kevesek, akik a
résztvevő szereplők szülei és rokonságán
kívül is rászántuk magunkat egy szép vasárnap délután, hogy megnézzük: mit nyújt
nekünk egy ZIK diákok (Dió csoport) által
betanult kis szórakoztató vígjáték?
Nincs itt helye a kritikának – hogy késve kezdték, hogy nem mindenki tudta
egyformán betanult szerepét, hogy voltak
nevetésre ingerlő rögtönzések is. Mert amit
láttunk, eltölthetett minket meghatottsággal.
Zólyomi Kati megszokott sokoldalú tehetségével tanította be és rendezte a föllépést.
A díszlet ötletes, a világítás kifogástalan
volt, a hang egyes érzékeny füleknek olykor
kissé túl hangos, de összegezve semmi sem
volt kellemetlen vagy bántó. Ellenkezőleg:
teljes mértékben értékelnünk kellene azt az
óriási erőfeszítést, amit ilyen 3-ad generációs gyerekeknek jelent nemcsak megjelenni a színpadon, hanem megjátszani egy-egy
szerepet, betanult MAGYAR szöveggel.
Ez a szereplő csoport másfél évvel ezelőtt
Magyarországon töltötte a három hónapos
iskolaszünetét és részt vett a ZIK ösztöndíj
programján, hogy a nyelvtudását helyben
javítsa. Ez független vállalkozás a Külföldi
Magyar Cserkészszövetséggel egyetemben
néhány éve elért megállapodástól a budapesti Balassi Bálint Intézettel, ahol egyéves ösztöndíjban részesülnek gyerekeink
(jelenleg Lajtaváry Zsuzsi, Pérez Nati és
Mihályfy Juli). De az ott tanuló ﬁataljaink

nyelvtudása valóban nagyot fejlődik, még
három hónap alatt is. Ezen felül az is hozzájön, hogy – ahogy most láthattuk - magabiztosságukban, fellépésükben is hatalmas
haladást érnek el. Mindez pedig nem jelent
mást, mint hogy a “magyarkodásunknak” a
jellemnevelési téren is fontos a szerepe.
Kifogásom? Igen, van. Miért voltunk oly
kevesen? Miért nem támogatja a kolónia
zöme az utánpótlás részéről megnyilvánuló
méltó igyekezeteket? A Hungária díszterme
félig üres maradt, a fölállított széksorok
unottan ásítottak a sötétségbe. Ez szomorú.
Ha fogyunk is, ha zsugorodik is a kolónia,
ezeket a pislogó fönnmaradási, túlélési lángocskákat ápolni kell, buzdítani, ha mással
nem is: jelenlétünkkel. Vegyük kérem ﬁgyelembe azt, hogy az idén (az elkövetkező
nyarunk alatt) kb. 10 gyerekünk venne részt
a már említett három hónapos ösztöndíjprogramban. Ha másért nem is, hát ezért
nyomatékosan javaslom, hogy mindenki
tegye szívügyévé az Ösztöndíjbizottság rendezvényein való
VÁRJUK
jelenlétét, vagy
ADOMÁNYÁT
!
ennek hiányában
Z.I.K.
legalábbis bizÖSZTÖNDÍJtosítsa hathatós
BIZOTTSÁG
támogatását! Ez
Zaha Alexandra
befektetés koló4794-4986
niánk jövőjére!
Az év elejétől
kezdve buzgón és folyamatosan tervezzük
az időpontokat, nehogy az események
egybeessenek, és a már eleve gyérült esetleges közönséget szétszaggassák. Érthető,
ha egy hagyományos Mindszenty József
emlékmise, a közgyűlés és közebéd után
már nehezen megyünk ki a Hungáriába. De
ráadásul hozzájöhet még néhány rögtönzött
teendő, mint egy születésnap megünneplése,
vagy egy ismert koloniális személy baráti
körének összehívása lakásán, vagy egy hirtelen MHBK gyűlés... Azonban tűnődünk:
Hogyan nyúljunk ﬁataljaink (az utánpótlás!)
hóna alá, hogyan veregessük meg vállukat
– egyszóval hogyan segítsünk hozzá, hogy
fönnmaradjon a magyar nyelvet és hagyományokat ápoló kolónia?
Vagy mindez nem prioritás, és nem is
érdekel már minket?
(HKZS)

R E J T VÉNYPAR ÁDÉ: Opera

MEGFEJTÉSÉT KÉRJÜK KÜLDJE SZERKESZTŐSÉGÜNKBE. A helyes megfejtőket

a HKK értékes könyvekkel jutalmazza.

Írja be az alábbi szavakat a mellékelt rejtvényháló oszlopaiba úgy, hogy a kiemelt
vízszintes sorban egy ismert Verdi-opera címét kapja megfejtésként:
ÁRUDA, CSATA, FÁCÁN, KÓBOR, LENGE, OLCSÓ, ZSOKÉ!

Készítette: Prof. Hadnagy Sándor, Kolozsvár (21)

Az előző számunkban megjelent rejtvénynek megfejtése, hollandiai nagyváros:
ROTTERDAM
A rejtvény megfejtői:
1) v. Ferenczy Lóránt;
2) Monostoryné Ildikó.
Kérjük, fáradjanak be
a HKK-ba és vegyék át
jutalomkönyvüket!
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Mi történt?

Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)
Egy ember és igazi
barátja esetében valóban
áll a magyar közmondás: “madarat tolláról, embert
barátjáról”. Kivétel akkor áll fenn, amikor az ember
nem a barátaival mutatkozik vagy él, hanem azokkal,
akikhez érdek fűzi, de ebben az esetben már nem
barátságról, hanem csak kapcsolatról lehet szó.
Egy politikus államfőre ritka esetben lehet a magyar
közmondást alkalmazni, inkább az angol illik rá, ami
lefordítva így hangzik: “egyforma tollazatú madarak
egy rajban repülnek” (Birds of the feather flock
together). A mi argentin elnökünk, akit egy patagóniai
madárral szoktak karikírozni, érdekes módon még
nem találta meg a vele azonos tollazatú madarakat.
Legalább is eddig hol az olajjal áztatott, tarka trópusi
papagájokhoz, hol a földgáztól megszédült hegyi
harkányokhoz, hol a háborúskodó északi sashoz
fordul, de egyikkel sem mer rajban repülni.
Hetek óta hallgatom a BBC, CNN, RFI, RAI
politikai tudósítóit. Mind panaszkodik, hogy nem
lehetett eddig megállapítani a mi elnökünkről, melyik
irányba, melyik “rajjal” fog együtt repülni. DélAmerika az északiaknak egy rejtély. Ezt megértjük.
Messze vagyunk a világpolitika központjától, csak
akkor ﬁgyelnek fel ránk, ha baj van.
Szerintem ezek a madarak túlságosan balra repülnek.
Nemcsak Argentínában, hanem Magyarországon,
Olaszországban, sőt még a híres Angliában is. A mi
öreg tollaink már elszíntelenedtek… csak bámulunk
az égbe, és szomorúan károgunk (mint a varjú?)...

UTAZÓINK
Május 9-én, Monostoryné Ildikó tiszteletére
barátnője, Móriczné Marika egy finom, hangulatos
ebédet rendezett a Hungáriában. Ildikót búcsúztatták
legközelebbi barátai. Hétköznap délben mi voltunk az
egyetlen vendégek. Omár valóban remekelt. Meglátszott
a főztjén, hogy kis és kedvelt társaságnak készítette.
Utazónk ez alkalommal egy rendkívül fontos és hosszú
útra indult. Azért rendkívüli, mert nem turistáskodni
ment. Észak-Amerikában élő unokája Erik a Rochesteri
Egyetemen vette át gépészmérnöki diplomáját. Erik

Mik történtek?

Április 22-én valódi
élményben volt részünk. Dr. Bács
Zoltán, a magyar nagykövetség
első tanácsosa tartott előadást
Magyar nyelvünk címmel az
Irodalmi Társaság meghívására
a Szent László kollégiumban.
Dr. Bácsnak, mint egyetemi
tanárnak, nagy gyakorlata
van az előadás művészetében.
Roppant lendületesen le tudta
kötni hallgatósága figyelmét,
annál is inkább, mert témája
nagyon érdekelte az évtizedek
óta Magyarországtól távol élő
honﬁtársakat. Amikor tiltakozni mertem a lelkes hallgatóság
állandó közbeszólásai miatt, előadónk megnyugtatott,
hogy őt ez egyáltalán nem zökkenti ki a vezérfonalból és
ezek csak bizonyítékai az élénk részvételnek. Kifejtette,
hogy nyelvünk mennyire a mienk, hogy mennyire eleven,
állandóan változó, fejlődő - élő. Évszázadok alatt a nyelv,
életünk minden körülményével együtt óriási fejlődésen
és változásokon ment keresztül. Nemcsak új szavak,
de kifejezések, fogalmak jöttek létre. Megdöbbentő
volt előadásának végén az a szótömeg, amit részünkre
feljegyzett, hogy bemutassa a mai magyar “aszfaltnyelv”
újításait. Megértettük, hogy ezt már nem értjük... E miatt
azonban nem kell aggódnunk vagy megbotránkoznunk.
Divat ez is, mint sok minden. Ma használják e szavakat,
holnap kitalálnak helyettük másokat. Nem jutnak el a valódi
irodalom lapjaira, még a konzervatív újságok hasábjaira
sem.
Szeretnék néhányat felsorolni… de már elfelejtettem.
Aznap este telt háznak örvendett a Hungária díszterme,
mert a Regösök minden fellépése nagyszámú publikumot
vonz, még akkor is, ha sokan előtte Dr. Bácsot hallgattuk
meg. Mindazoknak, akik nem voltak jelen, állíthatom, hogy

a beígért DVD ﬁlmbemutató minden várakozást felülmúlt.
A Regösök vezetője, Bonapartian Edi bevezető üdvözletében
felhívta a közönség figyelmét, hogy hiába igyekeztek
a 25 órás felvétel anyagát lerövidíteni, mégsem tudták
rövidebbre, mint 1 óra 40 percre sűríteni. Mély lélegzetet
vettem és felkészültem a hosszú beszámolóra, amit a végére
érve - rövidnek találtam... Szívesen elnéztem volna mégegy
órát!
Jó lenne, ha megismételnék. Ilyen
beszámolóknál
az ember amatőr
videoszalagok hoz van szokva és
olyanokra készül
fel. Ez a ﬁlm pedig
szakértelemmel
összeállított, dib.-j.: Bonczos Zsuzsi, Bonapartianné Trixi,
gitális, hangos,
Zólyomi Kati
G-Foto
színes mozgó és
statikus felvételekből igazi proﬁ módon van szerkesztve.
A hangfelvételek is hol egyenesen a szereplők hangját, hol
mikrofonon keresztül a bemondó hangját, hol a szereplések alatt live zenét, hol egyéb jelenetekhez külön zenei
aláfestést közvetítettek. Maga az útleírás, történetek, táncszámok, a vendégszereplések, téli havas tájak, emberek,
népi szokások, Magyarországon, Erdélyben csodálattal
töltöttek el bennünket.
Tehetséges, 22 éves honfitársunk Edi Bonapartian
orvosnak készül. Észak-Amerikában már biztosan
felfedezték volna, és mint sztár Hollywoodban táncolna.
Menedzsere és művészi szerkesztője pedig testvére Dani
lenne, aki a ﬁlm kiváló összeállításáért felelős.

egyik leghíresebb naïf festőnőjét. Magyar közösségünkben
jóformán mindenkinek ismertesek voltak szülei, Dobosi
Szabó László mérnök festőművész és Tahy Anna-Mária
színésznő, meg a kis gyermekként közénk érkező Anikó.
De kevesen ismerik ma eredeti akvarell és olajfestményeit
és elterjedt reprodukcióit. Mindenkinek egyaránt ajánlom,
hogy olvassák el élete és sikere történetét, amelynek
összefoglalóját következő számunkban spanyol nyelven
hozzuk.
Május 7: “Mindszenty Bíboros emlékmise és ünnepi
ebéd a Mindszentynumban” olvashattuk Hírlapunk
eseménynaptárában. Azt hiszem nemcsak az én, hanem
mások ﬁgyelmét is elkerülte, hogy a szövegben közgyűlés is
szerepelt... Legalább is erről tanúskodik barátaim kifogása,
miszerint óriási zaj közepette kénytelenek voltak végigülni
a közgyűlést, amit nem hallottak jól és amihez semmi közük
nem volt (szerencsémre én Chilében voltam...)
Rovatvezetőként utólag megkérdeztem a rendezőséget,
hogy miért követték el ezt a végzetes hibát. Semmi végzetes,
semmi hiba - mondta egyik rendező, és meggyőzött arról,
hogy ez egy „célszerű, ésszerű, remek sakkhúzás” volt.
Először fordult elő, hogy a kb. 120 személyes ebéd közben,
desszertre várva mindenki helyben maradt és részt vett
a gyűlésen. Brávó! És az eredmény? A Mindszentynum
vezetősége boldog lehet, mert ürülő helyükre kitűnő,
lelkiismeretes utódokat szavaztak meg. Elnök: Fóthy István.
Részletekért forduljatok hozzá. (l. az erre vonatkozó hírt
képekkel a szomszédos oldalon. Szerk.)
Május 14: Szent István Öregotthon közgyűlés és
asado. Ebben az évben kivételesen nem misével kezdődött
a közgyűlés. Lapunk májusi számában egy olvasólevél
írója a Szent István Öregotthon nehézségeivel nem törődő,
közömbös kolóniát igyekszik
felrázni. Abban a
reményben, hogy
sokan elolvasták
és lelkiismeretük
nyugtatására eljönnek, az igazgatóság délelőtt
11-re hirdette meg
az eseményt. Hiú
A közgyűlést levezeti Molnár László elnök
remények? – kérdezhetnénk. A közgyűlésre vonatkozólag igen, mert amikor
11.30-kor elkezdődött a hivatalos rész, a 46 jelenlevőből
csak 22 volt bejegyzett Segélyegylet tag! A többi: bennlakó
idős magyar testvérünk, és az Igazgatóság. Szép napsütéses
délután volt. Gondoltam: talán nem mindenki olvasta el
az “intelmeket” Hírlapunkban? Tévedtem, elolvasták, de
csak az asado érdekelte őket. Legalább 140-en voltunk a
kiváló ebéden, ahol az elsőrendű húsok mellett változatos
saláták, friss kenyér és Bakosféle csodálatos almás és túrós
rétes lelkesítette a vendégeket. Egy-két pohár bor után,
kitűnő hangulatban,
mindenki egyetértett
abban, hogy a Szent
István otthonban
semmi sem hiányzik,
„csak” pénz. Sokkal
több adományra van
szükség, hogy ezt a
nívót és teljesítményt
Az elnök a magyar nagykövet házaspárral fenn tudják tartani.
Tanulság: Az adakozásra igen, az asadóra viszont nem
közömbös a magyar kolónia.
Akinek nem inge, ne vegye magára...

A Mindszenty bíboros emlékmiséjén hirdették ki,
hogy egy régi, kedves honﬁtársunk, Kiss István György
87 éves korában, hosszú szenvedés után születésnapján,
május 2-án meghalt. Sokan emlékszünk reá. Jó, becsületes
magyar ember volt. A Hungáriában még a teniszpályán
sokat láttuk feleségével, Évával együtt. Gyermekeinek, a
ma már a legidősebb Kiss Péternek, Gábornak és Évának
őszinte részvétemet szeretném kifejezni, mind magam,
mind az Argentínai Magyar Hírlap nevében. Rövid
nekrológját következő számunkban közöljük.

Szaporodunk: Március 30-án
megszületett Iván Enrico Marotta,
Susana López Makkos és Andrés
Marotta kisﬁa. Susana Dr. Julio
López Mazzanti és Makkos Zsuzsi
lánya. Iván az első unoka. Így az
újszülött másodfokú unokaöccse
Szilvássy Lőrincné Makkos
Erzsinek. (lásd az erre vonatkozó
olvasólevelet, 2.o. Szerk.)

G-Foto

b.-j.: Az utazó, id. Zaha Sándor, Móriczné Marika,
Kovács-Baráth Babszi

különös tehetséggel kutatómunkát végzett "A hő, a felmelegedés hatása a fémek színére" terén. Ez talán egy
öröklött véna, hiszen a híres tudós csillagász, geoﬁzikus
Dr. Kövesligethy Radó (1862-1934) dédunokája. Utána
Ildikó egyenesen Magyarországra repül, ahol nagyapjának, id. Dr. Kövesligethy Radónak az életrajzát megírói
kérték segítségét könyvük összeállításában. Megígérte,
hogy amikor visszatér, beszámol nekünk élménydús
útjáról. Erre sokáig kell várnunk, mert Magyarország
után visszarepül ﬁához Rhode Islandra (USA) egy kicsit
nyaralni. Kívánunk neki nagyon jó utat és egy pár kilót
(nem a kofferje, hanem az ő súlyára)...
Május 16-án indultak jól eltervezett útjukra Jakab
Nándor („udvari fényképészünk”. Szerk.) és felesége
Terek Zsóﬁ. 10 nap családi és baráti látogatás után
kezdődik egy társas autóbusztúra Erdélybe. Először
Aradon, majd egész Dél-Erdélyen és a Székelyföldön
keresztül túrájuk utolsó napján Nagyváradon át hagyják
el Észak-Erdélyt. Budapesten 3 nap pihenés után
megújult erővel repülnek haza, csak egy párnapos római
megszakítással. Majd itthon pihenhetik ki magukat!
Apor Klára bárónő, elszánt, bátor barátnőnk 14
unokája közül a 24 éves Berczely Martin esküvőjére
repül 4 gyermeke és egy menye társaságában Veveybe
(Svájc). A nagy családi élmény után gyermekeivel a
budapesti repülőtéren átveszi az odarendelt VW-Combit,
pilótával együtt (ez a mai nyelven sofőr), így heten
indulnak Erdélybe és ellátogatnak családjuk ősi várához
(ma Múzeum). Csodáljuk Klára vállalkozó kedélyét és
gratulálunk unokája esküvőjéhez. Ígérte, hogy midőn
hazatért, beszámol nekünk élményeiről.

Május 4-én a Vicente Lópezi Tanács képkiállítást rendezett
szalonjában. A vernisszázson nagy
öröm volt a kiállító 4 művésznő
között üdvözölni honfitársunkat,
Dobosi Szabó Anikót, Argentína ma
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AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI
2005: Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta
Alapító Védnökök: Alitisz Constantino - Eickertné Toinette - Gorondi István és Edith - Lomniczy József Monostoryné Kövesligethy Ildikó - Móricz Istvánné - Papp Jenő - Takács István (+) - Zilahi Sebess
Jenőné Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton
2005. folyamán kronologikusan bejött adományok: Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesserű Judit
(U.S.A.) - N.N. - N.N. - Dr. Orbán László. Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich

-------2006-ban eddig bejött adományok:
Rubido-Zichy Hohenlohe Senta
Dr. Némethy Kesserű Judit (USA)
Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa
Móricz Istvánné

Erdődy József
Dr. Farkas Ferenc
N.N.
Gorondi István és Edith

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

MAGYAR
RÁDIÓMŰSOR
CSÜTÖRTÖK 12-13 ÓRA
Április 6-án indult be a Radio Nacional Clásica (FM 96.7)
hullámhosszán a minden csütörtök délben 12 és 13 óra között az egyórás
magyar klasszikus zenét tartalmazó program. Az első sorozat beindító
programjában Józsa nagykövet beszélt röviden, közvetlen kedvességgel
kiemelve ennek a kulturális eseménynek fontosságát és kihatását, és
dicsérően emlegetve a szervezőket.
A program anyagát és a kísérőszövegeket az ARS HUNGARICA állítja
össze, programvezetőként a Radio Nacional elnöke, az ismert zenekritikus
Juan Carlos Montero szerepel.
A Magyar Köztársaság nagykövetsége hozzájárult az adásokhoz a
Hungarotonnál Budapesten beszerzett olyan CD anyaggal, amely itt
legtöbb esetben teljesen ismeretlen műveket tartalmaz, és amelyek a
Radio Nacional Clásica lemeztárát fogják bővíteni. Így többek között
Bárdos Lajos, Durkó Zsolt, Kurtág György, Lajtha Lajos, Madarász Iván
és Sugár Rezső műveit is fogják a hallgatók élvezni tudni. A szervezők
saját anyaga alapján természetesen Liszt Ferenc, Goldmark Károly, Bartók
Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Ligeti György és Weiner Leó művei
is kellő helyt kapnak a programok folyamán. A magyar gregorián énekek,
barokk zene és több kevéssé ismert XIX. és XX. századbeli zeneszerző
művei sem maradnak el.
Kérjük a magyar közösséget, hogy egy ilyen nagy erőfeszítést igénylő és
a magyar kultúrát terjesztő fontos és értékes munkát kísérje ﬁgyelemmel
és terjessze a program meghallgatását barátai és ismerősei körében.
Székásy Miklós, az ARS HUNGARICA elnöke

HUNGÁRIA

KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Hivatalos órák: Péntekenként
19 - 21 óra. Hungária Egyesület
1. em. - Pje. Juncal 4250, Olivos
Tel. 4799-8437
haynal@ﬁbertel.com.ar

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd
Carlos Pellegrini 743
p. 10. of. 45
Buenos Aires

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

h
“Kiművelt emberfők

által tenni nagy
nemzetté a magyart!”

Dres. Constantino
Miguel Alitisz y
Silvina Laura Loria
abogados

Libertad 480 2º piso,
en el horario de 14 a 18 hs.
4382-2990 y 4382-4895

V aleria De Pataky
Lic. en Psicología (UBA)
Jóvenes y adultos
Consultorio 4787-1793

155-046-5214

Lic. Eva Barnaky
Psicóloga (UB)
Logoterapeuta

Az argentínai magyarok független folyóirata

Kiadó-szerkesztő:
Haynalné Kesserű Zsuzsánna
Rovatvezető Bonczos Zsuzsa
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné, Graul Trixi
Luis Monteverde 3132 - (1636) Olivos - Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4711-1242 amagyarhirlap@yahoo.com

http://epa.oszk.hu/amh
www.hhrf.org/amh
www.lamoszsz.hu/amh

INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

ACTIVIDADES JUVENILES

ASOCIACIÓN CULTURAL EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles

Húngaras de la Argentina. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986

AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje.
Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4738-3183 - cynthipupi@yahoo.com.ar
AGRUPACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS N° 18 BARTÓK BÉLA. Pje. Juncal 4250,
(1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4837-0161 - kerekesmartin@yahoo.com.ar
CÍRCULO JUVENIL ZRÍNYI - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos,
(Bs.As.) Tel. 4624-4461 - beisfami@yahoo.com.ar
DISTRITO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje.
Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. - matias@noblegrain.com (54-11) 4131-7136
REGÖS - CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos,
(Bs.As.) Tel. 4799-4740 - edibon1@yahoo.com

ARTE, MÚSICA, CULTURA

ARS HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@xlnet.
com.ar - CORAL HUNGARIA - sylvialeidemann@ﬁbertel.com.ar - Cuba 2445,

(1428) Buenos Aires. Tel. 4788-8889 - www.arshungarica.com.ar
BIBLIOTECA HÚNGARA – HKK - Hungária Könyvbarátok Köre. Pje. Juncal
4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 4799-8437 - haynal@ﬁbertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@ﬁbertel.com.ar

CLUBES

CLUB HUNGÁRIA, Asociación Húngara en la Argentina. Pje. Juncal 4250, (1636)
Olivos, (Bs.As.) Tel. 4799-8437 / 4711-0144 - mzoldi@dls-argentina.com.ar
DE VALENTÍN ALSINA. Av. Gral. Viamonte 2635, (1822)
Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674
SOCIEDAD HÚNGARA DE WILDE. Víctor Hugo 58, (1875) Wilde, Bs.As. Tel.
4252-0390 - amjlmi@yahoo.com.ar

CORO HÚNGARO

COLEGIOS

COLEGIO MARÍA WARD. Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052
COLEGIO SAN LADISLAO. M. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044

DEPORTES

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, (Bs.As.) Tel.
4461-3992 - henriette@arqa.com

IGLESIAS

IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA UNIDA - Congregación ´La Cruz de Cristo´. Ame-

nábar 1767 - (C1426AKG), Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - Iglesia Reformada Húngara. Cptn.
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 / 15-5746-6505 amerke@argentina.com
MINDSZENTYNUM - Asociación de los Católicos Húngaros en la Argentina. Aráoz
1857, (1414) Capital Federal. Tel. 4864-7570 - mindszentynum@hotmail.com

INSTITUCIONES

AMISZ - Federación de Entidades Húngaras de la República Argentina

(FEHRA) Capitán Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903
nvattay@aol.com
ASOCIACIÓN HÚNGARA DE BENEFICENCIA – Hogar de Ancianos San
Esteban . Pacíﬁco Rodríguez 6258 (ex 1162), (1653) Chilavert, Bs.As. Tel.
4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com
ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL HÚNGARA. Moreno 1666, (1636) Olivos
(Bs.As.) Tel. 4799-5044 / 6141 - jakabterek@ciudad.com.ar
CÁMARA ARGENTINO-HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. Av. R. Sáenz Peña
720 piso 9° “E”, 1035 Buenos Aires. Tel. 4326-5107 - info@camara-hungara.com.ar
CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 47836462 - jakabterek@ciudad.com.ar

COMUNIDAD DE CAMARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN
LA ARGENTINA – MHBK. Sargento Cabral 851, 1° A (1059) Capital Federal
Tel. 4328-8209 / 15-4949-9640

ORDEN DE LOS CABALLEROS VITÉZ. Vitézi Rend. Tel/Fax (5411) 4715-2351
NVATTAY@aol.com

INTERIOR DEL PAÍS

AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA FE (CAPITAL) 9 de Julio 6345, (3000) Santa
Fe . Tel. 0342-469-5500 - adorjan@ciudad.com.ar
ASOCIACIÓN HÚNGARA DE BARILOCHE – Rolando 250, (8400) Bariloche,
Prov. de Río Negro. Tel. 02944-461994
CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Recta Martinoli 8611, Barrio
Villa Belgrano, Córdoba. Tel. 0351-481-8531 - ﬁlipanicsliliana@hotmail.com

Atención:
Rogamos a los responsables informarnos de errores o cambios. Gracias.

HUNGÁRIA

MAGYAR EGYESÜLET
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos
4799-8437 4711-0144

ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON - mzoldi@dls-argentina.com.ar
Vezetőségi gyűlés minden szerdán este 9-kor
Titkárság: Zumpf Gusztáv: Keddtől szombatig 18-tól 21.30-ig. Vasárnap 12.30-tól
16 óráig. Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig. Szombat-vasárnap
ebéd és vacsora. Asztafoglalás 4799-8437 / 4711-0144 Sr. Omar

APRÓHIRDETÉSEK - CLASIFICADOS

Publicite su búsqueda o servicio a costo reducido

Belgrano 4541-0314
Palermo 4822-2865
eva.proasi@mail.salvador.edu.ar

$ 20.- por renglón por mes, o $ 150.- anual, únicamente con pago anticipado

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martin Puricelli

Tortas húngaras: Recetas Sra. de Bakos - Tel. Pablo 4799-34820
G-FOTO fényképész, rendezvények, bálok, esküvők, 4796-1392
15-5726-1192 - gery@ﬁbertel.com.ar (Kiszely Gergely)
Baby-sitter - Kerekes Cili, Tel. 4837-0161 o 15-5420-1543

Médicos Psiquiatras
Consultorio:
4823-9347 4953-9959

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

Informes en nuestra administración: 4711-1242

Buenos Airesben
máris megjött
a tél!
Hivatalosan
június 21-én
kezdődik...

A július-agusztusi kettősszámra a lapzárta június 18.
A kettősszám július 20-a körül jelenik meg
Anyag és hírek beküldésére: 4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A. 4522-1855
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai Ifjúsági rovat
R a k d e l a H U F I m i n d e n számát úgy, hogy mint kis “könyvecske” a kezed ügyében legyen.
A n é p r a j z , n é p t ánc, cserkészélet gyöngyszemeit gyűjtögetjük számodra!

BUENOS AIRES-I MAGYAR NÉPTÁNCMOZGALOM
Meghívó
VIII. Dél-Amerikai
Néptánctalálkozó
július 22 - 23

Az év elején beharangozott fesztivál
szervezése nagy léptekkel halad és
kezd kialakulni. Amint tudjátok, nagy
lelkesedés szállt meg minket a tavalyi
„hazalátogatásunk” után.
Április 22-én már bemutattuk magyarországi és erdélyi utunk beszámolóját,
és sok visszajelzést és gratulációt kaptunk.
Ez csak azt bizonyítja, hogy nem volt hiába
a sok izgalom, és érdemes volt munkánkat
támogatni. Aki nem tudott a ﬁlmvetítésre
eljönni, hamarosan kikölcsönözheti,
vagy megrendelheti a dvd-t a Hungária
Könyvtárában.
A “VIII. Dél-Amerikai Néptánctalálkozó” idén Buenos Aires-ben lesz megtartva, és a Regös Néptáncegyüttes nagy
komolysággal és energiával szervezi. A
Fesztivál - hagyomány szerint - két esti
előadásból áll, amely után egy egyhetes
szimpózium következik, magyarországi
hivatásos tánctanárokkal.
A találkozó kerete: Ez alkalommal különlegesen szépnek ígérkezik. A Regös
csoport 50 éves fennállása, a dél-amerikai
találkozók 20. évfordulója, az 1956-os forradalom megemlékezése
és egyúttal a Bartók
év megünneplése. A
szervezésben a Magyar
Köztárság nagykövetsége és az Ars Hungarica is együttműködik
velünk.
Alkalmazkodva a téliszünet dátumaihoz, a
két előadás július 22.
és július 23-án lesz, 20
órakor, az Anfiteatro
Marínban és az Auditorio Belgranoban. Ezt követi a szimpózium
július 25-től 30-ig.
Résztvevő néptánccsoportok:
(közel 80 személy)
- Regös Néptáncegyüttes (Argentína)
- Tilinkó Gyermekegyüttes (Argentína)
- Coral Hungaria és Ars Hungarica zenekar (Argentína)
- Pántlika Néptáncegyüttes (Brazília)
- Zrínyi Néptáncegyüttes (Brazília)
- Tündérkert Néptáncegyüttes (Uruguay)
Magyarországi hivatásos néptánctanárok és népzenészek is jelen lesznek
a rendezvényen!
A Fesztivált először 1986-ban szerveztük meg, szintén Buenos Airesben.
Most, 20 év után – egy emberöltőre rá
- megint ránk kerül a sor. Ezt a huszadik
esztendőt igen nagy ünnepélyként kell
tekintsük. Azt, amit valamikor kemény
munkával tudtak szervezni az akkori aktív néptáncosok, kötelességnek érezzük,
hogy mi is tovább folytassuk és fenntartsuk!
E Fesztivál mindenkori célja, hogy a
néphagyományok keretén belül megszerettessük a ﬁatalokkal a magyar kultúrát,
ismerkedjenek az egymástól távol élő
külföldi magyarokkal, lássuk, megosszuk,
érezzük mind együtt azt, amit minden

csoport a saját országában tesz, és ahogy
nagy munkával igyekszik a hagyományok ápolását megtartani.
A színvonalas előadásokkal a magyarországi és más országból érkező
népművészek közreműködésével és élő
zenével fogjuk „megvendégelni” kedves
magyar és nem magyar közönségünket.
Éreztetni fogjuk mindenkivel, hogy hogyan lehet egy egész hétvégén keresztül
“jó magyarosan” és teljes érzelemmel
tölteni egy pár napot, mind együtt.
Mindkét esti előadás változatos és
különleges lesz. Az elsőn (Anﬁteatro
Marín) az autentikus – valódi – néptáncot fogjuk bemutatni a közönségnek. A
másodikon (Auditorio Belgrano) egy
szép gálaestével zárjuk a Fesztivált,
ahol az Ars Hungarica zenekarával és
a Coral Hungariával
karöltve “visszautazunk az időben” és
régi, de ismert számokkal fogjuk ékesíteni az előadást, és a
meghívott népzene
banda kíséretével,
vagyis élő zenére,
minden együttes bemutatja a néptánc tudományát, haladását.
Ezért hisszük (legalábbis reméljük!),
hogy akik e sorokat
olvassátok, jelen lesztek mindkét
estén, és támogatjátok a még lelkes
magyar ﬁatal néptáncosokat.
Kérésünk az, hogy ezt a meghívást
mindenki híresztelje és továbbítsa,
rokonainak, barátainak, magyaroknak,
nem magyaroknak… ismertessük meg
szép kultúránkat az argentin közönséggel is!
Magyarországon egyre jobban elismerik az argentínai magyar kolónia munkáját és tudjuk, hogy az idei fesztivál
eredménye is bizonyítani fogja, hogy
mi minden szép dolgot lehet itt a “világ
végén” szervezni és életben tartani.
Legyünk mindannyian részesei ennek!
Mindenki jelenléte, segítsége,
együttműködése nagyon fontos!
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
A Szervezőbizottság és a Regösök
nevében
Bonapartian Edi,
a Regös Néptáncegyüttes vezetője
edibon1@yahoo.com
4799-4740 15-4033-3333
Érdeklődés, tudnivalók, valamint
július 1-től jegyfoglalás/megvétel
Bonapartian Trixinél: 4799-4740
vagy 4711-1242

Olvasunk…
és gondolkozunk:

Felﬁgyelt ránk a magyar világ...
Világháborúk, az 56-os Forradalom...
szétszakadás... sok év furcsa, sötét
magyar folyamat... egy rendszerváltás, ami többünknek néha csak
egy látszatot jelent - és itt, messze,
a nagyvilág legtávolibb csücskén,
magyar kolónia...
Semmi újat nem mondok, hisz
nem újat akartam felhozni, hanem
ugyanazt aláhúzni, amit már tudunk
s érzünk jó ideje: elszigeteltségünk
talán végét járja? Lehet, hogy a
2000-es évek mégis kitisztítják a
hovatartozás s a magyar testvériség
eddig ködös egét?
Remélhetőleg így van... És ezek
szerint most kezdődik az igazi kihívás
számunkra: úgy “élni magyarként”,
hogy a világ szeme rajtunk van... Már
nem az intim, négy fal közti munkánk s eredményeink sajátos, házi
felmérése a korszerű, hanem az, hogy
felﬁgyelt ránk a magyar világ s ezen-

túl még nagyobb
felelősségtudattal
kell tovább mennünk: mert példa
lettünk, kirakat,
és a magyar jövő
egyik nélkülözhetetlen megoldásának
téglája. Minden mozdulatunk ismertté
válik a világon, látogatók, magyarul
beszélő külföldiek sétálnak a Hungária
Egyesületünk területén, úgy, mintha
ők is "otthon lennének", pörgetnek,
fényképeznek, kérdeznek, megdöbbennek, s eljuttatják híreinket a világ
magyarságához... Már nem magunknak
tartjuk a bástyát! Nem! Ezentúl tőlünk
is függhetnek tények, változások! Ha
valaha, most itt az időnk, Buenos Aires-i magyarság! S ennek folytán talán
minden megváltozhat... Csak gondoljunk bele: ez most adatik nekünk, 50
év “várakozás” után… s négyévente
szavazásra kerül sor Magyarországon.
(ZK)

Táncpadló a cserkészházban: már táncolunk rajta!
Friss hírek

magam elé idézni, és azzal játszadozom,
hogy minden volt táncos kollégám ott ül,
nagy mosollyal, s nézi végig azt, amit az új
évek folyamata, fejlődése pazar produkcióra emelt s engedett színpadra kerülni!
Ismét kinyitom szemem, és előttem az új
táncterem sötétsége, csendje... csak képzeletvilágban utazgattam egy kicsit... Várnom
kell, szerencsére nem sokat, és megnézhetem én magam, kik ülnek a nézőtéren.
Csak az hiányzik, mert a művészi alkotás
majdnem kész, és
lágyan vár, dobog,
alakul, hízik, mint
a fonott kalács a
rongy alatt...
Elérkezett május első pénteke:
néptáncpróba.
Szüntelen dolgozik a tánccsoport.
Nem beszélhetek
ismétlődő, hasonló helyzetekről.
Újabban minden
összejövetelünk
más, színesebb,
izgalmasabb. Már
túl közel állunk a
VIII. TalálkozóA Regös próbán résztvett Paraguayból Kovács Susana (hátul középen)
hoz! Ez a péntek is
más volt, mint az
Hosszú táncpróbák s énekgyakorlatok
előzök.
Bonapartian
Dini
tánckarvezetőnk
váltogatják egymást vidáman, s szinte
hihetetlen, hogy már ilyen kevés idő is más volt. Komolyabb, de boldogabb is
hiányzik a várva várt VIII. dél-amerikai egyszerre: teljesen kész - többek közt - az
egyik új táncjelenet! A táncosok is lazítalálkozóig!
tanak már: élvezik a betanult koreográﬁa
És tudjuk: az idő irgalmatlan, nem egyre feljebb lobbanó hangulatát, énekeit,
enged és nem is ad második lehetőséget! a sok-sok ismétlés után bekövetkezett s
Ezzel már tisztában vagyunk ennyi év várt, egyre stílusosabb rutinosságát! Ez egy
munka után. Argentínában azt mondani, olyan pillanat, a táncos de a koreográfus
hogy “50 éves magyar néptáncmozga- életében is. Ezt élveztük ezen a pénteken.
lom” valahogy tündérmesének hangFolyt. a 4. oldalon
zik... és az, hogy “20 éves a dél-amerikai
néptánctalálkozó” - egyszerűen
megtestesült álom! Hány nemzedék, hány különböző “gárda”
táncolt már azóta az együttesünkben! Százával! Ha mind eljönne
a szép, új műsort megnézni!
Tudom, álmodom megint, kérem, ne haragudjatok rám ezért...
Legtöbben ilyen esemény előtt a
színpad színeit, hangjait, képeit
próbálják előre idézni. Ez esetben
én megkísérlem a nézőtér arcait
Lassan, de egyre jobb keretekben
dolgozhat ismét a Regös néptáncegyüttes. Már április végétől a kedves fa
meleg puhaságán kopoghatnak ruganyos
lépéseink! Nemcsak a padló kész, hanem
már valódi edzésteremnek néz ki a
cserkészház földszinti próbahelyünk!
Szépen átfestett hangfelszereléshez illő
bútor is van, növekedő jókedv, tanulási
vágy és a Néptáncfesztivált megelőző
izgatottság... Csupa hangulat az egész!

HUFI II.
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ZIK-szombat Tigrén (április 29)
...avagy amikor új ötletekkel elősegítjük a sorsot...
Néhány órával a cserkészek kerékpártúrája
előtt, egy másik kirándulócsoport vette irányát
ugyancsak Tigre felé. Nem cserkészjellegben,
nem fellépésre készülő néptáncosként, hanem egy
“vidám tanulásra” beállított magyar embercsapat
igyekezett céljához, hogy minél jobban kihasználhassa az elsuhanó szombat még hátralévő óráit.

Foto Trixi

Foto Trixi

Beisné Anni vezetésével a Paál család
tigrei „Balaton” nevű szigetén töltöttük a napot:
21 gyerek, a Zrínyi Ifjúsági Kör Eper, Füge és
Gesztenye-csoportok tagjai (teljes létszámmal),
5 tanár (Tóth Kristóf, Miskolczy Dóra, Szilvássyné Erzsi, Arcagniné Rita és Gorondiné Judit), 1
cserkészvezető (Lovrics Alexandra st.), 1 2005-ös
ösztöndíjas (Lovrics Csicsó őv., aki a beszerzésről
és a főzésről gondoskodott).
Az utazás a Paál és Hajdú családok kocsiján
történt (minden szempontból komoly segítséget
nyújtottak Paálék). Haynal Attila, aki az indulásnál
látta, mennyire szűken voltak, előzetes megbeszélés
nélkül, spontán cserkészkedvességgel felajánlotta,

hogy néhány résztvevőt, a lábosokat, élelmiszert,
kiszállítja Tigrére. Megérkezéskor minden
gyermek kapott 10 piros érmet. A nap folyamán
vissza kellett adjanak belőlük, ahányszor nem
beszéltek magyarul, viszont szerezhettek újat,
ha kitűntek a magyar beszédben (a nyertesek,
hazaindulás előtt könyvet és csokoládét kaptak
kitüntetésként).
A tanulási foglakozások mellett természetesen
a játékok és szórakozások tették élvezetessé a
gyerekek ottlétét: kincskeresések, vidám közös
játékok is. Az újabb csoportok a megtanult anyagot
kis forgószínpaddal vették át s rögzítették.
A végeredmény, ahogy említették a résztvevő
tanárok, remek volt, de elhatározták, hogy a legközelebbi nyelvtáborokon a magyar beszédgyakorlás
intenzívebb kell legyen. Előreláthatólag szeptember 30-ra tervezik a következőt.

. . . és Arcagniné Rita a kis tanulókkal

Gorondiné Judit . . .

Az új idők teljes alkalmazkodást, átállást igényelnek. Az új idők változásokról és még nagyobb
energia-befektetésből sugallnak ötletet. Az új
magyar idők új magyarokat hoznak közénk. Ez is
a megmaradás iránya! De csak akkor van értelme,
ha ezentúl még jobban ápoljuk a meglévőket is!
(Gorondiné Judit és ZK)

Az ösztöndíjasaink Bécsben...
Kedves Mindnyájan!
Elsősorban röviden referálok Nektek egy édes látogatásról...
Juli, Nati és Zsú eljöttek a hosszú hétvégre hozzánk Seebarnba,
Bécstől 30 km-re. Végig esett az eső, de indulás előtt mégis kisütött
a nap! Nekünk végig ragyogott, mert a lányok olyan vidámak voltak.
Hála az esős időnek, még a múzeumok és templomok is különösen
érdekeltek mindenkit. Steﬁ, Bea és Steﬁ barátja, Matyi megmutatták
nekik az első kerület csodáit még péntek este: Kärntnerstrasse, Opera,
Stephansdom... Szombaton a Szépművészeti Múzeumba látogattunk
(maga az épület csodaszép!), és ott a ﬂamand festőkre koncentráltunk: Brueghel, Van Dyck, Vermeer, és még sok más XV. századbeli
műre. Egy kisebb kiállítást is végignéztünk, európai kincsekkel,
műtárgyakkal, szobrokkal. Azután séta az eső alatt... Vasárnap az
Augustinerkircheben (ahol többek között Napóleon esküdött) a 11
órás misét orgonával, zenekarral (eredeti hangszereken) és kórussal
Orlando Di Lasso egyik művét élveztük. Közvetlen utána, a Nemzeti
Könyvtárban töltöttünk hosszú időt, mert egy kulináris kiállítás is
volt (középkori szakácskönyvek, eredeti kódexek, rajzok, leírások).
Estefele egy Heurigerben (népszerű étterem, ahol az újbort az utolsó
termésből / "heuriger" - vagyis az idei / kínálják, tipikus osztrák
konyhával) próbáltuk a napközben elhasznált energiát feltankolni.
Esténként otthoni „mozi” volt. Végül is ma, május elsején, a lányok
előbb Beával, de azután egyedül fedezték fel Bécs csodáit, mielőtt
buszra szálltak és visszautaztak Budapestre.
Gratulálunk a lányok családjainak! Büszkék lehetnek lányaikra!
A ZIK és az argentínai magyar cserkészek pedig szerencsések, hogy
ilyen tagjaik vannak! Különösen örültem annak, hogy a lányok mindent élveztek, minden után érdeklődtek, nem beszélve arról, hogy
mennyit segítettek mindenben, milyen jókedvűek és udvariasak
voltak, és micsoda rendet hagytak maguk után! Szívesen fogadtuk
számtalan köszönetüket, de csak két szóval válaszolok rá:
Gyertek ismét! Mindenkit szeretettel üdvözöl, az egész Luraschi
Földényi Csutka (Bécs)
család nevében

ZIK-színház a Hungáriában (május 27)

...avagy amikor a csoportmunka jókedvet, barátságot és
büszkeséget sugároz: “Visszakérem az iskolapénzt”
Nagyon ﬁatal (15-16 éves) diákok összeforrt baráti csoportja óvódás
koruk óta együtt járják magyarságuk lépcsőfokait a kis buenosi kolóniában… Oly
kellemes velük!
Mindig hangulatosak, mindig
mosolyognak,
rendszeresen
vesznek részt
hiányzás nélkül
minden feladatban. A Zrínyi
Körben már ők a
“nagyok”, lassan
közelednek az
“érettségihez”.
Számos igénynyel szembesített
s néha, mint az
idén, szinte túlsáFőpróba után G-FOTO
gosan “befogott”
embercsoport. Hisz tanulnak, cserkészkednek, néptáncolnak, s közben a
mindennapi életükben is zsúfolásig telítve minden órájuk. És mégis, mégis
elvállalták e színdarab előadását! Hónapok óta készültek rá, magolták
nehéz nyelvezetű szerepüket, s közben nevettek és élvezték.
De kellemes volt velük, mert építő és kedves. Gondolom, ezt vette
észre a közönségünk az előadás napján. Sosem volt szükséges “hajtani” őket, mentek szépen előre, boldogan. Hozzáállásuk változatlanul
pozitív és következetes volt. Így érdemes dolgozni, így nem találom
elegendőnek, ha csak azt mondom: Köszi gyerekek, gratulálok! Azt
kéne hozzáfűznöm, hogy „legyetek mindig ilyenek, bár az élet ne változtatna meg titeket! Élvezzétek egymást továbbra is, hogy megálljátok
helyeteket…”
A nézőterünk ugyancsak lelkes volt és aranyos: nevetett, láthatóan
szórakozott, és hálás tapssal végigkísérte a produkciót.
A színjáték valóban értékes hangulatokat vált ki mindenkiből:
színészből de a közönségből egyaránt.
Végül is az iskolapénz nem lett visszaadva, de aki ott volt ezen a
vasárnap délutánon, jól töltötte rászánt idejét, és a kis “színtársulat”
megmutathatta, miket lehet elérni vidámsággal és munkával!

Szereposztás (megjelenési sorrendben):
Palkó, ablaktisztító: BEIS ANDRÁS, Zsuzsa, takarítóasszony: ZÓLYOMI KATI,
Öreg, „nagyotlátó” igazgató: LOVRICS RÉNI, Wasserkopf, volt diák: PAPP
GÁBOR, Öreg félig süket ﬁzikatanár: LOMNICZY MELI, Öreg dadogó történelemtanár: SZENTIVÁNYI JULCSI, Öreg reszkető számtantanár: JEFFREY
VIKI, Öreg influenzás földrajztanár: MIHÁLYFY
KINGA, Rubin,
csinos kávéskisasszony: DÓRY
KINGA, Oszkár,
villanyszerelő:
L A J T AV Á R Y
RICHÁRD.
Technika: Hangvilágítás: ifj. Zaha
Sanyi, Indaco Pablo. Díszlet: Fóthy
Zsuzsi
G-FOTO

Köszönöm ezt nektek, drága “Diók”!

(ZK)

Lajtaváry Zsuzsi, Mihályfy Juli és Pérez Leidemann Nati
beszámolója

Január 30-án érkeztünk Magyarországra. Már alig vártuk, hogy
a repülőgép végre leszálljon a Ferihegyi repülőtéren.
Az első percekben az volt a legfurcsább, hogy az összes reklám,
plakát, felírás a falon mind magyarul volt. De nemcsak a plakátok
voltak magyarul, hanem a metróban, a villamoson és a buszokon is
magyarul mondták be a megállók nevét. És képzeljétek, az emberek
is magyarul beszélnek! Olyan érdekes hallani a kicsi gyerekeket
kitűnően beszélni magyarul, mikor mi ahhoz vagyunk szokva, hogy
épp a kicsik tudnak a legrosszabbul, és nekünk kell őket tanítani...
Egy pár hét után megszoktuk mindezt, és jól beleilleszkedtünk a
mindennapi magyar életbe.

b.-j.: Mihályfy Juli, Pérez Leidemann Nati (hátul) és Lajtaváry Zsuzsi
a ciceronékkal: Luraschi Steﬁ és Bea (A Seebarn park, Luraschiéknal)

Annak ellenére, hogy a tél
közepén érkeztünk és nagyon
hideg volt, nem veszítettük el a
kirándulási kedvünket. Mindent
meg akartunk ismerni. Már az
első hétvégén Egerbe mentünk.
Nagyon szép! A második hétvégén Miskolcra, a barlang termál-gyógyfürdőkbe és másnap
a kollégiummal Esztergomba,
egy akvaparkba. Aztán, persze,
megnéztük a Bazilikát is.
Február végén volt a farsang.
Azon a hétvégén elutaztunk
Pécsre és átmentünk egy napra
Mohácsra, a busójárásra. Olyan
jó volt érezni a farsangi hangulatot! Annak ellenére, hogy esett
az eső, mindenki kint volt az
utcákon és ünnepelt. Mindenhol járkáltak busók (jelmezes
és álarcos alakok) és vigyázni
kellett, mert ha ﬁgyeltél, megfogtak és nem engedtek el.
Délután volt egy busóvonulás
és este egy óriási tábortűz. Ezt
az ünnepet azért csinálják, hogy
elűzzék a telet. Másik hétvégén
pedig Sopronba mentünk egy
napra. Azt is nagyon élveztük
és nagyon tetszett.
Folyt. a 4. oldalon

IFJÚSÁGI ROVAT -

SZÉP

ÉLET,

Biciklitúra!

OlivosTi g r e - Z á rate-Olivos
három nap
alatt... Retteg
a természet,
a madarak
elbújnak, a
villámoktól
napvilágos
az este és
elképesztő a
haragos dörej... szó szerint szakad a könny az égből,
szél fúj, őszi vihar ölel át mindent... Micsoda
április!
Ilyen volt a cserkészcsapataink várt
kerékpár túrája előtt... Már csak kizárólag
imádkozni lehetett – de csak végső, utolsó,
elkerülhetetlen esetben: lefújni, vagy elhalasztani – de mikorra? A biciklik már álltak,
egyik a másik mellett a cserkészház alatt,
míg reménykedő cserkészszemek hiába
keresték a derűt a fekete égbolton. Várjunk
utolsó pillanatig, imádkozzunk és bízzunk,
de nem kell kétségbe esni. Istenkénk megvárta a szombat reggelt és nekilátott a kérések teljesítéséhez. Felengedett a nedvesség,
halványszürke felhőpamacsok csúsztak ide
meg oda könnyedén a magasban, kellemes
szellő és szinte langyos hőmérsékletre váltott át az előző esti harag... Nem fog esni!
A félénken kiejtett mondat befejezésére már
apró kék égszigetek voltak láthatók a felhők
közt, s egyre szélesedtek-nagyobbodtak...
lazult a feszültség is... Lesz kirándulás!
Szívesen mentem volna én is. Amit
mostantól elmesélek, míg türelmesen várom a résztvevők színes krónikáját, az az
indulás és a visszaérkezés hangulatának
megemésztését, valamint regényt elbeszélő,
remek fényképeket. Nyüzsgés, rohanás, felfelcsengő kacagások, csomagolás... Fiúk és
lányok egyetértettek: “már nem fog esni”!
A három napra bepakolt kis batyuikat igyekezték ráerősíteni a “paripájuk” csomagtartójára, legtöbbször sikertelenül. Egészen
mulatságos volt nézni a cuccok szakszerű
lepottyanását a teniszpályára, míg fel s alá
pedáloztak próbaként. Így tedd, úgy tedd,
nem, így, gyere segítek, most jó lesz! Nem
volt kevésbé szimpatikus a kerekek felpumpálása, meg az ülések feljebb emelése
(hosszú útra jobb, ha a lábad menet közben
nem görnyed). A felnőtt ﬁúvezetők felügyeltek s helyreállítottak mindent, meggyőződött
hozzáértéssel. Sípszóra, sorakozó biciklikkel! Szép egyenesen, úgy ni, kerékpárod a
jobb oldaladnál, igen, vigyázz! “Cserkész
fel a fejjel, az óra közel...”
La Lucilából vonaton Tigréig, s kezdődik
a nagy kaland. A résztvevőknek legalább
a fele még sosem volt ilyen túrán, s talán
leghosszabb eddigi biciklizése maximum az
iskoláig, barátjáig, a Hungáriáig vitte el. De
ez volt az igazi! És igen merész elképzelés
szerint, komoly távolságokat kötöttek össze
a három nap alatt.
Kerekes Miki: Tigrén ebéd, majd irány
észak! Az első éjszaka a Dique Luján kis
faluban Kerekes Gyuri házában kaptunk
meleg szállást. A ﬁúk laktató lecsót, a lányok ﬁnomat (?) főztek vacsorára, és később
még az indián lelkek is felébredtek a vidám
tábortűz folyamán! Vasárnap reggel Maschwitz felé indult a guruló csapat - ahol lekéste
a vonatot. A várakozást kipihenve töltöttük

Indulás a cserkészházból

a téren futkározva, és később, a 12 órás
vonattal mehettünk Zárate városig. Onnan
földúton tovább, mindig észak felé. Ebéd
után kb. 30 kilométeren keresztül “hajtott”
a banda, és délután érkeztünk meg a “Don
Antonio” nevű tanyára (ott Zaha Tamás
intézte az esti pihenést). Vacsora és tábortűz
után mindenki hullafáradtan lefeküdt.

A vadregényes utakon, nappal és estefelé

A hétvég alatt három volt cserkészparancsnok is töltött velük időt (Kerekes
Gyuri, Lomniczy Mátyás, a jelenlegi körzeti
pk. és ifj. Zaha Sanyi). Könnyűszerrel
beleláthatok a szívűkbe, ezért minden
kétely nélkül merem állítani, mennyire
értékes lehetett számukra ez a látogatás. De
a cserkészeknek is! A tágság kellős közepén
az a tábortűz újra egyre több cserkészszív
közénk való visszasimulását eredményezte...
Hála a Jóistennek!
A “pedálozás” (és az alvás mellett, ha
lehetett!) mással is foglalkoztak: főzés,
staféta, számháború, focimeccs, a cserkészalakiságok – és minden biciklivel történt! Az
idő futása mégis azt követelte, hogy egyes
nagyobb távolságot vonaton s már visszafelé
egy bérelt teherautón kellett megtenni. Hisz
nem könnyű a természethez kijutni egy ekkora városból, mint Buenos Aires, amelynek
egyre nagyobb a sűrűn beépítetett része.
Nem volt gond, csak jókedv, nem volt
baleset, csak enyhe fáradtság, nem bomlott
fel a csoportszellem, sem éhség, sem szomj
nem számított - és nem esett az eső! Nem
volt különösen hideg, s a vihar utáni sár is
nagyjából felszikkadt! Zseniális volt!
További jó munkát!
(ZK)
Az egész csapat:
Vezetők: Bonapartian
Dini és Edi, Demes
Sanyi, Kerekes Miki,
Lovrics Alexandra és
Konszti, Papp Titi,
Szeley Cynthi, Zaha
Tamás. Cserkészek:
Arcagni Anikó, Beis
András, Dóry Kinga,
Jeffrey Teréz és Viki,
Lajtaváry Márton,
Lomniczy Attila és
Melinda, Mattiauda
Luncsi, Mihályfy
Kinga, Papp Mátyás
és Titi, Szentiványi
Ilona, Juci és Vali.
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CSERKÉSZÉLET
Kesserű Gábor st. a Jubitábor után

...avagy: az a cserkész-néptáncos, akit messzire sodort az élet
Kesserű Gábort, Tosót, Dr. Kesserű Pista
és Balogh “Angyalka” ﬁát mindenki jól ismeri. Gábor ügyvéd, szereti a természethez
kapcsolódó sportokat (leginkább a lovakat,
a pólót), remek néptáncosa volt az akkori
Regös gárdának, mély magyar érzéssel
teli segédtiszt, aki amióta évekkel ezelőtt
leköltözött a San Martín de los Andes-i szép
családi villába rendszerint senkivel sem
beszélhet magyarul. Ezen a téren a táborban
kiélhette magát, és külön élvezte a szeretett
cserkészegyenruha viselését is.
De a ﬁatalabbak talán nem ismerik eléggé, s
pontosan azért e sorok által Gábor, aki minden
napot együtt töltött velünk a Jubitáborban,
érzékeny üzenetet adhat át nekik. Szavaiból
könnyen olvasható ki az a tény, hogy neki is,
mint sok más résztvevőnek, ez a táborozás
lélekfelrázó volt, azonos a közös meghatódással, s megﬁgyelései s érzései egy igen sajátos, személyes összegező következtetéshez
vezették. Örülünk, hogy ezt most megosztja
velünk!
(ZK)

Búcsú asadón

Foto Zóka

hogy csak ilyen közbejátszással érezheti
magát azonosnak a valósághoz. Nem az a
fontos, hogy milyen nevet adunk ennek a
fenső erőnek. Mindegy. Mert van!
“...maguktól, simán összejátszódJubitábor utolsó napja: 100 embernek
nak a gondolatok”
kellett asadót készítenem egyedül. JöttemEz nem az első San Martín-i tábora volt a mentem, gondolkoztam, telt az idő, és csak
Buenos Aires-i cserkészeknek. Három ízben annyit tudtam, hogy sok húst és salátát kell
is “fogadhattam” őket itt, ahol már annyi megvásárolnom. Ennyit. Hol, mivel s együtt
éve lakom s dolgozom... Nyilván alkalmas, kivel fogom megcsinálni, az még rejtély
gyönyörű táborozási miliő az andesi csúcsok volt, és közeledett a dél... A nagy semmiből
melletti erdős, patakos, mesebeli vidék... és a kezdődő aggódásom határán, egyszerre
De az idén, jubileumi táborra várni őket, eszembe jutott Marcelo Sandoval neve
annyiukat, mégis nagyobb izgatottságot (főszakács a katonáknál), akinek még előző
jelentett számomra.
esetekben ügyvédként segítségére állhattam.
Élmény volt! Közös elvek, szavak, formák Felhívtam. Azt mondta, hogy ha egy perccel
- újra ezeket használni, amelyeket Édesapám később csengett volna a telefon, már nem
is, én magam is használtunk! Látni, hogy a találtam volna őt otthon. Azonnal átvette
szellem megmaradt, nem változott. Élvezni a “fáklyát”, magyarázott, megnyugtatott...
még egyszer ugyanazt. Pedig kilenc éve élek 60 kiló hús, sok friss kenyér, 100 chorizo,
itt, nem beszélek magyarul senkivel sem.
ropogós zöld saláta, szikrázó tűz, a katonák
Van az emberek közt egy “szinkro”, ami quinchojában minden a helyén... Közben
nem vész el. Hiába telnek az évek... Mikor szinte már hallottam a cserkészeket éhesen,
tábort szervezel (és érdekes volt ezt ismét fáradtan közeledni, de addigre már nyugodt
észrevenni!), nem is kell nagyon magyarázni és boldog voltam.
ahhoz, hogy megtörténjenek a dolgok, mert
Akkor jöttem rá (de nem először), hogy ha
minden azonnal érthető.
az, aminek meg kell történnie, jó és méltó,
pontosan azért jön össze! Mert a
helyzet kiérdemli azt a sikert. Az
egyetlen igazán fontos és felmérhető
az a tisztességes elképzelés és az
egészséges szándék!
A kivitelezéshez szükséges ötletek, a szavak, az eszközök, nem
a mieink! Kölcsönkapjuk őket angyalainktól... De csak akkor teljesül
ez be, ha a pillanat a megfelelő és ha
valóban szükséges is. A hozzáállás
és a szándék az érvényes, mert csak
az a sajátunk, és bensőnkben érvényesülhetünk csak! Egy szóval, nem
véletlenül jönnek össze a pozitív
dolgok s gondolatok.
Ilyeneken elmélkedtem magamb.-j.: Bonapartianné Trixi, Zólyomi Kati, Kiss Gábor és
Kesserű Gábor a Jubitábor utolsó napján
Foto Zóka ban, míg már távozástok után
néhány nappal visszamentem a
Mintha angyalok munkája járulna hozzá, “magyaroktól megüresedett” táborhelyre...
hogy ez a szinkronizált gondolkozás össze- Csakhogy a volt lányaltábor helyén már
álljon. Ez is a cserkészetnek az egyik unalmas és szorosan egymás melletti
sajátossága: egy nyelvezet, egy szokás... katonasorban álltak tucatjával egy argentin
Szeretném egy példával elmagyarázni azt, cserkészcsapat sátrai!
ami szerintem csakis “magasabb energiák”
De az mégis más volt, mint a mi
hozzájárulásával történhet meg... És azért
vadregényes hangulatunk... hiába...
megy simán.
Szeretettel Kesserű Gábor,
A cserkészet célja is annyira magasztos,
San Martín de los Andesből

BARTÓK BÉLA év (1881-1945)

“Az én igazi vezéreszmém: a népek testvérré válásának eszméje
- minden háborúság és
minden viszály ellenére.
Ezt az eszmét igyekszem
– amennyire erőmtől
telik - szolgálni zenémben; ezért nem vonom ki
magam semmiféle hatás
alól, eredjen az szlovák,
román, arab vagy bármiféle más forrásból.
Csak tiszta, friss és egészséges legyen az a
forrás!” (Bartók születése 125. évforduló)

Messzi tábortüzek

Válogatás az öt földrészen élő magyarságot
összetartó legszebb népdalainkból
CD lemez kottákkal és a szövegekkel
60 népdal, Pálinkás Péter karnagy művészi
vezetése, 10 magyarországi hivatásos népdalénekes, Vavrinecz András “Bekecs” együttesének
kíséretével. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség és a Connecticuti Magyar Kultúregyesület
által alapított :
Dömötörné Kokron Margit Alapítvány kiadása
Kapható: Benedek Mária, R. Gutiérrez 2024,
1636 Olivos, Bs. Aires. (011) 4799-2527
mbenedek@arnet.com.ar Ára: US$ 20, vagy 60 arg.$
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IFJÚSÁGI ROVAT BESZÁMOLÓ... folyt. a 2. oldalról

De nem csak Magyarországon belül utaztunk. Már Bécsben is
voltunk. (l. Földényi Csutka levelét a 2. oldalon!. Szerk.) Bécs
gyönyörű város. Mindhármunknak nagyon tetszett. Sokat járkáltunk
a városban, annak ellenére, hogy egész hétvégén esett. Megismertük az osztrák Szépművészeti Múzeumot, azt a templomot, ahol
Napóleon házasodott, az osztrák Nemzeti Könyvtárat, Sissi nyaraló
palotáját Schönbrunnt, egy Heurigert (ez egy tipikus osztrák étterem)
és voltunk egy Technikai Múzeumban is. Kár, hogy csak egy hétvégét voltunk ott, mert maradtunk volna még legalább egy hónapig.
Nagyon szépen köszönjük Luraschi Csutkáéknak, hogy ilyen szép
élményben lehetett részünk!
A tanulás egészen jól megy mindhármunknak, mert az anyag
legnagyobb részét már tanultuk a ZIK-ben. Ezért nekünk sokkal
könnyebb, mint a többieknek. Van történelem, helyesírás, magyar,
néphagyományok, földrajz, irodalom, mai magyar társadalom és
Magyarország kulturális élete ma. Az órák érdekesek, persze vannak
kivételek, de a legtöbb jó. Péntekeken a magyar tanárnőnk mindig
elvisz minket valamilyen múzeumba. Voltunk már a Semmelweis
Orvosi Múzeumban, a Nagytétényi Bútor Múzeumban, a Zsinagógában, a Nemzeti Múzeumban, a Millenáris Parkban. A Jövő Házában
volt egy kiállítás: “A csodák palotája”, ahol mindenféle ﬁzikai és
ügyességi feladat volt és mindent ki lehetett próbálni. Városnézésen
is részt vettünk, és már többször voltunk színházban is. A Katona
József színházban megnéztük a “Kazamaták”-at, a Vígszínházban
a “Padlás”-t, és az Erkel színházban az “Álarcos Bál”-t.
Egyszer elmentünk egy Kaláka koncertre és nagyon kedvesen
emlékeztek arra, amikor kint voltak Argentínában! Mi mondtuk
nekik, hogy nagyon szeretnénk hallani a “Nandu”-t, és nemcsak
eljátszották, hanem ráadásul még dedikálták is nekünk!
Meg szeretnénk köszönni a ZIK-nek és mindazoknak, akik
lehetővé tették ezt az utat, köztük a családjainknak, mert ez egy
felejthetetlen út, amit mindenki, akinek csak lehetősége van rá, ki
kellene használjon. Olyan élményeket élsz át, amiket máshol nem is
találsz és sok különböző kultúrát és embert ismersz meg. Mindennap
láthatod azt, amit már kicsi korod óta tanítanak.
Mindig hálásak leszünk ezért a fantasztikus útért.
Mihályﬁ Juli, Pérez Leidemann Nati és Lajtaváry Zsu.

2006. Június

Szerk. megj.: Tóth Kristóf csak névrokona a buenosi Tóth
Kristófunknak, a Buenos Aires-i Magyar Református Egyház
lelkészének, de nem azonos vele! A levélíró Tóth Kristóf ﬁatal
ﬁú, Barilocheban él. Az idén februárban egy hónapig volt apja
meghívására Magyarországon, Felvidéken és Bécsben, és rokonoknál lakott.
Most első magyarországi látogatásáról számol be nekünk levélben:
Életem legszebb élményében nemrég volt részem, amikor viszontláthattam rég nem látott hazámat. Mindazt, amit az őrsvezetői
kiképzővizsgára tanultam Magyarországról, most személyesen megismertem, megláttam és tapasztaltam.
A mínusz harminc fokos
télben meglátogattam a
felvidéki büszke várakat; megcsodáltam a Dunakanyart és a különleges,
zajló Dunát az esztergomi
Bazilika kupolája tetejéről;
bejártam Budapest híres
utcáit, tereit, kastélyait, és
szívemmel örökre lefényképeztem a világ legszebb
Parlamentjét.
Ottlétem egyik fénypontja a Budapesti Cserkészbál volt. Két csinos
unokahúgom kíséretében élvezhettem a sokféle szórakozási lehetőséget:
tánc, büfé, teaház, mozi, koncert, diszkó, kiállítás, stb. Nagy örömömben
volt részem, mert a nemrég lezajlott Jubitábor örökös napostisztjével
(Csajka Tamás. Szerk.) is találkoztam ott.
Nagy szeretettel fogadott a családom ott élő része is, akiket kilenc
hosszú év után végre viszontláthattam és időmet velük a maximumig kihasználtam és élveztem.
Tóth Kristóf őv., Bariloche
A Hungária
hagyományos
május 1-i asadóján a ﬁatalok
is jót falatoztak
a biciklitúra
után!
A Bogáncs őrs
egy része:
Mattiauda Luncsi,
Jeffrey Teréz,
Arcagni Anikó,
Zaha Paula és
Szentiványi Vali

Újabb ösztöndíjas...

Most értesültünk hivatalosan Dr. Némethyné Kesserű Judit által, hogy
illetékes helyeken jóváhagyták a tőlünk jelentkező 19 éves Gröber Lisa
ösztöndíj pályázatát, és fölvették az egyetemi ún. előkészítősök közé a
Budaörsi Úti Kollégiumba, ahol szeptemberben kezdi kiképzését. Lisa
már 2005-ben részt vett a Somlói Úti Intézetben, a Balassi Bálint cserkészprogramban és sikeresen elvégezte az ECL-nyelvvizsgát. Tudjuk,
Lisának mindez mennyire fontos, és ezért vele örülünk és szeretettel
kívánunk neki további sok sikert magyarországi tanulmányaihoz!
(HKZS)

Mindez szépen folyt, annak
rendje és módja szerint. És
közben, egy pihenő alatt, ilyen
hozzászólásokat gyűjthettem a
kis magnómra a
Néptánctalálkozóra
vonatkozólag: Ughy Viktor,
29 éves, tapasztalt néptáncos,
és ez már a 4. találkozója: Buli!
Szuper hangulat! - Lajtaváry
András, 14 éves, 1. találkozója:
Jól kell sikerüljön! Tánctanulás!
- Bonapartian Dini, 21 éves,
tánckarvezető, 3. találkozója:
Az összes dél-amerikai
magyar neptáncegyüttesnek
a csúcspontja! A legnagyobb
élvezet! - Kerekes Miki, 23
éves, 2. találkozója: Találkozni!
Összejönni! Örülni egymásnak!
Megosztani! - Kerekes Cili, 21
éves, 2. találkozója: Elsősorban:
nagy öröm! Embereket
megismerni, azt szeretem
nagyon! Megosztani minden
nemzedékkel a néptánc iránti
szenvedélyünket! - Roglich
Nati, 22 éves, tánckarvezető,
2. találkozója: Sok idegesség,

TÁNCPADLÓ... folyt. az 1. oldalról

izgulás... Az, hogy együtt
érezzük át a magyarságot, amit
a szívünkben hordunk! - Zaha
Tamás, 19 éves, 2. találkozója:
Kíváncsiság, érdeklődés,
várakozás, öröm és buli! Nagy
táncház! – Mihályfy Kinga,
15 éves, 1. találkozója mint
táncos, mert az uruguayin ugyan
voltak többen, de még nem
léptek fel: Remélem érdekes
lesz! Nagyon kíváncsi vagyok!
- Tallarico Mauro, 17 éves,
nemrég néptáncol, 1. találkozója:
Nagyon boldog vagyok, hogy
befogadtatok! - Tallarico Nati
“Peque”, 22 éves, 1. találkozója:
Hogy jó legyen a kapcsolat a
többi együttessel, még nem
ismerem őket, és nagyon jól
szeretném majd érezni magamat
velük is! - Jeszenszky Zsuzsi,
22 éves, 1. találkozója: Élvezni
szeretném nagyon... Sokat
táncolni és mindenkit jól
megismerni! - Taboada Gaby,
22 éves, 2. találkozója: Újból
találkozni barátokkal és újakat
is megismerni!

HUFIHAHAHAHAHAHA

Fizikaóra
A tancsinéni felszólítja Pistikét és kérdi:
-Ki volt az a híres angol tudós,
aki megalkotta a mechanika
három törvényét?
Pistike gyötri az agyát, de
nem jut semmire:
-Nemtom!
-Nagyon jó Pistike! Csak a kiejtésen kell egy kicsit javítani.

Mikor már csak alig néhány
másodperc maradt hátra a
pihenőnkből, utoljára szólalt
meg az együttes igazgatója.
Szerintem, bár nincs egyedül,
az ő vállára nehezedik az egész
megmozdulás szervezése és
felelőssége. Bonapartian Edi,
22 éves, a táncterem közepén
állva, elgondolkozva így
szólt: Vajon sikerül egy “kis
Magyarországot” létrehozni a
találkozó napjai alatt? Hogy
úgy éljük át azt az időt, mintha
Magyarországon lennénk...
E szavak hallatára én is
elmélyültem. És folytatódott az
edzés...
(ZK)

Fóthy István cst. (Nagypi)

MEGHALLGATNI?

A világban, amiben élünk, az
ember általában úgy gondolkodik, hogy csak a saját javát
veszi figyelembe. Mivelhogy
csak a saját gondolatai és érzései
foglalkoztatják, képtelen meghallgatni bárki mást.
A beszélgetések „süketek párbeszéde”. Csak ﬁgyeljük meg
önmagunkat... Jézus életével
megtanít bennünket arra, hogy
a saját magunk felé fordított
érdeklődési körünkből kimászszunk, és a másik érdeklődési
körébe próbáljuk beleélni magunkat. Nem kell rögtön elfogadni, csak meghallgatni... Ha
imáinkban csak azt hajtogatjuk,
ami nekünk kell, akkor képtelenek vagyunk meghallani azt,
amit Isten sugall nekünk...
Meghallgatni Istent vagy
felebarátunkat: ehhez ki kell
üríteni magunkat, háttérbe helyezni a saját magunk felé fordított érdeklődési körünket, és
a másikba áthelyezni azt. Így
kezdődik a szeretet, az út, ami
a feltámadáshoz vezet. Ezt is
meg lehet tanulni. Próbáljuk ki
még ebben az évben. Gyakorlat
kérdése!

SZEMELVÉNYEK A HUNGÁRIA (HKK)
KÖNYVTÁR KATALÓGUSÁBÓL

(…amelyek közt még a HUFI-olvasók is találhatnak
ínyükre valót!) Hivatalos órák: Péntekenként 19 - 21 óra

SZEMELVÉNYEK
1286 Daruvar, Yves de: A földarabolt Magyarország (Trianon)
448 Trianon: Hídfő Trianoni Almanach (1960, München)
4017 Raffay Ernő: Trianon titkai, avagy: hogyan bántak el…
(1990, Budapest)
5190 Christie, Agatha: Holttest a könyvtárszobában
5191 Anderle Ádám - Kozári Mónika: A monarchia utolsó követe –
Kánya Kálmán Mexikóban 1914-1919
5192 Garnett, David: Pokahontasz, avagy Virginia Gyöngye
5193 Tanka Endre Dr.: Magyar birtokpolitika az Európai Egyesült
Államokban – Földviszonyaink útja Moszkvától Brüsszelig
5194 Észak-amerikai klasszikus elbeszélők: Lélekvesztőn (rövid
életrajzi jegyzetekkel)
5195 Anderle Ádám: Vihar a Sierrában (indián függetlenségi
küzdelmek a XVI.-XVIII. században)
5196 Pirandello: Legszebb novellái
5197 Mikes György: Anglia papucsban
5198 Kányádi Sándor: Fekete-piros versek
Spanyol nyelven:
S-01 Daruvár, Yves de: El destino dramático de Hungría (Trianón/
Hungría mutilada)
S-16 Transilvania: Problema candente de Europa
S-240 Márai, Sándor: El amante de Bolzano
S-241 Márai, Sándor: Confesiones de un burgués
Videokazetták
VK-328 Koltay Gábor dokumentumﬁlmje: TRIANON
VK-336 Encuentro con Venus (Szabó István ﬁlmje angol szöveggel,
spanyol felírással)
VK-337 Inmigrantes – otra historia (leadta: Canal 7, 2005. április 17-én)
VK-338 Az én hazám (Szabados Tamás operatőr honismereti
sorozata)

FELHÍVÁS ! FIGYELEM !

Két különböző műsorral tartjuk
meg július 22-én és 23-án a

VIII. DÉL-AMERIKAI MAGYAR
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓT!

VIAMONTE 777 - PATIO BULLRICH
UNICENTER - BUENOS AIRES DESIGN
- PLANTA INDUSTRIAL LA RIOJA OUTLET: VIAMONTE 700
KALPASERVICE: 4394-6400
TELÉFONOS: 4394-1285 / 4393-6023

Bartók év  az 56-os forradalom
évfordulója kerében, külföldi
vendégek, kórus, zenekar!
Érdeklődés, tudnivalók, valamint július
1-től jegyfoglalás/megvétel Bonapartian
Trixinél: 4799-4740 vagy 4711-1242

Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160
(1646) SAN FERNANDO
Prov. de Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54-11) 4744-2771 Fax: (5411) 4746-1779
E-mail: turul@arnet.com.ar

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP
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SECCIÓN EN CASTELLANO

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Les debo a mis lectores alguna pequeña conclusión cual resumen de lo
escrito en estas páginas en el número
anterior sobre las elecciones legislativas
en Hungría.
Según las evaluaciones de nuestras
varias fuentes fuera de Hungría que citan a personajes húngaros políticamente
reconocidos, todas resaltan que se trata
de la primera reelección de un gobierno
de coalición desde la recuperación de la
democracia. Citaré algunas opiniones:
Hablan de las sombras económicas
proyectadas todo a lo largo del proceso;
que no va a ser posible, como planeado,
introducir el euro en 2010; que Hungría es un país sumamente polarizado
y la parte ganadora lleva a sus propios
hombres a las funciones públicas; que el
Primer ministro reelecto sólo prometía
reformas, pero nunca habló de ajustar los
cinturones; que es inevitable el aumento
del IVA del 15 al 20% en algunos rubros;
que el ex Primer ministro Orbán ya va
perdiendo dos períodos seguidos de
mandato, siendo la principal explicación
de sus partidarios la proverbial franqueza
con que Orbán siempre critica el pasado
soviético; que en gran parte de la población sigue viva la nostálgica añoranza

del régimen soviético “socialista” de
la época de Kádár;
que éstas fueron las primeras elecciones
democráticas fundamentadas no tanto en
ideas como en el personalismo; que la situación de las minorías húngaras allende
las fronteras va a desmejorar, que habría
que revisar radicalmente la relación con
los países vecinos de la Cuenca de los
Cárpatos y empezar a priorizar el concepto de „nación de húngaros” y no de
país; que la derecha, que profesa esto, se
encuentra demasiado fraccionada como
para poder ganar; que habrá que pensar
no sólo en 10 millones de húngaros, sino
sumar los que están fuera del país actual
y considerar el interés de los 15 millones
de la totalidad...
Éste es tan sólo un brevísimo resumen
de las interpretaciones. Cada lector podrá
sacarse sus propias conclusiones. Lo que
vale, en suma, es que desde el cambio
de régimen, han sido éstas las quintas
elecciones con partidos múltiples y que
Hungría, como a la sazón la Argentina,
tiene que aprender lo que es la democracia y vivir conforme a sus reglas.
(Fuentes: BBC, Reuters, AFP, Uno.hu,
HUNSOR, FH.)

Nos escriben de ...

HUNGRÍA

Hola, Amigos:
¡Al ﬁn estamos viviendo el término de
la temporada escolar! En Hungría, para la
mayoría, ésta se extiende desde el 1º de septiembre hasta el 15 de junio. Para el resto, a los
egresados del nivel secundario o estudiantes
universitarios les queda aún por delante la
dura época de los exámenes ﬁnales.
El sistema de educación húngaro diﬁere
bastante de lo que conocíamos en la Argentina. La primera gran diferencia que notamos es
la ausencia casi total de colegios privados. Si
los hay, son en general institutos de enseñanza
para hijos de extranjeros, o de enseñanza muy
especíﬁca en algún campo. La opinión generalizada es que la enseñanza “en los colegios
particulares” ofrece un nivel bastante más bajo
que los colegios del estado. Aquí es consabido
que el que no está en algún instituto ﬁnanciado
por el estado, es porque “no alcanzó el nivel
necesario”...
Ya para entrar en los mejores colegios
secundarios se toma un estricto examen de
ingreso, escrito y oral, para evaluar al alumno
que ingresará. Tienen extremo cuidado de
mantener “el nivel y la buena fama de cada
colegio”. Todos los años sale en el diario
una lista, algo así como el handicap de los
institutos de enseñanza. Se enumeran allí los
colegios que lograron una mayor cantidad de
alumnos egresados que fueron admitidos en
las universidades, además de cuántos de sus
alumnos aventajados obtuvieron los mejores
resultados en competencias nacionales e
internacionales. Lógicamente, los colegios
que ﬁguran al principio de la lista son los
preferidos. Para ingresar en ellos hay que
sobresalir entre todos los aspirantes.
También hay colegios que ya tienen organizada su salida laboral. De estos hablaremos
más adelante. A partir del momento en que
advino nuevamente un gobierno democrático,
empezaron de a poco a levantar cabeza las
escuelas de las Iglesias católicas, reformadas
o luteranas. También hay colegios para las distintas minorías étnicas. Son colegios donde se
enseña en el idioma de cada cultura. Los hay
para los rusos, alemanes, serbios o gitanos.
Entre los mejores colegios, a veces se disputan 100 vacantes ¡entre más de 500 aspirantes
a ingresar! En muchos de ellos, aparte del
examen de ingreso, se toman en cuenta las
notas de los alumnos de los últimos tres años.
Además, si es colegio bilingüe, se pone como
condición venir ya con un buen nivel medio
de conocimiento de otro idioma. ¡No se trata
entonces de empezar de desde cero!
En todos los institutos de enseñanza hay
un idioma extranjero obligatorio y otro más,
pero optativo, en los últimos dos años. O sea
que todo egresado húngaro de la secundaria
termina sus estudios hablando decentemente
al menos un idioma extranjero, y pudiendo

tener nociones de
algún otro. Existe
un enorme abanico
de posibilidades para
elegir. Al principio
nos parecía de lo
más complicado ver
claro en la abundancia de ofertas: Existen las
secundarias “simples”, lo que equivaldría a
nuestro bachillerato. Luego hay secundarias
que dan este mismo título, pero con un plus.
Se parecen a nuestras escuelas técnicas, ya que
desde los primeros años tienen materias especíﬁcas de la orientación elegida, y saliendo de
ellas, con uno o dos años más de estudio, ya
se recibe un título terciario. Aquí se los llama
en el idioma popular “colegios que te dan una
profesión”. Existe una variedad increíble de
ellos. Van desde los especializados en turismo,
los de comercio exterior o internacional, los de
administración de empresas o marketing, los
que preparan gente dentro del área de la salud
(por ejemplo, se reciben con el título de mecánico dental, o enfermeros diplomados), hasta
los del área técnica, donde los estudiantes
adquieren los conocimientos necesarios para
llegar a ser técnicos en electrónica o mecánica,
o más especíﬁcos como los de vialidad, o de
la industria maderera, etc. Quedan aún los que
ofrecen un conocimiento extra y muy amplio
en lo humanístico o artístico (en esta área es
especialmente famoso el excelente nivel , por
ejemplo, de la Academia de Música Ferenc
Liszt) o en idiomas, o en las ciencias naturales,
o en química (recibiéndose por ejemplo de
técnico de laboratorio). Estos títulos ya son
reconocidos en toda la Unión Europea.
El escalón siguiente es el universitario. Éste

Fachada de la Academia de Música
Ferenc Liszt, Budapest

tradicionalmente es reconocido como uno de
los mejores del mundo. Hungría está llena de
estudiantes extranjeros que pagan generosas
sumas al estado para poder estudiar aquí, y

-
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LA CARTA DEL MES

... la carta que nos da alas para seguir adelante...
Estimada Susana:
Tengo el agrado de escribirle para agradecerle a usted y colaboradores del Argentínai
Magyar Hírlap por el esfuerzo realizado en
este primer año en que tomó el timón en sus
manos y, a mi juicio, con gran éxito.
Ha sido un placer leer, sentir y emocionarme por artículos excelentes como el de Albert Wass, otro sobre el Tratado de Trianón,
los roma y tantos otros buenos artículos,
así como entrevistas con personajes interesantes. Me encantan los comentarios de los
jóvenes que relatan sus experiencias desde
Hungría, carta desde la India, cserkészek,
deportistas. En resumen, es un periódico
optimista, con ritmo juvenil, con cultura, y
con pizca de humor.
Me conmovió hasta las lágrimas el artículo de Anikó de Emődy “Nos escriben desde…Hungría.” Yo tengo 68 años de edad,
primera generación de argentina, y es tal
cual como escribió Anikó. Fuimos criados
por nuestros padres con amor nostálgico
de “su” Hungría y nos envolvieron con su
música, cultura y costumbres, y es así como
sentimos tanta emoción al escuchar el Himno argentino como el húngaro. Sólo cuando
se enfrentaban en el fútbol, con mi hermana
le hacíamos la barra a la Argentina...
Es una lástima que Buenos Aires no esté
a la vuelta de la esquina. Sería muy lindo
disfrutar de los conciertos que dirige Sylvia
Leidemann, los bailes del conjunto Regös
y tantos otros acontecimientos.
En el Círculo Húngaro tuvimos oportunidad de conocer al Embajador de Hungría,
Ferenc Szőnyi y a su señora, una pareja
encantadora y sencilla. Cuando esta última
trajo a Córdoba al organista Péter Sirák

a la Basílica de Santo Domingo el 30 de
noviembre de 2004, auspiciado por la Embajada de Hungría, lamentablemente no fue
anunciado con tiempo y no hubo suﬁciente
público, a pesar de que en Córdoba hay
gente que hubiera disfrutado de la interpretación de ese gran organista.
Le adjunto, entre otras cosas, un escrito
de la madre Teresa de Calcuta. Si le parece
adecuado es para publicar.
¡Que la suerte los acompañe en este 2006!
Con sincero afecto,
María Eva Gruber, Córdoba
En nombre de la Redacción agradezco las
cálidas palabras de María Eva. Y aquí va el
mensaje de la Madre Teresa de Calcuta:
Siempre ten presente que la piel se arruga,
el pelo se vuelve blanco. Los días se convierten en años…
Pero lo importante no cambia; tu fuerza y
tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es
el plumero de cualquier telaraña.
Detrás de cada línea de llegada, hay una
de partida. Detrás de cada logro, hay otro
desafío.
Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No
vivas de fotos amarillas…
Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que
hay en ti. Haz que en vez de lástima, te
tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr,
trota.
Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón.
¡Pero nunca te detengas!

poder mostrar el título húngaro cuando vuel- a la universidad. Pero al mismo tiempo, si
ven a sus países de origen. Con estos fondos fallan en estas materias, ¡no reciben el título
se solventan los estudios de los chicos “de secundario! El mínimo indispensable para
casa”, hasta que no sean poseedores de un recibirse es de 5 materias aprobadas en el
primer título. Si desean obtener un segundo nivel normal. Obligatoriamente debe estar
título, ya deben costearse sus estudios ellos entre ellas la matemática, lengua y literatura,
historia, una de idioma extranjero y la quinta
mismos.
Además, existe un sistema de becas y de ya es “a gusto del consumidor”. Por ejemplo,
créditos que ayudan a los universitarios a quien quiera ser médico, elegirá biología en el
ﬁnanciar sus estudios. Las becas son posibi- nivel elevado, o podría ser química...
También valen puntos extras los exámenes
lidades de intercambio o de estudio en países
extranjeros. Hay varios sistemas de becas, especiales en idiomas: Mientras más idiomas
pero el más famoso es el llamado “Erasmus”. extranjeros y en mejor nivel tenga uno, meCon respecto al apoyo concreto en dinero, jores posibilidades hay de lograr un ingreso.
estos montos son acreditados en las cuentas Además se suman puntos adicionales por
de los estudiantes mes a mes, dependiendo haber obtenido buenos resultados nacionales
su valor de la suma de los puntos consegui- o internacionales en certámenes deportivos
o por haber sobredos sobre la base de
salido en competenlas caliﬁcaciones del
cias intercolegiales.
año anterior. Hay dos
Y suman puntos los
tipos de créditos: uno
conocimientos en
funciona como un
computación y, por
apoyo estatal a los
supuesto, como ya lo
mejores alumnos y
mencioné, las notas
no se exige su rede mitad y de ﬁn de
embolso; el otro es
año de los últimos
el crédito estudiantil
tres años.
común, otorgado a
Como se darán
quien lo solicite, con
cuenta, la carrera por
la obligación posteconseguir un lugar
rior de reintegrar al
en una universidad
estado el préstamo
húngara financiada
recibido, título en
por el estado es muy
mano, y ya con su
dura, sólo los mejores
nuevo “status” lalo logran. Los que no,
boral.
Universidad de Pécs
¡pueden ir al sistema
Las posibilidades
de estudio universitario de excelencia no están privado pago! Si nos descuidamos, te suman
centralizadas únicamente a la capital. Aparte los puntos casi desde el jardín de infantes...
de Budapest, hay grandes ciudades universi- Pero dejando de lado la broma, esta selección
tarias en el interior. Son famosas las de Pécs cualitativa ha generado durante años profesioo Debrecen, Gödöllő, Eger, etc. Todavía me nales reconocidos en todo el mundo.
Esperamos que este nivel se siga mantenienfalta contarles cómo es el sistema de ingreso
a ellas. Aquí no se hace ni CBC, ni se rinde do, ya que el nuevo gobierno elegido quiere
examen de ingreso. El nivel necesario para el realizar una “reforma de la educación”...
ingreso debe traerse desde el ciclo secundario. Esperemos que la “reforma” no signiﬁque
Esto se logra con un complejo sistema de el deterioro de todo lo que ya probadamente
exámenes ﬁnales y puntajes. Los exámenes funcionaba muy bien.
Como saben, nuestros hijos, uno tras otro,
existen en dos niveles: en el nivel normal y
en el nivel elevado. Dependiendo de la carre- están terminando el nivel secundario y elira que cada estudiante elija, para intentar el giendo las posibilidades de seguir estudiando.
ingreso elegirá las materias adecuadas para ¡Todo esto sucede con bastantes nervios y
dar exámenes de nivel elevado, que valen estrés! Es un tema candente en cada sobremás puntos que los del nivel medio. Hoy por mesa en casa. ¡Ya me voy sintiendo casi una
hoy y prácticamente, se necesitan al menos especialista!
Aquí me despido - ¡hasta la próxima!
dos materias aﬁnes a la carrera elegida en
Anikó de Emődy
el nivel elevado para asegurarse un ingreso

SP. II

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

VIII. ENCUENTRO
SUDAMERICANO DE
FOLKLORE HÚNGARO

En su 20° aniversario, con la participación
de los conjuntos folklóricos húngaros de
la Argentina, Brasil y Uruguay
DANZAS – MÚSICA – CANCIONES

¡DOS NOCHES IMPERDIBLES!
Sábado 22 de julio, a las 20 hs.:

FOLKLORE Y MÚSICA
húngara
Bailes autóctonos de las distintas regiones de Hungría y
Transilvania. Participan los
conjuntos de baile folklórico
húngaro de la Argentina,
Brasil y Uruguay. Música en
vivo a cargo de un grupo que
nos visita desde Hungría.
Teatro del Colegio Marín

Domingo 23 de julio, a las 20 hs.:

BAILE, CANTO,
CORO y ORQUESTA
húngara
Conmemoramos el 50° aniversario de la Revolución
húngara de 1956, y siendo
el Año mundial Béla Bartók
lo recordamos a los 125 años
de su nacimiento.
Auditorio Belgrano (Virrey
Loreto 2348, Capital, alt. Av.
Cabildo al 1300)

(Av. Libertador 17.115, Beccar)
Las entradas para ambas funciones se podrán adquirir a partir
del 1° de julio llamando al 4799-4740 y 4711-1242.

Acontecimiento cultural auspiciado por
la Embajada de la República de Hungría y
ARS HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura

VIAJE A HUNGRÍA
El recuerdo imborrable de un viaje de
intercambio estudiantil y los paisajes de
Budapest (Publicado en Clarín el 26 de marzo de 2006)
Como toda adolescente,
soñaba con irme a descubrir aquellos lugares de los
que sólo había oído hablar
en televisión o leído en el
diario. Con 18 años partí a
Hungría, para pasar un año
como estudiante de intercambio. Todos pensaban
que no “sobreviviría” más
de un mes y se preguntaban qué podía hacer allá.
Salí con la idea de que la
gente iba a ser fría, pero
al llegar me di cuenta de
que no era como pensaba Aspecto nocturno del Puente de las Cadenas
y que incluso se parecían a los las Cadenas o el Margarita, que
argentinos. Estuve en Szombat- atraviesa la Isla Margarita, en la
hely, ciudad límite con Austria. que se puede andar en bicicleta
Iba a la escuela y conocí mucha y pasear admirando su fuente de
gente. Aprendí húngaro, idioma aguas danzantes.
Todo salió como quise. Nunca
difícil si los hay, pero la convivencia con una familia facilitó el olvidaré esta experiencia con la
cual no habría podido soñar hace
aprendizaje.
¡Qué decir de Budapest! Es una algunos años en los que sólo
ciudad hermosa y vale aclarar pensaba en Europa como en un
que Pest es parecida a Buenos sueño que no sabía si llegaría a
Aires, hecho que posibilitó que hacerse realidad. Estoy segura
parte de la película “Evita” fuese de que Hungría me espera para
filmada en la zona llana de la “descubrirla” por segunda vez
capital húngara. Mientras que porque allí hay gente que estuvo
Buda es “montañosa”, Pest tiene conmigo en momentos difíciles y
la típica vida de ciudad. Algo que quienes hicieron que mi intercamno puedo olvidar son los puentes bio sea hasta el día de hoy algo
que unen Buda y Pest: son her- inolvidable.
Paula Tranzillo, Estudiante
mosos y cada uno tiene algo que
de
la Ciudad de Buenos Aires
lo hace único, ya sea el Puente de
¿Quién quiere participar?

Concurso de dibujo en Hungría

Hace ya cuatro años que la Eötvös
DSE (Escuela universitaria Eötvös,
de Debrecen) viene organizando
un concurso internacional de
dibujo como programa adicional
de la Copa Eötvös de Torneo
de Vóleibol Júnior, con miras a
ampliar las relaciones deportivas
y culturales entre países, así como
fomentar la amistad.
Entrega de los dibujos: Hasta el
10 de julio, a nuestra dirección.
Eötvös Utcai Általános Iskola
4029 DEBRECEN,
Eötvös u. 52., Hungría
Tema: El torneo internacional del
10º aniversario de la Copa Eötvös
de Vóleibol

Técnica de dibujo OPTATIVA, en
tamaño A/3
Grupos etarios:
- hasta los 7 años (jardín infantil)
- entre los 7 y 10 (inferior)
- entre los 11 y 14 (superior)
- entre los 15 y 18 (cat. juvenil)
- más de 18 años

Indicar en el reverso del trabajo
presentado el nombre completo,
dirección, teléfono y cualquier
otro dato, además del nombre
del profesor de dibujo y de la
Escuela.
Los ganadores de los 3 primeros
puestos en cada categoría se beneﬁciarán con valiosos premios.
http://eotvosiskoladebrecen.tar.hu
http://hajduvolley.tar.hu
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ZIK: Resumen de lo que se habló en la última Reunión de Padres
Estas reuniones se organizan para
que todas las familias estén representadas y acordar la manera de
hacer más efectiva la labor anual.
- A las 10 en punto suena la
campana y se reza. Rogamos respetar la puntualidad.
- Se adecuará el calendario para
dejar siempre libre el primer sábado de mes.
- Pedimos un mínimo de 75%
de la asistencia (máx. 6 ausencias
en el año) y 90% de asistencia
para los becarios de este año (máx.
2 ausencias anuales). En el caso
de ausencia por favor informen
el motivo a Anni de Beis.
- Necesitamos su contribución
para cubrir los gastos de funcionamiento: $ 240 anuales por el 1º y
2º hijo (los demás no pagan). Ayúdennos a no terminar en rojo.

- Por favor ayuden a sus hijos
para que las tareas sean realizadas
cada semana, especialmente en el
caso de los más chicos (escuchar
los casettes durante la semana).
Queda demostrado que un solo
día de ejercitación es insuﬁciente
para aprender un idioma. Además,
vean que los libros y videos que
les prestamos a los chicos sean leídos y vistos, así como devueltos.
- Los adolescentes también
pueden necesitar ayuda. P.ej.
los "Dió" (bajo la supervisión de
Marika de Benedek y Józsi Lomniczy) se encuentran participando
en el certamen que organiza el Colegio San Ladislao con motivo del
50º aniversario de la Revolución
húngara de 1956.
- Plan de becas: Recalcamos
que las inmersiones en la lengua

C A RTA S D E L E C TO R E S
Kedves Szerkesztőség!
Nagyon gratulálok, a Hírlap nos
gusta mucho tanto a mi madre
Eva como a mí. Leo bien y hablo
mejor el húngaro, pero por falta de
práctica soy lento en la escritura,
y además seguramente cometo
demasiados horrores de ortografía
magyar, por lo que preﬁero continuar este diálogo en castellano.
Tengo mi Veterinaria aquí en
Tandil y mi madre vive contigua a
la clínica. Recibimos el Periódico
y realmente tanto a mí como a
ella - y eso que tiene un sentido
crítico importante - nos causó
una excelente impresión. Mi hijo
mayor Lucas está en el último año
de abogacía. Su hermano Nicolás
estudia tercer año de Ciencias
Económicas y Diego, el menor,
Agronomía y Educación Física.
Es un buen atleta, su especialidad
son los 10.000 metros llanos y
similares. Acaba de representar a
la Argentina junto a otros seleccionados en el Campeonato Sudamericano de Cross Country, donde
salió segundo mejor atleta del país
y 15º entre todos los representantes sudamericanos. Este resultado,
si bien no fue de su expectativa
personal, cumplió la de quienes lo
rodeamos, ya que llegó a pesar de
una lesión que apareció en su pie y
que le había impedido entrenar la
semana anterior al torneo.
Envío un afectuoso saludo y
felicitaciones a quienes colaboran para mantener este hermoso
diario.
Simon Gyula, Tandil

Búsqueda de personas

Estimados señores:
Buscando información sobre
Munkács en Internet, accedí a un
boletín electrónico de ustedes, de
junio de 2005 (HungArgenNews.
La R.) Así es como me contacto
con ustedes ahora.
Parientes políticos míos de
Hungría tratan de localizar a
descendientes de familiares que
vinieron a la Argentina a principios de 1900. Lamentablemente,
perdieron contacto con ellos.
El esposo de una prima segunda
mía se llama Váci Péter. Su bisabuela se llamaba Péli Borbála,
y una hermana de ella era Péli
Zsófia, que estaba casada con
Kendi Menyhért. Un hijo del
mismo nombre, que había nacido
en Hungría, en Perbenyik, entre
1885 y 1905, era sastre y vino
a la Argentina en 1920; tenía un
negocio o fábrica/taller (üzem)
en Buenos Aires; la última dirección conocida por los parientes
en Hungría era San Martín 666,
Buenos Aires.
Ahora allí hay edificios de
oﬁcina. En la guía telefónica de
Buenos Aires, no encontré ningún
apellido Kendi, ni Péli. ¿Tal vez
los descendientes están en algún
otro lugar de la Argentina? En
ﬁn, como dicen que „el mundo es
chico”, tal vez se pueda encontrar
alguna pista.
Atentamente,
Silvia B. Hartman
(Escribir a amagyarhirlap@yahoo.
com o llamar (011) 4711-1242)

DIA DE LAS MALVINAS

El 10 de junio es el día en que la Patria argentina conmemora
la „Aﬁrmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas,
Islas y Sector Antártico”. He aquí unos versos que el poeta santafesino José Pedroni (1899-1968) dedicó a esa entrañable tierra:

Las Malvinas
Tiene las alas salpicadas de
islotes.
Es nuestra bella del mar.
La Patria la contempla desde la
costa madre
con un dolor que no se va.
Tiene las alas llenas de lunares,
lobo roquero es su guardián.
La patria la contempla. Es un
ángel sin sueño
la patria junto al mar.
Tiene el pecho de ave sobre la
onda helada.
Ave caída es su igual.
El agua se levanta entre sus
alas.
Quiere y no puede volar.
El pingüino la vela. La gaviota
le trae cartas de libertad.
Ella tiene sus ojos en sus canales fríos.
Ella está triste de esperar.

Como a mujer robada le quitaron el nombre:
lo arrojaron al mar.
Le dieron otro para que olvidara,
que ella no sabe pronunciar.
El viento es suyo; el horizonte
es suyo.
Sola, no quiere más.
Sabe que un día volverá su
hombre
con la bandera y el cantar.
Cautiva está y callada. Ella es
la prisionera
que no pide ni da.
Su correo de amor es el ave
que emigra.
La nieve que cae es su reloj
de sal.
Hasta que el barco patrio no
ancle entre sus alas,
ella se llama Soledad.
(Gentileza de la Embajada
Argentina en Budapest)

en Hungría contribuyen de manera
invalorable a su aprendizaje. A las
dos alternativas existentes (1 año
en el Instituto Balassi Bálint en
Budapest luego de la ﬁnalización
de los estudios secundarios y/o 3
meses en Hungría alrededor de
los 15 años durante las vacaciones
escolares), logramos agregar la
posibilidad de realizar el viaje a
edad más temprana (11 o 12 años).
Sólo los padres pueden decidir
qué alternativa conviene más a
sus hijos. Las familias interesadas
en participar en cualquiera de
las tres posibilidades durante el
año 2007 deben informarnos sin
falta. Gustosamente les daremos
los detalles.
(El resumen original fue ﬁrmado por la Comisión Directiva ZIK
y compilado aquí por SKH)

Noticia de interés para
viajantes:
PROBLEMAS CON EL
RADAR DE EZEIZA

Informamos que entre los
días 9 de mayo y 8 de junio la
Fuerza Aérea Argentina realiza
tareas de mantenimiento preventivo del equipo radar del
Aeropuerto Ministro Pistarini,
con lo cual se ven afectados todos los vuelos de las compañías
aéreas que operan desde Ezeiza.
Por tal motivo, los vuelos se
están cerrando estrictamente
una hora antes de su salida por
itinerario y todo pasajero que
se presente después no será
aceptado. Además se les solicita a los pasajeros aceptados que
estén en la sala de embarque
una hora antes de la partida.
La puerta del avión cierra
diez minutos antes de la salida
por itinerario para poder despegar en el tiempo programado.
Esto se lleva a cabo sin
ningún tipo de excepción, indistintamente de la clase que
tenga el pasajero o si fuera
recomendado. (Agradecemos la
noticia a Furlong-Fox)

Distinción a
Ars Hungarica
En el transcurso de una
asamblea la Asociación de
Críticos Musicales de la Argentina realizó su votación
anual para seleccionar las
ternas de los mejores artistas
y conjuntos que actuaron en
la última temporada en las
distintas categorías de artistas.
Fueron destacados asimismo
como los hechos de mayor
trascendencia positiva del año
2005 los ciclos de Pilar Golf,
ARS HUNGARICA y el de
Homenaje a Shostakovich de
la Orquesta Sinfónica Nacional. El cuerpo directivo titular
de la Asociación de Críticos
Musicales está integrado por
Héctor Coda (La Nación),
Juan Gelaf (Música Hoy).
Graciela Morgenstern (Infobae), Carlos Ure (La Prensa) y
Néstor Echevarría (La Capital
y LRA, Radio Nacional).
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Una carrera internacional

Péter Kraft nació en la Argentina, en el
seno de una familia muy activa de nuestra
colectividad. Después de hacer escalas en
Venezuela (donde se casó, también con una
ferviente descendiente de húngaros muy
activos, Patricia Vladár), siguió rumbo a un
master en Harvard y recaló en Miami, donde se convirtió en ejecutivo de American
Express. Esta ﬁrma internacional lo envió
para fundar la primera sucursal en un país de
la esfera soviética. Así surgió bajo su guía
y mando la American Express Budapest,
al frente de la cual estuvo algunos años.
Siguió en Hungría, primero como director

del Banco ING, para convertirse después
en Ministro de Turismo de Hungría. Al
cabo de su mandato, el gobierno lo nombró
embajador de Hungría en Perú. Después
de un buen inicio, la embajada fue cerrada,
pero Péter se quedó con su familia en Lima
y allí aprovechó su título de embajador que
no se pierde, aunque el cargo sí. Además,
contaba ya con múltiples contactos de alto
nivel tanto en el Perú como en Hungría y,
aprovechándolos, hete aquí cómo los explota en beneﬁcio de ambos países (datos
basados en el artículo del diario Expreso,
de Lima, Secc. Nacional, del 17.4.06):

El complejo, que deberá terminarse
para 2008, contará con un nuevo gran
hotel moderno 5 estrellas, en un terreno
de 275.000 m2 en la Reserva Nacional de
Paracas ubicada a unos 250 km de Lima,
en el departamento Ica. Se trata de un lugar
de encanto, si los hay, tanto por su ﬂora y
fauna como por su clima seco privilegiado,
de sol todo el año. Hace más de 60 años,
otro extranjero ya fue cautivado por estas
particularidades e instaló el primer hospe-

daje “Hotel Paracas”. Su nieto ahora es el
principal accionista del nuevo proyecto.
El hotel contará con 140 habitaciones,
bar, discoteca, tiendas, servicios varios,
amplios jardines, y hasta una laguna artiﬁcial para deportes acuáticos con su propio
beach club. Además, un amplísimo spa y
un Centro de Conferencias. Vale decir: un
resort completo...
Dato interesante: El futuro operador del
hotel salió por concurso entre una larga

G-Foto

Como estreno sudamericano se
interpretó la única obra sobreviviente
de Ján Patzelt, oriundo de Pozsony
(actualmente Bratislava, Eslovaquia):
la ópera-cantata Castor et Pollux. El
estreno tuvo lugar en el colegio jesuítico
de Sopron en 1743, y fue dedicada a
la familia del mecenas Esterházy. El

co que será la atracción de visitantes nacionales y extranjeros
Vista panorámica
de lo que será
el complejo desarrollado por el
urbanista Dietrich
Kunckel, de Venezuela, director-gerente de
Interconsult, especialista en proyectos turísticos
(D. Kunckel es
esposo de Ildikó
Fényes de Kunckel, presidenta
de LAMOSZSZ,
que es la Federación latinoamericana de entidades húngaras del continente. La R.)

lista de postores (aun representantes de cadenas como Hilton o Meliá). La ganadora
resultó la empresa Blue Three Hotels, la
más grande cadena de Brasil y conducirá
los destinos operacionales del nuevo gran
Hotel Paracas.
Como aclara Péter Kraft, los grandes
accionistas deberán contribuir con US$

Péter Kraft, director de la
consultora HCTSA–Consultores Turísticos está dedicado desde buen tiempo a promover proyectos turísticos de
gran alcance

500.000 cada uno para poder iniciar la
construcción y completar todo el proyecto
en tiempo determinado.
¡Le deseamos toda la suerte del mundo
al país hermano y al responsable de la
ideación con este nuevo grandioso proyecto turístico! La R. (Datos compilados
por SKH.)

Martes, 6 de junio, 19.30 horas en el Centro Naval, Florida 801

G-Foto

manuscrito está depositado en la ciudad
de Túrócszentmárton (actualmente
Martin, Eslovaquia) en el archivo de
la preservación del patrimonio cultural
eslovaco.
Luego se escuchó el salmo Miserere de
János Wohlmuth, de Sopron, compuesta
en 1690, cuyo original se encuentra en la
biblioteca luterana de esa ciudad, y que
fue transcripta por Sylvia Leidemann
para su estreno en Buenos Aires, en 2004.
Finalmente disfrutamos de tres arias
sacras de Harmonia Caelestis del príncipe
palatino Pál Esterházy, de 1711, una de la
colección de 55 piezas sacras recopiladas
por músicos de la corte de Esterházy.
Sylvia Leidemann dirigió con mano
experta la orquesta de instrumentos
originales (concertino Javier Weintraub),
y en las dos últimas obras cantó – cada vez
mejor - Coral Hungaria, con excelentes
solistas vocales: Silvina Sadoly y
Marcela Sotelano, sopranos, Milagros
Seijó, mezzosoprano, Pablo Travaglino,
contratenor, Manuel Núñez Camelino y
Martín Sacco, tenores, Norberto Marcos,
barítono y Alejandro Di Nardo, bajo).
El entusiasta aplauso prodigado fue
bien merecido por todos los intérpretes.
Miklós Székásy

EL RINCÓN DE MAUSI

TARTE TATIN

Ingredientes:
hojaldre
250 gr
manzanas
1,200 gr
manteca
150 gr
azúcar
350 gr
Helado de canela:
leche
1/2 L
azúcar
125 gr
yemas
6
canela en polvo
c/n
Preparación:
En una cacerola hacer un caramelo con
el azúcar y un poco de agua. Cuando
toma color oscuro sacarlo del fuego.

Mega hotel Paracas (Perú): Un gran complejo turísti-

Nuestro próximo concierto: Velada polaco-húngara

Música barroca de
Europa Central
Concierto de considerable
interés histórico

En el concierto de Ars Hungarica del
15 de mayo, patrocinado por la Embajada
de Eslovaquia, la Iglesia San Juan Bautista
quedó colmada de público. Asistieron
miembros del cuerpo diplomático, de
organismos internacionales y numerosos
turistas, especialmente brasileños y
norteamericanos.

SP. III

Agregarle de a poco la manteca, mezclando.
Verter rápidamente y con precaución el caramelo en un molde o cacerola de cobre.
Precalentar el horno a 180°C.
Pelar y cortar en dos (o cuatro) las manzanas, ubicarlas en el molde.
Cocinar 10 minutos. A media cocción
retirar el jugo que eliminan las manzanas
en el horno.
Estirar el hojaldre y cortar un disco del
tamaño del molde.
Sacar el molde del horno y recubrirlo con
el disco de hojaldre pinchado.
Cocinar nuevamente 25 minutos.
Dejar entibiar antes de desmoldar.
Acompañarla con crema batida y helado
de canela.

1) Música polaca, como parte de la Semana de
Cultura Polaca (2 al 8 de junio, organizada por la
Unión de los Polacos en la República Argentina
con el auspicio de la Embajada de la República
de Polonia):
a) Música antigua, instrumental y vocal: Dos
cantos emblemáticos del siglo XIII: “Bogurodzica”
(Madre de Dios) y “Gaude Mater Polonia”
(Alégrate, Madre Polonia), versión armonizada
del siglo XVII.
b) Siglo de Oro de la música polaca (S. XVI):
Cantos seculares y música cortesana extraída de
las distintas tabulaturas preservadas en el tiempo,
como la de Jan z Lublina (Juan de Lublin, Polonia,
ca. 1540), el madrigal polaco más antiguo de
Mikolaj z Krakowa (Miguel de Cracovia, siglo
XVI), y otras obras vocales e instrumentales de
siglos posteriores, hasta las canciones inspiradas
en temas folklóricos del siglo XIX.
Intérpretes: Ensamble La Sambuca, conjunto
vocal de cámara e instrumentos renacentistas.
Dirección: Hernán Vives. Agrupación vocal de
la Asociación Argentino Polaca, cantantes y dúo
de voces. Solistas: Román Modzelewski y Alicja

Cywiñska. Dirección general: Sylvia Leidemann.
2) Música húngara: Expresiones de la danza
Verbunkos, palabra que signiﬁca reclutamiento.
Se maniﬁesta hacia ﬁnes del siglo XVIII en los
campamentos militares donde los soldados húsares
atraían con sus danzas a los jóvenes campesinos
a las filas del ejército. Muchos compositores
centroeuropeos, como Franz Joseph Haydn, se
inspiraron en ella.
El programa mostrará el recorrido y las
inﬂuencias de esta música cristalizada en cuartetos
de cuerda del siglo XVIII (selección de danzas
Verbunkos de colecciones húngaras, un trío de
Haydn y el Cuarteto de cuerdas encontrado en los
archivos de las misiones jesuíticas de Chiquitos,
Bolivia, probablemente traído por religiosos
centroeuropeos). Intervienen Oleg Pishenin,
concertino, voces masculinas de Coral Hungaria.
Dirección Sylvia Leidemann.
Auspiciantes Embajada de la República de
Polonia, Embajada de la República de Hungría y
Ars Hungarica. Colabora la Asociación Cultural
Argentino Polaca de Buenos Aires. Organiza el
Centro Naval.

...Con el sudor de tu frente
Cuando nos toca la comprometedora responsabilidad de
transmitir enseñanzas a niños y
jóvenes, reﬂexionamos acerca
de qué fue lo que recibimos de
nuestros maestros para cumplir con un mandato moral y
continuar aquello que otros

emprendieron.
Nuestros antecesores nos inculcaron toda una
forma de vida. Entre los muchos elementos que
utilizaron para ello se destacan, para mí, una actitud que cobra vigencia para la sociedad en que
nos toca vivir ahora: es la actitud del esfuerzo
y el empeño para lograr una meta. El conﬂicto,
entonces, está ahora en la falta de metas. Si los
objetivos fueran claros quizás se podría valorar
el esfuerzo para conseguirlos.
Si escuchamos con atención los medios de
comunicación, en múltiples formas toman como
válido tener como meta “cómo pasarla mejor,
aportando, si es posible, poco y nada”. Nos
convencen de que ante un mundo estresante
nos merecemos ese viaje, ese spa, y todo tipo
de relax. Y no estoy en contra del merecido
descanso, pero que sea el séptimo día - ¡y que
los otros días se dediquen al trabajo!

ESGRIMA
CLUB HUNGÁRIA

PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

Con la práctica de un
deporte no hay escapatoria; pero si se ponen
ganas, antes o después
se obtendrán resultados.
Compilado por
Las gratificaciones que Henriette
Várszegi
nos impone una sociedad
facilista les quita a los jóvenes la satisfacción de
lograr algo por sí mismos. En consecuencia, se
suma otra frustración para la cual buscan más
satisfacción, porque ﬁnalmente lo que no es fruto
del trabajo deja una sensación de vacío.
En resumen, el maestro Gorondy nos repetía
que tengamos disciplina. Y ésa es una de las
claves. Quien sabe autocontrolarse puede controlar las circunstancias que lo rodean, o su actitud
contra ellas. El deportista sabe de esto y es una
lucha diaria contra su adversario más difícil, que
no es un oponente, ni un reloj, sino su propio yo.
Con la práctica se sale fortalecido. Un match,
un partido, es una réplica de la vida, por eso el
deportista está mejor preparado para afrontar las
adversidades física y psíquicamente.
Como elemento clave en la educación de
jóvenes y niños proponemos la práctica de un
deporte.
Actividades: Resultados del 6 de mayo:
Torneo Interfederaciones Córdoba
Cadetes espada masculino:
1° László Gáspár
Juveniles espada masculino:
1° László Gáspár - 2° Zsolt Gáspár

* un deporte moderno *

FORMACIÓN - RECREACIÓN - COMPETENCIA
DE ALTA PERFORMANCE
A partir de los 8 años - ambos sexos ﬂ orete, espada y sable
Martes, miércoles y jueves de 18 a 20.30 hs.
Sábados de 15 a 19 hs.

Maestros : Juan Gavajda - Ignacio Solari
INFORMES: Henriette Várszegi henriette@arqa.com – Tel. 4461-3992

Florete infantil – entrenando en el Club Hungária

FOTO HENRIETTE

SP. IV

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

ESEMÉNYNAPTÁR
2006 JÚNIUS - JÚLIUS

Június 3-4: CSERKÉSZVEZETŐI kirándulás
Június 6, kedd, 19.30 óra: KONCERT. Magyar-lengyel zeneest,
a „Lengyel hét” keretében. Lengyel együttesek és a Coral
Hungaria kamarakórusa, szólisták, Leidemann Sylvia karnagy.
Centro Naval díszterme. Florida 801, Capital
Június 17, szombat, 20.30 óra: DISZNÓTOROS VACSORA,
tánccal. Hungária Egyesület
Június 18, vasárnap, 12.30 óra: DISZNÓTOROS EBÉD SansSouci zenekarral a Valentín Alsinai Egyesületben
Június 25, vasárnap, 12 óra: SZENT LÁSZLÓ emlékünnep,
rövid műsor és ebéd. Szent László Iskola
Július 15, szombat, 16 óra: SZÉKÁSY MIKLÓS előadása
„Bartók Béla életműve kortársai tükrében”. Irodalmi Társaság,
Szent László Iskola. Utána tea.
Július 22, szombat, 20 óra: VIII. DÉL-AMERIKAI MAGYAR
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ 20. évfordulója, külföldi tánccsoportok,
zenészek. Colegio Marín. Av. Libertador 17.115, Beccar
Július 23, vasárnap, 20 óra: VIII. DÉL-AMERIKAI MAGYAR
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ, az 1956-os Forradalom 50. évfordulója
és a Bartók év keretében. Néptánc, zenekar és Coral Hungaria.
Auditorio Belgrano. Virrey Loreto 2348, Capital, Av. Cabildo
1300-as magasság. Jegyek elővételben július 1-től. 4799-4740
és 4711-1242
Július 24, hétfő: DÉL-AMERIKAI MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTESEK találkozója a Hungáriában. Este 20 óra
TÁNCHÁZ. Mindenkit szeretettel várunk!
Július 25 - 30: NÉPTÁNC-SZIMPÓZIUM néptáncosok részére.
Longchamps

Számos befutott
érdeklődésre sajnálattal hozzuk Olvasóink tudomására,
hogy a Magyar Köztársaság
külképviselete ezentúl nem
óhajtja elérhetőségének adatait lapunkban közzé tenni.

¡Aprenda idiomas!

húngaro e inglés
María M. de Benedek: 47992527 - mbenedek@arnet.com.ar
húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry: 47907081 - sbenedek@arnet.com.ar
Dora Miskolczy: 15-4569-2050
teodorami7@yahoo.com.ar
¡Agradeceremos
su donación para
enviar becarios a
Hungría!
Z.I.K. COMISIÓN
DE BECAS
Zaha Alexandra
4794-4986

playland park

Centro de entretenimiento
familiar - cumpleaños
Av. Cabildo 2475 - Capital
Arribeños y Monroe - Capital
(Superm. Norte 1° P.) 4511-2087

JUNIO 2006

CALENDARIO DE

JUNIO - JULIO 2006

ver direcciones bajo Nuestras Instituciones en la pág. 8

3 y 4 de junio: EXCURSIÓN de jefes scouts húngaros
Martes, 6 de junio, 19.30 hs.: VELADA MUSICAL POLACOHÚNGARA. Semana de Polonia. Conjuntos polacos, Coro de
Cámara Coral Hungaria, solistas. Directora general Sylvia Leidemann. Auditorio Centro Naval, Florida 801, Capital
Sábado, 17 de junio, 20.30 hs.: CENA CHACINADOS. Baile.
Club Hungária
Domingo, 18 de junio, 12.30 hs.: ALMUERZO CHACINADOS
en Valentín Alsina. Orquesta Sans-Souci
Domingo, 25 de junio, 12 hs.: HOMENAJE A SAN LADISLAO
y almuerzo. Colegio San Ladislao
Sábado, 15 de julio: DISERTACIÓN Miklós Székásy, Presidente
de Ars Hungarica sobre Béla Bartók, en húngaro. Colegio San
Ladislao
Sábado, 22 de julio, 20 hs.: 8° FESTIVAL SUDAMERICANO
DE DANZAS HÚNGARAS en su 20° aniversario. Conjuntos
folklóricos de la Argentina, Brasil y Uruguay. Salón de actos
Colegio Marín. Av. Libertador 17.115, Beccar
Domingo, 23 de julio, 20 hs.: 8° FESTIVAL SUDAMERICANO
DE DANZAS HÚNGARAS. Folklore, Orquesta y Coral Hungaria, 50° Aniversario de la Revolución Húngara y Año Bartók.
Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348, Capital, alt. Av. Cabildo
1300. Entradas dde. el 1º de julio 4799-4740 y 4711-1242
Lunes, 24 de julio: Encuentro y convivencia de los conjuntos
de baile. 20 hs.: PEÑA FOLKLÓRICA abierta a todo público
en el Club Hungária.
Martes 25 - Domingo 30: SIMPOSIO de folklore húngaro únicamente para los conjuntos de baile. Longchamps

ERDÉLYI

Dra. Gabriela Szegödi

Venta y Alquiler
de Propiedades
4229-8433
4205-1173

Abogada
Estudio 4581- 8895
15-5026-4512

CLUB HUNGÁRIA
BIBLIOTECA HÚNGARA

en el Club Hungária
(Pasaje Juncal 4250, 1° piso, Olivos. Tel.: 4799-8437)
Horario de atención al público:
los viernes de 19 a 21 hs.
Para concertar otros horarios:
4798-2596 - haynal@ﬁbertel.com.ar

Restaurante
CLUB HUNGÁRIA

Pasaje Juncal 4250, Olivos

Concesionario R. Omar Giménez

Abierto todas las noches excepto
lunes. Sábados y domingos
almuerzo y cena. Reservas al:
4799-8437 y 4711-0144
Solicite nuestra cobradora a
domicilio: Alejandra Argüello
4711-1242

¡Ayúdenos a
encontrar más
publicidad para
la colectividad
húngara!
Gracias.
CIERRE DE NUESTRA
EDICIÓN CONJUNTA DE
JULIO y AGOSTO:

18 de JUNIO

(fecha tope de la Redacción
para recibir material y/o
datos a publicar)
Tel.fax: 4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos
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: Sr. Gustavo: Martes a sábados 18 a 21.30 hs. Domingo 12.30 a 16 hs.

Pianos de cola y verticales

Aﬁnación – Mantenimiento – Restauraciones

4785-6388 / 15-5044 5137
Leopoldo Pérez Robledo

leopoldoperez@ﬁbertel.com.ar
http://ar.geocities.com/leopoldoperezrobledo

Méz (miel)
Pempő (jalea real)
Virágpor (polen)
Propolisz (propóleos)

Ózdy Sándor - méhész
4730-1530

Para suscripciones y publicidades
infórmese en 

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

Periódico húngaro de la Argentina
Directora: Susana Kesserű de Haynal
Administración: Trixi Graul de Bonapartian
Luis Monteverde 3132 - (1636) Olivos - Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4711-1242 amagyarhirlap@yahoo.com
http://epa.oszk.hu/amh
www.hhrf.org/amh
www.lamoszsz.hu/amh

