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Gyurcsány Ferenc úrnak
a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének
Miniszterelnök Úr!
2004 szeptemberében, az államfő
Önhöz intézett kérdésére válaszolva,
Ön határozottan kijelentette, hogy nincs
személyét érintő olyan összeférhetetlenségi, illetve más jogi vagy politikai
körülmény, amely megkérdőjelezné
a kormányfői felelősség vállalását,
a parlamenti többség biztosítását, a
kormányfő és a kormány alkotmányos és hatékony működését. Erre
kifejezetten utalt a köztársasági elnök
Országgyűlésnek küldött átirata, melyben Önt javasolta a Magyar Köztársaság
miniszterelnökének.
Úgy véljük, hogy mostanra az
Ön személyének megítélése, ebből
következően a közjogi helyzet is drámaian megváltozott. A miniszterelnök
úr közelmúltban nyilvánosságra került
titkos beszéde egyértelművé tette az
ország számára, hogy a teljes előző
kormányzati ciklusban, és azóta is,
Ön, majd kormánya, éveken át, tudatosan megtévesztette a magyar állampolgárokat az ország valós helyzetét
illetően, s ezzel lehetetlenné tette, hogy
felelős döntést hozzanak a 2006-os
országgyűlési választásokon.

Az ország sorsáért aggódó választópolgárként mélyen átérezzük a köztársaság
demokratikus rendjét veszélyeztető kormányzati gyakorlat lelepleződésének
súlyát, következményeit, veszélyeit.
Bizonyosak vagyunk abban, hogy Ön
helyzetében a kormányfői felelősség
tovább nem vállalható a demokrácia
erkölcsét fenyegető pusztító következmények miatt. Ide értjük mindazokat a
károkat, amelyek hazánk belső egyensúlya mellett az európai intézményeket,
ebből következően Magyarország nemzetközi megítélését is veszélyeztetik.
Döntését a megnyugvás, a közügyek
felelős intézésébe vetett hit megóvása,
a miniszterelnöki intézmény méltósága,
a halaszthatatlan reformok, a társadalmi
összefogás és megbékélés érdekében
kell haladéktalanul meghoznia.
Vannak rendkívüli helyzetek, amikor
egy politikus éppen visszavonulásával
teheti a legtöbbet hazájáért. Ezt kérjük
most Öntől!
Budapest, 2006. szeptember 22.
Mádl Ferenc, Bod Péter Ákos, Farkas
Ádám, Freund Tamás, Granasztói György,
Király Miklós, Kodolányi Gyula, Martonyi János, Sára Sándor, Szokolay Sándor,
Zlinszky János

Helyzet Magyarországon
Miután az argentínai sajtóban nem közöltek részletesebb híreket a Magyarországon
hirtelen beállt politikai és társadalmi
helyzetről (leginkább a "randalírozó és
Molotov bombákat hajigáló huligánokat"
mutatták, ahogy pl. az MTV székházát ostromolták és rombolták, miközben a rendőrség
a legdrasztikusabban és túlkapásoktól sem
mentes módon szorította őket vissza), igyekszünk a mi részünkről olvasóinkat kissé
bővebben tájékoztatni.
A CNN Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel elhangzott interjújából:
„Prime Minister, did you lie about the economy, or did you not?” (Miniszterelnök,
hazudott a gazdaság állapotáról, vagy sem?
[hogy megnyerje a szavazásokat? Szerk.]
– Ms. Becky Anderson, CNN, szept. 21)
Egy májusban elhangzott kormányfői
beszéd, amely a balatonöszödi kormányüdülőben, a szocialisták képviselő csoportjának ülésén hangzott el, késleltetett
robbantásként az egész nemzetre kiterjedő
botrányt okozott. Az ülésen készült hangfelvétel kiszivárgása folytán (szept. 16) ismertté vált, hogy Gyurcsány Ferenc beismerte:
másfél éven át hazudtak a magyar népnek
(„hazudtunk reggel, éjjel, meg este...”
- sic.), és négy évi kormányozásuk alatt
nem csináltak semmit.
Szószerinti idézete egy olyan résznek,
amely eltűri a nyomdafestéket:
„...Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél, két évet. Teljesen világos volt,
hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival
vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy
azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy
a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok
közös kormányzása azt valaha is megteszi.
És közben egyébként nem csináltunk
semmit négy évig. Semmit. Nem tudtok
mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl,
hogy a sz...ból visszahoztuk a kormányzást
a végére. Semmit. Ha el kell számolnunk
az országnak, hogy mit csináltunk négy év
alatt, akkor mit mondunk?” – (Gyurcsány
Ferenc)

Budapesti tudósítóink szerint 50-100
ezres tüntető tömegek gyűltek össze a Kossuth téren. Voltak ugyan békezavarók, de ott
volt az a „mást akaró réteg”, amely végtelen
fegyelemmel, tartással és kitartó követelésekkel igyekszik valódi változásokat elérni.
Sok fajta érdek, sok saját elképzelés, de
nincs nemzetvezér. Alig van szervezés,
inkább spontán akciók, rögtönzések. De
tekintélyes emberek is felszólaltak: Tőkés
László, Pozsgay Imre, Szűrös Mátyás,
Makovecz Imre, Schmitt Pál. És persze sok
ismeretlen ordítozott a mikrofonba.
A téren kortól függetlenül öregek, gyerekek, meg egy rokkantnyugdíjas is tolókocsiban: mindenkit érdekel az a sok-sok
üzenet, plakát és falragasz, amin keresztül
közlik a sajtó képviselőivel az ide vezető
problémák okát. A tömegnek egyöntetű
meggyőződése az, hogy nincs szabad
sajtó Magyarországon, és természetesen
a Kossuth téri eseményekről is bizonyos
érdekeknek megfelelően szelektálnak és
azt adjak közzé. Ingyen lehet kapni főtt
ételt, zsíros kenyeret hagymával, teát, vizet,
rászorulóknak perecet, szóval van egy olyan
összekovácsolós erő kint, ami a demonstrációból áterezhető.
Megjelent három darab nyomtatvány illetve petíció, amelyet nagy példányszámban
osztogatnak a Kossuth téren. Vannak benne
főkövetelések, amik rendszerváltást akarnak, alkotmánymódosítást, és a kommunista diktatúra megszüntetését. Új választások
kiírását követelik. Született egy Kossuthtéri induló is, amelyben „56 szelleme, itt
dobbant a Föld szíve” refrénnel énekel a
tömeg. A jogos követelések megvalósításához a külföldi magyaroknak (természetesen
főleg az 56-osoknak!) kellene segíteniük
megfogalmazni azokat a követeléseket,
amiket ők annak idején szerettek volna.
Azok ui. nagyjából fedik a mostaniakat.
Nemzetközi pillérekkel összekapcsolódott
programmal van esély a nemzetközi megítélés, illetve a helyi külföldi médiában való
hiteles tájékoztatásra. (Dr. Baloghné Tóth
Erika – Novák Gyula)
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Böjte Csaba testvér levele (Déva - 2006.IX.20):
Kedves Testvérek!
Döbbenten hallgatok és nem írok beszámolókat életünkről, a gyerekeinkről.
Úgy érzem, hogy kis sikereinkről, mindennapi győzelmeinkről, az új gyerekek
befogadásáról, mindenről hallgatnom
kell most, mikor Magyarországon ilyen
komoly morális válság van.
Hallgatok, mert meglep az a mérhetetlen cinizmus, ami a magyar kormány
első emberéből árad. Azt még tapasztaltam, hogy a puskázáson fogott gyerek
próbálja az egész osztályt befeketíteni,
csak hogy ő ne kapjon rossz jegyet
- „más is puskázik”. Olyant is láttam,
hogy a helytelenül vezető sofőr próbál
kimosakodni, hogy más is hajtott gyorsabban a kelleténél, de olyant, hogy
egy ilyen magas közméltóságot viselő
személy azzal mosakodjon, hogy más
is hazudik, tehát neki nem kell a dolgozatát visszaadnia, nem kell a hajtási
igazolványát leadnia, az ország méltóságát, morális nagyságát jelképező
bársonyszékből felkelnie, olyant el sem
tudtam képzelni.
Amennyiben a Miniszterelnöknek
elnézik a csalást, a hazugságot, akkor
az összes csaló, puskázó diáknak
joga van büntetés nélkül hazudni,
akkor az utakon joga van bárkinek
úgy vezetni, ahogy ő jónak látja, és
sajnos akkor az embereknek joga
lesz ablakokat bezúzni, rendőröket
megverni, székházakat felgyújtani.
A tetteiért mindenkinek felelnie kell,
a puskázó diáknak, a szabálytalankodó

autóvezetőnek, az ablakokat betörő ﬁataloknak, és legfőképpen a méltóságát
elvesztő miniszterelnöknek.
Tőlünk, kárpát-medencei magyaroktól a történelem sok mindent elvett, de
becsületünket, tisztességünket, csak
mi dobhatjuk oda. Tiszta szívvel imádkozom, hogy nemzetünk méltóságát
politikusaink ne tapossák a sárba.
A morális törvények mindenkit köteleznek, és ez alól nincs kivétel, erre
neveljük a gyermekeinket a templomainkban, iskoláinkban. Mindannyian
azt szeretnénk, ha egy olyan kárpátmedencei magyar közösségbe nőnének
fel, ahol felemelt fővel, büszkén mondhatnák, hogy ők becsületes, tisztességes
magyar emberek.
Hiszem, hogy sok-sok diák becsületesen készül az órákra. Hiszem, hogy soksok autóvezető betartja a szabályokat, és
azt is hiszem, hogy lehet becsületesen,
tisztességesen vezetni egy országot,
közméltóságot viselni. Ezt Szent István,
Szent László és utánuk még nagyon
sokan bebizonyították. Hiszem, hogy a
tanárnak joga van a csalót megbüntetni,
a rendőrnek joga van a szabálytalanul
vezetők hajtási engedélyét bevonni, és
azt is hiszem, hogy egy népnek joga van
a hazugságával büszkén kérkedő elöljáróitól a bizalmat megvonni. Szeretném
ezt a hitemet nyugodt szívvel tovább
adni a szeretettel hozzám bújó, tiszta
szívű gyermekeinknek.
Kisebb testvéri szeretettel imádkozom népem lelki megújulásáért.

Az argentínai média a tömegekről közölt néhány képet, de alább láthatunk kis ízelítőt a
kevésbé ismeretes különböző megnyilvánulásokból: (szept. 16 és október 2 közötti képek)

Kossuth tér, Budapest

(A következő 5 fotó Tóth Erikától)
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Az Olvasó írja...
Az AMH postarovata az olvasók fóruma. Az abban foglaltak teljes
egészében az író véleményét tükrözik. A szerkesztőség ugyanakkor
fenntartja a jogot, hogy a beérkezett leveleket szerkesztve közölje.

Kedves Barátaim!
A hétvégi események túlhaladták a tervezett beszámolómat. Tőkés László erdélyi
püspök és Duray Miklós felvidéki politikus
személyében két országosan ismert személyiség fogalmazta meg legtalálóbban a
kialakult helyzetet és állt nyiltan a felkelés
és az igazi, gyökeres változások mellé.
Gyurcsány távozása kevés, új választások
kellenek, új alkotmány, a közélet megtisztitása a kommunista mafﬁától, a privatizáció
teljes felülvizsgálata, a nyugati kölcsönök
felvételének megismerése visszamenőleg a
hetvenes évekig, felelősségre vonás. Az utóbbi 16 évben eltünt az állami vagyon 90 százaléka, az államadósság éves kamatterhe 5,
azaz öt milliárd dollár. Sok közszájon forgó
változat közül a legvalószinűbb, hogy a kommunisták maguk szivárogtatták ki egy hete
a felvételt, mert tudomásukra jutott, hogy
a Fidesz az október elsejei önkormányzati
választások kampányának utolsó napjaiban
ugyanezt tervezi. Ezért az egyetlen megoldás számukra az előre menekülés maradt,
hamarabb előjönni a felvétellel, és utána
beindítani a sajtógépezetüket a szavazópolgárok agymosására, a megmagyarázhatatlan
megmagyarázására. Sajnos vannak sikereik
e téren. Nyilvánvalóan provokátorokat is
bevetettek - és azóta is bevetnek a különböző
helyszíneken - a hétfői tv-székház ostromakor, de ez semmit sem von le az ostromló
felkelők érdemeiből, akik legalább pár órára
jelképesen elfoglalták az intézményt. A mai
felkelők csak annyira futtballhuligánok és
randalirózók, köztörvényes bűnözők, amenynyire ötvenhatos elődeik fasiszta csőcselék.
Csak a Magyar Televizióból egyedül több
tizmilliárd forint közpénzt loptak el az elmúlt
16 évben túlszámlázásokkal, műsorok külső
cégek általi gyártásával.
A jobboldalinak mondott parlamenti ellenzék szégyene, hogy a kommunisták 2006ban újabb csalással hatalomban maradtak.
És hogy mit hoz a jövő - nem tudni.
Téglássy Tamás, USA (szept. 27)
Kedves Barátaim!
Szeretnék arra rámutatni, hogy a “forradalom” szóhasználatot nem tudom elfogadni,
ugyanis ha forradalom lett volna, vagy lenne,
az mára már elsöpörte volna a jelenlegi kormányt és az egész rendszert. Erre megvolt a
lehetőség, de nem volt, és úgy tűnik: nincs
is vezér. Reméljük, hogy nemcsak ébredezik
a nép, hanem fel is ébred, amíg nem késő,
és valaki a változásnak az élére áll. Amíg
bevesszük a nagy sumákolást: tárgyalgatnak,
egyeztetnek, megalkusznak - csak etetnek
minket, mert az is gyengíti az ellenállást.
Isten adja, hogy tévedjek.
Hamran Aurél, Kanada (szept. 27)
Tisztelt Szerkesztő Asszony!
Számomra az Argentínai Magyar Hírlap
kiemelkedik a többi emigrációs újság közül
annyiban, hogy a helyi, a közösséget érintő
hírekre összpontosít. Igaz, a főbb hazai és
nemzetközi hírek és helyzet is fontosak,
és az is, hogy az újságnak meglegyen az
azokról való véleménye és a szellemisége,
ami - hál’Istennek - Maguknál megvan.
De az AMH - bölcsen - nem közvetlen
kommentár formájában ismerteti ezeket,
hanem publicisták vagy közírók (mint pl.
Csapó Endre, Stirling György vagy Barkuti
Jenő) írásai, vagy személyes véleményekhez

kapcsolódóan. Oda akarok ezzel kilyukadni,
hogy az újságot olvasva így ismeretlenül is
az a benyomásom, hogy az argentin magyar
kolónia sokkal összeforrottabb, mint sok
más közösség (itt Észak-Amerikában talán
Clevelanddel tudnám összevetni, ahol hasonlóan erős a közösségi szellem). A rendszeres
hozzászólókat szinte már „ismeri” az ember
így, a távolból is!
Tudom, tudom, a valós helyzet feltehetőleg nem ennyire rózsás, hiszen a kolónia
kicsi, kevés az aktív tag, sok az érdektelen
vagy a torzsalkodó, és mindez az „összetartás” viszonylagos, amellett rengeteg munkát
igényel, de mégis ez a (jó) érzésem a lapot
olvasva. Különösen jó, hogy az ifjúságnak
is helyet adnak, akik úgy látom szívesen
nyilatkoznak meg az újság lapjain, így ők is
magukénak érzik majd azt.
Kézcsókkal Tóth Gergely, Kalifornia
Kedves Zsuzsó!
Jól megvagyunk, és csodálattal olvassuk
remekül szerkesztett és dúsan tartalmas
újságodat. Remélem, jól bírod és nem túl
fárasztó ez a rengeteg munka. Nagyon
szomorú hírek jönnek Budapestről. Nehéz
kielemezni, hogy mit lehet tenni ebben a
helyzetben.
Sokszor üdvözlünk
Mező György és Koós Krisztina,
Windermere, Florida
Kedves Zsuzsó!
Az újságod számról-számra érdekesebb
és értékesebb, gratulálok! A szeptemberiben
különösen meghatott a „Temas de actualidad - y no tanto” cikked. Végre lehetett
hallani egy józan, az igazsághoz hű hangot
is! Személyesen az én életem legboldogabb
szakasza - gyerekkor - éppen erre az időre
esett, 1930 és 1945 között. Akkor még volt
remény egy visszaszerzett Nagymagyarországban!
Küldök egy rövid beszámolót egy itteni
rendezvényről, ahol a kis magyar csoport is
részt vett. (l. beszámolót a 6. o.-on. Szerk.)
Sok üdvözlettel
Becske Gábor, Santa Fe
Tisztelt Cím!
Bartha András vagyok, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége volt elnöke,
jelenleg informatikus alkalmazottja. Felhívom ﬁgyelmét a már 2004-től működő
honlapunkra, amelynek elérhetősége:
www.csango.ro . E honlapon naprakész
információkat talál a Moldvában, és főleg
Bákó megyében élő csángómagyarok
helyzetéről, a Szövetség tevékenységéről
és terveiről; a http://reverinda.csango.ro
címen pedig a magyarórára járó gyermekek írásait olvashatják, rajzait láthatják az
általuk szerkesztett havi rendszerességgel
megjelenő gyermeklapban, amelynek neve
Reverinda.
Nagy öröm lenne számunkra, ha e két
linket tovább népszerűsítenék, hivatkozásként felvennék honlapjaikra, és rendszeresen visszatérnének rájuk. Aki érdekelt,
nyitottak vagyunk, sőt, szívesen vennénk
a banner és link-cserét is.
Remélem, felkeltettem ﬁgyelmüket. Jó
böngészést / tájékozódást!
Tisztelettel,
Bartha András, informatikus
(Borto Andrei szigonyos@easynet.ro)
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EGYHÁZAK NYILATKOZATA
Nyilatkozat (kivonatosan)
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Zsinata
Elnökségének nyilatkozata a miniszterelnök 2006.
szeptember 17-én közzétett beszédéről (szept. 18):
... Meggyőződésünk szerint a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalom nem létezhet az
azt működtető erkölcsi kategóriák tudatos ﬁgyelmen kívül hagyásával. A jogállam sajátosságaként
ismert szólásszabadság joga nem cserélhető fel a
hazug szólás szabadságával. Erre nem építhető
közösségi boldogulás és jövőkép. (...) Soha nem
lehet a hazugság szinte szükségszerű erényként
való vállalása. Az emberiség évezredes erkölcsi
tapasztalata azt mutatja, hogy a hazugság beismerésének következménye csak az azzal való
közösség megtagadása lehet.
Súlyos és aggasztó jelenségnek tartjuk,
ha a választók bizalmából hatalmat gyakorlók nem bíznak meg a választók helyes
ítélőképességében, és nem az ő nevükben,
hanem helyettük akarnak dönteni. Fontosnak
tartjuk a személyes felelősségvállalást, amely
nélkül megkérdőjeleződik minden demokratikus
érték. Ma, amikor az emberek kiábrándultak
a politikából, a közéletből és sok, felelősséget
viselő személyiségből, akkor különösen is
veszélyes felelőtlen kijelentésekkel tovább gyengíteni a demokratikus intézményrendszer hitelét.
(...) Imádkozunk azért, hogy egyre többen válaszszák a felelősség áthárítása helyett a közösségért
való felelősség vállalását. Isten adja meg ehhez
nekünk az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak
lelkét!
Dr. Bölcskei Gusztáv, püspök
Dr. Nagy Sándor, főgondnok
A református, evangélikus, baptista, metodista,
anglikán és orthodox egyházak képviseletében

Nyilatkozat

A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Állandó Tanácsa
(szept. 20):
Az elmúlt napok erkölcsi
válságában nem maradhatunk
szótlanok. Minden ország
alapja az igazság és az igazságosság. Hazugságra egészséges társadalom nem épülhet.
Felelősséget érzünk hazánk és nemzetünk
jövőjéért. Ezért a megoldást az erkölcsi megújulás, az igazság és igazságosság szellemében
kell keresni. Szükségesnek tartjuk, hogy akik
felelősek országunkért, ebben a szellemben
cselekedjenek.
Határozottan elítéljük a törvényellenes randalírozást, bárhonnan eredjen is. Ugyanakkor
fontosnak tartjuk a szólás- és gyülekezési szabadság demokratikus alapjogainak tiszteletben
tartását is.
Sürgetjük és segíteni akarjuk a társadalom
megújulását, amelynek útja csak a morális megújulás lehet. Egyházunk a maga tanításával ennek
szolgálatában áll.
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Állandó Tanácsa
Dr. Benyik György, Titkárság

Szerkesztőségi üzenet:

Az AMH szerkesztője és munkatársa ez
úton köszönik az olvasótáborból beérkezett
számos elismerést és dicséretet az októberi
szám tartalmát és külsejét illetőleg. A jó
felbontású képek különös tetszést váltottak
ki. Ígérjük, hogy továbbra is fönntartjuk a
legtágabb igényeket kielégíteni igyekvő
elkötelezettségünket.

HELYZET MAGYARORSZÁGON... folyt. az 1. oldalról

A kormány jelképes eltemetése Fotó Tóth Erika

Rendőrségi védelem

Mi lesz?

Üzenet

Szilágyi Ákos (USA),
aki itt is járt közöttünk,
ezt a szívhez szóló, döbbenetes emlékművet tervezte a Forradalom 50.
évfordulójára, Budapestre. Reméljük, hogy a
hatóságok beleegyeznek
megvalósításába!
Részletesebb megtekintés:

(Fotók Novák Gyula)

www.nemenyi.net/headpages/
polgari.asp?MainID=39&FID=4

A Tér-erő legyen veletek! Kossuth tér, szept. 23
(Fotó Csaba Zoltán)

www.NewYorkPolgariKor.com

Vélemény:
Zbigniew Brzezinski volt USA
nemzetbiztonsági tanácsadó véleménye
A máig a legbefolyásosabb amerikai
külpolitikai szakemberek közé tartozó
Zbigniew Brzezinski szerint nem fér bele
a demokráciába, hogy egy miniszterelnök
félrevezeti az országát és az Európai Uniót.
Gyurcsány Ferencnek le kell mondania:
„Ha egy miniszterelnök hazudik az országának és hazudik az Európai Uniónak, úgy
gondolom, kárt okoz a demokráciának, és
ebből le kell vonnia a helyes következtetést”. Úgy vélte, Gyurcsány Ferenc hiteltelenné tette magát: „Világos, hogy milyen
következtetést kell levonnia ebből, természetesen le kell mondania”, és valakinek a
pártjából vagy a koalícióból át kell vennie
a kormányfői posztot – tette hozzá.
A budapesti zavargásokkal kapcsolatban
kijelentette: szó sincsen újabb 56-ról, képtelenség ezt állítani. Magyarországon nem
forradalom zajlik a hatalom megszerzése
érdekében, és nem is egy idegen megszálló
hatalom kiűzése céljából tört ki felkelés.
Mint fogalmazott, a zavargások nem valami isteni jelre következtek be, hanem egy
komoly politikai probléma van a háttérben. „Mit gondoljon a világ arról, hogy a
kormányfő megtéveszti a választókat és az
EU-t, ezt elmondja, és ezzel elintézettnek
tekinti az ügyet?” – tette fel a kérdést Brzezinski. (Híradó)
*
Sólyom László köztársasági elnök október elsején este, az önkormányzati választások után egy rövid és világos beszédével
kijelölte az utat az Országgyűlés számára,
és – amennyiben a képviselők nem értenek a
szóból – hetekre-hónapokra muníciót adott
a Kossuth téri tüntetőknek.
Az államfő kifejtette, hogy a miniszterelnök folyamatosan kitért az alapkérdés
tisztázása elől, a megtisztulás elmaradt,
az országszerte kialakuló békés tüntetések jogos felháborodásból születtek, és
az emberek egészséges erkölcsi érzékét
bizonyították. „Most az Országgyűlésnek
van cselekvési lehetősége. A kormány az
Országgyűlésnek felelős. Az Országgyűlés
dönt a miniszterelnök személyéről. Az
Országgyűlés helyreállíthatja a szükséges
társadalmi bizalmat. A megoldás kulcsa a
parlamenti többség kezében van.”
Magyarország választási térképe megváltozott: a Fidesz–KDNP több helyen abszolút
többséget szerzett és így gyökeresen új helyzet teremtődött. A koalíciónak megmaradt
Szeged, Miskolc és Pécs (de több helyen
ellenzéki testülettel kell együttműködnie a
városvezetőnek). Azonban a legfontosabb
bástya: a fővárosban továbbra is Demszky
Gábor a főpolgármester. (Lukács Csaba
cikke nyomán - MN okt. 2)

2006. November
Kurucz László:

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Balkáni hegyek között

Kirándulásaim közül
a régi bas-kirsia /vákülönösen emlékezesárhely/ ma is pont
olyan, mintha Anatólia
tes maradt számomra
közepén lenne, szűk
boszniai látogatásom.
Nagyon régen érdekelt
utcák, alacsony házak, parányi üzletek,
már a bogumil-szekta
ahol a cipőfűzőtől a
története és most végre
bronzkannáig minsikerült eljutnom Hercegovina egy félreeső
dent lehet kapni. A
Csontváry Kosztka Tivadar: A mostari híd
nagymecset nemcsak
sarkába, ahol egy 700
éves temető különös módon őrzi a bogumilok kívülről gyönyörű, hanem belülről is, csodás
emlékét. A bogumilok történetét persze ma is szőnyegek borítják. Sajnos olyan sötét, hogy
nyomozzák, ami elég nehéz feladat, mert alig nem lehet belülről fényképezni. Épségben
100-150 évig léteztek: vagy beolvadtak az
iszlámba, vagy visszatértek előbbi, keresztény
hitükre, főleg a horvát ferences szerzetesek
révén. Mégis történetüket először egy magyar
ferences írta meg latinul, Fr. Zalka Balázs.
A bogumil-szekta a perzsa manicheus
hitből ered, majd Bizáncon keresztül eljutott
Bulgáriába, és a XIII. és XIV. században a
Balkán nyugati részén is megvetette a lábát
és befolyását gyorsan növelte. A szekta két
teremtőt ismert: a Jót és a Rosszat; híveitől
meglehetősen szigorú, szinte aszkétikus
életet követelt; papokat nem tartottak, de a
Balkánon már bizonyos keresztény elemekkel A szarajevói nagymecset
Fotó Kurucz
gazdagodtak. Ikonográﬁájukban igen gyakran
szerepel a természetesen római eredetű fele- működik a 400 éves fürdő is, ahová csak azért
melt jobb kéz, széttárt ujjakkal, aminek ősi nem engedtek be, mert aznap éppen a höljelentése: „Béke veled, fegyver nélkül jövök”. gyeknek volt fenntartva. Viszont nem szabad
Az előrenyújtott jobb tenyér legtöbbször kihagyni a feketét, amit egy pici kis rézüstből
szinte természetellenesen nagy, hangsúlyozva szervíroznak, és amiből a bosnyákok naponta
a békés szándékot. Érthető, hogy azokban az négyet, ötöt is lehajtanak.
Rendkívül érdekes
időkben a béke a legnagyobb jónak számított
a nagy zsinagóga,
- ma nem?...
Halottaikat a földbe ásták és föléjük egy amit 400 évvel ezelőtt
darabból álló óriási köveket tettek, amelyeken
a Spanyolországból
vallási szimbólumok, néha mértani ábrák vol- kiüldözött szefárd zsitak kifaragva. Egy sírkövön felfedeztem egy dók alapítottak. Maguk
között csak az ó-spanyol ladinó-t beszélték, mígnem a németek
szinte maradéktalanul
kipusztították őket és
a templomot a benne A 400 éves szefard zsilévő könyvtárral együtt nagóga Szarajevóban
Fotó Kurucz
felgyújtották. Ma már
nincsenek jóformán zsidók Szarajevóban, de
akkor épp egy öreg bácsi volt ott látogatóban,
aki Szalonikiben lakik. Nem mindennapi
élmény volt egy 400 éves spanyol nyelven
társalogni. Bosznia volt egyébként az egyetlen
Bogumil sírkövek, a szerzővel
Fotó Kurucz
ország, ahol nyelvproblémáim voltak, mert
hárfát, meglehetősen primitív formában: lehet, horvátul nem tudok, és még a némettel is csak
hogy a halott volt muzsikus - vagy csak az égi a hotelben boldogultam. Egész nap szótárral
hárfát, amely nagyon ősi, ázsiai szimbólum, a kezemben jártam a várost.
faragták a kőbe? Egy időben még a pápai
Noha érthetően nem
elismerést is megkapták, de Rómában hamatáplálok különös szimrosan rájöttek, hogy a szektának semmiféle
pátiát a Habsburgok
keresztény eredete nincs. Így a pápa utasította
iránt, mégis nagyon
a mi Zsigmond királyunkat, aki akkor Bosznia
hatott rám a sarok, ahol
ura volt, egy erélyes keresztes hadjáratra a
Ferenc Ferdinándot
bogumilok ellen, de nem sok eredményt ért el.
meggyilkolták. Negyedórát ültem a házA törökök rövidesen meghódították Boszniát
zal szemben a hídon,
és éppen a bogumilok voltak, akik elsőnek
elgondolkozva, hogy
tértek át a mohamedán hitre.
egy ilyen semmitmonA horvátok és a szerbek közül csak későbben
és csak erős nyomásra lettek hitehagyott kedó utcasarok is meg
meggyilkolták tudja fordítani a világ
resztények, viszont a törökök kivonulása után Ahol
Ferenc Ferdinándot
még sokkal jobban szaporodtak, és ma már az
Fotó Kurucz sorsát.
ún. bosnyákok, mohamedán horvátok, több
A kívülről jelenmint fele követi az iszlám hitét. Hercegovi- téktelen, barokk görögkeleti templom ikonában már csak mutatóba találni keresztény nosztázionja szerény, de még a nagyszerű matemplomot, lehet ma már mecset formájában, gyar útikönyv szerint is belső architektúrája
ami nem ritka. A különös, hogy ezek a mu- egyedülálló, mert olyan régi a bizánci stílusa,
amilyet már építése idején sem alkalmaztak
zulmánok horvátul beszélnek, törökül nem
is tudnak és a szertartások nyelve - arab... Konstantinápolyban. Elég barátságtalanul
Egyébként nagyon kedves, békés emberek, néztek rám, éppen csak hogy ki nem dobtak.
de amikor egy vendéglőben az ízletes kebab- Persze Boszniában a szerbeket nem nagyon
csicsához /apró, sült kolbászok/ bort kértem, tanácsos emlegetni, keserű emlékeik vannak
azt mondták, hogy sajnálják, azt nem árulnak, róluk…
még sört sem, mert muzulmánok. Coca ColáMostar ma már teljesen muzulmán jellegű
val kísérve ettem meg a ﬁnom sült húst...
város, gyönyörű helyen a folyó mellett,
Ebben a girbegörbe országban a török de még mindig félig-meddig romhalmaz:
hódítás nyomait mindenhol fel lehet fedezni. nincs egy ház belövések nélkül, a gyönyörű
Ami jó a turisták számára: ez talán Európa műemlékeknek sokszor csak a romjai maradtak meg az eszlegolcsóbb országa, a közlekedést kivéve. És
telen pusztítás nyotalán a legszánalomraméltóbb is. A polgárháború rettenetesen megviselte az országot.
mán. A templomokat
A Budapestről induló „Nemzetközi Gyors”
a különböző vallások
összesen két kocsi, amelyek nagyszerűen
más országok segítségével rendbe hozták,
gurulnak Pécsig a Zágrábi Intercitihez kapde a város nagyobb
csolva. De az alig 70 km-es horvát szakasz
része ma is úgy néz ki,
rémálom. Éjjel 11 és reggel 4 között, ameddig
tart a 70 km-es út legalább négyszer jönnek
mint Drezda 1945-ben.
ellenőrizni, pecsételni, csak aludni nem hagyCsupán néhány – nyunak. Szerencsére hajnalban már kitárulnak a
gati - multi vadonatúj
csodálatos boszniai hegyek, völgyek, és kora Ali mecset Mostar
üzlet-házai tanúsítják,
reggel már meg is érkezünk Szarajevóba.
Fotó Kurucz hogy a pénz mindennél
Szarajevó talán kevesebbet szenvedett,
fontosabb.

3. OLDAL

Saáry Éva (Lugano):

M e s s ze m é g a h a t á r ?
1956. november

- Vigyétek magatokkal
ezt az üveg rumot! erősködött Rudi, aki idős édesanyjára való
tekintettel nem hagyhatta el az országot.
- Ki tudja, hová, milyen körülmények
közé kerültök!? Szükségetek lehet egy kis
szíverősítőre!
Először nem akartuk elfogadni, aztán mégiscsak a zsebünkbe csúsztattuk a flaskát:
úgysem volt sok csomagunk, csak a ruha, amit
magunkra vettünk.
S okosan tettük! Ez a vonakodva magunkkal
hozott üveg rum adott meleget és kitartást
azon a pokoli éjszakán. Nélküle talán ma itt
sem lennénk!
*
A hajnal nyirkos, és szállingózik a hó, midőn
végigkopogunk a kihalt - csupán orosz tankok
rémeivel teli - városon, át a hídon a pályaudvarig, ahonnan reggelenként mindig indul
vonat a nyugati határ irányába.
Négyen vagyunk: barátnőm Gitta, újdonsült
vőlegénye, Rézsó Jóska és annak öccse Laci
(vékonydongájú, jávorbajuszos ﬁatalember).
Már a határ közelében járhatunk, midőn
a kalauznő (aki egyébként fölöslegesen
tartózkodik a vonaton, mert senkinek sincs
jegye) végigfut a vagonokon, s harsány hangon, mintha csak a soros állomás nevét akarná
közölni, bejelenti:
- Aki disszidálni akar, szálljon ki azonnal,
mert a következő faluban ávósok és oroszok
várakoznak!
A szerelvény lassít, és nagy csikorgással
megáll Lébény előtt, a nyílt pályán. A kocsik
tüneményes gyorsasággal ürülnek ki.
Délután 2 óra lehet. A hófelhők hasadékain
bágyadtan szűrődik át a fény. Előttünk végtelen szántóföldek. - Most merre?...
Semmi helyismeretünk nincs, de félünk nagyobb csoportokhoz csatlakozni, mert azokat
könnyebben „lekapcsolják”; annál is inkább,
mert az ilyen összeverődött nyájak élén rendszerint nagyhangú „vezérkosok” hőzöngnek,
magukra vonva a ﬁgyelmet.
Behúzódunk egy kukoricagúlába ebédelni
- mármint elfogyasztani a magunkkal hozott
hideg elemózsiát.
- Vissza nem fordulunk semmiképpen!
- szűrjük le tanakodásaink eredményét. Majdcsak megtaláljuk a határt! A kalauznő
azt mondta, nincs messze!
Az utakat elkerüljük. A házakat is. Megmegbicsakló bokával, de erőltetett menetben
törünk előre - vaktában. A keményre fagyott
rögök között keserves a járás, de senki sem
panaszkodik (ilyen helyzetben nincs mit
panaszkodni).
*
November végén rövidek a nappalok, hamar
beáll a sötétség. Délután 6 körül már alig
látunk, s számunkra kezdetét veszi életünk
leghosszabb éjszakája, mely görög hitregék
alvilági bolyongásait idézi. Arcraborult
hullák, földre terített térképeiket suba alatt,
zseblámpával tanulmányozó, vitatkozó csoportok s egy fekete folyó (Rába? Rábca?),
amelynek hosszában ide-oda kell vándorolni,
mivel az összes hidakat fölrobbantották. Kapzsi parasztok, akik jó pénzért rossz tanácsot
adnak, s a legkritikusabb helyen és pillanatban
hagyják magukra védenceiket, de jószívű,
szolgálatkész határőrök is, akik pusztán azért
Különösen aljas cselekedet volt a 400 éves
híd felrobbantása (a többi hat hidat épségben
hagyták), amin amúgy is csak gyalog, esetleg csacsival lehet közlekedni. Nemrégiben
megtalálták az eredeti terveket és magyar (!!!)
katonák úgy építették fel, ahogyan eredetileg

A helyreállított híd Mostarban

Fotó Kurucz

is állt. Gyönyörű látvány, minden oldalról,
nem hiába ihlette meg még híres festőnket,
Csontváry Kosztka Tivadart is, akinek talán
legszebb képe éppen a mostari híd.

fagyoskodnak a kegyetlen éjszakában, hogy
segítsék a menekülőket.
Kóborlunk, keringünk össze-vissza. Látunk
ugyan időnként színes rakétákat felröppenni
valahonnan a közelből, de félünk tőlük, s
igyekszünk őket messzire elkerülni.
Élesen kirajzolódik emlékezetemben még
ma is egy csőszkunyhónak a képe. Petróleumlámpa fénye világítja meg az ágakból,
levelekből összerótt falakat. Rongyokból
vetett vacok, pár kosár őszi alma és egy
nyöszörgő öregember... Nekiindult a határnak,
de kiﬁcamította a bokáját. Övéi elmentek,
magára hagyták. Most mihez kezdjen?
Hajnal felé egyre hűvösebb lesz, s ebben
a különben is nyomasztó időszakban kétségeink erőre kapnak. Már azon töprengünk,
hogy vissza kellene fordulnunk. Végsőkig
elcsigázottak, éhesek vagyunk. Vacogunk
az idegfeszültségtől és a dermesztő hidegtől.
Akkor vesszük elő a rumot, amelynek minden
csöppje forró tűzként árad szét tagjainkban.
- Nem lehet messze a határ! Már nem lehet messze! - támad föl ismét szívünkben a
remény.
*
Pirkad, amidőn megpillantjuk az első
határőrtornyot. Halvány körvonalakkal bontakozik ki a téli ég szürke egyhangúságából.
Végre biztosak vagyunk a dolgunkban. Utolsó erőnket összeszedve iramodunk neki.
Recseg-ropog a világ... Minél óvatosabban
próbálunk lépegetni, annál fülsiketítőbb a
lárma.
- Úristen! Ez egy nádas!
Zsombék, ingovány, víz... ki tudja, mi van a
lábunk alatt? Szerencsére, mindenfelé tompán
csillog a jég.
Egyszerre halljuk, hogy valaki lélekszakadva fut utánunk.
- Megölöm! - sziszegi Jóska. - Nem hagyom
magam elfogni!
S már fordulna is vissza, mint „a sértett
vadkan”, midőn megszólal egy hang:
- Ne féljenek! Jót
akarok! - lihegi
már messziről. Határőr vagyok,
megmutatom maguknak az utat. Ha
nem vigyáznak,
elmerülnek.
Lecsöndesedünk. Bevárjuk.
És csakugyan elmagyarázza, hogyan, merre kell
mennünk.
Kiérünk a nádasból, végre szilárd
talajra. Már teljesen világos van. Jól lehet látni a tornyokat, a
vigasztalan tájat, sőt az osztrák vöröskereszteseket is, akik autóik mellett várakoznak.
De köztünk van még egy patak!
- Belegázoljunk?
Ekkor vesszük észre hátunkban (vagy 200
méterre) az orosz járőrt. Óvatosan, halkan
jönnek, kezük a géppisztoly ravaszán...

„Ellenőrzés a határmentén”

Gondolkodás nélkül ugrunk neki a víznek.
Szerencsére, kemény páncél födi. Még csak
meg sem reccsen alattunk. A ruszkik pedig
- határközelben lévén - már nem lőhetnek.
*
A vöröskeresztesektől tudjuk meg, hogy a
színes rakétákat, a menekülők tájékoztatására
(irányjelzőnek) ők lőtték föl.
- Ó, ha tudtuk volna!
De most már mindegy.
Megisszuk a kezünkbe nyomott forró teát,
és összecsuklunk „mint a colstok”. Hullaként
raknak föl bennünket a kis buszokra, hogy
bevigyenek a legközelebbi (andaui?) iskolába, ahol a hevenyészett szalmazsákokon
kialudhatjuk magunkat. Van, aki két napig
föl sem ébred.
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BRAZÍLIAI
HÍRADÓ

(Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól)
Október 1-én Brazília 126 millió szavazásra jogosult polgára járult az urnákhoz.
A 4 éve uralmon lévő Munkáspárt, Partido
Trabalhista = PT elnök,
Luiz Inácio Lula da Silva
utolsó két éve korrupciók
szövevényein botladozott.
Az első, amire az ország
felﬁgyelt, egy nyilvánosságra hozott ﬁlmdarabka
volt, amint egy közhivatalnok egy pénzcsomót
átvesz és egy gyors mozdulattal a zsebébe
csúsztat. Az elrejtett gép ezt ﬁlmre vette
és másnap az egész ország megdöbbenve
láthatta az esti tv-adásban. Ez robbantotta
ki az első kivizsgálásokat, és ezek után
nap mind nap több és több hasonló dolog
került felszínre. 1. Korrupció az országos
postahivatalban. 2. Korrupció a 2002-es
elnökválasztás alkalmával, amely hatalmas
pénzösszegek segítségével győzött, „...hát
„caixa 2” (adományok, bevételek, amiről a
párt, vagy jelöltek nem számoltak el) mindig is létezett országunkban” – védekezett
Lula elnök a nyilvánosság előtt. De jöttek a
fenyegető kérdések - honnan jött ez a temérdek sok pénz és miket ígértek érte? A pénz
sok helyről jött: külföldről (Portugália, Kolumbia, stb.), vidékről (cégek, vállalkozók,
nagypénzű személyek). A 3. korrupciós eset
volt talán az, amelyik a legtöbb politikust
bemaszatolta: a kormánypárt (PT) hosszú
időn keresztül leﬁzette az ellenzék hajlékonyabb-derekú képviselőit, hogy a parlamenti
döntéseken a kormány szavazataihoz csatlakozzanak. Az illető ellenzéki politikusok
vagy egyben kapták meg a kenőpénzt vagy
rendszeres havi ﬁzetésként, a „mensalão”ban. Ebben az ügyben a parlamenti kivizsgálás folyamán sokan le is buktak. Lula
állította, hogy „nem tudott semmiről”, de
amikor már nem lehetett a bűntettek komolyságát lenyelni, az elnök a legkedvesebb,
legközelebbi és legbizalmibb munkatársaitól
kellett megváljon, akik vastagon bele voltak
ezekbe az ügyekbe keveredve. 4.-ként jött
a mentőautók hatalmas felárral való vásárlása. Az ebben a korrupcióban szereplő
politikusokat a sajtó igen találóan „sanguessugá”-knak, azaz piócáknak nevezte
el. Az 5. és utolsó gaztett már a választások
előtti hetekben került a nyilvánosság elé, de
végül is visszafelé sült el. A kormánypárt
(PT) rendelt egy megterhelő, hamis leírást
az ellenzék jelöltjeiről, amiért US dollárban
250.000-et ﬁzettek. A rendőrség egy nem
korrupt részlege idejében lefülelte valahogy
az ügyet - lefényképezte a hatalmas pénzhegyet - R$ 1.700.000-ről van szó – és az esti
adásban a tv minden állomásán bemutatta az
országnak. Lula elnökünk, mint ahogy már
az elmúlt 2 éven keresztül „semmiről sem tudott”, ennek a dossziénak a megrendeléséről
sem, pedig mindez végeredményben az orra
alatt folyt le, legközelebbi tanácsadói részvételével – az elnöki palotában, ugyanazon az
emeleten, ahol az ő dolgozószobája is van...
Ez aztán nagyon megrendítette Lula leglelkesebb híveit is.

Az utolsó döfést, hogy Lula az első
turnusban fölényesen ne nyerjen, talán
az adta meg, hogy a választási kampány
legutolsó estjén, a legnagyobb tv-állomás
(Globo) által összehívott elnökjelöltek
utolsó vitaestéjére Lula nem ment el. Ország-világ láthatta az üres székét. Miért
nem ment el? Arroganciából? - hogy „ah,
hát úgyis én nyerek, hisz minden Gallupjóslás számai ezt mutatták”? Vagy félt, hogy
a feltett kellemetlen kérdésekre nem tud
felelni? Lula beszélni igenis jól tud, mindent meg tud magyarázni: elhihetően, nem
komplikált szavakkal, jól érthetően, hogy

még a legegyszerűbb ember is megértse. Vagy nem
ment el, mert félt Heloisa Helena jelölttől,
akit a PT kiközösített soraiból, mert mint
bennfentes nagy szájával olyasmiket hozott nyilvánosságra, amiket a párt nagyon
nem akart szétkürtölni – szóval félt ettől
a borotvaeszű és főleg élesnyelvű volt
párttestvér kérdéseitől? Mindegy, hogy
miért nem ment el. De ott állt az üres szék
„Lula” felirattal és az egész ország nézte.
Lula, aki az évek folyamán egy mítosszá
nőtte ki magát: a magával ragadó beszédű
vasesztergályos munkásból, a 6 elemit
végzett szakszervezeti vezérből lett államelnöke 180 millió embernek... ez a mítosz
valahogy leomlott.
Mi, a rádiót hallgató, tv-néző, újságot
olvasó nép a korrupt kormány minden
erkölcstelen, sötét ügyködéséről azon melegiben értesültünk kormánypárti, avagy
ellenzéki újságokból, s bár nevettünk a sajtó
által kitalált szellemes tételen, hogy „Lula
legnagyobb ellensége a sajátmaga alapította munkáspárt, a PT”, de ugyanakkor
éreztük, hogy Lulát és ezt a bandát, ami
vele a kormányra került, nem szabad újra
megválasztani. De lesz-e elég hasonlóan
gondolkodó szavazó? A hatalmas északés északkeleti országrész, a rádió, újság
és tv (mert villany!) nélkül élő nép, amely
minderről mit sem hallott, s amelynek
Lula kormánya minden hónapban cesta
básicá-t (élelmiszeres kosarat) juttat, más
elnökjelöltről talán nem is hallott, hát természetes, hogy Lulára fog szavazni. (Hogy
az informálatlanság milyen tragikus méreteket ölt ebben a hatalmas országban, abból
is felmérhető, hogy újra megválasztottak
egy csomó olyan korrupt felsőházi tagot
és képviselőt, akik benne voltak a felsorolt
sötét ügyekben, de mivel az esetek kivizsgálása csigalassúsággal halad, még nem
sikerült elítélni őket).
Statisztika: október elsején Lulára
szavazott az ország északi és északnyugati 16 állama, míg a legmagasabb IDS-el
rendelkező (Índice de Desenvolvimento
Humano, vagyis a legfejlettebb országrész) déli és délkeleti 10
állam szavazatait a szocdem Geraldo Alckmin
ellenjelölt kapta. Ez São
Paulóban 54% Alckmin
vs. 35% Lula arányban
sikerült. Az izgatott tvbemondók szerint ez
fordította át az arányt
és így lesz szükség egy 2. elnökválasztási
fordulóra október 29-én. Nem tudjuk,
hogy mi fog történni ezen a 2. szavazáson,
mert Alckmin, São Paulo államnak volt
kormányzója, végzettsége szerint orvos,
a felső 10.000-hez sorolható, São Paulo
Morumbi városrészében lakik (a Szent
Imre kollégiumban szavazott) - vagyis
nem mindenkinek ideális jelölt. Ahogy egy
szellemeskedő mondás tartja: „Alckmin az
a férﬁ, akit minden család vejének kívánna”.
De még akkor is, ha Lula fut be, ez egy kissé
megszeppent, vadóc munkatársaitól megfosztott, jobban odaﬁgyelő elnök lesz. Egy
kritikusa szerint Lula népszerűségét ugyan
megőrizte, de elvesztette megbecsülését,
tiszteletét (respeito). És közmegbecsülés
nélkül nem lehet kormányozni...
Csemegék a brazil választás körül:
- A brazil indiánoknak (kb. 190.000 fő)
ellentétben a lakosság többi részével nem
kötelező szavazni. Külön saját alkotmányuk
van. Saját törvényeik szerint és évezredes
szokásaikkal élhetnek. Timóteo Guarani
törzsfőnök mégis elment szavazni, öltönyben és indián toll-fejdísszel a fején...
- Lula nagynénje, analfabéta lévén, az
asztalnál ujjlenyomatával igazolta magát és
büszkén mondta a bizottságnak, hogy bizony,
amíg az ő unokaöccse az államelnök, ő csakis
Lulára fog szavazni. Aztán bevonult a szavazófülkébe és gondosan lepötyögtette a 38-as
számot. A fényképész kétségbeesetten súgta,
hogy „13! 13!”, mert ez volt a Lula száma, de
a nénike ezt nem vette tudomásul és lenyomta
a zöld „conﬁrmar” billentyűt. (Brazília már
nem kézzel szavaz, hanem komputeren gombnyomással. Így a szavazás estéjén már tudjuk
a pontos eredményt. São Paulo városában
18.942 szavazógép működött.)
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Földényi Ottó 90 éves!
Az argentínai kolónia egyik köztiszteletben álló házaspárja, Földényi Ottó és
felesége Czapáry Zsuzsa 1999-ben, 50 éves
argentínai tartózkodás után visszaköltözött
Magyarországra: Sopron városában telepedtek meg, hogy nyugdíjas éveiket ott éljék le.
Kisebbik lányuk, Luraschiné Földényi Judit
(„Csutka”) már évek óta a bécsi ENSZ-nél
van alkalmazva szinkron-tolmácsként, és ez
a viszonylagos „közelség” igen vonzólag
hatott a nagy döntésben. Hiszen igen fontos
elhatározást jelent
az, hogy
fölbontsunk egy
évtizedekig tartó
háztartást, eladAz ünnepelt, felesége Zsuzsával és juk meglánya Jutkával
szokott
otthonunkat, búcsút mondjunk eddigi
szokásos életünknek, baráti körünknek, és
már „bizonyos korban” rászánjuk magunkat
egy teljesen új élet elkezdésére!
Mert, bizony, ne csapjuk be magunkat: ha
életünk javát leéltük Argentínában, itt igen
aktívan részt vettünk a koloniális életben,
hasznos munkát végeztünk és közszeretetre
tettünk szert, megszerettük a klímát, a légkört, az embereket - akkor a Magyarországra való visszaköltözés csakugyan egyfajta
újabb emigrációt jelent.

Más Magyarországot hagytak ők ott 1944
végén! Az új fordulatban sok mindent meg
kellett szokni, új rutint
kiépíteni a mindennapi
életre. Igen, és láthatjuk: mindez sikerült Földényiéknek! Ottó
most töltötte be 90. évét, szép családi
körben, jó egészségben, vidámságban. A
Rotary-beli társasága, baráti köre is nagyon
kedvesen ünnepelte. Ez a tudat hozzásegít
minket ahhoz, hogy túltegyük magunkat a
veszteség-érzésen, amit Földényiék elköltözése jelentett számunkra!
Isten éltesse, Ottó! Az Argentínai Magyar Hírlap szeretettel közvetíti saját és
számtalan barát jókívánságát! (HKZS)

Családi kör: b.-j: Luraschiné Földényi Judit,
kedves ápolónő, az unokák Steﬁ és Bea, Zsuzsa
asszony, és Luraschi Eduardo

Elhunyt Sütő András
Hosszan tartó,
súlyos betegség
után 79 éves korában szeptember 30án Budapesten elhunyt Sütő András,
Kossuth-díjas író,
melanoma diagnózissal. A világ magyarsága
példát adó személyiséget gyászol benne.
1927 Pusztakamaráson született. A nagyenyedi Református Kollégium, majd a kolozsvári Református Gimnázium diákja volt.
Regényei, esszéi és drámái a hetvenes évek
elejétől kezdődően a kisebbségi magyarság
sajátosságának, értékeinek védelmében
emeltek szót: „Könnyű álmot” ígérve, egyszer csak megszólította őt a szülőföld (1970).
És ő attól a pillanattól kezdve felvállalta
népe, nemzete sorsának képviseletét országvilág előtt, - írja Dávid Gyula.
A kommunista Ceauşescu-rezsim 1980ban betiltotta műveinek kiadását, nagysikerű

drámáinak bemutatását, és személyét állandó
vegzatúrának tette ki. A nyolcvanas évektől
kezdődően erélyesen hangot adott az erdélyi magyarság emberi jogai védelmének,
többször fordult nemzetközi fórumokhoz,
följelentette a kényszerű beolvadási intézkedéseket, a magyar nyelvhasználat tiltását és
iskolák beszüntetését, és a falugyalulási akciót. A diktátor távozását 1989-ben követelő,
Tőkes László vezette temesvári népfelkelés
után 1990 márciusában majdnem halálra
ütlegelték-verték, egyik szemét vesztette el.
Legismertebb művei: Mezítlábas menyasszony (dráma), Félrejáró Salamon (kisregény), Pompás Gedeon (dráma), Anyám
könnyű álmot ígér (regény), Istenek és
falovacskák (esszék), Egy lócsiszár virágvasárnapja (dráma), Csillag a máglyán (dráma),
Káin és Ábel (dráma), Engedjétek hozzám
jönni a szavakat (esszé), Szuzai menyegző
(dráma), Advent a Hargitán (dráma), Szemet
szóért (naplójegyzetek).

- Az Amazonas egyik szigetére igyekvő
kajakból a szavazógép befordult a vízbe...
- José Serra (magyar körökben „Fűrész
Jóska”) 12.372.929 szavazattal már az
első nekifutásban (1º turno) szép fölénnyel
nyert. Serra olasz emigránsok ﬁa. Politikai
karrierje eddig: képviselő, több kormány
minisztere, és most legutoljára São Paulo
város polgármestere. Mint egészségügyi
miniszter sikerült neki kiharcolni több nagy
gyógyszergyár-világcégnél, hogy Brazília
gyárthasson „genérico” orvosságot, ami
azt jelenti, hogy „fantázianevük” helyett
az orvosság alapanyagának, hatószerének
a neve szerepel a dobozon. Pl. Novalgina
R$ 5,00, de ugyanaz a Dipirona Sódica
R$ 2,50-ért. Azt is Serra iktatta törvénybe,
hogy a beteg nem kell egy egész doboz
orvosságot megvegyen, csak annyi darabot,
amennyit az orvos felírt (mint USA-ban).
A rossznyelvek szerint Serra hipochonder
és ezért foglalkozik az egészségüggyel
ilyen lelkiismeretes aprólékossággal...
Mindegy, ez a népnek és a nyugdíjasoknak
igencsak jó.

Képíró Sándor

Várjuk az október 29-et...

Hivatalos sajtójelentések szerint Efraim
Zuroff, a Simon Wiesenthal központ jeruzsálemi irodájának „nácivadásza” Budapesten följelentette a 92 éves Képíró Sándort
azzal, hogy kb. 1000 civilt ölt meg a 2.
Világháborúban történt újvidéki megtorlások alatt. A szerbiai országrészt kevéssel
azelőtt csatolták vissza Magyarországhoz a
Bécsi béke folytán. Zuroff követeli Képíró
azonnali letartóztatását és bebörtönzését.
Az „utolsó még élő, büntetlen háborús
bűnösnek” nevezte őt.
Képíró Sándor évtizedekig élt itt köztünk. 1996-ban visszatért Magyarországra.
Határozottan elutasítja
a vádakat, és ahogy
az őt ostromló tv-riportereknek mondta, „szívesen állok
bíróság elé a vádak
megcáfolására. Az én
dolgom ott és akkor
az igazoltatás volt”.
Köztudomású, hogy abban az időben
igen erős volt a csetnik partizánháború és
számtalan merényletet követtek el a magyar
lakosság, katonaság és csendőrség ellen.
Képíró Sándor a színhelyen tartózkodott,
mint a kivezényelt csendőrtisztek egyike.
Mielőtt Argentínából visszatért Magyarországra, a magyar külképviselet biztosította
arról, hogy nincsen ellene semmiféle eljárás
függőben.
A Wiesenthal Center tízezer dollárig
menő jutalmat ígért mindazoknak, akik
adatokat szolgáltatnak be esetlegesen még
föllelhető háborús bűnösökről. (HKZS)
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Így élünk, éldegélünk . . .
Nagyon meg kell kapaszkodnom ahhoz, hogy
röviden és tömören, de olvasmányosan
összefoglaljam az elmúlt hetek fergeteges
eseményeit. A „szeptemberi forradalom”ról lesz szó, és hogy azt mi váltotta ki. Nagy
válság keletkezett. Úgy telepszik ránk, mint
az őszi köd a rétre. Ebből a válságból nincs
vissza út. Csak előre lehet menni: egészen a
megtisztulásig. Jelenleg sok minden alakul,
formálódik.
A jelenlegi válságban a szabad sajtó
hiánya jelenti a legnagyobb gondot. A
szabad sajtó ugyanis mindig az erkölcsi
normák szerint, a nép, a köz érdekei szerint
szólal meg. Azonban a közszolgálati média
ﬁzetett dolgozói, a nagy hírmagyarázók,
véleményformálók, haladó gondolkodók
által a lényeg agyonhallgatása, eltussolása
folyik. Jellemzően nyikhaj, sunyi magatartás ez, ami sajnos eluralkodott az országban
s amire jó érzésű ember köp egyet... A kiváltó okokról: a csalókról, a sikkasztókról,
a korrupt tisztviselőkről, a mafﬁózókról egy
szó sem esik. – De menjünk sorjában.
Bizony nagyon hamar eljött az igazság
pillanata - mondta Gyurcsány Ferenc ez év
májusában Balatonöszödön az MSZP frakciónak szánt titkos beszédében, ami most
szeptember 17-én került a nyilvánosság
elé egy ismeretlennek köszönhetően. És ez
a beszéd olyan lavinát indított el, aminek
végkimenetelét most lapzártakor még nem
lehet megjósolni. Ebben a miniszterelnöki
beszédben ugyanis sok más egyébről is
szó esett.
Többek között, hogy hazudtak reggel,
éjjel, meg este. Pontosan tudták azt, hogy
amit mondtak nem volt igaz. Az is kiderült,
hogy négy évig nem csináltak semmit.
Százféle trükköt kellett alkalmazni a választások megnyeréséhez... Az obszcén,
nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket a
jó ízlés okán mellőzöm. Mindezt késve
tudta meg a nagyérdemű közönség a választások után, egy megszorító csomaggal
a nyakában...
Aztán egy napos néma csend után az
áremelésekkel amúgy is felbosszantott
közönség türelmetlenebb része kivonult
az utcára. Pontosabban az oly sok mindent
látott Kossuth térre a parlament elé. Ahol
aztán egyik szónoklat a másikat követte.
S a békés demonstráció estére forradalmi
hangulatba csapott. A különféle civil szervezetek vezetői megfogalmazták a kiáltványukat, és úgy gondolták, hogy azt be kell
olvasni a Magyar Televízió híreinek sorába,
ﬁgyelemmel arra, hogy amit elhatároztak
az a széles nyilvánosságra tartozik. Ezzel
Torockai László, a Hatvannégy Vármegye
szervezet vezetője elindult egy kis csoporttal a „királyi” televízióhoz. Bekopogtak
illendően, ahol a biztonsági alkalmazottak
fogadták őket, miután rajtuk kívül senki
nem volt hajlandó szóba állni velük. A küldöttség visszafordult azzal a megjegyzéssel,
hogy tízezren jönnek vissza...
Nem is késlekedtek sokáig. Több ezer
tüntető vonult a tv-székház elé, s Gyurcsány
Ferenc lemondását követelve, skandálva,
újra kopogtattak, majd dörömböltek az
MTV hatalmas ajtaján. Az ajtók azonban
zárva maradtak. A magyar televízió elnökének nemcsak kötelessége, hanem felelőssége
is, hogy minden hozzájuk érkező kiemelt
fontosságú hírről tájékoztassák az ország
lakosságát! Újabb dörömbölésre, ajtóverésre már kitörött egy ablakszem az ajtón.
Ezen a lyukon át belülről poroltó spraykészülékkel a delegáció arcába fújtak. Ez
volt az a pillanat, amikor elszabadultak az
indulatok. A futballpályákról ismert „kemény ﬁúk” jöttek előre és Ria! Ria! Hungária!-kiáltással megkezdték a tv-székház
ostromát, ami pillanatok alatt Eger várának
ostromához hasonlított. A tv-székház védelmére kivezényelt - éppen Budapesten
tartózkodó, továbbképzésen résztvevő
- Baranya megyei rendőrtisztviselők, köztük lányok is, akiknek semmi gyakorlatuk
nem volt az efféle helyzetek megoldására,
kétségbeesve, sírva próbálták megfékezni
a feldühödött ostromlókat. Az egyoldalú
küzdelemben a rendőrök a tüntetők célpontjai lettek és sorra szenvedték el a sérüléseket. A csata órákig tartott. A kétségbeesett
rendőrök a tv-székház tűzoltó tömlőivel
védekeztek a kőzápor ellen. Kisvártatva már
autók égtek és a diadalittas ﬁatalok percek
alatt kiégették a felmentésre küldött vízágyút is! Majd kimentették az égő autóból

a rendőrt... Mire aztán nagy sokára, miután
a tv-székház elesett, a felmentő rendőri
egységek is megérkeztek és kiszorították a
tüntetőket a térről.
Ha van miért szégyenkezni sajtót
közelebbről ismerő embernek, akkor a
magyar elektromos média munkatársainak
viselkedése okot ad erre. Ilyen ajtó mögé
bújó nyikhaj társaságot ritkán hordott még
a föld a hátán. Legalább négy tv-társaságot
tudunk kapásból felsorolni, akiknek ilyen
országot-világot foglalkoztató eseményre
nyomban ott kellett volna helyben lenni.
Nem egy, hanem legalább három kamerával. E helyett a Hír-tv adása mögé bújva,
azt átvéve tudósítottak az eseményekről,
azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy úgy
forgatják majd a köpönyeget, ahogy a dolgok alakulnak. Így megy aztán a magyar
lakosság nagy hányada az eligazított média
után, mint a levágásra szánt disznó a kukoricát csörgető böllér után. Se nem lát, se nem
hall, mert nem hallhat, nem láthat mást.
Itt és most ez a média diktálja a tempót és
biztosítja a hatalmat.
Másnap a zavargások a belvárosban
folytatódtak. Ekkor azonban már a rend
őrei könnygázzal, gumibotokkal estek a
tüntetőknek. Úgyszólván mindenki kapott,
aki szemük elé került - most már azok is
„bűnösök” voltak, akik csak nézték az
eseményeket. Állkapcsok, fejek, védekezésre emelt kezek, kirakatok és autó
szélvédők törtek. Sietve fordultak a rabszállító kocsik... Egyes beszámolók szerint
a rendőrség udvara úgy nézett ki, mint egy
mészárszék...
A nagy nemzeti drámának ez volt
az első felvonása. Ekkor már a politika főszeplői is föl tudtak ocsúdni első
meglepetésükből. Megszólalt végre a magyar értelmiség krémje is. Sőt baloldaliak
is. Elsőként Sólyom László köztársasági
elnök ítélte el az erőszakot s egyértelművé
tette azt, hogy a nyilvánosságra került
hazugságokból keletkezett morális válság
miatt a miniszterelnöknek le kell vonnia
konzekvenciákat...
Majd ugyanúgy, mint korábban a
kommunista rendszerben az „eligazított
(ﬁzetett) média” (ezt is a Gyurcsány-beszéd
óta tudjuk) vette át a szót, és huligánokról,
szélső jobboldaliakról, csőcselékről és
randalírozókról szóltak a tudósítások.
Ma, amikor milliárdokat elsikkasztó
bankárokat mentenek fel, amikor liberális
képviselőknek 300 milliós vissza nem
térítendő támogatásokat adnak ajándékba,
s amikor az üres államkassza nyomán betegadót vetnek ki, amikor kiderül, hogy a
miniszterelnök és kormánya csalt s hazudott
- akkor a feldühödött tiltakozók természetesen újra „szélsőségesek és huligánok” lesznek. Egyetlen szó sem esett arról, hogy mi
váltotta ki ezt az elégedetlenséget és hogy
miért kezelték úgy az eseményeket ahogy
kezelték... Szeptember 20-ra a tüntetések
békés keretek között folytatódtak tovább,
de már a vidéki városokban is: Debrecenben, Pécsett, Miskolcon, Szekszárdon
és Zalaegerszegen követelték a kormány
távozását.
A 18-i és 20-i zendülést a rendőri erők
leverték, s annak nagy vesztesei azok a
fiatalok lettek, akik úgy vélték, hogy a
napvilágra került hazugságözön ellen tenni
kell valamit, s oda kerültek a csaták arcvonalába. Utána pedig meg kellett torolni azt,
hogy nyíltan és erővel szembe fordultak a
hazugsággal, a csalással, a korrupcióval...
Mert valljuk be: hol is lehetne egy tizenéves ﬁatal, ha nem ott, ahol az események
történnek? Ki tudta volna visszatartani
őket? Talán a miniszterelnök, ha mond egy
őszinte beszédet? Így volt ez ötven évvel
ezelőtt is, amikor kipukkadt a hazugság
léggömbje. S a pesti srácok elfoglalták az
utcát. Kísérteties a hasonlóság!
A politikai elit akkor sem és most sem
vette a fáradságot, hogy szembenézzen
önös hatalmi gőgjével és beismerje vétkeit,
pedig a hatalmi gőg szülte ezt az erőszakot.
Ötvenhat igazságára negyven évet kellett
várni. Kérdés az: tanultak-e ebből a politikusok és újabb negyven évre van-e szükség arra, hogy végre-valahára az igazság
szelleme uralkodjon a hazában?
Ezeknek a gondolatoknak a felvetésére
sajnos nincs mód és lehetőség Magyarországon. A meglévő média ugyanis nem ad
teret az efféle véleményeknek. Sőt, Juhász
Ferenc MSZP-s képviselő kiadta az utasítást
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(levélrészlet Magyarországról)

a pártja tagjainak: készítsenek feljegyzést
és fényképet azokról, akik tiltakoznak,
tüntetnek a kormány ellen! Kétségbeesésükben visszatértek a régi módszereikhez: a
megfélemlítéshez. Ide tartozik az dezinformáció is, amivel az írástudókat fenyegetik.
Bevetnek minden lehetséges módszert. A
kisszámú másként gondolkodó újságíró
(köztük e sorok írója is!) megkapta a ﬁgyelmeztetést: maradjanak csendben, mert
begyűjtik őket! S beindultak a feljelentések. A párt tagjai aktivizálták magukat és
„lakossági bejelentések alapján” egyre több
tüntetőt azonosítanak!
A kétségbeesett szülők minden lehetséges Fórumot megkerestek. Voltak, akik
verset írtak, mások könyörgő leveleket
küldtek a sajtó munkatársainak. Kérve,
emeljék fel szavukat a ﬁatalok védelmében.
A magyarországi sajtó azonban néma maradt... De nem maradtak némák a magyar
föld munkásai. A magyar gazdák félpályás
útlezárásokkal, traktorokkal adtak és adnak
hangot elégedetlenségüknek, mert a megszorító csomag rájuk is nagy terheket ró.
Ilyen hangulatban érkeztünk el október
elsejéhez az önkormányzati választásokhoz,
ahol a koalíció katasztrofális vereséget szenvedett. Minden megyében ellenzéki (Fideszes) önkormányzati győzelem született.
Olyan városokban is győzött az ellenzék,
amely eddig szocialista fellegvárnak számított. Az SZDSZ minden vidéki városból kiszorult és immár fővárosi párttá zsugorodott...
Budapesten ugyanis, ha csak másfél százalék
előnnyel, de megtartották helyüket.
Mindez a felszín. A dolgok látványos,
érzelmektől fűtött része. Más, egészen más
a kép a felszín alatt. Ott, ahol a gazdasági, a
politikai hatalom szereplői szövik terveiket.
A megtépázott szocialista párt és kormánya
foggal-körömmel ragaszkodik a pozíciójához. Pedig az erjedés megállíthatatlanul
elkezdődött, még akkor is, ha ezt gondosan
igyekeznek titkolni. Az eddig hatalomban
lévő régi és új hívek, az önkormányzati
választások elveszítésének köszönhetően
több százezres ﬁzetésektől esnek el.
És mint tudjuk, köreikben a pénznek
fontos szerepe van! Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki pályafutása nagy valószínűség
szerint megpecsételődött. Feltételezhető,
hogy a költségvetés elfogadtatását végig
fogja asszisztálni, s jön majd valaki más...
Mindenesetre egy bizalmi szavazást, egy
megerősítést kért önmaga ellen, amit
igenlően meg is kapott a parlamenti
többségtől. Ezt megelőzően azonban az
MSZP képviselőinek egy próbaszavazáson kellett bebizonyítani azt, hogy tudják,
melyik az IGEN gomb... Titkos szavazás
helyett személy szerinti szavazást rendeltek el, amit - ki hitte volna! - az egykori
rendszerváltó párt, az MDF vezetője Dávid
Ibolya kért... Így annak a reménye is elszállt, hogy talán, titokban, valaki mégis
veszi közülük a bátorságot...
A Fidesz az önkormányzati választások
nyertese lett. A választási győzelem birtokában Gyurcsány Ferenc távozását követelik,
de nem kívánnak új választásokat; s ez
a tény nagyon sok mindenről árulkodik.
Javasolják, hogy egy meghatározott mandátummal rendelkező szakértői kormány
működjön tovább s így próbáljanak kiutat
találni a kialakult válságból. Addig is,
mintegy nyomásgyakorlásképpen a Fidesz
is naponta ismétlődő nagygyűlést szervez a
Kossuth térre, a már ott tüntető függetlenek
mellé... A Fidesz óvatos politizálása miatt
egyre többen vélekednek úgy, hogy a pénzvilág, a globális tőke mozog a háttérben.
Méregetik a magyar erőviszonyokat, de
még nem adták meg az engedélyt az MSZPszemélyzet leváltására.
Ez a mind gyakrabban hangoztatott
vélemény arra enged következtetni, hogy
a globális tőke irányítói, szereplői a lehető
legkisebb kockázatot keresve egyezkednek
a Fidesz vezető köreivel is, és igyekeznek
leszerelni, kizárni a spontán alakult tiltakozókat, mielőtt azok szervezetté kovácsolódnak. A pénz világa nem kíván új szereplőket
a magyar közéletben! Pláne olyanokat, akik
népi, nemzeti összefogásról álmodnak. A
megosztó politika, az egymás ellen feszülés
ugyanis jól bevált módszer. Az „oszd meg
és uralkodj”-konstrukció sokkal nagyobb
játékteret enged a haszonszerzésnek, ha két
szereplővel kell számolni...
Ezek a rövid és több nézőpontból hallható vélemények. És adós maradtam egy

sor kérdéssel: annak vizsgálatával, hogy az évek
óta tartó korrupciós cselekedeteknek, az elkent,
elhallgatott bűnügyi eseteknek milyen hatása volt
az események ilyen fordulatában? Ez nem
jobb- vagy baloldali beállítottság kérdése.
Ez kizárólag morális és igazságügyi kérdés. Független minden pártszimpátiától.
Bővebben kellene szólni a sajtó állapotáról,
a szólásszabadságról, amit már alig lehet
minősíteni... Beszélni kellene M. Szabó
Imre újságíró kollégáról, aki bírálni merészelte a magyar igazságszolgáltatást, ezért
egy millió forintra büntette a független
magyar bíróság s ezzel egzisztenciálisan
szinte megsemmisítették. Szólni kellene
a Szlovákiában megvert magyar lány
esetéről, ami furcsa módon akkor történt,
amikor a megszorító csomag miatt már
pattanásig feszült a húr Magyarországon...
Beszélni kellene arról a Juhász-féle nyílt
fenyegetésről, amivel a tiltakozókat kívánják megregulázni, s ami példa nélküli
itt Európában. Beszélni kellene Budaházy
Györgyről, aki szeptember 18-án leverte
a csillagot a Szabadság téren még mindig
meglévő szovjet emlékműről s ezért éjt
nappallá téve keresi őt a rendőrség. Az
eseménysor hosszú, nagyon hosszú - s mi
jön még?
Az ország javainak eldorbézolása a
felelőtlen, hazug politizálás ide, erre a
szánalmas szintre, Európa szégyenpadjára
juttatta az országot. A becsapott emberek
rádöbbentek arra, hogy vezetőik módszeresen, rútul becsapták, baleknak, tekintették
őket. Vajon lesz igény a felelősségrevonásra, elszámoltatásra a látszatdemokraták, a haszonlesők között, akiknek
bátorsága nincs ahhoz, hogy beismerjenek
felelősséget, bűnösséget?
Most színt kell vallani végre mindenkinek:
mit akarunk? Békés, fejlődő, gyarapodó országot, vagy nyomorba süllyedő, bűnözőktől
virágzó, hazugságból hazugságba bukdácsoló szánalmas országot?
Barkuti Jenő

Agycsiszoló

Nehéz fordítási művelet: a közmondások megfelelő és
szabatos átültetése egyik nyelvről
a másikra. A megoldáshoz a két nyelv szellemében kell elmélyednünk!
Néhány példa spanyol és magyar között:
Buscarle pelos a la leche – Kákán csomót
keresni
De águila no nace paloma – Kutyából nem
lesz szalonna
Hasta el ﬁn nadie es dichoso – Nyugtával
dicsérd a napot

Föladat

A következő számunkig megfejtendő
föladat (kérjük a Szerkesztőségbe beküldeni! Az eredményt névvel közöljük!):
De tal palo, tal astilla Por el fruto se conoce el árbol Cosa nueva siempre place Del viejo el consejo –
Poco a poco se va lejos –
Quien siembra viento cosecha tempestades –
(HKZS)

Fiatalok dicséretreméltó kezdeményezése
Lajtaváryné Benedek Zsuzsi Kerekes
Mikivel együtt új spanyolnyelvű ismertető
rádióprogramot indított az északi zóna
fedezésével. Címe „HUNGRÍA CERCA”.
Az adás fogható a 88 FM (88.7 Mhz)
adón, csütörtökönként 21-22 óráig. Az
első program október 12-én sikeresen
lezajlott, volt sok gratuláló telefonhívásuk
(4837-9205 és 4797-9293).
Az éter hullámain át így az argentin társadalom is megtudhat jó néhány koloniális
mozzanatot és egyéb, magyar vonatkozású
érdekességről is értesülhet, magyar receptek
és zene kíséretében.
Gratulálunk a két fiatalnak. Kihallani
szavaikból, hogy noha itt születtek, büszkék
magyar voltukra. Így gyerekeik, azok barátai, általában a ﬁatalok is észreveszik, hogy
milyen nagy szó megtartani azt, ami énünk
lényeges része!
TÁMOGASSUK ŐKET! (l. részletek
spanyolul a SP 4.o.-on. Szerk.)
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Santa Fe-i hírek
Szeptemberben egy héten át volt a “Feria
del Libro” kiállítása. Ennek keretében az
egyik pavilonban egy “Café Literario”előadást tartottak az itteni Vasco (baszk)
csoport és a magyarok.
Még mint „hallgatóság” is rendkívül
minuciózus vagyok, és féltem, hogy esetleg
nem lesz tökéletes a beszéd - mit fognak
rólunk gondolni? Hála Istennek, igen kellemes meglepetésben volt részünk. Horogh
Zoli előadása messze meghaladta a várakozást: jól felkészült, dokumentált felolvasás
volt, úgyszólván gikszer nélkül.
Zolit nagy izgalomban találtuk, mert Farkas Alajos, az egyik előadó, nem érkezett
még meg és ráadásul neki kellett diapozitívákat hozni a vetítéshez. A rendezők pedig
sürgettek... A kis pavilon teljesen megtelt
kb. 80-100 személlyel; mindenkinek kávét
és dobostortát szolgáltak fel ingyenesen. Mi
Tarafás Ivánékkal egy asztalnál ültünk elöl.
Horogh Zoli bemutatkozással kezdte,
és röviden elmondta a magyarok eredetét
az ősi Szumériától a jelenlegi hazánkig.
Kihangsúlyozta a cigányokkal való téves
azonosításunkat.

Majd futólag ismertette az országalapítás,
tatárjárás, török megszállás, orosz pusztítás,
Habsburg abszolutizmus, szabadságharcok

adatait, és rátért a főtémájára: Árpádházi
Szent Erzsébet életére és legendáira. Annyira elmélyedt, hogy a közben befutott Farkas
Alajos vetítéseit észre sem vette, sőt a végén
bocsánatot kért a diapozitívák hiányáért...
Így aztán volt nevetés, mikor megmutattuk,
hogy hiszen Alajos ott ül mellette!
Utána Tarafás Iván barátunkra került
a sor. Szép előadást tartott a magyar kuvaszról („el perro de los reyes - el rey de
los perros”). Etimológiailag rámutatott,
hogy a „kuvasz” szó ősi szumír gyökérből
jön: a „ku”-, amiből a mi „kutyánk” származik, és az „asszu”, „assza”, ami a lovat
jelentette (lásd Padányi Viktor: Dentumagyaria). Ugyanis a kuvaszt kimondottan a
lovak őrzésére idomították. Mátyás király
korabeli anekdotákat is elmondott, szép
diapozitívák vetítésével. Jó, gördülékeny
kifejtés volt, sikert aratott.
Végül Farkas Alajoson volt a sor a
”Csodaszarvas”-legendával. Róla azt kell
tudnunk, hogy édesapja 56-ban 5 éves
gyerekként került Argentínába, itt nősült,
felesége argentin, két gyerekük van: AlajosAlejo (jelenleg Paraná városában él, ott jár
egyetemre és majdnem minden héten átjön
Santa Fébe a magyar csoporttal találkozni),
és egy nála fiatalabb lánytestvére. Igen
buzgó segítség! Adna Isten még több ilyen
lelkes magyart!
Befejezésül Homorult Józsi a kis tánccsoportjával lépett fel – sajnos kevés már
közöttük az eredeti magyar Horogh Zoli
két ﬁa és Homorult Józsi lányán kívül, de
vannak szimpatizáló argentin gyerekek,
akikkel kanásztáncot, üvegestáncot, stb.
adtak elő.
A résztvevők kis díszített könyvjelzőt
kaptak ajándékba, amiket Zoliék készítettek
a következő felírással: „A Hazáért meghalni
lehet, de elfáradni soha...”
Ezt a szellemet kell igyekeznünk megtartani és továbbadni.
Becske Gábor, Santa Fe

Éljen az ifjú pár!
Június 18-án nagy asztalt ült
körül egy vidáman ünneplő
társaság: eljöttek Santa Féből
a Hungáriába aranylakodalmat
ünnepelni! Íme az ifjú pár:
Tarafás Iván és Leővey
Borka Santa Fe-i lakosok
ezelőtt 50 évvel esküdtek
egymásnak örök hűséget itt, ... és most
Fotó Becske G.
Buenos Airesben. Igen vidám
hangulatban ünnepelték meg ezt a nagy eseményt családi
és baráti körben a Hungária Egyesületben, Olivoson.
Akkor...

Fotó Süllős

Utólag mégegyszer szívből gratulálunk nekik és kívánunk sok
boldogságot, harmóniát és megértést az eljövendő 50 évre is!
Kivonat a volt Buenos Aires-i “Egyházközség Ifjúságá”-ból: b.-j.: Süllős Lajos, Tarafás Iván, Schirl Pál, Becske Gábor, Süllős
Lenke – és “ráadásul” a Becske unoka:
Zoroza-Becske Arantxa
Fotó Becske G.

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS

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

November

1. Fóthy András / ifj.Gröber Bernát – 2. Antal Éva / Deák Miklós / Egey Judit /
Wenckheim László / Zaha László (Kanada) – 3. Collia Alex / Dőry Gyula / Lajtaváry
Márton – 4. Kulifay László – 5. Bethlen Géza / Gorondy-Novák Sándor / Kasza Ottó
/ Márki Tibor / Szeley László / Szentiványi Julcsi – 6. Balogh-Kovács Jónás / Kalmár
Szilvia / Lomniczy Attila / özv. Paál Lászlóné, Magda – 8. Gorondi Miklós / Fóthy
Erzsébet „Lumpi” (MO) / Kerekes Miklós / Szígyártó Dénes / Tcharykow Marcela
(MO) – 9. Zombory Istvánné, Kemenes Kati – 10. Botka Erzsébet / Holzmann Gusztáv
/ Proasiné Barnaky Éva – 11. Haden Gusztáv / id. Honﬁ János – 12. Botond László – 13.
Mattiauda Santiago / Vattay Miklós / Vattay Miklósné, Kiss Ildikó – 14. Fernández A.
Fernando - 15. Márthay Mariela – 16. Kasza Gábor (MO) / Zoroza-Becske Lukács – 17.
Beis András / Söllner Ruth (öo) – 18. Juhász György / Vattay Richárd / Venesio Kati
– 19. Fernándezné Máthé Magdolna – 20. Besenyi Botond / Ronanné Panzone Benedek
Inés – 21. Balogh-Kovács Lászlóné, Kiss Bori / Molnár Imréné – 22. Beisné Mocsáry
Anni / Csaba Miklós / Demes Béláné (öo) / Lindqvist Zsóﬁ – 23. Bergamino Matilde
(öo) – 24. Szalontayné Bernáth E. „Pintyő” / Zöldi Márton / Zombory Tamás (MO) – 25.
Barotányi Gábor / Földesi Laci / Lovrics Konszti / Magyar Mária (öo) – 26. Baskay
Gyuláné / Pók Ákos – 27. Gorondy-Novák Elemérné, Lindvay Mária - 28. Csaba Carolina
/ Krénn Attila – 30. Fóthy Istvánné, Judith / Vass Mátyásné, Magdi (MO)
Isten éltesse az ünnepeltjeinket! ¡Feliz cumpleaños!
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Schirl Ilona 99 éves!
Szeptember 4-én
érkezett a hihetetlen
korú ünnepelthez az
alábbi levél a volt
magyar nagykövet,
Szőnyi Ferenctől:
Édes Ilonka néni!
Az ember olykor zavartan állja a teremtő
és pusztító természet tekintetét, amikor távlatos csodának lehet tanúja. Igen, a Jóisten
99 évvel ezelőtt elültetett egy nagyon szép
virágot a kertjébe, és azóta is szeretettel
gondozza.
Sosem felejtem el azt a meleg fényű napot,
amikor szegény Sütő Gyula bátyám meghívott bennünket, Siskét és engem ebédre, és az
asztal körül annyi kedves ember ült még, és
a sok-sok kedves ember között egy egészen
különleges kis asszony, akinek a szemében
valami időtlen jóság, a világ megértésének
mosolygós tapasztalata fénylett. Már akkor
nehéz volt elhinni, hogy ez a tüneményes kis
asszony - Ilonka néni - már elmúlt 94 éves.
Vendéglátónk kitüntető ﬁgyelme folytán az
a megtiszteltetés ért, hogy a ﬁnom ebédet
Ilonka néni jobbján költhettem el, és nagyon
jó volt érezni a kedves asztalszomszédomból
áradó névtelen, időtálló derűt. Úgy mentem
akkor haza, mint akit gazdagon megajándékoztak.
2003 márciusában, azon a szomorú
napon, amikor Sütő tiszteletes urat elbúcsúztattuk, alkalmam volt Ilonka néni
személyiségének egy másik dimenzióját
is megismerni. Lenyűgöző volt hallgatni a
szavait, amelyeket átragyogott a mély hit és
a fegyelmezetten felépített gondolatok intellektuális szépsége. Elképesztő, hogy valaki
96 éves korában ilyen gyönyörűen és okosan beszéljen, ráadásul egy olyan nyelven,
amelynek a gyökerétől hosszú évtizedek óta
elszakadt. Hihetetlen és mégis természetes.
Természetes, mert Ilonka néniben van valami
megkérdőjelezhetetlenül örök. A jóság, a
hűség, és az Istennel való személyes kapcsolattartás mindennapos, sugárzó élménye.
Asszony, magyar asszony, csodálatos magyar asszony: példát vehet tőle mind a beteg
világ, mind a még betegebb magyarság, mind
az érvényhiánnyal küzdő modern ember, aki
elfelejtette már, hogy a legfontosabb dolgok
ma is a lélekben történnek, a lélekben, amely
nem ismer méltatlan alkukat.
Tavaly, amikor az istentiszteleten találkoztunk egy rövid időre, megint megcsapott

a belső emberi fényre való rácsodálkozás
öröme. Elmondhatatlanul boldog vagyok,
hogy megismerhettem Ilonka nénit, hogy
szeretettel gondolhatok rá, hogy megtisztelt
ﬁgyelmével és szeretetével, hogy elmondhatom: barátsága által feliratkoztam egy olyan
programra, amely csak szerencsés kevesek
által ismert titkokra tanít meg. Köszönöm a
titkot, a kedvességet, a derűt, a jóságot, az
okosságot, a hűséget, és Siske nevében is
szeretettel köszöntöm ezt a piciny, törékeny,
napsugárnyi kis asszonyt, akit nagyon szeretnénk személyesen is megölelni majd jövőre,
a századik születésnapján!
Köszöntöm Isten kertjének 99 éves rózsáját! Isten vigyázzon rá, nagyon. Áldott, szép
születésnapot kívánok mindkettőnk nevében
és nagyon sok szeretettel,
Szőnyi Ferenc, Budapest
És ez volt Ilona néni válasza:
Drága Kedves Nagykövet Úr!
Engedje meg, hogy így “drága kedves”-sel
köszöntsem, mert a szívem tele van szeretettel és örömmel a megható felköszöntés után,
amelyből sugárzik, hogy egy költő írta. A
legkedvesebb emlékeim közé tettem és ott
őrzöm nagy gonddal (habár azt is tudom,
hogy meg sem érdemlem!)
Én is boldogan gondolok vissza az együtt
töltött szép időkre, a találkozásunkra, ami
engem is nagyon meggazdagított.
A jó Isten áldja meg drága Mindkettőjüket
(nagyon a szívemben vannak) és kérem Tőle
– nagyon kérem – engedje meg, hogy jövőre
a 100 éves születésnapomat mindnyájan
boldog együttlétben tölthessük el.
Sok hálás szerető üdvözlet.
Ilonka
Viszontválasz:
Édes, édes Ilonka néni!
Ez több mint megható, hogy még válaszolt is esendő kis köszöntésemre, amit
nemhogy sokszorosan megérdemelt, hanem
bizony még szebbet is érdemelt volna. De
hát legszebb ajándékként itt van ez a csoda,
ez a szellemi frissesség, ami csak nagyon
keveseknek adatik meg ebben a gyönyörű
korban, Isten különleges kegyelme révén.
Tartsa is meg Ilonka nénit ebben a ragyogó
világosságban, mindannyiunk örömére és
példaképpen.
Nagyon, nagyon sok szeretettel öleljük Ilonka nénit, a jövő évi találkozás reményében,
Siske és Ferenc

Jelentkeznek és bemutatkoznak a
Mar del Plata-i magyarok!
Szeretnénk elmesélni, hogyan sikerült kellemes találkozó a Mar del Plata-i magyalassan összehoznunk a Mar del Plata-i rok között, és sok továbbit tervezünk még!
magyarságot.
Alkalomadtán ezekről is hírt adok.
Ha ez mese lenne, talán így kezdeném:
Siklósi Thomas
egyszer volt, hol nem volt... De ez nem Szervusz Trixi!
mese! A 2004. év folyamán, amikor ide
Október 8-án délben tartottuk meg az
költöztem Mar del Platára, hogy közel le- újabb „batyus” találkozót a La Florida-i hágyek a szüleimhez, kérdeztem tőlük, nem zamban. 11-en voltunk, de az összehordott
ismernek-e más magyarokat itt? És így, élelem 111 embernek is elég lett volna!
egyiket a másik után, elkezdtem felkeresni
Gyönyörű szép időnk volt és remekül
ezeket a családokat. Írtam az akkor még töltöttük el a napot családias és vidám léglétező “hungargennews” hírlevélnek, hogy körben, azzal az érzéssel, hogy már valóban
segítsenek földeríteni az itteni magyarokat, egy nagy családot alkotunk.
és ezek után a kedves Bonapartianné Trixi
Nagy siker volt az együttlét és már leszöküldött néhány címet és telefonszámokat.
geztük, hogy október 22-én megtartjuk a
Majd a kedves Dancs Zsuzsitól is kezdtem következő összejövetelt Bund Zsuzsinál, az
kapni több adatot. Egy idő múlva mellékesen 56-os szabadságharc megemlékezése céljámegtudtam, hogy már létezik valami, amit ból. Kár, hogy nem lehettél közöttünk!
“popurri de idiomas”-nak hívnak, és ahol
Nagy puszi,
Dancs Zsuzsi
összejönnek sokfajta származású személyek
hetenként egy cukrászdában. Megbeszéltem
Kellemes volt az összejövetel a Mar del
tehát a szervezővel, és mi magyarok is ott Plata-i magyarokkal! Ebédeltünk - egy kegyűlünk össze egy kávé mellett elbeszél- véskét, a bor elfogyott - gyorsan, de étel sok
getni kb. másfél órát. Ráadásul pedig egy maradt… A beszélgetés nagyon hangulatos
párszor kirándulást is szerveztünk Bund volt… Még a világot is megjavítottuk!
Zsuzsiékhoz, ahol természetesen vörösborThomas
ral meglocsolt ﬁnom “asadót”
fogyasztottunk...
És hát így lassan-lassan szaporodunk...
Itt közlöm, hogy kikről van
szó: Barczikay Tamás, Bund
Erzsébet, Bund Zsuzsanna,
Dancs Zsuzsanna, Jancovic
Alicia, Misurak Margit, Nagy
Krisztina, Rosenfeld István (és
leánya), Siklósi Angelina, Siklósi
Lajos, alulírott Siklósi Thomas,
Rosenfeld István, Nagy Krisztina, Bund Zsuzsi, Siklósiné VégSiklósiné Végvári Györgyi és b.-j.:
vári Georgina, Siklósi Lajos, Siklósi Thomas, Szilvágyi Mariana,
Trakal László.
Rosenfeldné Toulet Mirna, Osvaldo Izus (Bund Zs. férje) és Dancs
Fotó Siklósi
Igazán megtörtént már jó pár Zsuzsi. Siklósi Angelina fényképezett.
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

7. OLDAL

Mi történt?

Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

S

ok minden, túl sok minden
történt az elmúlt hetekben.
Nehezen kezdem el a krónikát.
Minden szabadság végén néhány napba telik, mire az
ember visszazökken mindennapi élete kerékvágásába, bekapcsolódik környezete életébe. Hol kezdjem? Akárcsak a
modern ﬁlmek: a “végén” kezdem. Október 5-én érkeztem
vissza, majd két hónap barangolás után. Az európai nyüzsgő
repülőterek után Ezeiza megnyugtatóan csendesnek tűnik.
Itthon vagyok? Damián, kedves bérkocsis ismerősöm szeretettel ölel át, viszi a csomagomat az autóhoz, süt a nap,
kék az ég és én belebújok argentin bőrömbe.
Ezek után nem fogok ilyen hosszú távolléteket vállalni...
mert a végén az ember hol magyarul, hol németül, hol
argentinul gondolkodik - és szinte érez. A krónikás vajon
magyar, vagy argentin, vagy argentin-magyar-turista
szemmel ﬁgyel és gondolkodik?
Nem csoda. Utam legnagyobb részét nem hotelekben,
turistaként töltöttem, hanem otthonokban családom körében, akik életében részt vettem. Örömüket és gondjaikat
megosztottam. Márti lányom 3 felnőtt gyermekének semmi
identitás-problémája nincsen. Ők már németek, mint az
apjuk. Egyetemi hallgatók Münchenben, Salzburgban, 2225-27 évesek és saját rendezett, jó életükön kívül a “haza
sorsa” nem érdekli őket. Pláne a magyar vagy argentin
haza sorsa. Márti lányom? Argentin. Csak velem beszél
magyarul... Nyugat-európai jólétben élő ﬁatalokat a politika
nem érdekli (legfeljebb a bevándorlókat...)
Dalmáciában mint turista voltam. Dubrovnikba negyedmagammal szeptember 8-án érkeztem repülőgéppel. Négy
régi jó barátnő, volt iskolatársak, Amerikából, Argentínából,
Magyarországról összebeszéltünk, és egy motorossá átalakított, régi vitorláshajón
egy hétig hajóztunk a
legfestőibb dél-dalmát
szigeteken: KorculaH v a r- M l j e t - S i p a n Lopud. Kicsit “cserkészies”, sportszerű
módon, semmi luxus,
de kényelmesen, csak
nappal hajóztunk a tinFelszállás a “Dalmatinka” nevű Katari- takék ragyogó Adrián.
na-line hajónkra: jobboldalt a szerző Semmi identitás-problémánk nem volt, öszszesen 20 utas között nagyon is magyarnak éreztük magunkat
és erre büszkék is voltunk. Magyarul beszélgettünk és főleg
rengeteget nevettünk, amiért talán irigyeltek minket a délafrikai meg ausztráliai útitársak. Volt köztük 2 nászutas ﬁatal
pár is, akik természetesen magukon kívül nem ﬁgyeltek
semmire.
Egy este, vacsora után nótáztunk. Nekem kellett magyarnótát énekelni. Szerencsére nem vették fel hangszalagra.
A női úszók között viszont elnyertem a pálmát. Valamikor
írok majd Dalmáciáról egy “turista” beszámolót. Most
csak annyit, hogy a horvátok óriásit fejlődtek
az utolsó 10 évben,
felépítették és megjavították az 1991-1995
közötti háború romjait,
legfontosabb bevételi
forrásuk az idegenforgalom, és ezt tudatosan
ápolják. Erősen nemzeti, hazaﬁas érzelműek.
Arról néma csend, hogy
Horvátország 800 éven
át Magyarországgal Dubrovnik város, hátul balra Mahr Lívia
egyesítve volt…
Dubrovnikból szeptember 18-án együtt repültünk
a Malévvel Budapestre. A ferihegyi repülőtéren útjaink
elváltak. Én Mahr Líviával az ő lakásában szálltam meg,
ahol évek óta otthon érzem magam. Sajnos Líviának másnap már haza kellett repülnie Argentínába. Késő estig
beszélgettünk, pakoltunk és észre sem vettük, hogy azon
az éjjelen fellázadt Budapest.
Másnap reggel a televízión keresztül éltük végig a szinte
hihetetlen eseményeket. Bámultunk. (l. beszámolókat az 1.,
2., 5. oldalakon. Szerk.)
Ilyen váratlan felfordulásra nem voltunk felkészülve. Levetettem turista ingemet és magyar-argentin bőrömbe
bújtam. Egy argentinnak az utcai brutális verekedések,
sisakos rendőrök, bevert ablakok, vandalizmus, lángoló
gépkocsi nem tépázza meg az idegeit. Azt sem találja túlzottan megrendítőnek, hogy a miniszterelnök hazudik (azt már
sokkal inkább, hogy ezt bevallja!). Argentin politikusoknál
nem éppen szokatlan a hazugság. Megvettem és elolvastam
a jobboldali “Magyar Nemzetet”, a baloldali “Nép szavát”,
az észak-amerikai “New York Herald Tribune”-t és szinte
örömmel vettem tudomásul, hogy Magyarország a világsajtó első oldalára került (úgy, mint Argentína, amikor Mar
del Platán fogadtuk Bush elnököt, az azzal járó botrányos
zavargásokkal...)
“Álljon meg a menet”! Én magyar vagyok, a magyar
bőröm pedig ég, lángol a szégyentől, a felháborodástól.

Emlékeztek egy régi magyar nótára: “Félre kell a szégyent tenni… mégis haza kell menni...”
Hát én is félretettem, és felhívtam rokonaimat, a 93 éves
sógort Dr. Nyíry Gézát (unokatestvérem özvegyét) és annak
leszármazottait egy pohár borra és hideg vacsorára. Lívia
barátságos szalonjában voltunk 10-en - Gézán és rajtam
kívül mind ﬁatalok.
Miután átestünk a viszontlátás örömein, a társalgás kevésbé békés hangulatban a politikára terelődött. Jellemző
a jelenlegi helyzetre, hogy ebben a nagyon összetartó
családban sem lehet a politikáról higgadtan beszélni (pedig a férﬁak nem ittak bort, csak egyik húgom, meg én…
mindenki autóval jött). Ezért én sem folytatom ezt a témát.
Ha a “honos-magyarok” nincsenek egy véleményen, akkor
egy külföldön élő mit beszéljen? A mostani magyar nemzedéknek nagyon rövid demokratikus múltja, tapasztalata
van. Valószínűleg hosszú évek kellenek még ahhoz, hogy
megérjenek. Most komoly, nagyon komoly a helyzet.
Szomorú valóság.
*
ülföldön élő, pontosabban: Argentínában élő magyarok közül többen fordultak meg Budapesten
ezekben a hetekben. Ők bizonyára sok érdekes részletet
hallottak, mert mindenkinek más és más baráti köre és
kapcsolata van az anyaországban. Kerekes Ági több mint
2 hónapot töltött Magyarországon és Erdélyben. Ismerve
élénk, beszédes természetét, sok érdekes élményről tud
beszámolni.
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Meleg Piroska Budapesten járt és segített
megrendezni, szeptember
18-án, sógora Honﬁ László 64. születésnapját.
Hónapok óta szeretettel
és részvéttel kísérjük figyelemmel Honﬁ László
lassú, de biztos felépülését.
Reméljük, hogy következő Laci Csikivel még táncra is perdült!
számunkra kapunk tőle
személyes híradást betegsége fejleményeiről.
Vass Gyöngyinek sikerült elutaznia Magyarországra,
meglátogatni bátyját, Vass Mátyást és családját. Október
végén várjuk vissza.
Budapesten a Deák téren véletlenül, összefutottam Rimanóczy Ádámmal és Jakab Judithtal. Tudtam, hogy valamikor Pestre érkeznek, de a találkozást nem terveztük.
id. Zaha Sándor barátunk is ugyanazokban a napokban
volt az anyaországban. Legközelebbi számunkban remélem
fényképekkel tarkítva beszámol nekünk hosszú, kalandos
útjáról.
Utolsó estémet Szőnyi
Ferencéknél
töltöttem, kedves társaságban. Móriczné
Marika húga,
Nizsalovszky
Zsuzsa és argen- A “csupasz” Szőnyi Ferenc és Erzsébet “Siske”
tin-magyar barátunk Ferenczy Lóránd voltak még hivatalosak. Megható,
hogy a Szőnyi házaspárt milyen tartós baráti kapcsolat fűzi
argentin-magyar “honﬁtársaihoz”. Lehet, hogy Ferencet
nyomja a honﬁbú, de ennek ellenére nagyon ﬁatalosan,
vidáman fest szakáll nélkül. Az elmúlt évben sikerült befejeznie beígért könyvét. Reméljük kiadnia is hamarosan
sikerül, és legközelebb már elolvashatjuk a “Házőrző
lelkiismeret” (avagy: Ami a nagyköveti jelentésekből
kimaradt...) címmel.
Minden szomorúságot elsöprő, ragyogó idő vigasztalta
utolsó magyarországi napjaimat. Igazi “vénasszonyok
nyara”. Ez lassanként újra felébresztette törhetetlen jó
kedvemet. Kerestem és találtam egy pár szép élményt,
hogy tudjak valami pozitívet is mesélni az én kedves olvasóimnak.

FÜGGELÉK

Lapunk szeptemberi számában magyarul, októberi számában pedig spanyolul közöltem veletek a Szent István
öregotthon támogatására kezdeményezett és kidolgozott
tervet, amelynek első tagja boldogult báró Apor Klára
és tervező titkára én, Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa
lennénk.
A terv további fejleményeiről, eredményéről részletesen
be fogok számolni következő számunkban. Október 26-án a
Szent István otthon vezetőségi gyűlésén szögezzük le a terv
gyakorlati eredményét és annak határozott, folytatását.
Addig is boldogan jelentem, hogy hála Istennek nagyon jó
visszhangot kapott szeptemberi felhívásom. Elsősorban az
idősebb korú honﬁtársaink céladomány formában segítenek. Ez tulajdonképpen minden lelkiismeretes magyarnak
nemcsak kötelessége, de érdeke is.
Hozzászólásokra szívesen válaszolok. Jó munkát!
Zilahi Sebessné, Bonczos Zsuzsanna

Művészet – Kultúra - Természet
Tavaly októberben már megismertettem veletek a budapesti csodás Művészetek Palotáját. Az idén, szeptember
27-én, fáradságot és költséget nem kímélve kiválasztottam egy remeknek ígérkező hangversenyt, vettem egy
oldalpáholy jegyet (4.200 Huf=20 US$) és meghallgattam
Csajkovszkij: Hegedűversenyét és Brahms 4. szimfóniáját.
A színház nem volt dugig tele, nem igaz, hogy kizárólag
elővételben lehet jegyet kapni.
A világ legjobb akusztikája sem tudta orosz szenvedéllyel
megeleveníteni Csajkovszkij művét, amelyet a Birmingham
Symphony Orchestra ugyan kitűnően, de angol hidegvérrel,
karmesterük a ﬁnn Sakari Orami nordikus nyugalommal, és
a ﬁatal holland hegedűművésznő Janin Jansen technikailag
kifogástalanul adtak elő… Szerencsére Brahms 4. szimfóniáját már valóban tökéletesen átérezték ők is - és én is.
Valami, amire Budapest büszke lehet az a fővárosi,
központi Szabó Ervin Könyvtár, mindjárt a Kálvin tér
tövében. Jóllehet ez a könyvtár 2004-ben ünnepelte 100
éves évfordulóját és jelenlegi helyén is 1931 óta ismeretes,
új pompában és berendezéssel ejti bámulatba a látogatókat.
A csodás Wenckheim és
Pálffy barokk palotákat
újították fel és építették ki
úgyannyira, hogy jelenleg
6 szinten látogathatják
az olvasók. Több, mint
800 ezer magyar és külföldi könyv, tanulmány,
folyóirat, tökéletes rendben, számítógépekkel felA Wenckheim palota
szerelt olvasótermekben
élvezhető vagy kibérelhető. Sikerült egy egész napos
belépőjegyet szereznem, mint az AMH munkatársa, de
megvettem részetekre egy angol nyelvű színes, képes
értesítőt, amit a Hungária könyvtárában megtekinthettek.
Melegen ajánlom, hogy jegyezzétek fel ebből a benneteket
érdeklő részleteket.
Szintén mint AMH-munkatárs végigjártam és néztem a
most megnyílt New York Palace (Boscolo Hotels láncolat)
Hotelt. László Angéla, csinos “sales manager” kisasszony
készségesen vezetett végig a termeken. Erről szintén pazar
kiállítású könyvet csodálhattok meg a Hungária könyvtárában. Az étterem (dél volt) tele volt elegáns vendégekkel.
A szinte giccses, túlaranyozott, nagyon hatásos, pompás
kávéházban nem voltak sokan. Udvariasságból azért elfogyasztottam - csekély 2.500 Huf=12 US$ ellenében - egy
espresso kávét egy hajszálvékony túrós tartine-nal...
Két napos látogatásom Badacsonyban volt magyarországi látogatásomnak a fénypontja.
Oda-vissza vonattal mentem a Déli Pályaudvarról, de
erről inkább semmit, mert
“jót” nem írhatok. Azonban
Badacsonyban az újra beültetett, szépen megművelt
szőlődombok és a ragyogó
idő mindenért kárpótolt.
Schick Miklósék vendégszeretetét élveztem, valódi erdélyi stílusban, műkincsekkel
felérő darabokkal berendezett házukban. Nekik
A volt Zilahi-Sebess szőlő
köszönhetem, hogy elzarándokolhattam és lefényképezhettem a régi
Zilahi-Sebess szőlőt,
apósomék volt birtokát.
A pincék új tulajdonosa
kedvesen körülvezetett bennünket. Sok a
külföldi, főleg francia
befektető a badacsonyi
szőlőkben. Schickék
közvetlen szomszéd
A volt Zilahi-Sebess villa
szőlőbirtokosa a híres
francia filmszínész Gérard Depardieu… A régi neves
szőlősgazdákból nem maradt senki. A Kisfaludy Ház teraszán ebédeltünk. Egy órát vártam - de megérte! - a ropogós
süllőre, mert időbe tellett, amíg felengedett (a hűtőből)...
Érthető. Szeptember 26-án Badacsony és a Balaton vidéke
már nagyon üres volt...
Utamat Bécsben, Wolfrumék családi házában fejeztem
be. Ebből a házból indultunk el 1944-ben az emigrációba… Bécs, mint mindig, szép, gazdag, ápolt.
Ha irigy természetem
lenne: irigyelni kellene őket. Pár kilométer a magyar határtól
- de tőlük 1955-ben
kivonultak a megszállók. Ez meglátszik a
városon, a népen, a
kedélyükön, és az ő
október 1-i képviselőBécs pezsgő élete...
választásukon!
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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

EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina.

2006-ban eddig bejött adományok:

4738-3183 - cynthipupi@yahoo.com.ar

--------

Móricz Istvánné
Gorondi István és Edith
Erdődy József
K.I.
Dr. Farkas Ferenc
Dr. Orbán László
N.N.
Gosztonyi Attila
Az Argentínai Magyar Hírlap és az egész magyar közösség nevében hálásan köszönjük támogatásukat!

Rubido-Zichy Hohenlohe Senta
Dr. Némethy Kesserű Judit (USA)
Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa

Marta Beatriz Richetti
és Pataky László

örömmel értesítik, hogy
2006. november 25-én 17.30 órakor
tartják esküvőjüket a Magyar
Református Egyház templomában, és erre az alkalomra
szeretettel várják barátaikat.
Cptn. R. Freire 1739, Bs. Aires

Hostería "La Esperanza"
Abierta todo el año
Atendida por su dueño húngaro
László Jánszky

Cálida atención y trato familiar. Gran
parque arbolado. Pileta de natación.
Av. Dra Cecilia Grierson 383
Los Cocos, Prov. Córdoba
Tel.: (03548) 492016

info@hosterialaesperanza.com.ar
Conózcanos en:

www.hosterialaesperanza.com.ar

KIADÓ (Barrio Recoleta): Csendes, tágas szoba
1 vagy 2 személynek fürdőszobával, konyhahasználat.
Átmeneti ár heti: $ 135.Hosszabb lejáratú szerződés havonta: $ 450.Érdeklődés: 4812-5564

VÁRJUK
ADOMÁNYÁT !
Z.I.K.
ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG
Zaha Alexandra
4794-4986

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

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

NUESTRAS INSTITUCIONES

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES

Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar

39.SZ. MAGYAROK NAGYASSZONYA LCSCS. - AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS
N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel.
18SZ. BARTÓK BÉLA CSCS. - AGRUPACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS N° 18
BARTÓK BÉLA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4837-0161 kerekesmartin@yahoo.com.ar

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL-AMERIKAI KÖRZET - 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 MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES - CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO
R EGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-4740 edibon1@yahoo.com

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL ZRÍNYI

- Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4624-4461
- beisfami@yahoo.com.ar

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA

ARS HUNGARICA KULTÚRA- ÉS ZENETERJESZTŐ CIVIL SZERVEZET - 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

HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR - HKK
- BIBLIOTECA HÚNGARA – Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel.
4799-8437 - haynal@ﬁbertel.com.ar

MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@ﬁbertel.com.ar

KLUBOK - CLUBES

HUNGÁRIA EGYESÜLET - CLUB HUNGÁRIA, Asociación Húngara en la Argentina.

Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-8437 / 4711-0144 mzoldi@dls-argentina.com.ar

VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA.

Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674
WILDEI MAGYAR EGYESÜLET - SOCIEDAD HÚNGARA DE WILDE. Víctor Hugo
58, (1875) Wilde, Bs.As. Tel. 4252-0390 - amjlmi@yahoo.com.ar

ISKOLÁK - COLEGIOS

ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD.

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

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martin Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4953-9959
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

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

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

- 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.

Esta edición fue impresa en
IMPRENTA ALFA BETA S.A.
4522-1855

Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052
SZENT LÁSZLÓ ISKOLA - COLEGIO SAN LADISLAO. M. Moreno 1666, (1636)
Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 - sladislao@ciudad.com.ar

SPORT - DEPORTES

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

EGYHÁZAK - IGLESIAS

"KRISZTUS KERESZTJE" MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET - IELU CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA HÚNGARA "LA CRUZ DE CRISTO" - Amená-

bar 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" ARGENTÍNAI MAGYAR KATOLIKUSOK EGYESÜLETE
- ASOCIACIÓN DE LOS CATÓLICOS HÚNGAROS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857,
(1414) Buenos Aires. Tel. 4864-7570 - mindszentynum@hotmail.com

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES

ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE - AMISZ - FEDERACIÓN
DE ENTIDADES HÚNGARAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHRA) - Capitán Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 - nvattay@aol.com

ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA - CÁMARA ARGENTINOHÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. - Av. R. Sáenz Peña 720 piso 9° “E”,
(1035) Buenos Aires. Tel. 4326-5107 - info@camara-hungara.com.ar

MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" – Pacíﬁco Rodríguez 6258

(ex 1162), (1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com

MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG - ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL
HÚNGARA. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 jakabterek@ciudad.com.ar

MHBK - MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE - COMUNIDAD DE
CAMARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – Sargento

Cabral 851, 1° A (1059) Buenos Aires Tel. 4328-8209 / 15-4949-9640
SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. Moreno 1666, (1636) Olivos,
Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@ciudad.com.ar

VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN

DE LOS

CABALLEROS VITÉZ.

Capítulo Argentino. Tel/Fax (5411) 4715-2351 - nvattay@aol.com
VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS

BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA

DE

BARILOCHE

– Rolando 250, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-461994

CÓRDOBAI MAGYAR KÖR - CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
Recta Martinoli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba. Tel. 0351-481-8531
- ﬁlipanicsliliana@hotmail.com

SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA FE
( CAPITAL ) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe . Tel. 0342-469-5500 adorjan@ciudad.com.ar

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

APRÓHIRDETÉSEK - CLASIFICADOS

G-FOTO fényképész, rendezvények, bálok, esküvők, 4796-1392
15-5726-1192 - (Kiszely Gergely)
www.gfoto.org
15 - 5 4 7 8 - 3 4 4 1
4 7 9 2 - 2 4 5 2 info@gfoto.org
Tortas húngaras: Recetas Sra. de
Baby-sitter - Kerekes Cili
Bakos - Tel. Pablo 4799-3482
4837-0161 vagy 15-6587-4261
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG - 11 de Septiembre 839, Buenos Aires
4778-3130 int. 205 / 4777-1770 - Konzulátus 4778-3734
¿DOLORES? ¿CONTRACTURAS?

¡Libérese de ellos!
Csilla Vágó Masoterapeuta

Decemberi lapzárta: november 10
Anyag és hírek beküldésére: 4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

IFJÚSÁGI ROVAT -

2006. November

HUFI I.

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!

Ki kicsoda a Hungária magyar ﬁataljai közt
Grabner István Mátyás

Igen, tudom, Grabner Bandi és
Nagyiványi Patrícia ﬁát mindenki
ismeri. Nem venni tudomást róla
szinte lehetetlen. Mert magas, feltűnő
minden szava, a mozgása, mert
tehetséges ﬁatal előadó-művésze a
kolóniánknak és fájdalmasan szókimondó; mert mikor őszintén elmosolyodik olyan kedves, hogy szemébe
nézve nem lehet nem megszeretni. Most
úgy mutatnám be Pistit, ahogy még eddig
ő maga sem tehette.
Zólyomi Kati: Próbáljunk meg úgy
beszélgetni, mintha nem ismernénk anynyira egymást… segítesz?
Grabner Pisti: Mintha nem ismernénk
egymást? Ez jó lesz...
ZK: Ez eddigi életed legviharosabb vagy
legnyugodtabb pillanata?
GP: Uff - tulajdonképpen krízises. Olyan
pillanatban vagyok, amikor egy életre
szóló döntést kell hoznom. A pályaválasztásra gondolok. Mikor szüleimnek azt
mondtam 15 éves koromban, hogy színész
szeretnék lenni, szépen mosolyogtak és
megkérdezték tőlem: és emellett még mi?
Így aztán úgy döntöttem, hogy valamit
az egészségügyben akarok tenni. Így
kerültem a gyógyszerészethez. Többen
mondták, hogy helyesen döntöttem. De
csak a tanulás nem elégit ki, ezért hetente
egyszer színiiskolába is járok. Többször
van az, hogy elgondolkodom a döntésem
fölött, és hogy legszívesebben bevágnék
mindent a sarokba, hogy csak a színészettel foglalkozzak. De aztán előkerül
a racionális oldalam, ami azt javasolja,
hogy valamit kezdjek a színészet mellett,
hiszen annyian vannak, akik megpróbáltak ebben a brancsban karriert futni, és
manapság betévő falatjuk sincs.
ZK: Mikor érezted magad a legboldogabbnak az utóbbi két év alatt? És miért?
GP: Legboldogabb Németországban voltam 2004 júliusában, ahol ösztöndíjasként
kaptam ﬁzetett utat, plusz ott-tartózkodást
egy teljes hónapra. Ez egy nemzetközi
pályázat, amire 90 különböző országból
jelentkeznek németül tudó diákok, és a
nyerteseket (max. 6 diák országonként)
kiküldik egy hónapra Németországba,
hogy az összes többi nyertessel bejárják
az országot csoportokra osztva. Voltunk
a 14-es számú csoportban: 3 argentin, 2
kazah, 2 örmény, 2 dél-afrikai, 2 orosz,
2 portugál - és meglepetésemre 2 magyar! Egy felejthetetlen élmény volt ez,
nemcsak a saját részemre, hanem mindenkinek, aki resztvett ezen a programon,
kivéve szegény csoportvezetőknek, akik
szervezték a mindennapi programjainkat.
Olyan barátságok alakultak ki, amelyeket
még mindig ápolunk.
És persze a mostani magyarországi utam
is egy óriási élmény volt!

ZK: Újabban utaztál
elég sokat ide meg
oda...
GP: Júliusban voltam egy hetet Németországban barátokat
meglátogatni (volt
osztálytársaimat
Münchenben meg
Weinheimben, meg
Nürnbergben egy családhoz, akiket
2004-ben ismertem meg, és akik még
Filmfesztiválra is vittek, ahol az ő rövid
ﬁlmjüket mutatták be). Aztán voltam 4
hetet Magyarországra rokonokat meglátogatni, akik egy részével 5 napot töltöttünk
Horvátországban. Hihetetlenül boldog
vagyok, hogy elutazhattam, az biztos, és
nagyon hálás, főleg szüleimnek.
ZK: Mit szeretsz nagyon a közösségünkben, és mit nem állhatsz ki?
GP: Elismerik a munkámat (mármint a
szavalást, szereplést, stb.), az a lényeg.
Mi az, amit ki nem állhatok? Azt, amikor
korlátoltan az innováció ellen vannak.
ZK: A hívatás szó ijeszt, vagy bátorít?
GP: Úgy érzem, hogy minden, amit
csinálok, azt hivatás alapján csinálom.
Máskülönben lehet, hogy eszembe se jutna
bizonyos dolgokat végrehajtani. Tehát bátorít. Persze van olyan, hogy nekimegyek
durván a falnak. De fel kell ilyenkor kelni,
és továbbmenni.
ZK: Meséld el egy heted folyását.
GP: Eléggé mozgalmas az életem. Hm...
Hetente négyszer (kedd, szerda, péntek,
szombat (!) hajnal 6-kor kelek, mivel
7-kor bent kell lennem az egyetemen.
Szüleim mélyen alszanak, mikor én már
régen úton vagyok... (nevetés). Hétfőnként
délután négykor bemegyek a színiiskolába, ahonnan kb. este fél-háromnegyed
tizenegykor jövök ki. Ha szerencsém
van, és a vonatok rendesen járnak, éjfélre
hazaérek. Kedd-csütörtök-pénteken 2 óra
edzés kerül sorra: úszás. Ehhez hozzájön
szintén kétszer hetente a kondizás (ami
többször időhiány miatt elmarad).
Szombatonként este összejövök a volt
osztálytársaimmal, és csak akkor lazítok...
Muszáj valamikor azt is.
És vasárnap - tanulás. Micsoda újdonság...
Aludni? Olyan nincs, de bízom benne,
hogy valamikor lesz! (nevetés)
ZK: Utolsó kérdés: hol s mikor születtél?
GP: Buenos Airesben 1987-ben.
ZK: Hogy képzeled el a következő 5
évet?
GP: Lehetőleg időben szeretném befejezni a gyógyszerészetet, és aztán összes
energiámat a színészetre meg éneklésre
akarom fordítani - és fogom is!
ZK: Pisti, mintha nem ismernélek,
köszönöm őszinteségedet és humorodat
(hahahaha).

LELKI SARKOCSKA
Arra születtem,
hogy kisgyerek legyek,
Anyám mellett játsszam
hosszú éveket,
Arra születtem,
hogy felnőtt is legyek,
S megértsem a szóból azt,
amit lehet,
S végül arra jöttem e világra,
Hogy hinni tudjam: nem vagyok hiába.

Arra születtem,
hogy megszeressenek,
S megszeressem én is azt,
akit lehet,
Arra születtem,
hogy boldog is legyek,
S továbbadjam egyszer
az életemet,

S végül arra jöttem én e világra,
Hogy belehalnom se kelljen hiába.
“Versek és képek”; Adamis Anna,
Corvina kiadó, Budapest, 1979

Havi “HUFImondat”:
“Kevés nemzet a földön foglalkozik állandóan s aggodalommal
a hazaﬁas kérdésekkel, nyelvápolással s a tudat-formálással.
A magyar ilyen nemzet.”(ZK)

Olvasunk…
és gondolkozunk:

“Az egyidejű munka energiája”
A napokban nem is törődhettem más
gondolattal, mint az új idők honvágyával… Azzal, amely még a legﬁatalabbak szívét is széttépi, és az egész
világon - ha csak lélekben is - összetart
annyi embert…
Október van (bár olvasóink november elején találkozhatnak e szavakkal),
de nem akármilyen október… Az idén
évfordulót rajzol a magyar nép minden
naptárban, minden leírt szóra nehezebb
súly kerül. Szinte vége az évnek, és mi
a még emésztetlen érzéseinket morzsolgatjuk és úgy élünk tovább.
Karácsonyra kéne gondoljak, vagy talán praktikusabb, mindennapi dolgokra.
De nem: az jut eszembe most, hogy
miket csinálunk mi magyarok az egész
világon, teljesen egyszerre: a szinkronizált életbennmaradást annyira ismerjük
és gyakoroljuk, annyira ”értünk” hozzá,
hogy hivatásos szakmásokként összejátszódunk. A szolidaritás tüze augusztus
20-án, a Forradalom tiszteletadásai, a
Szabadságharc megemlékezése…
Személyesen (s szerényen), a mai

körülményekhez
mérve, mégis hiányosnak találom a
“szinkro-események” listáját. Többet
kéne “egyszerre” tennünk, és tudomást is
vennünk róla. Nem többet tenni, hanem
az, amit már teszünk, legyen egyszerre,
legalább ugyanazon a napon (néhány
szervezett e-maillel és türelemmel el
lehet érni): más energia szabadulna
ki belőle. Már a tudat maga, hogy
nem egyedül hajtod végre, hanem sok
millióval együtt… Mintha mégis egy
országban élnénk, amelyet a tiszta egek
igazsága távlatából el is nevezhetnénk “a
másik Magyarország”-nak. Ahol minden
lehetséges, ahol nem a törvények, hanem
a legátlátszóbb eredet iránti ösztönös
kötődés és szeretet uralkodik.
Elmerengtem azon, hogy kortárs
gondjaink s kérdéseink megoldása első
fokozataként talán meg kéne szervezni
az első nemzetközi magyar származású
fiatalok konferenciáját… A buenosi
HUFI bizonyára küldhetne értékes
delegációt (hacsak nem itt tartjuk meg
az elsőt...)
Ennyi. Csak egy ötlet.

50 éves megemlékezés

(Tiszteletadó előadást tartott ismét a Buenos Aires-i kolónia. Mit látok a kortársaim szemében?)

Az 50 év eltelt.
Egy szakasz végét jelenti talán?
Egy újjászületést?
Mit kell tennünk,
hogy a magyarokban felébredjen a
Forradalom borzadalma után az
elmúlt évek visszhangja? Nem szinte kötelességünk,
egy-egy tanulságos cselekedet? Vagy csupán ez az egyetlen felelősségünk, hogy megemlékezzünk
bensőséges, vagy - mint most - tágabb
keretben az akkori történtekről?
A fel-felmerülő kérdés ez: melyik a
következő lépés? Mi jöjjön hozzá? Mik a
célok, a feladatok? Vannak-e, egyáltalán?
Mi fontos, és mi nem az? Mi a szerepe az
új magyar ﬁataloknak a világban? Hogy
vehetik át a fennállási bástyát, ha az ő
valóságuk teljesen más igényekre keresi
a választ?
Ilyen ihlettel s ilyen kérdéseket feltéve
készült a 2006-os tiszteletadó műsor.
Az utolsó napok az előadás előtt furcsa lelkületben zajlottak le. Az előadók
sora is különlegesen válogatott volt.
Habár volt köztük színtársulat tapasztaltabb tagja, tehetséges előadó, magabiztos
cserkészvezető, közönséghez hozzászokott szónok s lelkes ﬁatal - mindenkiben egyaránt vetődött fel ugyanaz a
meghatódás, az őszinte, érzékeny könny,
a tűnődés, a mindig megrázó elmélyülés
lehetősége.
Minden esetre az előzetes hangulat
a szövegolvasásnál már nyomot vésett
mindnyájunkban. Ilyenkor ezrivel
fakadnak a kérdések és válaszolni nem
könnyű, de kell.
Ilyenkor itt, Magyarországtól igen
messze a sors kedvező vagy kegyetlen

kezéről beszélgetünk. Ilyenkor
művészi elképzelésekkel és szimbolikus színpadi hatásokkal
játszik az idő és
a képzelet.
Ilyenkor forog
az ész, a szív,
és várjuk - előre
elképzeljük! - az
esetleges néző
reakcióját is. Hogy egy szó se ejtődjön ki
hiába. Hogy a gondolataink ne vesszenek
el a semmiben, hiszen minden vágyunk
az, hogy mondanivalónk bejuthasson a
magyar emberek legbelsejébe és ez úton
haza is vihessék magukkal a szívükben.
A mai magyar ﬁatalság üzenetére épült
föl vigyázva a műsor gerincszerkezete.
A szakaszok természetes elmúltáról
tanúskodott, de a megtörtént valóságok
megemlítésére építette hangulatát. A
reménnyé vált és esetleges végleges
összetartásra kötött virágcsokor nőtt ki a
sötét feneketlen-fekete magyar zászlónk
jelképes gödréből.
Ezért volt érdemes, ezért számoljuk a
magyar éveket és vagyunk még utánuk,
ezért jelent megmaradást egy vadonatúj
magyar ﬁatalokból álló rock-együttes
Argentínában. Ezért, meg sok minden
másért kell még mindig a magyar a
magyarnak! De a tettek örömében!
Megnevezve mindent, jót s rosszat, igazságot s igazságtalant, a hazugságot és az
igazat! Mert egyet megtanultunk már
mi is: nem bánthatjuk már egymást, mi
magyarok!
(ZK)
(Üzenet a “Honvágy” résztvevőinek: végtelenül örültem a közös munkánknak, és hadd
köszönjem meg nektek, akik változatlan
bizalommal mellém álltok, hogy együtt álmodhattuk meg ezt is!)
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ZIKHÍR - ZIKÚJDONSÁG
“Reszkessen az Óhaza: közelednek a MEGGYEK!”
9 harmadgenerációs
magyar származású, Buenos Airesben született lány és ﬁú, átlag 14 darab évet éltek csak,
de 30 nap múlva Magyarországon lesznek,
együtt, hosszú 90 napig...
Hogy ez mit jelent kis közösségünknek,
könnyen elemezhető: mégegy magyarul jól
beszélő újabb gárdát, valódi, összekovácsolódott baráti csoportot, már egy kis “magyar
tapasztalattal” rendelkező embertörzsecskét.
Akik ismerjük őket, közelről tudjuk milyenek, de hadd meséljem el azért azt, amit
mégsem láthatnak a AMH kíváncsi szemei.
Hét szép lányka két kis gavallér kíséretében
december 2-án elutazik innen messze, nagyszüleik csodás földjére, Magyarországra.
Majdnem mindnyájan (még) tisztességesen
beszélnek magyarul, aktív cserkészek, ZIKdiákok, kezdő néptáncosok is. Az iskolában
a 8. évet járják, vagy fejezik be az idén.
Feltűnően szépek, mutatósak, zajosak, eredetiek, jópofák, egészséges közel 170 centis
serdülők a legintenzívebb “serdülésben”.
Eddig mindent egy kupacban csináltak, hát
miért ne legyen ez is így: az új idők már
szokásos “hazalátogatását” egy rövidebb
“ösztöndíj”-út keretében.
Külön-külön családoknál fognak lakni, ki
Budapest szívében ki máshol.
De máris kimondhatjuk: rettegjen Ezeiza, a
légitársaság, rettegjen Ferihegy s a királyok
városa! A MEGGY csoport közeledik!
Bevallom: komoly türelem-munka volt,
de sikerült őket egyszerre egy helyiségben
leültetni, sőt kikérdezni. Hadd tudjon róluk
az egész felnőtt világ, tárjuk nyilvánosság
elé válaszaikat, elképzeléseiket is!
Körben ültek, jómagam körbementem a
kis magnóval. Többször félbeszakítottuk a
felvételt s a fényképezést is, hogy “lerohanjanak” ezt meg azt a zeneszámot letáncolni:
a földszinten ui. nagyban folyt az Ösztöndíjbizottság októberi buli-ja!
Íme az izgalmas kikérdezés eredménye. Nem
nagyon tettem rendbe az anyagot, hogy az
olvasó azért az ott uralkodó vidám izgatottságról is élőképet kaphasson.
Megjegyzés: majdnem mindig egyszerre
válaszoltak minden kérdésre, megtárgyalták
egymás válaszait, önfeledten felkacagtak,
összenéztek, élvezték a riportot, és kivétel
nélkül számolták az elutazásig hiányzó napokat-órákat-perceket.
Vékony, nyúlánk,
mozgékony-izgága,
jókedvű fiú; megszeppen, hogy “pont”
vele kezdem:
Papp Mátyás: 1992.
július 23-án születtem (gondolkozik),
mamám Bella és papám Pindur (nevetünk
mindnyájan, mert úgy néz rám, mint aki
csodálkozik azon, hogy miért kérdezem azt,
amit már úgyis tudok…) Szóval Bernáth
Bella és Papp… Pindur - István (újból általános nevetés).
Zólyomi Kati: Nem lesznek ott a szüleid,
csak a barátaid és a befogadó család. Hogy
készülsz erre a három hónapos távollétre?
Mátyás: Örülök, hm… bár azt hiszem hoszszú lesz a 90 nap.
ZK: Először mész el otthonról?
Mátyás: Két éve már voltam Szentendrén a
nagynénimnél, Emődyné Anikónál. Egyedül
mentem, de utánam jött Bella (mindig így
hivatkozik anyjára, így is szólítja meg).
Most is Szentendrére megyek. Közel van
Budapesthez!
Hajszálvékony, csínos, szép magas, és
korához képest kiegyensúlyozott lányka:
Gröber Steﬁ: 19...
9...2? (mindegyik nehezen fejezi még ki a
számokat magyarul),
szeptember 24-én
születtem. Szüleim Várszegi Henriette és
Gröber (boldogan rávágja) Bernát! Budán
fogok lakni, és nagyon boldog vagyok,
hogy mehetek és Lisával találkozhatok!
(nővérével, aki ott tanul).
A sarokban ül, nyugodtan a sok lány között.
Nagyra mereszti két szép kék szemét, míg
várja, hogy rákerüljön a sor:

Lomniczy Attila: Most leszek
14 éves, november 6-án. 1992ben születtem.
Mamám Haden
Alexandra és papám Lomniczy
Mátyás.
ZK: Örülsz ennek
az útnak, vagy félsz is az ismeretlentől?
Attila: Nem félek, csak örülök! Várom!
Ő a legﬁatalabb, de
utazásban a legtapasztaltabb. Olyan
természetesen veszi
az egészet:
Zombory Michelle
- Michu: 1993. szeptember 2-án születtem, papám Zombory
István – Dudi –
és anyukám Kemenes Kati. Én Solymáron
leszek, és furcsa lesz három hónapig a család
nélkül lenni... De érdekes lesz, mert más lesz!
Erre nagyon kíváncsi vagyok már most.
Különleges, néha hallgatag, megﬁgyelő tehetséggel rendelkező,
már betöltött 15 éves,
pompásan göndör
hajú lány:
Jeffrey Teréz: 91ben születtem, októberben... Fóthy Zsuzsi és Jeffrey Dani a
szüleim. Gödöllőn fogok lakni, de sétálni
fogok mindenfelé.
ZK: Te vagy a legidősebb a csoportban
(kacagunk mindnyájan), azért fogsz vigyázni
a barátaidra?
Teréz: Nem hiszem...! (nevet ő is jóízűen)
Nagyon ﬁgyel, de nem
szeret beszélni így,
nyilvánosan a magas,
mamájára félelmetesen
hasonló barna lány; de
azért kihúzza magát és
mondja ő is:
Arcagni Anikó: Október 21, 1992. Óbudára
megyek lakni. Mamám
Fóthy Margit (Rita) és papám Adolfo Arcagni.
Mellette ül a csoport
kistermetű vékonysága,
az okos, meggondolt
Vale, aki büszkén keresi
a szavakat, hisz nemrég
kezeli a magyart:
Szentiványi Vali: Május 17-én, tizenkilenc
kilencvenhárom! Ernst
Bettina a mamám és
Szentiványi Miklós a
papám.
Következik a körben
– és már nagyon várja, hogy szóhoz jusson
– a saját lányom, aki
bizonyára inkább azt
szeretné, hogy más
tegye fel a kérdéseket.
Mereszti rám két óriási kék szemét:
Mattiauda Lucila Luncsi: Február 26-án születtem, 1993-ban,
Pauli után néhány héttel. Papám Mattiauda
Andrés és mamám... (nevet) te! Budán fogok
lakni.
Kis ideges nevetés közepettén válaszol, boldogan, a másik nagydarab szőkeség:
Zaha Paula: 1993.
január 14-én születtem
(annyira nevet, hogy
alig tudja kimondani
szülei nevét), Zaha
Sanyi és Lomniczy
Alexandra a szüleim.
ZK: Hogy várod ezt az ösztöndíjat?
Paula: Izgulok és örülök egyszerre! Annak,
hogy barátaimmal együtt ismerhetem meg
Magyarországot!

ZK: Gondoljátok, hogy a csoportszellem
javára megy ez az út?
(innentől az Interjú végéig leírhatatlan
ricsaj közepette beszélgetünk).
Steﬁ: Szerintem, megerősíti!
ZK: Te is számolod a hiányzó napokat?
Stefi: Én nem, de Luncsi igen! (nevetnek).
ZK: Elbúcsúztatok Ezeizán, felszálltatok a
gépre… hogy képzelitek el maga a repülést,
azt a 17 órát?
Attila: Én már repültem öt éves koromban!
Finomakat kapunk enni… Én remélem jó
helyet kapok (nem a szélén) úgy, hogy a
közepén lehessek és mindenkivel tudjak
egyszerre beszélni.
ZK: Már Magyarországon, az iskolán kívül, hogy fogjátok eltölteni az időt?
Teréz: Szeretnék helyeket megismerni, és
nagyon sokat sétálni. Játszani a hóban (ezt
a javaslatot mindnyájan élénken helyeslik:
“én is! én is!” - felkiáltásokkal).
ZK: Konkréten, mit vártok az úttól?
Anikó: Hogy jobban tudjak magyarul
beszélni, mikor visszajövök.
ZK: Igen, hisz ezért mentek, és három
hónapig csak magyarul fogtok hallanikommunikálni…
Vali: Először nehéz lesz… furcsa is lesz,
de kedvvel megyek át. Megismerni a
magyarországi családomat és élvezni ezt
a különleges utat (keveri a szavakat, hol
spanyolul, hol magyarul beszél, de elég jól
fejezi ki magát).
ZK: Mi lelkesít titeket a legjobban?
Luncsi: Ott lenni! (a nála szokásos módon
hadarja a szavakat). És hogy Lumpi (Fóthy
Erzsébet. Lumpi Teréznek nagynénije, Fóthy Zsuzsinak nővére) keresztmamámmal
is lehetek annyi idő után!
ZK: Mi fontosabb nektek: az utazás maga,
a barátaitokkal együtt, vagy az, hogy Magyarországra mentek?
Paula: Az igazán fontos az, hogy Magyarországra, de együtt megyünk!
Teréz: Nekem az fontos, hogy odamegyek ahol nagyszüleim éltek. Az is, hogy
“élőben” láthatom mindazt, amit a ZIKben tanítottak nekem. A cserkészetben is
sokszor ezekről meséltek...
Steﬁ: Nekem is az fontos, hogy barátaimmal megyek, de ha már ott leszek, biztos
Magyarország is tetszeni fog nagyon. És
majd Lisával is sétálhatok sokat!
ZK: Valamikor már gondoltatok arra, hogy
mit jelent számotokra az, hogy magyarok
vagytok?
Steﬁ: Táborban szoktam néha ilyenekre
gondolni.
Attila: Nagyon jó barátaim vannak a magyar klubban. Nekem is az a fontos, hogy
velük utazom.
Michu: Minden egyformán fontos. Én
nekem az is, hogy megismerem honnan
származik a családom.
Luncsi: Nekem is vannak rokonaim Budapesten és Erdélyben is.
ZK: Van-e valami különös, amit nagyon
meg szeretnétek nézni Magyarországon?
Paula: A Hősök terét!
Michu: Ott sétálni, ahol még nem voltam,
de most barátaimmal együtt!
Mátyás: Mindent, semmit sem különösen...
De! A Lánchídon átmenni többször!
Steﬁ: Valahova menni Lisával.
Luncsi: A Széchényi fürdőket!
Teréz: Minden érdekel, de főleg a lányokkal és Lumpival lenni.
*
Egyelőre kifogytak a „logikus” kérdéseim… majd mikor már visszajöttek, lesz
mit elmeséljenek! Míg ezeken tűnődtem,
észre sem vettem és eltűnt mind a kilenc…
lementek tovább “bulizni”. Hát igen, már
elkezdődött számukra is a “bulikorszak”.
Azt is együtt élvezik, szerencsére, soha nem
lankadó jókedvvel és még több energiával.
Egészen furcsa volt a MIK szoba, hangjaik nélkül. Elgondolkoztam azon, hogy
milyen régen volt az, amikor barátaimmal
megkaptuk a Hungáriától ezt a termet,
és irgalmatlan lázzal díszítettük s tettük
alkalmassá magunknak… Újabban a MIK
„alszik”, és az üresség kényszer-csendjében várja vissza a Hungária fiataljai
drága zaját… Csak egy kis építészmérnöki
számítás és friss cement kell ahhoz, hogy
ez megvalósulhasson! (ZK)

Fiatalokról innen-onnan
- Októberi buli: megvolt a Hungária
nagytermében úgy, mint máskor. A cél hatalmas! Abból áll, hogy támogassuk anyagi
hozzájárulással az ösztöndíjasok évente
esedékes utazását Magyarországra!
Kérdem én: miért nem támogatja a kolónia, vidám jelenlétével? Miért nem láttam a
mulatók közt az ismert, szeretett arcokat? A
cél nem elég fontos nekik - vagy az emberek
már nem szeretnek mulatni?
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- A 2007-es nyár nagy megmozdulásaira
is már folyik a gyűjtés a cserkészek részéről.
Az idén még hátralévő hétvégek ismét
zsúfolásig tele programmal, de ez esetben
irtó érdekes szórakozási kínálatokkal is
rendelkeznek. A már eddig lezajlott, hasonló célú rendezvényről (ifjúsági buli,
„Csodás Budapest” című énekes előadással
egybekötött vacsoraest a Hungáriában, és
még egyéb más) következő számunkban
beszámolunk.
Tartsuk szem előtt a célt: a lehető legtöbb pénzmag időbeni összeszedése, hogy
senki részére ne adódjék fönnakadás
a nyári táborokban való részvételben!
(és lásd az októberi Minihuﬁ hireit a
tervbevett tutajútról /ﬁúk/ és hegyi gyalogtúráról /lányok/!)

A cserkészközösségnek életbevágóan
fontos minden elképzelhető támogatás,
hogy a gyönyörű, emberebb embert építő
tevékenységük s terveik megérdemelten jól
sikerüljenek!
(ZK)

Juhász Gyula:

Imádság a gyűlölködőkért
Én Jézusom, te nem gyűlölted őket,
A gyűlölőket és a köpködőket.
Szeretted ezt a szomorú világot
S az embert, ezt a nyomorú virágot.
Te tudtad, hogy mily nagy kereszt az élet
És hogy fölöttünk csak az Úr ítélhet.
Szelíd szíved volt, ó, pedig hatalmad
Nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat.
A megbocsájtást gyakoroltad egyre,
Míg égbe szállni fölmentél a hegyre.
Ma is elégszer hallod a magasban
A gyűlölet hangját, mely égbe harsan.
A gyilkos ember hangját, aki részeg
S a szeretet szavát feszítené meg.
És Jézusom, most is csak szánd meg őket,
A gyűlölőket és a köpködőket.
Most is bocsáss meg nékik, mert lehet,
Hogy nem tudják tán, mit cselekszenek.

IFJÚSÁGI ROVAT -

SZÉP
39-es l.cs.cs. szolidaritás
lángocskája
Szombat délután.
A Magyarok Nagyasszonya csapat
leánycserkészei viszszaérkeznek a cserkészházba. Nem a
megszokott arckifejezést veszem észre
rajtuk. Honnan jöttek meg? Azonnal
kérdezem is: árva gyermekek otthonában töltötték a cserkészösszejövetelre
szánt órákat. Vittek nekik saját maguk
által készített süteményt és játszottak, énekeltek, ölbe vették őket s egy
lényegében rövid de „óriási” boldog
idővel ajándékozták őket meg. Ez nem
jótékonyság. Ez igazi cserkészet.
(ZK)
A Parancsnok írja:

Egy mosoly, amely egész hetünket
boldoggá tette!

Szeptember 30-án, ZIK után átmentünk a
Zaha családhoz ﬁnomságokat készíteni. A
lányok nagyon beleélték magukat a sütésbe:
volt, aki könyökig csokis lett a sok „alfajor”festés alatt, volt, akinek a
keze lett nagyon ragacsos
a pogácsakészítésben, a
habcsókkal pedig volt,
akinek a szája köré nézve
észre lehetett venni, hogy
komolyan vette a kóstolást! És végre, miután két órán keresztül a nagy lisztfelhőben
gyúrtunk, kentünk, elkészült az uzsonnánk.
De ezen a szombaton nem magunknak készítettük mindezt, hanem tervünkben volt
egy lány-gyerekotthonba elvinni.
Amikor megérkeztünk oda, már messziről
láttuk a kislányokat. 7-en voltak összesen,
2-től 9 évesig. Beléptünk az udvarba és
már amikor közeledtünk köszönni, rögtön
ölünkbe ugrottak. Bennem olyan meleg
érzés keletkezett, hihetetlen, hogy mennyi
szeretet sugárzott abból az első ölelésből.
Megosztottuk velük az uzsonnát, aminek
nagyon örültek. Csillogtak a szemeik és csak
mosolyogtak! Minden kislány kiválasztott
egy cserkészlányt, akihez a legszívesebben
közeledett. Rajtunk ültek, mesélgettek, és
amikor már több volt a morzsa, mint a sütemény akkor megszólalt az egyik kislány:
- És holnap is jöttök? És ezentúl minden
délután, ugye?
Wow! Nehéz volt erre felelni. Egy édes
de sanyarú érzés is volt bennem: édes, mert
hihetetlen, hogy ilyen rövid idő alatt valaki
ennyire megszerethet, és ennyire fontosnak
tartson minket; és sanyarú, mert tudtuk,
hogy lehetetlen volt másnap is eljönnünk.
De összenéztünk: egyetértettünk abban,
hogy évvége előtt megint meglátogatjuk
őket!
Ilyenkor vesszük észre, hogy olyan sok
mindenen keseredünk el, ami nem is olyan
fontos, amikor vannak mások, akiket az
Isten nem áldott meg egy családdal, egy
saját otthonnal, egy könnyű élettel... És azt
gondoljuk, hogy a kislányoknak mennyire
jó, hogy meglátogatjuk őket, de csak a végén
döbbenünk rá, hogy mennyit viszünk MI
haza magunkkal. Nagyon megható volt,
és tényleg egész héten visszaemlékeztem

azokra az édes mosolyokra!
Szeley Cynthi st. csapatparancsnok
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CSERKÉSZÉLET

Az 1956-os Magyar Forradalom napjaiban:
Némethy György levele Brogyányi Gábornak (*)

Ithaca (USA), 1956. november 7, szerda

Kedves Gáborom!
Nagyon köszönöm leveledet a bennefoglalt beszámolókkal. - Az elmúlt két héten
mind csak egy dologra gondolhattunk és
gondolunk. Igazán büszkék lehetünk nemzetünkre, de most már csak a gyász és az
izgalom marad. Azóta, hogy leveledet megírtad, elkövetkezett az október 23-i nagy
napra és a drámai, hősies két hétre a magyar
történelem fekete napja, múlt vasárnap. Az
oroszok eddig sem adták ki a kezükből, amit
egyszer megmarkoltak; most is valószínű
volt, hogy nem adják meg szépszerével, amit
a magyarok kívánnak; a múlt hét második
felében az orosz csapatmozdulatok nyilvánvalóan jelezték, hogy mi fog következni;
mégis a vasárnapi gyászhír, a magyar
szabadság leveretése, sárba tiprása hirtelen csapásként, megrendítő ütésként ért.
Nem volt elég az elmúlt tíz nap pusztítása,
vérontása, most még többnek kell jönnie.
Az oroszok, a szovjet vezetők megmutatták
állandó, valódi arcukat a megtévesztésre
igyekvő kruscsevi nyájas vigyor mögött.
Otthon megint egy vak, tekintetnélküli
barbár pusztítás folyik.
Az orosz erőszak megint egyszer végiggázol az országon. Most csak attól reszketek,
hogy mi következik ezután: mikor a harc
elül (és a Nyugat megnyugszik), csendben,
lassan, milyen újabb gyalázatos gonosztettekkel fogják a kommunisták megbosszulni
a nemzetnek ellenük való feltámadását,
mivel fogják tetőzni tetteik lajstromát?
Bárcsak nem így lenne! Isten irgalmazzon
ez után a megpróbáltatás után és állítsa meg
a pusztító erőt.
Otthon még mindig nem adták fel a kilátástalan harcot, még remélnek. Pedig egyedül, minden segítség nélkül, hogy állhatnak
meg a hatalmas túlerővel szemben? És nem
csak a túlerő az, amivel szemben állnak,
hanem egy gyalázatos, hitszegő, hazug
alávaló alattomosság, amely minden tisztességet, emberiességet, fair-séget sárba tipor,
félrelöki a követek sérthetetlenségét, nem
tartja szükségesnek az ígéretek betartását.
A sokat hirdetett liberalizálódás sem jelent
semmit: ugyanaz a könyörtelen, leigázó
vaskéz tartja a kormányt a Szovjetunióban,
mint azelőtt.

Papp László (USA):

HUFI III.

Legalább ezt megvilágítanák a történtek
a világ és főleg az eddig vak “neutralisták”
előtt! De a világ érdeklődése és szimpátiája
már le is gyengült. Minden jobban érdekli
őket, mint a magyar nép sorsa. Az események olyan gyorsan követték most egymást,
hogy mire egy levél megérkezett, egészen
megváltozott a helyzet. Vajon mire fog ez a
levelem megérkezni?
Büszkék lehetünk nemzetünkre, hogy így
kiállt a világ előtt a szabadságért. Tragédia,
hogy el kellett buknia. De azt hiszem, Neked
is érzésed, mint Nekem, hogy remélünk
és imádkozunk, hogy ne ez legyen a vég,
hogy jöjjön
“Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.”
Ha ez a levelem az események hatása alatt
pesszimista hangulatú is, azért ne ez legyen a
végső érzésünk. És azt hiszem, hogy mindez
csak meg kell erősítsen a buzgalomban, amivel munkánkat végezzük, a cserkészetben és
egyebütt, Magyarországért.
Elfoglalt heteitek lehettek az amúgy is sok
dolog mellett a tüntetésekre való menetellel.
Láttam, hogy hétfőn a N.Y. Times is megemlítette a cserkészeket (a St. Patrick-beli
gyászmisével írt beszámolóban). Itt nem történt olyan sok minden, mint New Yorkban.
Az én aktivitásom is csak egy itteni lapnak
írt “levél a szerkesztőhöz”-ben merült ki.
Csütörtök délelőtt:
A mai Times jelentés szerint vége az utolsó kétségbeesett ellenállásnak. Vajon mire
készülnek az oroszok a lengyel határnál?
A viszontlátásig búcsúzom, gyászoló és
szomorodott szívvel, de a jövőben remélve.
Szeretettel ölel Gyuri
(*) Dr. Némethy György szül. Budapest
1934, + New York 1994, egyetemi tanár,
nemzetközileg megbecsült kutató, a folyadékok és oldatok fizikai kémiájának
szakembere, a XI. Pius aranyérem Pápai
Tudományos Akadémia legmagasabb kitüntetésének birtokosa, hosszú éveken át
haláláig a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek elnökeként dolgozott Bodnár Gábor
ü.v. elnök mellett.

Messzi Tábortüzek II.

A Dömötörné Kokron Margit Alapítvány kiadásában megjelent Messzi Tábortüzek II című népdalgyűjtemény azzal a
felvidéki énekkel kezdődik, amivel az első
CD is kezdődött:
“Ezért a leányért mit nem cselekedtem,
Hernád fenekéről apró gyöngyöt szedtem.”

Ez a gyönyörű szerelmi dal fémjelzi a
Messzi Tábortüzek sorozatot, amelynek
immár második kötetét vehetjük kezünkbe.
Gazdag népművészetünk dalait ma már
öt földrészen énekli a világon szétszórt
magyarság. Nincsen ebben semmi csodálnivaló, hiszen magyarokat szinte a világ
minden részén találhatunk. Az sem csoda,
hogy a népdalválogatás első lemeze (a hozzátartozó kottákkal és szövegekkel) olyan
nagy népszerűséget élvezett, hogy egyaránt
elkapkodták a nyugati magyar egyesületek
és cserkészcsapatok tagjai. Ami viszont
valóban csodálnivaló, hogy ez az eredeti
népdal, virágének, népballada gyűjtemény
egy olyan asszony gyűjtéséből, hagyatékából származik, aki csak élete első hat évét
élte meg a magyar hazában.
Kokron Margó gyermekkorának első éveit
Hódmezővásárhelyen töltötte. A család a
háború végén hagyta el az országot, így
Margó Svájcban, Argentínában, Chilében és
Brazíliában nevelkedett. Itt lépett be a Külföldi Magyar Cserkészszövetségbe, amely
egy életre szóló élményt jelentett számára.
Ennek keretében aztán egész munkásságát
a külföldön felnövő magyar ﬁatalok nevelésének szentelte. Közel kétezer népdalt
ismert és jegyzett fel azzal a céllal, hogy
azokat az otthoni kultúrától elzárt ﬁatalokkal megismertesse. Korán bekövetkezett
halála előtt csak a gyűjtemény egy részét

tudta kiadásra elkészíteni. Az ő emlékére
aztán ezt a feladatot a Connecticuti Magyar
Kulturális Egyesület és a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség vállalta.
A Messzi Tábortüzek sorozat második
albuma Bartók Béla előtt tiszteleg a nagy
zeneszerző születésének 125. évfordulója
alkalmával. A 63. ének Bartók dallamával
fejezi be a gyűjteményt:
“Ó, én édes jó Istenem, oltalmazóm, segedelmem,
Idegen földön védelmem, ínségemben lágy kenyerem.”

A népdalok Magyarország különböző
tájairól, valamint a Felvidékről, Erdélyből,
a Csángóföldről, Szlavóniából származnak.
Megjelenik bennük a magyar föld minden
tája, a Csitári hegyek, Mátra szele, Hernád
folyója, a “Tisza vize (amely) elvitt vóna a
jeges Dunába”. Csongorád is, ahol “ nevelik
a szép leányt”.
Az elsőrendű minőségű CD lemez egy
igényes könyvecskével egészül ki, amely
az énekek szövegét és kottáját tartalmazza.
A Beköszöntőben az Alapítvány elnöke,
Dömötör Gábor írja: “Ezúttal népdalokon
kívül bevettünk néhány népballadát, valamint
néhány virágéneket: elmúlt századok ismeretlen lantosainak szerelmi dalait. Továbbra is
gondosan ügyeltünk mind a dallamok, mind
a szövegek hitelességére, annak tudatában,
hogy nemzeti kincsünkkel sáfárkodunk.”
Kiválóan alkalmas ajándék!
Érdeklődők forduljanak Dömötör Gáborhoz
GMDomotor@aol.com
A CD lemez a hozzátartozó füzettel együtt
kapható a terjesztőnél: Benedek Mária, R.
Gutiérrez 2024, 1636 Olivos, Buenos Aires
(54-11) 4799-2527 mbenedek@arnet.com.ar
Ára: US$ 20, vagy 60 arg. peso

Szappanos István:

Megjelent a külföldi magyar
cserkészet története

1988 tavaszán, még a rendszerváltás előtt, egy
ﬁatal szegedi történész, Marosvári Attila nem
csekély bátorságról tanúbizonyságot téve a Móra
Ferenc Múzeumban kiállítást rendezett a magyar
cserkészet történetéről. A tárlat, amely dokumentumok és tárgyi emlékek százait gyűjtötte össze,
és először adott hiteles képet e nagyszerű múltú,
de 1945 után sárba tiport mozgalomról, óriási
siker lett, fél év alatt több mint 60 ezer látogató
tekintette meg. Dacolva az akkor még erős
kommunista hatalommal, a kiállítás termében
1988 novemberében egy konferenciát is szervezett, ahová Bodnár Gábort, az egykori magyar
cserkészet értékeit külföldre menekítő Magyar
Cserkészszövetség ügyvezető elnökét is meghívta. Gábor negyven év után az ő meghívására
lépett először magyar földre, mert e konferencián
alkalma nyílt arra, hogy szabadon beszéljen a
nyugaton működő cserkészetről. A tekintélyes
cserkészvezető és a ﬁatal kutató között barátság
szövődött. Gábor felajánlotta neki, tanulmányozza a külföldi magyar cserkészet történetét. Attila
1991-ben utazott ki először Garﬁeldba, majd azt
követően még többször járt ott. Első látogatásának eredménye egy újabb kiállítás lett Szegeden,
amely immáron csak az emigrációban működő
magyar cserkészmozgalom múltját és jelenét mutatta be a magyar közönség előtt. Elégtétel volt
ez a kiállítás mindazokért a magaláztatásokért
és mellőzöttségért, amelyet szövetségünk a kommunizmus időszaka alatt az anyaországi hatalom
részéről elszenvedni volt kénytelen.
A kiállítás korrektsége, és Attila egyenessége
meggyőzte mind Gábort, mind a szövetség
vezetőit, hogy ő az az ember, akire a külföldi cserkészet iratanyagának megőrzését és
feldolgozását rá lehet bízni. Ezért, amikor az
Intézőbizottság 1993-ban úgy döntött, hogy a
szövetségi levéltár régi anyagait magyarországi
közgyűjteményben helyezik el, választásuk
a szegedi Móra Ferenc Múzeum Történeti
Gyűjteményére, a Fekete házra, a két nagysikerű
korábbi kiállítás helyszínére esett. Attila hetekig
csomagolta az iratokat, amely több alkalommal
is a Magyar Külügyminisztérium segítségével
jutott Magyarországra. Otthon először rendezte
az anyagot és egy katalógust készített hozzá,
majd 2002-re elkészült a szövetség történetének
első szakaszáról szóló könyv kéziratával, az
1946 és 1956 közötti időszak monograﬁkus feldolgozásával. A kéziratot Lendvai-Lintner Imre
ügyvezető elnök segítségével számos egykori
vezetőhöz eljuttatta, akik észrevételeikkel,
emlékeikkel segítették a szerzőt egy teljesebb
kép kialakításában, hiszen – különösen az első
évekből – nem mindenütt állt rendelkezésre írott
forrás. A kiegészített anyag került nyomdába, s
jelent meg 2004 nyarán.
A szép kivitelű, 418 oldalas könyv az
emigrációba kényszerült magyar cserkészet
első, alapozó korszakát dolgozta fel. Ez az az
időszak, amikor a nyugat-európai menekülttáborok barakkjaiban megszülettek az első
csapatok. Ez az időszak, amikor kisbarnaki
Farkas Ferenc főcserkész, és a ﬁatalok: Bodnár
Gábor, Beodray Ferenc, Bernhardt Béla és még
sok más vezető irányításával megszerveződött a
szövetség, és ez az az időszak, mikor a szerte a
világba szétszóródó magyar kolóniák kebelében
létrejöttek az új szervezetek, amelyek központi
irányítása, összefogása Bodnár Gábor garﬁeldi
irodájából történt.
Marosvári Attila a történész szakmai alaposságával és objektivitásával írta meg könyvét, minden megállapítása mögött ott vannak a
források, ám a kötetben végig érződik az elismerés, a nagyrabecsülés is, amelyet mozgalmunk az
emigrációs magyar közösségek egybetartása, a
ﬁatalok magyarnak való megtartása érdekében
tett teljesítményével érdemelhetett ki. Az objektív kép és a teljesítmény elismerése együtt teszi
hitelessé és maradandóvá e munkát, olyan történetírói teljesítménnyé, amely méltó emléket állít
szövetségünk számára. Aki meg akarja ismerni
szervezetünk történetét, minden fontos dolgot
megtudhat belőle, ha leemeli könyvespolcáról.
Ott a helye ezért minden magyar könyvtárában,
akinek fontos a külföldi magyar cserkészet.
S miközben mi is elismerésünket fejezzük
ki a szerző számára alapos és szép munkájáért,
már várjuk a folytatást, hiszen szövetségünk
ma is töretlenül működik, és végzi áldásos
tevékenységét a nemzet érdekében, immáron
harmadik-negyedik generációs gyerekeket
tanítva anyanyelvre, kultúrára, néphagyományokra, egyszóval: magyarságra. Jó lenne, ha
mihamarabb kézbe vehetnénk az 1956 utáni
időszak történeti feldolgozását is. Miközben
megköszönjük a szerző munkáját, sok sikert
kívánunk neki a folytatáshoz!
(Marosvári Attila könyve kapható a HKK
könyvtárban. Melegen ajánljuk. Szerk.)

HUFI IV.
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BUENOS AIRES-I MAGYAR NÉPTÁNCMOZGALOM
Oktoberfest 2006: A Regösök elutaztak Córdobába
Háromnapos „kiruccanás” a néptáncos rutinja felfrissítéséhez! Az
együttes egy része részt vett október elején a hagyományos „Fiesta de
la Cerveza”-n, a córdobai Villa General Belgrano utcáin megtartott
vidám, nemzetközi nonstop sörözés-zene-ének-táncfesztiválon. (ZK)

Az együttes beszámolója

Október 6-án este indultunk Córdoba felé, az “Országos Sörfesztivál”ra, amit évről-évre Villa General Belgranóban szerveznek. Bizony az
Oktoberfest-et nemcsak Németországban ünneplik, hanem itt Argentínában is! És hogyan!
A 21 Regös táncos és Paola Feliú (az út szervezője és csoportfelelőse) igazán gyönyörű
nagyfaluba érkeztünk.
Néhányan
m á r já r t u n k
arrafele, cserkésztábor alkalmából, vagy
akár többször is
a Regösökkel,
de több évvel
ezelőtt. Mindenegyes alkalommal egy
álomszerű városkát t aláltunk, ami egyre nagyobb és szebb lesz.
A Fesztivál központja a Parque Cervecero volt: egy nagy tér, ahol
különböző házi söröket és német ételeket lehetett vásárolni nagy választékban, és egy hatalmas színpad, ahol minden meghívott együttes
előadta a félórás műsorát. Ott táncoltunk kétszer is! Az első nap a Regös
Néptáncegyüttes tartotta az Oktoberfest nyitását, ahol sajnos a közönség nem vett részt jelentős létszámban. Viszont már másnap, vasárnap
nagy tömeg élvezte a magyar zenénket és táncainkat. A Villa General
Belgrano-i polgármestertől is kaptunk köszönő diplomát!
Még az előadások előtt volt egy felvonulás az összes együttessel.
Német, paraguayi, spanyol zenebandákat, sok-sok ország táncegyütteseit, és mindenféle színes, díszes viseleteket bámulhatott meg a helybeli
néző. A látogatók legfőbbképpen a különböző provinciákból, de más
országokból is érkeztek.
Magyar zászlónkat Papp Gábor vitte és lobogtatta nagy büszkeséggel
a felvonulásokon! A lányok gyönyörűen beöltözve és ajkukon állandó
mosollyal… (nem egy legény csodálta meg őket!). Valószínű, hogy
életükben nem fényképezték annyit a lányokat, mint ezen a hétvégén!
A Regösök igazán nagyon megállták a helyüket. Nemcsak a közönség,
hanem maga a különböző néptáncegyüttes tagjai és a fesztivál szervezői
is nagy tapssal ajándékoztak meg minket. A szervezés kiváló volt! Semmi baj, fennakadás nem adódott az út és ottlétünk folyamán. Nagyon
élveztük, és a csoport, habár fáradtan, de egy gyönyörű élménnyel tért
haza. Ezek után jövőre is várhatjuk a következő meghívást, hogy szívesen híresztelhessük a szép magyar kultúránkat szerte az országban!
Bonapartian Edi
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A Regös-együttes
következő évei
Nincs kitartóbb, fegyelemre
igényesebb, szervezettebb s állandó fejlődést igénylőbb munka,
mint a rutinos táncosé. Ha csinálod, csak így lehet. Másképp hecc,
és csak felületes élvezet.
Táncegyüttes tagja lenni nem
kis munka. Táncegyüttes vezető
lenni kész őrület; tánckarvezető
lenni pedig az egekbe felágaskodó
tisztség. Főleg, ha mindezt «ad honorem», csupán «szenvedélyből
s meggyőződésből» teszed. Végtelen, néha nem létező órákat
szánsz rá az amúgy is elfoglalt
életedből.
A buenosi Regös néptáncegyüttes majdnem 50 éve szállt neki
az egeknek és azóta energikusan
csapkodja szárnyait a felhők s
útjába akadó viharok szelei közt.
Hunyorít és pislog mikor a nap
fényes sugara belehasít a szemébe, s utána vissza-visszazuhan a
hétköznapok edzése néha lapos,
néha fényes pillanatnyi örömeibe.
Egy táncegyüttes sok mindenre
lehet büszke: fennállásának éveire, repertoárjára, gazdag színpadi
viselettárára s az elért nagyobb
értékű sikereire, teljesítményeire. De a «mozgásra specializált
társulat» sosem engedheti meg
magának a leállást a fejlődésben.
Állandó változást kell színpadra
emeljen, a haladást sokfokúsággal kell szüntelen bebizonyítsa,
és csüggedés nélkül átviselje a
táncos gárdák leváltásával járó
színvonal csökkenést, kivárva,
nagy türelemmel s odaadással
az «új táncosok» fejlődése eredményeit.
Ehhez már nagyon ért a Regös. Hisz az 5 évtized alatt, több
emberöltő művészi «születéséről»
tanúskodhat, felsorolhatatlan
sikergalérián vonulhatott át, s volt,
hála a Jóistennek, szerencséje is,
hisz mikor néhányszor úgy tűnt,
hogy vége mindennek, a krízis
csúcsán megjelent mindig a megoldás, tudatos, szenvedélyes új
táncvezető kezén. Igazából, eddig
minden jól sikerült, s mostantól
csak «folytatni» kell.
Együttesünk élete is elérte a fél
századot. Veszély nincs a láthatáron, csak tervek, szép álmok, újabb s szebb műsorszámok, mindez egy meggyőződött, kedves,
komolyan tanuló tánckarvezető
elképzelésében.
Új táncrendek stílusa fejlődik
próbáról-próbára a cserkészház
alatti számunkra bocsájtott teremben. Friss ﬁatal táncosok is
beléptek sorainkba, és közben már
a legújabb célkitűzés «izgatja» az
együttest: a hatalmas 50. évfordulói műsor összeállítása. De erről
még nem írok egy szót sem. Majd.
Ha eljön az ideje.
(ZK, egy kimeríthetetlen
néptáncos)

Modern mese:
Hogy is van ez?...

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

Csoportmunka az, amikor sokan
csinálják, amit mondok?
Volt valaha négy ember. Úgy
hívták őket: Mindenki, Valaki,
Bárki és Senki.
Akadt egy fontos elintéznivaló.
Mindenki azt hitte, hogy Valaki
elintézi.
Bárki elintézhette volna, de
Senki nem tette meg. Valaki ezért
méregbe jött, hiszen ez Mindenki
kötelessége lett volna, viszont
Mindenki biztos volt abban, hogy
ezt Valaki elintézi, s közben Senki
nem vette tudomásul, hogy ezt
Bárki megtehette volna...
Mindenki hibáztatott Valakit
azért, amit Bárki megtehetett volna, de Senki nem tette meg...
Itt a vége, fuss el véle...

HUFIhahaha

Jó kuncogást!

- Tanár úr, a múltkor arról volt szó, hogy ma előadást tart az agyról!
- Igen, de ezt későbbre halasztjuk. Most valami más van a fejemben.
-----------

Nyelvtudás a határnál

Öt vagány srác érkezik a határhoz egy új Audi Quattroval.
- Jó napot kívánok, a papírokat kérném!
- Jó napot, tessék...
A határőr némi tűnődés után elkezd billegni a lábán: - Hmmm
– hmmm... Megkérném önöket, hogy álljanak félre az autóval!
- Miért, mi a gond?
- Az, hogy önök öten utaznak.
- Igen, és?
- Nos, ez egy Audi Quattro. A Quattro az ugye négyet jelent, és mint
látszik, önök öten vannak, ezért nem mehetnek tovább.
- Hááá - hááá, ez marha jó poén volt, de most már talán lenne szíves
visszaadni az útlevelünket?
- Mondtam, nem mehetnek tovább, egyiküknek ki kell szállni.
- De ember, hisz a Quattro az a kocsira vonatkozik!
- Amit mondtam, megmondtam.
- Na jó, akkor beszélek a felettesével!
- Az kérem nem fog összejönni.
- Hogy-hogy nem fog összejönni? Ha én a felettesével akarok beszélni,
akkor magának kutya kötelessége idehívni!
- Mint már mondtam, sajnos ez lehetetlen!
- Mégis, miért?
- Mert reggel óta azzal a két ﬁatalemberrel veszekszik abban a Fiat
Uno-ban...
-----------

Hogyan idegesítsünk másokat...

Dobolj minden szilárd tárgyon.
A papírlapokat közepén kapcsold össze.
Amerre jársz, az ébresztőórákat állítsd be teljesen véletlenszerű
időpontokra.
Fizess tízcentesekkel.
Jó erősen nyomd össze az összes lapos légó darabot.
Ha buszon, vagy egyéb nyilvános helyen valaki olvas, állj mögé, és a
vállai fölött elnézve te is olvasd azt, amit ő.
Hívd úgy a kutyádat, hogy --Kutya--.
Bámuld a tv-t, amikor nincs műsor, és mondd azt, hogy valaki épp most
üzen neked.
Állítsd be úgy a tv színeit, hogy minden ember zöld legyen. Ha
valaki kérdezi, hogy miért van így, mondd, hogy neked így tetszik.
Tudasd másokkal, hogy ők csak a te képzeletedben léteznek.
ÍRJ CSUPA NAGYBETŰVEL.

SZEMELVÉNYEK A HUNGÁRIA (HKK)
KÖNYVTÁR KATALÓGUSÁBÓL
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1° piso, Olivos

Horario de atención al público: los viernes de 19 a 21 hs.

4120
4121
4122
817
615
5209
5218
5219
5221
5222
5223
5228
5229
5231
5239
5240
5244
5245
5247
5248

SZEMELVÉNYEK
Bozzay Margit: Tizenötéves feleség
Bozzay Margit: Kenyér és szerelem
Bozzay Margit: A lecke vége
Bromﬁeld, Louis: Rohan a víz
Bús Fekete László: Szerelemből elégtelen
Földi Mihály: Csillagok felé
Ignácz Rózsa: Szavannatűz – elbeszélések
Schick Miklós: Egy világpolgár emlékezései – A szekértől
az űrhajóig
Karinthy Frigyes: Egy nőt szeretni
Méhes György: Kolozsvári milliomosok
Tolnai Lajos: Az új főispán
Steel, Danielle: Kaleidoszkóp
Mann, Thomas: Lotte Weimarban
Coelho, Paulo: Az ördög és Prym kisasszony
Milland, Audrey D.: Scarlett - Ahonnan a szél fújt
Keith Newton, Agnes: Amerre a szél jár – Élet a trópusokon
(Borneó)
Almási Erzsébet: Bukaresti napló – Egy diplomata feleség
feljegyzései 1978-1990
Apor Klára: Vándormadarak - Visszaemlékezés
Sava, George: Csengetnek – Egy orvos feljegyzései
Maurois, André: A varázsló - vagy Chateaubriand élete

Videokazetták: VK-49 Lehár Express (operettrészletek)
VK-29 Huszka Jenő: Bob herceg (operett)
VK-125 Huszka Jenő: Lili bárónő (operett)
Libros en castellano:
S-217 v. Harsányi, Zsolt: Rapsodia húngara: La vida de Liszt
S-228 Zilahy, Lajos: Vida serena
S-76 Wass, Albert: Devolvedme mis montañas

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 - SECCIÓN EN CASTELLANO - NOVIEMBRE 2006

Nos escriben de ... HUNGRÍA
Hace semanas que se organizan grandes al principio eran unos cien, luego más y
Ahora pasamos
demostraciones, desde el de las familias más y más. La primera noche (lluvia de al „segundo acto”:
numerosas (¡aumento de todos los servi- por medio) se reunieron unas diez mil la oposición concios!), al de los estudiantes universitarios personas.
siguió un enorme
(la educación ya no será gratuita), los
La segunda noche ya fueron 40 mil, triunfo en todo el
médicos (están privatizando el sector pidiendo la renuncia del primer ministro país en estas elecsalud), los farmacéuticos (contra la li- y algunos pidiéndole al presidente Sólyom ciones. Obtuvo la
beralización de la venta de medicinas en que disuelva el Parlamento (más tarde se gran mayoría en casi todos los niveles, en
supermercados y estaciones de servicio), supo que, según nuestra Constitución, el el municipal y en el provincial. A los partilas cámaras de comercio (aumento de todo presidente no dispone de tal derecho). De dos del gobierno sólo les queda la mayoría
tipo de impuestos, y además engendros este primer grupo multitudinario y pacíﬁ- parlamentaria... ¡pero ya no cuentan con el
nuevos, entre ellos lo increíble: un impues- co, un grupúsculo decidió dirigirse al edi- apoyo mayoritario de la población!...
to ¡sobre „ganancias ﬁcio del canal oﬁcial de TV para entregar
Queda por ver si se puede gobernar así.
previstas” de una una petición. Al llegar al ediﬁcio de la TV, Si se puede instrumentar el plan de ajuste
compañía!); la fede- tanto los periodistas como los políticos se previsto por el gobierno. Dado el apoyo
ración de empleados asustaron, no los dejaron entrar, no leye- mayoritario que recibió la oposición, la
de comercio (ya que ron la petición, se encerraron sin darles escalada de protestas crece. Piden que la
con estas medidas respuesta y llamaron a los comandos de la mayoría parlamentaria por voto de desla patronal empieza policía. Algunos de los manifestantes se conﬁanza despida al primer ministro, que
los despidos); los enfurecieron entonces, tratando de forzar la la coalición se disuelva y que en su lugar
agropecuarios (¡el entrada al ediﬁcio. Los policías contestaron se elija un grupo de profesionales expertos
dinero de la Unión con gases lacrimógenos, y con los famosos en economía y leyes que, por un período
Europea no llega chorros de agua para reprimirlos. Allí em- determinado, tome el poder hasta nuevas
a sus manos!); los pezó la violencia total, los más arriesgados elecciones parlamentarias.
industriales se fun- atacaban a los policías con lo que tenían a
El Parlamento con mayoría del partido
den uno tras otro mano: piedras y palos. Un grupo empezó
(liberalizan la en- a derrumbar y destruir un monumento que oﬁcialista por supuesto no quiere saber
trada de cualquier aún tenemos en Budapest, con la estrella nada de esto, tilda la idea de antidemocrátipo de mercaderías, soviética en su tope (¡en 2006!) y la ins- tica e hizo todo lo contrario: le otorgó al
Todo parece estar en paz en esa Budapest otoñal... Sólo una bruprimer ministro su voto de conﬁanza.
ma de smog empaña el horizonte por encima de la Isla Margarita desde escarbadiencripción: „A los gloriosos liberadores de
Ahora bien; esto produce una situación
Foto N. Farkas
tes chinos, zapatos Hungría”. Con cascotes, con la estrella
hindúes, cacerolas misma y con hierros arrancados del monu- cada vez más incómoda para el partido en
Para entender todo lo que les voy a turcas - ¡todo barato y de muy mala ca- mento volvieron los manifestantes a atacar el poder y para el bloque de partidos socontar, tienen que saber que este gobierno lidad!); y hasta los maestros y profesores al cordón policial. La policía tuvo que dar cialistas de los países de la Unión Europea
ganó por muy poco margen en las elec- (¡se los obliga a trabajar horas de más, marcha atrás, los más enardecidos llegaron que lo apoya. Las protestas son cada vez
ciones pasadas. Esta situación se repite gratis, en los institutos!) Bueno, no sigo al interior del ediﬁcio y causaron desastres. más multitudinarias, la presión sobre el
alrededor del mundo con frecuencia cada – la lista podría ser interminable.
Mientras, afuera, el resto empezó a pren- gobierno sigue creciendo.
vez mayor (Alemania, México, República
Con tanta gente reunida no se sabe si
Con este ambiente „calentito”, muy derle fuego a algunos autos de la policía y
Checa, Austria). Dos enormes fuerzas polí- cerca de las elecciones municipales y algunos particulares. Los acontecimientos serán controlables los ánimos caldeados.
ticas que se enfrentan, y cada una arrastra provinciales, por manos de un anónimo se terminaron a eso de las 4 de la mañana, ¿No habrá grupos inﬁltrados que quieran
consigo grandes masas de gente a su favor. hizo público un cassette, con un discurso con muchos heridos, tanto policías como simplemente aprovecharse de la situación?
Cada una tiene el apoyo de casi el 50% de del premier Gyurcsány. El discurso en manifestantes, y muchos daños materiales Los hay siempre. ¿Renunciará el primer
la población. La sociedad misma vive di- cuestión fue pronunciado en mayo, a un (éstos fueron los sucesos difundidos en ministro antes de que se paralice totalmente
vidida: una mitad no entiende cómo la otra mes de haber ganado las elecciones, ante profusión por la TV mundial. La R.)
el país?
mitad no ve la misma realidad que la que le sus propios diputados
Si en el aniversario de la Revolución de
pinta su propio partido, y viceversa. Aquí, del bloque oﬁcialista, a
1956, momento especialmente sensible y
los medios de comunicación, en su gran puertas cerradas y con un
delicado para el alma de este país, el gomayoría, trabajan para el gobierno, con sistema de seguridad que
bierno
sigue haciendo oídos sordos a las
claras preferencias políticas y dejando de se suponía infranqueapeticiones
y a las protestas (justiﬁcadas) de
lado completamente su elemental función: ble. Allí el primer minisla
gente
¿qué
va a pasar? En este cincuenla de informar veraz y objetivamente.
tro trataba de convencer
tenario de la Revolución del 23 de octubre,
En algunos países esto llevó a los gran- a sus compañeros que
su recuerdo sigue vivo en muchos, tanto
des „genios” en la política a formar un este „paquete salvador”
como el dolor y la frustración de mucha
gobierno „de gran coalición”; en otros, debería aplicarse a toda
gente. La soberbia del primer ministro y el
sigue la puja de poderes, hasta que llevan costa, sin miramientos
tratar de explicar lo inexplicable, ¿puede
el país al borde de un caos total.
respecto del daño social
llevar incluso a la violencia?
Esto último es lo que está sucediendo que podría causar y a peNo sé cómo vamos a terminar para
sar de haber prometido
hoy en Hungría.
cuando mi carta les llegue. Ya estaremos
viviendo el ﬁnal del último acto de este
Sin embargo, en la actualidad húngara todo lo contrario en la
drama en la vida del país. Creo que toda
hay hechos concretos que ningún ciu- campaña previa.
Bella vista sobre el Bastión de los Pescadores, en Buda
El lenguaje utilizado
dadano que tenga un saludable sentido
la gente de bien hoy, en Hungría, sea de un
Foto N. Farkas
de la moral o la ética puede ignorar: las por el ministro es pura
partido político o de otro, desea lo mismo:
Quiero dejar en claro que no justiﬁco que todo esto termine pacíﬁcamente. Pero
promesas que fueron hechas en la última y simplemente soez. Habla de un modo
campaña electoral (elecciones parlamen- asqueroso, con palabras que no pueden la violencia y que esto tampoco debería muchísimos están convencidos de que esto
tarias) son exactamente opuestas a lo ponerse en imprenta. ¡Sólo por eso ya suceder en una verdadera democracia. Pero no sucederá sin un cambio. Algo falla en
que ahora se está haciendo. O sea que se debería renunciar! En el discurso reconoce lo cierto es que a lo largo y ancho del país este sistema llamado „democracia”. No soy
ganaron las elecciones mintiendo desca- con todas las letras que mintieron „mañana, se organizan protestas y demostraciones quien para analizarlo; sólo sé que esta sirada, sistemática y planiﬁcadamente. tarde y noche”, que usaron miles de „tru- pacíﬁcas, con algunos cortes de rutas. En tuación es insostenible. La Nación húngara
Especialmente sobre el estado de nuestra cos” para engañar en la fase económica, y las regiones de los países limítrofes, donde ha demostrado a lo largo de su historia que
que él casi se muere „haciendo como que hay ciudades enteras con gran porcentaje es muy paciente, pero que tiene aversión
economía.
No sólo mintieron a la población, sino gobernaban” mientras que en realidad „no de habitantes húngaros, se reúnen a orar y a las mentiras, al engaño, a la injusticia,
que trataron de mentirle con informes hacían nada de nada”. Que no hay ni un a apoyar las demostraciones que piden la a la falta de ética. Todo parece indicar
ahora que no está dispuesta a aceptar más
„retocados” a la Unión Europea, quienes solo hecho en estos últimos cuatro años renuncia del gobierno.
El presidente Sólyom declaró perso- de todo esto. Y sabemos que luchará, si es
tienen, por supuesto, sus propios profe- que la coalición reinante pueda mostrar
nalmente responsable al primer ministro necesario.
sionales en economía: no les creyeron ni como válido ante los votantes.
Nos preguntamos: ¿se puede basar una por la crisis moral en la que se hundió
una palabra a los informantes oﬁciales
Anikó de Emődy
el país. Declaró que
húngaros, ¡lo que le causó a este país un democracia en mentiras?
enorme daño!
El primer ministro no niega la autentici- espera públicamenEl paquete de medidas que el primer dad de la grabación ﬁltrada, no se retracta te el reconocimiento
ministro Gyurcsány quiere imponer, trata de nada y „no ve razón alguna por la cual de esto por parte del
premier y que la sode cubrir un enorme déﬁcit (que se debe él debería renunciar”.
lución democrática de
principalmente al accionar de su propio go¡Imagínense! Y como si esto fuera poco,
bierno). Según muchos especialistas, tanto después vino la última palada de soberbia esta situación está en
húngaros como extranjeros, este accionar de su parte. Dice que no le importa si la manos de la mayoría
está muy errado. El programa es malo. Se población protesta frente al Parlamento, parlamentaria.
Desde que sucedió
basa solamente en el aumento de las cargas que „ya se van a cansar ¡y que luego se irán
todo
esto ya han teimpositivas de todo tipo, ahorcando cada a casa!” Yo me pregunto: ¿Puede hablar
nido
lugar las elecvez más a sus ciudadanos, sin cambiar para así un político serio, que al menos debería
nada no sólo el despilfarro del estado sino tratar de mantener la imagen de que es un ciones municipales y
provinciales, ¡en paz!
la corrupción y el robo libre de muchos demócrata?
El país y la poblamiles y millones que desaparecen bajo el
Cuando trascendió la noticia del discur- ción dieron su opimanto de las privatizaciones.
so, masiva y espontáneamente la gente nión. Así debe suceder
La calma aparente de esta imagen oculta lo que bulle bajo la superﬁcie...
¡La población toda está escandalizada! se empezó a reunir frente al Parlamento: en una democracia.
Foto N. Farkas
Queridos Amigos:
Dijo Sócrates: „La política es el arte de
hacer lo posible”. Hoy, en 2006, ¿pasó
la política a ser el arte de manipular con
mentiras a la gente crédula?
Me preparaba para escribir una carta
positiva desde Hungría, pero todo lo
vivido últimamente no puede ser pasado
por alto, no me deja tranquila, necesita
de alguna reﬂexión... Y ésta va a ser una
carta política.
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Editorial I: La Nación (9 de octubre 2006)

La mentira política

Desfigurar la realidad es, siempre,
mentir. Disfrazar el pasado o distorsionar
la historia reciente también lo es. Abusar
del poder, manoseando groseramente
la información en función de objetivos
electorales, es asimismo un fraude político sumamente grave. Porque quienes
eligen de buena fe a sus mandatarios lo
hacen, según cabe suponer, en función de
propuestas que no pueden, de pronto, ser
dejadas de lado o descaradamente alteradas, sin que se violente el contrato social
implícito sobre el que descansa siempre la
relación entre electores y elegidos.
Lo aprendió el ex presidente norteamericano Richard Nixon, quien tuvo que
renunciar por haber mentido respecto de
sus escuchas en Watergate. Lo comienza
a entender el actual primer ministro de
Hungría, Ferenc Gyurcsány, quien recientemente vio destrozada su credibilidad
tras su inequívoca admisión de haberle
mentido, cínica y abiertamente, a su pueblo. Y deberían saberlo muchos dirigentes
políticos argentinos, desde Carlos Menem
hasta Néstor Kirchner, pasando por el
inefable Eduardo Lorenzo Borocotó.
Por lo reciente, resulta interesante el
caso del premier húngaro, quien desde
hace un par de semanas enfrenta airadas
manifestaciones callejeras de protesta
que han derivado en una ola de violencia
como no había ocurrido nunca en ese país
desde que, en 1956, los tanques soviéticos
irrumpieron en Budapest. Pese a que pidió
disculpas públicas por haber mentido, las
protestas no se han detenido y el futuro
político del socialismo húngaro aparece
comprometido, particularmente después
de los resultados de los recientes comicios
regionales.
Las dificultades políticas húngaras
comenzaron el 17 de septiembre último,
cuando, inesperadamente, se difundió por
radio una grabación de los dichos del primer ministro en una reunión mantenida a
puertas cerradas con sus correligionarios,
quien reconoce sin disimulo haber ocultado la verdadera situación de la economía
de su país para así poder ser reelegido en
las elecciones de abril último. A su vez solicitó en ese encuentro el apoyo partidario
para poner en marcha un duro programa
de ajuste destinado a enfrentar la difícil
situación económica y social.
Con su claro triunfo electoral de abril,
Gyurcsány se había convertido en el
primer jefe de gobierno húngaro reelegido desde 1989. El premier húngaro, un
millonario socialista que dice creer en la
economía de mercado, ocultó un déﬁcit
público del 10,1 por ciento del PBI, del
que es responsable, que ahora propone
reducir al 3,2 por ciento para 2009.
Para lograrlo sugiere aumentar sustancialmente la presión impositiva, despedir
a numerosos empleados públicos y arancelar los servicios de salud y los estudios
universitarios, todo lo cual dista de ser
popular. Esto contradice sus recientes
propuestas electorales con las que - con
absoluta irresponsabilidad y demagogia
- prometió una reducción de impuestos,
aumentos en las pensiones y subsidios
tanto para la compra de viviendas como
para los precios de la energía. Éstas
fueron promesas hechas para lograr imponerse en las urnas, que se evaporaron
vertiginosamente tan pronto la reelección
se materializó.
Su actitud engañosa es una traición a la
buena fe de su pueblo. Es, además, expresión de un mal demasiado frecuente en el
universo de la política, el de la mentira.
Por esto es comprensible la creciente reacción adversa del pueblo húngaro.
El caso del jefe del gobierno de Hungría
tiene bastantes semejanzas con el del ex
presidente Menem, quien alguna vez admitió públicamente que si decía todo lo
que pensaba hacer desde la Casa Rosada

en la campaña proselitista de 1989, seguramente no iba a ser elegido.
Claro que escribir sobre la historia de
la mentira política en la Argentina requeriría varios tomos. ¿Cómo olvidar frases
como “el que apueste al dólar pierde”, de
Lorenzo Sigaut, o “a quien puso dólares,
se le devolverán dólares”, de Eduardo
Duhalde, en medio de los cacerolazos por
el corralón ﬁnanciero?
Achicando las distancias y analizando
al actual gobierno nacional, es cierto que
el doctor Kirchner nunca se ha hecho
cargo todavía de sus mentiras, pese a que
recientemente mintió ﬂagrantemente al
endilgarle a un columnista de LA NACIÓN frases que nunca escribió.
El presidente argentino tiene una manera distinta de mentir de la del premier
húngaro. Mentir es difamar a todo aquel
que se le opone. Mentir es transformar
fracasos en el exterior en pretendidos
“éxitos impresionantes”. Mentir es vestirse de demócrata mientras se convierte
al Congreso en un sumiso sello de goma
y se lastima la independencia del Poder
Judicial. Mentir es disfrazar ciertos ruidos
de la calle, provocados minuciosamente
desde dependencias del Gobierno, como
un grito de la opinión pública. Y mentir
es decir que la situación energética no
presenta riesgo alguno.
A diferencia del decadente líder de
Hungría, Kirchner aún no ha tenido que
admitir esas mentiras políticas bajo la
presión de las circunstancias. Quizá, tarde
o temprano, tenga que hacerlo.

Alberto Ángel Césare: (*)

“Budapest, 1956”

(- en memoria de aquel noviembre -)
Un otoño de 1956,
Las hojas amarillas de los árboles
Se tornaron violentamente rojas;
Y en los grises puentes
También aparecieron manchas rojizas.
En las plazas, entre la fronda,
Se oía el seco repiqueteo de la muerte;
Y ésta nunca fue más injusta:
Hombres, ancianos, niños y mujeres
Caían segados por la atroz parafernalia
Del terror, la brutalidad y la represión.
Sombras deslizándose entre los árboles,
Burlando a la muerte a cualquier precio,
Y todo, por un poco de Libertad...
Pero todo es en vano:
Irónicamente, por el puente de la Libertad,
(**)
Vienen los represores en sus tanques,
Tiñendo el Danubio azul de rojo,
Salpicando los monumentos y plazas
De un aterrador rojo escarlata.
¡Dios mío! Libertad,
13.000 personas (***)
Han entregado sus vidas por Vos.
¿Cuántas veces más ha de repetirse
esta historia?
Y así, el hombre, que en sus raptos de ira
Puede alcanzar lo inexplicable,
Pudo tornar en ese otoño el bello amarillo
De las hojas en un trágico rojo sanguíneo.
Hoy, por suerte, la Libertad
Se pasea por las plazas y
puentes de esta ciudad,
Respirando sus habitantes la bella fragancia
Que esta Mujer deja a su paso,
Y recordando a aquellos que
por Ella murieron.
Las amarillentas hojas ya no conocerán
nunca más
Un otoño teñido de rojo.
* Escritor y poeta nacido en Buenos Aires, en
1953. Vive en Merlo, Pcia. de Bs.As.
** Nombre de un puente que une Buda con Pest
por sobre el Danubio.
*** Cantidad de personas que perdieron la vida
en noviembre de 1956, cuando el heroico levantamiento del pueblo húngaro contra la opresión
fue aplastado por los tanques soviéticos.
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NOTICIAS DEL PARAGUAY

Resumen de algunas de las actividades de agosto de la
Comunidad Húngara del Paraguay:

Aniversario de la Revolución
Húngara de 1956

Se inauguró en el patio de eventos del
Mariscal López Shopping una exposición
de fotografías en conmemoración del 50º
aniversario de la Revolución Húngara de
1956. Hablaron en la ocasión el cónsul
honorario Dénes Tömböly, seguido por
el presidente de la Asociación Húngara
del Paraguay, Arq. Gábor Póka y Susana
Kovács. Esta última hizo una reseña del
levantamiento en cuyo transcurso el pueblo húngaro se enfrentó valientemente a

los tanques soviéticos, con la esperanza de
liberar al país del yugo comunista. Resaltó
el patriotismo, la unión de estudiantes,
intelectuales, obreros, campesinos, gentes
de todas las edades, sexos, todo un país, por
una causa justa y común, sin medir consecuencias. Rescató los valores humanos de
los “Mártires de la Libertad”.
Esta heroica gesta no logró un resultado
inmediato, pero sí sirvió de base para ir
minando los cimientos del poder dictatorial,
cambiando paulatinamente el escenario político mundial hasta desembocar en la caída
total del régimen soviético en 1989.

NOTICIAS DE BOLIVIA

Estimada Señora Directora:
Le escribe Silvia Rózsa, desde Santa
Cruz Bolivia. Soy hija de padre húngaro,
Rózsa György, artista plástico egresado
de la Escuela de Bellas Artes de Budapest
en 1946, y de madre boliviana. Mi padre
radicó en Santa Cruz, Bolivia por más
de 20 años, retornó a Hungría en 1974 y
luego regresó a Bolivia, ya muy enfermo.
Él falleció en 1997 y mi madre hace dos
años. Viví 15 años en Budapest, Hungría,
ahora radico con mi hija de 4 años en Santa
Cruz, Bolivia.
Jorge Rózsa, como lo conocían por acá,
fue un hombre polifacético que hizo mucho
por el arte y la cultura de esta ciudad. Fue
maestro de arte de hoy famosos artistas
plásticos, se desenvolvió en el teatro también, escribiendo y desarrollando obras de
teatro, etc.
Hoy, junto a uno de sus alumnos, Tito
Kuramotto, hemos creado una Fundación
de Arte, para continuar con la escuela que
él inició. Pretendemos enseñar arte a través
de un Taller de Arte que tenemos desde hace
30 años y en el cual se imparten clases de
pintura, dibujo, escultura y cerámica. Está
dirigido principalmente a jóvenes talentosos
y de escasos recursos.
Por otro lado, los húngaros residentes y
los bolivianos que estudiaron en Hungría
hemos formado una Asociación y nos
reunimos mensualmente para desempeñar
diferentes actividades, pero la más importante es degustar la cocina húngara y cantar
las canciones de la nostalgia de los tábor y
del tábortűz...

Noticia sobre beatiﬁcación
de una religiosa húngara
La hermana Sára (Crem) Salkaházi, sierva
de Dios, fue beatiﬁcada en Budapest el 17
de septiembre pdo. en el atrio de la Basílica
de San Esteban. El arzobispo de Esztergom,
Cardenal Péter Erdő, primado de Hungría,
que celebró la misa de beatiﬁcación, dijo en
la ocasión: „Sára Salkaházi ejerció heroicamente su amor a la humanidad desde su fe
cristiana. Por esta razón entregó su vida”.
La beata Sara ayudó a judíos y otros perseguidos políticos, mujeres y niños durante los
más difíciles últimos meses de la 2ª Guerra
Mundial, escondiéndolos en un ediﬁcio de
su orden, las Hermanas de la Asistencia. Sára
fue ejecutada el 27 de diciembre de 1944,
durante la ocupación alemana de Hungría,
y sus restos nunca fueron hallados. Había
nacido en la ciudad de Kassa en 1899, en
aquel entonces parte de Hungría, localidad
de Kosice (actual Eslovaquia). Antes de
ser religiosa, trabajó en un diario como
editora.
El rito de beatiﬁcación que reconoce el
martirio sufrido por la hermana Sára fue
aprobado por el papa Benedicto XVI en abril
de este año, quien permitió que la ceremonia
se realizase en la capital húngara. Según el
derecho canónico, para una beatiﬁcación,
además de haber llevado una vida santa y
ejercido las virtudes heroicamente, debe
haberse producido un milagro, pero los mártires quedan exentos de este requisito.
Esta beatiﬁcación fue la primera en 900
años realizada en Hungría.

(El año 1083 fue beatiﬁcado el 1er Rey de
Hungría, San Esteban, + 1038, junto con su hijo,
San Imre, y San Gellért, obispo italiano que fue
tutor de Imre y contribuyó a la evangelización
de la nación. – Noticia de varias fuentes. Agradecemos especialmente a Gabriella Wagner, Eva
Szabó y Eva Kemény. La Nación. MTI. La R.)

Me gustaría enviarle
por esta vía algunos datos sobre la Fundación
de Arte, y algunos artículos que escribo
sobre Hungría en mi columna del diario El
Nuevo Día.
Una de las próximas actividades que
deseamos realizar es un ciclo de cine húngaro, para lo cual no tenemos todavía ningún contacto externo. Es decir de dónde y
cómo podríamos obtener algunas películas
en DVD que estén subtituladas en español
(en lo posible).
Un saludo y una gran alegría saber que
Ustedes existen en el país vecino.
Atentamente,
Silvia Rózsa, Santa Cruz, Bolivia
Señora Directora:
Gracias a este medio que es el internet,
me enteré de la publicación del Argentínai
Magyar Hírlap, y me gustaría mucho saber
cómo recibir sus newsletters. Es motivo
muy especial el poder leer noticias de la
colectividad húngara en la Argentina.
En mi caso concreto, soy nieto de un
húngaro que emigró a tierras argentinas, y
luego al sur de Bolivia donde vivo, y nunca tuve la oportunidad de conocer a otros
húngaros o descendientes de húngaros que
en Bolivia debemos ser muy pocos y sin
ninguna organización que nos agrupe.
Agradezco mucho su atención a esta
comunicación y espero tener sus noticias.
Les saluda
Miguel Chely

CARTAS DE
LECTORES
Susana: Aunque sabes que no leo el
húngaro, es un placer recibir el diario. De
verdad lo disfruto mucho. Tus notas son
sin desperdicio y como te conozco mucho,
cada vez que las leo es como oírte hablar...
Aún no tuve tiempo de leer varias de las
notas, obviamente en español, pero las
que vi me encantaron. Por ejemplo la de la
húngara-argentina me conmovió tanto. De
eso hablamos un montón de veces, cuánto
mejor es sumar, agregar, como ella dice, se
ensancha el corazón y la mente. Buenísimo
también “El Rincón de Mausi” (¿te conté
que mi hija hizo un curso en su escuela?)
Este 50º aniversario de la Revolución
húngara y el Nº recordatorio correspondiente te habrán signiﬁcado un trabajo
enorme. He leído con atención la parte
en castellano sobre el tema. La nota me
pareció formidable y con un gran valor
testimonial, y por supuesto la devoré, como
hago habitualmente con todos los números.
Trataré de ir a la Expo de la Biblioteca
Nacional sobre el aniversario. Es más: me
propuse releer las Memorias del Cardenal
Mindszenty.
Un beso y millones de ¡Bravo! por tu
ciclópea tarea.
Bettina de Naón Argerich
Gracias, Bettina, por tus palabras de
aliento. El Nº recordatorio hubo que hacerlo, es una deuda con los héroes anónimos a
quienes debemos la primera pero decisiva
ﬁsura en el implacable aparato comunista
que llevó a su caída ﬁnal. Cariños Susana
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Dr. Jorge Ricardo Puricelli (*):

Cómo recuerdo a la Revolución Húngara de 1956

Corría octubre del año 1956, había cumplido recién 20 años. Estaba cursando el 2º
año de la carrera de abogacía de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de
Buenos Aires y militaba en la Juventud
Demócrata Cristiana.
Para esa Juventud y para otros partidos
políticos que actuaban en la Argentina
- excluido desde ya el comunista -, existía
un personaje que era todo un símbolo de
la lucha por la libertad y que había sido
sometido a indecibles torturas que pudieron
doblegar su físico pero jamás su espíritu
de católico y noble patriota húngaro. Y
ese símbolo se llamaba Cardenal József
Mindszenty. (**)
El 23 de octubre de ese 1956 los diarios
que circulaban por la Ciudad de Buenos
Aires nos traían la noticia del levantamiento del pueblo húngaro contra el régimen
oprobioso que lo sojuzgaba. Y eso nos
conmocionó. Fue como si una corriente
eléctrica hubiera pasado por nuestro cuerpo y aumentaba su voltaje a medida que
transcurrían los días y seguían llegando las
noticias del levantamiento.
Se organizaron en Buenos Aires diversas
manifestaciones en apoyo del mismo y que,
dada la distancia, pensábamos que era lo
único que podíamos hacer. La ciudadanía
de Buenos Aires pasaba por un momento
político difícil. La revolución húngara borró
las diferencias que nos separaban y todos
nos unimos en su apoyo.
Hubo dos multitudinarias manifestaciones.
La primera, organizada en conjunto por
todos los partidos políticos que actuaban
en Buenos Aires (excluido el comunista),
se llevó a cabo en la Plaza San Martín. No
recuerdo en este momento el nombre de los
muchos oradores, ya que escribo esto basándome exclusivamente en mi memoria y en
la actuación que me cupo. Pero lo cierto es
que hablaron con el corazón y levantaron la
temperatura de nuestros jóvenes corazones
en apoyo y solidaridad con aquellos jóvenes
patriotas que valientemente luchaban por
su libertad.
Terminado el acto recuerdo que alguien
dijo “vamos a la Embajada Soviética”.
Estábamos conociendo algunas noticias
que llegaban sobre la represión y creció
nuestra santa indignación. Si es que puede
llamársela santa, ya que, cuando íbamos
hacia la Embajada, nuestras intenciones
no eran nada santas: nuestro propósito era
quemarla con todo lo que había adentro.
Íbamos por la calle tomados del brazo,
gritando consignas como “viva Hungría
libre” y otras, y llamando a la gente para ir
con nosotros. No recuerdo el nombre de la
calle, pero sí que de los balcones la gente
salía y nos aplaudía, y algunos tiraban ﬂores. Pero en una esquina ya muy cerca de
la Embajada – y los años me hicieron ver
que era lo lógico - nos interrumpió el paso
un grupo de la Policía Federal que trató de
evitar nuestro avance y al no conseguirlo
nos tiraron con gases lacrimógenos. Pero
lo notable fue que la gente de los balcones
tiraba papeles encendidos porque - según
decían - ello contrarrestaba los efectos de
los gases. No obstante esta ayuda la policía logró su propósito y nos tuvimos que
dispersar. Entiendo que de no haber sido

por la intervención de la policía los hechos
hubieran sido gravísimos, porque según
supimos después dentro de la Embajada
Rusa había gente armada.
Dos días después la Juventud Demócrata Cristiana organizó el segundo acto en
apoyo de la revolución. También fue un
acto multitudinario. Y allí sí recuerdo al
único orador, que fue el Dr. Manuel Ordóñez, eximio tribuno que no gritaba sino
que daba a sus palabras el tono justo. Por
primera vez allí escuché un nombre: era
el de Kossuth, el legendario adalid de la
libertad de Hungría, y otros nombres como
Imre Nagy. Y realmente las palabras del Dr.
Ordóñez, uno de los referentes máximos de
la Democracia Cristiana en la Argentina,
nos conmocionaron. Debo decir que no se
puede transcribir en letras la sensación que
nos embargaba de apoyo y admiración hacia
esos patriotas húngaros.
Nos sentimos destrozados cuando nos
enteramos de que la revolución materialmente había sido vencida, y los jóvenes
cruelmente masacrados, pero pensamos y
pienso ahora que su espíritu y el que inspiró
a esos patriotas nunca fue derrotado.
En nuestras mentes surgió un interrogante
para el cual no teníamos respuesta: ¿Por
qué aquellas naciones que podían haber
ayudado a los revolucionarios jamás lo
hicieron?
En Buenos Aires, no recuerdo por iniciativa de qué institución, puede ser que haya
sido la Cruz Roja, se abrió un registro para
aquellas familias argentinas que quisieran
recibir y adoptar a los huérfanos de la revolución. Una de las oﬁcinas en donde se
anotaban quedaba sobre la calle Corrientes
y largas ﬁlas se formaron allí: Todas familias que se anotaban, dispuestas a recibir y
a adoptar a esos niños. Mi familia fue una
de ellas.
Esto es lo que puedo recordar y decir.
Pero esto, como ya expresé anteriormente,
no reﬂeja en lo más mínimo todo el sentir
y lo que se experimentó en el espíritu motivado por aquel grupo de patriotas, y aquí
Patriotas debe escribirse con mayúsculas,
que se levantaron contra la dictadura comunista. Durante mucho tiempo en la Ciudad
Capital de la Republica Argentina nadie osó
decir que era comunista, porque su destino
más seguro hubiera sido el hospital, y no sé
si no la morgue: tal era la furia que se sentía
contra los comunistas. Quiero aclarar que
en las manifestaciones a que aludí anteriormente íbamos con las banderas húngaras y
argentinas que se encontraban unidas, como
símbolo de la unión espiritual que en esos
momentos sentíamos con aquellos valientes
que jugaban su vida por su patria.
Quiero concluir estos recuerdos que aún
hoy me emocionan con un comentario:
pienso que Dios se debe haber ﬁjado en mí
y posiblemente en todo lo que trabajé en
los momentos que he relatado, pues nueve
años después conocí a una persona con la
que hace cuarenta años que estoy casado,
y esa persona es una húngara.
(*) El autor es abogado, profesor universitario, juez retirado de la Exma. Cámara de
Apelación en lo penal.
(**) Las Memorias del Cardenal Mindszenty están a disposición en la Biblioteca
Húngara HKK. La R.

EL RINCÓN DE MAUSI

Torta alemana de queso
Ingredientes:

Masa

harina
150 g
azúcar
50 g
yema
2
manteca (cortada en trocitos) 100 g
esencia de vainilla
½c
Relleno
ricota o queso blanco
250 g
azúcar
75 g
azúcar vainillada
½C
limón (ralladura)
½
fécula de maíz
17 g
yemas
3
claras
3
azúcar
25 g
manteca (derretida)
10 g

(KÄSETORTE)

Preparación:
Trabajar la manteca fría con harina hasta
lograr una textura arenosa. Incorporar la
yema batida con el azúcar. No trabajar
demasiado la masa.
Enfriar cubierta con ﬁlm.
Estirar ﬁna y cubrir un molde (desmontable) de 18 cm de diámetro (llevar al frío).
Cocinar en blanco por 15’ (hacer una
precocción de la masa, sin el relleno).
Mezclar la ricota con 150 g de azúcar, el
azúcar vainillada, la ralladura de limón,
las yemas y la maicena.
Agregar las claras batidas a nieve con el
azúcar, a punto merengue, y por último
incorporar con cuidado la manteca derretida. Cocinar en horno precalentado a
170°C, por alrededor de 45’.
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Homenaje a Béla Bartók
El 26 de septiembre, día de la
muerte de Béla Bartók, se realizaron conciertos conmemorativos
en todo el mundo, de Budapest a
Nueva York, de Viena a París, de
Angora a Praga. Ars Hungarica
también organizó un concierto
con obras de este compositor en la
preciosa sala del Centro Naval de
esta Capital, como homenaje al Año
Internacional Bartók, recordando el
125º aniversario de su natalicio.
Coral Hungaria y su directora Sylvia Leidemann
Foto Trixi
Ya media hora antes de la hora
por la fuerza, aﬁnación perfecta y musicade iniciación se formó una larga ﬁla en la lidad transmitida por su directora, Sylvia
entrada y pronto la sala se colmó con un pú- Leidemann. Primero escuchamos 4 canblico expectante. La velada empezó con la ciones eslovacas, con enseñanza lingüística
de Martín Ŝperka, segundo de misión de
la Embajada de Eslovaquia, y luego dos
canciones húngaras, El fugitivo y Canción,
de una belleza sobrecogedora. El público
ovacionó larga y merecidamente a los
cantantes y a la directora.
Al ﬁnal el presidente del Centro Naval, el contralmirante Oscar Abriata, después de expresar su admiración por Bartók
como músico excepcional y también como
hombre ejemplar que amaba la libertad,
Grupo vocal femenino uruguayo Kárpátia Foto Jakab entregó obsequios a todos los artistas y
una medalla recordatoria al embajador de
actuación del grupo vocal femenino urugua- Hungría, D. Mátyás Józsa. También invitó
yo Kárpátia, dirigido por Carlos Correa de al presidente de Ars Hungarica para realizar
Paiva. Interpretaron 12 canciones del ciclo futuros conciertos en su institución por la
de canciones a voces iguales,
garantizada altísima calidad
con excelente dicción merced
artística ofrecida en cada una de
al asesoramiento lingüístico de
sus actuaciones. El prestigioso
Mária Cserni, con una calidad
crítico de La Nación, Héctor
de sonido y musicalidad ejemCoda, entregó un diploma de
plares. Esto no es de extrañar,
reconocimiento a Sylvia Leiporque todos sus miembros son
demann y la felicitó por esta
estudiantes avanzados del Convelada de nivel sobresaliente.
servatorio de Montevideo, casi
Además del embajador
todas de dirección coral.
Józsa estuvieron presentes el
Luego Inés Panzone Beneembajador argentino Horacio
dek ejecutó las 6 danzas folklóChalian, los embajadores de
ricas rumanas con una técnica
Austria, Bélgica, Croacia, ReInés
Panzone
Benedek
muy segura, especialmente en
Foto Trixi pública de Corea, Rumania,
el difícil allegro ﬁnal. Nuestros
Turquía, los encargados de
conocidos violinistas, Oleg Pisnegocios de las embajadas de
hénin y Natasha Shimóshnina
Hungría, República Checa,
tocaron 11 de los 44 dúos para
Eslovaquia, Portugal y Francia,
violín, con una calidad de frala Defensora General de la Naseo y sonido excepcionales; su
ción, Sra. Stella Maris Martínez,
entusiasmo contagió al público,
jueces y autoridades nacionales,
y al ﬁnal hubo aplausos y aclaademás de los directivos de la
maciones bien merecidos. Oleg
mayoría de las entidades húnvolvió con Inés para tocar dos
garas en la Argetnina, quienes
hermosísimas danzas húngaras
pudieron disfrutar de una velada
y ﬁnalmente llegó el plato fuerte
inolvidable por su calidad y
de la noche con la actuación de
variedad.
Coral Hungaria, que podemos Oleg Pishénin y Natasha
Miklós Székásy
considerar de gran excelencia Shimóshnina Foto Trixi

Nuestros últimos premios
El 23 de septiembre tuvo
lugar la 6º edición de la
Copa Gorondy-Pálos-Majerszky en la cual compiten
los tiradores infantiles que
califican para el ranking
metropolitano. Divididos
en categorías por sexo y por
edad (10-11 años y 12-13 años), los asaltos
se tiran con ﬂorete.
Fuera de competición se agregan a este
evento chicos de 7 a 9 años en una categoría promocional, donde incursionan en el
deporte con juegos aﬁnes.
En ﬂorete femenino, cat. 10-11 años, Candelaria Bogliano obtuvo la medalla dorada
para el Club Hungária. También Franco
Rota, ﬂorete masculino, cat. 12-13 años, obtuvo el 3º puesto para nuestra institución.
Como es costumbre, se concluyó el certamen con el sorteo de elementos de esgrima
entre todos los participantes, 50 en total,
entre los cuales nos honraron con su presen-

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

cia tiradores de Rosario y
de Mendoza.
Es de destacar el clima
tranquilo en el que se Compilado por
desarrolló esta jornada Henriette Várszegi
con chicos tan serios y
responsables pese a su corta edad.
También el 7
y 8 de octubre
se desarrollaron
los Torneos Intercolegiales en
GEBA con participantes de 6 a
18 años. En esta
oportunidad, tiradores de Hungária obtuvieron
dos 3º puestos:
En ﬂorete femenino Candelaria
Bogliano y en
ﬂorete masculino
Teo Quattrocchi Candelaria Bogliano, clasiﬁcaFoto Henriette
.¡Felicitaciones! da 1ª

* un deporte moderno *

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

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

Categoría promocional 7 a 9 años. Foto Henriette
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

ESEMÉNYNAPTÁR 2006 NOVEMBER
November 2, csütörtök, 17 óra: Halottak napi mise és teadélután a
Mindszentynumban
November 4, szombat, 11 óra: Ökumenikus istentisztelet a Magyar
Téren az 1956-os Forradalom emlékére. Av. Parque és Ramallo sarok,
B° Saavedra, Capital
November 5, vasárnap, 10 óra: Reformáció ünnepe. Úrvacsorás
istentisztelet. Utána közebéd. Református Egyház
November 5, vasárnap, 12.30 óra: Valentín Alsinai Magyar Dalkör
71. évfordulója. Ebéd és Sans-Souci zenekar
November 10, péntek, 20.30 óra: Néptánc "Cena-show". Vass Dénes és a
cserkésztáborok javára a Hungária Egyesületben. Belépő felnőtteknek
$ 20.- Fiataloknak $ 10.- Jegyek elővételben Kerekes Mikinél 4837-0161
November 11, szombat, 16 óra: Dombay Jenő előadása a Szent
László Iskolában "Hogy jutottam fogolytáborból Argentínába". Utána
szokásos tea
November 18, szombat, 17 óra: ZIK évzáró a Hungáriában
November 18, szombat, 20.30 óra: "Ifjúsági Jelmezbál". Szervezik a
Hungária ﬁataljai a nyári cserkésztáborok javára. Jegyek elővételben
$ 5.- "a ﬁataloknál"
November 19, vasárnap, 11 óra: Szent Erzsébet mise a Mindszentynumban. Finta Lajos páter celebrál. Utána ünnepi ebéd. Asztalfoglalás
4864-7570
November 25, szombat 20 órától: Regösök fellépése a 2 napos "Fiesta
de las Colectividades"-en, a palermói Rosedalban
December 7 - 10: Karácsonyi vásár a Hungáriában (l. mellékelt röplapot)
December 10, vasárnap, 12 óra: Szent László iskola évzáró ebéd
December 10, vasárnap, 17 óra: Mikulás a Hungáriában

Havi mondat: Márai Sándor-idézet:

„A kommunistákkal az a baj, hogy nem úriemberek. A kommunizmus megbukott mindenféle értelemben, de a kommunistáktól nehéz
lesz megszabadulni, mert senki se olyan konok és veszedelmes, mint
egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem
a meztelen életét és a zsákmányt.”
(San Gennaro vére) (A könyv a HKK-ban kibérelhető. Szerk.)

HUNGRÍA EN LA RADIO:
„HUNGRÍA CERCA”
88 FM (88.7 Mhz) - todos
los jueves de 21 a 22 hs.

Tels. 4837-9205 y 4797-9293
Un programa que los quiere
acercar a Hungría, a sus riquezas, curiosidades, música, y
también quiere presentarles la
colectividad húngara en Buenos
Aires. Idea y producción: Susana Benedek, con la participación
especial de Nicolás Kerekes
www.fm887.com.ar
hungriacerca@yahoo.com.ar

Interesante presentación
Pablo Urbányi:
El zoológico de Dios. Ipolyság.
7 de noviembre a las 19 hs.
Museo Metropolitano,
Castex 3217, Buenos Aires

Auspiciado por la Embajada
de Canadá en Buenos Aires y la
Editorial Catálogos, la escritora
María Rosa Lojo presentará esta
última novela de Pablo Urbányi.
Trata sobre la vida de un niño durante la Segunda Guerra mundial.
El autor, que escribe en castellano,
emigró con sus padres a la Argentina, a los siete años. Su ciudad
natal lo ha declarado ciudadano
honorario en reconocimiento de
su obra ilustrativa de la región,
publicada en varios idiomas, entre
ellos en húngaro. Es ciudadano
canadiense.

NOVIEMBRE 2006

CALENDARIO DE NOVIEMBRE 2006
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones en la pág. 8

Jueves, 2 de noviembre, 17 hs.: Misa por los difuntos, en Mindszentynum
Sábado, 4 de noviembre, 11 hs.: Ceremonia ecuménica en la Plaza
Hungría, en conmemoración de la Revolución Húngara de 1956. Av.
Parque y Ramallo, B° Saavedra, Capital
Domingo, 5 de noviembre, 10 hs.: Culto de la Reforma (en húngaro).
Santa Cena. Luego almuerzo comunitario. Iglesia Reformada
Domingo, 5 de noviembre, 12.30 óra: 71° Aniversario del Coro Húngaro de Valentín Alsina. Almuerzo y baile con la orquesta Sans-Souci
Viernes, 10 de noviembre, 20.30 hs.: Cena-show folklórico a beneﬁcio
solidario y campamentos scout. Club Hungária. Entrada mayores $ 20.Jóvenes $ 10.- Entradas anticipadas Nicolás Kerekes 4837-0161
Sábado, 11 de noviembre, 16 hs.: Conferencia en idioma húngaro de
Jenő Dombay en el Colegio San Ladislao. Luego, té
Sábado, 18 de noviembre, 17 hs.: Fin de año del ZIK. Club Hungária
Sábado, 18 de noviembre, 20.30 hs.: "Gran Fiesta de Disfraces de la
Juventud". Organiza el grupo de jóvenes en el Hungária a beneﬁcio de
los campamentos scout. Venta anticipada de entradas por "los jóvenes"
a precio promocional $ 5.Domingo, 19 de noviembre, 11 hs.: Misa por Santa Isabel en Mindszentynum. Oﬁcia Rev. Lajos Finta. Luego almuerzo. Reservas al 4864-7570
Sábado, 25 de noviembre, a partir de las 20 hs.: Actuación del Conjunto
Folklórico Regös en la "Fiesta de las Colectividades". Rosedal, Palermo
7 al 10 de diciembre: Feria de Navidad en el Hungária (ver folleto adjunto)
Domingo, 10 de diciembre, 12 hs.: Almuerzo de ﬁn de año. Colegio
San Ladislao
Domingo, 10 de diciembre, 17 hs.: Papá Noel en el Hungária

La frase del mes: ¡Cuidémonos de sacar algo de contexto!

Con frecuencia se cita una frase de San Agustín, de su Comentario
al Evangelio de San Juan: „Ama y haz lo que quieras”. Fuera de contexto, la frase parecería permitir cualquier exceso pero, en realidad,
continúa así: „Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor;
si corriges, corregirás con amor; si perdonas, perdonarás con amor.
Como está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien
podrá salir de tal raíz.” – La diferencia es grande. ¿La notamos?

ERDÉLYI

Dra. Gabriela Szegödi

Venta y Alquiler
de Propiedades
4229-8433
4205-1173

Abogada
Estudio 4581- 8895
15-5026-4512

¡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
4706-1598 teodorami7@yahoo.com.ar

CLUB HUNGÁRIA
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.

playland park

Centro de entretenimiento
familiar - cumpleaños
Av. Cabildo 2475 - Capital
Arribeños y Monroe - Capital
(Superm. Norte 1° P.) 4511-2087
¡Agradeceremos
su donación para
enviar becarios a
Hungría!
Z.I.K. COMISIÓN
DE BECAS
Zaha Alexandra
4794-4986

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

Restaurante
CLUB HUNGÁRIA

Pasaje Juncal 4250, Olivos

Concesionario R. Omar Giménez

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

Ózdy Sándor - méhész
4730-1530

Abierto todas las noches excepto
lunes. Sábados y domingos
almuerzo y cena. Reservas al:
4799-8437 y 4711-0144

Para suscripciones y publicidades
infórmese en 

CIERRE DE NUESTRA

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

EDICIÓN DE DICIEMBRE:

10 de NOVIEMBRE

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

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

