ovat
r
i
g
Ifjúsá
L. Monteverde 3132
(1636) Olivos
Bs. Aires - Argentina

PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA
C O N

S E C C I Ó N

E N

C A S T E L L A N O

tal

III. évf. 34-35. sz.
2008. JANUÁR-FEBRUÁR
(LXXVIII. évf. 15.840-41. sz.)

Jeszenszky Géza (Budapest): (*)

Győzelem és vészharang

A magyar-román határ mindkét oldalán az érzelmeken és indulatokon túllépni
tudó, az össznemzeti felelősségérzettől
vezérelt emberek aggodalom és remény
közepette várták a romániai európai
parlamenti választásokat. Attól lehetett
tartani, hogy a Kárpát-medence legnagyobb taglétszámú magyar pártja,
vagy Temesvár 1989-es hőse kudarcot
vall, nem jut be a brüsszeli (és strasbourgi) parlamentbe, s így az Európai
Unió legnagyobb nemzeti kisebbsége,
a 2. legnagyobb magyar közösség ott
nem jut képviselethez. Ha most egyetlen
magyar képviselő sem jutott volna be az
EP-be, abból ugyan keletkezett volna sok
kölcsönös szemrehányás, vádaskodás,
egyes politikusok talán háttérbe szorultak
volna, de az bizonyos, hogy az erdélyi
magyar politika megosztottsága nem
enyhült, hanem elmélyült volna. Maradt
volna két, talán még több, egymásra
fenekedő politikai csoportosulás, és nagy
valószínűséggel többé egyik sem érte volna el a bukaresti parlamenti bejutáshoz
szükséges 5%-os küszöböt.
Hála Istennek, hála a magyar szavazók
aktivitásának, de leginkább hála a román
nemzetiségű választók érdektelenségének, nem így történt, így a 24+2 teljes
jogú magyar képviselőhöz 3 további fog
csatlakozni a 785 tagú európai gyűlésben.
Indokolt gratulálni a bejutottaknak és
az őket támogató választóknak. Markó
Béla okos politikus, maga is gratulált
Tőkésnek, viszont rossz volt nézni,
illetve hallani, hogy Frunda György erre
nem volt képes, sőt sértő módon szólt
ugyancsak megválasztott képviselőtársáról. Vitatom, hogy közös listával még
több magyar jutott volna be, hiszen akkor
nem lett volna ekkora a magyar részvétel.
Most nagy az öröm mindkét táborban, de
indokoltan elégedettebb Tőkés, hiszen
3,44%-ával alaposan túllépte 2,8%-os
[egyéni] bejutási határát és megszerezte
a magyar szavazatok 40%-át. Aki az
RMDSZ-ben ebből nem vonja le a tanulságokat, és nem látja be, hogy változtatni
kell az eddigi politikán, annak semmi
keresnivalója a politikai életben.
Mégse örüljünk túlságosan! Ha a
románok nagyobb arányban vettek volna
részt a választáson, egészen más eredmény
született volna. Mindenki arról beszél,
hogy a verseny és a felkínált választási
lehetőség felrázta a magyarokat, ezért volt
közöttük magasabb a szavazási hajlandóság. Ehhez képest azonban a 35-40%-os
részvétel nem sok, ezzel egy országos
választáson nem fog bekerülni a bukaresti
törvényhozásba sem az RMDSZ, sem
magyar ellenzéke. Pedig komoly volt
a mozgósítás, Orbán Viktor és a hazai
TV-adók aktív közreműködésével, és
professzionális volt a kampány. Jövőre
önkormányzati és parlamenti választások
lesznek, és azokon a románok aktivitása
a mostaninál bizonyosan jóval nagyobb
lesz, erről gondoskodni fog a román
média. Félre fogják verni a harangokat,
hogy veszélyben a román Erdély, ha nem
szavaznak elegen a magyarok ellen.
Jó pár éve hallok olyan hangokat, hogy
nem olyan nagy baj, ha a bukaresti törvényhozásba nem kerül be magyar, eddig
sem értek el sokat. Valójában 1990 - de

kivált 1996 óta, mióta az RMDSZ tagja
vagy külső támogatója az egymást váltó
kormányoknak - a nyelvhasználat és a tulajdonviszonyok terén jelentős változások
születtek. Ezeket azonban vissza is lehet
vonni, és nem fér hozzá kétség, ez könynyen megtörténhet, ha gyengül a magyar
képviselet. Ahogy csökken a romániai
magyar népesség száma, s még inkább
az aránya (Trianon idején ez még 10%,
a jelenleginek majdnem kétszerese volt),
úgy kerül veszélybe a parlamenti küszöb
átlépése. A veszélyt csak a magyarok
egysége és magas választási részvétele
háríthatja el.
Tehát igaza lenne az egységet szorgalmazóknak? Kétségkívül, de az egységhez
egyetértésre van szükség a célokban.
Valóban legyen pluralizmus, de ez a
módszerekben, a stílusban, a taktikában,
az irányzatok („platformok”) sokféleségében nyilvánuljon meg, és legyen
együttműködés a stratégiában! A választási kampányban meghirdetett célokban most sem volt lényeges különbség
az RMDSZ és Tőkés hívei, a Polgári
Szövetség között. El lehet képzelni, hogy
az RMDSZ nem akarja visszaállítani
az önálló, államilag fenntartott magyar
egyetemet, nem akar kulturális autonómiát, nem kíván befektetéseket és munkahelyeket a magyarlakta vidékeken is, és
nem követeli, hogy a Székelyföld legyen
egyetlen közigazgatási és gazdasági egység egy decentralizált Romániában? Hogy
ezeket a követeléseket „a román gyomor
nem veszi be?” Ez az, amibe nem szabad
beletörődni! „Nincs híd, nincs haza!”
- buzdította Bem tábornok Piskinél a magyar honvédeket. Autonómia, teljeskörű
magyar oktatási rendszer nélkül Erdélyben nincs biztos magyar jövő!
Tőkés László javasolta, hogy folytassák az egyeztetéseket a közös magyar
célokról, az erőforrások méltányos elosztásáról, a brüsszeli és a bukaresti stratégiáról és a taktikáról. Az RMDSZ komoly
ﬁgyelmeztetést kapott, indokolatlan és
oktalan lenne most egyoldalú győzelemről
beszélnie, de vereséget sem szenvedett.
Itt a remek alkalom, hogy a múlt még
oly fájó, kölcsönös sérelmeit félretéve az
erdélyi magyarság térjen vissza 1989 karácsonyának szelleméhez és az 1992-ben
esküvel megerősített kolozsvári programhoz. Az európai példákkal és gyakorlattal
összhangban álló céljaihoz most már nemcsak az anyaország támogatását várhatja,
de jogosságukról meggyőzheti egész
Európát. Széchenyi jól ismerte nemzetét,
amikor ﬁgyelmeztette: „Nincs a magyarnak őszintébb jóakarója széles e világon,
mint önmaga, ugyanakkor senki se árthat
a magyarnak annyit, mint szintén csak
maga. Egyedül mimagunkban van a feltámadás!” 2007. november 25-e az egész
magyarság győzelme volt. A történelem
egyértelmű leckéket kínál arról, hogy ha
a győzelmet nem nagylelkűség, hanem
kicsinyes bosszú, marakodás követi, akkor
elvesznek az eredmények.
A következő hetekben a választási
urnáknál kivívott győzelmet kövesse az
önvizsgálat, a kibékülés, és a kézenfekvő
célokért folytatott közös küzdelem!
(*) Magyar Köztársasági külügyminiszter
1990-94

„Ebben az
életben
nem tehetünk
nagy dolgokat,
csak kis
dolgokat
tehetünk nagy
szeretettel.”
(Kalkuttai Boldog Teréz anya)

NAGYON
BOLDOG
ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK
SOK SZERETETTEL
Újévi köszöntő
Búcsúzunk az óévtől, üdvözöljük az újat,
Amely a világnak sok szépet és jót hozhat.
Hozzon békét a világ minden nemzetének,
Megértést, segítséget szerte a szegénynek.
Az új év hozzon sikert az orvostudománynak,
Hogy tudjanak gátat vetni a korai halálnak.
Szüntessék be a folyók, a lég piszkítását,
Hogy annak az emberiség ne szenvedje kárát.
Árvíz, szárazság kerülje szert’ a népeket,
Hogy balsors ne sújtsa az emberi életet.
Legyen meg a lehetőség mindenki számára,
A jobb életre, tanulásra, és nemes munkára.

(Fábián Tibor)

A SZERKESZTŐ
ÜZENI

Az évet új elnöknővel kezdjük, aki kijelölésének és megválasztásának sui generis
mivoltával nyilván bekerül a Guinness rekordok könyvébe. Ne várjunk tőle csodát, ha
jól jönne is mindnyájunknak a rohamosan
megindult (valódi) infláció csökkentése.
Mert ezt nemcsak egyénileg érezzük meg,
hanem az AMH is megsínyli: a nyomda,
a postaköltségek erősen megdrágultak,
és mivel nem akarjuk lapunk minőségét
rontani, a költségekre szükséges többletet
csakis pártfogóink (adakozó támogatóink,
előﬁzetőink, hirdetőink) áldozatkészsége teszi
lehetővé. Az AMH argentínai előﬁzetésének
díját kénytelenek vagyunk évi $ 120-ra
emelni, és hirdetőink megértését is kérjük az alkalmilag bevezetett díjemelésekért. Köszönjük pártolásukat és ígérjük,
hogy továbbra is minden igyekezetünket
bevetjük az olvasótábor kielégítésére!
Boldog Újévet!
Haynalné Kesserű Zsuzsánna

Az újévi bölcs tanács
aranyat ér… és hosszú életet
Az újságíró a nagyvárosból fölmászik a
hegyre kifaggatni a 104-éves bácsit. Kérdi
tőle, mi a hosszú élet titka?
Így felel az öreg: „Fiam, ez nagyon
egyszerű. A megszokottnak edd a felét;
rágjad a dupláját; járjad és mozogjad a háromszorosát; keressél négyszer annyi friss
levegőt mély lélegzésre. És imádkozzál,
meditáljál ötször annyit! Ez utóbbi az, ami
leginkább meghosszabbítja életedet.”
(HKZS)

Intelem az újév kezdetén

(*)

Keresztyén testvéreim!
Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és
intünk, hogy Isten kegyelmét hiábavalóvá
ne tegyétek magatokban! Ne uralkodjék
többé tibennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztyén rendeltetésekhez
méltóan, hogy semmi meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet
kijelentett és hozzátok megbizonyított
a Jézus Krisztusban! Legyetek, mint az
ő szentjei és szerettei, könyörületesek,
öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot,
szelídséget, béketűrést! Szenvedjétek el
egymást szeretetben, és ha egymás ellen
valami panaszotok volna, bocsássatok
meg egymásnak, amiképpen Krisztus is
megbocsátott nektek. Az Isten békessége
uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben.
(*) Igehelyek: Róma 6,12a, Kolossé 3,12-15,
Efézus 4,32
Elhangzott a Buenos Aires-i Református Egyházban Nt. Tóthné Bede Krisztina
lelkésznőtől Reformáció napján (2007.X.28)
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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 Zsuzsó!
Thank you so much! Köszönetet mondani zengzetes (üres)
szavakkal - gondolom könnyű. Így hát engedd meg, hogy
egyszerűen, de szívem mélyéből mondjak Neked hálát megemlékezésedért kellemetlen, hosszú betegségem alatt, majd
ismét mikor „megjelentem” a Hungáriában, az irodában.
Igaz baráti szeretettel köszöntelek
Zumpf Gusztáv
----Kedves Trixi!
Nem is tudom szavakban elmondani, hogy milyen megható volt a Buenos Aires-i látogatásunk, 50 (!) év után. Azt
a sok szeretetet kapni, amiben részünk volt, meg olyan
sok régi baráttal találkozni Olivoson... Nagyon élveztük a
Karácsonyi Kántálást meg a ZIK évzáró ünnepet. Ez volt
a legemlékezetesebb nosztalgiázó esténk veletek együtt!
Gratulálunk nektek ezért
a szép munkáért, amit a
magyarság fenntartásáért
megtesztek. Nagyon sajnáljuk, hogy nem tudtunk ott maradni a többi
programra. Paál Magdi is
fantasztikus munkát végez
a Mindszentynumban!
Kalapot le előttetek.
Nagyon jó volt megint ennyi év után régi
barátnőkkel is találkozni (l. fotó), látni Zsuzsót
is, csak sajnálom, hogy
nem tudtunk összejönni
többször!

A Tanyi házaspár Calgaryból, a
Hungária Egyesület bejárata előtt

magyarság jövőjét illetően.
Tőkés tisztességéhez nem férhet kétség. Csakhogy a nép
úgy lett nevelve erre felé, hogy menni kell a kijelölt vezető
után. Főleg, ha azt a TV-ben, rádióban mondják, és az újságok is arról beszélnek... Nézetem szerint most az RMDSZ
vezetőinek fel van adva a lecke! De Tőkésre is számos nehéz
feladat vár. Egyrészt a megérdemelt siker után nem pihenhet
babérjain, hisz autonómia programjának keresztülviteléhez
mihamarább szövetségeseket kell keresnie az EP tagsoraiban. És nem elégedhet meg a magyar néppárti képviselők
támogatásával, hisz a román külpolitika közismerten nagyon
erős, és számos külföldi bástyával rendelkezik. Tőkésnek
meg kell találnia azt a politikai nyelvet, amellyel a magyar
kisebbségi autonómia ügyét az összeurópai kisebbségi politika részeként tudja felvetni. Ha ez sikerülne, Tőkés Európa
meglepetése lehet.
Idehaza most éppen a vasutasok által meghirdetett
sztrájk kelt riadalmat. Pedig itt csak amolyan tessék-lássék
sztrájkok szoktak lenni (egy-két órára). Most azonban két
megyében csatlakoznak hozzájuk a buszsofőrök egész napra.
Németországban a mozdonyvezetők 48 órára leálltak több
bért követelve, de hallom, hogy Argentínában is szétverték
a fuvarozók tiltakozását. Forr-fortyog a világ a globalisták
ellen... Vajon meddig tartható fenn a világnak ez a fajta
egyensúlya?
Sok üdvözlettel B.U.É.K.!
Barkuti Jenő, Magyarország
----Kedves Főszerkesztő Asszony, Kedves Zsuzsó!
Szeretnék az elmúlt nyári Erdélyi úti élményeinkről írni,
de megint csak a politikáról kell tudósítani.
Egerben november 17-én megalakult a Nemzeti Őrsereg,
az egri Jobb Egerért Mozgalom. Közel 60 tagja az egri vár
alatt, a Dózsa György téren gyülekezett, ahol csatlakozott
hozzájuk 10 egri Magyar Gárda tag is.

b.-j.: Graul Trixi, Sebess
Zsuzsi és Demkó-B. Hapci

Kevés helyen látni azt a magyar összetartást, amit mi
ott Olivoson tapasztaltunk férjemmel. Éppen olvasom az
Argentínai Magyar Hírlapot és okvetlenül meg fogom rendelni, mert meg szeretném tartani a kapcsolatot veletek és
megtudni az ottani híreket.
Nagyon boldog és szerencsés Új Évet kívánunk mindenkinek sok szeretettel,
(Sátorhelyi) Ildikó és Tanyi Józsi, Calgary
----Kedves Zsuzsó!
Szeretettel és tisztelettel küldöm
köszöntésemet, gratulálok a lapjukhoz.
Ez év áprilisi számukat nagy örömmel
olvastam, és benne t.k. Dr. Bábel Balázs
kalocsai érsek előadását is, amit Kecskeméten a Megyeháza Kultúrtermében
mondott el. Az Argentínai Magyar
Hírlapban megjelenteket a forrás feltüntetésével fel fogom használni, hogy így
a magyarságot összekössem.
Dr. Bábel Balázs,
kalocsai érsek
A papnál nincs nyugállomány. Hiszen
a hivatás a halálig tart. Amíg szusszanni
tud, addig használja az Úr és az ő népe. Egészségi állapotom
miatt nem tudok már teljes gőzzel eleget tenni annak a kihívásnak, amit a jó Isten ma megkíván minden papjától. Engem
itt Kecskeméten a Szent Erzsébet templomigazgatónak osztott be Bábel érsek, akivel gyerekkorától jó barátok vagyunk,
és kért, hogy a hitoktatási felügyelőséget is
lássam el. Így a Kalocsai egyházmegyében aktivizálom magam. A Szent Erzsébet jubileumi
évet szentmise keretében zártuk le.
Szeretettel üdvözlöm: Áldás, békesség, kaBarotai Imre tolikus köszöntéssel!
atya
Barotai Imre, Kecskemét
----Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
Bizakodással fordulok Önökhöz.
Luczás Tünde vagyok. Egy Hajdú-Bihar megyei kis
faluban élek, tanítok, és Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozom. Itt helyben nincs munkalehetőség, ezért bármilyen
jellegű távmunka lehetőséget keresek (pl. szövegszerkesztés,
prezentációkészítés, weblap készítés, magyar nyelv oktatása
msn-en, matematika, informatika, kémia oktatása, fotóalbum
készítés, stb.). Informatikus, tanári, szociálpedagógusi végzettségem van. Napi 3-4 órát tudnék vállalni. Parkinsonos
Édesanyámat gondozom, ezért nincs lehetőségem további
munkalehetőségért eljárnom más településekre.
E-mail: luczas.tunde@t-online.hu - Tel: +36/703870052
-----Kedves Zsuzsó!
E havi tudósításomban igyekeztem összefoglalni sok új
fejleményt. Sajnos megint kevés jó hírrel tudtam szolgálni,
de mégis kiemelem azt a jó hírt, amit Tőkés László az Európai parlamentbe való beválasztása jelent. A sikerét aligha
kell hangsúlyoznom. Szereplése ui. nagyon fontos az erdélyi

Nemzeti Őrsereg alakzata a Dobó téren (Eger)

A csapat díszalakzatba rendeződött, és dobszóra, „Horthy Miklós katonája vagyok ” nótát énekelve masírozott a
Dobó térre, ahol több nemzeti érzelmű polgár magyar és
árpádsávos zászlókkal hangos éljenzéssel és tapssal várta.
A rendezvény végén a Szózat eléneklése után az Őrsereg
átvonult a város főutcáján, szintén énekelve és dobszóra az
egri 60. gyalogezred hősi emlékművéhez, ahová koszorút
helyeztek el.
Üdvözlettel, B.U.É.K.!
Farkas Péter, Eger
----Kedves Zsuzsó!
Amióta elnökünknek eszébe jutott, hogy egy szavazatért
kiadhat 6 millió dollárt, mind a kettőnk részére egymás hírei
egyre inkább érdekesek kezdenek lenni…
Adok néhány venezuelai adatot, amelyek ezt tanúsítják.
Az olajvállalat politizálása miatt nincsen karbantartás (senki
sem ért hozzá!), és így minden hónapban másfél százalékkal
csökken a kapacitás. Amíg az árak mennek fel, ez mindegy,
de ha csak megállnának egy helyben, másféle helyzet keletkezik. Ugyanakkor a kiadások állandóan növekednek, az
adminisztráció kritikán aluli, és a hihetetlenül „informális”
pénzkezelés miatt máris deﬁcites az államháztartás. Ugyanakkor a nemzeti termelés csökken, de az importok csak
akadozva jönnek a devizakontroll miatt, az államnál pedig
uralkodik az előrelátás abszolút hiánya.
Tehát Venezuelában nem rózsás a helyzet!
Sokszor üdvözöllek és B.U.É.K.!
Vladár Pali, Caracas
(Szerk. megj.: Egy idevágó spanyolnyelvű venezuelai
helyzetjelentést l. SP 2.o.-on)
----Tisztelt Haynalné Kesserű Zsuzsánna Asszony!
Mészáros József vagyok Nagykanizsáról. Abban a reményben írok, hogy találok olyan városokat, ahol egykori
nagykanizsai és környékén élt személyek élnek. Közeledik a
Karácsony, és akik már rég jártak itthon és rég látták Nagykanizsát, azoknak szeretnék elsősorban kedveskedni, örömet
szerezni. Ugyanakkor azt szeretném, ha minden külföldön
élő magyar ezzel a kis ajándékkal gazdagabb lenne.
A „Kanizsa Dal”, Találj rám címmel egy Kárpát-medencei fesztiválra született. Az országos döntőbe jutott,
és rákerült a legjobb dalokat tartalmazó Válogatás CD-re.
Szerzőtársaimmal egy videoklippet készítettünk a mai Nagykanizsa fotóival. Ezt szeretném megosztani Önökkel. A dal
az internet egyik legjobb zenei honlapján, a YouTube-on
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Budapesten Vitézeket avattak
A Vitézi Rend avatását szeptember 15-én rendezték a
Szilágyi Dezső téri református templomban. Az avatandók
bevonultak a zászlókkal feldíszített templomba. A dél-amerikaiak jelenlétét az argentin
zászló jelezte.
Kürtös díszjel
után bevonultak
a Vitézi Rend
Főkapitánya, v.
József Árpáddal
az élén a történelmi egyházak
püspökei és a Vi(Fotó H. Kató)
tézi Szék tagjai,
köztük v. Vattay Miklós dél-amerikai Törzskapitány. Jelen
voltak a nemzetközileg elismert lovagrendek képviselői,
Argentínából pedig v. Hefty Lászlóné és v. Vattay Miklósné.
A szentbeszédek gondolatai az ünnepi esemény körül
forogtak. Majd v. Sinkovits Vitai András színművész,
Bánffy György Kossuth díjas színművész, v. Masik Péter
operaénekes és v. Esze Jenő orgonaművész adtak elő Somogyváry, Vörösmarty és Erkel műveiből.
A Főkapitány
ünnepi beszédét
követte az avatandók eskütétele
az eredeti szöveg
alapján. Egyenként vonultak a
Főkapitány elé,
aki az avatópallós hiteles másolatával vitézzé v. Vattay Miklós eskütétele az Úr asztalán
avatta őket. (Az elhelyezett Szent Korona másolata előtt.
A háttérben balra: A Vitézi Rend
eredeti avatópalFőkapitánya, v. József Árpád kir.hg.
lós a Hadtörténeti Múzeumban van elhelyezve).
Záróbeszédében v. Berkovits Tivadar Európa és Afrika
Törzskapitánya megemlékezett a Vitézi Rend alapító
Főkapitánya, v. nagybányai Horthy Miklós Kormányzó
úrnak halála 50. évfordulójáról. Végezetül elhangzott a
Szózat és Székely himnusz.
Az ünnepség alkalmat nyújtott a világ minden tájáról
érkezett Rendtársak közötti kapcsolatok felvételére. A díszebédet a Dunán kikötött Európa hajó termében szolgálták
fel.
(A beszámolóért köszönet v. Vattay Miklós)
látható és hallható a következő helyen:
http://www.youtube.com/watch?v=hvWVWQqqjCk
Kattintsanak rá és hallgassák szeretettel!
Remélve egy további e-mail kapcsolatot, kívánok áldott,
békés karácsonyi ünnepeket Önöknek!
Tisztelettel
Mészáros József, Nagykanizsa
----Kedves Zsuzsó!
Végre megkaptam a mindig várva várt újságot, és máris
elolvastam, állandó sok munkám ellenére.
Nagyon köszönöm, hogy betetted Xavier ﬁúnk és Paola
esküvőjének hírét, így az argentínai magyar kolónia megtudja, mi történik itt a messzi Mexikóban is... (AMH 07. nov.,
6.o.) Egyébként Xavier és Paola 2 hetet nászúton Budapesten
töltöttek, és nagyon tetszett nekik a város. Arról volt szó,
hogy Magyarországon máshova is utaznának, de a végén
annyi minden volt Budapesten látni- és tapasztalnivaló, hogy
ott töltötték a majdnem két hetüket, aminek mi nagyon is
örültünk.
Mivelhogy már jó ideje nem élek köztetek, egyes dolgokat
nem értek. Pl. mi az, hogy „MIK szoba”? Törtem a fejem, de
nem jöttem rá... (Magyar Ifjúsági Kör szobája, a Hungária
Egyesület 1. emeletén. Szerk.)
Következő látogatásom valószínűleg húsvétra esik. Magyarországra pedig júniusban fogunk utazni és augusztus
közepéig maradunk, amit már alig várunk.
Gratulálok továbbra is a nagyszerű újsághoz! Nekünk,
akik külföldön élünk (vagyis Argentínán kívül) nagyon kellemes olvasni, mi minden történik nálatok és így egy kissé
közelebb érezni titeket!
Sok szeretettel,
(Treviñóné Theész Margit) Kuki, Mexikó
----Újabb család-összevezetés sikerült az AMH-nak!
Kedves Zsuzsanna!
Levelét köszönettel megkaptam, és nagyon meglepett,
hogy ilyen sok információt sikerült szereznem. Györgyivel
(özv. Égeni Tamásné, Wodnyánszky Györgyi. Szerk.) - most,
hogy már a címét is tudom - igyekszem mielőbb felvenni a
kapcsolatot, mert annak ellenére, hogy még soha nem láttuk egymást lesz miről beszélnünk! Szíves és eredményes
közbenjárását köszönöm.
Ezúton is szeretnék gratulálni magam és családom nevében a Hírlap szerkesztéséhez, amely számomra is igen
érdekesen és valósághűen ismerteti az argentínai, valamint
a magyarországi eseményeket.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újesztendőt
kívánok
Dr. Vodnyánszky Rudolf és családja, Magyarország
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Londonban, hej, van számos utca…

De még mennyi! Sőt, már Huszka
idejében is volt, mint azt a „Bob herceg”
operett indulója bizonyítja… Így hát egy
rövid cikk keretében nem is lehet mást
tenni, mint pár ecsetvonással képet adni
ennek a több mint 2000 éves városnak
kevésbé ismert arculatáról.

tucatjával álltak - a babakocsik. Nagyon
előzékenyen fogadtak, és megcsodálták
a még a háború előtt kiállított magyar
cserkésztiszti igazolványomat, mert angol
szöveg is volt rajta!
Nelson admirális óriási oszlopra helyezett szobra körül tiszteletteljes csend
uralkodik, de onnan alig 200 méterre
a híres Piccadilly Circus-on a legfelszabadultabb ﬁatalok tömege lepi el a
teret; cigaretta, drog, ital - de a földön
egyetlen papír sincs: használják a nagy
szemétkosarakat!

A Római Birodalom nyomai...

Máig megvan néhány római bástya
a város kellős közepén, de a XVIII. és
XIX. században London szinte a világ
közepét jelentette. Az angol nagyon konzervatív nép, ugyanakkor nagyon ﬁgyel
mindenre, ami a világban történik, és jó
kereskedőhöz illően igyekszik ebből a
lehető legjobb nemcsak gazdasági hasznot, de ismeretet, kultúrát, sőt politikai
hatalmat is kovácsolni.
A pár méternyi római falat ugyan
féltő gonddal őrzik, de felette magasodnak a legmodernebb avantgardista
felhőkarcolók is. A mi hatalmas Országházunkkal nagyságban vetekedik a Victoria-Albert Museum, ahol a világ minden
tájáról a különböző népek kultúrájáról
összegyűjtötték, amit csak lehetett. A
mellette lévő (nem kisebb!) Natural
History Museum anyaga egyszerűen
világviszonylatban is felülmúlhatatlan.
Csak a geológiának szentelt óriási termében legalább 10.000 ásványminta van,
a világ minden részéből. Ott van pl. egy
meteor, alig kutyanagyságú, amit még
1927-ben Chacóból hoztak el, súlya a
felírás szerint 18.000 kg! Nem valószínű,
hogy hazudnának, de én minden esetre
nem próbáltam meg a helyéről elmozdítani - volt teremőr is...

A híres Piccadilly Circus

A híres Big Bennel szemben áll Churchill szobra.
Nem hízelegtek annak, aki
nem győzelmet,
csak „vért, izzadságot és
könnyeket”
ígért a harcoló
nemzetnek. Itt
úgy ábrázolták, ahogy élete végén volt:
hajlottan, botra
támaszkodva.
Churchill és a Big Ben
A háború alatt nagymennyiségű német
V-repülőbomba zuhant a városra, és 200
tűzoltó - egyharmada nő – áldozta életét
a város megmentéséért.

A tűzoltók emlékműve

Természettudományi múzeum

Ahogy az ember kilép ebből az irtózatos
épülettömegből, mindjárt mellette van
a Nemzetközi Cserkészközpont négyemeletes nagy háza, ahová egy életben
egyszer minden cserkésznek el kellene
zarándokolni, mint a mohamedánoknak
Mekkába. Noha rengeteg a cserkészemlék, kép, bizsu, azt hiszem inkább a
leánycserkészeknek van dedikálva, mert
a vendéglátó részleg előcsarnokában

Lord Baden Powellról elnevezett
Nemzetközi Cserkészközpont

A híres, teljesen eredeti formájában
újjáépített Szent Pál katedrálisban esetenként csak
egy egyszerű
kőlap jelzi
még a legnagyobb hősök
hamvainak
helyét is,
de Wellington óriási,
kőkatafalkon
elhelyezett szobra
nem éppen
a templom
Szent Pál katedrális
főhajójába
való.
Az ezredfordulón az újjáépített városrész mellett újszerű, formabontó modern
híddal kötötték össze a Temze másik
partján fekvő régi városrészt.
A folyó igen alacsony vízállása miatt jól
lehetett látni a homokos medret. Egyetlen

(megjelent Udvarhelyen, a Polgári Életben)

Nyelvoktatássá válik a román nyelv
tanítása, vagy megmarad eredménytelen „anyanyelv-pedagógiának”?

Hyde Park

üveget, plasztikot vagy más szemetet
sem láttam a mederben, és szomorúan
gondoltam a Río de la Plata Buenos Airesi-i folyóparti szeméttelepére. A Hyde
Parkban látogatásomkor nem szónokolt
senki, szinte vidéki levegőt árasztottak a
virágok, a csend, sőt még az arisztokrácia
is képviselve volt két hölgy formájában,
akik nagyon kecsesen lovagoltak a sétányok között.
A British Museum bejáratánál a hatalmas jónikus oszloperdő szinte félelmet
keltő, de azért mindig tele van minden terme; mint általában Londonban, ott is ingyenes a belépés. Persze kellene még írni
az Őrségváltásról, a koronaékszerekről,
a Towerról, a híres Rozetta Kőről,
aminek alapján megfejtették az egyiptomi hieroglifákat, a Westminsterről, az
Óriáskerékről, a királyi család zűrjeiről
- és sok másról, de ezeket úgyis mindenki
ismeri.

(*) Kolozsvári nyelvész professzor, a MTA külső
tagja (Köszönet Jeszenszky Géza)

* VÉLEMÉNY *

Hozzászólás Stirling György
cikkéhez

Westminster

Egy zuhogó esős napon, ami Londonban nem ritka, beestem a város történetét
bemutató ötemeletes (!) épületbe. Egy
tanító előtt a földön ült vagy 10-15 kisdiák, akik számára úgy látszik nem volt
érdektelen a főváros története. Figyeltek,
nem lökdösték egymást, néhányan még
jegyzeteket is készítettek egy elég unalmas témáról. Akkor valahogy közelebb
jutottam az angol gondolkodáshoz: ők
semmit sem tesznek „csak úgy...”
A csodálatos Eurostar tenger alatti
alagútján 2½ óra alatt suhan át a vonat
Párizsba. A föld alá helyezett Waterlooi pályaudvaron óriási a forgalom, hiszen
naponta 10 szerelvény megy Párizsba odavissza, másik 6 Brüsszelbe. A viszonylag
szűk helyen mégsincsen soha fennakadás.
A 3 hónappal előbb Buenosban vásárolt
jegy adatai szerint halálpontosan indult a
vonat, senki sem ült a helyemre… Szinte
nem is érezni, hogy egyáltalán mozog a
kocsi, és amikor megy le a tenger alá.

Indul az Eurostar vonat Párizsba
(vagy Brüsszelbe), a Csatorna-alagúton át

Csak amikor kibújik, látszanak mindkét
oldalról a barátságos francia dombok,
falucskák, erdők. Egyetlen útkeresztezés
sincs egy szinten, mind a vasút felett,
vagy alatta mennek át és egyetlen egyszer
sem áll meg Párizsig. Oda viszont már
csak a régi Gare du Nord-ra érkezik,
ahol már lelkesen integetett a rám váró
Szekeres Zsuzsi…
A Temze, egy „tipikusan londoni” borús napon...

A helyzet megítélésében abból kell
kiindulni, hogy a magyar anyanyelvű
gyermekek román nyelv oktatásával láthatóan mások a céljai és az érdekei a román
többségnek és a magyar nemzeti közösségnek. Számunkra a cél a magas szintű, jól
hasznosítható, stabil kétnyelvűség, amely
nem szorítja háttérbe az anyanyelvet.
Román nemzeti szempontból az alacsony
szintű, ún. felcserélő kétnyelvűség a cél,
amely a nyelvcserét és az asszimilációt
segíti elő, és amely arra is alkalmas, hogy
gyenge román tudása miatt felnőttként is
folyamatosan stigmatizálják és diszkriminálják a magyar anyanyelvű beszélőt.
(…) Minden nyelvi közösségnek sajátos oktatási, nyelvi múltja, helyzete van,
mások az érdekei és az igényei, és - noha
ez a politikának és az oktatási hatóságnak
nagyon nehéz - mindegyikkel külön kell
foglalkozni.
(…) A Székelyföldön néhány évvel ezelőtt
az akkori miniszterelnök hajszát indított a
Magyarországról eredő könyvek, oktatási
anyagok ellen. Ezt akkor a mi politikusaink
nem utasították el kellő határozottsággal.
(…) [Most első esetben történt], hogy egy
román államfő józan belátásból elismeri,
hogy másképpen kell a román nyelvet
tanítani különösen a tömbben élő magyar
gyermekeknek, mint a románoknak.
(…) Szaván kell fogni az elnököt, magát
a román politikát.

(Képanyag Kurucz)

Stirling György egyike a - volt - emigráció legjobb újságíróinak. Törökországi
cikke (AMH 2007. nov. Szerk.) mutatja,
hogy frissességéből, jó meglátásaiból
mit sem veszített. Mégis némivel több
tárgyilagossággal kellene írnia, ha a mai
Törökországról van szó.
Az ország NATO-tagsága még a hidegháború idejéből datálódik, de éppen geopolitikai helyzeténél fogva korántsem veszített
fontosságából. Eltekintve a közös Fekete
Tengertől, ma is elég hosszú határa van az
Orosz Federáció államaival, és pedig pont
ott, ahol a találkozás a legkényesebb. Mert
nemcsak a vezetékekben, hanem a föld alatt
mélyen is jelentékeny petróleumtartalékok
várnak feltárásra a határ mindkét oldalán.
Törökország európai területe még Isztambult is beleértve egészen jelenéktelen,
de ha beveszik az Európai Unióba, több
képviselője lesz, mint pl. Németországnak - lévén 72 millió muzulmán lakosa,
akik viszont még mindig legnagyobbrészt
Ázsiában élnek, időben is messze a keresztény európai kultúrától, nem is beszélve
a gazdasági helyzetéről, ami ugyancsak
sok fejfájást okozna az Unió költségvetési
egyensúlyában.
Ez Európai Uniónak megalakulása idején
egyik legfontosabb alapítói célja volt a határproblémák és a kisebbségi kérdések kizárása, viszont 10 milliónyi kurd „kiiktatása”
még ázsiai mértékkel is elfogadhatatlan.
Jellemző, hogy a törökök pl. hallani sem
akarnak az örmény holokauszt százszor
bebizonyított tényéről, ami megint csak a
Nyugat képmutatását húzza alá. Mert hát,
ugye, eleve bűnbocsánatot kellene gyakorolni az értékes „szövetséges” hibái felett
- amit az még bevallani sem hajlandó.
Emlékezzünk csak a háború utáni Lengyelország szovjet zónába való utalásáról,
meg Katyńról, amiről soha nem beszélnek, a
perzsa sahról, aki teljesen az USA-hoz igazította Irán politikáját - és még holtában sem
engedték be az Egyesült Államokba...
A legőszintébb Churchill volt, aki egy
alkalommal kijelentette, hogy „Angliának
nincsenek örök barátai, csak örök érdekei”…
Reménykedhetünk egy jobb, igazságosabb világban?
Kurucz László
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(Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól)

Brazíliai magyar kolónia

- Visszatekintés a 2007. évre (2., befejező rész) - (2006. december 1 - 2007. november 30)
Évente egyszer-kétszer,
rendszeresen megtartott
események (folyt.):

Szilvesztert a Ropogós
Táncház rendezi, „batyubál”
alapon: 22 órától tánc, vacsora, magyar slágerek és egyéb
jó tánczene. Éjfélkor egy nagy
kör alakítása és a Magyar
Himnusz eléneklése.

2006. december:
Református Keresztyén
Egyház: Karácsonyi vásár
a templom kultúrtermében
és udvarán. 2007-ben ugyanekkor ünnepelte a Református
Egyház (Igreja Cristã Reformada do Brasil) alapításának
75. jubileumát (1932-2007).

- A KALÁKA Együttes még gyermekprogram előadást is szervezett a Szeretetházban (2007. március 11).

Rendkívüli események
2007-ben:

A Magyar Lutheránus Egyházközség:
Karácsonyi vásár a templomban és udvarán (november 10-11, ajándéktárgyak, importált áru, ízletes magyar sütemények).
Szent Imre Kollégium: Karácsonyi
vásár az étteremben és udvaron, a Cserkészcsapat javára (2006. december 2-3).

Szent Imre Kollégium:
A Brazíliai Magyar Segélyegylet fennállása 80. évfordulójának megünneplését a
díszteremben rendezték (2006. december
16). Az ünnepélyen szerepeltek a Pántlika
és Zrínyi néptánccsoportok, és Ronaldo Rolim tehetséges ﬁatal zongoraművész (Jáki
Ákos magyar tanárunk mostohaﬁa) játszott
Brahmsot és Lisztet. Utána álló-koktél.

A közönség és a KALÁKA zenészei

- Aznap este a zsúfolásig megtelt Magyar
Házban léptek föl magas nívójú előadásban.
A nagyszerű csoport ugyanolyan odaadással játszott és szórakoztatta a hazától távol
élő magyarokat, akárcsak Európa bármelyik
nagynevű koncerttermében. Ezért nem
lehetünk elég hálásak ezeknek az immár
világhírű zenészeknek.
Május:
A Brazil-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hivatalosan üzleti utat tett Chilébe.

Az önkéntes ebédfőzők: Tirczka Lizi, Hegyi Evelyn, Bánffy Ágnes, Orbán Ági és Zsuzsa, Lajtaváry Marika
Santucci Mérő Krisztina beiglijei várnak
az utóétel kiosztására!

Látogatások és egyebek:
Február:
Dr. Világosi Gábor, a magyar Parlament
alelnöke és Raffay Géza, a Nemzetközi
Kapcsolatok alelnöke látogattak közénk
(2007. február 3-6).

Március:
Cserkészek standja: Bircak Patrícia és Kokron
Mátyás: célbadobós és Betlehem

Karácsony a Szeretetház lakóinak:
Közös karácsonyfadíszítés, ajándékok
kiosztása lakóknak
és alkalmazottaknak. Magyar és
brazil karácsonyi énekek közös
éneklése. Minden
lakónak van egy
önként jelentkezett
„keresztmamája”
a kolóniából, aki
ilyenkor ajándékkal
lepi meg „keresztgyerekét” (2006.
december 16).
Egy bentlakó a kertben

- Gazda József és Bernád Ilona Erdélyből
jöttek dél-amerikai előadótúrára.
- A KALÁKA Együttes vendégszereplése. A Segélyegylet vacsora keretében
mutatta be a nagynevű zenészcsoportot a
magyar kolóniának és a brazil közönségnek. Az est gazdagítására a Pántlika és
Zrínyi tánccsoport is szerepelt. Minden
elővételben eladott jegy elkelt, és komoly
anyagi siker volt az eredmény.

A KALÁKA a Szeretetház kertjében

A karácsonyfa közös díszítése

Október-November:

Az új magyar nagykövet, Dr. Pólyi Csaba
látogatott el a Szeretetházba (2007. szeptember 22).

Az új nagykövet (nyakkendővel), a Szeretetház
igazgatóságával és a bentlakókkal

Könyves Kálmán Szabadegyetem:
Gazda József: Erdélyről // Dr. Szily
Alinka: A magyar Nobel-díjasok // ifj.
Mohai Szabó Béla: A légi forgalom problémái és sajátosságai // Dr. Raboczkay
Tibor: Hogyan látom a magyar politikát
az Interneten keresztül // Klapka István:
Lénárd Sándor. // Pillerné T. Éva: Árpádházi Szent Erzsébet //
BOLDOG ÚJÉVET
MINDEN KEDVES OLVASÓNAK!

Magyar műsor a TV-NET-Futurán, 2
alkalommal: Az Érkezők dokumentumﬁlm
került bemutatásra (Elek Edit újságírónő,
Tódor Éva színművésznő és Patay Lalau
összeállításában).
Szeptember:

Előadások a 2007. év folyamán:

Gál Ilona és Rozália
porcelánfestők standja

Szenttamásy Egon János, a Magyar Ház Elnöke
Dr. Világosi Gáborral és Raffay Gézával

Az egyik São Paulo-i Waldorf iskola utolsó éves diákjai vizsgadarabként előadták a
Pál utcai ﬁúkat, Molnár Ferenc regényének
Rónai Pál által portugálra áttett szövegét,
ügyesen színpadra átdolgozva. A Waldorf
Schule folyosói a régi Pestet jelenítették
meg: gázlámpák, a Grund, a srácok, kis
utcák, kis házak stb. a falakra festve. Alsósok a büfébe voltak beosztva, mindegyik
gyereken magyar mintákkal díszített fehér
köténnyel! A Magyar Ház kölcsönadott
abroszairól másolták le a motívumokat, és
ügyes mamák festették a kötényekre. Megható volt látni az egész iskola, tanári kar és
szülők összefogását, közös erőfeszítését. A
színpadi megoldások, a háttérhangok, vízcsobogás, zajok, zene, minden kifogástalan
volt, és maguk a szereplők remekül alakították a pálutcai ﬁúkat és a piros ingeseket.
4 alkalommal adták elő a darabot, mindig
telt ház előtt. Cserkészeink szombaton, a
kolónia érdeklődői pedig vasárnap nézték
meg. Mindnyájunknak nagyszerű élményt
jelentett.
A kábel TV-k HBO 2 állomása 10 alkalommal közvetítette a Freedom's Fury
(Fúria pela Liberdade) 2006-ban készült,
1956-ról szóló észak-amerikai dokumentumﬁlmet.
A levetített magyar ﬁlmek címei:
Meseautó // Hyppolit, a lakáj // Egy
szoknya - egy nadrág // Ez történt Budapesten // A tanú (1969) // Valami Amerika
// Bob Herceg // Szembesítés (Furtwängler
egy amerikai hadbíró előtt. - Rendező az
Oscar-díjas Szabó István) // Bánk bán //

Június:
Linka Ödön atya, Sípos Mária és Ráth Magi,
a Segélyegylet elnökhelyettese. Sípos Mária
két nagysikerű Magyar Szakácskönyvet irt és
adott ki, és a bevételt a Segélyegyletnek adományozta

Október:

Átadták a Kisebbségekért Díjakat

- a Buenos Aires-i Zrínyi Ifjúsági Kör is megkapta A Magyar Köztársaság miniszterelnöke
által alapított Kisebbségekért Díjat 1995 óta
minden év decemberében adják át olyan hazai
és határon túli személyeknek, szervezeteknek,
akik a kisebbségek érdekében kiemelkedő
tevékenységet végeztek a közéletben, az
oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben,
a tudományban, a tömegtájékoztatásban és a
gazdaság területén.
Az eseményen 16-an részesültek elismerésben. Jelen volt Sólyom László köztársasági
elnök, Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke,
Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint több országgyűlési

képviselő.
Néhány ktüntetést
kiérdemlő egyén után
még a következő szervezeteket is kitüntették:
(...) elismerést kapott a marosvásárhelyi
Lazarenum Alapítvány, a Magyar Televízió
Kisebbségi Műsorok szerkesztősége, a Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége, a Romnet szerkesztősége, a kárpátaljai
Szolyvai Emlékpark Bizottság, a Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetség, illetve a Buenos Airesben működő Zrínyi Ifjúsági Kör.

Bonczos Zsuzsa:
Argentínai magyar közösségünk büszkesége,
a ZIK, megérdemelt elismerésben részesült.
Zaha Sándor elnök decemberben 3-án a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalából
kapott levelet. Ennek lényege:
Örömmel értesítem, hogy Miniszterelnök
úr döntése szerint az Önök szervezete is a
„Kisebbségekért Díj” állami kitüntetés 2007.
évi díjazottjai között szerepel. A díjat 2007.
december 18-án, kedden 11 órakor az Országház Vadásztermében Miniszterelnök úr
személyesen adja át.
A díjjal emlékplakett, díszoklevél és szervezetek esetén 1.500.000 Ft pénzjutalom jár.
Az Argentínában élő magyar közösség fennmaradásáért közel 50 éve dolgozó Zrínyi Kör
elnöke, ifj. Zaha Sándor és felesége, Lomniczy
Alexandra erre a nagy jelentőségű eseményre
Budapestre utaztak, ﬁzetett repülőjeggyel. A
díjazott ZIK-elnök 3 meghívott vendéget jelölt
meg (repülőjegy nélkül!), akik Argentínában a
ZIK-hez tartoztak, de jelenleg Magyarországon

élnek, névszerint: Benedek Lászlót, Gorondi
Pált és Lomniczy Paulettet, akik december
18-án a Zaha házaspár mellett részt vettek a
hivatalos aktuson.
Szívből gratulálunk ennek a ﬁatal nemzedéknek, amely a szüleitől és nagyszüleitől lelkesen
átvette és viszi tovább a fáklyát! A jó Isten áldja
meg őket. Ők a bizonyíték arra, hogy érdemes
volt - és még ma is érdemes.
Még néhány szó a Kisebbségekért Díjról: Az
Egyesült Nemzetek Szervezete (UNO), a régi,
1919-1945 közötti „Népszövetség” utóda, a II.
Világháború után jött létre. Alapokmánya és
alapszabályai Magyarországon 1956 után léptek érvénybe. Ezek az alapszabályok a mai EU
prioritásai első helyén is szerepelnek. 1995-ben
alapszabályba iktatták a vallási, etnikai, nyelvi
kisebbségben élő csoportok jogaiért harcoló
szervezetek képviselőinek támogatását. Így
kerül sor a díjazásra évente, december 18-án, a
„Kisebbségek Napján”. Örömmel látjuk, hogy
Magyarország is követi az ENSZ ilyen értelemben folytatott politikáját.

(MTI nyomán)
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Így élünk, éldegélünk . . .
(levélrészlet Magyarországról)

Borongós, hideg idővel köszöntött be a tél.
Előbb hó, majd eső jött, s nyomában köd, latyak
nehezíti a hétköznapi életet. Igazi meghitt jó idő
már csak a meleg szobákban, múltból ottfelejtett
cserépkályhás kiskocsmákban - s talán az állami
hivatalokban van.
Mintha csak a hideggel együtt járna: kintről
jönnek a rossz hírek. Újabb megszorítások, áremelések közelednek, s a rossz hírek rátelepednek
a lelkekre, mint zúzmara a drótra. Emelkedik a
gáz, a villany, a víz, a csatornadíj - s ki tudja,
még mi minden? Ahogy erről a vicc fogalmaz:
Minden emelkedik, ami a-betűvel kezdődik (= a
villany, a kenyér, a tej, stb., stb...)
Ennek megfelelően kering-kavarog a
politikai élet, mint egy útját kereső madárraj:
a kormány szerint már látszanak a reform „jótékony” jelei. A siker (most is) „a küszöbön áll”!
Újra látszik már a fény az alagút végén... Vagyis
majd egyszer jó lesz. Ugyanúgy, mint amikor a
szocializmus alapjait raktuk rendületlenül, s már
majdnem a kommunizmusba jutottunk... Csak
hát ugye ki kell böjtölni azt, míg beköszönt a
Kánaán... S persze megint az istenadta népnek
jut ez a dicső feladat...
Az ellenzék az ellenkezőjét állítja: Rossz
irányba haladunk – mondják. Igazolásul a gazdasági mutatókra, a romló életszínvonalra hivatkoznak. S miután ezt valóban a bőrünkön érezzük,
ennek a hitele a nagyobb. Ha lassan is, de felébredtek a szakszervezetek és sztrájkokat szerveznek. Amihez minden bosszantó alap adva van.
Példának okáért: dilettáns módon azt találták ki (talán a megosztás szándékával?), hogy az
a buszvezető, aki új buszt vezet, az később mehet
nyugdíjba, mint az, aki régi járművel dolgozik.
Magyarán: akinek nagy keservesen lecserélték
a kocsiját újabbra, az tovább köteles dolgozni,
tekintet nélkül arra, hogy elérte a nyugdíjkorhatárt... A vasúti vonal bezárások is már kenyérre
menő kérdésekké váltak. Nincs hová menekülni.
A szakszervezeti vezetőknek pedig - ha nem
akartak megbukni - lépni kellett. Így aztán hol a
vonat nem indul, hol a buszjárat marad ki. Utazás
előtt ajánlatos tehát tájékozódni!
A kormány pedig újabb pénzszerző akciókkal áll elő. A legújabb terv: aki 150 ezer forint
feletti ajándékot kap, az ﬁzessen utána adót! S
jön megint pesti ﬂaszter: miután egy sor (átlag)
temetés legalább 200 ezerbe kerül, amit a halott
ajándékba kapott - hol ﬁzessen adót?
Mindenesetre a romló életkörülmények és
a pislákoló erkölcsi miliő nyomán jobban kell
vigyázni az értékeinkre. Jól mutatja ezt, hogy
idén Budapesten már ellopták a felszentelésre
váró adventi koszorúról az egyik nagyméretű
gyertyát. Ilyen s hasonló veszélyekre ﬁgyelmeztetnek a megriadt osztrákok, tekintve azt, hogy
december elsejével életbe léptek a Schengenben
megkötött - schengeni egyezmények néven elhíresült - jogszabályok, amelyek értelmében Ausztria, Szlovákia, Szlovénia irányába megszűnnek
a határok. Ami azt jelenti, hogy ezeken a határszakaszokon boldog-boldogtalan gyalog is átsétálhat. Lebontják a határátkelők ellenőrzőkapuit
is. Aki tehát Magyarországra érkezik, az már az
Egyesült Európába érkezik, s akár az Atlantióceán partjáig mehet háborítatlanul.
Ugyanakkor Románia, Szerbia, Horvátország, Ukrajna irányába megszigorodnak a
határellenőrzések. Korlátozzák a beléptetéseket.
Ez alól némi kivételt képeznek a románok, akik
már tagjai az uniónak, de még nem érték el a
schengeni „nagykorúságot”, s ezért a román
állampolgárok, személyi okmányok bemutatása
mellett, vízum nélkül, szabadon beutazhatnak.
Kelet-Európa tehát átalakulóban van. A
nagy népvándorlás megindul nyugat felé. Erre
ﬁgyelmeztetnek falugyűléseken az osztrákok.
Németek már megtapasztalták Kelet „varázsát”.
A békében, nyugalomban élő bajor kisvárosok
temetőiből már fogynak a bronzdíszek, s a kapukra
szerelt, kiszidolozott rézkopogtatók is veszélybe
kerültek. Nagyon valószínű, hogy nem lehet
majd nyitva hagyott ajtó mellett misére menni,
és a kerékpárt letámasztva gondtalanul sörözni...
Egyelőre a német rendőrség állja a rohamot.
A bajor tévé beszámolója szerint a temetőben
hagyott nyomok és igazoltatásra megállított
„beszerző kocsiban” lévő, kólás dobozon talált
ujjlenyomatok alapján villám-gyorsan lefüleltek
egy „új rokont”. Bizonyítva azt, hogy a német
rendőrség a helyzet magaslatán áll. De vajon
bírják-e a nyomást később is?
Az olaszoknak - akiket a nyelvi rokonság
okán tömegesen látogatnak a románok - minden

esetre elegük van a kéregetők
sokaságából. Különösen azok
után, hogy egy román „vendégmunkás” megerőszakolt és
megölt egy olasz nőt. A heves vérmérsékletű
olaszok több tízezres tüntetéseken követelték
a románok azonnali kitoloncolását. Ami persze nem járható út... Spanyolországban, mire
észbe kaptak, egy erdőben közel háromezer fős
cigánytábor alakult, a Romániában szokásos
kunyhómódszerrel. Franciaországban, Párizsban s több vidéki nagyvárosban a már „megmelegedett”, segélyekből élő bevándorlók több száz
autót gyújtottak fel. A keleti piacok megszerzésének tehát ára van, amit az EU-nak kezelni
kell tudni. Az Európai Unió képviselői azonban
egyelőre még sajátmagukkal vannak elfoglalva.
Különösen a romániai Európai Uniós
képviselő választások okoztak ritkán tapasztalt
izgalmakat. Az erdélyi magyarság előtt nyílott
egy új, talán utolsó lehetőség, hogy olyan személyeket válasszanak, akik valóban az érdekeiket
képviselik. A jelenlegi RMDSZ-képviselőkben
sokan csalódtak. Az oly nagyon óhajtott autonómiát 18 év (szabadság) után se sikerült
kiharcolni! A magyarnyelvű iskolák helyzete
is cudarul áll. Viszont a magyar szenátorok, jó
magaviseletük nyomán, milliárdosok lettek...
A romániai magyarság érdekeiért következetesen kiálló Tőkés Lászlót (aki Ceauşescu
diktatúrájával is szembe merészelt állni)
pedig kiszorították a szövetségből. Ennek az
egypártrendszernek üzent hadat Tőkés püspök,
amikor egyedül vágott neki a reménytelennek
tűnő választási hadjáratnak - szemben a sajtó
támogatását élvező, anyagiakat nem nélkülöző
Markó-Fruda féle RMDSZ erőkkel! A választási küzdelmekben segítségére sietett Orbán
Viktor, aki városról-városra járva kampányolt
Tőkés püspök mellett. S megtörtént a csoda:
Tőkés püspök is és három RMDSZ képviselő is
mandátumot szerzett. A sikerhez azonban arra is
szükség volt, hogy a románság többsége távol
maradjon – közömbösségből. A lecke tehát fel
van adva Erdélyben is: nem lehet szembe menni
a népakarattal, s összefogás nélkül mégegy ilyen
helyzet nem lesz!
A jó hírek mellett komoly aggodalomra
adnak okot a Vajdaságból, Szerbiából érkező
beszámolók.
A „Trianonját” élő Szerbia oda jutott, hogy
az ősi szerb földnek számító Kosovo tartomány
is szakadni készül. Az ok igen egyszerű és egyben megdöbbentő: a Kosovóban élő albánok
túlszaporodták az őslakosokat, s azok menekülni
kényszerülnek. Az albán népközösségben nem
ritka a családonkénti 8-10 gyerek! Az ősi hagyományok szerint pedig a testvéreknek anyagilag is
segíteni kell egymást. Ez az erős családi kötelék
tette lehetővé, hogy ma már feltételeket szabhatnak. A Kosovóban állomásozó nemzetközi
békefenntartók megpróbálnak békéltetni, de a
jelekből ítélve kevés sikerrel. Ma már az Európai
Unióban is azok a hangok erősödtek fel, hogy
hagyni kell Kosovót függetlenné válni. Amiről
persze a szerbek hallani se akarnak! S most, a 90es háborúkhoz hasonlóan, katonai behívok ezreit
küldték szét a Vajdaságban. S főleg a magyar
férﬁak részére. Az aggodalom, a félelem tehát
nem alaptalan. És ami talán ennél is nagyobb baj:
a menekülőket ismét a Vajdaságba, a magyarlakta
falvakba, városokba telepítik le - megváltoztatva
ezzel a Vajdaság etnikai összetételét.
Zomborban, Szabadkán járva, a jugoszláv
háború előtti időkben, magyar szótól volt hangos
az utca. Ma alig lehet magyarul útbaigazítást
kapni. Itt jön a szomorúság: miért nem lehetett
megadni a határon túl élő magyaroknak a kettős
állampolgárságot? Így most a Szerbiában élő
magyarok, mintegy büntetésképpen, kimaradnak
az Egyesült Európa előnyeiből. Szerbia ui. a
közeljövőben aligha csatlakozhat az Unióhoz.
Hát így élünk, éldegélünk, advent békéjét,
Krisztus szeretetét várva.
Barkuti Jenő, Magyarország

Borbándi Gyula Hazám-díjas lett

A Magyar Tudományos Akadémián november 19én adták át a XXI. Század Társaság Hazám-díját. A
Varga Imre József Attilát ábrázoló kisplasztikájával
és 250 ezer forinttal járó kitüntetést, mint 2001 óta
minden évben, most is hét alkotó kapta. A díjazottak
között van a nyugati emigráció kiemelkedő egyénisége, a magyar emigráció jeles gondolkodója és krónikása a 88 éves Borbándi Gyula író-történész is.

http://www.ungarisches-institut.de/programme/2004/
buk-e2004-12-2.htm

Most jött el a
legnagyobb
honvesztés ideje

Sok magyar erkölcsi példaképét,
Csiha Kálmán, Erdély volt református püspökét november 10-én délután
kísérték utolsó útjára a marosvásárhelyi református temetőben. 2011-ig
tele volt a naptára: a Kárpát-medence különböző gyülekezeteibe hívták,
hogy Krisztus evangéliumát hirdesse.
Halála előtt néhány héttel még Budapesten a Heti Válasznak adta utolsó
interjúját a 78 éves lelkipásztor.
„Honvesztés vagy honfoglalás”
- provokáló címet választott evangelizációs sorozatának. Elvileg az
ötvenéves diktatúra után most a
talpraállás korszakát éljük. Mégis
ennyire nagy a baj?
- Mégis most jött el a legnagyobb
honvesztés ideje. Korábban elbuktunk
csatákat, elvettek területeket, most
azonban a magyarság a lelkét veszítette
el. Ez a legveszélyesebb támadás. És
természetesen megvannak a gyakorlati
következményei. Tudjuk, hogy 1956
óta hatmillió művi vetélést végeztek
Magyarországon, és ez már nem is a
legfrissebb adat. 1526-ban nem halt
meg hatmillió magyar, Trianonnal pedig nem csatoltak ennyi magyart más
országokhoz. De mivel a magyar ember
elveszítette a lelkét, a „honvesztésről”
gondoskodtak az édesanyák. Ahelyett,
hogy Magyarország erős, tizenötmilliós
közép-európai állam lenne, a polgárai
gyenge, beteg, elöregedő társadalomban élnek. Az újabb súlyos honvesztés
a 2004. december 5-i népszavazáskor
következett be, amikor az anyaország
magyarjai megtagadták a testvéreiket.
Lélekben elveszítették őket.
(…) Felnőtt egy nemzedék félelemben
és tudatlanságban. Amelynek nem
tanították meg az iskolákban, hogy a
határon túl a testvéreik élnek. A szülők
pedig féltek elmondani a gyermekeiknek a múltat. A mai felnőttek többsége
gyökértelen, nincs történelmi öntudata,
nemzeti felelőssége. Ezért terelgetni
lehet őket, mint egy csordát. Az ezredfordulón megindult egyfajta nemzetnevelés, ám a mai tendencia ismét az,
hogy „tömegembereket” neveljenek
a magyarokból. Az iskoláknak, a felekezeti oktatásnak óriási jelentősége
van. A templomba az jön el, aki akar.
Az iskolából nem lehet kimaradni. Ez
óriási lehetőség a lelkek ébresztésére.
Amilyen az iskola, olyan a nemzet.
(...) Meggyőződésem, hogy a nemzetet
egyedül az egyház tudja megmenteni.
Csak Jézus Krisztus evangéliuma
állíthat talpra, adhat hitet, hűséget,
becsületet, szeretetet. Ha nem ébred
fel a magyarság, végleges honvesztés
lehet a sorsa.
(…) Az egyháznak pedig jó lenne határozottabban kiállni bizonyos
kérdésekben. Például az abortusz elítélésében. Nem a társadalom szekere
után kell szaladni, hogy felvegyen a
saroglyába, hanem a társadalom előtt
kell menni. Ki kell mondani, hogy az
abortusz a lelkiismeretünk és a hitünk
szerint gyilkosság. És vállalni ennek
következményeit. A gályarabok is
vállalták a sorsukat.
(…) Sosem az életben maradás volt
a legfontosabb kérdés. A börtönfalak
között érti meg az ember Luthert,
amikor azt mondta: „Itt állok, másként
nem tehetek.” Hiszem, hogy az Úr
kijelöli az utunkat, így békességgel
viselhetjük a sorsunkat.
(…) Amikor a börtöncellában ültem,
reménységgel gondoltam a jövőre.
Hiszen tudtam, Isten - Ézsaiás próféta szavaival - egy leheletével össze
tudja törni a gonoszt. Hát nem így
történt? Véres háborúk nélkül véget
vetett az ateista világrendszernek.
(…) Nem szabad hallgatni. Ezért
járom még mindig nyugdíjasként is a
gyülekezeteket a Kárpát-medencében,
tartok szívesen evangelizációs sorozatokat.
Devich Márton interjúja. Itt kivonatosan. Kiemelések tőlünk. Köszönet
Téglássy Tamás itthon@hetivalasz.hu
(2007.11.15).
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Rózsa-Flores Eduardo: (Bolívia):

Tűzvész előtt
Dél-Amerika szívében

- baloldali „puccs” a
parlament ellen Bolíviában -

Szerk. megj.: Mint a napi sajtóból
tudjuk, a szomszédos Bolíviában népszavazás zajlott le. Azóta az események
eszkalálódtak. Lássunk egy kivonatot
egy idevágó érdekes cikkből (nov. 28.
Egész cikk a honlapon *, vagy kikérhető
szerkesztőségünkből):

„5 halott, megvert újságírók - köztük
külföldiek is - több száz sebesült, füst
és lángok… Ez a bolíviai helyzetkép
az után, hogy Sucréban (az ország történelmi fővárosában, La Paz „csak” a
[hivatalos] adminisztratív főváros) az
ellenzéki küldöttek kizárásával, a MAS
(Mozgalom a Szocializmusért) félig
vagy teljesen analfabéta indián küldöttei megszavazták a kormánypárt által
beterjesztett új alkotmánytervezetet. Az
alkotmányozó nemzetgyűlés nem teljesen törvényes és nem demokratikus
szavazása ráadásul egy laktanyában zajlott
le, rendőrök és katonák védelme alatt.
(…) Kormánypárti indiánok körülvették
a parlament épületét, és nem engedték be
az ellenzéki honatyákat. Bent a baloldal
ellenzék nélkül működtette tovább a szavazó gépezetét, és az ország további sorsa
szempontjából igen nagy fontossággal
bíró kérdésekben döntött. Így pl. a tartományi adózás rendjéről - a gazdagabb
területek kötelesek magasabb adókkal
támogatni a szegényebb országrészek
tartományait. Magyarul: a kelet támogassa
az ország indián lakosságát, azaz azok,
akik dolgoznak és termelnek támogassák
a megsértett és saját értelmezésük szerint
„évszázadokon keresztül elnyomott”
indiánokat, akik egyes külföldi körök és
személyek (Hugo Chávez, Fidel Castro,
Soros György) által ösztönözve és támogatva, szervezett formában egyre több
jogot követelnek maguknak. Ez önmagában természetesen nem lenne gond, ha
igazságtételről lenne szó, de - mint tudjuk
- valakinek a „több” joga a másiknak a
kevesebbet jelenti. És teljesen nonszensz,
és ezért érthetetlen, miért kell a XXI.
század elején az ország lakossága egyik
részének ﬁzetni - a spanyol hódítók 500
évvel ezelőtti „bűneiért”!…
Valami bűzlik mondhatnók, és igazunk is
van… Valakik érdekeltek abban, hogy a
Bolíviában kiprovokált helyzeten keresztül destabilizálják az egész kontinenst.
Ami nem sikerült Ernesto Che Guevárának 1967-ben, sikerülni látszik két újkori
kalandornak, a mesztic „Napóleonnak”,
azaz Hugo Cháveznek, és Soros György
pártfogoltjának, a kokatermesztők volt
szakszervezeti elnökének, Evo Moralesnek, aki októberben tisztelgett Che
Guevara emléke előtt halálának 40. évfordulóján. Tette ezt annak az országnak az
elnöke, amely országot a marxista-maoista
önjelölt gerillavezér ’Dél-Amerika Vietnámává’ akarta változtatni: ’Ha égni kell,
hát égjen. Csak a forradalom számít’…
(…) Bolívia keleti része lakosságának
elege van a baloldali kalandokból, és
békében és szabadságban szeretne élni a
gazdagságával. Ui. Santa Cruzban a föld
felszíne alatt található Dél-Amerika legnagyobb összefüggő földgáz mezeje…
*http://portal.jobbik.net/index.php?q=node/5354

Emlékezzünk!

Január 8-án született Wass Albert,
Válaszúton (románul Rascruci), a Bánffy
család kastélyában, a hosszú ideig elhallgatott, román és magyar kommunistáktól üldözött erdélyi magyar író. 1945.
húsvétján hagyta el Magyarországot.
Emigráns író lett és az is maradt haláláig.
1998. február 17-én 90 éves korában
állítólag önkezével vetett véget életének.
A Köztársaságai Elnöki Hivatal
október 29-i közleménye szerint Wass
Albert magyar állampolgárként halt meg.
1996-ban, írásbeli nyilatkozattal ui. állampolgársági bizonyítványt kért, mely kérelem alapján 1997. június 26-i keltezéssel
állampolgársági bizonyítványt állítottak
ki részére, amit kézbesítettek is neki. Az
állampolgársági törvény értelmében az
állampolgársági bizonyítvány igazolja a
magyar állampolgárság fennálltát.
(Köszönet Gorondi Pál)

6. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

2008. Január-Február

Akinek a lelke szárnyal... - élvezetes beszélgetés egy ﬁatal csellistával Novemberben Argentína közönsége élvezhette a magyarországi
vendégszereplő Máté Balázs barokkcsellistát. Íme válaszai az Argentínai
Magyar Hírlap kérdéseire:
Máté Balázs: 1994 óta összesen háromszor voltam Argentínában. Most (másodszor Manfred Kraemerrel együtt) először
az Ars Hungarica által.
AMH: Mi a kedvenc zenéje?
MB: Mindenféle jó zenét szeretek, a középkortól kezdve napjainkig! Nem vagyok
válogatós, csak jó legyen az a muzsika,
színvonalas.
Mit nevezünk „jó” muzsikának?
MB: Hát azt, ami magasrendű szakmai tudást tükröz a zeneszerző részéről. Az embert
mélységesen meg kell érintse. A zenének
muszáj a lélekbe behatolnia - anélkül nem
sok értelme van.
Ezt el lehet képzelni a XXI. századbeli
zenénél?
MB: Talán egyre inkább. Régi zenét játszom, és bevallom, „műveletlen” vagyok
a XX. sz. végi, XXI. sz.-i zenében, nem
vagyok a modern zene specialistája. Viszont a zeneszerzők egyre inkább kezdenek
elfordulni attól, ami túlzottan száraz és
idegen a közönség számára, kezdik feladni
ezt a nagyon is elefántcsonttoronyba omló
mentalitást, mert ez meglátszott és ma is
még meglátszik a modern zene látogatottságán. Ezért kezdenek a szélesebb közönség
számára is hozzáférhetőbb, élvezhetőbb
muzsikát komponálni. Talán nem annyira
„eredetiek” ezek a darabok, olykor eklektikusak, de mégis inkább szólnak a mai kor
embereihez.
És a mai kor embere is igényli a csellót?
MB: Igen. Így veszem észre. Az a tendencia, hogy a régebbi korok zenéi növekvő
népszerűségnek örvendenek.
Tapasztalatai Argentínában?
MB: Fantasztikusak! Itt nyoma nincs a
sznobizmusnak, mint Európában. Itt az
emberek áhitattal hallgatnak végig egy
két-háromszázéves zeneművet, és olyan
lelkesedéssel tudnak reagálni, mint egy
focimeccsen egy gólra… Fiatal nemzet,
ﬁatalos lelkesedéssel, lendülettel fogadnak,
és ahogy mondom, nincs bennük sznobizmus, túltenyésztettség, ami az európai
komoly zenepublikum részéről sajnos
tapasztalható.
Miben nyilvánul ez a sznobizmus Európában?
MB: Abban is, hogy ﬁnnyásak az emberek, azt gondolják, hogy ismerik a
zeneirodalmat, a zeneműveket, amiket a
zenetudomány és a zenekritika kikiáltott
remekműveknek és a törzsrepertoárhoz
tartoznak. Közben ennek az igen gazdag
európai zenekultúrának csak egy nagyon
picike szeletét ismerik. Emellett mindenkinek vannak beidegződései: aki egy
bizonyos zeneművet bizonyos előadásban
ismer, akkor pontosan úgy akarja azt hallani
újra és újra, az unalomig… Ha az előadás
attól bármilyen módon elüt, akkor azt
zárkózottan, sőt megvetéssel fogadják. A
„mozgalom” szót nem szeretem, a kommunizmusra emlékeztet, de Európában a régi
zene feléledését „régizene-mozgalomnak”
nevezzük. Ez az 1950-es, 60-as években
kezdett igazán virágozni.
Mi ennek a zenélési irányzatnak a lényege?
MB: Az, hogy az akkoriban döntő
jelentőségű muzsikusok korabeli hangszereken kezdték játszani a régi korok
zenéjét, mégpedig úgy olvasva a kottát,
ahogy a traktátusok szerint annak idején
olvashatták! Ez igen gyakran teljesen új
olvasatot eredményezett.
Egy példa?
MB: Az osztrák Nikolaus Harnoncourt… Ahogyan ő az 1970-es években
először felvette Bach Máté passióját! Döbbenetes élmény volt az akkori koremberek
számára, hiszen a fülükben az akkori szim-

fonikus társaságok és nagy sztárdirigensek egyik legrégibb, pl. már a XVIII. sz.-ban
előadásaiban benne volt ez a zenemű, és Orosz László magyar jezsuita ott megteekkor hirtelen találkoztak a darabbal, ami remtette az első dél-amerikai nyomdát.
kb. 1 órával rövidebb volt… Első meg- Tehát sokkal előbb volt kultúrcentrum,
hökkenés: micsoda tempókat vesz! És az mint Buenos Aires, nagy presztízsnek
egész húzás világa, azáltal, hogy nem egy örvendő egyetemmel!
száztagú zenekar és nem egy száztagú kórus
MB: Igen, csakhogy Buenosban zenei
énekel, nem nagy operai hangok a szólis- túlkínálat van: hallom, elképesztően sok az
ták, hanem egy Bach által is alkalmazott ingyenes és egyéb, magas szinten való zenei
méretű együttes, korabeli hangszereken, és általában kulturális előadás.
ﬁúszoprán, ﬁúalt, kontratenor és egy férﬁ
Mi a helyzet Európában, főleg a ﬁatalvegyeskórus… Ez valami elképesztő! Döbsággal?
benetes sokkhatása volt - és a többség ezt
MB: Európa először is öregszik. Keveelutasította, mélységesen megvetette.
sebb
a fiatal! Azt tapasztalom, hogy a
És mi most a helyzet?
ﬁatalok részéről MagyarMB: Mára bebizonyoországon viszonylag sajsodott, hogy annak az
nos kisebb az érdeklődés
ellenkezője az igaz. Mert ez
a komolyzene iránt, ellena mű szelleméhez a legkötétben Ausztriával, meg
zelebb álló, való irányzata,
egyéb országokkal, ahol
ennek van igazából létjogoa kormányok adnak arra,
sultsága. Hála Istennek ma
hogy ne csak a számímár nem játszanak Bach
tógép használatát meg a
passiót száztagú kórussal és
reáliákat tanítsák, meg a
zenekarral! De megint meglexikális tudást, hanem
nyilvánul ez a két vonal:
a képzés terjedjen ki az
egyrészt, akik szerint vissza
emberi kultúra minden
kell térni a régi hegedűkre
terére. A kultúrának talán
meg a régi trombitákra,
a legfontosabb szelete a
noha azok sokkal kevésbé Máte Balázs barokk-csellista élményt művészet. Vannak olyan
rugalmasak. Mások szerint nyújtott egy elismerő publikumnak! országok, ahol ezt tudják,
(07.nov.5 - fotó Bonczos)
viszont: ha már ennyire
és ott a ﬁatalok is szép
fejlődött a zenei technika, miért kell ahhoz számmal muzsikálnak: gyakran maguk is
visszatérni?
tanulnak hangszert, még ha nem is lesz
Világos, hogy maga szerint kinek van belőlük muzsikus. Ez a hagyomány még
sok helyen él, főleg Ausztriában! És akkor
igaza…
MB: A művészetben nem lehet szó van is ﬁatal közönség.
De hiszen Magyarország híres arról, hogy
„fejlődésről”. Mert mondhatjuk-e, hogy
Picasso „fejlettebb” festő, mint Tiziano? a zenei életben és képzésben elöljáró, nem?
Ki mondja ezt? Senki. Vagy azt, hogy
MB: Magyarország valóban zenei nagyBartók „fejlettebb” zenét írt, mint Bach? hatalom még ma is. A budapesti ZeneakaSzó nincs róla. Folyamatos változás van, démia tanári kara még mindig egészen
a zenélési módban is! A zeneszerzés is rendkívül magas színvonalú. Ennek ellenére
természetesen, mint mindenféle művészet, a közönséget mégsem a szakma teszi ki
újabb és újabb arcát mutatja önmagának, elsősorban, hanem széles néprétegekből
nem pedig „fejlődik”!
kell verbuválódjék. Ha egy országban folyamatosan zárnak be színházakat, szüntetnek
Másképpen hangzik?
MB: Egy modern trombita hangosabb, meg zenekarokat meg kórusokat, az sajnos
lehet rajta hirtelen enharmonikus modu- annak a jele, hogy az országban állami szinlációkat játszani - attól az még nem jobb, ten kezd kevésbé fontos lenni a kultúra, a
legfeljebb alkalmasabb Mahler zenéjére, művészet. Ez óhatatlanul és elszomorítóan
de semmi szín alatt nem alkalmas Bachra. kihat a közönségre.
Hol játszik a legszívesebben Európán
A Bach zenében nem enharmonikus modulációra van szükség, hanem arra, hogy belül?
pl. egy kantatában az Úristennek fenséges
MB: Én mindenhol nagyon szívesen
fényt kölcsönözzön, a királyénál nagyobb játszom. Szeretnék Magyarországon sokkal
méltóságot szimbolizálva… Erre való a többet játszani. Fáj, hogy erre alig van
trombitakórus!
lehetőségem, nem tudom, hogy ez miért
A Teatro Colón sajnos zárva van, való- van. Talán egyesek irigyek rám, hogy
színűleg 2008-ban is, tehát ott nem fogjuk annyit utazom, és ezért otthon nem hívnak
tudni hallani, de remélhetőleg előbb-utóbb koncertezni!
mégis arra kerül a sor! Hogyan alakul az
Hol képezte ki magát?
együttműködés az Ars Hungaricaval?
MB: A Bartók Konzervatóriumban és
MB: A próféta beszéljen önből, Szibilla, a Liszt Zeneiskolán. Igazán remek tanánagyon boldog leszek, ha a Teatro Colónban raim voltak! Ezeknek köszönhetek szinte
játszhatom… Jelenlegi turném létrehozata- mindent!
lát 100%-ig az Ars Hungaricanak köszönÉs mikor keletkezett az Aura musicale?
hetem, annak az együttműködésnek, amely
MB: Az Aura musicale együttesem
Leidemann Sylvia és Manfred Kraemer
1995-ben
alakult meg. Volt Budapesten egy
között most már évek óta folyik. Mindketten jól ismernek engem: Sylvia még Concerto Armonico nevű, barokk hangszeMagyarországról, ahol hallotta koncert- res zenekar. Sokak szerint a 80-as évektől a
jeimet, Manfreddal pedig a 90-es évektől 90-es évek 1. feléig ez volt Magyarország
- a hollandiai tanulmányaim elejétől - folya- legjobb régi hangszeres zenekara. Sajnos
matosan sok európai formációban együtt mivel nem volt se támogatói kör se elég
játszottunk. Úgy tűnik, hogy mindketten hangverseny, a zenekar apránként megszűnt.
kedvelik muzsikálásomat. Nekik és az Ars Ott volt a sok remek muzsikus, akik 18-19
Hungarica többi áldozatos szervezőjének éves korunk óta már együtt muzsikáltunk
köszönhető, hogy előteremtették idejövete- és kialakítottuk közös zenélési stílusunkat,
lemnek az anyagi bázisát és megszervezték azonos „zenei anyanyelvünk” volt - félszavakból is megértettük egymást. Szomorú
a 3 hangversenyt, amit adhattam.
Kettőt Buenos Airesban és egyet Córdo- volt látni, ahogy ez a csodálatos zenekar
lassacskán megszűnik, mert odahaza nem
bában. Milyen a córdobai publikum?
volt igazából megélhetési lehetőség.
MB: Csodálatos. Éppen olyan, mint a
Ez a 90-es évek elején volt, a fordulat
Buenos Aires-i, sőt, talán valamivel még
után,
amit mi úgy nevezünk, hogy felfogékonyabbak! Valószínű ők kevésbé
szabadulás?
vannak „elkényeztetve” a komoly zenével,
MB: Igen, akkor. Bizonyos fokig jogos
mert sztárművészek nyilván elsősorban
Buenos Airesbe jönnek. Córdoba egyetemi is ez a megfogalmazás! - A lényeg: mivel
város, nagyon színes kultúrélete van, igen látszott, hogy ez a zenekar nem fog tovább
hálásan fogadják a magamfajta nem nagy működni, a muzsikusok, ezzel a mi közös
zenei attitűdünkkel gondoltunk egyet: hogy
sztár muzsikálását!
Ne szerénykedjen, hiszen Córdoba az újra formálódunk, és énrám esett a váország 3. legnagyobb városa és kultúrailag lasztás, hogy művészeti vezetőjük legyek.

Így keletkezett az Aura musicale… (www.auramusicale.hu)
Hány emberből áll?
MB: A műsortól függ. Van,
amikor 3-4 fős együttes lép
színpadra vagy vesz föl lemezt, de az eddigi legnagyobb produkciónk
a János passió volt, amivel európai turnén
voltunk 3 éve, a szokotthoz képest nagyon
nagyméretű zenekarral: kb. 8 hegedű, még
barokk kontrafagott is volt, és kórus, nemzetközi sztárszólisták…
Hogyan lett ilyen virtuóz?
MB: Virtuóz lettem? Köszönöm! Az ember a repertoárnak azt a részét gyakorolgatja, ápolgatja, ami a legközelebb áll hozzá.
Haydn csellóversenyeit én még főiskolás
koromban tanultam, akkor még nyilván
modern hangszereken játszottam, kb.
abban az akadémikus stílusban, amit úgy
elvárták tőlem… Hamarosan aztán adódott
lehetőség, hogy a Concerto Armonicoval is
eljátsszam Haydn csellóversenyét. Ha az
ember zenekarban játszik, nincsen feltétlenül szükség olyan adottságokra, mint egy
verseny eljátszásakor. Én főleg kamarazenész és zenekari tag vagyok. Így viszonylag
ritkán van módom ennyire virtuóz-típusú
muzsikát játszani, mint ez. Talán évente
egy-kétszer adódik ilyen alkalom, ezért
folyamatosan karban tartom a technikámat,
hogy képes legyek magas fekvésekben is
gyorsan, „virtuóz” módon is játszani…
Bizony az volt. Valami csodás volt!
Vajon egy művész hallgat lemezeket, és
abból tanul és esetleg az ő saját hangszerével azt szeretné vagy utánozni, vagy
fölülmúlni?
MB: Ez természetesen létezik. Én is
rengeteg hanglemezt hallgattam, tizenéves
koromban főleg olyasmit, amit annak idején élőben nem lehetett hallani, pl. éppen
Harnoncourt-t. Magyarországon ők egyszer
fordultak meg a 70-es években. Először
lemezről hallottam őt, és annyira megragadott, hogy akkor dőlt el igazán, hogy muzsikus leszek, és hogy milyen jellegű…
Ilyen mélyre hatott?
MB: Igen. A 70-es évek közepe táján
vette föl Vivaldi Négy évszakát. Ez egész
döbbenetes élményem volt. Valami egészen elképesztő, ami ott folyik. A lemez
barázdáiból olyasmiket hallottam ki, amit
nem is álmodtam, hogy egy Vivaldit ilyen
víziók szárnyán tudják valakik előadni:
nemcsak szép hangok és pontos az együttes,
hanem valami egészen csodálatos, megrázó,
apokaliptikus élményt tud nyújtani az embernek. Ahogyan egy vizionárius valamit
lefest, azokból a hangokból zenei történést
varázsol…
Tehát ilyennek kell lenni a zenének. Ezt
nevezi „jó” zenének, nem?
MB: Én akkor szembesültem először ilyen
módon barokk zeneművel. Onnantól kezdve
faltam ezeket a felvételeket, amik apránként
hozzáférhetőek lettek. Később élőben is
sikerült eljutni az ő koncertjeire. Sőt még az
is sikerült, hogy 3 ízben kamarazene-órákat
vegyek nála, Salzburgban, ahol ő évekig
tanított. Először feleségemmel Posvanecz
Éva hegedűs brácsással kettesben mentünk
el Salzburgba és játszottunk előtte hegedűcsellóduókat, a következő alkalommal
pedig egy hegedűssel és egy csembalistával
Haendel szonátákat. Később egy egész
zenekarral jelentünk meg, és akkor egy
Haendel concerto grossót hallgattunk meg.
Világraszóló élmény volt! Számunkra valódi metamorfózis, hihetetlen átváltozáson
mentünk keresztül. Mire képes egy nagy
muzsikus!
Akik jelen voltak, mind testvér művészlelkek, mert ezen közösen estek át?
MB: Pontosan így van. Fogékonyak voltunk: mint a mannát úgy fogadtuk be.
Többször tapasztaltunk Manfred Kraemerrel és Sylvia kórusával, hogy a zenészek micsoda élvezettel és örömmel játsszák
ezt a barokkzenét! Ez megragadja a hallgatóságot, és ez annyira más, mint amikor
valaki csak „fásan”, taktusra játszik…
Folyt. az átellenes oldalon
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Globalizált világ

Decemberi számunkban jeleztük Prof.
Nagy Dénes színes egyéniségű előadónk
látogatását (Hungária, nov. 14). A recenmódjára kérdezett
zió végén az Olvasó
(leginkább retorikumegállapíthatja, hogy
san), olykor kvázi vizsindokolt-e a hízelgő
gáztatott, és precíz
epitheton ornans…
példákkal fűszerezve
A Forma és Szimmagyarázott, informetria Nemzetközi
mális és szórakoztató
Társaság (*), (amelystílusban. A „diákság”
nek 1989 óta Prof.
részéről (olykor kisNagy az elnöke visé kioktató jellegű)
lágszinten) mint taghozzászólások sem
intézmeny egy Intermaradtak el.
diszciplináris KongNehéz lenne a
resszus és Kiállításon
ránkzúdult
adathal- tudósok és művészek
mazt szerény keretalálkozása - vett részt.
teink közé beszoríEzt háromévente szertani. Mert nem volt
vezik, most első ízben
kérdés, vagy téma,
Buenos Airesben.
amihez előadónk
Prof. Nagy, aki ezen
nem értett volna. Az
Prof.
Nagy
Dénes
a
Hungáriában
(fotó
Trixi)
a kongresszuson társinterdiszciplináris
elnök és szervező volt, bokros teendői
gondolkodás megtestesítőjével szembesülközé mégis be tudott ékelni egy találkozást
tünk. Ezt olyan emberek képviselik, mint
velünk. Számos fölajánlott előadási témái
Vasarely, az optikai, absztrakt művészet
közül a Hungária vezetősége kiválasztotta
művelője, az op-art atyja: művész is, tudós
a globalizációt a világban, és hogy mit teis. Vagy a Nobel-díjas Harsányi (közgazhetünk ellene. Főfoglalkozásban leginkább
dasági játékelmélet, a matematikai számítás
matematikus, de kérdőjellel, mert képviseli
megteremtője – de ugyanakkor meteorolóa gondolkodásnak és általános ismereteknek
giai kutató is). Vagy Neumann Nobel-díjas
a legkiterjedtebb skáláját.
matematikus, ﬁzikus, a kvantummechanikai
Ebből kapott másfél órányi kóstolót a modellelmélet kigondolója. Vagy Kodály,
nagy érdeklődést tanúsító hallgatóság. Az aki ugyan irodalomtörténetből (!) doktorált,
előadó föltartóztathatatlan, élénk tempóban pedig mint zeneszerzőt, népdalkutatót, a
a legkülönbözőbb témákat érintette, tanár kórustechnika kidolgozóját, a „KodályMÁTÉ BALÁZS....

MB: Pontosan erről van szó! El kell
mondjam, hogy a régizene-mozgalomnak
is köszönhető, hogy a korábbi korok zenéit nem úgy fogjuk föl, mint még mindig
nagyon sokan, vagyis, hogy az csak valami
előfutára az „igazi, magasrendű”- mondjuk
Beethoven és Brahms - zenének. Nem! Azt
mondjuk, hogy Bach és Vivaldi és Haydn
és a többiek éppen olyan magasrendű és
-értékű muzsikát komponáltak és éppen
úgy megérdemlik, hogy teljes odaadással,
szenvedéllyel, a zenéjükkel azonosulva
játsszuk el, mint ahogy azt a zenei nagyipar
tagjai teszik Beethoven és Brahms esetében.
Nem elfogadható, ami korábban gyakran
megfigyelhető volt, hogy a koncertek
műsorán „bemelegítésnek” eljátszottak egy
barokkdarabot, egy könnyebben játszható
Haydnt, és aztán jött az „igazi” zene, Beethoven, Brahms, Mahler, Dvořák... Nem
osztjuk ezt a nézetet, szerintünk Bach vagy
Vivaldi nem valaminek az előfutárai, hanem
inkább betetőzői!
A XVIII. sz. első felében hogyan muzsikáltak az emberek?
MB: Erről vannak élvezetes leírások,
hogyan zenélt Vivaldi, vagy Locatelli,
micsoda elragadtatást keltettek a közönségben… Ha belegondolok abba, hogy
akkor milyen attitűddel muzsikáltak és
milyen eksztatikus módon hatott a zene az
előadókra és a hallgatókra egyaránt - nos,
akkor nekünk sem kellene a barokk- és
a koraklasszikus zenét bürokrata módon
játszani, mint egyfajta „bemelegítést”
Brahmshoz, Brucknerhez, hanem azt a
momentumot kellene újra megteremtenünk,
ami annak idején sokkolhatta a közönséget.
Jó úton járunk, ha minden egyes ütemben
zenei értelmet, mondanivalót keresünk és
azt nagy odaadással tolmácsoljuk!
Hogyan sikerül ez?
MB: Talán valamivel könnyebb volt régen,
mert akkor nem voltak úgy kitéve az emberek ilyen rettenetes sok külső behatásnak,
mint ami van most. Nehéz megemészteni
ezt a rengeteg tévét, rádiót, zajt, ami most
körülveszi az embert! Egész nap dübörög
a fülünkben - a szállodában, a taxiban, a
buszon, a vonaton, mindenütt dübörög vagy a gép, vagy pedig a „zenegép”. Utóbbi
talán még rosszabb. A folyamatos pop, vagy
tecno music-nak nevezett „zenék” iszonyatos hangerővel megállás nélkül szólnak.
Hogyan lehetne ez élvezhető?!
Még néhány szót a vonósnégyeséről.
MB: 2002-ben alakult és Tomasini vonósnégyes a nevünk. Névadónk Aloisio

folyt. az előző oldalról

Luigi Tomasini olasz virtuózhegedűs volt,
Tartini növendéke, hosszú évtizedeken
át koncertmestere a Haydn vezetése alatt
álló Esterházy zenekarnak Kismartonban.
Leopold Mozart és Haydn fedezték fel.
Tomasini már ezért is megérdemelné, hogy
róla nevezzük el magunkat, de a felsorolt érdemein kívül még zenét is szerzett, bariton
triókat, hegedűversenyeket, szimfóniákat
és vonósnégyeseket is. Ezek közül mi már
többet eljátszottunk hangversenyen ill. fel is
vettünk hármat lemezre. Remek darabok!
És ilyesminek olyan következménye is
van, hogy külföldi zenekarok gyakrabban
szerződtessék? Híresebbé vált?
MB: Miért nem vagyok híresebb, mint
amilyen vagyok? Az igazság az: két eset
van. Az ember vagy fantaszta és azt mondja,
hogy az adottságai megfelelnek arra, hogy
szólista legyen és csak a szólista karriernek él. Vagy pedig pragmatikus az ember,
családja van, és azt mondja: nekem muszáj
pénzt keresnem, nem élhetek csak a magam
karrierjének, el kell szegődjek különböző
zenekarokba pénzt keresni. Az én esetemben ez az utóbbi a valóság. Ez nem panasz,
nekem nagyon szép és jó produkciókban
van módom részt venni. Örülök, hogy ebből
elég jó szinten el tudom tartani az 5-fős
családomat: 3 gyermekem van.
Végezetül kérek még néhány intimebb
jellegű gondolatot.
MB: Arra kevés energiám marad, hogy
a karrieremet építgessem. Adódik, hogy
versenyműveken vagy kamarakoncerten
szólisztikus darabokat eljátszhatok, de ez
az én időmnek meg a koncertfellépésnek
csak egy pici töredékét teszi ki. Nekem ez
a sorstól mind ajándék, és igyekszem ezeket
az alkalmakat emlékezetessé tenni a közönség számára. Boldog vagyok, ha sikerül.
Gondolom, 42 éves fejjel már késő volna
karrierépítésbe fogni! De szerintem nem
muszáj az embernek évi 200 szólóhangversenyt adnia: elég ebből 4-5 is, de az legyen
emlékezetes a közönség számára.
Nekünk itteni föllépése minden bizonnyal
az volt…

Ez a szerkesztő szívesen elbeszélgetett
volna még néhány órát a kiváló, és
mégis oly szerény művésszel – de az idő
és lapunk terjedelme ebben megakadályozta…
Köszönjük Máté Balázsnak a ránk
szánt idejét! A viszontlátásra!
(Lejegyezte és szerkesztette: HKZS)

módszer” kreálóját tartjuk nyilván - és
joggal! Hiszen ebből fejlődött ki a 100.000
(!) magyar népdalgyűjtemény, az egész
táncház-mozgalom…
Az előadó gyors ütemben variálta témáit:
a Fidzsi-szigetek félrespekulálását; az atombombák ledobását; a Nobel-díjakat (megtudtuk, miért nem létezik a matematikai
Nobel-díj!); Ceauşescut; az izlandi férﬁakat,
amiért összemosolyognak, ha azt hallják,
hogy „magyar”; a játékelméletet; azt, hogy
ki milyen könyvet írt és milyen téren, és
azokat hol lehet föllelni; Goethe „mehr
Licht” utolsó szavainak (félre)magyarázatát,
stb., stb.
Mindez számtalan - leginkább tréfás
– anekdotával teletűzdelve, pergő nyelvezet közvetítésével tálalva, amely még a
váratlanul beütött áramszünetre sem apadt
el. Szókincsbősége káprázatos. Ismétlődő
szavai (ilyenek segítik elő a kémek azonosítását!): tehát, namost, no, bonyolult…
Ezekkel fűzte tovább mondatait és adta át
gondolatzuhatagát.
Bizony bonyolult mindezt a krónikásnak
röviden és érthetően tolmácsolni! És akkor
hol vagyunk még „a” Témától, a globalizációtól? Sokoldalú előadónk visszakanyarodott erre is:
Létezett ez régen is! Igen. Gondoljunk
Nagy Sándorra (eljutott Perzsiába, Indiába); a hellenisztikus kultúrára (pl. Eukleidész geometriatana nem Görögországon belül, hanem Alexandriában formálódott ki!)
A Római birodalom is globalizált! A „kívül eső” Pannóniában is meghagyta nyomait
(akvedukt, két anﬁteátrum, Aquincum, a
világon egyetlen vízorgona darabjai…) Vajon miért építettek mindig egyenes utakat?
Válasz: nem létezett még forgózsámoly!
Tehát Magyarország is globalizált! Hisz
Budapest és Bécs között feleúton fekszik
Kocs, és onnan indult el egy korszakalkotó
találmány: a forgózsámollyal ellátott szekér,
a kocsi! Ez a szó befészkelte magát a világnyelvekbe (a spanyol és a francia coche,
a német Kutsche, az angol coach): ezzel
lehetett fordulni, manőverezés nélkül, nem
kellett többé nyílegyenes utakra szorítkozni… A magyaron kívül (csárdás, gulyás,
puszta) más nyelvek is adtak örökségbe saját
fogalmakat (vodka, parfüm, smorgasbord,
vagy szukijaki), de nagy ritkaság, ha ez a
szó műszaki eredetű, a régi időkből!
Akkor hát mi a baj a globalizálással?
Korábban magas szintű országok globalizáltak, általában fejlettebb birodalmak,
kultúrák. Egy ilyen helyről nem a szemét
jött! Pontosan ez ellen kell küzdenünk,
védekeznünk, hogy a szemét ne árasszon
el. Ne vegyük meg! Ne vegyük be!
Mert ma, ellentétben a régi „globalizálókkal”, a szemléletes példa éppenséggel Kína:
nem csodálatos kultúráját, hanem olcsó
áruját, szemetét exportálja nekünk. Ma ez
az általános: elárasztanak szeméttel!
A magyaroknak csodálatos lehetőségük
van ebben a küzdelemben. Vagyunk min-
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denütt a világon! Csak össze kellene fognunk, hogy legyen egy globális magyar
közösség, oda-vissza való közlekedéssel.
Megvan nyelvünkben a számok logikája,
a számírás. Most már birtokában vagyunk
a legnagyobb matematikai találmánynak, a
nullának, ami a helyértékhez kell – nem az
arabok találták ki, hanem Indiából érkezett.
Ahol hiányzik a nulla, nincs lehetőség matematikai műveleteket végezni.
Úgy vettük észre, egyik kedvenc témáját
érinthette vendégünk, mert sok nevettető
példázattal el-elkalandozott a leitmotiv
témánktól, amihez a hallgatóság derülve
visszaterelgette. Addig-addig, míg elérkezett a vacsorát erősen megkövetelő korgó
gyomrok ideje…

Lomniczy József „őrt áll” az életrajzi adatok beszerzésénél…
(fotó Trixi)

A fáradhatatlan előadó ajánlotta ugyan,
boncolgassuk tovább együtt a nehéz, mindnyájunkat érintő, kimeríthetetlen témát,
aminek érdekében szívesen folytatja reggel
8-ig, amikor ui. repülőre kell szálljon…
Azonban ettől eltekintett az azonnali közfölkiáltásra föl; cserébe ígérte, hogy szívesen
visszajön bármilyen kiválasztott témából
leadni nekünk egy tíz órás fejtegetést. Pl.
arról a titokról, hogy a magyarok kincsek
birtokában vannak: 1) a magyar nyelv;
2) az interdiszciplináris gondolkodás; és
– nem utolsó sorban (ez © Nagy Dénes) – a
„kávéházi demokrácia”…
Tehát, várjuk vissza, professzor úr, a további bonyolult boncolgatásra!
*

Nagy Dénes Budapesten él, magyar és ausztrál
kettős állampolgár. Élt 7 évet egyetemi tanárként
Japánban, több évet Ausztráliában, 3-at Óceániában, közel 3-at USA-ban. Magyar feleség, 2
ﬁúgyermek, az idősebbik (23) ausztrál diplomata,
öccse (13) középiskolás. 6 nyelven ad elő (a spanyol nincsen közte). Szívesen találkozik mindenütt magyarokkal. Az argentinokkal könnyen
tudott kapcsolatot kiépíteni, noha itt a helyzet
elég bonyolult. Az UBA egyetemen súlyos nehézségekkel küzdenek, hősiesen. Nagy a pénztelenség, aminek ellenére csodálatos dolgokat
csinálnak. A tanárok ingyen tanítanak, pusztán
lelkesedésből. Ezért is egyenetlen a színvonal.
De ami fontos: a létező agyelszívás és minden
egyéb viszontagság ellenére működnek a dolgok.

Köszönjük a látogatást!

(*) International Society for the Interdisciplinary
Study of Symmetry = ISISS (rövidítésében
követve az egyiptomi-görög-római istennő
nevét…)
(Lejegyezte, írta és szerkesztette: HKZS)

Dr. Zumpf András és felesége Ági, Budapestről
Az korántsem ritka, hogy látogatókat
vagy vendégeket kapunk Magyarországról.
Ebben az esetben azonban két különlegességgel álltunk szemben: kedves látogatóink
a közszeretetnek örvendő Zumpf Guszti és
Emese közeli rokonai: András Gusztinak
1. fokú unokatestvére (így a Kuklenyik és
Gáspár családoknak is rokonai), a Lajtaparton gyerekeskedtek együtt… Az ősök
„sasfészke” Mosonmagyaróváron volt.
(Sok az unokatestvér, mivel 9-en voltak
testvérek a szülők! Ez sem mindennapi!)
Andrásék az elsők, akik a családi körből
ellátogatnak Dél-Amerikába. Egy lányuk,
két ﬁúk és 5 unokájuk van.
Mindez azonban magában véve nem elég
a különlegességre. Ami fölötte szokatlan,
az ez: még soha olyan látogató nem jött
közénk, aki ennyire precízen, pontosan és
jóelőre kitervezte, lefoglalta (!) és megírta
volna nekünk utazási útiterveit. November
15-én indultak, beiktattak egy látogatást
a Hungáriában kis beszélgetésre, aztán

máris tovább a tervbe vett kirándulásokra,
természetfotózásra! (mint amatőr természetfotósnak október 10-én nyílt a 3. önálló
fotókiállítása, Sopronban).
3 hétre jöttek, és a legaprólékosabban
követték kirajzolt tervüket. Iguazú (ahol
a kolibriparkot sem hagyták ki!), a Paraná-delta 3 egész nap, majd Ushuaia,
Calafate a magasztos Perito Morenóval,
Puerto Madryn és a Valdés félsziget állatvilága – mindent látni akartak. András már
nyugdíjban van, dolgozott a faiparban, az
erdészet, az útépítés, a talajmechanika és
a számtechnika specialistája. Mindezeket
az ismereteit a fotózáshoz nagyon jól föl
tudja használni. Ígérte, hogy kapunk tőle
útibeszámolót, tapasztalataik leírását, sok
fényképpel! Várjuk! És okvetlenül meg
kell szervezzünk (lehetőleg a Hungáriában)
egy fotókiállítást válogatott fölvételeiből,
hiszen a komplett anyag (kb. 30 db. A3-as
méretű kép, nagyrészt magyarországi természetfotók) már nálunk van.
(HKZS)
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Dr. Bács Zoltán Györgyöt január 15-ével berendelték. Utódja előreláthatólag 2008. március végén
érkezik. Konzuli ügyekben helyettese: Király Zsolt,
január 8-tól.

Év vége

Abból is látszott, hogy közeledik az év vége, hogy minden
téren nagy nyüzsgést tapasztalhattunk. Íme csak egy szép
délutánról a beszámoló:
November 19-én a Hungáriában rendkívül gazdag programsorozaton vehetett részt a kíváncsi vendég: a Zrínyi Ifjúsági
Kör évzárója és a Coral Hungaria karácsonyi kántálása
tette felejthetetlenné a délutánt. A közös program okos gondolat volt, és jól sikerült.
A Z.I.K. kemény fába
vágta a fejszéjét: az ifjak
szavalóverseny keretében
tisztelték meg szüleiket és
búcsúztak az öregedő évtől.
A „verseny” feltétele volt,
hogy minden csoport minden
tagjának meg kellett tanulni
egy kötelező verset, de ezen
kívül másodiknak szabadon
Az utánpótlás: a kis óvodás
választhattak egy másik kölnebulók is kitettek magukért!
teményt. Talán azt, amelyik a
(Gorondi Miklóson a sor)
legjobban tetszett... Egymás
után csoportonként álltak a hallgatók elé és bebizonyították,
hogy valóban megtanulták és tudják mind a kötelezőt, mind
a szabadon választottat.
Azonban mielőtt megkezdődne a csoportok és a nyertesek
felsorolása - gondolkozzunk!
Nemcsak a szorongó gyermeksereg tagjai, hanem azok
szülei is már itt születtek - és nem Magyarországon: 2. és 3.
generációhoz tartoznak. Kötödésük Argentínához tagadhatatlan. A nevek bizonyítják, hányan közülük vegyes-házasságok
gyümölcsei. Anyanyelvük nem a magyar, és egymás között
nem a magyar nyelvet használják. Mégis feltűnően jó kiejtéssel mondták a mondandót. Az év vége felé minden iskolában
vizsgák vannak, ezekre gyermekeink izgatottan készülnek.
A magyar vers tanulása ráadás, többletmunka! Nem könnyű
ifjainkat meggyőzni, hogy szavaljanak. Néhányan már voltak
Magyarországon, ők már tudják, hogy érdemes. A kisebbeknek
még meg kell győződniük!
Az Alma (6-7) és Eper (7-8) csoportban Móricz Zsigmond „A
török és a tehenek” volt a kötelező vers. Legszebben mondta:
Gorondi Gábor. A második díjat Íjjas Cristian kapta.
A Mandula és Füge (10-12) csoport töredékének szintén Móricz Zsigmond volt kötelező: „Iciri-piciri”. Nem adódott első
díj. Szépen mondta Arcagni Inés és García Conde Zsóﬁ.
A Gesztenyéknél (10-13) kötelező volt Petőﬁ „Anyám tyúkja”.
Azonban nem vettek részt a versenyen.
A Meggy (13-15) csoport tagjai csak a szabadon választott
verset mondták. Első helyezett Zombory Michelle: Kisfaludy „Szülőföldem szép határa.” Mindkét második helyezett
Petőﬁvel állt a közönség elé : Mattiauda Lucila „Füstbe ment
terv” és Zaha Paula: „Falu végén kurta kocsma.”

A fegyelmezett Meggyek...

A Dió (15-17) csoport kötelező verse a „Szózat.” Legszebben mondta Lajtaváry András. Két második helyezett
adódott: Lajtaváry Richárd „Templomablak” (Dsida
Jenő) és Szentiványi Juli: „Az Úr érkezése” (Ady Endre).
Nem maradhatott el a szokásos jutalomkönyvek, bizonyítványok, emléklapok kiosztása. A januárban induló ösztöndíjasunk, Beis András megkapta a repülőjegyét.
Váratlan és gyönyörű meglepetés volt a Coral Hungaria
„Karácsonyi Kántálás és Betlehemjárás” szerető szívvel, tiszta
forrásból összeállított műsora. Ha élethű képet akarunk adni,
tulajdonképpen a teljes műsort kellene lemásolni és elemezni. Azonban elégedjünk meg néhány olyan adattal, amelyek
fényesen bizonyítják, hogy a zene, az énekek és a szövegek
valóban tiszta forrásból származnak. A középkori „Cantus
Catholici,” a „Túróci Cantionale,” a „Kájoni” és a „Vietorisz”
kódexek, az „Eperjesi Graduale”, majd a XIX. századból
Zsakovsky énekeskönyve várta, hogy a karnagy, Leidemann
Sylvia - aki a művészeti rendezésért felelt - „feltámassza”
őket. Szóló énekesek: Wagner Carolina, Cecilia Arroyo és
Makkos Erzsébet. A hagyományos karácsonyi népdalok közé
József Attila Három királya is helyet kapott, és régi és modern
vegyületében nagyon szépen hangzott.
Kiemelendő és megjegyzendő: a szereplők körében kisebbségben voltak a magyarok. A szükséges segítséget és
kiegészítést is Sylvia szerezte meg a Carlos López Buchardo
konzervatórium tanulói közül. Szép és nehéz teljesítmény
idegen nyelven úgy énekelni, ahogyan a ﬁatalok azt tették!
Befejezésül „közhírré tétetik”, hogy az előadás teljes bevételét a Z.I.K. Ösztöndíjbizottsága kapta meg. A zenészek
a Hungária vacsora-vendégei voltak. Mindenkinek hála és
köszönet jár!
Lomniczy József
(Mindkét esemény az átellenes oldalon a Mi történtben is megemlítésre kerül. Ajánljuk a www.gfoto.org honlapon a képsorozat
megtekíntését. Szerk.)

Mit hallott az AMH ?
EZ – AZ

- November 17-én zárta az Irodalmi Kör az
ez évi ismeretterjesztő ciklusát Balogh-Kovács Antal
előadásával: „Az őrző kutyák: az ősi hazánk peremét védték.” Az előadó sok
érdekfeszítő és részben ismeretlen adattal teli beszédét
nagy érdeklődéssel követte
a publikum, amely utána a
szokásos teán is vidáman
Balogh Kovács Antal Putyi
folytatta a kérdésekkel veFotó Trixi
gyített beszélgetést.
- Megyery Edithéknél 1 óra alatt zajlott le az „iskolázott” kezekkel kivitelezett „ﬂash-betörés”. Az őrző kutyákat
elkábították, az értékeket összepakolták (laptopot, ékszert,
pénzt...) Most már túl vannak a sokkon.
- November
25-én hálaadó
Istentisztelet
keretében ünnepelte a Krisztus Keresztje
Lutheránus
Egyház 50 éves
fönnállását.
Egyúttal búKépsorozat a www.gfoto.org honlapon
csút mondott
Nt. William Stegemann lelkésznek, akit más gyülekezet
hívott meg további szolgálatra.
- Az alábbi vacsora közben özönlöttek be edzés után
az Oleander-csoport örökké ifjú „kislányai” (las Nenas,
Omar-Zoli dixit), és nagy jókedvet árasztottak a teremben,
újabb születésnapok ünneplésével! Sokan vannak, sok a
születésnap és mindegyiket megünneplik – ott, ahol lehet.
Az év három utolsó próbáját Bonapartian Edi vezette
le, majd a Papp családnál ünnepelték az évzárót. Közben
még voltak meglátogatni az Öregotthon lakóit Chilaverten (l. képsorozatot a www.gfoto.org honlapon). A sikeres évi
működésük valamint a kör kibővülése azt eredményezi,
hogy nyári tábort is szerveznek! Erre még visszatérünk!

Látogatók - Utazók

- Kedves gondolat volt régi barátunktól, előﬁzetőnktől
Dávidházy Jánostól - aki 1999-ben elköltözött Magyarországra - hogy
Budapestről elhozta bemutatni
újdonsült feleségét, Kormos Éva
Krisztinát. A szűk
baráti kör a Hungáriában köszöntötte őket, és tapasztalhatta, hogy
Régi barátok a Hungáriában:
Jánosnak jót tesz a b.-j. ülve: Tassné Szentpétery Judith, a
a Dávidházy házaspár, v. Feházasélet! Sajnos szerkesztő,
renczy Lóránt. Állva: Kiss Péter és Márti,
kevés volt az idő a Redl Erzsébet
sok elmaradt megbeszélésére, de megtudhattuk, hogy János az International
Lawn-Tennis Club of Hungary titkára (www.ic-tennis.
org). 24 ilyen klub van világszerte, az első kettőt volt
francia és angol Davis Cup versenyzők alapították 1924ben. Magyarországon 45 tagja van (USA-ban 500…), a
magyarországi elnök Taróczy Balázs, aki többízben volt
Wimbledon-bajnok kettősben. Az idén az USA ment Magyarországra, és ott vesztett 8:6-ra. Most Magyarország
jött Argentínába (ezt szervezte János), és vesztett 4:1-re:
csak egy vegyespárost nyertek meg. János lányai: Panni
(34) Budapesten divattrend tanácsadó, Vivien (31) pedig
Londonban él, továbbra is a színházi kosztümtervezés érdekli, ezért 7 évig dolgozott egy szakmai könyvesboltban. A
látogató pár kilátásba helyezte, hogy júliusra újból eljönnek
közénk. Várjuk őket.
- Fóthy Gyula és felesége újból eljöttek Németországból
Buenos Airesbe a család ittlévő részével karácsonyozni.
Gyuszi tagságát a Hungáriában nem adta föl, és továbbra is
hűséges előﬁzetője újságunknak! Gratulálunk, és kívánjuk,
hogy 2008-ban kettős jó példáját sok helybeli magyar is
kövesse!
- A Roósz házaspár följött San Martín de los Andesból,
hogy a Hungáriában Szilveszterkor baráti körben ünnepelhesse meg előre a pár nappal később esedékes aranylakodalmát. Gratulálunk!
- Tanyi József és felesége, az 50 évvel ezelőtt tőlünk
továbbvándorolt Sátorhelyi Ildikóval Calgaryból 3 hetes
látogatáson voltak köztünk. Némethyné Kesserű Judit
közvetítésével sikerült Ildikónak Trixit értesíteni, és így régi
barátokkal is értekezhettek: Paál Magdival, Szappanosékkal,
Berkó Katival, majd Horváth Évával telefonon. Plátanost
is meglátogatták. Ott az egyetlen magyar Mater, Timár
Mária körbevitte őket a kápolnához és a sírokhoz, ahol a
legtöbb „honalapító”, áldozatkész magyar Mater nyugszik.
(l. az erre vonatkozó olvasólevelet a 2.o.-on. Szerk.)
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Fájdalommal jelentjük, hogy

Kovács Andorné, szül. Baksay Éva
Rimaszombat 1921. július 21 Córdoba, Argentína 2007. november 13
betegség folytán Córdoba városában
csendesen elhunyt.

Gyászolják:
Fia Kovács András
Unokái Gyöngyi, Andreas, Esteban
Az örök Világosság fényeskedjék neki!

Hagyományos ZIK Karácsony

Idén is Honfiék benavídezi kertjében jöttünk össze,
hogy a Kis Jézus születését együtt ünnepeljük. Szokatlanul
hűvös, de ragyogó napsütésben telt el a vasárnap, családias,
szeretetteljes
hangulatban.
Az ünnepi
Szentírást és
az imát Nt.
Tóth Kristóf
olvasta fel és
egy szép mesével életünk,
munkánk értelmére muFotó Rorro & Kati
tatott rá. A
betlehemessel a Meggy csoport tagjai ajándékoztak meg.
A sok szép „angyal” mellett, az egyetlen „pásztor” bűvészi
csínjával tisztelgett a Kis Jézusnak. Minden jelenlévő
megkapta a 2008-as „Erdélybe utazik a ZIK” szép 2008as naptárt, és a karácsonyfa alatt tudtuk meg, hogy a ZIK
igen különleges ajándékot kapott a Magyar Kormánytól (l.
beszámolót a 4.o.-on. Szerk.)
Körünk 55. évét azzal a meggyőződéssel zárjuk le, hogy
magyar gyökereink ápolását jövőre felfrissült lendülettel
folytatjuk.
Gorondi Péterné Meleg Judit
(Képsorozat a www.gfoto.org honlapon)

- Magyar biciklista járta körül a földgömböt, ill. annak
a mifelénk eső részét, de azt alaposan. Helyszűke miatt
következő számunkban adunk hírt az AMH beszélgetéséről
a világot látott érdekes sportemberrel, a budapesti Dr.
Laszkó Jánossal.
- Zombory István Dudi bort termel. De nem akármilyet,
és nem akárhol. Tokajon a magyar tokajit, Argentínában
pedig Mendozában – természetesen malbec-et. Mivel az
AMH nem kapott kóstolót egyikből sem, nem tud erről
bővebben tájékoztatni, ezért Dudi ígért nekünk - nem
„mintát” pinceiből! hanem - cikket az érdekes témáról és
„új” életéről. Várjuk!
- Továbbszépül a Hungária: Szilvássyné Edith által
adományozott gyönyörű festett dísztányérjaival díszítette
föl Göndör Emma szakavatott keze a kantinpulttal szemben
lévő falat. Gyönyörködjünk benne! Köszönet érte!
- Megoldott kerestetés: Az AMH újabb sikert könyvelhetett el. Közbenjárása folytán a magyarországi Nádházi család megtalálta az Argentínába szakadt ágával a kapcsolatot.
Örömmel telt üdvözlőlapokat küldtek szerkesztőségünknek
mindkét oldalról, hálálkodva Trixi kitűnő működéséért
ennek érdekében.

INNEN – ONNAN

- A Clevelandi Magyar Társaság az idén szervezte meg
a 47. Magyar Kongresszust, ami a magyaroknak a Hálaadás hétvégi (november 22-25) hagyományos találkozója.
Előadások, társasebédek, művészest, díszvacsora-magyar
bál az idén is megvoltak! A programok (főtéma: Erdély, és
Wass Albert művei) megtalálhatók:
http://www.hungarianassociation.com
- Még néhány zárógondolat a hollandiai Mikes Napokról
(l. beszámoló decemberi számunkban): Mariska Zoltán
volt az utolsó előadó és érdemes fölidézni néhány kiragadott, tőle elhangzott mondatot: Mi teszi ki a nemzetet?
A nép szellemi önérzete, öntudata. - A néplelket úgy is
deﬁniálhatnánk, mint nemzetkarakterológiát. - Nincs tiszta
nép, vagy faj. A népek szellemi individuumokból tevődnek
össze, de közös műveltséggel, és ez által válnak nemzetté.
- A népet nemzetté nevelni kell! Állandóan! Addig, míg
erős nemzeti öntudatra ébred. Ehhez a hagyományok
kincsesbányát alkotnak. – Az előadó végkövetkeztetése:
Az egységesülés nem más, mint globalizálódás. Ez egy
föltarthatatlan folyamat. Ez halad, ne dugjuk fejünket a
homokba, mint a struccmadár!
- Gyorshír: - November 19-én 90 évesen kerepesi otthonában elhunyt Szabó Magda Kossuth-díjas és kétszeres
József Attila-díjas író. Az írónőt du. 4 órakor, olvasás közben érte a halál. Műveit 42 nyelvre fordították le. Óriás volt
tehetségben, óriás a kultúrában, óriás lélekben. - A HKK
olvasói bizonyosan meggyászolják a kitűnő alkotót, aki
a korunkbeli magyar szépírás királynője volt. A kölcsönkönyvtár nagyszámú művével rendelkezik.
(MTI, köszönet Gorondi Palkó)
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Mi történt?

9. OLDAL

Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

„Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel!”

Isten megáldotta a magyart, magyar nyelvű, magyar
lelkű magyarokkal. Megtartotta őket viszontagságok
között, immár több mint 1000 éve.
Sajnos nem áldotta meg a magyart jó kedvvel. Vagy
lehet, hogy megáldotta, de a magyarok füle be van
zárva. Szeretnek sírva kérni. Ezt gondoltam, amikor
egy új keletű „Székely Himnusz” megható szövegét
körlevélen megkaptam.
Isten megtartotta a magyarokat: a trianoni határokon
belül, a trianoni határokon kívül. Fogyunk, de vagyunk. Megtartotta hitünket, nyelvünket, értelmünket
és etikánkat. Miért ostorozzuk állandóan Istent, hogy
„elhagyott”, hogy „elfelejtett”, hogy „fel akarunk támadni”? Szeretnénk énekelni, szeretnénk imádkozni,
2007. december 10:
Argentína a világsajtó
fedőlapján. Erről a történelmi-jelentőségű napról az Argentínai Magyar
Hírlap is megemlékezik,
jóllehet már 2008-at írunk!
Cristina Fernández de
Kirchner, az Argentin
Köztársaság elnöknője
hatalomátvételéről és
eskütételéről van szó. Már
Cristina Fernández de mindenki olvasta, látta a
Kirchner eskütétele
fényképeket itt Argentínában és külföldön. Én aznap a televízión át követtem a mindannyiunk életére kiható eseményt. Első
benyomásom ijesztő volt! - akik ismernek, tudják:
nem vagyok félénk sem pesszimista!
Jól emlékszem előző elnökök beiktatására.
Mindig volt benne valami megható, valami
ünnepélyes, valami lelkesítő. Én pedig ültem,
és egy helikopter szemszögéből néztem a szomorú, túlzottan őrzött menetet végig az Avenida
de Mayon, a Kongresszus épületétől az Elnöki
Palotáig. Elnöknőnk kis keze időnként kinyúl a
zárt ablakok mögül. A kocsik mellett testőrként
feketébe öltözött detektívek serege gyalog szalad.

szeretnénk élni, és ha kell, a hazáért meghalni. Ki nem
szeretne nyugodt lelkiismerettel meghalni? A Halál
viszont nem akkor jön el, amikor kell, amikor mi elhatározzuk, hanem amikor ránk kerül a sor.
Magyar testvérek, úgy érzitek talán, hogy nem
élünk, az élet nem élet? Isten hagyott el minket, vagy
mi hagytuk el ŐT? Isten megmentett minket tatártól,
töröktől, Habsburgoktól, Hitlertől, Sztálintól. Kivonultak az orosz csapatok. Megbukott a nemzetközi
kommunizmus. Magyarország végre független, szabad,
demokrácia. Magyarország az Európai Unió tagja.
Szomszédos országokban élő magyarok ugyanannak
az Európai Uniónak a tagjai.
Január 1-jétől 2008-at írunk, a XXI. század 8. évét.

Temetésre emlékeztet. Semmi ünnepélyesség. A
mindig megható Granaderos lovas-díszkíséret,
minden hatást vesztve, valahol oldalt, óvatosan
lépdel. Sajnálom a lovakat... A lóhátas, bátor
trombitások meg csak fújják-fújják az indulót.
Túlharsogják őket a kócos, gyalogos dobosok.
Új rezsi, újszerű rendezvény. Szerencsére kisütött
a nap. Fel a fejjel! Reménykedjünk! A tisztes
távolba zárt tömeg tombol, furcsa zászlókat
lengetve. Az Elnöki Palotában (a Rózsaszín Házban) elhangzott köszöntőket biztosan olvastátok.
Mi is csatlakozunk a jókívánságokhoz és a sok
“Júdás-csókhoz”.

A volt elnök feleségével, az új elnöknővel - ezentúl
hivatalosan is együtt vezetik majd az országot,
mint ahogy közösen tartják a hatalmi „jogart”?



A magyar kolónia legkiemelkedőbb, legmeghatóbb évzárója kétségtelenül a november 18-án megrendezett Zrínyi Kör évzáró ünnepélye volt.
A Zrínyi Kör minden csoportja - kor és magyar nyelvismeretük szerint beosztva - szerepelt, szavalt, bemutatkozott.
Legőszintébb csodálattal, lelkesedéssel éltük végig ezt az
ünnepet. Hál´ Istennek a tanárok kitartó munkája, a szülök
kitartó segítsége, a gyermekek jókedve nem volt hiábavaló. Köszönjük, hálásak vagyunk mindannyian. Óriási
teljesítményről tettek tanúbizonyságot mind a tanítók, mind
az immár harmadik-negyedik generációs gyermekek. Ez
akkor tudatosodott meg bennem igazán, amikor a tanulók
díjkiosztása után a tanárok közül kitüntettek egy a tanárnőt,
aki „egyszer sem hiányzott!”, mire Pappné Bella megjelent
szerényen és boldogan. Tudjuk mi, hogy hány tanár hány
órát foglalkozik önfeláldozóan gyermekeinkkel? A Zrínyi
Kör bemutatta nekünk, hogy mennyi mindent lehet elérni,
ha van lelkes, jókedvű vezető, tanár, és támogató.

A hangulatos karácsonyi kántálás

A kolónia társadalmi és kultúréletének méltó befejezése
volt aznap este ugyanott a Coral Hungaria karácsonyi
koncertje. Eddig minden évben, decemberben tartották
meg ezt a karácsonyi hangulatot teremtő ünnepélyt. Méltatlankodtam, hogy miért rendezik éppen a ZIK záróünnep
után? Miért nem később? Aztán elszégyelltem magam, és
könnyezve, áhitattal élveztem ezt az újszerű, magyar szokások, hagyományok szerint remekül rendezett „karácsonyi
kántálást.” Leidemann Sylvia vezényelte a kórust, szólistákat, a magyar szövegek spanyol fordításával való bővebb
ismertetését a régi egyházi énekeknek, szavalatoknak,
szokásoknak. Nehéz lenne szavakba önteni ezt a lelki és
zenei élményt. Boldogan közlöm, hogy CD lemezre vették
fel az egész műsort, ami már hozzáférhető. Az ARS elnöke,
Székásy Miklós és a művészi vezetője, Leidemann Sylvia a
belépődíjak összegét a ZIK ösztöndíjalapra adományozta.
(l. mindkét eseményről a részletesebb beszámolót az átellenes
oldalon. Képsorozat a www.gfoto.org honlapon. Szerk.)

Örvendezzünk! Adjunk hálát az Istennek, hogy végre
szabadságban, békében, szeretetben kezet tudunk fogni
minden magyar, székely, bácskai, felvidéki, dunántúli,
tengeren túli magyarral. Ma már Európában a határok
nem számítanak. A közelmúltban az Európai Unióhoz
csatlakozott országok polgárai nem tudnak valódi unióban, szabadságban és békében élni. Az első világháború
óta megváltozott a világ. Sok minden jobb lett, sok
minden elveszett, de az élet megy tovább, ahogy lehet.
Visszaállítani a régi politikákat, társadalmi rendeket,
álmokat - nem tudjuk.
Imádkozzunk, több hittel, jó kedvért, életkedvért.
Olyan életkedvért, ami megteremti az erőt, bátorságot,
bőséget, fennmaradást - és a szaporodást.

De kanyarodjunk vissza novemberre.
A „Hálaadás napja”, vagyis “Thanksgiving Day” Észak-Amerika legrégibb,
legfontosabb ünnepe. Tulajdonképpen egy
vallásos és egyben nemzeti ünnep. Ezen
a napon hálát adnak Istennek azért, hogy
elődjeiknek biztosította a partraszállást,
hogy megadja minden embernek a szabadság ajándékát, és hogy vigyázó szemét kiterjeszti a nemzetre, így megemlékezvén a
plymouth-i Pilgrim-atyáknak az 1621-ben
sikeres aratatásuk után először megtartott ünnepléséről, amikor megköszönték
Istennek mindazon jókat, amikkel őket
megáldotta az aratás végén, és erre a 3napos alkalomra meghívták a bennszülött
amerikaiakat, indián törzsfőnökkel és
társaival együtt. Akkor hálát adtak Istennek és a befogadó őslakosságnak a föld
termékeiért, és segítségükért. Ma is változatlanul, minden évben az aratás és szüret
végeztével, november 3. csütörtökjétől,
péntek-szombat és vasárnap, 3 egész
napon át ünnepelnek. Családi, vallási,
nemzeti közösségben hálájukat fejezik ki
Istennek. 2007-ben, november 24-25-26ra esett ez az eredetileg csupa öröm, csupa

hálaünnep. Sajnos már évek óta hiányzik
ebből az ünnepből a lényeg. Borongós,
nosztalgikus hangulatban az ország minden részéből összejön a család, a rokonság. Talán örvendeznek még egymásnak,
de elfelejtkeznek hálát adni Istennek. A
csodálatraméltó, nemzeti, lelkes amerikai
szellem is fogytán van.
Itt Dél-Amerikában mi, magyar
bevándorlók és családjaink nem aratás
után, hanem a naptári évvégén Karácsonykor és Szilveszter estéjén szoktunk
összejönni és ünnepelni. Ilyenkor adunk
hálát Istennek és örvendezünk! Jó kedvvel
kívánunk egymásnak „boldog újévet”,
kellemes ünnepeket és sok örömet. Mi
nem komor, borús télben kezdjük az évet,
nekünk januárban kezdődik az év legszebb
pár hete, a nyári vakáció. Novemberben és
decemberben sietve-rohanva beszámolunk
és lezárjuk az évet. Iskolákban évzáró
ünnep. Egyetemeken december hónapban
végéig vizsgák. Zenei és kultúrélet évzáró
előadásai. Vállalatok, üzemek év végi
társasvacsorái. Esküvők és hagyományos
baráti találkozók… Ufff! Ennyi örömteli
esemény, ennyi jókedv - fárasztó.

KOLÓNI Á NK - Események 
Utolsó nagy találkozója a magyar kolóniának és argentin
barátaink, szomszédainak: December 7-8-9 a hagyományos Karácsonyi Vásár, és a Mikulás látogatása a jó kis
gyermekek örömére a Hungáriában. Egyre több az argentin
iparművészek sátra, de megtaláltuk a magyar kézimunkákat,
magyaros porcelán és kerámia kézzel festett edényeit és
dísztárgyait is. Nem lehetett közömbösen elmenni a diós
és mákosbeigli remekei előtt sem. Vasárnap délutánra már
mind elfogyott. Csodálattal tölti el az embert, amikor látja,
hogy mennyire elszaporodtunk...
*
December 10-én a cserkészek apraja és nagyobbja az
idén is ellátogatott a Szent István Öregotthonba, Zaháné
Lomniczy Alexandra vezetésével. Bekopogtattak idős
testvéreinkhez, mint a „bethlehemes” pásztorok. Ez alkalommal a nagyobb és magyarul jól beszélő gyermekek vállalták a főszerepeket. Nagyon kedvesen adtak elő, magyar
hagyományt követve hangosan és érthetőn. Ezzel aztán
igazi nagy örömöt szereztek a néniknek és - az egyetlen
férﬁ - Pista bácsinak. A vidám cserkész Betlehemesek a
Magyarországon szokásos pénzjutalom és pálinka helyett
fagylalt jutalmat kaptak.
*
Ennél pár évvel
idősebb, de fiatal
menyecskék is elhatározták, hogy felvidítják az otthon
lakóit. Az Oleander
csoport táncoslábú
hölgyei december
13-án megvendégelték a Szent István
Egy pár Oleander vidáman köszönti az otthon lakóit. Nagy
Otthon igazgatóját, Molnár Ferencet és a ö r ö m m e l k é s z ü gazdasági vezetőt, Eva Rebechi de Mo- lődtek erre az első
ránt
(Fotó K.Ági)
(Képsorozat az ünnepségről és a Szent István otthon próbálkozásra. Ezt
lakóiról a www.gfoto.org honlapon)
megelőzően Papp
Ziziék vendéglátó
házában Kerekes Ági bátran vette át a „stafétabotot”
reszkető kezemből. Ennek
örömére utána eltáncoltuk
a tradicionális karikázót.
Sok sikert kívánunk. Semmi kétség, hogy az adventi
díszes uzsonna sikerrel
Bonczos Zsuzsa munkája tovább- járt, mint minden, amit jó
ra is biztosítva van
Fotó Trixi kedvvel teszünk!

Jó kedvvel és igyekezettel nagyszabású
estélyt rendezett felépülése és
születésnapja örömére honﬁtársunk
Preve Sorg Erzsébet. Gyermekei
és sok jó barát vette körül. Eredetileg kerti mulatságot tervezett, de
a ritka hűvös este a házba terelt
bennünket, ami semmit sem rontott az egybegyűltek hangulatán.
Vacsora után egy kitűnő kubai zenész-együttes vidám ritmusára mind
táncra perdültünk. Isten éltesse
barátnőnk életkedvét.

A jókedvű ünnepelt, Preve Sorg Erzsébet, barátainak Baby (Fotó Bonczos)

*
December 15-én
Olivoson, a skót református templomban Sebess
Péter oltárhoz vezette
leányát, Gabrielát. A
vőlegény, Daniel Rebelo
családja Rio de Janeiróból,
a menyasszony rokonsága
Chiléből, Németországból

Sebess Péter, a ragyogó örömapa két húgával (Fotó Bonczos)

és az argentin vidékről
gyűlt össze erre a boldog
(Fotó Bonczos)
ünnepre. Az esküvői vacsorát a ﬁatal pár rendezte az Alvear Palace Hotelben a
szűk család és ﬁatal barátok részvételével. A reggelig tartó
mulatság hangulatát Demes Sándor kitűnően összeállított
zenéje és
a Regösök
gyönyörű
bemutatója
emelte.
(Az AMH
boldogságot
kíván az ifjú
párnak és kéri
Középen Gabriela Sebess, vőlegény Daniel
reájuk Isten
Rebelo, kétoldalt a nagynénik: Zilahi Sebess
Zsuzsi, Frankené Sebess Márti és ﬁa Alexis
áldását!)
Bevonulás a templomba

Franke (a család legszebbje?)

(Fotó Bonczos)
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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-től 2007-ig US$ 100.-on felüli adományaikkal támogattak:
Dr. Alitisz Constantino (2x) - B.Á. (Kanada) - Dőry Ilcsi Erdődy József (x2) - Dr. Farkas Ferenc (x3) - Gorondi István és
Edith - Gosztonyi Attila - Grosschmid Mária (Mo) - “Instituto
Internacional de Artes Culinarias Mausi Sebess” - K.I. - Luraschiné
Földényi Judith - Móricz Istvánné (x2) - Dr. Némethy Kesserű Judit
(U.S.A.)(x3) - N.N. - N.N. - Dr. Orbán László (x3) - Rubido-Zichy
Hohenlohe Senta (x3) - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa (x3)
- Zombory István
Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich (x2)

2008:

Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich

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

2006-ban és 2007-ben
készített koloniális rendezvények képei megtekínthetők az új
magyar és spanyol nyelvű
www.gfoto.org honlapon

G-FOTO fényképész

rendezvények, bálok,
esküvők, fotókurzus
Gergő 15-5726-1192
4005-5447
info@gfoto.org

HUNGÁRIA

KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

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

haynal@ﬁbertel.com.ar

Dr. Constantino
Miguel Alitisz
abogado

Libertad 480 2º Capital
14 a 18 hs.
4382-2990 / 15-5481-0957
cmalitisz@yahoo.com.ar

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd
Carlos Pellegrini 743
p. 10. of. 45
Buenos Aires
Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

Dra. Gabriela Szegödi
Abogada
Estudio 4581- 8895
15-5026-4512

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martin Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4823-9347

CARPINTERÍA

Ricardo E. Göttig Vágó

Naval - Bibliotecas - Restauración
Talla - Mueblería - Marquetería
Tel. 4746-2790 Cel.: 15-6502-2830

regmapex@yahoo.com.ar

2008. Január-Február
INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES

EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina.
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar

39.SZ. MAGYAROK NAGYASSZONYA LCSCS. - AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS
N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel.

4738-3183 - cynthipupi@yahoo.com.ar

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. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -(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@gmail.com CORAL HUNGARIA - sylvialeidemann@ﬁbertel.com.ar - Cuba 2445, (1428)
Buenos Aires. Tel. 15-6134-1577 - 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.
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 KATOLIKUS MAGYAROK SZÖVETSÉGE
- ASOCIACIÓN DE LOS CATÓLICOS HÚNGAROS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857,
(1414) Buenos Aires. Tel. 4864-7570 - mindszentynum@yahoo.com.ar

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES

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

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

h
“Kiművelt emberfők

által tenni nagy
nemzetté a magyart!”
Minden
magyar
származású
gyereket
szeretettel
vár a

Zrínyi Ifjúsági Kör
(hétvégi magyar iskola)

Beisné Mocsáry Anni
4624-4461

M
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
http://efolyoirat.oszk.hu/amh

www.lamoszsz.hu/amh
www.hhrf.org/amh

inden
támogatást
hálás szívvel
fogadunk!

A márciusi számra
a lapzárta: február 10

Anyag és hírek beküldésére
4711-1242

amagyarhirlap@yahoo.com
Esta edición fue impresa en IMPRENTA
ALFA BETA S.A. 4522-1855

(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@arnet.com.ar
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 Martinolli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba. Tel. 03543-1557-6631
- gabor.banati@gmail.com

CHACOI MAGYAR EGYESÜLETEK:
- COLECTIVIDAD HÚNGARA DE CNEL . DU GRATY – M. Moreno N° 12, (3541)

Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649
- SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS MÚTUOS – Balcarce 79. Moreno N° 12,
(3540) Villa Ángela, Prov. de Chaco. Tel. 03735-420-939

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

A havi lapzárta után
történt eseményekről
szóló beszámolók és
hírek csak egy hónap
késéssel jelenhetnek
meg.
Számítunk Olvasóink
szíves megértésére!
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HUFI I.

HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai Ifjúsági rovat
R a k d e l a H U F I m i n d e n s z ámát 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!

Szavalóverseny 2007-ben?

Az olyan jelenben, amelyben már a legkiﬁnomultabb technika kalauzolja az élet
mozzanatait, egyszerűen élménnyé válhat
egy totálisan friss, ártatlan, romantikus
„poézis-gála”. A hétvégi Zrínyi Ifjúsági
Kör magyar iskolánk bizonyára még bízik
a mély gondolatok erejében, és abban is,
hogy „nyelvében él a nemzet”. És mivel
hosszú időkre megmaradandó bástyákat
kell felépítsen nap mint nap, ez esetben is
teljes meggyőződését a szépből, a rímek
emberalkotó gyönyörűségéből szedte elő
ezzel a „versennyel” - az érzékenyek számára. Derűs arcú gyermekek és ﬁatalok
szólaltatták meg a drága magyar költőink
magas egekbe vésett szavait. Nem először
történik e csoda. De az, hogy 2007-ben, a
felületesség és a sietés érájában, a közöny
veszélyes lelkületével párhuzamosan
összejöjjön több tucat érdeklődő és ugyanannyi ﬁatal, hogy verseket mondjon
s hallgasson - ez megrázó! Az pedig még
meglepőbb, hogy itt nálunk, Argentínában, az emigráció kereken 50 letelt éve
után is érzéssel, kiejtéssel elmondhat
magyar verset egy hétéves, de egy 3-ad
generációs 15, 17 éves is!
A betanulás alatt új szókincs felfedezésével találkozik a diák, s a verseny
követelményei mellett, vagy azzal párhuzamosan több akadályt lép át a szépséges nyelvünk elsajátítása útján. Míg
hallgattam a szeretett fellépők hangocskájában vissza-visszaelevenedő Adyk,
Petőﬁk, Kányádik vagy Radnótik fantasztikus mondanivalóját, el is képzeltem
a költők odafenti lármáját, hiszen nekik

nem lehet mindegy, hogy kik szólalnak
meg szavaikkal: egy magyarországi természetesen tökéletesen magyar ajkú
- ﬁatal, vagy egy, a nyelvvel küszködő
s a hazától rettentő távol eső magyar
közösségben született, csak hétvégeken
iskoláztatott ﬁatal, akinek szülei, vagy
akár nagyszülei sem születtek Magyarországon. Azt hiszem, hogy a nagy
költők bennünk találják meg a verseik
megvédését s tartják életfontosságúnak
azok megmaradását. Főleg, ahogy éppen
ez időkben éli harcát a drága ősi, európai
országunk. Arra is gondolok, hogy a mai
költészet hogyan tudna hatni az óhazai
eseményekre, és befolyásolni őket úgy,
mint annak idején?
E sorokkal szeretném, kivételesen,
összehozni Espinosané Benkő Teri havi
írását Lajtaváryné Benedek Zsuzsiéval,
aki a szavalóverseny levezetője volt. Mert
sírtam míg átolvastam amit írtak, mert
sírok, ha a Kárpát-medencére gondolok,
mert végtelenül sajnálom a magyarországi testvéreimet. Mert innen, a messzi
„Magyarországom forgalma szívében
is” tehetetlennek érzem magam, és fáj,
iszonyatosan fáj e tehetetlenségem. Azért
is hangzottak a versek újaknak, azért is
járkáltak itt köztünk a hazájukat imádó
költők, amikor idéztük őket s ezért kérdem most: mit tegyünk, a síráson kívül,
a tények megnevezése után? Zsuzsi
pillanatnyi öröme, Teri rádöbbenő szomorúsága s jómagam aggodalma - mit
építhet számodra, magyar... ?
Zólyomi Kati cst.

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst.:

KINCSESLÁDA

Régen nem láttam ennyi kincset egy
rakáson! Jobban csillogott, mint akármennyi arany vagy gyémánt… Idén a
ZIK szavalóversenyt szervezett. Minden csoport, a legkisebbektől kezdve
a majdnem-felnőtt serdülőkig betanult
két verset, egy szabadon választottat és
egy kötelezőt. Aztán elérkezett a pillanat, hogy a gyerekek megmutassák
nekünk, hogy mit tudnak, mit tanultak!
Csengett a magyar szó, a magyar költők
remekművei… Weörös Sándor, Petőﬁ
Sándor, Móricz Zsigmond, Ady Endre,
Vörösmarty Mihály, Dsida Jenő, József
Attila… Az irodalom nagyjai mind jelen
voltak, mégpedig a harmad-, negyedgenerációs argentin-magyar gyermekek ajkai
tolmácsolásán át.
Néha, amikor a beolvadás fenyegetése
kopogtat az ajtón, amikor úgy érezzük,
már nem sokáig tudjuk ébren, élve tartani
a magyarságot itt Buenos Airesben, akkor

egy ilyen délután
elbűvöl minket,
és „megkövülten,
megdöbbenten”
érezzük, hogy a
Zrínyi Ifjúsági
Kör nagy munkájának, ami már
több mint 50 éve
szüntelenül létezik, igenis van
eredménye! És
milyen nagy érték ez! Micsoda
KINCS. Az ember azt hitte volna,
hogy 25 gyereket
végighallgatni
unalmas lesz…
ráadásul nem egyszer ugyanazt a verset
többször is. Ellenben milyen élvezet volt,
milyen örömet jelentett látni, érezni és
hallani a szebbnél-szebb költeményeket. Nagy erőfeszítést jelentett mind a
gyerekeknek, mind a tanároknak, akik
serkentették, ösztökélték a diákokat. Mert
a magyar nyelv ma már nehéz, a szavak
már nem olyan érthetőek, mint régebben.
És - mégis sikerült!
Igazán örömteljes délután volt ez. Méltó évzáró ünnepség!
Szent-Gály Kata:
Ora et Labora
A füvek ma is valamit nőttek,
és messzebb futott a patak vize.
A meggyek ma is ízesedtek,
és szalmaszálat hordozott fészkibe
az ugrabugra kis veréb.
Elment a nap. Te mennyit tettél,
mit növekedtél, miben és miképp?

Havi „HUFImondat”:
Annyira szegény volt, hogy csupán pénze volt bőven... (ZK)

Olvasunk… és gondolkozunk:

„Messze, messze, csak magyarnak maradtunk...”
A beköszöntő dél-amerikai nyár csendes
üzenete immár hívogatóan simogatja az elfáradt testeket. A szünetet szelíden befogadó
ösztönünket viszont az egymást követő események s nyüzsgések lármája tartja életben,
mozgásban - és főleg ihletben. A megﬁgyelő
tehetség éberebb, s frissebb a mosoly az
ajkon. A leállással minden mámorba zuhan
s elalszik, miközben az élet rohan tovább.
Szörnyű lenne lemaradni… Ám a magyar
őrangyalok tolnak és felráznak, nyomnak
és nevetnek mellettünk. Csiklandoznak, ha
elszundikálunk.
Magyarok, sorsok, lemondások és harciasságok. Érzések és vélemények. Eszközök és
továbblépések. Folytonosság és akaraterő.
Szolidaritás és hazaszeretet. Korrupció és
lélektakarítás. Katonák és meleg kézfogások. A mai életünk fegyverei. A nagy
csalódások. Kitartások, hősök és újabb meg
újabb magyarok. Akik még nem születtek
meg. Hol vannak a költők? Hol s miről írnak
ma, amikor olyan nagy szükség van rájuk?
Magányos lelkek, agyongyötört eszmék, a

szabadságot, a szeretetet
s a fájdalmat leíró művészek... a lángokra
lobbanó mondatok alkotói! Kik a világ
végtelennek látszó távolságai mezejében
mégis magyarul írnak, csodálatos módon
azonos aggodalmakról, rokon érzésekkel,
lágy könny-tintával megírt szavakkal, a szomorúság puha fonalával hímzett kivirágzó
rózsákkal. A költészet hímzés ﬁnomságú
munka, könny öntözte ránc az ajkon... az
olvasó magyar viszont éhes e szavakra, s
hozzájuk fordul az élete során, százezerszer
is. A vers vigasztal, a vers menedék, a magyar vers bánat, szerelem és történelem. A
magyar nyelvet tárolja és tanítja, fényt szór
a kétségbeesésre. Lázít és fenyeget, oktat és
ﬁgyelmeztet. A magyar vers megérti az időt
és a legprecízebb tolmácsa a valóságnak!
(így került be Ady a néhány évvel ezelőtt
bemutatott történelmi színdarabba -„A nyíl,
a kard, az ágyú és a sors”- mint a legjózanabb magyar sorsunk megfogalmazója.
HUFI szerk.).
Zólyomi Kati

AZ ÚJ „MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítónktól: Espinosané Dr. Benkő Teri cst.

Nehéz volt elkezdeni
e cikk megírását. Úgy
gondoltam, hogy az itteni gyönyörű karácsonyról írnék: a millió izzólámpától
fénylő Andrássy útról, a Gerbeaud étterem
homlokzatára vetített adventi naptárról, a
sok-sok karácsonyi vásárról. De nem ment.
Nem tudtam, mi is az, ami nincs rendben.
Mint máskor ilyenkor, felálltam a számítógép mellől, készítettem egy mátét, és cél
nélkül kinéztem az ablakon. Megláttam a
(Blaha Lujza) teret, a hosszú, ételért álló
sort - és valami megmozdult bennem. Eddig
mindig pozitív tényekről, jó programokról
meséltem. Lehet, itt az ideje, hogy Budapest
másik oldaláról is meséljek.
A város láthatatlan lakóiról, a szegényekről,
a hajléktalanokról. Igen sok van belőlük a
varos utcáin. Tapasztalatom szerint helyzetük 2005 óta szemláttára rosszabb, és nap
mint nap a számuk csak növekszik. Este
nem is furcsa találkozni velük: az üzletek
bejáratánál vagy az aluljárókban alszanak.
Akinek van kis szerencséje, menhelyen tölti
az éjszakát. De ezekből kevés van. Reggelre
ott kell hagyni helyüket, így nem biztos,
hogy másnapra is megkapják.
Természetesen van köztük olyan, aki nem
kíván dolgozni, vagy már nem képes rá. De
aki szeretne, annak abszolút nem könnyű
visszaállni a munkapiacba, ha már egyszer
kiesett. Az állam egy államsegélyt nyújt a
hajléktalanoknak. Ez kb. egy alapﬁzetésnek
a fele. Sajnos munkát nehéz kapniuk, mert
erre állandó lakcímmel kéne rendelkezni.
Ezt pedig hajléktalan nem kap. Így egy
végtelen - megoldhatatlan - circulus vitiosus
adódik számukra.

Az utóbbi időkben az élet (albérlet, gáz,
villany, étel, stb.) megdrágult, és sajnos
a ﬁzetések nem növekednek ehhez arányosan. Az euróhoz kell „felnőni”. Akinek
ﬁzetése elég volt szórakozásra is, most azt
kihagyja, és még mindig megélhet. De mi
van azokkal, akik már csak a minimumot
tudták hazavinni? Azok nem tudják a bérletet ﬁzetni, és aztán csak napok kérdése,
hogy a munkát is elveszítsék. Így válnak
hajléktalanná… Ezeken a családokon
próbál segíteni több független alapítvány.
Sajnos, ez nem elég!
Másrészt az is van, amikor segíteni sem
olyan könnyű. Persze vannak személyes
kivételek, de a szolidaritás valamennyire
még egy új fogalom itt, Magyarországon.
Például, nekem nagyon furcsa, hogy itt
nincs Karitász minden templomnál. Több
mint egy hónapig álltak az összegyűjtött
ruhák itthon, míg kiderítettem, hova kell
vinni, és el is vihettem. Egy külön helyre és csak délután háromig... Ez csak úgy jó, ha
onnan indulunk ki, hogy mindenkinek van
kocsija, hogy messze elvihesse a holmikat,
és persze délután nem is dolgozik! Most
már értem, miért teszik ki sokszor a nem
használt ruhadarabokat egyszerűen az utca
sarkára, egy látható csomagba…
Gyönyörű város Budapest, túl is tehetne
ezen a problémán. Csak kicsit több szolidaritásra lenne szükség! Sajnálom, hogy eddig
nem hallottam egyszer sem a templomban
erről. Pedig a közeli templomokat mind
bejártam már.
Kísérjetek ti is imátokkal, hogy a közömbösség váltson át szolidaritásra!

„A haza nem fejőstehén. A haza ugyanolyan, mint az édesanya; érzelmi szálak
fűznek hozzá, és ha
nem tud adni, akkor
mi kell, hogy adjunk
neki.”

Teleki Pál

HUFI II.
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B U E N O S A I R E S - I M A G YA R N É P T Á N C M O Z G A L O M
A TILINKÓ kisegyüttes új tagozatának első fellépése
a magyar közösség székházában: a Hungáriában!

Szeretem dicsérni, megtapsolni a dolgozókat, elismerni a munka jogos eredményét, viszont néha ki
kell hangsúlyozzam (vagy el kell magyarázzam?) az egyes sikerek mögött elrejtett, szemmel nem látható tényezőket is!
A Buenos Aires-i Regös magyar néptáncegyüttes nem „tegnap” alakult; immár
50 éve írja be sajátját a tánc-naptárjába...
Viszont most, december 8-án egy apró,
de óriási fontosságú „első” nyilvános
megjelenésnek volt szemtanúja a magyar kolónia. Figyelem! Ennek még lesz
más utóhangja is! Annyi év szakma után
merészen jelentem ki, hogy ezen újonc
táncgárda soraiban van ám előrelátható
lelkesedés, törekvés, és még ráadásul: tehetség is! Hadd írjam le először azt, amit
szakértő szemeim láttak, de utána engedje
meg az olvasótábor, hogy hozzáfűzzek
néhány saját megjegyzést is.
Ritka kedves és folyékonyan együttműködő csoport váltotta le a Tilinkó gyermekegyüttes sorait: a Bogáncs őrs lánykái
teljes tagozata (7 db. szépen fejlett,

A 7 leány b.-j.: Jeffrey Teréz, Gröber Steﬁ, Arcagni Anikó, Mattiauda Luncsi, Zaha Paula,
Zombory Michu, Szentiványi Vali
Fotó Zóka

csinos, 14-15-16 éves őrsvezetőjelölt)
és a Kobra őrs „összes-három” („mindig
kevesebb a férﬁ” - jeligével) már jóképű
tagja, (Lajtaváry Márton, Lomniczy Attila
és Papp Mátyás). Egy éve edzenek, hetente egyszer, és már látszik az igazi barátság
keretében elérhető gyakorlat eredménye!
Mivel a néptáncoláshoz is úgy álltak hozzá, mint minden máshoz: együtt! - csakis
pozitív lehet az eredmény.
Még nem is népviseletben, hanem
„magyaros” öltözetben jelentek meg,
mégis végtelenül friss, magyar és ízléses
volt! Habár majd az évek és a korrekt
táncoktatás kicsiszolja a stílust, a lépést,
fantasztikus volt az előadásuk! Még
azt is mondhatom, hogy feldobták a
táncdialektika szempontjából egyszerű
szerkezetű dunántúli ugróst az egekbe!

Fotó Zóka

Édesen, precízen, hibátlanul adták elő
a kis koreográﬁát! Hiába jelentette be a
bemondó, hogy izgulnak, idegesek... Nem
ám: szerintem büszkén élvezték! És íme,
ez a lényeg! Akkor kell színpadra emelkedjen az újonc táncos, amikor a terméke
megérett, amikor lehetőségeihez mérve
mindenképpen tisztességes az, amit elő
fog adni! És ez - ebben az esetben - teljesen így történt. Táncszámuk színpadképesen jelent meg, és ahogy már mondtam:
büszkén adták elő! És joggal büszke csak
az lehet, aki megdolgozott. A büszkeség
érzése nem a véletlen sikerekből fakad,
hanem a megérdemelt sikerből.
Hát azért van e mögött még egy
tényező, amelynek nincs köze a kiscipők
koptatásához, sem a százszor elismételt
mozgások rutinjához, hanem ahhoz, amit
jelent manapság a magyar származásúak
között kialakult és táplált barátság, a
közösre nevelt célok, az öntudat felé irányító kalauzolás! Ugyanezek a serdülők
voltak a Magyarországra átutazó ösztöndíjasok (akkoriban Meggy csoportként
emlegettük őket, mert a ZIK diákjaiként
utaztak), úgyszintén az előző oldalon
leírt szavalóverseny résztvevői is, így hát
a drágák bekerültek a magyar közösség
forgalmának elkerülhetetlen sodrásába!
Azért helyezzük reményünket beléjük,
mert egymáshoz tartoznak, mert szeretik
egymást, mert türelmesek egymás „idegbajához” (együtt nőttek fel, a szó szoros
értelmében), mert ők tízen együtt mennek
s jönnek, mert „tömb” alkatú „család” lettek, szóval nehogy legyen olyan magyar
felnőtt, aki ezt egy „ártatlan”, meggondolatlan cselekedettel vagy mondattal
felrobbantaná! (Miért is? Szerk.)
És vajon szükséges-e hozzátennem azt
is, hogy ők a magyarul beszélő ﬁatalok
utolsó színvonalas bástyáját képzik? Vagy
azt, hogy ők fogják magyarul folytatni a
nyelv, a néptánc és cserkészet továbbadását? Ugye nem szükséges? Hiszen tudjátok ezt már mindnyájan!...
(ZK)

Minihuf i
- Göndör Emma díszít, mint az angyal...
Végtelenül ízlésesen festette át az étterem
egyes falrészeit, s annyira eltalálta a színárnyalatot és mennyiséget, hogy egy teljesen
új, otthonias hangulatot varázsolt a régi,
elavult és már kopott helyiségre. Ami még
mindig kár az az, hogy nem elég magyar
jár (a több száz nem magyar közt!) Omar
truppja kosztját fogyasztani...
- Egy piros bársony színpad-függöny
története: Végre megegyeztünk! Új
színpadkörnyék (a torkolat, maga a parkett, az öltözők, a kulisszák, a világítás)
készül a „Hungáriát szerető barátok köre”
elhatározása és önkéntes munkája által!
Az újesztendő talán már valóban tisztességes légkört nyújthat közösségünk összes
művésze élvezetére (néptáncosok, színészek, énekesek, zenészek, előadók)!
- Hagyomány: Él, vígan él és megtörténik, mindig felújulva és jókedvvel. A
ZIK betlehemest játszott (ez alkalommal
a Meggy-csoport tagozata előadásában),
a ZIK megtartotta karácsonyát Honﬁék
benavídezi quintáján és ott osztotta szét
gyönyörű erdélyi új, 2008-as naptárát!

- Míg az olvasóink kezükben tartják
a hírlapot, az olivosi cserkészek ismét
„tábor-túltengést” végeznek! Kiscserkész
tanyázás, csapattáborok (Corrientes és
Uruguay) és kiscserkész őrsvezetőképző
ill. kiscserkész segédtisztképzők São Paulóban (Brazília)! Pedig úgy tűnt (tévedtünk!), hogy ez a nyár nyugalmas lesz!
Hahahaha!
- Megvolt a szenzációs szilveszter esti
mulatság a Hungáriában! A részleteket, képeket márciusi számunkban mutatjuk meg a
kedves olvasóknak (bár úgy hisszük, mindnyájan ott voltak!)
(ZK)

Karácsonyi vásár - vagy hatalmas magyar találkozó?
Ismétlődő rendezvényekről csakis úgy
érdemes írni, ha újat mond el az ember.
Számomra, mint a helyzetek állandó
megﬁgyelője s tanulmányozója számára a
Hungáriában tartott 2007-es (még mindig
háromnapos!) hagyományos karácsonyi
vásár az argentínai magyarság ciklikus életének egy különleges oldalát mutatta meg.
A szinte idegesítő, fárasztó, a látszólag
csupán beszedési szempontból felállított
stand-rengeteg sokaságában felfedeztem
néhány határozottan érdekes mozzanatot:
a „visszajönnék” első, de már komolynak
besorolható tüneteit. Valószínűleg nem tévedek. A gyökerek, az emlékek, a válaszok
keresése mindig oda sodor minket vissza,
ahonnan eredtünk.
Hiába, ahogy múlnak az évek, a fészekből
elszállt testvérmadarak ismét egyre inkább
vágynak a magyarságuk elvárhatóan lágy s
óvó karjai ölelésére. Már nem számít, hogy
miért s mikor repültek el! Így találkoztam
az idén volt néptáncos társakkal, volt cserkészekkel s azoknak szüleivel, volt barátokkal, akik büszkén mutatták be drága kis
gyermekeiket, szüleim régi jó menekülési
társaival, s azoknak unokáival - egyszóval:
hihetetlen, ki mindenkivel beszélgethettem, s a közös nevező hajszálpontosan
mindig ugyanaz volt: ki-ki sajátos nézete
szerint, de mind a „visszakapcsolódás”
gondolatát mondták el nekem. Legtöbben
csodálkoztak a nyakamban „még mindig”
lógó cserkésznyakkendőn, vagy tűnődtek
ugyancsak cserkész és magyarul beszélő
lányom és ﬁam láttára, akiket természetesen
én is bemutattam nekik!
De a legkedvesebb mégis az volt, hogy
sokan ezekből egymás közt is átölelkezhettek! Minden esetleges aggodalmam mellett

Zólyomi Kati:

A Mikulás látogatását vasárnap délután izgatott gyerekek, szülők és nagyszülők várták! Ijjas
Christian és Diana már megkapták a várva-várt
csomagot
Fotó Zóka

azért belelátok a közeljövőben előfordulható
egyes jelenetekbe, és elképzelem a magyar
óvodát és a kiscserkészek sorait, a lassú,
de érdemes magyar nyelvtanítás soha nem
kimerülő folyamatát, talán még az 50.
cserkészbál nézőterét is, és azon álmodozom, hogy ott leszünk mindnyájan, ki-ki a
maga helyén. Sőt, még azt is elképzelem,
hogy megint felépül a hajdani hatalmas
Buenos Aires-i kolónia, készen, szilárdan
és meggyőződötten, tapasztaltan, megszenvedten - és így lát neki a jövőnek, azaz, az
igazi megmaradásnak!
(Szélgondolat: érthető, hogy éppen a vásáron történik meg a „visszakukucskálás”,
hiszen ez komolyabb megmozdulásokon
sokkal nehezebb lenne, talán túlságosan
megható, és a szélsőségesebb érzések
ijesztően hatnának... Egyszóval: remek,
hogy van a vásárnak ez a „mellékhatása”
is!)
(ZK)

Vajdaság népének élete

(Folytatjuk Zólyomi Kati „Délfelé kanyarodott az út” című, készülőben lévő
könyvének kivonatos közlését *. Szerk.)
A Délvidék történelme során az ott élő magyar „kisebbség” iszonyatosan szenvedett,
vesztett, viszont túlélt és példát adhatott a
legtöbb máshol élő magyarnak is. Elszigeteltségük alatt azonban útmutatók lettek számunkra, s hiába lettek kihagyva, néha céltudatosan „kifelejtve” a néprajzkönyvekből,
gyűjteményekből, a csodálatosan nedves,
zöld, puhán-termékeny és romantikus magyarlakta vízmente egyre inkább bástyája a
külhoni magyarságnak. A Duna és a Tisza
itt oltják egybe szívüket, ezt a vidéket mindenkortól nemcsak a víz, hanem igen sok vér
itatta át, olyannyira, hogy még mindig sírnak
a gyásztól, a szomorú elhagyatottságtól Szabadka, Zombor, Újvidék városaink házai.
Valahányszor faj-népárvaságra gondolok,
mindig Petőfi e szavai jutnak eszembe:
„Ha nem születtem volna is magyarnak, e
néphez állanék ezennel én, mert elhagyott,
a legelhagyatottabb minden népek közt a
föld kerekén.”
E számunkban mégsem (mert az e számban közzétett lelkület egyelőre ezt igényli
tőlem) a káprázatos népviseletek, a palóc
bevándorlás vagy a hagyományőrzéssel
fogok foglalkozni, hanem megosztom az
olvasóval a Délvidék szörnyű-zavaros
etnikai üldözésének egyes vallomásait,
valamint három évvel ezelőtti személyes
tapasztalatom egyes pillanatait.
„Amikor a nagyszaladáskó begyüttek a
szerbek... kaptak három nap szabadrablást!
Azt ölték mëg, akit akartak, akit mëg bírtak
fogni. Mert aki bírt, szaladt, az elmënekült!
Kocsira, ami fért, párnát, gyerëkët, ënnivalót,
öregëket, aki nem bírt mënni mán nagyon,
föl a kocsira oszt ,hajts'!... Szeged felé!...”
(a „nagyszaladás”: 1849, a fegyvertelen
zentai magyarok menekülése a szerbek elől.
Viszont a városban szorultakat vadászták és
meggyilkolták, ahol érték.)
„Vót ott a leégett templom előtt egy Szentháromság szobor. Három lépcsőre volt állítva. Azt a szerbek körürakták háromszoros
gyűrűbe fejekkel! Magyar fejekkel! Amiket
levágtak! Oszt pedig úgy ám, hogy mindég
a következőnek, aki soron vót, annak köllött
az előtte lëvágottnak a fejit odatënni! A
sorba... vót, hogy az apja tëtte oda ﬁja fejit,

vót, hogy fordítva, hát! Vagy az asszony az
urájét, vagy a gyerëkijét!...”
(Zenta, Bodor Péter, gyűjtés: 1952)
„Így éltünk a Délvidéken”; Burányi Béla,
Nap Kiadó, 1999.
*

Kiszálltam. Sz. mellett állt egy magas, szőke,
lágy mosolyú férﬁ. Dörzsölte a két kezét,
mint aki didereg. Kezet fogtunk, de a férﬁ
nagyhírtelen átölelt és azt mondta vidáman:
- Isten hozott Gombosra, Kati!
Nem vártam az ölelést, de azt sem, hogy
két pillanat alatt Sz. lábam mellé tette
csomagjainkat és ahelyett, hogy ottmaradt
volna mellettem, kijelentette, hogy elmegy
tankolni, és majd visszajön értünk minél
előbb, hogy továbbutazhassunk Kupuszinára. Elhajtott a sötétség felé. Egy sóhajtásnyi
árvaságot éreztem, de csak addig, míg V. egy
lépéssel arrébb állva hangosan megszólalt:
- Gyertek, gyertek! Vendégeink megérkeztek!
Akkor vettem csak észre hol, mi előtt
ácsorogtunk eddig: egy régi, egészen nagy
épület bejáratánál. Kinyílt az ajtaja, ömlött
ki belőle a fény, és vele együtt egy csodás,
látomásszerű felvonulás: hosszú sorban jöttek felém a káprázó dísszel ellátott gyönyörű
viseletben beöltözött ﬁatalok. Fáznak szegények, drágák, gondoltam magamban. És
dél óta vártak rám. Szégyelltem magam,
pedig nem tehettem az eredeti késésről. Csak
az volt a vétkem, hogy épp ezen a hétvégen
volt szándékom és lehetőségem megismerni
a vajdasági magyarságot közelről.
*

Nagyon megrázó lehetett a jelenet, az
egész fogadás, mert M. hozzámsimult és
belémkarolt, mint akinek lelki istápra van
azonnali szüksége. Ott álltunk ketten egy
maréknyi nagyságú helyen, szótlanul. V.
kedvesen azt mondta:
- Menjünk be, itt nagyon hideg van ma…
Mindenki már fáradt és fázik.
Ahogy átléptük az ajtót (előre beengedtem
a ﬁatalokat, egynéhányat át is öleltem, míg
lépkedtünk - leírhatatlan kellemes illatuk
volt azokban a régi viseletekben -) szoborrá
váltam, megmerevedtem, nem hittem szemeimnek: olyan 200 ember állt ott s nézett
Folyt. a 4. oldalon
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SZÉP ÉLET, CSERKÉSZÉLET
CSERKÉSZET AUSZTRÁLIÁBAN

Sydney: 60 évvel ezelőtt alakult meg a 30.sz. „Kőrösi Csoma Sándor” cserkészcsapat
1947 októberében Nt. Bernhardt Béla cscst. 12 Traunstein
(Németország) környéki faluból összegyűjtötte a magyar
gyerekeket és cserkészcsapatba szervezte őket. A csapatot 1947. november 15-én a Magyar Cserkészszövetség
Igazolóbizottsága hivatalosan felvette csapatai közé 30-as
sorszámmal. A XX. század nagy népvándorlása szétszórta az összes világtáj irányába a magyarokat. Az egyik
Ausztrália felé tartó hajó fedélzetén Toppler Gyuri bá foglalkozott a hajón lévő gyerekekkel és a megérkezés után
majd minden táborban akadt valaki, aki a cserkészmunkát
elindította. A kezdeti nehézségek, letelepedési gondok és a
2 éves (kötelező. Szerk.) munkaszerződés ellenére is ment
a cserkészmunka. De valójában Béla bá megérkezése és
szervező tehetsége rakta le az itteni sziklaszilárd alapokat.
Ő szervezte meg a Szülői Fenntartó Testületet is, ami az
anyagi és erkölcsi támogatást biztosította.

2007. szeptember 22-én ünnepelte meg a csapat alakulásának 60. évfordulóját. Már kora délután nehéz volt parkoló
helyet találni a Cserkészotthon körül, ahogy a csapat mai
és régebbi tagjai családtagjaikkal együtt gyülekeztek. Hevesi Nagy Péter napostiszt sorakoztatta a csapatokat (jelen
voltak a 66. sz. Papp-Váry Elemérné leánycserkészei is).
A „Hiszekegy” elmondása után Gerecs István csapatparancsnok üdvözölte a megjelenteket, majd Boros Anikó és
Pósa Zoli vezetésével „népi játékok” kezdődtek. Kicsik,
nagyok, ﬁatalok és mégﬁatalabbak egyaránt beneveztek
a 3 játékra. Első volt a „...Ne nézz hátra, jön a farkas...”,
ami bebizonyította, hogy a régi, az öregebb farkasok éppen
olyan ügyesek, mint a mai ﬁatal farkaskölykök. Ezt az „...
Én vagyok a révészlegény…” követte. Itt az első kör után
megnyitottuk a kört és a mögöttünk állók is beállhattak
egy pár körre. Sokan csak akkor fedezték fel egymást:
„Hát Te is itt vagy? Na emlékszel, hogy kell ezt játszani?”
Mire a válasz: „Hát persze, hogy emlékszem” - és már el
is ragadta a konyharuhát a kézből, s ment a körbe. Jó volt
látni a régi arcokat, jó volt a régi játékot játszani a régi
barátokkal. - Utolsónak a „...gyertek haza ludaim...” jött,
ahol jól kifutottuk magunkat és farkasok, révészek és ludak
mind kipirulva és éhesen mentek be az otthonba és ültek le
a terített asztalokhoz. Csalogatták őket a konyhasátor felől
szálldogáló ﬁnom illatok!
Az „énekes” asztali áldás után szorgos cserkészek hozták nagy tálakban a gőzölgő, orrcsiklandozó gulyáslevest.
Szinte percek alatt mindenki előtt állt egy csordulásig teli
tál, és a zsúfolásig megtelt teremben mindenki élvezettel
fogyasztotta a cserkészgulyást. S mikor már azt hittük, hogy
nincs több hely, akkor hatalmas tálakon hozták a lángost.
Fokhagyma volt bőven, és tejföl is, az asztalokon kinek
szeme-szája mit kívánt. Fejedelmi lakoma. E sorok írója
58 évi ittléte alatt először tapasztalta, hogy maradt lángos...
Nem kellett sorba állni, hozták és kínálták - és nem bírtuk
mindet megenni. S ez még mindig nem volt a vég. Torta is
volt. Még a legszigorúbb fogyókúrás is félretette fogadalmát, és nekilátott még egy szeletnek.
Mikor már mindenki csak szuszogni tudott, került sor
a megemlékező beszédekre. A 104-es csapat parancsnoka
Gyurka bá a nagy református püspök Ravasz László szavaival kezdte:
„A cserkészetet az egyik legfontosabb és legeredményesebb nemzetnevelő tényezőnek tekintem. Nagyszerűen
egyesíti magában mindazt, amit a serdülő ifjú nevelése
megkíván. A leendő felnőttet keresi a gyermekben és azt
fejleszti! A cserkészet nem zseniket akar nevelni, nem
is tudósokat, mégcsak úgynevezett intellektueleket sem,
hanem becsületes és jellemes embereket.”
Ezután röviden vázolta a csapat történetét, parancsnokait,
táborozásait. Említette, hogy milyen szoros baráti kapcsolatok alakultak az évek folyamán és maradtak meg még a ma
50-55 évesek között is! A sikert 3 tényező határozta meg:
1. a szülők, 2. a gyerekek és 3. a lelkes ﬁatal vezetői gárda.
A szülők boldog megnyugvással küldik gyermekeiket a
cserkészetbe, tudva, hogy ott jó társaságban vannak és sok
jót és hasznosat tanulnak. A gyerekek is szívesen jönnek,
mert szórakozva tanulnak és tanulva szórakoznak. Az ifjú
vezetők pedig kortársaikat magasan felülmúló lelkesedéssel és önfeláldozással nevelik a kicsit ﬁatalabbakat, saját
utódaikat, akik majd az elkövetkezendő években átveszik
a vezetés stafétabotját. Ezzel a nemes lelkülettel működik
a 30-as csapat immár 60 éve. Így nevelünk nemzedék után

újabb nemzedékeket, becsületes, emberebb embereket és
öntudatos, magyarabb magyarokat.
A csapat legidősebb még mindig működő tagja, Majsay
Szabolcs lépett a mikrofonhoz és a tőle megszokott kedvességgel emlékezett vissza ﬁatal éveire, az első portyára,
az első táborra. Nevetve mesélte, mikor aludt el a tábortűz
mellett zuhogó esőben… Majd további sikeres „Jó munkát”
kívánt.
A 66-os csapatparancsnoka Nagy Marika csatlakozott
a jókívánságokhoz. Megemlítette, milyen harmonikus
együttműködés van a két csapat között és reméli, hogy még
hosszú éveken át együtt tud dolgozni, táborozni a két csapat.
Ezután Hevesi Nagy Péter felolvasta Béla bá és Dódi néni
üdvözlő levelét. Béla bá még ma is a csapat tb. parancsnoka
és a nagy távolságból is ﬁgyeli csapatának működését. Jókívánságokat küldött Lendvai-Lintner Imre bá, a KMCSSZ
elnöke és Kovássy Marianne, az ausztráliai kerület parancsnoka is. Péter ezeket is felolvasta.
Ezután a napostiszt felhívta Bánki Évát és Katona Rózsát
a színpadra. Egy-egy köszönő oklevelet és csekély ajándékot
adott át a két csapatparancsnok ennek a két nagyszerű magyar asszonynak, akik szívük minden dobogásával segítik
a cserkészeket és minden más arra érdemes magyar ügyet.
Nélkülük és a hozzájuk hasonlóak nélkül sokkal szegényebb
lenne a nemzeti emigráció.
Besötétedés után hűvösre fordult az idő, de a társaság
nagy része annak ellenére, vagy talán éppen azért, alig várta
a tábortűz meggyújtását. Hevesi Nagy Péter volt a „tűzvezető”, aki szép koszorúba fonta a kedves népdalokat, cserkész nótákat, játékokat, mókákat, csujogatásokat, és mindenki kedvencét, a „dongót”. Bernhardt Béla bá volt abban
kimagasló
tehetség.
A csapat
mai cserkészeinek
dicséretére
válik, hogy
a tábortűz
körül felidézik ezeket a régi,
szép emlékeket. Dr. Háhn Erik, aki a csapat ausztráliai
kezdetén az elsők egyike volt, felsorolt pár kedves eseményt
a régi időkből, majd - mint minden tábortűz végén - megalkottuk a szeretetkört:
„Bimm-bamm, bimm-bamm.
Jó munkát! Jó munkát! Jó éjszakát!”
Viszontlátásra 2009-ben, amikor a 66.sz. „Papp-Váry
Elemérné” leánycserkészcsapatunk 45 éves lesz! Addig
mindkét csapat, a 104.sz. „Kont” felnőttcserkész csapattal
együtt folytatja a nemzetmentő
Jó munkát!
Fehérhajú krónikás
(KMCSSZ Sajtószolgálata)

... sport, magyar ügy,
magyar, magyar ...

Az argentin napocska sugarai tűzerős leple alatt is
lehet magyar cserkészvasárnapokat eltölteni!

Hátul b.-j.: Bonapartian Dani, Bonapartian Edi, Lovrics Jancsi, Kerekes Miki, Lajtaváry András, Collia Niki, Ughy Viktor
Elöl b.-j.: Zaha Tamás, Demes Sanyi, Collia Alex, Lajtaváry Richárd, Kerekes Marci, Lányi András
Gfoto.org

A rákpiros bőrű magyar csoport ez egyszer nem egyenruhában, hanem fociválogatott trikóban és labdával védte
meg, ill. reprezentálta az argentin magyarság színeit. Az
Argentínában képviselt európai uniós országok labdarúgó
„Mundialito”-t szerveztek (hiszen nemrég alakult meg
egy Club Unión Europea). Ötletes, jópofa, mindenesetre
újszerű „kifogásként” remek kiruccanó alkalmat teremtett
számunkra. A Bartók Béla cs.cs. összes vezetője (a PFK
válogatottja) és egy tucat szurkoló (menyasszonyok, feleségek, papák, mamák, barátok, HUFI kiküldöttje, egy
fényképész-barát és két kutyus), a szabad, teljesen szabad
ég alatt játszottunk-néztünk végig 4 mérkőzést.
Végül is csapatunk nem nyert, de bizonyára (és remélem
ezzel egyetértünk!) nemcsak azért vonultunk ki, hanem
valóban azért, mert részt venni értékes, mert a közösségi
élet nemcsak az egyesületeink négy biztonságos fala közt
kell folyjon. Hanem kifele és szüntelen, mindig és állandóan kell tudjon a világ a létezésünkről, kell hallja a
világ a mondanivalónkat, kell lássa a világ a kulturális
megnyilvánulásainkat, és nem szabad elfelejtse a világ,
hogy „mindenhol vagyunk, mi magyarok!” És még
beszéljük nyelvünket is, és a szétszórtság ellenére egy
nemzet vagyunk, akárhova vetődtünk szét a Földgömb
táján! Ha valaha, akkor most, az idén, és ezentúl még
inkább mozogjon, szólaljon fel és dolgozzon a külhon és
a régi emigráció, csodálatos, istenadta egyensúlyt megtartó
életképességével!
(ZK)

HUNGÁRIA

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

Nyári szünet miatt zárva január 14-től február 1-ig

Mikulás ünnepély - cserkész módra
December 1. hetén Bostontól Melbourne-ig, és New
Brunswicktól Heidelbergig eljött a Mikulás bácsi cserkészeinkhez látogatóba. A legkisebbek már alig várták, de
nagyobb cserkészeink körében is nagy hódolattal viseltetnek
iránta, hiszen a Mikulás egy fontos jellemnevelési eszköz a
cserkészvezető részére.
A Mikulás bácsi az ideális cserkész és keresztény pedagógus. Ő mindenkire mond valami pozitívot, mindenkiben
látja a jót. Viszont nem fél megmondani, hol lát az ember
életében javítani valót. Azt is udvariasan, ﬁnoman, de
azért határozottan mondja. Mindig a jóra serkenti a cserkészeket.
A krampusz se akárki! Feketébe öltözve mutatkozik,
szótlan (talán hörög), talán láncot csörget vagy virgácsot
hordoz, olykor csalafinta. A krampusz a következmény,
a büntetés szimbóluma és megtestesülése. Erős, huncut,
nem fél egyik rakoncátlan cserkésztől sem, haragszik, ha
olyat hall, ami nem szép, de MINDIG hallgat és RÖGTÖN
aláveti magát a Mikulás bácsi parancsának. Tudniillik a
jó mindig erősebb a rossznál; a lassan mozgó, előkelő,
formális Mikulás bácsi csak egy szót mond, és a krampusz
szót fogad!
Így volt ez idén is, amikor Bostonban megjelent a Mikulás, hiszen a Jancsi bohóc (a mesélő) egy sodrófával jól
móresre tanította a krampuszt, aki azt merte előtte mondani
a gyerekeknek, hogy biztos mind rosszak és talán nem is
jön a Mikulás hozzájuk. Természetesen, amikor megjelent
a Mikulás az ajtóban, mindenki nagy örömére és megnyugvására, visszaállt a rend és a béke, és a krampusz is szót
fogadott ezek után.
New Brunswickon is hasonló történet zajlott le, amikor az
összegyűlt cserkészek a cserkészház főbejáratán a mikulásos
hármas koppantás után, ki (azaz mi) más lép be a nagyterembe, mint három feketeruhás, kifestett, szarvas krampusz!

Bejöttek, illedelmesen bemutatkoztak,
hogy ők „a Mikulások.” Az összegyűlt
60-80 kicsitől egyhangúlag jött a válasz: „NEM! TI NEM VAGYTOK AZ
IGAZI MIKULÁSOK!” Erre nyílik az
ajtó és belép a valódi püspök, udvariasan de határozottan kitessékeli a három
rontombontomot, és máris New Brunswickon is visszaállt
a rend és a boldogság!
Melbourne-ben a Mikulás nemcsak cukorkát és
csokoládét hozott, hanem egy új csapatzászlót is adott a
felnőttcserkész csapatnak a régi helyett, amelyet az idő
foga megtépázott már.
Kellemes és boldog időpont a december 6! Minden
gyerek izgalommal várja. Használjuk ki ezt az időszakot a
szeretetre és együttlétre. Hozzon a Mikulás minden évben
minden magyar cserkésznek és magyar érzésű embernek
világszerte szeretetet, reményt és békességet.
(KMCSSZ Sajtószolgálata)

Rovásírásverseny

A Forrai Sándor Rovásíró Kör általános és középiskolás tanulók részére 2008. január 31-i jelentkezési
határidővel meghirdeti a IX. Kárpát-medencei Rovásírásversenyt és Találkozót. Részletes tájékoztató a
http://www.rovasirokor-forrai.xw.hu honlap Versenyek
fejezetében. A magyarországi résztvevők Szakács Gábor
szaki1@interware.hu és szakacs.gabor@interware.hu,
valamint a Kör 1163 Budapest, Sasvár utca 53. címén
jelentkezhetnek írásban (számítógépen vagy levélben).
Sikeres és örömteli felkészülést kíván
Friedrich Klára és Szakács Gábor
FIGYELEM: Részletek a szerkesztőségünkben. Villámlevélen szívesen közöljük az érdeklődőkkel!
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Zsuzsi íróasztaláról...

ITT A NYÁR

„... a nyelvvel törődni ... semmivel
se jelent kevesebbet, mint magával a
néppel vagy az igazsággal törődni.”
(Csoóri Sándor)
A vakáció első szombatján minden magyar család örült, hogy nem kell ZIK leckét
csinálni, rohanni, hogy tízre ott legyünk,
mindenki élvezte a szabad délelőttöt... És ez
érthető is, hiszen egész éven át rendszeresen
folyt a magyar tanítás és tanulás a Szent
László Iskolában. És ez nem kis dolog,
erre igazán fel lehet nézni, hiszen ezek a
gyerekek minden nap az iskolában ülnek,
sokan délutánig - és akkor még szombaton
is tanulni… Nem kis erőfeszítés, becsületre
méltó dolog! Le a kalappal mind a tanárok
előtt, akik idejüket erre szánják, mind a
gyerekek előtt, akik ott vannak és helyt
állnak, és a szülők előtt, akik ezt támogatják
és serkentik!
És most már itt a vakáció! Egyaránt örül
kicsi és nagy - nem kell tanulni! HURRÁ!
De az is igaz, hogy ha a nyelvvel márciusig nem törődünk, akkor sok mindent
elfelejtünk, akkor minek is dolgoztunk
annyit évközben? No jó, de nem képzeled,
hogy nyáron is tanulunk majd?- kérdezné egy diák. Nem, persze, hogy nem.
De tulajdonképpen azon gondolkoztam,
hogy a nyelvek világa olyan érdekes,
olyan sokoldalúan szórakoztató… Miért
ne játsszunk a nyelvvel? Hagyjuk el azt a
szót, hogy tanulás. Használjuk inkább azt,
hogy szórakozás! Igen! Ápoljuk a nyelvet
és szórakozzunk, gyerekek! Jó alkalom és
lehetőség arra, hogy a család együtt játszszon, együtt tanuljon, minden családtagot
bevonva.
De hogyan? Hát itt van néhány ötlet,
aztán ki-ki saját fantáziáját használva
bővítheti:
• Minden héten tanulunk három új szót,
azt kis cédulára ráírjuk. Lehet készíteni
egy falitáblát és arra tűzni. Vagy akár csak
a hűtőszekrényre, hiszen azt folyton nyitjuk,
csukjuk. A cél az, hogy minden családtag
megtanulja, sőt nagymama, barát is, bárki,
aki belép a házba. S így a nyár végére
szókincsünk jóval bővebb lesz. Minden
vasárnap este lehet családi verseny (például a vacsora alatt, amikor úgyis ott van
mindenki).
• A hűtőszekrényben levő tárgyakra rá
lehet írni magyarul, hogy mi az (tej, vaj,
lekvár, tojás, sonka, stb.) Majd a mama
viccből kicserélhet egy párat. Ki jön rá,
hogy hol van a hiba?
• A fürdőszobában is lehetnek cédulák
(tükör, függöny, fogkefe, törülköző). Ha
egy szót folyton látunk, a végén már megjegyezzük, és tudjuk, hogyan kell írni.
Vacsora alatt lehet versenyezni, ki mire
emlékszik.
• A kádnál, míg fürdenek a gyerekek, lehet
a falon egy papír három mondattal. Képesek-e fürdés alatt megtanulni és emlékezni
rá? Így lassan a mondatszerkezet beléjük
rögződik. Ahol van magyarul nem beszélő
szülő, ott a gyereknek az a kihívás, hogy
meg tudja-e neki tanítani az új szavakat.
• Kertben el lehet dugni szavakat. Ahol
kisgyerek van, szívesen keresnek, és aki talál x mennyiségű szót, kap díjat! (ez mindig
motiváló eszköz).
• Miközben autóban visszük, hozzuk a
gyerekeket, énekeljünk velük magyarul,
mondjuk el újra a verseket, amiket tanultunk. Muszáj újra és újra ismételni!
• Lehet nyári füzetük, ahova leírják az új
szavakat, rajzokat készítenek, barátok is
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ránk kíváncsian, büszkén. Taps keletkezett,
és a tapsból ének, isteni népdal, ritmusos
szépségével. Felnőttek, öregek, ﬁatalok és
gyermekek egyszerre énekeltek nekünk.
Én is akartam volna tapsolni, de V. már
ismerős hangja szólalt meg a fülem mellett:
- Sajnos a „rezes banda” vendégszereplésre
kellett elsiessen, azért nem várhattak meg.
De az ének sem kutya, ugyebár!?
És ekkor mosolygott rám először.
A tágas terem szép papírrózsákkal (a régió
virágmotívuma) volt kivirágozva, a színpad
függönye széthúzva (oda álltak be akkurátusan a népviseletes gyerekek és ﬁatalok, ki-ki
az előre megszabott helyére), a felnőttek
pedig nagy tisztelettel körülállták a nézőtér
még üres, várakozó székeit. A hangulat
enyhén feszült, de végtelenül kedves volt.
Valaki előretolt engem, M.-t az első sorban
leültették udvariasan és ezt követően a többiek is mind helyet foglaltak. Egy szimpatikus, alacsonyabb emberke mikrofont adott
a kezembe és ő is leült sietve. Ott álltam,
még nyakig felöltözve. Először a kesztyűt
majd a nagy dzsekit vágtam le magamról
(odarohant egy asszonyka és készségesen
elvette tőlem), mosolyogtam mindnyájukra,
az arcokat ﬁgyeltem, s közben arra koncentráltam, mit is mondjak nekik, értelmeset?
Láttam, kinyílt az utcaajtó és óvatosan Sz.
sofőr-barátom osont be a terembe. A leghátsóbb széksor mögött állt meg, és onnan
nézett rám ő is. Jelenléte elöntött nyugalommal, rokoniassággal, biztonsággal. Mélyet
lélegeztem és úgy, ahogy jelentkeztek a szavak, elmondtam a Gombosiaknak mindent
magamról, továbbgyűjtési szándékomról
és elképzeléseimről, ami a szétszakadt
ﬁatal magyarság megmaradását illeti. Megköszöntem a váratlan fogadtatást és egy
kicsit idétlenül (bevallom) kimagyaráztam
az iszonyatos késést is.
Már majdnem éjfél lehetett (azt hittem másnap folytatjuk), amikor mögöttem egy lágy
de határozott tájszólással beszélő női hang
(azt hittem tévedek, mert tiszta palócosan
beszélt) tudomásomra adta már másodszor,
hogy a rezes banda elment vendégszerepelni
valahova a szomszédságba, tehát „felvett
zenére” fog menni a bemutató!
A bemutató? Néztem rá csodálkozva, és
nem is kellett magyarázat, mert máris szólt a
jellegzetes muzsika, egy kislány „rikótozott”
egy nagyon éleset és egy hajrá felkiáltásra
megkezdődött a néptánc. A sok beöltözött
kortárs arckifejezésű ﬁatal nézése, mozgása,
mágikusan átváltott vagy 200 évvel azelőttre.
Repdestek a keményre kivasalt pendelyek,
emelkedtek velük együtt a csipkés-virágos
szoknyák, s a hatalmas hímzések is taktusra
beleírnak, nagymama is, és bárki,
aki meglátogatja őket. Beleragaszthatják a buszjegyeket, csokoládépapírt, mozi belépőt, és minden mellé
oda lehet írni a magyar nevét. Ez
félig napló, félig magyar szavak
gyűjteménye - szép emlék lehet a
nyárról.
• Ne feledkezzünk meg a magyar
videókról! Nézzenek, amennyit
csak tudnak. (A HKK-ban jó néhány
található! Szerk.)
• Az egyik ajtón lehet egy nagy
fehér papír, és amelyik gyereknek
eszébe jut valamilyen magyar szó,
leírhatja. Azt is lehet játszani, hogy
mindennap más témakör, például
állatok, vagy tábori tárgyak, színek,
ételek, ruhadarabok, stb. szerepelnek. Jó ötlet pl. betűk szerint írni
a szavakat. Hétfőn K betűs szavak,
kedden C betűs szavak, és így
tovább.
Ha a család együtt játszik a nyelvvel, igen mulatságos lehet! Naponta
pár perc… nem sok, de rengeteget
segíthet, rengeteget jelent. Mert a
nyelvtanulás olyan, mint egy ház
építése, a napi munka, a szorgalom, a folyamatosság teszi tartóssá,
minden egyes téglára szükség van,
hangyamunka ez a javából… De
lehet vicces és élvezetes, ha együtt
csináljuk!
Hát akkor mire várunk?
Játsszunk a magyar nyelvvel!
Jó vakációt mindenkinek!

mozogtak a kis táncosok testéhez nőve,
hozzájuk gyökerezve. Paradicsom! Magyar
ajándék! – gondoltam, míg rohantam táskámhoz a digitális fényképezőgépemért. Úgy
siettem el érte, hogy közben félszemmel
az előadást követtem. Eszembe jutottak az
útmutató Kodályok, Kallósok, Rábaik, Malonyaik és Pesovárok. Elképzeltem őket a
régi magnókkal, ﬁlmezőgépekkel, vagy még
előbb, a rajzolókkal és kottaírókkal. Egy
másodpercig sajnálatraméltónak tartottam a
kis fémburkolatú modern kamerámat.
Kitűnő kép- és hangfelvételek készültek,
százával, színesre, élesre, s a gazdag műsort
követően átkerültek a laptop óvó szívébe.
Ennyi. Utána pedig csak a CD égetés marad,
a gyűjtés megható pillanata és a CD-tartó
polc között. De az emberek megmaradnak
embernek, azok is lesznek mindig, hiába
fejlődik a technika. Fejlődés? Hogy is mondta Sz.: „hogy még folynak az etnikai utcai
harcok”? Gondolat nélkül maradtam…
*

A tüzetesen begyakorolt hagyományőrzők
gazdag műsort adtak elő. Csárdást, karikázót, kis színdarab jellegű népszokást is.
Egyik szám szebb volt a másiknál. Ilyen
még nem fordult elő velem: hogy „nekem”
táncoljanak-énekeljenek.
A tapsvihart követően (a helybeliek úgy
örvendeztek saját táncosaiknak, mintha
híres nemzetközi művészek léptek volna fel
előttük: ez tetszett nekem nagyon), behívtak
magukhoz egy hosszú tárgyaló terembe az
első emeleten. Akkor vettem észre, hogy
egy iskolában voltunk. Emlékszem, míg
még mentünk felfelé a lépcsőn, hátra-hátra
nézve azt ﬁgyeltem jön-e utánunk Sz. is.
Megnyugodtam, amikor láttam, hogy őt
is kedvesen hívogatják felfelé. Úgy 20-an
ültük körül az asztalt. Tekintélyes férﬁak,
nőies asszonyok, V. (aki megölelt az utcán)
is ott volt, az ügyködő alacsony emberke
is. Meg volt terítve: egy hatalmas rózsás
selyemabrosz fedte az egész asztal hosszát,
több pálinkás üveg állt a közepén, körülöttük
egy rakás alacsony pohárka. Süteményes
tálkák, két papírrózsás üvegváza. Volt anynyi időm, míg elhelyezkedtek mindnyájan
(mintha mindenkinek meg lett volna a saját
helye), hogy észrevegyem, mik voltak még
szétrakva: térképek, majdnem művészien
összehajtogatott régi viseletdarabok, búzakék szalvéták, hamutartók és legalább
három dugóhúzó.
Engem háttal az ajtónak, az asztal közepénél helyeztek el. A másik oldalon, pont
velem szembe ült le V. és maga elé letett
egy könyvecskét, egy nagyobb mappát és a
mobiltelefonját is. Mosolygott rám megelégedetten. Én is kivettem a kis magnómat és

Ami az íróasztalon maradt:
Merem állítani, hogy az élet minden szempontjából a szürkeség egy
veszélyes ellenség... Akár a magyarságot nézve, akár egy házaspár
életében, akár a munkában, akár a
baráti kapcsolatokban. Figyeljünk
csak!
A színek vetélkedése
(Vihar Béla)
- Vérben, virágban, ezerszemű
lángban,
zsarátként izzok:
én, a Piros
- A táncoló tenger, a hajnali ég
selyem köntösét
én szövöm: a Kék
- Sárga vagyok, s hő arannyal
festem,
a dolgokban
elosztva forró testem.
- Kloroﬁlt itatok, füveket ringatok,
s amit a tél
fagya, szél
letörölt:
erdőben, réteken
színemmel prémezem:
én, a Zöld.
- S mit tudsz te, Szürke, oly hallgatag
barátom?
- Csak egyet, de azt jól: ha számat
kitátom,
elnyellek lassan.
Lajtaváryné Benedek Zsuzsi

füzetemet a táskámból és az asztalra tettem.
Sz. hátrébb húzódott. Nem akart leülni, s
állva maradt a terem egyik sarkában. M.-t
pedig megkértem, hogy fényképezzen, így
hát ő sem ült le, csak később, amikor a
beszélgetés során felmerültek feljegyezhető
megﬁgyelések (erre is megkértem). Már
ültünk mindnyájan és két másodpercig teljes
csendben vigyorogtunk egymásra, amikor
az alacsony emberke zajosan felállt és az
egyik dugóhúzót megmarkolva így szólalt
meg boldogan:
- Isten hozott titeket Gombosra!
Nagy széktologatással felállt mindenki
(én is), s míg a bácsika nyitotta a pálinkát,
néhány asszony felém iramodott a süteményekkel. Ahonnan álltam, az ablakon
keresztül kiláthattam: úgy havazott, mint a
ﬁlmekben, lassan, sűrűn - csodálatosan.
Már sehol sem magyarázom, hogy nem
szeretem a pálinkát. Minek. Úgyis meg kell
inni, és a legédesebb az, hogy utána olyan
jól érzem magam! Ha csak a „lenyelés”
pillanatát ki lehetne hagyni…
Leültünk. Engedélyt kértem a magnóm
bekapcsolásához. Mindenki jóindulattal
bólongatott. Megnyomtam a „rec” billentyűt
és az asztal közepe felé toltam óvatosan. Míg
dőltem hátrafelé a székem háttámaszáig,
végignéztem a körülöttem ülő személyek
arcát. Sokszor máskor is érezhettem azt a
„rokonság” melegét, úgy, mint akkor. M.
szorgalmasan kezébe vette a tollát és a kis
füzet kinyílt előtte. V. elmesélte a várakozás napját, és jó humorú megjegyzésekkel
mindnyájan hozzászóltak. Süteménnyel,
pálinkával, borral váltakozva, kikérdeztük
egymást.
Inkább élettapasztalatokat meséltünk el
mindnyájan, és úgy tűnt, mintha ez az alkalom azért jött volna össze, hogy kiengedjük
magunkból ezeket az elrejtett történettöredékeket. Elmeséltem nekik a dél-amerikai
magyarság összegezett élete lényegét, de
legfőbbképp a Buenos Aires-i magyarságról
szóló részletekben mélyültem el hűségesen.
Figyelmüket a magyar beszédem lepte
meg a legjobban, nem az, hogy felfrissítő
néprajzgyűjtési szándékkal közeledtem
hozzájuk.
Eltelt úgy két hosszú óra. Végre a szétszórt
magyar ifjúságról tanakodtunk, és elkerülhetetlen volt sok kényes megmaradási gond
átbeszélése. Vita is keletkezett, de akkor
köztük én hallgattam s ﬁgyeltem a legjobban. Sz. nyugtalankodott a sarokban. M. már
régen lemondott a jegyzetelésről, képtelen
volt követni a sok gondolatot, panaszt, ötletet. Egyébként tudta, hogy a magnócska
legalább kétszer kapott új szalagtáplálékot.

(Folytatjuk.)
* 2005. Részletkivonatok a 4., 5., 6. és 7. fejezetekből.
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Nos escriben de ...

Anikó de Emődy,
Hungría

Hola, Amigos:
Llegó el momento de hablar de
HEREND: es “la” marca de porcelana húngara por excelencia. Es tan
famosa en el mundo como la páprika,
el gulash o el vino Tokaj.

El museo que alberga la más famosa de las porcelanas
húngaras, en Herend

La historia empieza en 1828 con el primer dueño de un
pequeño taller situado en la localidad de Herend llamado
Vince Stingl, que intentaba producir porcelana de calidad.
Stingl no es exitoso en su empresa y quiebra. Es cuando
el socio capitalista, el prestamista Móricz Farkasházi
Fischer ﬁnalmente queda como dueño único de la fábrica
(1839), y empieza la verdadera historia de Herend. (Aquí
va la primera parte. La R.)
Mór Fischer es quien hace grande esta marca. No tiene
problemas económicos y empieza la realización de sus
metas inyectando caudaloso capital en la empresa, manteniéndose durante muchos años ﬁel al concepto de fabricar
siempre un producto de altísima calidad, para poder ganar
los mercados más exigentes del momento.
Stingl se había retirado de la sociedad llevándose todos
sus “secretos”, por lo que Fischer recurre a las universidades
austríacas, polacas y alemanas, que eran los únicos lugares
donde en esa época se enseñaba el sistema de la fabricación
de la porcelana blanca y ﬁna. También se apoya en un tal
Mayer, uno de los empleados que le quedó de la época de
su ex socio. Pasan años experimentando,
y es por eso que ni en los museos se encuentran piezas anteriores a 1840.
Las porcelanas de aquel entonces
tenían un intenso acento neo-barroco,
o de estilo imperio, adaptándose así al
gusto vienés reinante. Muchas de las
decoraciones son hechas con esmaltado
de azul de cobalto.
En 1843 un incendio destruye casi
todas las instalaciones. ¡Las pérdidas
Florero al gusto
son cuantiosas! En esa situación y dada
vienés
la política austríaca, difícilmente podrían
ponerse de pie. Pero toda la sociedad húngara reconoce
el valor de Herend como marca propia, y los aristócratas
se acercan a Fischer otorgándole paquetes de préstamos a
largo plazo a bajo costo. Una de las preciadas distinciones
es recibida de manos de Lajos Kossuth, el héroe nacional
de la Guerra de Independencia (1848-49) y, más tarde,
este reconocimiento también se traduce en apoyo material
y préstamos. Kossuth trataba con su gesto de contrarrestar
la política absolutista de los Habsburgo…
Se trabaja en una completa reorganización, los mismos
trabajadores ponen enorme
empeño para que se reconstruya lo perdido sin interrumpir la producción.
Luego de ese incendio
aparecen las decoraciones
y formas más imaginativas.
Se incorporan elementos
de ﬂora y fauna autóctona,
dando por resultado un
estilo más propio húngaro. Fischer sabe que
Canastita en ﬁligrana
debería perfeccionar aún
más su producto y piensa que la mejor manera de hacerlo
es imitando la competencia: a las grandes fábricas como
Meissen o Sèvres. Trabaja con sus ideas, las estiliza, les
incluye elementos decorativos propios, consiguiendo un
estilo particular pero a la
vez aceptado internacionalmente. Luego de las
primeras exposiciones nacionales e internacionales,
la fábrica se hace cada vez
más conocida y empieza la
primera ola de encargos. De
ahí en más, el emperador
Francisco José I, rey de
Hungría, en reconocimiento
a su trabajo, le permite utiPlato de postre
lizar en la marca el escudo

SECCIÓN EN CASTELLANO

... HUNGRÍA

de la monarquía húngara.
Cuando la fábrica “Alt-Wien” cierra sus puertas, Francisco José dispone que Herend reciba todos sus motivos.
La alta aristocracia húngara, como los
Esterházy, Pálffy, Zichy, Széchényi,
etc. coloca grandes pedidos con la
empresa. Así, los motivos a veces
quedan bautizados con el nombre de
los primeros compradores: “Apponyi”, o también “Rothschild”, que
siempre encargaban como motivo
unos pájaros con movimientos muy
Azucarera
plásticos.
"Rothschild"
Para entonces, todos sienten que
Herend ya no es más una simple fábrica, sino orgullo y
símbolo de la manufactura húngara.
Durante los años de la Revolución y Guerra de Independencia (1848-49), Fischer debió luchar por 2ª vez
para mantener a la fábrica y pierde mucho de su primer
impulso. Pero empieza una nueva etapa a mitad del siglo.
El Príncipe Consorte de la reina Victoria de Inglaterra,
Alberto, es el mayor entusiasta de las grandes exposiciones
internacionales donde se mostraban los logros del arte, de
la manufactura e industria de la época. En el palacio de
cristal de Londres casi 15.000 (!) expositores mostraban
sus mejores piezas.

Floreros con motivos "Queen Victoria"

La reina Victoria encarga un juego completo Herend
para el palacio de Buckingham, con una decoración que nació inspirada en el arte chino. El motivo fue llamado “Reina
Victoria”, y es desde entonces tal vez el más conocido en el
mundo entero por sus mariposas y estilizadas ﬂores.

Parte de la magníﬁca vajilla, encargada por la reina Victoria

En los años siguientes, Herend conquista también el
nuevo continente, además de ponerse de moda en San Petersburgo, Moscú, Lisboa o Nápoles… Así, Herend puede
pagar sus deudas y préstamos - ¡y en 10 años casi sextuplica
su capital! Compran maquinarias,
y la pequeña manufactura pasa a
una producción de tipo industrial,
aun cuando sigue manteniendo
manualmente los acabados y la
decoración ﬁnal.
Muchos se preguntan si se puede
hablar de un estilo realmente propio de Herend. Podemos aﬁrmar
que, a pesar de que muchos de
sus motivos fueron tomados en
principio de otras culturas y otras
fábricas, en Herend las renovaron Artesanía de alto vuelo
en los acabados y la
y trabajaron de tal modo que diedecoración de estas
ron por resultado una línea singular
piezas únicas
y única.
(Seguiremos con la historia apasionante de esta fábrica
en nuestra próxima entrega. La R.)

-
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Mensaje de la Directora
Parafraseando al poeta: “Entre quien escribe y
el que lee hay una eternidad sin consuelo”. –
Esto no es tan así. Porque la que esto ﬁrma escribe,
sí, pero el consuelo viene de la “retroalimentación”,
del famoso feedback, de las señales de los lectores
que llaman, escriben, responden, pasan inquietudes,
reﬂexionan. Inﬁnidad de señales que reconfortan, pues
así se sabe que el mensaje del Periódico Húngaro no
es palabra vana perdida en el desierto. Es un alentador
ida y vuelta, constante y enriquecedor. Y así debe
ser. Mi deseo del Nuevo Año es que este intercambio
perdure.

¡Feliz
Año 2008!

Susana Kesserű de
Haynal

PENSAMIENTOS
Silvia Rózsa,
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: (*)
A veces aﬁrmamos que nuestra situación social y económica es culpa de los
poderosos, de la gente que nos ha estado
gobernando durante años, pero rara vez nos hacemos
autocrítica y nos detenemos a pensar en qué es lo que
podemos cambiar en nosotros mismos para mejorar
nuestro presente y, por ende, nuestro futuro.
Creo que los países más desarrollados, si bien cuentan con educación y una cultura cimentada desde hace
años, también tuvieron que pasar por cruzadas, barbaries, guerras hasta llegar a la calidad de vida de la que
disfrutan hoy.
(…) Si bien el factor educacional y cultural son elementos cruciales para el desarrollo de un ser humano
y por ende de una sociedad, me atrevo a decir que la
actitud mental de las personas puede ser un arma de
doble ﬁlo.
(...) Rara vez es un asunto individual. Las actitudes,
generalmente, son tomadas de grupos a los que debemos nuestra mayor simpatía. Estas personas inventan
excusas o encuentran a quien culpar por sus errores, y
la supuesta imposibilidad de alcanzar sus sueños. Ellos
pueden darles un sinfín de razones por las cuales no pudieron lograr lo que se propusieron, o tal vez ni siquiera
se animaron a intentarlo.
Una actitud positiva, emprendedora, puede hacernos dar pasos agigantados. (…) Siempre que lo
quiera, puede transformarse en una persona más positiva
y creativa para vivir las circunstancias de una manera
menos traumática.
(…) El progreso de una nación debe pasar por un
cambio de actitud colectiva. La tendencia a pedir y
exigir en lugar de conseguir lo que queremos por nuestros
propios medios, son actitudes que se deben transformar.
Si mantenemos la idea de que otros son los que nos tienen
que dar todo lo que necesitamos, mejor nos conseguimos
una silla cómoda y nos sentamos, pues eso sencillamente
no va a pasar.
Muchas veces somos víctimas
porque nos creemos víctimas. El
creer que son otros los que tienen
que cambiar y no nosotros mismos,
es la forma más segura de seguir
igual.
(…) La actitud positiva no es
por sí misma la clave del éxito,
pero sí es un instrumento para
lograrlo, pues para alcanzarlo necesitamos trabajo y creatividad.
(*) Periodista. El artículo entero puede leerse en http://www.
el-nuevodia.com/versiones/20071127_007292/C_246.htm

Egresados del Colegio San Ladislao
El 8 de diciembre se entregaron los diplomas del nivel polimodal a los egresados de
la promoción (Nº 12 desde la inauguración
del ciclo secundario): 22 alumnos de la
carrera de Arte, Comunicación y Diseño y
31 de la carrera de Economía y Organización.
La ceremonia se realizó en el salón de actos del Colegio
San José en Martínez y, además de los profesores y directivos del Colegio San Ladislao, contó con la presencia de la
Sra. Sofía Terek de Jakab y el Sr. Nicolás Vattay, presidenta
y vicepresidente del Círculo San Esteban y miembros de
Comisión Directiva.

Egresados año 2007
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Ladislao Kurucz:

Leyenda y verdad

Caballerosidad de antaño

En el año 1444, un ejército cristiano, encabezado por el joven rey
húngaro Ladislao, realizó una campaña en
los Balcanes contra la invasión turco-otomana. La gran batalla de Varna se deﬁnió
con una espantosa derrota para el ejército
cristiano. Sin embargo, los historiadores
turcos destacaron el heroísmo del joven
rey, que en su uniforme de gala al frente de un pequeño pelotón, se puso a la
cabeza de sus tropas y así llegó hasta la
insignia del Sultán, donde, luchando hasta
su último aliento, ﬁnalmente sucumbió.
Después de la batalla, el gran visir
Mehmet, jefe de las victoriosas tropas
turcas, inspeccionó el lugar de la lucha
y con satisfacción comprobó que entre
los cristianos muertos no había ningún
soldado “con cabello y barba blanca”,
como decían textualmente los documentos turcos.
Mehmet pertenecía a una religión que
prohibía luchar contra enemigos de condiciones inferiores, y como los “viejos
de cabello blanco” se consideraban como
tales, sus jóvenes soldados recibieron
órdenes estrictas, bajo apercibimiento

Eva Rebechi:

El legado del mensaje
de Santa Margarita
(parte 3ª y ﬁnal del relato de
"Cómo conocí a la Santa")

Yo sólo pude descifrar el mensaje (ver
nuestro Nº anterior. La R.) cuando puse
pie en el Hogar San Esteban, de Chilavert,
en el Gran Buenos Aires.
Cuando al regreso de nuestro viaje a
Hungría llegamos a Buenos Aires, fuimos
enseguida a la Basílica de Santo Domingo, que se encuentra en Defensa y Belgrano, en la Capital. Allí hay una imagen
de Santa Margarita. Hasta hoy nadie sabe
decirnos cómo llegó allí, ni quién la trajo.
Pedimos permiso a la gente encargada
para que se nos permitiera colocar un foco
y así estuviera iluminada su imagen. Cada
tanto, vamos a visitarla.
Dentro de mi corazón hay cantidad
de cosas guardadas que jamás serán
reveladas. Es producto del Amor y de la
Fe que sentí y sigo sintiendo por Santa
Margarita. Trataré de explicar algo de
este misterio.

de severas penas, de no matar a ningún
enemigo de “barba blanca”.
El gran visir - aﬁrman los documentos
- no tuvo que castigar a ninguno de sus
soldados por este delito. Algunos, sin embargo, se portaron cobardemente durante
el combate. Fueron vestidos de mujer,
azotados por sus compañeros de armas y
expulsados del ejército por indignos.
*
El imperio turco llegó a ocupar la capital de Hungría - la fortaleza de Buda
- donde se mantuvo durante 150 años.
Finalmente en 1686, un gran ejército
cristiano logró liberar al país después de
encarnizadas y prolongadas luchas. En
el 250° aniversario de la reconquista, en
uno de los bastiones se inauguró un monumento que, adornado con un turbante,
tiene una inscripción en los idiomas turco
y húngaro que reza así:
Cerca de este lugar y luchando heroicamente al frente de sus tropas en
1686 murió el último bajá de Buda
Abdurrahman Abdi Arnaut
FUE UN DIGNO ADVERSARIO
QUE DESCANSE EN PAZ

Por qué será (*)

Cada vez que escribo en tu nombre
Hay una lágrima;
Cada vez que sueño con tu tierra,
Hay tristeza;
Cada vez que recuerdo tu partida,
Hay dolor;
Pero cada vez que te siento dentro de mí,
Hay alegría.
Y cada vez que miro tus ojos,
Me veo yo.
¿Por qué será
Que mi alma palpita
Y mis labios te gritan
Con todo mi anhelo
Que tengas consuelo
Y también paz?
Hasta que tu alma no tenga alegría,
Pues toma la mía,
Que yo accederé;
Hermana del alma, hermana querida
Lléname de fe.
Podré así seguir
El largo camino, oscuro y muy frío
Hasta a ti llegar,
Será maravilloso, un día glorioso
Volvernos a ver,
Allí… - será el ﬁnal.
(*) Poemas para Santa Margarita de Hungría,
de la autora

NOTICIAS DE SANTA FE

Santa Isabel de Hungría, en en
Convento de San Francisco de
Santa Fe

Santa Isabel de Hungría es patrona de los
Terciarios Franciscanos, cuyos miembros
locales asistieron a la misa. En el sermón recordó con emoción los distintos
avatares de la azarosa vida de la santa,
alentando a seguir su abnegado legado.
La bandera húngara “hacía guardia” a los
pies de la estatua de la santa, y al ﬁnalizar
cantamos el Himno húngaro. Nos acompañó el Tte. Cnel. (RE) Eduardo Luis
Chizzini Melo, que hace unos años era
comandante del “Batallón de Ingenieros
Anﬁbios Coronel Juan Czetz” de Santo
Tomé y desde entonces lo une una ﬁrme
amistad con los húngaros.
Zoltán Horogh

El 19 de noviembre los
miembros de la Agrupación
Húngaros de Santa Fe (Capital)
quisimos rendir un homenaje
a Santa Isabel de Hungría,
nuestra santa reina patrona, ya
que ese día se cumplían 800 años de su
nacimiento. Se celebró una misa en el
Convento de San Francisco de nuestra
ciudad, brindando debido reconocimiento
a esa reina del amor que, llena de humildad, generosidad, solidaridad y paciencia
en su corta vida, derramó a su alrededor
ayuda, protección y consuelo para los más
pobres y enfermos. Su bondad
y caridad deberían servir como
ejemplo para la humanidad.
La misa fue celebrada por Fray
Mario, principal de la Congregación de padres franciscanos,
que destacó que siendo seminarista entabló amistad con los
muy queridos y recordados padres Venancio Virágh y Román
Szathmáry, que tanto ayudaron a
los recién inmigrados húngaros,
allí por el año 1948, en Buenos
Agrupación Húngaros de Santa Fe (Capital),
Aires. Además, recordó que
con su bandera húngara
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José Tomás Angola Heredia (Venezuela):

La escasez de la revolución

Camino por los pasillos del supermercado
para hacer la compra quincenal. Estoy buscando leche, huevos, azúcar y se hace más
difícil que la búsqueda del Santo Grial. Lo
que me sorprende es ver los anaqueles de los
licores abarrotados de whisky 18 años, las
neveras de exquisiteces rebosando con salmón ahumado y caviar. Junto a los enlatados
y las conﬁturas, envases con paté francés.
No puedo sino sonreír. No se consigue un
miserable cartón de leche pero me puedo
tomar una botella de un extraordinario vino
de La Rioja, cosecha 2000. No puedo desayunar unos huevos revueltos pero puedo
comerme un delicioso y nórdico salmón.
Esta revolución, cada vez más cercana a
llamarse involución, está variando la dieta
del venezolano. Y lo hace por su absoluta
ineﬁciencia e ineﬁcacia para solucionar los
problemas más simples y básicos. Realmente este deambular por el supermercado me
pone a pensar que lo grave no es la escasez
de productos de primera necesidad, sino la
escasez mental, moral y cultural que exhibe
el Gobierno, del presidente para abajo.
Yo recorro tres automercados con la ilusa
esperanza de poder tomarme un mañanero
cafecito con leche y Chávez habla y habla
con su incontinencia habitual, ponderando
casi hasta el endiosamiento ridículo a esa
ﬁcha del odio y la pestilencia humana que
fue Ernesto Guevara. Me da escozor decirle
Che. Eso suena muy familiar, casi amistoso,
y yo no quiero tener cercanía con semejante
monstruo asesino. Toda la vida de Guevara
es una prédica de la muerte.
Su existencia inútil y lastimosa ha querido
ser llevada hasta el sitial donde anidan los
héroes y los ejemplos de la Humanidad. Le
queda demasiado largo ese camino a este
mediocre médico que nunca curó a nadie y
en cambio mató a centenares. ¿Cómo ubicar al salvaje éste junto a Gandhi o Martin
Luther King o la Madre Teresa de Calcuta?
Es cuando menos una grosería al intelecto.
Pues allí se descubre otra escasez que padecen todas las revoluciones que han existido,
incluyendo el engendro que nos atormenta
en el presente: Ninguna tiene héroes y en
cambio entregan toneladas de asesinos que
quieren vendernos como tales. Ninguna
tiene una historia de orgullo, dignidad y
honor cuando sí poseen cuentos lamentables
de torturas, destrucción, genocidio y esclavitud. ¿Qué héroe puede ser Lenin o Stalin
o Trotsky? ¿Qué heroicidad posee Kadaﬁ,
Idi Amín Dadá o Fidel Castro? Y todos alcanzaron el poder absoluto a través de una

revolución. ¿Qué historia es ensalzable en
la Sierra Maestra o en los Gulags? Son en
realidad horrorosas muestras de cuán bajo
puede descender el hombre al olvidarse de
su espíritu y sólo pensando en el poder.
Van cuatro supermercados y dos abastos
y la búsqueda es infructuosa. La escasez
ronda todo el país. Es paradójico que en
el momento de mayor riqueza petrolera de
toda nuestra vida republicana, el Gobierno
no tenga un centavo para paliar las crisis de
los alimentos. ¿Se podrán conseguir huevos
y azúcar en la Argentina? Imagino que sí.
Sobre todo después de que les sacamos las
patas del barro con su paquidérmica deuda
externa. Supongo que Bolivia, Ecuador y
Nicaragua, y los demás países que tenemos
recostados al lomo como hijos bobos, no
tienen problemas con la leche. ¿Será que
al pobre Chávez le siguen ocultando la
realidad? Es posible entonces que no lea
periódicos, que no oiga radio ni vea televisión, que ni siquiera hable con la gente de
a pie y por eso no se entere de la carnicería
que ocurre todos los ﬁnes de semana en
los barrios, ni se imagine de la prostitución
que carcome a las policías, la ﬁscalía y los
tribunales. Supongo que no tiene ni idea
de cómo el narcotráﬁco tiene penetrado a
su Gobierno ni cómo la corrupción ensucia
los verdes uniformes y las charreteras. Hay
ahí otra escasez que padece la revolución.
La escasez de visión y valor para asumir
los ingentes problemas que tienen al país
postrado.
Yo continúo mi romería por mercados - y
Chávez que vocifera. Cambia el discurso
y según entiendo el presidente está prometiendo acabar con las importaciones de
whisky 18 años. Nos acusa diciendo que a
los venezolanos nos debería dar vergüenza
la cantidad de dólares gastados en caña.
No, Hugo. Vergüenza debería darte a ti
el Gobierno que llevas casi una década
imponiéndonos. Pero también vergüenza
nos debería dar a nosotros por haber permitido que nos estés metiendo por el hocico
esa criminal reforma constitucional, ese
cambio de moneda malcriado e inútil, esos
impuestos reinstalados cuando tu Gobierno
se ahoga en petrodólares. ¿Cómo nos vas
a quitar el whisky 18 años entonces? Si no
se consigue leche, ¿con qué demonios nos
vamos a tomar el café y cómo podremos
olvidar que tu revolución de la escasez está
destruyendo el país?
(Agradecimiento a Pál de Vladár, Caracas)

CARTAS DE LECTORES:

Por razones de espacio y de estilo, la Directora podrá
seleccionar el material recibido y editarlo. La fecha
de publicación está supeditada al espacio disponible.

Sra. Directora:
Quiero informales por la presente que en
el suplemento “Responsabilidad Social” del
diario BAE (Buenos Aires Económico) del
3 de diciembre se publicó una nota sobre
la “Fundación Pacientes de Cáncer de Pulmón” (FPCP), de la cual soy Presidente.
Allí se cuenta hacia dónde nos dirigimos,
cuál es nuestro camino junto a los pacientes
y quiénes nos ayudan. Les agradezco mucho
difundir lo relativo a la existencia de la
Fundación. Atentamente,
Péter Czanyó, www.fundacionPCP.org
-----Sra. Directora:
Me complazco en notiﬁcarle que el Museo Judío de la Congregación Israelita de la
República Argentina (Libertad 769) abre al
público los martes, miércoles y jueves de 15
a 18 (siempre que no sea ﬁesta religiosa judía o feriado. Consultar al Tel. 4123-0832).
Visitas guiadas en varios idiomas de 15 a
17.30 hs. Bono contribución: argentinos
$5.- / extranjeros US$ 5.- Estoy personalmente los jueves, y puedo realizar la visita
en húngaro. Esperamos verlos. Cordiales
saludos
Silvia B. Hartman
-----Novedades de Cili Kerekes:
¡Hola, mi gente!
Les estoy escribiendo desde el Perú,
como se lo había adelantado. Abandoné de

una vez por todas Bolivia, pero sabiendo
que voy a volver más adelante en otra
oportunidad ya que me quedaron muchos
lugares por conocer. Realmente es imposible conocer TODO en poco tiempo. En
total estuve tres meses y una semana en
la querida Bolivia. Recomiendo que no le
tengan miedo y que se animen a conocerlo
personalmente.
Recapitulando:
Finalmente trabajé dos semanas de mesera en un restaurante en Copacabana que
atiende principalmente turistas. Trabajé
relajada, comía rico y los dueños estaban
más que conformes conmigo. El único inconveniente es que yo no estoy de acuerdo
con su „ﬁlosofía de trabajo”; pero esto me
hizo aprender a NO hacerme mala sangre.
De todo se aprende... El pago, claro, no
era gran cosa, pero “todo suma”. Lo bueno
era que no gastaba prácticamente en nada.
Mis compañeros de trabajo eran chilenos.
En mis ratos libres estuve en compañía de
mucha gente, principalmente artesanos, con
muy buena energía.
De Copacabana viajé sola a La Isla del
Sol (especiﬁco “sola”, ya que hace rato no
me encontraba así) y me quedé un total de
4 días. Preciosos paisajes y mucha tranquilidad en esta famosa Isla. Una anécdota: el
tramo de Sur a Norte o viceversa se puede
Cont. pág. siguiente

ENERO-FEBRERO 2008

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Noticias de acá y de acullá…

- Argentina:
Alexandra Krisztina Roósz (40), nadadora, de San Martín de los Andes, se dedica
hace 5 años a entrenar todo el año, con
profesor. Es miembro de un grupo de su
edad con los que participa en certámenes
locales o de otras provincias, donde les es
posible concurrir por tiempo y distancias.
Tiene en su haber unos cuantos logros,
algunos bastante importantes, premiados
con medallas y trofeos.
Nacimientos:
- Budapest: El 22 de noviembre pasado a
la madrugada nació
Carola Lizardi, en
un parto normal.
Peso 2,850 kg, altura 52 cm. Tanto la
bebita como mamá
Kati están bien.
(Noticia recibida
Ági, con la hermanita
de Magdi y Matías
recién nacida
Vass, Budapest)
- La Pampa: El 11 de noviembre pasado
nació Marcela Gorondi en Santa Rosa de
La Pampa. La vemos en brazos de su orgulloso papá, Alejandro Gorondi (h), mientras
que mamá
Luján María Martín
se ve igual
de feliz.
¡Con justa
razón! La
bella bebita es la
3ª nieta de
Alejandro
La familia creció en lo de Alejane Iris Godro Gorondi (h), en Santa Rosa
rondi, que
ya le van tomando la mano en serio a eso
de los nietitos…
¡Cálidas felicitaciones del AMH,
Periódico Húngaro de la Argentina!
CARTAS DE LECTORES - Cili

hacer caminando; Cili, la girl scout, lo hizo
caminando, por supuesto… A mitad
de camino una fuerte tormenta y
granizo la sorprendió, por lo cual
nunca se dio cuenta de que se pasó
del pueblo en el que se iba alojar y
caminó al divino botón por distintas
terrazas de cultivo, embarrándose
hasta las rodillas… pasó mucho frío, pero
jamás olvidará el contacto que tuvo con la
naturaleza ese día…
Al cruzar la frontera me quedé un día en
Puno. Aquí realicé un “tour bien turístico”
de la llamada Isla de Uros: 40 islas ﬂotantes,
con piso de totora. Es interesante el lugar
y ver cómo viven - pero lo que a mí no me
agrada es cuando todo está preparado “para
el turista”: deja de ser natural. Sé que soy
turista, al ﬁn y al cabo, pero me considero
turista de otro nivel, con otros valores, con
otras pretensiones.

El guiso de huevos más
grande del mundo

Siófok, Hungría: Unos cocineros añaden huevos cocidos al guiso más grande
del mundo elaborado con este ingrediente
durante el V. Festival del Huevo de Balaton,
en la plaza principal de Siófok, el 14 de
octubre pasado. Además de los programas
relativos al rubro, junto con exposiciones,
hubo conciertos y una serie de programas
para la diversión de una masiva concurrencia. En efecto, suelen asistir decenas de
miles de personas, ya que el Festival se ha
convertido
en una gran
atracción
turística,
con degustaciones,
bailes folklóricos.
El plato se elaboró con 8.000 huevos de
gallina, 2.000 huevos de codorniz, 10.000
patatas, 60 kilos de carne mechada, 80
cebollas, 100 kilos de pimientos (el ají
húngaro) y 20 kilos de tomates. Se espera
que esta proeza sea digna de entrar en el
libro Guinness de los récords.
www.balatonihired.hu
(Gentileza de Omar Zoli Giménez y La Crónica
15.10.07)

Fotó József Kasza

Cont. de pág. anterior

A la noche viajé al Cusco. Llegué a las 5
a.m. y me fui directamente al hostal
que un amigo me había recomendado. Por lo que he visto hasta el
momento, es MUY lindo. Sus calles,
sus casas…
Lo de Machu Picchu queda para
más adelante… - Todavía no tengo
idea dónde pasaré Navidad y Año Nuevo.
Verdaderamente estoy muy bien, disfrutando de descubrir Perú… Hay muchas
cosas que me llamaron la atención aquí:
la gente es más abierta y simpática, las
farmacias son llamadas “boticas”, la comida es un poco más rica que la boliviana
y también barata, los sábados se hace una
feria llamada “baratillo” en donde se puede
conseguir de todo a precio muy económico.
Así, de a poquito, voy a ir conociendo este
país no tan lejano del nuestro.
¡Hasta la próxima! Con cariño, Cili

EL RINCÓN DE MAUSI

CENAS EN LA CASA BLANCA

En la
Casa
Blanca...

Una cena en la Casa Blanca, en Washington, implica etiqueta de corbata
negra, formar parte de una lista exclusiva,
tener invitación - y un menú de cuatro
pasos, de preparación elaborada y presentación elegante. Pero también implica
ausencia de ajo, pan, postres ﬂambeados
y comidas salseadas…
Como cualquier buen anﬁtrión o anﬁtriona, la Casa Blanca observa las inclinaciones culturales, dietéticas y religiosas de
sus huéspedes y hace preparar los platos
en forma acorde. Además, los chefs del
pasado y del presente evitan comidas que,
aunque tengan una presentación delicada,
sensibilizan a sus invitados. Los pescados
de olores fuertes se evitan siempre. No se
sirven preparaciones que tengan salsa por
temor a que la gente se manche. Se trata

de evitar el pan - las migas pueden generar
una sensación de rusticidad sobre una mesa
ﬁnamente decorada con velas y ﬂores…
Los invitados, al responder a la invitación, llegan a especiﬁcar su hábitos de
comida. Walter Scheib III, el ex chef que
sirvió a los presidentes Clinton y Bush,
dijo que la cocina preparaba hasta 50 alternativas distintas de platos a partir del
momento que iban llegando las respuestas
de los invitados: “Uno trataba de ajustarse
a los gustos de sus invitados”. Por ejemplo,
durante una cena oﬁcial ofrecida en honor
del primer ministro de la India, se sirvió un
pescado dorado a la plancha acompañado
de manteca de jengibre, arroz basmati con
pistachos, pasas y vegetales.
“¡Cómo cambiaron los tiempos!” remató
Letitia Baldrige, ex secretaria de asuntos sociales de los Kennedy. “En nuestra época lo
único que nos preocupaba era no ofender a
los musulmanes y a los judíos. A los invitados no se les ocurría llamar a la Casa Blanca
para decir lo que les gustaba o lo que no les
gustaba”.
(Compilado por P. Sebess)

SP. III

Cuidemos la alimentación
durante el verano

Durante el verano hay dos aspectos de
nuestra alimentación a cuidar muy especialmente: elegir los alimentos adecuados
para la época y tener los cuidados necesarios para prevenir las toxi-infecciones.
En la época estival se debe dar preferencia a
los alimentos frescos como frutas y verduras
de distintos colores que nos proveen de
vitaminas y minerales, lácteos proveedores
de calcio y carnes magras de distintas clases
que nos aportan el hierro. Además, se debe
beber aprox. 2 lts. de agua/día.
Cuidar especialmente los aspectos temperatura y tiempo. Las temperaturas
seguras para evitar la contaminación de
los alimentos son a menos de 4°C y a más
de 70°C.
Los alimentos contaminados pueden causar distintas enfermedades o condiciones
clínicas que afectan el tracto intestinal: toxiinfecciones alimentarias. Éstas pueden ser
leves o, en algunos casos, muy graves.
La contaminación ocurre por la presencia de bacterias. Según la temperatura, la
reproducción bacteriana es lenta en las primeras 4 horas (período de latencia) y luego
es tremendamente rápida (especialmente
a temperatura ambiente hasta 40°C). La
tablita es la siguiente: 1 bacteria a la media
hora 2 bacterias, a la hora 4 bacterias, a la
hora y media 8 bacterias, a las 3 horas 64
bacterias y a las 15 horas 150 mil bacterias.
¡Atención! Nunca guardar los restos del
asado en el horno hasta el día siguiente. El
correcto mantenimiento de los alimentos
en casa incluye:
1. ubicar rápidamente todos los alimentos a la temperatura adecuada. Si en algún
caso el congelado perdió su estado debe
cocinarse antes de volver a congelarse. La
heladera por su temperatura inhibe la proliferación bacteriana aunque no mata, y en
el freezer esta acción se potencia.
2. guardar los alimentos en envases cerrados para evitar la contaminación cruzada
(que bacterias contenidas en un alimento
pasen a otro)
(Boletín Plan Médico Hospital Alemán)

¿Sabía usted que...?
…János Bolyai, nacido en 1802 en Kolozsvár, genial matemático, precursor de su época,
descubridor de la “geometría absoluta”, la
revolucionaria geometría no euclediana, creó
una revolución en el pensamiento cientíﬁco
universal, la que resultó ser casi dos siglos más
tarde una de las bases teóricas de la ciencia
espacial, era húngaro?

Despedida del año

En una reunión en Mindszentynum (11 de
noviembre), los miembros de Coral Hungaria y algunos invitados de la Orquesta
Ars Hungarica despidieron el exitoso año
2007. Después de disfrutar de la comida
preparada por Magdi Paál, se proyectó
en pantalla grande la grabación en DVD
de las dos obras orquestales del Festival
Kodály del concierto (septiembre) llevado
a cabo con gran respuesta de público en el
Auditorio de Belgrano. Fue impresionante
volver a escuchar las ovaciones. Luego el
Ing. Fóthy, presidente de Mindszentynum,
saludó a los presentes, felicitó a la directora
artística de Ars Hungarica, Sylvia Leidemann, por su impresionante tarea en la
realización de este concierto y ofreció sus
instalaciones también para el año próximo
para los ensayos de Ars Hungarica, agregando que las consideren su casa.
Durante el brindis de champagne y pan
dulce que siguió, Sylvia Leidemann esbozó
los planes de conciertos previstos para el
año 2008, y el presidente, Miklós Székásy,
relató detalles de su reciente visita al jefe
de gabinete del Ministerio de Educación y
Cultura de Hungría, Béla Petrák, y al Museo
Kodály, donde lo recibieron la Sra. Sarolta
Péczeli vda. de Kodály y la secretaria ejecutiva de la International Kodály Institute,
Marta Vandulek. La Sra. Kodály se mostró
muy entusiasmada por los homenajes realizados a su difunto esposo en Buenos Aires
y prometió su intercesión para lograr que
continúe el apoyo oﬁcial húngaro en 2008.
El material conmemorativo del Festival
Kodály entregado en la ocasión (CD con
las obras corales y orquestales, programa
de concierto y aﬁche gigante) será exhibido
en el Museo Kodály de Budapest.
Miklós Székásy
(Compilado por Miklós Székásy)

…Béla Schick, nacido en 1877 en Balatonboglár, médico investigador de enfermedades
contagiosas como la difteria, inventó la reacción cutánea conocida como “Prueba Schick”,
que permitió reconocer a un chico propenso
a esa enfermedad, y que también estableció
las bases de la nueva ciencia del estudio de la
alergia, era húngaro?

Últimos torneos de este año

En noviembre de 2007
terminamos la actividad de
sala. Los últimos torneos
fueron los siguientes:
17 de noviembre: 4º Prueba Infantiles de FECBA
C.A. Castelar. Resultó
2º Candelaria Bogliano,
ﬂorete femenino mini
3º Manuela Ducatenzeiler,
ﬂorete femenino mini
3º Mateo Petinato ﬂorete masc. mini
2º Gabriel Barrios ﬂorete masc. menores

Augusto Mazzini, Manuela Ducatenzeiler, Candelaria Bogliano, Mº Alberto Soiza y Mateo Petinato
(en Castelar)

24 de noviembre: Campeonato Nacional
Mayores CeNARD:
3º Esteban Gavajda, sable masculino
5º László Gáspár, espada masculina
Nuestro representante László Gáspár
fue nominado en la terna de los premios
COMEDE junto a Federico Muller y Felipe
Saucedo (que ﬁnalmente resultó ganador).
Para dar cierre a este ciclo se organizó
en el Club Hungária un torneo interno
con la ﬁnalidad exclusiva de divertirnos.
Se armaron equipos compuestos de toda
variedad de edades, armas y categorías.
Se compitió por postas y nadie se quedó
sin tirar. Finalizado el torneo, la entrega de

premios estuvo a cargo
de cordiales invitados que
nos distinguieron con su
presencia, como D. Mátyás Józsa, embajador de
Compilado por
la República de Hungría, Henriette
Várszegi
la Sra. Éva Szabó de Puricelli, campeona de tiro, y el Dr. Ricardo
Bustamante recientemente designado
Presidente de la FECBA.
El cierre del encuentro culminó con un
almuerzo familiar donde se compartió un
cálido momento de distensión luego de
un año de arduo trabajo por parte de los
esgrimistas y de todas las familias que las
acompañan.
ÚLTIMO MOMENTO: El 8 de diciembre, el Jockey Club de Rosario organizó el
Campeonato de Masters de Espada. Los
8 mejores espadistas del país fueron invitados, con gran recepción e importantes
premios. Nos alegra felicitar al ganador de
esta competencia, László Gáspár, que nos
demuestra cómo se va aﬁanzando día a día
en su calidad esgrimística.
Retomamos el entrenamiento el sábado 1º
de marzo. Ahora, ¡a descansar y a disfrutar
de las vacaciones!

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

* 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 - Alberto Soiza
INFORMES: Henriette Várszegi henriette@arqa.com – Tel. 4461-3992

SP. IV

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

ESEMÉNYNAPTÁR 2008. JANUÁR-FEBRUÁR
2008. JANUÁR

Január 2-13: Leánycs.tábor (Corrientes) – Fiúcs.tábor (Uruguay)
Január 16-26: Kiscserkész őv. és st. képzőtábor (Brazília)
Január 20, vasárnap, 11 óra: Szt. Margit mise. Gáspár Miklós kanonok.
Öregotthon
Hungária Egyesület és HKK zárva január 14 - február 1

2008. FEBRUÁR: JÓ PIHENÉST KÍVÁNUNK!
Az AMH következő száma márciusban jelenik meg

CALENDARIO DE ENERO-FEBRERO 2008
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

ENERO 2008
2 al 13 de enero: Campamentos Guías (Corrientes), Scouts (Uruguay)
16 al 26 de enero: Campamento-Curso de capacitación Scout. (Brasil)
Domingo, 20 de enero, 11 hs.: Misa Santa Margarita. Hogar “San
Esteban”. Celebra en húngaro el canónico Miklós Gáspár (Budapest)
Club Hungária y Biblioteca HKK cierran del 14/01 al 1º/02/08
FEBRERO 2008: ¡FELICES VACACIONES!
Próximo Nº de nuestro periódico se publica en marzo
A Magyar Református Egyház állandó naptára

- Minden vasárnap de. 10 órakor magyar Istentisztelet
- A hónap 3. vasárnapján spanyolnyelvű igehirdetés, zenés áhitat, közös
ebéd
- Minden 2. szerdán de. 11 órakor Istentisztelet az Öregotthonban
Az igehirdetések megtalálhatók a www.amerke.blogspot.com oldalon.

Magyar katolikus plébánia "Mindszentynum" állandó naptára
- A hónap 1. vasárnapján 16 órakor Szentmise, utána batyus tea és magyar
ﬁlmvetítés nagy vászonra (l. havi eseménynaptárt)
- A hónap 2. keddjén 19 órakor Választmányi ülés és társasvacsora mindenki számára

A Krisztus Keresztje Evangélikus templomban

- A nyári hónapokban a havi magyar Istentiszteletek elmaradnak.

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS

A januári dátumokat már decemberi számunkban közöltük / Las
fechas de enero ya fueron publicadas en nuestro Nª de diciembre
FEBRUÁR: 1. Fóthy András / Beregszászy-Nagy Irén / Quirogáné Mizsey
Szandri - 3. Juhász György / Vass Sándor / Zoroza Gellért - 4. Solda Elda (öo)
- 5. Dr. Endrey László - 6. Molnár László - 7. Jeszenszky Zsuzsi / Haden
Alexandra - 8. Bonczos Zsuzsa / Gorondiné Haynal Edith / Márquez Estela
(öo) / Pérezné Leidemann Sylvia / Pósfay Veronika - 9. Mocsáry Kriszti - 10.
Schönig Esteban (öo) / Sznac István - 11. Papp Gabi / Zumpf Gusztáv - 12.
Lomniczy Mátyás / Zaha Gábor (USA) - 13. Conte Elsa (öo) / Dongó Bakos
Kati - 14. Demes Ferenc - 15. Dr. Farkas Árpád / Fóthy István / Baldoniné
Fóthy Judit / Németh Borbála / Petőcz Ilona / Sznac Istvánné Marta - 17.
Barkátsné Fülöp Margit - 18. Képiró Sándor (MO) / Kerekes Marci / Kissné
Kraft Márti - 19. Lindqvistné Demkó-B. Andrea / Vladár Anna (öo) - 21.
Íjjas Miklós A. / Máthé László - 24. Czanyó Mimi - 25. Mahlmann Szilvia
/ Redl Feri - 26. Lányi István / Mattiauda Luncsi - 27. Íjjas Árpád - 28.
Bonapartianné Graul Trixi / Valentin János - 29. ifj. Becske Gábor / Papp Antal

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!

Desde el 1° de enero 2008:

Embajada de la
República de Hungría
Plaza 1726, Belgrano "R"
(C1430DGF) Bs. As.

(entre Virrey del Pino y La Pampa)

Tel.: +54-11-4553-4646
Fax: +54-11-4555-6859
Embajador: Mátyás Józsa
mission.bue@kum.hu

Consulado:

Virrey del Pino 4025,
Belgrano "R"
+54-11-4555-6862
consulate.bue@kum.hu
Cónsul: (desde 8/01/2008)

Zsolt Király

Atención: martes y jueves,
de 10 a 13 hs.(Sra.Isabel)

www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires

HUNGRÍA EN LA RADIO:
Jueves 12 a 13 hs.:

Música Húngara
Radio Nacional Clásica

FM 96.7 MHz.
Tel.: 4999-0967

Coordina Ars Hungarica

Jueves 21 a 22 hs.:

„HUNGRÍA CERCA”

FM 88 (88.7 MHz)

Tels. 4837-9205 y 4797-9293

Susana Benedek y Nicolás Kerekes

hungriacerca@yahoo.com.ar
www.fm887.com.ar

Sábados 12.30 a 13 hs.:

AUDICIÓN HÚNGAR A

AM-860 Radio DIGITAL
www.digital860.com.ar

¡Aprenda idiomas!

húngaro e inglés
María M. de Benedek: 47992527 - mbenedek@arnet.com.ar
húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry: 47907081 - sbenedek@ﬁbertel.com.ar
Dora Miskolczy: 15-4569-2050
4706-1598 teodorami7@yahoo.com.ar

ENERO-FEBRERO 2008

Eduardo Cazenave (Fund. Proyecto Padres):

Educar a los hĳos

En la actualidad, para muchos padres la diversión es el valor central
en la educación de los hijos y todo se subordina a ella. Sin embargo,
“chicos divertidos” no es siempre sinónimo de “chicos felices”.
En la época de nuestros abuelos inmigrantes, el esfuerzo era el mayor
valor, de modo tal que sólo era bueno y valioso aquello que se había
conseguido a través del sacriﬁcio personal. Poco tiempo quedaba para
disfrutar, para el placer y el buen vivir. Hoy, en cambio, sólo es bueno
lo que es divertido, y la diversión se ha convertido en el mayor valor.
Así, los padres tenemos terror a que nuestros hijos se aburran. Inclusive nos acercamos al colegio porque “no le va bien en matemática”,
pero la culpa es de la maestra que enseña de manera “muy aburrida”.
Comienzan a edades muy tempranas con programas recargados de
elementos, cumpleaños con banda musical, animadoras, disfraces, tortas,
piñatas, souvenirs, pinturas y catering diverso. Si no ponemos todos
estos condimentos, los chicos “no se divierten”.
Tampoco alcanza con invitarle un amigo, le invitamos quince, hacemos un pijama party, con colchones en el piso, películas y pochoclo.
No importa que tengan apenas cuatro años, así es “más divertido”.
Para peor, todo es contagioso y competitivo: si Pedrito invitó a quince,
mi hijo va a invitar a dieciocho, para no ser menos, y que el programa
de él sea el más divertido, y yo el papá más piola.
Además, con una televisión sola en el hogar no alcanza, tiene que
haber por lo menos una por miembro de la familia, para que no se peleen,
si es posible una en cada cuarto. A esto se le suma la computadora, la
PlayStation y el reproductor de MP3.
Para cuando nos queremos dar cuenta, entran en la preadolescencia. Y,
entonces, si el programa no es de noche, es aburrido; si no hay música,
luces y disc-jockey, “es un papelón”. Si están los grandes cerca, es “un
quemo”; si no hay adultos, “mucho mejor”.
En la adolescencia aparece toda la carga sexual, la invasión del alcohol
(porque sin alcohol “no es divertido”), las ﬁestas hasta cualquier hora,
una atrás de la otra e incluso durante la semana cuando empiezan las
ﬁestas de egresados. Como frutilla de la torta, el viaje de egresados y la
ﬁesta en el boliche, un permiso para la “diversión total”, y un consentimiento explícito de los padres a estar ausentes, porque lo importante
es que los chicos se diviertan.
Tal vez, de tanto buscar que se diviertan, nos hemos olvidado de que
el verdadero sentido de la educación, el mismo que el de la vida, es ser
felices, y esto es mucho más proEl Círculo Juvenil Zrínyi
fundo, complejo, completo y traespera los
bajoso que la mera diversión. O tal
sábados a
vez, y sólo tal vez, tanta diversión
todos los
esconda nuestra profunda tristeza,
niños desnuestro vacío existencial y estemos
cendientes
formando una generación de hijos
de húngaros.
divertidos, aunque sin rumbo y sin
Informes:
modelos a imitar.
Anni Beis 4624-4461

¡Feliz cumpleaños!

Abierta todo el año. Atendida por
Hostería "La Esperanza" 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

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

ERDÉLYI

playland park

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

BIBLIOTECA HÚNGARA

Venta y Alquiler
de Propiedades
4229-8433 / 4205-1173

danielerdelipropiedades@ciudad.com.ar

CIERRE DE NUESTRA
EDICIÓN DE MARZO:

Restaurante CLUB HUNGÁRIA
www.arshungarica.com.ar
Cuba 2445 - C1428DHR Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4785-6388 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226
sylvialeidemann@fibertel.com.ar
szekasym@gmail.com

Pasaje Juncal 4250, Olivos

Concesionario R. Omar Giménez

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

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

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos
4799-8437 4711-0144

Viamonte 777 - Buenos Aires
PLAZA DEL PILAR

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

PRESIDENTE: MARTÍN ZÖLDI -mzoldi@dls-argentina.com.ar
Reuniones de la Comisión Directiva: Los 1os., 3os. y 5os. miércoles 21 a 22.30 hs.
Secretaría: Sr. Gustavo: Martes a sábados 18 a 21.30 hs. Domingo 12.30 a 16 hs.

Pueyrredón 2501 locales 13 y 14
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PATIO BULLRICH

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

Buenos Aires

Posadas 1245 locales 2035-2036
Buenos Aires

UNICENTER

Panamericana y Paraná
local 3124 - Martínez

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.lamoszsz.hu/amh
http://efolyoirat.oszk.hu/amh
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