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Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség!

A SZERKESZTŐ
ÜZENETE

 „Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,

mindig szeretni és remélni,
így érdemes a földön élni.”

Ez a számunk (Nº 36) a kolónia évad-
kezdete elejére jut az Olvasóink kezébe. 
Már három éve lesz most március-
ban, hogy az AMH megindult. Csak 
hálával gondolhatok a sok baráti szóra, 
buzdításra, segítségre, amit a legelejétől 
kezdve az elmúlt idő alatt kaptam. Elte-
kintek attól, hogy e tekintetben neveket 
soroljak föl. Azonban nem maradhat 
említés nélkül a hűséges és „mindig ré-
sen lévő” munkatársam, Bonapartianné 
Trixi, akinek kiváló munkája folytán nem 
adódott fönnakadás az adminisztráció-
ban, az újság tördelésében és kiküldé-
sében. Szüntelen bevetése nélkül nem 
lehetnénk mindig pontosak megjelené-
sünkben, Terek Zsófi számvizsgáló nélkül 
pedig elszámolásainkban. Azonban 
nem maradhatnak ki az állandó (mind 
önkéntes!) munkatársak nevei sem, 
kezdve a külföldiekkel: Barkuti Jenő, 
Stirling György, Emődyné Bernáth Anikó és 
Espinosané Benkő Teri Magyarországon, 
Csapó Endre Ausztráliában, Saáry Éva 
Svájcban, Pillerné Tirczka Éva Brazíliá-
ban, és folytatva Argentínával: Bonczos 
Zsuzsa rovatvezető, Zólyomi Kati, a HUFI 
lelkes tudósítója és anyaggyűjtője, Széká-
sy Miklós, Kurucz László, Sebess Péter, 
Várszegi Henriette, a nyelvvel foglalkozó 
Lajtaváryné Benedek Zsuzsi, és megannyi 
alkalmi segítőkész társ, nemcsak írás-
ban, hanem a fényképek beszerzésé-
ben: Jakab Nándi és a profifotós Kiszely 
Gergely barátaink. Mind ismert nevek a 
kolónia, illetve az AMH Olvasói előtt! 
Egytől-egyig mind megérdemlik hálás 
köszönetünket és elismerésünket, mert 
értékes bedolgozásuk nélkül az AMH 
nem lenne az, ami. 

Úgy megyünk neki negyedik évünknek, 
hogy tiszta szívből reméljük: munkatár-
saink kedve nehogy csökkenjen! De azt 
is őszintén óhajtjuk, hogy sem önzetlen 
támogatóink és nagylelkű hirdetőink, 
sem pedig előfizetőink ne hagyjanak 
cserben, hiszen mindent megteszünk, 
hogy kedvükben járjunk és hónapról-hó-
napra egyből tájékoztató és szórakoztató, 
sokoldalú és méltó terméket juttassunk 
el hozzájuk. Továbbra is, célunkhoz 
hűen: elsősorban magyarul! Nagyon 
kérjük újból kedves előfizetőinket: ne 
adják kölcsön – vagy tovább – példá-
nyukat, hanem inkább beszéljék rá az 
érdeklődőket az előfizetésre (a lelkes 
toborzónak saját előfizetését 2 hónappal 
meghosszabbítjuk!). Ezzel hozzájárulnak 
a lapunk nehéz helyzetének enyhíté-
séhez. Köszönjük!

Nem kell külön hangsúlyozzam: az 
AMH hasábjain át népünk önzetlen és 
díjtalan munkásai jelentkeznek a világ 
magyarsága előtt. Az AMH nem üzleti 
vállalkozás, hanem leginkább krónika, 
feljegyzés a történelem részére, hogy mit 
tettek fáradhatatlanul a hazájukból ki-
üldözött magyarság leszármazottai befo-
gadó országuk javára, valamint az Óhaza 
nyelve és hagyományai megőrzésének 
érdekében, hogy az utódok büszkék le-
hessenek rájuk.

Haynalné Kesserű Zsuzsánna

mozgalmár szócikk közé nyilván nem a 
„gaz Horthy-fasiszta érát” dicsérendően 
pöttyentették ezt a néhány adatot, így bátran 
elfogadhatjuk hitelesnek mindet. Természe-
tesen felhasználtam saját jegyzetanyagomat 
is. Lássunk ezekből is egyet! Nagyanyám, 
Sárközy Istvánné, született Bleszkányi Irén 
- a Csobánc utcai elemi iskola tanítónője 
- 275 pengő nyugdíjra volt jogosult. Egy 
pengő ma 1.200-1.300 Ft-nak felel meg, bár 
az írásom megjelenésig ez még változhat 
gyurcsányilag. Unokája (kétszer hosszabb 
munkaviszonnyal, néhány diplomával és 
egy vasas szakmával) mintegy a negyedét-
ötödét kapja ennek a nyugdíjnak. Jó-jó 
- mondhatja az iskolázott olvasó - de az „el-
nyomó értelmiség” (tanítónő) kivételezett 
helyzetben volt, a szegény munkások pedig 
folyamatosan nyomorogtak. No, jómagam 
egy megbélyegzett osztályban érettségizvén 
(Antall József volt az osztályfőnökünk) 
kényszerűségből Angyalföldön dolgoztam 
évekig, s tanultam szakmát. S nemcsak 
szakmát tanultam az öreg szakiktól, hanem 
azt is, hogy az esztergályos kétszeres úr 
volt (Herr Dréher/r/), és glaszékesztyűben, 
keménykalapban ment be dolgozni a Láng-
ba, Ganz-Mávagba - s az általa gyártott 
dízelvonatok máig (ill. pár évvel ezelőttig. 
Szerk.) vidáman szolgálják a dél-amerikai 
közlekedést. 

Üres óráiban nem maszekolt, hanem 
énekelt a gyár kórusában, evezett a gyár 
csónakházában, sportolt a kötelezően (úgy 
bizony!) előírt s felépített gyári sportpályán 
- tehette, mert a feleségének nem kellett dol-
goznia. Gyermekei pedig - óh, borzalom! 
- a hazáról tanultak az iskolában. A hazáról. 
Természetesen - mai szóval – „vesztesei” 
is voltak e kornak. Gyámolításukra ott 
voltak az ONCSA-házak, az ínség-akciók, 
a tehetségmentő szolgálatok... Tehettünk, 
amennyit tehettünk. Hisz ne feledjük: ebből 
a tragédiákkal induló 17 évből 3-4 év a 
Nagy Gazdasági Világválság - épp a köze-
pén! Hogyne lettek volna „vesztesek”! Hisz 
az egész Magyarország vesztes volt! 

És hogyan is állunk azzal a rémületes Hor-
thy-fasizmussal? Mindenekelőtt szögezzük 
le: a fasizmus és nácizmus két különböző 
dolog, elemi tudatlanság és gonosz indulat 
összekeverni a kettőt. Horthy alatt nálunk 
se fasizmus, se nemzeti szocializmus nem 
volt! Szálasi más eset: az valóban náci 
típusú rendszer volt. Később, és idegen 
hatalom katonai megszállása alatt. (Csu-

pán zárójelben, dőlt betűkkel 
fűzöm ide: ma Magyarországon 
új politikai fogalom született 
meg: a nemzeti szocializmus 
ikertestvére, a nemzetellenes 
szocializmus). Nem volt hi-
vatalos ideológia a történelmi 
jog- és szokásrendszer durva 
leváltására, majd erőszakolt he-
lyettesítésére. Nem uralta egy, 
egyetlenegy politikai irányzat 
a médiumokat, és hallatlan 
választék: 1.500 lap, s ebből 

mintegy 400 politikai jellegű jelent meg e 
korban! És bizony nem tartotta rettegésben 
semmiféle terrorrendszer a lakosságot. Csu-
pán az értékeket tisztelő, azokat megőrző s 
továbbadó konzervatív világ volt. Beszélő 
a neve: értékkonzervatív. 

A TARTALOMBÓL:
Új magyarországi konzul ........... 2.o.
Olvasólevelek ........................... 2.o.
Tokaji borok, nektárok............. 3.o.
Bács Zoltánék búcsúlevele ....... 3.o.
Vezetőképző tábor Brazíliában .. 4.o.
MAGYARORSZÁGI helyzet ...... 5.o.
Dr. Bábel Balázs gondolataiból . 5.o.
Az államelnök nyilatkozatából ... 5.o.
Ügyvéd ÉS sportember ............. 6.o.
Koloniális hírek ..................... 6.-7.o.
Benedek Cala emlékére ...... HUFI I.
Ki kicsoda a kolóniánkban ... HUFI II.
Betlehemi Békeláng ........... HUFI III.
Székelyek az Aconcaguán .. HUFI IV.
¡Misteriosa Budapest! .............. SP I
¿La “UERSS”? ........................ SP II
CUMPLEAÑOS de marzo ....... SP II
Nos escriben ........................... SP II
Noticias de Santa Fe .............. SP III
KÉPEK – FOTOS .................. SP IV

(Pest, 1848. február - részlet)
Sokat beszéltek, szépet is beszéltek,
Jót is, de ebbül a hon még nem él meg,
Mert nincs rendében eljárásotok,
Ti a dolog végébe kaptatok,
És így tevétek már régóta mindig;
Látják, kik a múltat végigtekintik. 
(…)
Hiába minden szép és jó beszéd,
Ha meg nem fogjátok az elejét,
Ha a kezdetnél el nem kezditek...
Sajtószabadságot szerezzetek.
Sajtószabadságot, csak ezt ide!
Ez oly nagy, oly mindenható ige
A nemzetben, mint az Isten „legyen”-je,
Amellyel egy mindenséget teremte.
Hol ez nincs meg, bár másképp mindenek
Eláradó bőségben termenek,
S bár az utolsó szolga és a pór
Zsebébül aranyat marokkal szór:
Azon nemzetnek még sincs semmije,
Azon nemzetnek koldus a neve.
S hol ez megvan, bár rongyban jár a nép,
Nyomorg, tengődik mindenfélekép:
Azon nemzet gazdag végtelenül,
Mert a jövendőt bírja örökül.

Nincs itt
mondták az angyalok
a sír üres.
Itt sincs
dobogja meglepett
szégyenkező szívünk.
Itt sincs -
bár itt lehetne.
Jöjj Föltámadott
    szívünket újra töltse be lényed,
    értelmetlen Nélküled az élet.

 (Herjeczki Géza, 1980)

Petőfi Sándor:

Húsvétra – 
Föltámadásra 

Üres szív

Czikó Árpád (Hannover):
SZÁMVETÉS

- egy tanulságos összeállítás történelmünk 17 évéről -
Tizenhét év. Ez a történelemben 

semmicske, apró idő néha megtelik 
nemzetpusztító tragédiákkal, mint 
egykor Mohácstól a török beren-
dezkedéséig, de megtelhet nemzetet 
felemelő építkezéssel, mint máskor: 
az 1832-es reform-országgyűléstől 
a szabadságharcig eltelt több mint 
másfél évtized. 

Épp ennyi, tizenhét évünk adódott - 
hatalmas csapások sora után - végre újból 
egy független Magyarország felépítésére. 
Nem volt könnyű: infláció, munkanélküli-
ség, válságok, kis háborúk, merényletek 
környékeztek bennünket, nagyhatalmak és 
kelletlen szomszédaink acsarkodtak ránk. 
De sikerült. Hazánk lakossága e másfél 
évtizednél alig több idő alatt 1.639.479 fővel 
növekedett. Alap- és középfokú iskoláink 
száma 7.418-ról csaknem a duplájára: 
13.780-ra; óvodáinké 975-ről 1.140-re emel-
kedett. Új kórházat 160-at is építettünk a 
kezdetekkor meglévő 187 mellé, s bennük 
megkétszereződött az orvosok száma. 
2.628 km elsőrendű országutat építettünk, 
vasútvonalaink hossza 8.671 km-re nőtt, 
ebből 243 km-t villamosítottunk - ma-
gyar találmány alapján. Dízelmozdonyok 
gyártásában pedig világelsők lettünk! 
Duna-tengerjáró flottánk összeköti vízi 
útjainkat a világtengerekkel. Államadós-
ságunkat az időszak felére kifizettük, 
sőt el tudtuk engedni a gazdák összes 
tartozását. Megteremtettük a mindenkire 
egyaránt vonatkozó szociális ellátórend-
szert, biztonságos működéshez szükséges 
vagyonnal látva el a nyugdíj- és betegség-
biztosítókat. Ingyenes gyógyszert kapnak 
az egyre növekvő számú cukorbetegek. 
Budapest (gyógy)fürdővárossá vált. Nya-
ralótelepeket építettünk a munkásoknak a 
Dunakanyarban, a Soroksári Dunaágban; 
a tisztviselőknek a hegyvidékeken és a 
Balatonnál. Filléres vonatok szolgálják a 
hétvégi kikapcsolódást. A köz szolgáinak 
(közüzemek dolgozói, köztisztviselők, 
közalkalmazottak) vasúti, üdülési, biztosí-
tási, közüzemi díjbéli és egyéb kedvezmé-
nyekkel honoráltuk áldozatos munkáját. 
Mindehhez a világ egyik legértékállóbb 
valutájának megteremtése is járult. Poli-
tikai téren önállóságra törekedtünk. Kor-
látok közé szorítottuk a szélsőséges pártok 
működését, megtiltottuk a horogkereszt 
használatát, és az Egyesült Államokat 
másfél évtizeddel megelőzve (!) 
eltöröltük a máskülönben csupán 
ideiglenesen bevezetett numerus 
clausus-t. 

No persze nem az 1990-2007 
közötti tizenhét évről szólnak 
ezek az adatok, hanem egy má-
sik időszakról. Horthy Miklós 
kormányozta ekkor a világ-
háborút megélt, spanyolnáthát, 
eszeveszett vörös terrort, és 
Trianont elszenvedő Magyaror-
szágot - vagyis a 1920 és 1937 
közötti, a még új világháborútól mentes 
korszakról szól az írás. Adataim pontosak. 
A „boldog Kádár-korszak” alatt kiadott 
enciklopédiafélékből szemelgettem őket, 
legfőképp az 1982-ben megjelent Magyar 
Történelmi Kronológiából (Akadémiai 
Kiadó). A milliószámra előforduló munkás-

Folyt. a 2. oldalon

AZ 
ORSZÁG-

GYŰLÉSHEZ 

(Fotó Nt. Tóth L. Kristóf, 
San Pedro, Argentína)
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házába az eltávolodottakat. Az üzenet: Jöjjetek, 
emberek!

A statisztikai kimutatások szerint kiviláglik a 
szomorú valóság: Magyarország reprodukciós 
válságban van; a keresztelések száma kevés, a 
bérmálásoké még kevesebb, kevés az egyházilag 
kötött házasság, csökkennek a papi hivatások 
is. Nagy szükség van az imádságra, a hívek 
szaporodására, hogy ellensúlyozódjék az élet 
szekularizálódása!

Mert az Evangélium által hirdetett örömhír és 
világosság helyett az embereket inkább a hegeli 
elmélet, vagyis a szolga és úr viszonyának ellen-
téte köti le. Ez a konfrontáció, e ferde viszonyban 
való gondolkodás okozza a mai erőszakot, mert 
az emberek elmennek az Evangéliumi üzenet 

mellett.
II. János Pál hangoztatta: “Ne 

féljetek!” Ezt az elvet szolgálta 
a városmisszió: “Reményt, 
életet adok nektek!” Életünk ér-
telme, rendeltetése világosodik 
így meg. A bezárkózott lelkek 
megnyílnak a Krisztusi remény 
által, és így válik elviselhetővé 
az élet, mert az örök élet felé ve-
zet ez a fény: vigasz, remény, 
béke és öröm!

(HKZS)

gyermekek neveltetésére, édes-
anyák támogatására.

Sok ilyen eszmény a kolos-
torokban valósult meg. A mai 
világban szükség van az ilyen 
eszményképekre, szüksége van 
rájuk az Öregotthonnak is.

Szent Margit elvonult ko-
lostorba, körülvette magát ma-
gánnyal, csenddel, imádkozás-
sal. A betegekért imádkozott. 
Magyarországnak akkor nagy 
szüksége volt az engesztelő 
láng fényére, az ország igencsak 
a lelkiekben volt szegény. 
Figyeljünk hangjára! Köves-
sük imádságos 

életét! Isten áldására ma is 
szükségünk van!

*
Rövid visszapillantás a vá-

rosmissziókra. Mint tavaly 
is, az Imádság esztendejének 
keretében megtartották szep-
tember 16 és 22 között a ta-
lálkozókat Budapesten. A ki-
száradt lelkeknek szüksége van 
a föltöltődésre. A városmissziók 
célja visszatoborozni az Isten 

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.

SZÁMVETÉS....          folyt. az 1. oldalról
Természetesen nem volt XXI. századi 

értelemben vett demokrácia, már csak 
azért sem, mert a XX. század elejéről van 
szó. A mai fogalmak visszavetítése egy 
más korra elemi tudatlanság vagy gonosz 
indulat - valószínűleg mind a kettő! Mai 
politikailag korrekt mércénk szerint valóban 
antidemokratikus a szélsőséges pártok 
korlátozása. Akkor nemzetet mentett. 
Valóban volt cenzus (1920-tól 50%), viszont 
nem döntötte el végzetesen az ország és a 
nemzet sorsát néhány tányér levessel vagy 
lejárt szavatosságú tésztacsomaggal, esetleg 
a nyugdíjasoknak adott 500 Ft-os utalvánnyal 
vásárolt szavazat. Tekintélyuralmi rendszer? 
A Kormányzó csupán egyszer küldhette 
vissza megfontolásra a képviselőháznak a 
törvényjavaslatokat - emlékezzünk Göncz 
papára, mit művelhetett az Antall-kormány 
törvényeivel! A puszta tekintélyt pedig 
megérdemelte, mint tisztakezű, becsületes, 
erős akaratú magyar vezető! 

Barátaim! Egyszer végre el kellett 
mondani mindezt. 
(http://www.fusz.hu/node/7266)

Január 20-án Gáspár Miklós 
kanonok megemlékező mi-
sét mutatott be a Szent Ist-
ván Öregotthonban Szent 
Margit emlékére, az en-
gesztelés jegyében. (l. hír 
Mi Történtben, 7.o. Szerk.) 
Köszönetet mondott mind-
azoknak, akik eme nemes 
intézmény működésében 
lényeges szerepet töltenek 
be. Íme szentbeszédének 
rövid összefoglalója:

A kolostorok lakói imád-
ságos tevékenysége, a hitnek 
kultúrája és terjesztése áldásos hatással van a 
földi életünkre.

A nemes gondolataik egyik megtestesítője 
Henri Grouès, az abbé Pierre néven ismert 
francia katolikus pap (1912-2007) éppen január 
22-én egy éve halt meg. Megalapítója volt az 
Emmausz laikus szeretetmozgalomnak, amely a 
szegényeket, kitaszítottakat, menekülteket, bete-
geket, az elhagyatott időseket ápolta és segítette. 

Ma hasonlóképpen gondolunk Böjte Csaba 
atyára, aki a semmiből Isten segítségével az 
intézmények tömegét hozta létre az elhagyatott 

Gáspár Miklós kanonok karácsonyi 
miséje a Mindszentynumban                    

(Fotó Trixi)

A Magyar Külképvi-
seletnek új konzulja 
mutatkozik be röviden. 
Isten hozta közénk! 
Sok szerencsét  ú j 
munkakörében!
KIRÁLY ZSOLT

Személyi adatok:
Született Debrecenben, 1966. január 18-
án. Nős, két gyermeke van (Zsolt 17 éves, 
Lívia 14 éves)
Nyelvtudása: spanyol, angol
Tanulmányok:
1988-1991: Külkereskedelmi Főiskola, Áru-
forgalmi szak, Budapest főiskolai diploma
1998: Diplomáciai Akadémia – Madrid: 
Intenzív kurzus nemzetközi kapcsolatok 
témakörben külföldi diplomaták részére
2003-2006: Budapesti Corvinus Egyetem, 
Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi 
kapcsolatok szak, külügyi főszakirány 
– egyetemi diploma (közgazdász)
Szakmai pályafutása:
1997. május: külügyi szolgálat kezdete
1997-1999: Külügyminisztérium Protokoll 
Főosztály – Rendezvényi Protokoll Osztály
1999-2003: III., majd II. osztályú titkár a 
Magyar Köztársaság havannai nagykövet-
ségén
2003-2006: Külügyminisztérium Protokoll 
Főosztály – Diplomáciai Protokoll Osztály
2006-2007: Külügyminisztérium Afrikai és 
Közel-keleti Főosztály, líbiai és egyiptomi 
referens
2006 decemberétől: I.o. titkár

Mise után lazító terefere: b.-j.: 
Leidemann Sylvia, Rubido-Zichy 
Hohenlohe Senta és unokatestvé-
re Gáspár kanonok Budapestről 

(Fotó Trixi)

Kedves Zsuzsó! 
Az utóbbi hónapokban nem, de korábban 

rendszeresen „belelapoztam” a Hírlapba. Na-
gyon tiszteletreméltó az a megtartó misszió, 
amit Zsuzsóék folytatnak. Már csak azért is, 
mert a nyugati magyar világ jeles tollforga-
tóinak (pl. Stirling György, Saáry Éva stb.) 
jelentős kinti fórum már alig maradt.

Kezeit csókolja
Gülch Csaba, Enese, Magyarország

*
Kedves Szerkesztő Asszony!

Nem jártam még Argentínában. De na-
gyon szeretnék a párommal, Kérdy Gá-
borral egy számunkra ismeretlen kultúrát 
közelebbről megtapasztalni. Egy nemrég be-
mutatott ismeretterjesztő filmnek köszönhetően 
mindkettőnkben élénk érdeklődés és szimpátia 
ébredt Argentína iránt. 

Az Argentínai Magyar Hírlap különleges 
felfedezés volt számomra. Magyar vagyok, 
Magyarországon születtem és bár sokat hallot-
tam a diaszporáról és az emigrációról, mind-
ezek távoli homályba vesztek, kevéssé voltak 
valóságosak nekem. Mondhatom, élmény 
magyarul olvasni egy ilyen messzi ország ma-
gyarjairól. Ismeretlenül is ismerősnek éreztem 
a szerzőket, köszönöm! 

Üdvözlettel
Regős Csilla, Magyarország

*
Kedves Zsuzsó!
Szeretettel és barátsággal kívánok Magának 

erőt és egészséget, hogy állandóan javuló 
munkáját folytatni tudja. Amit csinál, azt a ma-
gyar emigráció nagy teljesítményei közé kell 
sorolni, és csak kívánni lehet, hogy még sokáig 
folytathassa. Talán el sem tudja képzelni, mily 
fontos és jelentős a tevékenysége. Remélem, 
hogy ezt emigrációtörténetem készülő új 
kötetében (1995-től napjainkig) kellően mél-
tányolni tudom majd. E reményben szeretettel 
üdvözlöm:

Borbándi Gyula, München
*

Kedves Zsuzsó!
Most jutottam hozzá, hogy az AMH de-

cemberi számát végigolvassam. Elsősorban 
Piller Évának szeretnék gratulálni a brazíliai 
magyarság állapotának ilyen jellegű összefog-
lalásáért. A leírás ugyanolyan telitalálat, mint 
Zsuzsó történeti áttekintése a chacói magya-
rokról a júliusi számban. Ez az a fajta tömör 
adatgyűjtemény, ami sok magyar közösségről 
hiányzik, s amit csak hosszasabb utánajárás-
sal és gyűjtőmunkával lehet felderíteni. Le a 
kalappal!

Más: fontos, sőt kötelességünk, hogy mi 
innen a világ másik feléről is figyelemmel 
kísérjük, mi zajlik Magyarországon. A közel-
múltban többször megesett, hogy otthonról azt 
mondták, hogy sokkal tájékozottabb vagyok az 
ottani dolgokban, mint ők maguk! Az odauta-
zóknak a látható dolgokat könnyű észrevenni. 
Viszont sokkal kevésbé látni a társadalom 
szegénységi küszöb alá csúszott egyharmadát 
(különösen Budapesten kívül), azt, hogy nincs 
pénz alapvető dolgokra, ezért is esnek bele 

sokan abba a csapdába, hogy általánosítsanak, 
ahogy Bonczos Zsuzsa novemberi cikkében 
lehetett olvasni. Ha a nyugdíjból úgy-ahogy 
megélnek, egyrészt annak köszönhető, hogy a 
magyarok között a családi összetartás erős, így 
a kölcsönös gyermeki/rokonsági segítség is. A 
másik meg - a kényszerű megtartóztatásokon 
felül persze - a magyarok találékonysága, 
általában vett takarékossága.

Kezét csókolom
Tóth Gergely, Kalifornia

*
Kedves Zsuzsó!

Ön talán nem is tudja, hogy Magyaror-
szág milyen súlyos gazdasági, politikai és 
morális válságban van. A legnagyobb baj az, 
hogy elképzelni sem tudom, hogy ebből a 
közeljövőben miként lehetne kilábalni, s attól 
tartok a politikai elit is totális kudarcot vallott. 
A közhangulatot a teljes apátia és a kétség-
beesés jellemzi. Ismerőseim jelentős része, az 
egyetemi tanártól a kétkezi munkásig, komo-
lyan foglalkozik a kivándorlás gondolatával. 
Bár nem tudom, ténylegesen hányan indulnak 
meg, de a társadalmi közbeszéd állandó témá-
jává vált a Magyarországról való elmenekülés, 
nemcsak a gazdasági helyzet, hanem a szinte 
mindent megbénító össztársadalmi depresszió 
miatt is. 2001 táján Argentína összeomlott gaz-
daságilag és rengetegen ki/visszavándoroltak, 
de az volt a benyomásom, hogy pszichésen és 
erkölcsileg nem hasonlottak meg annyira az 
ottaniak, mint most Magyarország.

Nem akarom exportálni az össznépi hangu-
latot, csak szemléltetni, hogy milyen állapotok 
uralkodnak itthon.     - cs-y -, Magyarország
(Teljes név és cím a szerkesztőségben).

*
Kedves Zsuzsó!

Már nagyon régen elszakadtam az emigrá-
ciótól. Az utóbbi 3-4 év nagyon megviselt, 
betegség, áprilisi betörés alatti kínzás, erőltetett 
munkairam, nem befejezett magánház épí-
tési szisztéma továbbvitele, a készítés alatti 
könyvem képtárához tartozó kutatási munka 
„előszele” - mind hozzájárul, hogy hosszabb 
időt töltsek Magyarországon, amellett, hogy 
az ottani klíma úgylátszik nagyon megfelel és 
lábraállított. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, 
de korom miatt kétlem, hogy képes volnék ide 
visszaköltözni, mert életcélom mindig a „hasz-
nos lenni” volt, és itt az jóformán befejeződött. 
Viszont pár sor búcsúval tartozok rengeteg 
igazi, de már eltűnt barátaimnak. Majd ha arra 
kerülne a sor, a Hungária könyvtárnak örömmel 
készíthetnék egy-két példányt a spanyolnyelvű 
magyar történelemkönyvemről (La legendaria 
historia de los húngaros), amire szívesen ve-
szek elektronikus előjegyzést is.

Baráti szeretettel
Semsey Tamás, (még) Villa Gesell

*
Kedves Zsuzsó!

Már Ukrajna is megelőzi Magyarországot? 
- Most érkeztem haza Kijevből, ahová az ukrán 
külügyi szolgálat születési évfordulójának 
megünneplésére hívtak meg. Hát Kijev is vi-
rágzik, nemcsak a nyugati autók hemzsegnek, 

de teli üzletek, ízlésesen prezentálva, sok a jól 
öltözött ember, ég és föld, mi volt 10, pláne 15 
éve. A repülő is tele volt utazó ukránokkal. Új 
földalatti vonalak, még mindig olcsó tömeg-
közlekedés. Persze nem Nyugat, de hozzánk 
képest ott is nagy a gazdasági növekedés, jó 
a hangulat. S még az új külügyminiszter is 
fiatal, rokonszenves, világnyelveken beszél, 
és tartalmasan. 

Az jó, hogy legnagyobb szomszédunkkal 
jó a viszonyunk, a kárpátaljai magyaroknak 
sem az ukránokkal van bajuk, inkább saját 
gazdasági helyzetükkel, és hogy Magyarország 
nem ad nekik állampolgárságot. Az viszont 
nem jó, hogy az ukrán kormány azért elége-
dett Magyarországgal, mert ellenszolgáltatás 
igénye nélkül teszünk nekik gesztusokat, mint 
a kishatárforgalmi egyezmény. 

Szeretettel, barátsággal
Jeszenszky Géza, Budapest

(Magyar Köztársasági külügyminiszter 1990-94)
*

Kedves Zsuzsó!
Nagyon drukkolok Nektek az új elnökasz-

szonnyal, de sajnos úgy néz ki, hogy a konti-
nensünk megbolondult! Nálunk esnek össze az 
utak, már minden alaptápételért órákhosszat 
sorba kell állni (tej, csirke, hús, olaj, tojás, 
cukor, fekete bab, szardínia, stb.), eddig egy 
elnök sem épített ilyen kevés szociális lakást, 
mint ez az őrült, helyeken már a benzinért is 
sorba kell állni (nálunk!) - és a nép imádja...

Csókollak
Kunckelné Fényes Ildikó, Caracas

*
Zsuzsókám!

Hálásan köszönöm a gyönyörű szép AMH 
karácsonyi kártyát, jókívánságokat, éppen de-
cember 24-én érkezett! Csodálatosan gazdag az 
újság, szeretném alkalomadtán nagyon pozití-
van kommentálni. Remélem lesz alkalmad sok 
energiát „feltankolni” a nyáron! A soproniak 
nevében is külön ölellek szeretettel

L.F.J.
(Teljes név és cím a szerkesztőségben).

*
Kedves Zsuzsó!

Visszaértünk Indiából egy a szoláris hid-
rogén erőmű tervemet ismertető 19 napos, 
8 városban 11 előadásból álló körutunkról, 
amelynek 5.000 hallgatója volt, és az indiai 
sajtó jóvoltából talán megvalósulhat az áttérés 
a kimeríthetetlen és tiszta energiagazdaságra. 
Öröm volt egy a tudást és a demokratikus in-
tézményeket tisztelő, a jövőt optimistán látó, 
Gandhi szellemében működő és (meglepeté-
semre) népünk felé meleg tisztelettel tekintő 
olyan országban járni, amely Japán és Kína 
helyére lépve Ázsia vezető államává válik, 
ha felvállalja a 3. ipari forradalmat elindító 
új energiagazdaság műszaki részleteinek ki-
dolgozását.

Lipták Béla, Stanford, USA
*

Kedves Zsuzsó!
Gratulálok az idei első publikációhoz, és 

igazad van arra vonatkozólag, hogy inkább 
legyen egy kicsit drágább, mint hogy silányabb 

formában lásson napvilágot. Nagyon érdekes 
továbbá a csellóművésszel folytatott beszél-
getésed. Az újság szerintem nemcsak azért ér-
tékes, mert magyar híreket hoz, hiszen ezekről 
– részben – az Internetből is lehet értesülni, de 
főleg azért, mert egy magyar összefogó kapocs 
úgy a koloniális életben, mint dél-amerikai 
viszonylatban is.

Szeretném remélni, hogy egy kis pihenésed 
is lesz valahol a kánikulás melegben. Kézcsók 
szeretettel                                      Schirl Pali

*
Kedves Zsuzsó!

Először is BUÉK! Az utóbbi időben nagy-
fokú elfoglaltságom miatt elhanyagoltam 
beszámolóim küldését. Remélem a jövőben 
sikerülni fog mulasztásomat behozni. 

Az Argentínai Magyar Hírlapot rendszeresen 
olvasom Csapó Bandi jóvoltából. Gratulálok 
a nívósan szerkesztett laphoz, s különösen a 
terjedelmes ifjúsági rovatokhoz. Dicséret illeti 
Zólyomi Kati – szorgalmas, és önmaga által is 
kritériumként megjelölt – lelkiismeretes be-
számolóit. Lendvai Imrével a tábor ideje alatt 
megtárgyaltuk a Kárpát-medencében és a nagy-
világba szétszóródott magyarság helyzetét, 
s mindketten egyértelműen megállapítottuk, 
hogy az AMH kiváló munkát végez a magyar 
identitás megőrzése terén, s hogy cserkészro-
vata felmérhetetlen szolgálatot végez az ottani 
magyar ifjúság integrálásában.

Szívélyes üdvözlettel, JM!
Kardos Béla, Melbourne
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Sokan azt hiszik, hogy Tokaj (vagy „a 
Tokaj”) egy bor vagy bortípus, mások pedig 
azt gondolják, hogy egy szőlőfajta. Egyikük-
nek sincs igaza. Tokaj egy észak-kelet 
magyarországi kisváros, átvitt értelemben 
pedig Tokajnak nevezzük a Tokaj-hegyalja 

borvidéket, Magyarország leghíre-
sebb bortermelő vidékét, az aszú ha-
záját. A legismertebb, szőlőminőségi 
szempontból első osztályú települései 
Mád, Tarcal, Tálya, Rátka, Tokaj, 
Tolcsva és Erdőbénye. 

Ezen az alig négyezer hektáros 
területen egészen különös termé-
szeti körülmények adódnak, amelyek 
lehetővé tették a vinum regum, rex 
vinorum („királyok bora és a borok 
királya”) termelését. A vulkanikus 
altalajon, agyag vagy lösztalaj, nap-
sütötte lejtők és a Tisza és Bodrog fo-
lyók által meghatározott mikroklíma kimondottan kedvező 
a botrytis cinerea (nemes penész) gomba kialakulására és 
az ezt követő aszúsodásra.

A hosszú, száraz őszökön, reggel ködös és harmatos, de 
verőfényes nappalokon a botrytis szürke penésze lassan be-
fedi a már érett, magas cukorfokú szőlőszemeket, amelyek 
a sejtnedv (víz) egy része elpárolgásával összetöppednek a 
tőkén. A gomba beha-
tolása a bogyóba egy 
aromákban gazdag, 
finom ízvilágot hoz 
létre, ami jellegze-
tessé teszi a tokaji 
borkülönlegessége-
ket, és megkülönböz-
teti az édes, késői 
szüretelésű vagy jég-
bor fajtáktól, ahol 
nincs botrytis támadás.

Természetesen az időjárás évről-évre változik. Ezért van 
olyan év, amikor nagyon sok és kiváló minőségű aszú terem: 
ezek a jó aszús évek, mint 1999, vagy 2003. És vannak 
kimondottan gyönge évek, mint 2004, amikor gyakorlatilag 
nem volt aszúsodás, vagy 2001, amikor nagy volt a mennyi-
ség, de nagyon alacsony a cukorfok. 2007-ben csak az járt 
jól, aki türelmesen kivárta a végét és későn szüretelt, mert 
szokatlanul későn jött be az aszúsodás, amikor a termelők 
nagy része már leszüretelt.

Négy szőlőfajtát találunk Tokajon. A lejtők 60%-át fur-
mint-szőlők fedik. Következik kb. 30%-kal a hárslevelű, 
a maradék pedig sárga-muskotály és zéta. Kizárólag ilyen 
fehér fajták telepítését engedélyezik Tokajon. A vörös, ill. 
kék szőlők be vannak tiltva. 

Többféle borfajta készül a vidéken. A hagyományos bor-
különlegességek az aszú, a szamorodni, a fordítás, a máslás 
és az esszencia. De a termés nagy részét az egészséges (tehát 
nem botrytis-es) szőlőből készült száraz és félédes borok 
adják: ezek a Tokaji Furmint, Tokaji Hárslevelű, stb. A 
XVIII. században ezeket az egészséges szőlőből előhozott 
borokat „ordinarium”-nak nevezték.

Az aszú
Az aszú első említése egy 1500 körül kelt dokumentum-

ban fordul elő: „A vitézlő Garay János bátyámuramhoz mu-
tatom oly szép atyafiságomat, hogy az Tokai Pinzében lévő, 
Hetven Hordó és ötvenkét áttalag Asszú szőlő borokhoz 
nem tartom semminemű jussomat és az eő kegyelmeének 
adom mindegészben”. Az 1600-as években már gyakran 

jelennek meg az 
aszúborra vonat-
kozó említések 
különböző iratok-
ban. Nagyjából 
alig változott a ké-
szítési módja egész 
napjainkig.

A szüretkor a 
szüretelő asszo-
nyok az aszúsze-
meket egyenként 

kiszedik a fürtökből és kis ládákban (régen 25 kilós putto-
nyokban) gyűjtik, utána a szüret végéig, hetekig kádakban 
tárolják, aminek az alján lyuk található. Ezen a lyukon 
csepeg ki az esszencia, ami az aszúszemek saját súlyának 
nyomására kifolyt nagyon magas cukortartalmú lé. Az 
esszenciának egy része visszakerül az erjedő aszúborba, 

egy része pedig sokéves érlelés után 
piacra kerül Tokaji Esszencia név alatt. 
Ez az arany nektár a világ legritkább és 
legdrágább borai közé tartozik.

A kádakban gyűjtött aszúszemeket 
péppé tapossák, aztán erre az aszú-
tésztára mustot vagy újbort öntenek és 
egy-két napig ázni hagyják. Ha három 
puttony aszúszemet áztattak egy gön-
ci hordónyi (136 liter) mustban, akkor 
egy 3 puttonyos aszúról beszéltünk, 
ha négy puttony aszúszemet áztattak 
benne, akkor egy 4 puttonyosról, és 
így tovább. Így számolták régen. Ma-

napság ugyanez a keverési arány, csak máshogy mérik: a 3 
puttonyos aszúnak 60 és 90 gramm/liter a cukortartalma, a 
4 puttonyosé 90 és 120 gr/lt között mozog. Abban a nagyon 
ritka esetben, ha a 6 puttonyos cukortartalmát (150-180) 
meghaladja, akkor már aszú esszenciának nevezzük (nem 
összetéveszteni a tokaji esszenciával, ami, ahogy fentebb 
láthattuk, az aszútészta magától csöpögő nedve).

Az áztatás által 
felduzzadt aszú-
tésztát kiprése-
lik. Szűrés után a 
must/bor fahordó-
ba vagy tartályba 
kerül, ahol befe-
jezik az er jesz-
tést. Pár hónappal 
később,  a  nyá r 
melegei előtt a bor 
lekerül mély, hi-
deg, hagyományos 
pincékbe többéves 
érlelésre. A Bortörvény minimális három év érlelési 
időt követel, amelyből legalább két év fahordóban, de 
egyes borok évtizedekig is képesek megőrizni és növelni 
minőségüket.

Szamorodni, Fordítás és Máslás
Hosszú időn keresztül, a XVII. és XIX. század között 

a legnépszerűbb tokaji bor a szamorodni volt. Akkoriban 
főbornak hívták, és csak a XIX. század elején kapta meg 
a szamorodni elnevezést a lengyel kereskedőktől. Ez len-
gyelül valami olyasmit jelent, hogy „ahogy termett”, mivel 
ez a bor úgy készül, hogy a szőlőfürtről nem szüretelik le 
külön az aszúszemeket, hanem úgy, ahogy jön, egészséges 
és töppedt szemek mind együtt kerülnek a présbe. Így egy 
nagyon gazdag íz és alkoholtartalmú bor jön létre. Néha 
komoly mennyiség cukor marad benne, ilyenkor édes 
szamorodninak nevezzük. Amikor a hosszú erjedés alatt a 
cukortartalom teljesen kiforr, akkor száraz szamorodniról 
beszélünk. 

Az aszúpréselés 
után a kiáztatott 
aszúszemek még 
sok értékes ízt és 
zamatot tar tal-
maznak. Ezért a 
sajtolás után még-
egyszer leöntik 
musttal az aszú-
tésztát, és rövid 
párórás áztatás 
után megint kipréselik. Erjesztés és minimum két év 
érlelés után ebből lesz a fordítás. Kitűnő étvágyerjesztő, 
illata kimondottan aszús, de az íze közel áll a spanyol jerez 
borokhoz, annak ellenére, hogy a jerez-szel ellentétben a 
fordítást alkohol hozzáadása nélkül készítik. A fordítás név 
a régen használt taposózsákok kifordításából származik.

Máslásnak nevezzük azt a száraz bort, ami az első fej-
téskor nyert seprőre, egészséges újbor leöntéséből és újabb 
lefejtésből készül.

*
Az felsorolt Tokaji borkülönlegességek a borvilágban 

egy egyedülálló, többszínű és roppant gazdag íz-, zamat- és 
illatpalettát ké-
peznek. Ezek o-
lyan nagy borok, 
hogy képesek az 
embert egy ma-
gasabb szintű 
gondolatvilágba 
emelni, és gyö-
nyörködtetni az 
Isten teremtése 
nagyszerűségé-
ben.

Zombory István:
TOKAJI  BOROK  ÉS  NEKTÁROK

Szamorodni sajtolás 

Aszúsodott fürt az Istenhegyen (közelről) 

Szüretelő asszonyok Lent a hideg pincében 

Ahogy a január-februári kettősszámunkban már jeleztük, a 
Magyar Külképviselet 1. tanácsosát, Dr. Bács Zoltán Györgyöt 
január 15-ével 
berendelték, 
s z á m u n k r a 
váratlanul. 

Közben ér-
tesített, hogy 
szerencsésen 
megérkeztek, 
és - ahogy írja 
- azóta kissé 
tudathasadá-
sos állapotban 
egyszerre kell az új munkakörével járó feladatokat tanulnia, 
miközben „még benne él Argentína…” - Közöljük hivatalos 
búcsúlevelét a kolónia felé, amelyet indulása előtt pár nappal 
juttatott el hozzánk:
Tisztelt Főszerkesztő Asszony, Kedves Zsuzsó!

Elsősorban szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy az 
Argentínai Magyar Hírlap hasábjain búcsúzhatok el azoktól, akik-
nek személyesen már nem volt módom megköszönni tiszteletét, 
szeretetét, barátságát.

Különös hangulatban ülök a számítógép előtt, pergetem az el-
múlt több mint három év képeit, eseményeit. Tavaly augusztusban, 
amikor szabadságra indultunk Budapestre, valaki megkérdezte: 
meddig maradtok ott? Önkéntelenül csúszott ki a számon: szep-
tember közepén jövünk haza…

Emberi, egyéni szempontból is érdekes, izgató és lebilincselő 
volt az argentínai élet. Szakmailag is sokkal gazdagodtam, de a 
múlhatatlan benyomásokat, érzéseket mégis az adta, hogy ré-
szei lehettünk a magyar közösségnek. Csodálatos volt végigélni, 
ahogy a kölcsönös érdeklődésből bizalom lett, egymás tisztelete 
barátsággá erősödött. Ez is elősegítette azt, hogy – miképp az 
elmúlt időszak eseményei bizonyították – eredményes volt az 
együttműködés a külképviselet valamint a magyar közösség 
intézményei és tagjai között.

Köszönöm, hogy a nagykövetség képviselőjeként részt vehet-
tem az AMISZ ülésein, a kolónia rendezvényein, és köszönöm, 
hogy Bács Zoliként oly sokan megtiszteltek meghívásukkal, ven-
dégül láttak otthonukban, megismerhettük családjukat. Szeretném 
ezt Budapesten mihamarabb viszonozni!

Amikor először találkoztunk, azt mondtam: tanulni szeretnék. 
Úgy érzem, sikerült: rendkívüli kincs birtokába jutottam. Néhány 
nap múlva lejár a külföldi szolgálatom, és visszatérek abba 
a városba, ahol születtem. Otthon továbbadva mindazt, amit 
Argentínától, Uruguaytól és Paraguaytól, valamint az itt élő 
magyarságtól kaptam, szeretném, ha egyre többen értenék meg 
ezt a világrészt.

Feleségem, Léna számára Argentína valóban az új világot 
jelentette: rabul ejtette Latin-Amerika. Beleszeretett a városokba, 
az emberekbe, az itteni légkörbe. Minden percét, minden napját 
élvezte az itt töltött időnek. Amit megtanult spanyolul, azt porteño 
módjára beszéli.

A hazatérésről: a négyéves külszolgálatom augusztusban járna 
le. Az a megtiszteltetés ért, hogy a Magyar Köztársaság Külügy-
minisztériuma magasabb hazai beosztást ajánlott fel, melyet 
még január első felében át kell vennem, ezért kell ilyen hamar 
hazautaznunk. Józsa nagykövet úr, akinek vezetése alatt az elmúlt 
közel három évben aktív és rendkívül szerteágazó tevékenysé-
get folytattunk, továbbá a hamarosan érkező kollégáim - ahogy 
eddig is, ezután is - tisztelettel és megértéssel igyekeznek újabb 
és újabb lehetőséget találni az együttgondolkodásra és a közös 
cselekvésre. Szeretném remélni és kérem, hogy a fizikai távollét 
ellenére változatlanul tekintsenek a közösség tagjának.

Köszönettel és barátsággal kívánok mindenkinek együtt és 
személyenként is boldog, szerencsés új évet, éveket:  

         Bács Zoltán
Dr. Bács Zoltán a kolóniában már bevetette sokoldalú tulaj-

donságait és tudását, gyors eszét, jó modorát és megnyerő, 
simulékony természetét, amiért őszintén hisszük, hogy eddig 
is fölfelé ívelő pályájának legújabb, felelősségteljes posztján 
maradandó érdemeket fog szerezni. Kívánjuk neki és kedves 
feleségének, Léna asszonynak a legjobbakat!             HKZS.

Néhány gondolat, üzenetként:
A január-februári kettősszámunk kiküldése után 

néhány Olvasónk nyilatkozott elégedetlenül, hogy 
egyes hírek miért ismétlődnek több helyen, ugyan-
abban a számban?

Erre igen egyszerű a válasz. Ha többen érzik magukat 
késztetve arra, hogy valamely eseményről beszámolja-
nak, az annak a jele, hogy az a bizonyos esemény nagy 
fontossággal bírt a kolónia életében. Nevezetesen a 
mind nehezebbé váló küzdelemben, hogy a magyar 
nyelvet továbbra is tűrhető frissességben tovább vigye 
és beleoltsa az egymást követő nemzedékekbe. 

Ilyen esemény volt a ZIK által a tavalyi évzárójára 
szervezett „szavalóverseny”. Többen írtak róla, jóllehet 
minden egyes írás más-más szemszögből világította meg 
a témát, különböző meglátásokkal illusztrálva, és így 
megannyi új és érdekes részletet ismerhettünk meg. 

Ez nem fölösleges! A kedves Olvasónak korántsem 
kellene ezen fönnakadnia. Inkább érezze úgy, hogy még 
közelebbről részt vesz az általa esetleg kevésbé ismert 
tevékenységekben, rendezvényekben, és főképpen: a 
szervezők munkájában!                                    (HKZS)

A Bács házaspár figyel az egyik fölköszöntőre az 
AMISZ által szervezett búcsúvacsorán, a Mind-
szentynumban                                    (Fotó Pataky)

Kerektölgyes dűlő

Rátka szélén, az erdő alatt 

Zombory Tomi, a szakértő
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Táborparancsnok:
Hársi Sári cst. 

Állandó kiképzők: Felsővályi Klára st. 
(USA), Piroska Ildikó st. (Ausztria), Piller 
Éva cscst. 

Bejáró kiképzők: Besskó Andrea st., Deráni 
Jármy Andrea (magyar nyelvtanítás), 
ifj. Honfi János cst. (portya előkészítés), 
Lukács Gyöngyi őv. (sport, torna), Tóth 
Römer Eszter cscst. (portya és avatás 
előkészítés)
9 segédtisztjelölt: Bircsák Patrícia őv., 
Bonapartian Edi st., Jeffrey Zsófi st., Kiss 
Koszka Beatriz őv., Kiss Koszka Tomi st., 
Lajtaváry Zsuzsi st., Nunes Fekete Diana 
őv., Yamashita Szabó Yuri őv., Zombory 
Andi st. 

13 őrsvezetőjelölt: Lajtaváry András őv., 
Lajtaváry Márton, Lajtaváry Richárd őv., 
Lomniczy Attila, Papp Mátyás, Arcagni 
Anikó, Gröber Stefi, Jeffrey Teréz, Mattiau-
da Luncsi, Piller Tóth Krisztina, Szentivá-
nyi Vali, Zaha Paula, Zombory Michu

Mintatábor:
Parancsnok: Bester Alessandra cst.
Kiképző: Timár András (tánc, ének, játék)
Őrsvezetők: Budavári Klára őv., Yamashita 
Szabó Tamás őv.
Kisegítő őrsvezetők: Budavári Miklós, 
Piller Mátyás
Kiscserkészek: Derani Jármy Panni, Derani 
Jármy Pedro, Iossi Szabó Sári, Iossi Szabó 
Tibor, Kokron Mátyás, Kokron Olivér, 
Santucci Mérő Vitor, Szabó Juliska, Szabó 
Zsófi, Yamashita Szabó Miklós

A magyar beszéd a VK táborban majdnem 
kifogástalan volt. Először is, mert az USA-i 
angol, ausztriai német, argentin spanyol és 
brazíliai portugál nyelvekkel élő résztvevők 
között a magyar volt a közös nyelv. Má-
sodszor, mert az argentin résztvevők még 
egymás között is magyarul beszéltek (hála a 
ZIK-nek!), és ez természetszerűen magával 
sodorta a brazilokat is. Csak nagyritkán 
hallatszott el egy spanyol vagy portugál 
magyarázat, avagy megjegyzés. Persze a 
mintatáborban nem volt ilyen jó a helyzet, 
de ott is szigorúan magyarul beszéltek a 
vezetők, csak a magyarul még gyengén 
tudók miatt kellett az utasításokat 2 nyelven 
elmondani.

Az őv. és st. avatásra szerencsénkre nem 
esett az eső. Így ennek a megható szépségét 
és varázsát nem zavarta meg semmi.  

A tábor után volt még pár „civil” nap, 
amikor különböző csoportosulásban vá-
rosi programok voltak soron: MASP 
Szépművészeti Múzeum, Butantan kígyóin-
tézet, a Banespa torony 35. emeletéről São 

Paulo város 360 fokban, assado-churrasco 
és a lányok vízbe dobása ruhástól Pille-
réknél, jelmezes buli a Magyar Házban, 
Shopping Cen-
ter, MacDonalds 
ebéd, vásárolga-
tások, stb. Végül 
újra a nemzetközi 
buszállomás - és 
egy nem is nagyon 
szomorú búcsúz-
kodás, hiszen 5 
hónap múlva: 
TALÁLKOZÁS 
i smé t  BRAZÍ-
LIÁBAN, A NÉP-
TÁNCFESZTI-
VÁLON!

Január  16-26 
között lezajlott Bra-
zíliában a kiscser-
kész-vezetőképző 
táborunk, közösen 
a Buenos Aires-i 
39-es leány és 18-
as fiúcserkészcsa-
patokkal.

Az előkészületek 
a táborra már hó-
napokkal azelőtt 
e lkezdődtek.  A 
táborparancsnok-
nak össze kellett 
szednie a tisztikarát, előadóit, helyszint ki 
kellett választani, pontos időpontot eldön-
teni. A brazil jelöltek előkészítő tanfolyama 
is elkezdődött. Aztán megjött Lomniczy 
Mátyás körzeti pk.-tól a jelentés, hogy 
hányan és kik lesznek Buenosból a jelöltek, 
és megkezdődött a vendégek elhelyezése 
São Paulóban. Rohanni kezdtek a napok, 
karácsony, újév - és már érkeztek is a 
vendégelőadók: Felsővályi Klára (Passaic, 
USA) és Piroska Ildikó (Bécs). Még pár nap 
és már ott is álltunk a nemzetközi buszállo-
máson, hajnali fél ötkor, hogy fogadjuk az 
argentin vendégeinket.

A vendéglátó családoknál beindultak 
a mosógépek, mert a 39-esek és 18-asok 
egyenesen nyári táborukból érkeztek, ki 
kellett mosni mindenüket. Szerencsére 
du. kisütött a nap és meg is száradtak a 
holmik.

Másnap reggel már teljesen tiszta egyen-
ruhában ott álltunk a Szent Imre Kollégium 
előtt, és az örömteli találkozások, ölelkezé-
sek után buszra szálltunk és kiindultunk a 
táborhelyre, Juquitibába.  

A táborhely rögtön megnyerte mindenki 
tetszését. Hatalmas terület, sok játszótér, 
és körbe, a hegyoldalakra felfutva őserdő 

(mata virgem), ami vagány sátorhelyekkel 
hívogatott – gondoltuk akkor. A terület 
közepén egy jókora úszómedence. Amit 
azonban csak kétszer használhattunk... 

A lerakodás, elhelyezkedés, sátorverés 
ment, mint a karikacsapás. Már az első 
előadások is megindultak, és akkor szép 
lassan, alattomosan elkezdett esni az eső... 
és többé már el sem hagyott bennünket: 
10 napunkból mindössze 2 nap nem esett. 
Esett reggel, esett délben, esett este, esett 
a tábortüzekre, a sorakozókra, átáztatta a 

sátrakat, eláztatta a szép füves réteket - de 
egyet nem tudott elmosni: a jókedvünket és 
találékonyságunkat! És csodák csodája, az 
őv. portya éjszakáján teljes fényességében 
kisütött a telihold!

A Mintatábor kiscserkészei, akiken a je-
löltek kipróbálták újdonsült tudásukat, csak 
két nappal utánunk érkeztek. Azért minden 
betervezett programpontot le tudtunk ve-
zetni. Két zuhogó eső között lementek a 
szabadtéri játékok, szabadtéri foglalkozás a 
kiscserkészekkel. Megpróbáltuk kicselezni 
az időjárást... 

Mikor a lányoknak már nem volt egy da-
rab száraz holmijuk sem (példa: az egyik őv. 
jelölt, Mattiauda Luncsi, behozta a holmiját 
az ebédlőbe, letette a földre, és 10 percen 
belül egy jókora tócsa vette körül a háti-
zsákját...), a Parancsnokság bevezényelte 
őket a rendelkezésre álló remek kis házba. 
De a st. jelölt lányok, őv. jelölt fiuk és st. 
jelölt fiúk „állták a sarat”, ők kint maradtak 
az erdőben.

A konyha kifogástalanul működött: ízle-
tes és változatos volt az étrendünk. El is 
hangzott az asztaloknál, hogy „még otthon 
sem eszünk minden nap ilyen finomakat”. 

A tábor alatt váltakoztak a szellemi 
és gyakorlati előadások. Minden a 
kiscserkészek kiképzésének módja körül 
forgott. Vezérfonal a 7 módszer, amibe 
be kell majd csomagolni a kiscserkészek 
számára a tanulnivalót: játék, ének, mese, 
sport, torna, 
b á b j á t é k , 
magyarság-
ismeret. Volt 
varázserdő, 
m e s e - a k a -
dályverseny, 
és  a  tábor-
tüzeken tün-
dérek, manók, 
b o s z o r k á -
nyok járkál-
tak közöttünk. 

Ezen kívül a jelöltek hallottak a kiscser-
kész-mozgalom születéséről, fontosságáról, 
a kisgyerek lélektanáról, betegségeiről, 
fegyelmezéséről,  de néprajzról is , 
szereplésekről, megismerkedhettek ügyes 
magyar nyelvgyakorlatokkal, majd önma-
guk megismerésére, fejlesztésére beszél-
getés volt az öntudatos kereszténységről, 
a cserkészvezető jelleméről, vezetői 
felelősségéről és a vezetői öntudatról. 

Táborunkban a résztvevők 97%-a  
cserkészszülők gyerekei voltak, sőt soknak 
már nagyszülei aktív és vezető cserkészek 
voltak. A gyerekek tehát pontosan tudták, 
hogy mit kell csinálniuk, és mit nem lehet. 
A legnagyobb bolondozás közepette, ha 
megszólalt a sípszó rögtön leálltak és várták 
a további utasítást. Remek őrsi indulók, 
zászlók és csatakiáltások születtek. 

BRAZÍLIAI HÍRADÓ (Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól)

Vezetőképző tábor Brazíl iában!

                     Az egész tábor             Fotó Ráth Magi

          Őrsi felállás az induláshoz      Fotó Piller Gida

                       Őserdőrészlet            Fotó Piller Gida

Tanulás és „fényképezkedés”              Fotó Piller Gida

Ebédlő a távlatból, az őserdőtől „elnyert” térségen
            Fotó Piller Gida

Erdei manók a varázserdőben 
Fotó Ráth Magi

                  A zárótábortűz körül        Fotó Piller Gida

A Banespa toronyban            Fotó Ráth Magi

Karneváli buli a Magyar Házban      Fotó Ráth Magi

A jóképű cowboy sikert arat...       Fotó Ráth Magi

b.-j.: Kiss Tomi, Hársi Sári (pk), Piller Éva bá, 
Bonapartian Edi                                Fotó Ráth Magi

b.-j.: Piller Éva, Piroska Ildikó és Felsővályi Klá-
ra                                                      Fotó Piller Gida

A buenosi Edi táncra per-
díti a bécsi Ildikót 

Fotó Ráth Magi

Egyéb képek: http://picasaweb.google.com.br/
ahungara/TBorStb

Leány segédtiszt jelöltek                  Fotó Ráth Magi

Indulás a raj-őrs-raj foglalkoztatásra Fotó Piller Gida

A  
       tábor 

résztvevői:
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részt veszünk a bálnák vadászatáról és 
az űrhajózásról szóló konferenciákon. 
Alkalmanként 3 millió forintért. 

Ezek a hírek-hírecskék azonban csak 
apróságok. Nyakunkon a március 9-re 
kiírt népszavazás, aminek nem kisebb a 
tétje, mint az, hogy fizessünk-e vizitdí-
jat, kórházi napidíjat, és tandíjat, vagy 
sem? Ahogy a kérdések föl vannak téve, 
józan ész szerint az igenlő válasz aligha 
lehet kétséges. (*) A kormány azonban 3 
milliárd forintot fordít ellenkampányra! 
Vagyis arra, hogy a polgárok mondjanak 
NEM-et. 

Ám ez még nem az utolsó stáció. 
Egy bizonyos Albert házaspár népsza-
vazást kezdeményezett a több biztosítós 
rendszer ellen. A reménytelennek tűnő, 
kezdetben mosolygásra késztető kezde-
ményezéshez számos civilszervezet, 
szakszervezet, jobb- és baloldali kisebb 
párt, és a Magyarok Világszövetsége is 
csatlakozott. A hírek szerint néhány na-
pon belül leteszik az asztalra a szükséges 
aláírási íveket, s a választási bizottságnak 
- tetszik, nem tetszik - ki kell írni a soron 
következő népszavazást. Mit mondhat-
nánk: ez valóban az összefogás első jele 
lenne? Ha a hűséges olvasó emlékszik 
még a korábbi hazai beszámolókra, akkor 
talán megmaradt az emlékezetében az a 
miniszterelnöki kijelentés, amely szerint 
„nem szokták megkérdezni a békákat, ha 
le akarják csapolni a mocsarat”. Hát most 
úgy tűnik: a békák elkezdtek brekegni...

Mindez a közbeszéd azonban csak 
a felszínt mutatja. Sokkal mélyebb ez 
a válság. Erre utal az, hogy egyik nap 
váratlanul bejelentették: felfüggesztik a 
kormányzati negyed felépítését. Ehhez 
kívánkozik: az előkészületekre, tanul-
mányokra milliárdok mentek, el itt is! A 
4-es metró építése csillagászati összeg-
be kerül. Ezért néhány metróállomást 
kihagynak... Tekintettel arra, hogy a 
számok már semmit nem tükröznek, 
talán helyesebb, ha a Spanyolországban 
hasonló feltételek mellett épített metróval 
vetjük egybe ezt a beruházást, ami ott 
fele ennyibe se kerül... A Pécsre tervezett 
„Európa Kulturális Fővárosa” elnevezésű 
projekt szintén milliárdokat vitt el, és a 

  Így élünk,  éldegélünk . . .
 (levélrészlet Magyarországról)

Rosszul kezdődött ez a tél. Enyhe 
telet vártunk, mert erről beszéltek a 
tudósok. Azt mondták: egyre enyhébb 
telek lesznek ezután, mivel a globális 
felmelegedés miatt északabbra tolódik a 
mediterrán égöv, s nemsokára olajbogyót, 
fügét leszünk kénytelenek termelni. Erre 
föl októberben megjött a fagy. Kitartott 
novemberben; s decemberben annyi hó 
hullott, hogy alig győztük ellapátolni. 
Hamar kifogytak a szerény házitüzelő 
készletek. Elkezdődött a kapkodás az 
összefagyott tüzéptelepi fa után, amit 
pajszerrel kellett szétfeszegetni. Hogy 
milyen jól éget ez a tüzelő a sparhertek-
ben, kandallókban, arról inkább jobb 
nem beszélni... De a gázfogyasztók is 
megsínylették a telet. Olyan rémhírek is 
keringenek már, hogy 50-60 ezer forintos 
gázszámlák jönnek...

Igazából azonban a hajléktalanok szen-
vedték el a hideget. Ilyenkor, télidőben 
néhány napra mindig rájuk terelődik a 
figyelem. Húsz olyan személyről szóltak a 
híradások, akiket a mentők szedtek össze 
a budapesti utcák zugaiban, kapualjak-
ban, de már nem tudtak rajtuk segíteni. 
Vidékiekről nincs információ. Mintha 
a vidék nem is tartozna már Magyaror-
szághoz...

Ezek a beszámolók azonban nem 
keltenek már se szánalmat, se riadalmat. 
A lakosság igyekszik elbarikádozni 
magát saját gondjai mögé. Csalódott-
ság, rossz hangulat tapasztalható lép-
ten-nyomon, amit a liberális média 
nyereményvetélkedőkkel, botránysztá-
rokkal és régi nagy slágerek felmelegí-
tésével próbál ellensúlyozni. Egyre több 
régi nosztalgia-sláger szól: Hajmási 
Pétertől a Sej-haj Rozi-ig, régi hangsze-
relésben és disco változatban. 

A politika világából pedig követhe-
tetlenül özönlenek a különféle sikkasz-
tásokról, kenőpénzekről szóló jelentések. 
Igazából csak a nagyobb, 10-20 millió 
feletti ügyek számítanak már figyelemre, 
de azok is csak valahogy úgy: Na, már 
megint? Egy-két millió itt már nem kelt 
izgalmat. Amit ezzel kapcsolatban érde-
mes talán megemlíteni az az, hogy ugyan-
ez a liberális média a polgári kormányok 
idején a kormánytagoknak még az ajtó-
nyitását is kritikával illette, most viszont 
nem jut eszükbe semmi érdemleges. 
Mellébeszéléssel, tények elhallgatásával, 
nem létező veszélyekkel való riogatással 
telik a vezető média ideje. Őszintén szól-
va: a tevékenységük leginkább a porond-
segédek fűrészporozásához hasonlatos...

Mindezek ellenére a közéletnek 
akadtak sláger témái az elmúlt hónapban 
is. A fő beszédtéma az egészségbizto-
sítási törvény parlamenti elfogadtatása 
volt. Mint kiderült, mégsem merték az 
eredeti tervet keresztülverni a koalíció 
gépezetén, ezért - hagyományainknak 
megfelelően - megint egy fából-vaskarika 
megoldás született. Vagyis: megmaradt a 
régi egészségbiztosítóból egy darab, és a 
magánbiztosítók is betehetik a lábukat a 
kasszaajtón. Azzal a nyilvánvaló szán-
dékkal, hogy ha lankad a figyelem majd 
szép lassan bejönnek s minden helyet 
elfoglalnak. Meg is szavazták a törvényt 
annak ellenére, hogy még a szavazás 
napján is foltozni kellett a szövegét, s 
országos méretű tiltakozási hullám bon-
takozott ki.

A magyar jogszabályok értelmében 
az új törvényeket a köztársasági elnök-
nek is jóvá kell hagyni. Sólyom László 
azonban visszaküldte ezt a fércmunkát a 
tisztelt parlamentnek. A mellékelt indok-
lását pedig aligha teszik ki az ablakba. (l. 
kivonatos szöveget a szomszédos rovatban. 
Szerk.)

Ami új és mindenképpen dicséretes 
jelenség: mintha életre kelne a jobboldali 
sajtó. Ifjú tehetségeink, még ha nagyon 
szerény lehetőségek között is, de egyre 

több disznóságra derítenek 
fényt, amit ezek után már 
nem lehet a szőnyeg alá 
söpörni. Ez mindenképpen új jelenség. 
No persze meg is kell ezt szenvedni. 
Újabb polgári újságírót vertek össze 
Csintalan Sándor személyében, aki a 
másik táborból igazolt át. A „felelősséget” 
egy - eddig ismeretlen - Magyarok Nyi-
lai nevű szervezet (mi más is lehetne?) 
vállalta magára... A jól értesült polgárok 
pedig azt kérdezik: melyik titkos szolgálat 
kapta ezért a honoráriumot?

Ám ezen a napon volt még egy szavazás 
a parlamentben, ami súlyát tekintve talán 
fontosabb, mint az egészségbiztosítási 
törvény. A Lisszaboni Szerződésről van 
szó, amit szintén ezen a napon osztottak 
ki a képviselőknek, s miután 400 olda-
las anyag: aligha olvashatták el. Ennek 
ellenére, néhány ellenzéki képviselőt 
leszámítva, megszavazták ezt az ország 
szuverenitását erősen korlátozó törvényt. 
Megjegyzendő: elsőként az Unió többi 
tagállama közül. (lásd a SP 2.o.-on a 
Washington Timesből átvett, e témával 
bővebben foglalkozó cikket. Szerk.)

A másik figyelemre méltó beszédtéma 
a kórházi széfek ügye. Horváth Ágnes 
egészségügyi miniszter - akit a köznép 
csak Hordágy Ágnesként emleget - azt 
vette a fejébe, hogy a kórházi lopások 
megelőzése végett minden kórházi ágy 
mellé szereljenek föl egy számkombiná-
cióval működő miniszéfet, hogy a bete-
geknek legyen hol tartani az értékeiket. 
Mert ugye, mi sem nyilvánvalóbb annál, 
hogy aki kórházba kerül, az magával viszi 
a családi ékszereket...

A rendelet mellé fenyegetés is társult: 
Az a kórház, ahol nem szerelik fel a szé-
feket, nem kapja meg az előirt kvótát! El 
lehet képzelni, a kórházigazgatók hogy 
örültek ennek a rendeletnek, azok után, 
hogy sok esetben az alapvető felszerelé-
sekre sincs pénz! Nem beszélve arról, 
hogy ha az idős emberek mégis használat-
ba veszik a széfet és elfelejtik a számkom-
binációt - ami nagyon is valószínűsíthető 
idős korban -, akkor egy háromtagú bi-
zottságot kell alakítani, és csak így szabad 
kinyitni a trezort. Ez a miniszteri rendelet 
600 millióba kerül! A felháborodásra a 
miniszter asszony segítségére sietett a 
baráti média, s kitartó oknyomozás után 
találtak olyan pácienst, akitől a kórházban 
két tábla csokit loptak el! Tehát a széfek-
re szükség van... Rosszindulatú pestiek 
viszont olyasmit beszélnek, hogy a széfek 
után valaki háromjegyű jutalékot kap - de 
ezek oktalan pletykák...

Amilyen hirtelen fellobbant a tanul-
mányok ügye, úgy el is aludt. Történt 
ugyanis, hogy ellenzéki képviselőknek 
feltűnt: meglepően sok tanulmányt írnak 
a külső szakértők. Ebből nagy lárma 
kerekedett politikai körökben. Kelle-
nek-e ezek a tanulmányok? Mivel egyes 
becslések szerint több ezer lehet az ilyen 
tanulmányok száma, elkezdődött a kere-
sés, számolgatás. Az év végi jelentések 
kitartó böngészése során kiderült, hogy a 
Miniszterelnöki Hivatal az elmúlt évben 
120 milliót költött különféle fontos tanul-
mányokra. Akadt olyan 50-oldalas mű is, 
ami 20 millióba került! De tanulmányokat 
írattak a minisztériumok, állami intéz-
mények is. 

Az olvasóban nyilván felébred a 
kíváncsiság: vajon mi állhat ezekben a 
drága munkákban? Nos, a Honvédelmi 
Minisztérium számára írt egyik ilyen 
több milliós munkából megtudhatjuk 
például, hogy: „A bomba egy olyan rob-
banó eszköz, amit általában repülőről 
dobnak le.” Be kell látni, ugye, hogy azok 
a tisztek, főtisztek, akik a HM-ban dol-
goznak és ezt a tényt nem ismerik, azok 
számára ez a felfedezés-értékű ismeret 
alapvetően fontos... Ugyancsak ez év végi 
jelentésekből tűnik ki, hogy szorgalmasan 

beruházásból semmi nem látszik...
A sort hosszan lehetne folytatni, egé-

szen a külföldről vásárolt, leselejtezett, 
lefutott buszok forgalomba állításáig, 
(darabonként 40 millióért), amelyeknek 
árából új Ikarusz autóbuszokat lehetne 
üzembe állítani, hazai munkából, saját 
munkaerővel...

S miközben a köznép a kórházi széfek 
ügyén mérgelődik, az elmúlt hónapokban 
2500 orvos hagyta el az országot, 1500 
iskola bezárása vált aktuálissá!

*
A miniszterelnök Davosban egy brit 

lapnak azt nyilatkozta, hogy miután meg-
emelkedtek a mezőgazdasági termékek 
árai, nem kell már a mezőgazdaságot 
támogatni! Ezen bizony a legelszán-
tabb hívek is megrökönyödtek, tekintve 
a mögöttünk hagyott katasztrofális 
mezőgazdasági évet, s azt, hogy a magyar 
gazdák még csak közelében sincsenek a 
régi Uniós tagállamok mezőgazdasági 
szubvencióihoz.

Most, lapzártakor, az egészségügyi 
privatizációról szóló törvény végszavazá-
sa előtt kordonokat építenek a parlament 
elé, hogy a köznép ne kerülhessen a par-
lamentből kijövő koalíciós képviselők 
közelébe, mert azok fizikailag juthatnak 
veszélybe. Néhányuk házára Molotov-
koktélt dobtak. A legutóbbi szavazás 
alkalmával pedig leköpködték a gép-
kocsijukat, s ezt szeretnék most elkerülni.

A magyar élet tehát forr, fortyog. A 
kormány iránt táplált bizalom pedig a 
végét járja. Nem lehet tudni, mit hoz ez a 
tavasz. Hát így élünk, éldegélünk február 
első heteiben.

Barkuti Jenő, Magyarország 
(* )[A kérdések:
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-

gyógyintézeti ellátásért a jelen népszavazást 
követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi 
napidíjat fizetni?
2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellá-

tásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakel-
látásért a jelen népszavazást követő év január 
1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?
3. Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag 

támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató 
hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást 
fizetniük?]

Ma jár le az egészségbiztosítási pénztá-
rakról szóló törvény kihirdetésének határ-
ideje. A törvénnyel nem értek egyet, azt nem 
írom alá, nem hirdetem ki. Az egészségügyi 
ellátás átalakítását magam is szükségesnek 
tartom, éppen úgy, mint a nyugdíjrendszerét 
is. Súlyos kifogásaim vannak azonban az 
átalakításnak azzal a módjával szemben, 
amelyet az egészségbiztosítási törvény-
nél alkalmaztak. A törvényt kifogásaim 
részletes kifejtésével visszaküldöm az 
Országgyűlésnek. (…) Ezen túl kifogásol-
ható a törvény meghozásának módja, és a 
törvény több lényeges tartalmi eleme is.

(…)
Mi több, a törvényjavaslat a politikai 

háttéralkuk során folyamatosan és lénye-
gesen változott, a legutolsó pillanatig. 
(…) Nem értek egyet azzal, hogy egy, a 
társadalom életét alapvetően és hosszú tá-
von meghatározó törvény ilyen eljárásban 
szülessen meg.

(...)
Összefoglalva: egyetértek azzal, hogy az 

egészségügyben változásra van szükség. 
Azonban egy ilyen nagy reform támogatás 
és bizalom nélkül nem lehet eredményes. 
Sem külföldi tapasztalatok, sem megalapo-
zott gazdasági számítások nem igazolják, 
hogy a törvény javítaná az ellátást.

(...) Ezért döntöttem úgy, hogy a törvényt 
nem írom alá.

Sólyom László köztársasági elnök 
nyilatkozata az egészségbiztosítási 
pénztárakról és a kötelező egész-
ségbiztosítás természetbeni ellá-
tási igénybevételének rendjéről 
szóló törvény Országgyűlés részé-
re történt visszaküldésekor 
(Kivonatosan. Szerk.) 
(keh.hu 2007.XII.27)

Dr. Bábel Balázs 
kalocsa-kecskeméti érsek 

újévi gondolataiból
(töredék)

Ha reálpolitikus lennék, ma lelkiis-
meretem szava szerint nem mernék 
szólni, mert semmi biztató nincs az 
elkövetkező évre.  Magyarország népe 
mennyiségileg, minőségileg zuhan egyre 
lejjebb. Egyre öregebb és betegebb a tár-
sadalom, a halálozás meghaladja a szüle-
tések számát, jószerével csak kutyákat 
sétáltatnak és nem gyereket, unokát. Az 
erkölcsi süllyedés jelzője a beszéd – ha-
zugság, eldurvult, trágár káromkodás 
kifejezi a lelkiállapotot. „Rossz stílus 
– rossz ember.” (Juhász Gyula). Ehhez 
jön még napi tapasztalatunk: az egyre 
nehezebb megélhetés, és a közgazdászok 
által is elfogadott mélypontja gazdasá-
gunknak. Hogy mégis szólok, azért van, 
mert nem vagyok politikus, hanem lelki-
pásztor és hivatásom kötelessége, ahogy 
Szent Pál írja: „Hittem, azért szólottam”. 
– „Ezért nem veszítjük el bátorságunkat, 
mert bár a külső ember romlásnak indult 
bennünk, a belső napról-napra megújul.” 
(2Kor 4. 13,16)

*

Sólyom László államfő gondolata: 
Az nem remény, ha arra hagyatkozunk, 

majd csak lesz valahogy. A remény ennek 
ellentéte: azt jelenti, hogy nem adtuk 
fel. Aki reménykedik, annak van belső 
iránytűje, van miből merítenie.



6.  OLDAL                                   ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                2008. Március

Januárban megjelent téves adatokat helyesbí-
tünk: A Krisztus Keresztje gyülekezet novem-

ber 25-én templomának 50 éves fölavatását ünnepelte. 
Nt. William Stegemann felesége ösztöndíjat kapott dok-
torátusa elvégzésére, ezért meghívásra férjével együtt 3 
évre átköltöztek Németországba. Utólagos hír: a megható 
búcsúztatójukra január 27-én kb. 70 ember jött össze.

*
Szomorú hírek: 

Késve szereztünk tudomást arról, hogy január 24-én Villa 
General Belgranóban 94 évesen elhunyt özv. Káply Ele-
mérné. Erzsébet asszonyban hűséges, kedves előfizetőnket 
búcsúztatjuk. R.I.P.

Siklósi Lajosné szül. Végvári Györgyi (Mar del Plata) 
88 éves korában több hetes kóma után december 24-én 
hajnalban meghalt. 63 év házasság után a 92 éves özvegy 
Lajos bácsi kisebbik lányánál, Siklósi Angelinánál él.

özv. Barkáts Attiláné Fülöp Margit Potyi január 14-én 62 
éves korában elhunyt. Férje, Barkáts Attila halála után egyre 
gyengébb lett, bátyját, Fülöp Sándort Satyát néhány hónapja 
vesztette el (az AMH erről értesített), mindezt nem élte túl. 
A gyászoló rokonoknak az AMH részvétét fejezi ki!

Örömteljes hírek
- A 100 éves Schirl Ilonka néni (2007.IX.4, AMH be-

számolt) nem maradhatott társak nélkül: a Szent István 
Öregotthonban Filippovits Anna elérte őt (2008.I.7), 
Vassné Ágoston Rózsa viszont 101 évesen (2008.I.27) 
mindkettőjüket túlhaladta! Csodálattal és szeretettel gratu-
lálunk mindhárom „hihetetlen” korú ünnepeltnek!
- Január 5-én hajnalban Buda-

pesten röpke 40 perc alatt 
megszületett Blahó Camila 
Ilona, 4,500 kilóval és 57 
centisen. A boldog eseménnyel 
Blahó András és Honfi Julónál 
kiegészítődött a Dreimäderl-
haus! Gratulálunk, és sok 
örömöt kívánunk!  

- Február 11-én este megszületettek a várva várt a Honfi 
unokák: Katica a 8. hónapban egészséges ikerpárnak adott 
életet, császármetszéssel. Ildikó Paula 2,150 kg, Felipe 
Tomás pedig 2,170 kg. Reméljük, a „férfifölényt” a kislány 
hamarosan behozza! Nagy a boldogság és öröm a családban. 
Az AMH szívből gratulál! (Kép a következő számunkban)
- Ladányiékkal együtt örül 

a szívünk, amikor az egész-
séges dédunokáikat látjuk! 
Csak gratulálni tudunk a szép 
szaporodáshoz! Azonban saj-
náljuk, hogy nem itt vannak 
velünk, hanem a szomszédos 
Brazíliában! 

- Magyar esküvő USA-ban: Deák Miki elvette Ol-
savszky Patríciát. A menyasszony mamája, Kuklenyik 

Judit mondta a fölköszöntőt. 
Nagy az öröm! Mindkét 
nászfél – mamástól! - tőlünk 
„származott el”. Az egyházi 
esküvőt azért tartják majd 
itt, hogy személyesen is gra-
tulálhassunk nekik, de máris 
koccintunk egészségükre! 

Látogatók
- A Roósz házaspár (San Martín de los Andes) a Hungáriá-

ban ünnepelte aranylakodalmát szilveszterkor, nagy baráti 
körrel egy asztalnál: az Egyesület Vezetősége, a Boszor-
kányok és a számos barát nagy gaudiummal köszöntötték 
velük együtt az újévet! Gratulálunk!
- Argentínában járt Prof. Szendrő Péter feleségével, és 

Szabó Béla, a Magyar Köztársaság volt uruguayi nagy-
követe kísértében és Benedekné Marika kalauzolásával 
jöttek el a Hungária „szépszobájába” rövid beszélgetésre. 
Prof. Szendrő a gödöllői Szent István Egyetem direktora, 
és meghívásra jött, hogy argentin egyetemekkel karöltve 
kikutassák a műszaki téren való együttműködési, valamint 
adatcsere lehetőségeket. Remélhetőleg sikerrel jár!

Nyaralók (akik már hazajöttek)- és Utazók
- Rovatvezetőnk Bonczos Zsuzsa Punta del Estén
- Heftyné Kató a La Esmeralda-i házában, Uruguayban
- Az Oleander-csoport Costa Azulon, Kerekes Ági házában 

a tengeri habok moraja mellett 10 napon át szorgalmasan 
készítgette az idei (sűrű) programját, de azért adódott idő 
arra, hogy Trixi a szomszédos La Lucila del Maron nyaraló 

Puricelliné Szabó Évával 
meglátogassa Czanyóékat 
Santa Teresitán 

- Paál Laciék is ellátogattak Czanyóékhoz. Tudták, hogy 
minden látogatót örömmel fogadnak!
- Colliáék Colóniában (Uruguay) töltötték az ünnepeket 

és köszöntötték az újévet
- Farkas Árpádék San Bernardón nyaraltak Farkas Erzsi 

húggal és férjével
- Zumpf Gusztiék Tigrén pár napot pihentek a Gorondi 

üdülőházban, míg Gorondi Péter és Judit februárban 
élvezték ott kurta vakációjukat

- A Demes házaspár Villa Gesellben kempingezett
- Zaháék Zomboryékkal pár napra elszöktek Uruguayba 

a fiúcserkésztábor ideje alatt
- Kerekes Marci 1 hónapra Washingtonba utazott a „szív-

csücske” Pachu és családja meghívására
- Wenckheim Mariana (Képíró Magdi lánya) pár hónap-

ra Új-Zélandba utazott, főleg az angol nyelv elsajátítása 
végett

EZ - AZ
- Szabó Anikó pártfogónk lánya, Anikó Villalba hasonló-

an, mint a kolóniánk Kerekes Cilije, nyakába vette a kon-
tinenst és hátizsákkal megpakolva fél év alatt végig akarja 
járni  Bolívia, Ecuador, Peru, Kolumbia és Közép-Amerika 
nevezetességeit. Naplóba öntött élményeit itt követhetjük: 
www.lanacion.com.ar/weblogs/mochilera
- Süllős Lenke nagysikerű évi horoszkópkönyve 2008-ra 

már kapható a jobb kioszkokban, egész Argentínában. Gra-
tulálunk szívósságához és ajánljuk az érdekes tételeket!
- Pappné Rácz Zizi és Zsuzsó szerkesztő szemműtétnek 

kellett alávessék magukat a nyáron. Mindketten a javulás 
útján vannak.
- Prof. Dr. Némethy Kesserű Judit tavaly októberi ittléte 

nem volt eredménytelen. Egyeteme, a New York University 
hivatalos kiküldetésében most néhány hónapra tartózkodik 
Buenosban, hogy az egyetem buenosi fiókja beindulását 
szervezze és fölügyelje. A rokonság és a kiterjedt baráti kör 
nagy örömmel fogadták! Bővebben következő számunkban, 
a Mi Történt rovatban olvashatunk róla.
- A Plaza Hungría Magyar Téren fölállított székelykapu 

fája némi kezelést igényel, és ennek véghezviteléhez kért 
útbaigazítást az AMISZ Magyarországról. A díszkaput 
körülvevő kis füves rész karbantartását tudvalevőleg vállal-
ja a Bíró Alapítvány, amiért az egész magyar kolónia ne-
vében köszönetét nyilvánítja Bíró Marianne asszonynak. 
Utóbbi megállapodott Dr. Bartos Pállal, aki jelentkezett a 
rendszeres öntözés és fűvágás ellátására. Az AMISZ már e 
célból átadta neki a kerítés kulcsait, és az AMH-n keresztül 
nyilvánítja ezért háláját az önkéntes munkáért.
- Az AMISZ továbbra is aktívan igyekszik legyőzni az 

akadályokat annak érdekében, hogy az argentínai tv-tár-
saságok az ingyenes DUNA tv adásait fölvegyék egyik 
csatornájukként programjukba. Várjuk mielőbb! Elöljáró-
ban a DUNA évi naptárát ajándékként küldi a jövendőbeli 
nézőinek. Jelen számunkhoz csatoljuk! 
- Öröm belépni a Hungáriába! Már ahogy fogad a 

gyönyörű melegzöld Kalpakian szőnyeg a bejárattól 
végig föl a lépcsőn a hátsó folyosóig… De a bár-kantin 
helyiségnek teljes renoválásán és átalakításán túl érdemes 
a mennyezetig újra csempézett, tatarozott konyhába bepil-
lantani… Egyenesen étvágygerjesztő a világos, barátságos 
benyomás! Gratulálunk a Vezetőségnek!
- Hosszú levelet kapott az AMISZ a nemrég köztünk járt 

és szerepelt három fiatal magyartól: Endrődy Zoltán-
né Márta, Szakos Erika (énekhangok) és Nagy Attila 
(zongora), amiben kinyilvánítják köszönetüket azért a 
szívélyes fogadtatásért, amelyben az argentin magyar 
kolóniától részesültek. (Föllépéseikről az AMH decemberi 
számában értesített). Így írják: „Az Önök társaságában úgy 
érezhettük, hogy akkor és ott voltunk igazán magyarok... 
hisz a vendégszeretet, az emberekből áradó kedvesség, az 
egyházaknál tapasztalt Krisztusba vetett hit emlékeztetett 
bennünket Széchenyi István szavaira: …magyar ott van, 
hol szeretet és nyugalom van...”
- Siklósi Tamás (Mar del Plata) közvetítette nekünk az 

örömhírt, hogy a Mar del Suron lakó Nagy Krisztinának 
végre sikerült „átvarázsolni” életét: a már lakhatatlan há-
zából elköltözött. Az igen rossz állapotban lévő, de lénye-
gesen tágasabb „új” lakhelyét most már nagyjából rendbe 
hozta - ez által vége vetődött élete egyik végtelenül nehéz 
és kellemetlen szakaszának, amit - bízunk benne - el fog 
felejteni! Vele örvendezünk!

Mit hal lo t t  az  AMH ? 
Mély fájdalommal tudatatjuk mindazokkal, akik 
szerették és tisztelték, hogy 

Wagner Márton gépészmérnök
Tokod (Magyarország), 1921. IX. 16 – 

Buenos Aires, 2007. XII. 5
86 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Gyászolják:
Felesége Wagner Mártonné sz. Ébersz Gabriella
Lányai Gabriella, Marcella és Carolina
Veje Aldo N. Vizcaíno
Unokái, dédunokája, rokonsága és baráti köre 
Argentínában, Magyarországon, Kanadában, 
Angliában és az Egyesült Államokban. Egyben 
köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó 
útjára elkísérték és gyászunkban osztoztak.

19 nap a Csendes-óceántól 
az Atlanti-óceánig…

Lászka János 51 éves budapesti ügyvéddel volt alkalmunk 
informálisan beszélgetni a Hungáriában. Otthon reggeltől 
estig emberekkel tárgyal s vitatkozik, ezért jól esik évente az 
a 2 vagy 3 hét csend és magány, amikor össze tudja szedni 
a gondolatait: immár 14 éve elmegy biciklizni. Kezdetben 
rövidebb utakra - Párizs, Finnország, Spanyolország - később 
hosszabbakra: keresztül-kasul Ausztrália, India, Kína, Viet-
nam, az Egyesült Államok Los Angelestől Washingtonig… 
Most sor került Dél-Amerikára. Budapestről Antofagastába 
repült, onnan átjött az Atacama sivatagon, fölmászott az Andok 
tetejére az Altiplanora 4600 m fölötti hágókon át…

Tüdeje, szíve jól bírta - de szerinte a léleknek kell bírni, mert 
bizony fárasztó tekerni abban a ritka levegőben, fújó szélben. 
Tudta, hogy nehéz lesz, biciklizett már a Himalájában is. 
Nem jó ott fönt, éjszaka 0°, nappal 39° meleg, semmi élet - de 
nagyon szép a sivatag sok színével, szikláival… Bántó, hogy 
útközben nem tudja senkivel sem megosztani a sok szépséget, 
csak fényképekben rögzíti azt. 

Az Altiplanon át érkezett Jujuyba, onnan 4 napon át az 
egyetlen, hosszú, egyenes úton leért Resistenciáig (Chaco) egy 
kanyar nélkül, az elhagyatott, nagyon szegény emberek lakotta 
vidékeken keresztül. Valamikor Chaco gazdagabb tartomány 
volt, még látni XX.sz. eleji szép, nagy házakat, de leromolva: 
sokan elmentek innen. Formosán át jutott Paraguayba. 

Napi kb. 220 km-t halad ha nem magas hegyek között van, de 
ha kellett, megtett már 250-270 km-t is. Asunciónban Tömböly 
Dénes tb. konzul megszervezett számára egy biztonsági kísérő 
autót végig Paraguayon! Ezért nagyon hálás. Így érkezett a 
brazíliai Foz de Iguaçúhoz és a csodálatos vízeséshez. Ki-
hagyhatatlan világszenzáció.

Újból Argentína. Misiones hegyei bicikliseknek nem 
ajánlatosak. San Ignacio jezsuita missziónak a romjai 
benyomástkeltőek. Innen az út tovább: Uruguayananál át a 
termálforrásokhoz! Onnan lefelé Colonia, és hajón át Buenosba 
(2007. december 5-én).

Dél-amerikai benyomások
Váratlanul nagyok a különbségek. Brazíliában szép, fejlett, 

gazdag városokat látott. Buenos Aires lenyűgöző, igazi világ-
város. De erősen meglepő, hogy Chacóban milyen szerény 
körülmények között kénytelenek élni emberek. Az Egyesült 
Államok végig gazdag, Délkelet-Ázsia, Kambodzsa meg 
végig szegény. Argentínában egyszerre szembesült mind a 
kettővel. Az emberek kedvesek. Meg kellett tanulnia alapvető 
20 spanyol szót, és szélesen mosolyogva és mutogatva tudott 
vásárolni, szállást kérni, problémákat megoldani - mindenki 
jóindulatú és segítőkész volt. 

A fölszerelés kevés, fölhalmozott biciklivel nehéz haladni. 
A tapasztalattal kialakult, hogy szinte semmit se kell vinni. 
Hidegben egy kicsit fázik, esőben egy kicsit ázik, néha egy 
kicsit éhes, viszont a kevés holmi adja a szabadságot. Kis sátor, 
hálózsák, kis spirituszfőző, szárított élelem 3 napra… De ha 
beér egy városba, megérdemli a jó szállót, a forró vízben való 
zuhanyozást, és ágyban, párnák közti alvást…

Gratulálunk a sportembernek, kívánunk neki sok újabb 
túrát! Köszönjük a látogatást!                                 (HKZS)

A boldog nagymama, 
Kiss Ferencné Ladányi Éva: 

b.-j.: a 6 hónapos Álvaro-Duarte 
Alexandrával és a 4-éves 

Felipével, Kiss Istvánék 4 és félhonapos Zsófijával, és 
Kiss Guillermóék 12 éves Aline-jával 

A fiatal pár ragyog! Olsavszky 
Patrícia Paty és újdonsült férje, 

Deák Miki 

 b.-j.: Az erősen meghatódott 
anyóstársak: Szekeres 

Jánosné Kuklenyik Judit és 
Meleg Piroska 

Czanyó Adorján Dodó, aki az ar-
gentínai magyar kolónia részére 
27 éven át vitézül szerkesztette 
és kiadta a magyar újságot 

A barnára lesült Puricelliné Sza-
bó Éva vidámságra deríti Dodót

Dodó pihen a hűséges Helga és 
lányuk Mimi gondozásában

Sofi és Cili örülnek a 
hugocskának!
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Január elején élménydús egyhónapos 
vakáció után indult vissza Washingtonba 
gr. Károlyi Sándor honfi társunk család-
jával. A magyar kolónia jól emlékszik rá, 
bár ő nem Buenos Airesben, hanem Villa 
Gesellben élt, ahol kedvelt vendéglőjükben, 
a „Pipacsban” szüleivel együtt dolgozott. 
Ezelőtt 34 évvel, édesanyjával Washing-
tonba költözött és mint biztosítási szakértő 
és ingatlanközvetítő sikeresen munkálko-
dott. Nemcsak észak-amerikai ügyfeleinek 
ajánlotta, hogy Argentínában fektessenek 
be ingatlanba, hanem saját magának is vett 
Buenos Airesben egy öröklakást. December 
23-án házszentelőre voltunk hivatalosak, 
Buenos Airesben, Sándor szépen beren-
dezett “Barrio Norte”-i új lakásába. Régi 

barátokat, ismerősöket nagy szeretettel, 
vidáman fogadott, kedves felesége Emi-
ly és három bájos leánya, Alexi, Kati és 
Emilie körében. A három kislány közül 
Alexi, a legidősebb tud magyarul. Őt még 
nagyanyja tanította nagy türelemmel. Ta-
valy felfrissítette magyar nyelvismereteit 
a Balassi Intézetben, Budapesten töltött 3 
hónap alatt. Emily, Sándor felesége szépen 
megtanult spanyolul a barcelonai egyete-
men. Argentínában nevelkedett magyarok 
itt érzik magukat „otthon” – jó néhányat 
felsorolhatnánk barátaink közül!

*
Januárban a magyar kolónia egyetlen 

kimagasló eseménye Gáspár Miklós ka-
nonok Chilaverten, a Szent István öregott-
honban, Szent Margit emlékére celebrált 
miséje volt. Vasárnap 20-án délelőtt az 
Otthon védnöke, Rubido-Zichy Ivánné hg. 
Hohenlohe Senta meghívására a szokottnál 
is többen jöttek össze. Az otthon lakóinak 
és vezetőségének évek óta nagy örömet 
szerez Gáspár atya látogatása, de az idén 
ehhez még hozzájárult az, hogy a kolónia 
jeles tagjai ilyen nagy számban lelkesen és 
elismeréssel részt vettek az ünnepségben. (l. 
prédikáció összefoglalóját 2.o. Szerk.)

Gáspár Miklós unokatestvére Hohenlohe 
Senta meghívására évek óta Argentínában 
tölti a karácsonyi ünnepeket és januárban 
néhány kellemes nyári hetet. Budapesten 
a Kerepesi temető melletti egyházkerület-
ben teljesít még szolgálatot, nyugdíjasan 
is. Nagy megtiszteltetés és öröm volt 
számomra, hogy meglátogathattuk és 
elbeszélgethettünk vele Hohenlohe Senta 
gyönyörű otthonában, Ing. Maschwitzban. 
Az évszázados csodálatos fák árnyékában 
búcsúztunk el tőle és a vendégszerető 
háziasszonytól. 

nagyestélyi ruhában, férfi ak szmokingban 
(black necktie) vonultak be a csodálatosan 
kivilágított, virágokkal és gyertyákkal 
díszített termekbe. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia ide vetődött társadalmának 
színe-java, Európából érkezett rokonság és 
az argentin “sociedad” pozícióban és anya-
giakban méltó tagjai voltak jelen. Az álló 
fogadást 170 személyre ültetett díszvacsora 
követte. Bevallom, nagyon élveztem, hogy 
ilyen ünnepség még létezik, még ma is van. 
Barátaim nem milliomosok, de régi vágású, 
bőkezű urak, akiknek öröm illőképpen, 
régi tradíciók szerint megünnepelni egy 
részükre ilyen fontos napot. 

*
A társadalmi élet Argentínában és a 

magyar kolóniában nyáron szünetel. Ker-
tes házban lakó szerencsések meghívják 
barátaikat esti asado-ra (fotó), vagy délutáni 
fürdőzésre a kerti medencében. A városba 

még léghűtéssel berendezett lakásba sem 
szívesen mennek be a vendégek. Ezért azt 
nem is szokták erőltetni, mondván „nem 
erőszak a disznótor”... 

É r t -
h e t ő , 
h o g y 
m i l y e n 
b o l d o g 
v o l t a m , 
a m i k o r 
j a n u á r -
b a n  e l -
fogadták 
meghívá-
somat a 
Caracas-

ból Buenos Airesbe áttelepedett Baltha-
zar Márta és argentin férje Eduardo 
(barátoknak Pancho) Francisco, és régi 
barátaik, kedves szomszédaim Omar 
Tacchella (barátoknak Goyo) mérnök, 
feleségével Trefán Erzsikével. Márta 12 
éves korában szüleivel 1956-ban érkezett 
Venezuelába, ott nevelkedett és szerezte 
elektromérnöki diplomáját. Második férjét 
egy közös tanulmányúton Japánban ismer-
te meg. Márta aktív tagja volt Caracasban 
a magyar koloniális életnek. Francisco, 
sikeres elektronikus mérnök, Caracasban, 
2007-ben 62 éves korában nyugdíjba ment. 
Tekintettel a bizonytalan politikai helyzetre 
felszámolta otthonukat, életüket Venezue-
lában és feleségével és 26 éves fiúkkal 
hazájába költözött vissza. Úgy érzem, a 
mi magyar közösségünknek nagy segítség, 
frissítő erő lesz egy ilyen agilis házaspár, 
akiknek tapasztalatain sokban okulhatunk. 
Fogadjuk őket szeretettel.

intézkedik a főváros költségvetésének kere-
tén belül, de eddig még nem sikerült ehhez 
az államháztartásból is pénzt biztosítania. A 
fővárost körülzáró Buenos Aires tartomány 
kormánya hol utánozza a szakszervezetek 
korlátozásában, hol gáncsolja. Nyár van, 
meleg van. Figyelünk. Kívánunk neki - és 
Cristina elnöknőnknek is - sok kezdeti és 
további, tartós sikert.

*
A karácsonyi és újévi üdvözlőlapokra 

hány nap, vagy hét után illik válaszolni? 
Azt hiszem, az „illik” szót törölték az új 
szótárból. Maradjunk a „szokni” igénél 
és ragozzuk el: „szoktam, szoktál, szo-
kott”… Én azelőtt egy héten belül szoktam, 
ma már sajnos „leszoktam”, mint annyi 
más szép régi szokásról. Azelőtt büszkén 
kiállítást rendeztünk a szebbnél-szebb ké-
peslapokból, amit a világ minden részéből 
ilyenkor kapni szoktunk. Nem szedtük le a 
polcról, csak vízkereszt után. Aztán eltettük 
gondosan. Szem előtt tartottuk, azzal a 
szándékkal, hogy a vakáció alatt nyugod-
tan válaszolunk rájuk. Az idén számtalan 
elektronikus üzenetet vagy színes-hangos 
képeslevelet kaptunk, nem értünk rá azon-
nal válaszolni. Talán már ki is töröltük a 
komputerből, mert “Postmaster” fi gyel-
meztetett, hogy a postaláda eldugult… Én 
hagyományos postán színes lapot összesen 
négyet (4) kaptam. Ebből az elsőt az Ar-
gentínai Magyar Hírlap küldte postán 
az újsággal. Megköszönted? Én 3 héten 
belül. A további hármat megköszöntem 
Interurbán telefonon. Viszont bevallom (és 
szégyellem), hogy színes képeslapot postán 
nem küldtem senkinek.

Régi szép estélyek, illő, tradicionális 
formák szerint ma már ritkán adódnak. 
Magyarországon, a két világháború között 
az angol, vagy a bécsi „etikettet” (formákat) 
követték. Egy írásbeli meghívásnak nevet 
adtak, mint pl. „ültetett vacsora”, „bál”, 
„koktél”, „teadélután”, „fogadás”. „dísze-
béd”. Ennek alapján a megjelenés pontos 
ideje, helye mellett megfelelő öltözet is fel 
volt tüntetve. A meghívó alján a rejtélyes 
betűk: R.S.V.P. (répondez, s’il-vous-plaît): 
„válaszoljon, kérem”.

Kedves fi atal olvasóim, ne higgyétek, 
hogy a mai demokratikus globalizált 
világban ezek a szabályok teljesen el-
vesztek. Gazdag, palotákkal és személy-
zettel rendelkező társadalmi körökben 
még akadnak házi fogadások, de a világon 
mindenütt ma már erre termeket bérelnek. 
Nálunk Argentínában az egyéni összejöve-
teleket egy nevezővel “fi estának” hívják; 
a formákat pedig mindenki kötetlenül, 
saját ízlése szerint rendezi, vagy fogadja 
el. Év végén, egy európai tradíció szerint 
rendezett, rendkívül elegáns estélyre vol-
tam hivatalos itt Argentínában. A “Círculo 
Militar” ma is Buenos Aires egyik legszebb, 
legpatinásabb épületében ünnepelték 50 
éves házassági évfordulójukat Georg és 
Elisabeth Porak-Varna. Georg az Osztrák-
Argentin Kultúrkör elnöke, és a Mozarteum 
Argentino vezetőségi tagja. A hölgyek 

  Mi történt?   Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

Elöl b.-j.: Bobrik György, Monostoryné Kövesli-
gethy Ildikó, Mahr Lívia, Kurucz László; hátul: a 

háziúr, Bingert Iván

A szerző, Balthazar Márta,
Trefán Erzsike 

Egy aranylakodalom pazar megünneplése...

b.-j.: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta, a mindig 
résen lévő Artis, Haynalné Kesserű Zsuzsó, 
Gáspár Miklós kanonok, Némethy Kesserű Judit, 
Haynal Alajos

Kell hozzá egy kis extra energia, egy lökés. Először 
szólítom meg ebben az évben, 2008-ban, az Argen-
tínai Magyar Hírlap olvasóit. „Egy Optimista vallo-
másai“ címmel, mosolyogva kellene kezdeni. 

Köszörülöm a torkomat, hegyezem a láthatatlan 
ceruzát. Vidám hangot keresek. Nem megy - meleg 
van. Életemben először, az új év első napjaiban 

MINDEN  KEZDET  NEHÉZ

- szól a magyar közmondás. Buenos Aires 
előrelátó népe nem tette próbára türelmét 
és időben megszökött a tengerpartra, ahol 
könnyebb kivárni a hőmérséklet enyhülé-
sét. A fővárosban bennrekedt sorstársaink 
viszont példás fegyelemmel és türelemmel, 
árnyékos fák alatt vagy lefüggönyözött 
szobákban, ventilátorok mellett várták 
az enyhülést. Ezek a türelmes, szobákba 
zárkózott társaink óriási veszélynek teszik 
ki magukat (nincsen rózsa tövis nélkül…): 
elszántan kell felvegyék a harcot, nemcsak 
a hőség, hanem a televízió borzalmai ellen 
is. Szerencsére a remélt jutalom két hét alatt 
megérkezett. Lehűlt az idő. Végre tudunk 
gondolkodni és bátran a jövőbe tekinteni. 
Ne bízzuk el magunkat, a nyár csak most 
kezdődött.

Mit szeretnénk, mit remélünk 2008 
kezdetén? Ha hinnél az imádság erejében, 
mit kérnél a Jó Istentől hazádnak, családod-
nak, saját magadnak? Mit kérnél azon kí-
vül, amit általában mindennap kérsz, mint 
egészség, öröm, béke, siker, pénz, csend-
rend? Rá fogsz jönni, hogy semmi mást. 
Már ez is túl sok! Fordítsuk fi gyelmünket, 
mint egy refl ektort bizonyos részletekre.

*
- 2008-ban új kormányunk mit való-

sított meg, kezdett el, az ígért tervekből? 
Kormányunk egyelőre nyaral, gondolkodik, 
türelemre int. Legközelebb márciusban 
érdeklődjünk újra… Addig is osszuk be jól 
a jövedelmünket, mert jóllehet a fi zetéseket, 
nyugdíjakat 20%-kal emelték, de ez nem 
fedi a sokszázalékos infl ációt. Nyugdíjasok, 
akik életszínvonalukat csak a matracból 
havonta előszedett megtakarított dollárjuk-
ból tudják fedezni, állnak a legrosszabbul. 
A dollár 3 éve nem emelkedett, az árak 
viszont pesóban 100%-ot emelkedtek. Hány 
életévünk van hátra? Szerencsére nem tud-
juk. Nézzük ezek után az örvendetes napi 
híreket, jövendöléseket.

- Kiszabadítottak Kolumbiában a 
terroristák poklából, 6 évi fogság után, 
két ártatlan, túsznak elrabolt nőt. Örven-
detes. Csak az nem tetszik, hogy ebben a 
világraszóló sikerben a mi volt elnökünk, 
Néstor Kirchner, Venezuela elnökével, 
Chávezzel osztozik, aki egy szélsőbaloldali 
opportunista demagóg. „Madarat tolláról, 
embert barátjáról”. Köztudomású, hogy 
Chávez nemcsak politikai sikerek érdeké-
ben támogatja a kolumbiai terroristákat, 
hanem többmilliárd dollár érdekében, amit a 
kábítószerek raktározása és továbbszállítása 
az ő országának jelent.

- Nem tudom, miért jutnak mindig ma-
gyar közmondások az eszembe? „Pénz 
beszél, kutya ugat…” Rémes valóság. A 
politikában, az életben - miért van olyan 
döntő súlya a pénznek? Napjainkban a 
Jövő bizonytalan, ezért kúszott fel az arany 
értéke még soha nem tapasztalt magaslatra. 
Ezért érte el a kőolaj az eddigi legmaga-
sabb árát. 

- Észak-Amerikában megkezdődtek a 
választási harcok. A politikai jóslatok pon-
tosan kimutatják, hogy melyik elnökjelölt-
nek van a legnagyobb esélye, melyik kapta 
a legnagyobb anyagi támogatást híveitől. 
A világ legdemokratikusabb államában is 
„a pénz beszél”?... Nem titokban, illegá-
lisan, kofferben eldugva kapják a pártok a 
pénzt. Nyíltan adományoznak! Fogadnak 
pártjukra, jelöltjükre, akár a lóversenyeken 
a favorit lóra.

- Argentína fővárosa, a “Capital”, az 
ellenzéki Mauricio Macrira fogadott, aki 
közbiztonságot, rendet-csendet ígért. Új 
Fővárosi kormányfőnk keményen harcol és 

„A türelem rózsát terem” -

határozottan szomorú voltam. Rájöttem, hogy a 
legtöbb ember szeret szenvedni, felháborodni, vagy 
lemondóan károgni. Kimondottan terhükre van, 
ha valaki kedves erőszakkal fel akarja őket rázni. 
Csodálatos gyógyulásom óta, immár 10 éve, fela-
datomnak szabtam ki, hogy másokat felvidítsak. 
Elszomorított, hogy erre a legtöbben nem tartanak 

igényt. Új szemszögből nézve új megoldást talál-
tam: hagyjuk egymást békén! Nem szabad tanácsot 
adni, csak ha kérik. Nem kell minden áron akarni 
segíteni, csak ha kérik! Az emberi kapcsolatokhoz 
a legfontosabb, de nem elég a SZERETET. Az új 
esztendő minden napján, ráadásul, kérjünk hozzá 
Istentől TÜRELMET. 

Georg Porak és családja 

Egy kedélyes házszentelési vacsora: gr. Károlyi 
Sándor, szép családjával 



8.  OLDAL                                   ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                2008. Március

- A megjelent írások nem fejezik 
ki szükségszerűen a szerkesztő vé-
leményét, 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 
befi zetése után közlünk. 

INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

Dr. Constantino 
Miguel Alitisz

abogado
Libertad 480  2º  Capital

14 a 18 hs.
4382-2990 / 15-5481-0957

cmalitisz@yahoo.com.ar

h
“Kiművelt emberfők 

által tenni nagy
nemzetté a magyart!”

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 - DIS-
TRITO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal 
4250, (1636) Olivos, Bs.As. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -15-5703-1800 
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES -  CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO 
REGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 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@fi bertel.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@fi bertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@fi bertel.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 ARGENTINO-
HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. - Av. R. Sáenz Peña 720 piso 9° “E”, 
(1035) Buenos Aires. Tel. 4326-5107 - info@camara-hungara.com.ar
MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" –  Pacífi co Rodríguez 6258 
(ex 1162), (1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com
MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG - ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL 
HÚNGARA. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 - 
jakabterek@ciudad.com.ar
MHBK - MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE - COMUNIDAD DE 
CAMARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – Sargento 
Cabral 851, 1° A (1059) Buenos Aires Tel. 4328-8209 / 15-4949-9640
SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. Moreno 1666, (1636) Olivos, 
Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@ciudad.com.ar
 VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN DE LOS CABALLEROS VITÉZ. 
Capítulo Argentino. Tel/Fax (5411) 4715-2351 - nvattay@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. 0351-481-8531 / 
0351-156-144-070 / fi lipanicslili@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.

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

Carlos Pellegrini 743 
p. 10. of. 45

Buenos  A i r e s
Tel.: 4322-0902

Kérjen órát

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Az  argentínai  magyarok  független  folyóirata
Kiadó-szerkesztő: Haynalné Kesserű Zsuzsánna

Rovatvezető Bonczos Zsuzsa
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné, Graul Trixi

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

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

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martin Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4823-9347

Az áprilisi számra 
a lapzárta: március 10

  Anyag és hírek beküldésére 
4711-1242 

amagyarhirlap@yahoo.com
Esta edición fue impresa en 

IMPRENTA  ALFA  BETA  S.A. 
4522-1855

A havi lapzárta után történt 
eseményekről szóló be-
számolók és hírek csak egy 
hónap késéssel jelenhetnek 
meg. 
Számítunk Olvasóink szí-
ves megértésére!

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4581- 8895
15-5026-4512 

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 (2x) - Dr. Farkas Ferenc (3x) - Gorondi István és 
Edith - Gosztonyi Attila - Grosschmid Mária (Mo) - “Instituto 
Internacional de Artes Culinarias Mausi Sebess” - K.I. - Luraschiné 
Földényi Judith - Móricz Istvánné (2x) - Dr. Némethy Kesserű Judit 
(U.S.A.)(3x) - N.N. -  N.N. - Dr. Orbán László (3x) - Rubido-Zichy 
Hohenlohe Senta (3x) - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa (3x) 
- Zombory István

Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich (x2)

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

2008: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Dr. Némethy Kesserű 
Judit - Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich

Minden 
magyar 

származású 
gyereket 

szeretettel 
vár a

Zrínyi Ifjúsági Kör 
(hétvégi magyar iskola)
Beisné Mocsáry Anni

4624-4461

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

Tel. 4799-8437
haynal@fi bertel.com.ar

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Dra.  Dancs Zsuzsanna
Abogada

A. Brown 3185 piso 2 Of. 4 
Mar del Plata

Tel.: 0223-494-0339 
susanadancs@sinectis.com.ar

Eladó: Budapest, Hű-
vösvölgyi út, két bejáratú 
igényesen felújított 140 m² 
4-szobás, 2-fürdőszobás 
lakás kertes társasházban. 
Gázfűtés (cirkó), 110 & 220 V.   
Irányár: 53 M Ft (US$ 290.000) 
Megtekinthető:

www.gyiki.com
Érdeklődni: 

1-714-993-0525 vagy 
36-1-200-7703
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai   Ifjúsági rovat

Rakd el  a  HUFI minden számát úgy,  hogy -  mint  kis  „könyvecske” -   a  kezed ügyében legyen.
A néprajz,  néptánc,  cserkészélet  gyöngyszemeit  gyűjtögetjük számodra!

Nagyon világos lett előttem, hogy Cala, akivel addig 
alig váltottam szót, példával tanít.

Nagyon világos lett előttem, 
hogy mi az, ami annyira vonzó a 
szívvel élt cserkészetben.

Mert mindezt saját bőrömön 
tapasztaltam.

Köszönöm Neked, Cala, ennyi 
év távlatából, hogy erre mind 
rávilágítottál, nem hangos szó-
val, de a lélekben meggyőződött 
ember csendes, biztos magatar-
tásával. És, hogy magatartásod 
soha nem változott, sem jó, sem 
rossz időkben.           

Cserkészélete mások számára is példa volt! Cser-
késztestvérei így írtak róla:

„A cserkészet egyik alapelve, hogy a vezetés 
elsősorban példa, és ezt Calabának sikerült úgy átadni 
nekem, hogy még most is csodálkozom rajta, ha visz-
szagondolok rá.”

„Belőled egész életeden keresztül mindig csak a jó 
sugárzott mindenkire, aki csak a közeledben volt.”

„Kedves, nyugodt, úri modora, állandó mosolya, a 
mindig pozitív hozzáállása a dolgokhoz… Cala egyike 
azon magyaroknak, akihez csak kellemes, kedves emlék 
fűz… Mélyen sajnálhatjuk, mint új nemzedék cserkész-
szülei, hogy Calák sajnos nincsenek már. Én nagyon 
örülök, hogy a közelében voltam cserkész és vezető.”

„Caláról meg Janiról annyi gyönyörű emlékem van, 
hogy nehéz eldönteni, hol kezdjem a felsorolást. Most, 
mint felnőtt, többgyerekes anya és munkásfejjel, nem 
tudom elképzelni, hogyan tudtak Cala és Jani annyi 
időt meg energiát áldozni és nyújtani a fiatalságnak, 
és közben a mindennapi családi és munka felelősségeit 
vállalni.”

„Boldog lehet az a külföldi magyar cserkész, akit 
Te képeztél ki segédtisztnek. Talán nem is tudja, hogy 
milyen nagy kincset kapott - egy életre.”

„Nem hangos szóval, hanem a lélekben meggyőződött 
ember csendes, biztos magatartásával világított rá a 
dolgokra.” (*)

Ilyen gondolatokkal emlékszünk most is rá. 
Hálásak lehetünk Istennek mindazért, amit Calabától 
kaptunk!

Gyermekei Benedek Zsuzsi és László 
(*) Több visszaemlékező idézet Calabáról l. AMH 2007. 
március HUFI rész 3.o. Szerk.

„A vezetés elsősorban példa”
Gorondiné Meleg Judit írta 1998 februárjában:

1962 januárjában vettem részt a plátanosi 
segédtisztképző táborban. Úgy emlékszem vissza 
erre az időre, mint cserkészéletem aranykorára. Ekkor 
ébredtem rá, tudatosan, a cserkészet lényegére.

A tábor vezetői, előadói mély nyomot hagytak 
életemben. Ekkor alakult ki olyan baráti csoportom, 
amelyről biztosan tudom - sok év elmúltával és kilo-
méterekben számított távolságok ellenére is -, hogy 
maradandó.

A tábor nem volt „könnyű” számomra. Egyrészt, 
a segédtisztképző táborban a legfiatalabbak közé 
tartoztam: tartottam attól, hogy nehéz elérnem az 
„idősebbeket”. Másrészt, a gyakorlati cserkészismere-
tek terén igen gyenge volt a tudásom, önbizalmam.

Kimondottan izgultam, amikor elérkezett a vizsgázta-
tás pillanata. Amikor a térképészetre került sor Cala volt 
a vizsgáztató, és tudom, hogy fél perc elteltével világos 
volt számára, hogy értelmetlen a sok kérdezősködés. 
Szép nyugodtan, mintha ez lenne a legtermészetesebb, 
elmagyarázta a feltett kérdés megoldását. Amikor már 
biztos volt, hogy – végre-valahára – ezt megértettem, 
elmondatta velem. Természetesen így sikerült is he-
lyesen válaszolni!

Igen boldogan mentem tovább a pályán.
Nagyon világos lett előttem, hogy a térképészet még-

sem annyira sötét terület, mint aminek addig véltem.
Nagyon világos lett előttem, hogy mit jelent a 3. 

cserkésztörvényt átvinni a gyakorlatba: „A cserkész, 
ahol tud, segít.”

Ha kinyitjuk az Encyclopaedia Hungaricát (lexikon, 
amely a magyar múlt és jelen témáit tárgyalva a szét-
szórtságban élt vagy élő magyarokra is kiterjed) és a 
B betűnél megkeressük Benedek Lászlót, a következőt 
olvashatjuk:

„Budapest, 1936. március 16. Elektromérnök, 
cserkészvezető. A Buenos Aires-i egyetemen szerzett 
mérnöki diplomát 1959-ben. Az 1960-as években a 
Buenos Aires-i 12. sz. Kinizsi cserkészcsapat parancs-
noka volt. Később mint argentínai országos megbí-
zott, majd kerületi parancsnok, végül mint a Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség társelnöke veszi ki részét 
a szövetség dél-amerikai kerületének irányításából. 
Számos vezetőképző tábor parancsnoka.”

De ha bárkit is megkérdeznénk, kiről van itt szó? Azt 
felelné elmosolyodva: „Calabáról”… 

Calabá egy mély, igazságos, emberi érzésekkel teli, 
igazi ember volt. Talán egyik legszebb erénye az volt, 
hogy mindenkiben meglátta a jót, az értéket. Az élet 
mindennapjában talált mindig örülni valót, akkor is, 
ha talán felhős, viharos idők voltak. Mély hittel, a 
jézusi szeretet parancsolatának fényében igazán élte 
az életet. És mennyire sokat nyújtott a magyarságnak, 
önzetlenül, teljes meggyőződésből! Hány tábor, hány 
segédtisztképző tábor... Hány Zrínyi Ifjúsági Körben 
leadott magyaróra, mennyit lovagolt a magyar kiejtési 
bázison, és mennyire igaza volt... Mert milyen fontos 
szépen kiejteni a magyar szót! Hány furulyaóra... Azóta 
se hangzik furulyaszó...

Drága édesapánk volt! Az Isten ilyen nagy aján-
dékot adott nekünk! Igazi példa egy életre, útmutatása 
minden nap jelen van. „Egy mosollyal minden köny-
nyebb! Mosolyogj mindig.” Itt Babits Mihály verse 
jut eszembe: „Mindenik embernek a lelkében dal van, 
És a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a 
lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek.” 

Ezt mondta ő is! Amikor nagyon hiányzik, elővesszük 
furulyánkat… Milyen gyakran szól a furulyaszó…

Olvasunk… és gondolkozunk:

Havi „HUFImondat”: 
Ha nem volt keservesen nehéz elérni azt, amiért dolgoztál, bizonyára 
felületesen, illetve rosszul csináltad. (régi New England-i aforizma)

„Szívünk egy 
ütemre lüktet”

Vannak olyan emberek, akik sosem mennek 
el teljesen. Velünk maradnak, bennünk élnek 
tovább... Életünk akkor fejeződik be, amikor 
már minden nyomot letettünk e földön. Akkor 
pehelykönnyen indulunk el a lélek útján. De 
„útjeleink” tovább irányíthatják az élőket, 
főleg azokat, akik szerettek minket! Hiszen 
csak akkor halunk meg igazán, amikor már 
nem említ meg minket senki... Hát utóbbi nem 
éppen Calabá esete!                        

Zólyomi Kati cst.

id. BENEDEK LÁSZLÓ CSCST. 
EMLÉKÉRE

Már tíz éve...

Így érzünk, és ezt hisszük:
Mi magyarok nem halunk ki, csak átváltozunk.
Nem veszünk el, csak egy ideig elgyengülünk.
Sebeink az újabb sebeket gyógyítják.
Nyelvünk a legmerészebb kellékünk.
Titkainkat napról-napra fedezzük fel.
Az öntudatból kiindulva, képesek vagyunk a jövőből is tanulni.
Mindig a jelen eszméje által kéne átvizsgáljuk a múltat.

Indul lapunk negyedik éve, és a hozzá lakatolt számos 
szép szó és fiatal magyar gondolat frissen, életvidáman 
táncol, sürgős folytatásra buzdít. Már senkinek sem 
kell elmagyarázni, mi a HUFI, hiszen nevünk erős 
életképességre nőtte ki magát, közismert hovatartozási 
meleg otthont, hozzáállást és meggyőződést jelképez. 
Akik írjuk, egy irány felé mozgunk, szívünk egy ütemre 
lüktet, elménk viszont éhes, vágyódó és reménykedő. 
Nehezen kielégíthető éhség ez, lassan feltölthető pohár, 
s az újabb felderítéshez vezető óhajaink lökése kap-
csol össze. Mintha az egész eddigi magyar életünk csak 
arra lett volna hasznos, hogy e cél megszülethessen. 
A HUFI mögött óceán-tágságú megmaradási csata 
vívódik, a fiatalság öntudat-táplálásának kamrája pedig 
töltődik. Mindnyájan szigetek vagyunk a magyar világ 
tengerében. A HUFI szigeten hárman, de milliók fejlődő 
gyökereit, avagy vastag erdők fáit öntöznénk. Néha-
néha apró cseppel, néhányszor sós könnyel, de máskor 
habzó-ömlő kristály vízeséssel. Sohasem felületesen, 
mindig szeretettel és sokszor bátor megdöbbenéssel. 
A HUFI innen távolról figyeli az óhazát, s elmondja 
azt, amit érez-lát… örvend, sír, összecsuklik, feláll, 
de mindenesetre az argentin-magyar fiatal sziget életét 
szeretné megőrizni továbbra is ilyen tartalmasnak. Ez a 
misszió élénk és tiszta, szükséges és nélkülözhetetlen! 
A visszaút nem is jöhet számításba! Egyelőre hármunk 
kezében a stafétabot… de azért vettük át, hogy szilárd 
kezekbe kerüljön utánunk.

Álmaink? Hogy mindenkihez elkerüljünk, hogy egyre 
többen merjék megírni az életet! Hogy aki olvassa a 
HUFI-t, kezébe vegye a szívünket, hogy erőt kapjon 
tőlünk, s ki-ki a maga lehetősége szerint jöjjön velünk a 
minden nap újraszületett magyarság lángjával a kezében. 
Hogy minden olvasó izzó tanúvá váljék. 

Tartalmas évet kívánunk (minálunk ez magától 
értetődik)!

Zólyomi Kati 
(Lajtaváryné Zsuzsi és Espinosané Teri nevében is)

Messze messze, Csángú országba, Molduva isz Szeret között,
Elfelejtve egy árva falu, élet harcába ü győzött.
Anyanyelvirt dorsa szokcor, züdü járásval szenvedtünk,
De ziszten hirivel műk eddig csak magyarnak maradtunk.
Rigi dorsa a nük falunk, ez a drága Szabúfalva,
Nogytatának nogytatája csak itt meg van halva.
Itt, hul foly moszt isz a Szeret, hul musulyag a kikelet,
Ős apáink csontoikkal hizdalják a vény füldet.
Világon szokond szeretik, elpusztuljan a csángú níp,
Próbálták is minden formán, eddyg nincsen semmikíp.
Egy nemes nép nehezen pusztul, hiába rosszakaratúk szeretik,
Cserébül csak csere myndig századokkal származik.
Nem számít, ha zélet máma vagy máskor mostuha volt,
Aky magyar, legyen magyar, ne legyen gyáva élve, hult.
Szabúfalvába ha lakunk, ez nem nogy baj, és hiba nincs,
Fő, hogy ne felejtsük a nyelvet, életben legdrágább kyncs.
dorsa: nagyon
ziszten hirivel: Isten segítségével

(Csángú országba, versek, 1962)

Lakatos Demeter:

Szabúfalva   (részlet)

LELKI  
SARKOCSKA

M i n i h u f i        
- Visszaérkezett Buenos Aires-be Vass Ilona (Ili), aki 

Budapesten töltötte az elmúlt évet. Barátjával, Imivel 
érkeztek meg néhány hete, és „utazgatnak” ide meg oda, 
hogy a Magyarországról „importált vőlegényjelölt” megis-
merkedjen a gyönyörű argentin tájak egy részével.

- Hungáriánkban építkeztek… hatalmas homokzsákok 
és malterpor tornyosodott a Juncal-i bejáratnál. Hát igen, a 
tatarozás elkerülhetetlen, és „második otthonunk” régóta 
vágyódott a felfrissítő „sminkre”! Meg is kapta. 

- Következő számunkban ismertetjük a HUFI vers és 
meseíró pályázat feltételeit!

- Figyelem! A nagyszabású 50. cserkészbál közeledik! 
A néptáncegyüttesünk is fél évszázadot ünnepel az idén!
 Készülünk!  Érdeklődj!  Kérdezz!                      (ZK)
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szemtanújaként, kamerája lencséje önzetlenül s ingyen örökít meg 
mindnyájunkat. Szép közösségi honlapot is létesített a neten, amely-
ben magyar életünk utolsó két éve szebbnél-szebb fotókban, teljes 
egészében megtekinthető! (gfoto.org).

 Most, 24 hónap kölcsönös „megismerkedés” után, sok kérdés-
re kaptam választ a HUFI olvasók részére. Kompakt, habár néha 
szótagokba bekulcsolt mély, érzékeny vallomásokat. 

Tiszta, későtavaszi reggel (nagyon korán) szaladtam át Gergő új 
lakóhelyére, La Lucilán; százéves fák lombja alá ültünk le, egy égkék 
vizű úszómedence szélére – és beszélgettünk...

ZK: Voltál-e már itt a Tigrén evezni? Vizet 
fotózni!
KG: Még nem, de tervezem. A tengerparton 
már sokat fotóztam!
ZK: Kedvenc képed? 
KG: Nem természet, hanem rendezvény-
fotós vagyok, így hát inkább a különböző 
emberábrázolások kapnak meg, vagy hat-
nak meg; például ez is az egyik kedvencem: 
egy embert ábrázol, egy öreg halászt...
ZK: Hol készült?
KG: Itt, Argentínában.
ZK: És a közösségünkben is készültek 
„kedvenc képek”?
KG: Van egynéhány kedvenc jelenet... 
igen...
ZK: Az argentin jellemvonások?
KG: Kedvesség, megbízhatatlanság, késés, 
szolgálatkészség... mosoly.
ZK: Barátság.
KG: Fontos dolog.
ZK: Hűség.
KG: Még fontosabb.
ZK: Fáradtság.
KG: Jellemző állapot.
ZK: Szeretet.
KG: Fontos dolog.
ZK: Magyar öntudat.
KG: Minél inkább messze vagy a hazádtól, 
annál inkább fontossá válik. Magyaror-
szágon senkit nem érdekel az ilyesmi... Az 
embert nem értékeli azt, ami minden nap 
kéznél van. Körülbelül így működik ez a 
magyarsággal is.
ZK: Azért láttalak én itt minálunk többször 
is meghatódni...
KG: Persze, nem kis dolog a magyar Him-
nusz a világ másik végén. Engem leginkább 
az döbbentett meg, hogy itt magyarul érez-
nek az emberek.
ZK: Mikor idefelé készültél, mire gondoltál 
rátalálni, mármint magyar szempontból?
KG: Egyáltalán nem is terveztem, hogy itt 
találjak magyart, kolóniát...
ZK: Mondhatjuk azt, hogy ilyen téren gazda-
godtál? Talán felébredt benned valami más?
KG: Természetesen! Benneteket nem is 
lehet összehasonlítani a többi általam ismert 
magyar közösséggel.
ZK: Egy város, akárhol a világon:
KG: Bárhol, ahol tengerpart van. Rengeteg 
ilyen városban voltam már, de a legfrissebb 
élmény az itteni Mar del Plata: város, ten-
ger, nyugalom és pörgés, szóval minden.
ZK: Pörgés vagy nyugalom?
KG: Nappal a nyugalmat, viszont éjjel a 
pörgést!
ZK: Mit eszel legszívesebben?

ZÓLYOMI KATI: Gergő, milyen hónap-
ban születtél?
KISZELY GERGŐ: Júniusban, az ikrek 
jegyében... Budapesten.
ZK: Számos a család?
KG: Nem, egyedül vagyok, nincs testvé-
rem...
ZK: Melyik az a hely, ahol eddig a legké-
nyelmesebben érezted magad?
KG: Mindenhol, ahol voltam... Egész 
Európát bejártam, az USA-t, most már 
Dél-Amerikából is egy jó részt, a volt 
Szovjetuniót.
ZK: S hol tetszett mégis a legjobban?
KG: Szicíliában! A táj, az emberek, az a 
feeling... 
ZK: Akkor most meséld el azt, miért is 
utaztál ennyit és azalatt dolgoztál is. 
KG: Nagyon szeretek utazni! Fényké-
peztem, külkereskedelmet tanultam, (már 
akkor is utazni akartam külföldre, és Kijev 
városába kaptam az ösztöndíjat), és ELTE 
bölcsésztant.
ZK: Mikor kezdted a rendezvényszervező 
vállalatodat?
KG: Már tizenöt éve. Szervezünk magán és 
céges rendezvényt egész Magyarországon. 
Például körüljárva a vidéki városokat, kon-
certek segítségével s különböző termékbe-
mutató kiállításokkal mi szervezzük a cégek 
termékeinek a bemutatását, eladását.
ZK: Vállalatotok intéz el mindent?
KG: Igen, szállodát, kamiont, műsort: 
fellépőket, zenekart.
ZK: Hányan dolgoznak veled állandóan?
KG: Hát körülbelül negyvenen, de a ren-
dezvények alatt sokkal többen.
ZK: Hogy indult be ez a vállalkozás?
KG: Véletlenszerűen... Volt egy ismerősöm, 
aki azt javasolta: miért nem csinálunk ilyet? 
Így hát elkezdtük. Aztán ő kiesett, viszont 
én folytattam egyedül. 
ZK: Van egy neve a vállalatodnak?
KG: „Rendezvény Központ”. Utazási 
irodákkal, művészekkel, technikusokkal, 
sofőrökkel, sok mindenkivel dolgozunk. 
Amúgy nyáron nagyszámú esküvőket is 
szervezünk.
ZK: Gondolom, most van a napokban a 
legtöbb munkád...
KG: Így van, az év végi rendezvények-
kel... A „Mikulás pártik”, mármint az év 
e szakaszának a gyermeksége: ugyanazok 
a műsorvezetők, akik nyáron vőfélyként 
dolgoznak, ilyenkor pedig Mikulásként.
ZK: Mikor megérkeztél ide hozzánk, mi 
hívta fel először a figyelmedet?

KG: Hát az, hogy gyönyörű kék az ég! S 
az első, akivel találkoztam, nagyon nagy 
szeretettel bánt velem (ez Kerekes Ági 
volt). Viszont itt nagyon hiányzik a meleg 
(termál) víz - azt szerettem nagyon Ma-
gyarországon. Finom termálfürdők, ahol 
az ember elüldögélhet órákig a vízben. Itt 
nagyon messze vannak a várostól.
ZK: Voltál már itteni termálvizeknél?
KG: Többen is! Termas marinas, Mendo-
zában, és északon is valahol...
ZK: Szóval már járod Argentínát is!
KG: Igen, voltan Misionesben, Chacóban, 
Córdobában, Mendozában, a tengerparton is.
ZK: Valamikor azt mesélted nekem, hogy 
argentin útikönyvet készítesz. Hogy állsz ez-
zel? Vagy eltértél az eredeti elképzeléstől?
KG: Hahaha, igen, egy „kicsit” eltértem, 
mert egy „kicsit” nagyobb ez az ország, 
mint amekkorának hittem... Ezért egy 
„kicsit” lassabban megy, de tulajdonkép-
pen minden marad, s nem csak fotókönyv, 
hanem helyleírás is lesz benne. Mivel az 
utolsó ilyen útikönyv nálunk Magyaror-
szágon 1988-ban jelent meg, azért készí-
teném, s több nyelven, nemcsak magyarul, 
de németül, lengyelül is. Én fogom megírni 
a szöveget is.
ZK: Kitűztél magadnak egy befejezési 
dátumot?
KG: Szeretném egy vagy másfél év múlva 
befejezni, de igazából nem sietek.
ZK: Gondoltál már valaha arra, hogy itt 
maradsz Argentínában?
KG: Nem maradnék, de valószínű, hogy 
vissza fogok járni! Más is érdekel még 
nagyon!
ZK: Például mi?
KG: Costa Rica! Keskeny ország, két 
oldalán teljesen más típusú tengerparttal, 
(imádom a tengerpartot), illetve erdőkkel 
s hegyekkel...
ZK: Mikor Magyarországon dolgozol, 
ott is állandóan úton vagy? Vagy csak az 
irodádból irányítod a munkát?
KG: Aha, körbe szoktam járni a helyszí-
neket!
ZK: Véleményedet és érzéseidet böngészve, 
szavakra-szavakat kérnék, ha megengeded.
KG: Mondd.
ZK: A napnak egy pillanata:
KG: Az éjszaka.
ZK: Család.
KG: Szeretnék egyszer majd megállapodni, 
gyerekeket nevelni...
ZK: Egy ideális helyzet.
KG: Bármelyik, ami vízhez kapcsolódik. 
Evezni, vitorlázni, motorcsónakozni.

Fényképészünk lassan két egész éve mozog köztünk. Emlékszem, 
akkoriban jelent meg a Hungária nagytermében, amikor éppen 
mások is itt voltak külföldről (annak idején indult be erősen a ma-
gyarországi látogatók özöne), így hát, bronzhegyű látványos texasi 
csizmáján kívül más nemigen vonta magára figyelmemet. Azonban 
valamivel később megtudtam, hogy nem „még egy újságíró”, sem 
rokon, sem turista, hanem - többek közt - hivatásos fényképész. 
Gery (ahogy sokan szólítják) bodorhajú, vigyorgó tekintetű egyén. 
Megy s jön, azóta megoszt velünk minden rendezvényt, mulat-
ságot, kirándulást a koloniális események már nélkülözhetetlen 

KI KICSODA  a kolóniánkban:  Kiszely Gergely
„...itt magyarul éreznek az emberek...”                                          

Kiszely Gergely a Luján folyó partján, Tigrén

Zólyomi Kati:
Vajdaság népének élete

(Folytatjuk Zólyomi Kati „Délfelé kanyarodott az út” című, ké-
szülőben lévő könyvének kivonatos közlését *. Szerk.)

KG: Hát én mindent megeszem! De nagyon 
szeretem a tortákat!
ZK: Egy Buenos Aires-i negyed.
KG: Ez az északi rész, a nagy folyó mel-
lett. Ugyanis amikor jöttem Ezeiza felöl, 
érdeklődtem (angolul próbálkoztunk a 
taxisofőrrel) hogy tenger, tó, vagy pon-
tosabban mi is ez a hatalmas víz a város 
mellett...
ZK: Ugye, most bizony már eléggé tudsz 
spanyolul, hiszen jársz órára, komolyan 
tanulsz!
KG: Igen, hahaha, mondjuk inkább, hogy 
(Lajtaváryné) Zsuzsi komolyan tanít - én 
meg lusta vagyok...
ZK: Azért haladtál mégis?
KG: Igen, megértek sok mindent, és meg-
értetem magamat, de hibásan. Amiről szó 
van azt megértem, persze még nem minden 
szót.
ZK: Ha ebben a pillanatban el kéne menjél 
Argentínából, s megkérdeznék, hogy érez-
ted magad itt nálunk, mit válaszolnál?
KG: Nagyon klasszul, úgy érzem, hogy 
visszajönnék. Nem is tudom elképzelni, 
hogy ezt ne tegyem. Csupán meg kell szokni 
a sajátosságait.
ZK: Légy szíves üzenj a HUFI olvasóinak, 
de méginkább a buenosi magyar fiatalok-
nak! 
KG: Én úgy gondolom, hogy ők elfogadtak 
olyannak, amilyen vagyok, kicsit bohótárs-
nak, fiatalabbnak is, mint ami a korom...
ZK: Hány éves vagy, Gergő?
KG: Jaj - harmincöt! Egyetlen egy dolgot 
üzenek nekik: hogy tartsák meg magyar-
ságukat, mert ahány nyelv, annyi ember, s 
valami iszonyatosan fontos dolgot kaptak a 
magyar nyelv által... Tudom, hogy nehéz, 
hogy mennyi munka, komoly munka, de ezt 
mindenképpen meg kell tartani!
ZK: Olvasod a HUFI-t? (hahahaha)
KG: Természetesen! Azt leginkább... 
tetszik!

*
Az utolsó mondatok alatt már egyik 

hívás a másik után: otthonról a munka-
társai: kérdések, irányítások... Arcki-
fejezésén azonnal észrevettem: hagyni 
kell őt dolgozni, kezdődik az iram, az év 
végének elkerülhetetlen hajszája, amely 
után egyeseknek a vakáció érdem, para-
dicsom, feltöltődés. Gergő is leállítja a 
szakembert, az üzletembert, a főszervezőt, 
a fényképészt - leutazik a mi argentin 
tengerpartunkra, s ha sikerül, ki is piheni 
magát...                                            (ZK)

Mélyen, kitartóan, csökönyösen-vidám vallásos magyar 
népcsoportról beszélünk, s ha bejárjuk a városokat, a kis 
falvakat, mértéktelen sok templommal, emlékművel találko-
zunk. Ahogy mondta egy bácskertesi barátom: „Minálunk 
több a szentszobor és a kereszt, mint a fa” - pedig az igen 
sok van. (Nem egész 20 évig volt Bácskertes a neve, sokan 
így szeretik megnevezni, noha ma Kupuszina.)
Megállapíthattam, hogy valóban megragadó volt a fogadó 

falucska kinézése. Bár nem láthattam az autó fényeinél 
sokkal tovább, mégis elképzelhettem, hangulatokat észlel-
tem. Tényleg csigázott az út. Néhány ablakban fény volt, és 
elcsodálkoztam azon, hogy mennyien lehettek még ébren. 
Sz. alig érintette a gázpedált. Javasolta, hogy eresszük le 

az ablakokat, és így a késő esti friss, jeges levegő feltá-
maszthassa félig mámoros kedélyünket.
Lassan haladtunk a hólepte Kupuszina erre meg arra ka-

nyarodó utcáin. A rádió magyarul kiköpte, hogy mínusz 19 
fokot lehetett mérni. 
Szerettem volna megállítani az időt és lebegni az „életszü-

netben” addig, míg lelkem megemésztheti a számomra 
újonnan felderített magyar vidék aktuális, zúg, szomorú 
történetét. 

Sokan figyelmeztettek, hogy nem olyan biztonságos „oda 
leutazni”, és meg is kérdezték: muszáj-e? Volt, aki próbált 
lebeszélni róla, persze sikertelenül. Annál jobban kiálltam 
vágyam mellett. Még Budapesten, egy műsor után, a nem-
véletlen-véletlen (amikor még egyetlen összeköttetésem 
sem volt a vajdasági hétvég elintézéséhez) összehozott egy 
középkorú doroszlói házaspárral és E.-vel, egy azóta ked-
ves barátnak számítható vajdasági újságíró-fényképésszel 
is. Bemutatkozó mondatokon túl már megszerveződött a 
gyűjtő utazás. Azóta is eszembe jut a házaspár könnyes 
szeme, amikor megtudták, hogy magyarnak vallom magam, 
pedig Argentínában születtem s élek... 
- Na, Zóka, egyelőre vége a kocsikázásnak! - mondta Sz. 
Nagyon sötét volt, de mellettünk egy szép nagy ház bejára-

ta kellemesen ki volt világítva. A küszöbön már ott állt egy 
kedves kinézésű, apró termetű fiatalasszony. Két kezével 
dörzsölte két karját, hogy melegen tartsa őket, mert egy 
vékonyka pulcsiban jött ki elénk. Széles mosolya olyan 
volt, mint a rég nem látott ismerősé. Sötétszőke rövid haja 
fel volt tűzve, és kék szemében sokféle érzelmet fedeztem 
fel egyszerre. Sz. természetességgel üdvözölte, mintha 
nemrég találkoztak volna, és közben ügyes mozdulatokkal 
két perc alatt be is vitte hátizsákjainkat a ház előszobájába. 
Bent is maradt.
Az asszonyka úgy fogadott mintha már szeretne. Ez enyhén 

felkavarta bennem a fáradtság ellenére még éber józansá-
gomat. A ház körül annyira fekete volt a sötétség, hogy az 
volt a benyomásom, hogy nem is volt ott semmi, csak űr. 

Egy feneketlen szakadék. Ijesztő volt abban a pillanatban. 
De nem aggódhattam tovább, mert az asszony belém karolt 
és együtt beigyekeztünk a házba. Ahogy a félig nyitott 
ajtóhoz értünk, kijött elénk egy középkorú kisbajuszos 
férfi. Felém fordult:
- Hadd jöjjenek be, biztos fáznak és éhesek - ugye még 

nem ettek semmit?
A háta mögött megszólalt Sz. is, aki éppen egy pálinkával 

táplálta késői kedvét: - Nem, Gomboson csak falatoztunk 
valamit.
- Felteszek finomakat az asztalra, üljetek le, kérem!
Sietett A., míg rágyújtott izgatottan egy cigire. Legalább 

a fél kamrát kipakolta és elénk tette: szalámit, füstölt kol-
bászt, csalamádét, friss fehér kenyeret, sajtot, felszeletelt 
zöldpaprikát, többféle fűszert, sós kekszeket és egy nagyon 
gusztusos fekete kenyeret is. 
- Jaj Istenem, remélem, ez megfelel! - panaszkodott őszinte 

aggodalommal. 
- Nem tudtuk, jösztök-e. Már déltől vagyunk telefon nélkül. 

A hóvihar…
Összenéztünk M.-val és majdnem egyhangúlag feleltünk:
- Remek lesz! Köszönjük szépen! Túl sok is!
A. férje, J. hozta az italokat, egyiket a másik után és 

mutogatott, hogy válasszunk. Jó étvággyal meresztettem 
szememet két gyönyörű vöröshagymára. Alig vártam, hogy 
szeletelhessek belőle, és jól megsózva ráhelyezzem egy 
paprikadarabra s a fekete kenyérrel meg is ehessem.
                                        Folyt. a köv. oldalon
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- Nem maradok, Anya vár vacsorával - szabadkozott Sz., és 
miután egy korttyal behúzta a második pálinkáját, felállt, fel 
sem vette kabátját csak a karjára vágta és az ajtó felé indult. 
Engem megint hirtelen elöntött az árvaságérzés.
Sz. elsietése után egymásra néztünk négyen. Körülültük a 

kis négyszögletes asztalt. Sóhajtottam és körültekintettem. A 
lakosztály tágas és ízléses volt. Néhány falat faburkolat fed-
te. Szép tájakat ábrázoló olajfestmények voltak kiakasztva 
keret nélkül, csak maguk a vászonok. Egy kandalló díszítette 
az egyik sarkot, néhány vastagabb farönk is lángolt benne. 
Könyvek és lemezek tornyosodtak a polcokon. A másik 
oldalon, asztalunkon túl, a konyha. Ott is égett a kályha.
A. rágyújtott a harmadik cigarettájára és elmesélte, hogy 

van két gyermekük. Egy serdülő fiú és egy 11 éves kislány. 
Hozzátettem, hogy nekem is van egy kisebb fiam és egy 
11 éves lányom.
- Beszélnek magyarul? - kérdezte azonnal A.
- Persze! – válaszoltam, miközben összeállítottam életem 

utolsó heteinek legfinomabb szendvicsét. Félbeszakítás 
nélkül beszélgettünk hajnali 7-ig. Elmesélték, hogy a 
hagyományőrző együttest vezetik, népi énekkaruk is van, és 
azt is, hogy nemrég avatták fel a tájházat a faluban. Megígér-
ték, hogy még reggel elvisznek oda is. Annyi téma vetődött 
fel, hogy egy élvezetes összevisszaság vont körül minket, 
s talán pont ez volt a legédesebb. A kis magnót hol bekap-
csoltam, hol elzártam. Sok mindenről esett szó. Vidámról, 
szomorúról, szépről de szörnyűről is. Itt szereztem végleg 
tudomást a vajdasági magyarok üldözéséről, a percekkel 
azelőtt történő bujdosásról, a harcokról, a veszteségről és 
a megmaradás első pillanatai kínjáról. Ilyen életélménye-
ket gyűjteni nem volt könnyű dolog. Szerencsére, szinte 
lazításképpen előkerültek a pompás bácskertesi népviselet 
darabjai, és szétterítve őket az először ennivalóval meg-
rakott asztalra, lelkemről kis időre lekerült a sajnálat és a 
megdöbbenés súlya. 

J. és A. szünet nélkül mesél-
tek és énekeltek is a magnóm-
ba. Megtudtam mi a táncrend-
jük lényege, de azt is, hogy 
a falut eredetileg áttelepített 
palócok alapították. Összejött 
ekkor a furcsán ismerős táj-
szólás az információ világító 
tényével. Meghallgattuk a 
bácskertesi népdalokat sza-
lagról, videóról is. Táncoltam 
is velük és éreztették testem-
mel a csárdásuk különleges, 
kemény rezgését.

Egyes pillanatokat érdemes tanúszemmel átfogni. Csend-
ben, majdnem titokban állni, épp ott, ahol a dolgok történ-
nek. Nézni, figyelni, leszűrni és elraktározni a látott képek 
lényegét. Izgalommentesen, mint valami kívülálló… (bár 
Isten tudja, hogy nem az!) 

Ilyen szerepben álltam a 
cserkésztáborokra indulók 
csoportjai mellett. Szótlanul. 
A nyüzsgés dagadó hulláma 
ez egyszer sem sodort ma-
gával. Csupán figyeltem a 
kedves arcokat: csillogtak! 
Az ismert kezeket: cipeltek, 
tologattak, halmoztak. Hall-
gattam a kedves hangokat: 
táncoltak! Hadd ismételjek 
még egy szót: „sziget” vol-
tak a végállomás iszonyatos 
forgalma közepén. Drága 
zöldnyakkendős figurák az 
utazás előtti lárma sakktáb-

láján. A ca. 40ºC nem számított. A szakadó nyári zivatar 
sem. A batyupakolással járó tolongás sem. Minden egyes 
résztvevőn látszott a valódi, önfeledt boldogság! Jól értjük 
ezt már: a cserkészélet sosem kifogyó boldogság-fűszer! 
(Az összes táborról közlünk beszámolót következő szá-
munkban).

Ez a szezon is léleküdítő feladatot 
igyekezett beírni az emlékek naplójába: 
a „Bogáncs” (39-es lányok) és a „Kobra” 
(18-as fiúk) őrsök a Brazíliában meg-
rendezett kiscserkész őrsvezetőképző 
tábor hivatalos jelöltjeiként utaztak el! 
(l. bővebb tájékoztató AMH 4.o.-on. Szerk.) 
Míg néztem őket, elgondolkoztam: hogy 
is lehet „kihalásról” beszélni, amikor 
tizenegy (11) magyarul beszélő, egész-
séges és mozgékony serdülő elvégzi a 
vezetői cserkészképzés első fokozatát? 
Hogy halhat ki egy erős barátságra és 
fejlődésre „ítélt” közösség? A képzés 
további igényeket serkent, s miközben 
táplál és ad, ugyanakkor előkészíti 
az egyént a következő szakaszra. A 
képzés-vágynak nincsen vége! Csupán 
csúcspontjai, amelyekről nem akar 
lecsúszni egy józan ember sem! 

*
Lezajlott két bensőséges és felül-

múlhatatlan sikerű csapattábor 
is: a lányoké Corrientes nedves, 
szinte dzsungelszerű, iszapos-mo-
csaras-erdős vidékein, s a vagány 
fiúké pedig az uruguayi Paysandú 

környékén fekvő vadregé-
nyes területen. Mindkét tá-
bor (a résztvevők szerint) 
szen-zá-ciós  vol t!  Ko-
moly, igazi „nagycserkész” 
együttélés! Kockázatokkal, 
veszélyekkel, csoportmun-
kával! Magyar hangulatban 
töltött hetek! Ilyen napok 
eredménye az emberebb-em-
ber, míg minden átélt mozza-
nat maga az életre készít fel.
Sose felejtsük, hogy csak azok 

az ifjú arcok csillognak, ame-
lyeket tervekkel telt dolgozó 
vezetők látnak el fénnyel!

              Zólyomi Kati cst.

S Z É P  É L E T ,  C S E R K É S Z É L E T
Dél-amerikai magyar cserkésznyár!                     São Paulo, Corrientes, Paysandú

Vidám indulás a brazíliai VK-ra!  A „Bogáncs” leányok a csapattáborból 
egyenesen Posadasban szálltak fel a buszra                             Fotó Trixi

Így keszülnek a kiscserkészek 
a „komoly életre”: roskadozva 
– de vitézül! (Gorondi Gábor és 
Szilvássy Tamás)          Fotó G. Edith

A 39 sz. Magyarok Nagyasszonya lcscs. tagjai Corrientesben                Fotó 39 sz.lcscs.

...VAJDASÁG ...                           folyt. a 2. oldalról MESSZI TÁBORTÜZEK III.
VÁLOGATÁS AZ ÖT FÖLDRÉSZEN ÉLŐ MAGYAR-
SÁGOT ÖSSZEFOGÓ LEGSZEBB NÉPDALAINKBÓL

A Dömötörné Kokron Margit Alapítvány immár harmadik 
népdalgyűjteményét adta közre CD lemezen, könyv alakban 
mellékelve a kottákat és szövegeket.

Ez a szöveggyűjtemény és dallamkincs zenei anyanyelvünk 
ékessége, talán legerősebb összekötő kapcsunk. Dömötör Gábor-
né, Kokron Margó egyszer lelkesen nekilátott, hogy a legszebb 
népdalokat egy csokorba szedje. Korán bekövetkezett halála előtt 
csak a gyűjtemény egy részét tudta kiadásra elkészíteni. Az ő 
emlékére aztán ezt a feladatot a Connecticuti Magyar Kulturális 
Egyesület és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség vállalta.

Ez a 3. gyűjtemény még az előzőeknél is változatosabb: 
kuruc dalok, toborzók, katonanóták, bujdosódalok idézik fel a 
magyar történelem küzdelmes napjait. Emellett betyárok, pász-
torok, gulyások nótáit, borozó dalokat, legények-leányok pajkos 
csúfolódásait, az édesanyák tiszteletét, a katonákat hazaváró 
mátka vágyódását halljuk a dalokban. Bejárjuk a Kárpát-me-
dence különböző tájait, a dunántúli domboktól a Csángóföldig, 
az Alföldtől a székely havasokig. Ez a kiadás is, mint az előző 
kettő, eljut a világ négy tájára, Argentínától Svédországig, 
Ausztriától Kanadáig.

A sorozat szerkesztői Dömötör Gábor, Végvári Vazul, Polgár 
Béláné Nagel Katalin és Kedves Józsefné Guzran Ilona. Zenei 
felvételek: Pálinkás Péter művészeti vezető irányításával a ma-
gyarországi Bekecs Együttes. Énekesek Geller Orsolya, Lovász 
Ágota, Molnár Anna, Tintér Gabriella, Veres Anita, Balogh 
Márton, Molnár Zoltán, Nászvágyi Vilmos, Pálinkás Péter és 
Schmidt Ferenc. Grafika Eric Beacom, Krizsán Árpád és Hársi 
Ernő. Kottagrafika Makovecz Pál. Eredeti népi hangszerek: 
hegedű, brácsa, doromb, hatlyukú furulya, cimbalom, bőgő mel-
lett tárogató, sőt gitár. A kiserő füzet bevezető szövege angolul, 
németül és spanyolul is olvasható.

(Papp László ismertető írása nyomán)
Kapható Argentínában: Benedekné Mária, Olivos, tel. 
4799-2527 mbenedek@arnet.com.ar. Ára US$ 18.-

Betlehemi Békeláng átadása Bécsben -
öt Magyar Cserkészszövetség részvételével
A Békelángot 1990-től az Adventben, egy abban az évben 

magát életmentéssel kitüntető fiatal hozza az osztrák légitársaság 
és az osztrák állami rádió-televízió szervezésében Betlehemből 
Ausztriába. Bécsben ökumenikus ünnepség keretében minden 
évben más felekezet templomában kerül sor a „lángosztásra”. 
Az osztrák cserkészszövetség szervezésében évről-évre több 
ország cserkészszövetségének küldöttsége jelenik meg a láng 
átvételére. A cserkészek ui. vállalták a betlehemi békeláng eljut-
tatását mindenhová, hogy minden család karácsonyi gyertyáin 
kigyúlhasson.

A lángosztás 2007-ben a Gusztáv Adolf templomban zajlott 
le, amely Bécs legnagyobb evangélikus temploma. A lángot 
ebben az évben egy édesanyja életét megmentő kislány, Eli-
sabeth Nemec hozta Betlehemből. Az eddigi évekhez képest 
a regisztrálás és a bevonulás nagyon rendezetten folyt le. Az 
Osztrák Cserkészszövetség elnöke, Christoph Hofbauer üd-
vözölte a megjelent négy felekezetet: a bécsi segédpüspök és 
három lelkésznő a római-katolikus, az evangélikus, az anglikán 
és a szír-ortodox egyház részéről. A belga, cseh, német, spanyol, 
francia, magyar, horvát, olasz, luxemburgi, holland, portugál, 
lengyel, argentin, román, szlovák, szlovén, ukrán cserkészek 
mellett idén először vettek részt libanoni, észak-amerikai, izraeli, 
és svájci cserkészek is a láng átvételén. A legtöbb küldöttség a 
könyörgését nemzeti nyelvén mondotta el, illetve adott esetben 
németül vagy angolul is. Érdekes volt, hogy a svájci küldött 
rétorománul szólalt meg, amely a közismert másik három mellett 
(német, francia, olasz) Svájc (és Dél-Tirol) bizonyos falvaiban 
hivatalosan elismert kisebbségi nyelv. A mécseseket a könyör-
gések alatt gyújtották meg a lámpáshordozók. Magyar részről a 
Magyar Cserkészlányszövetség, a Magyar Cserkészszövetség, 
a Romániai Magyar Cserkészszövetség és a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség képviselői vették át a lángot, amelynek ma-
gyarországi elosztásáról a Magyar Cserkészszövetség a sziget-
szentmiklósi templom újjászentelése keretében gondoskodott.

Az ünnepség után egy bécsi felnőttcserkész-raj forró, alkohol-
mentes punccsal és különféle megkent kenyerekkel várta agapére 
a soknyelvű közösséget. Voltak, akik a kezdődő hófúvás dacára 
még sokáig kitartottak: sokan csencseltek, folyt az ismerkedés, 
a címcsere; a lengyel lányok körjátékának volt azonban a leg-
nagyobb sikere, időnként szinte az egész templom előtti teret 
kitöltötték - de mikor a puncs elfogytával a lacikonyha becsukott, 
ők is útra keltek.

Az ünnepségről készült fényképeket a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség bécsi 72. sz. Széchenyi István cscs. www.
cserkesz.at honlapján lehet megnézni, letölteni.

Szemerédi Tibor, Puma cscst.
(KMCSSZ Sajtószolgálata nyomán)

- Most aztán havazik! - jelentette ki J., míg félretolta a 
függönyt az ablaknál. Közben beszaladt A. két hatalmas 
dunyhával, párnahajakkal és hímzett lepedőkkel. Aranyos 
gesztussal megvetette ágyainkat és hálát adott a Teremtőnek, 
hogy megismert minket. 
Már lehunyt szemeimmel még egy utolsót szögeztem le: csak 

másfél nap telt el, avagy azt nem tudtam pontosan mennyi 
idő, de úgy éreztem, mintha egy élet múlt volna el amióta a 
Vajdaságon szedegettem össze a történeteket. A legteljesebb 
csendben, úgy, hogy utoljára még elképzeltem a ház előtt 
fekvő fekete szakadékot, mélyen elaludtam.
* 2005; részletek a 8. és 10. fejezetekből
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A Reneszánsz Év 2008 nem kíván 
túlzottan főváros-központú rendezvénysorozat lenni. 
Sárospataktól Sopronig, de még a határokon túl is min-
denhol jelen lesz, múzeumokban és piactereken egyfor-
mán. De amúgy is, bármely budapesti múzeumba belép 
az ember, tele van a Reneszánsz Év 2008 programokkal. 

Például a Szépművészeti Múzeumban, 
főleg Firenzéből hozott festményekből 
összeállítva megkezdődött „A Medi-
ciek korszaka” című egyedi kiállítás, 
amelyet Beatrix királyné tiszteletére 
rendeztek. 

Egy kis leltár az eddigi tervekről: eddig mintegy 66 
múzeum és kiállítóhely, 20 intézmény, 25 egyesület és 
szervezet vesz majd részt az évad eseménysorozatában. 
A sokszínűség tehát így garantált, mint ahogy az is, hogy 
országszerte bárhol a Reneszánsz Év 2008 programjaiba 
botolhat az érdeklődő.

Most még csak az elején tartunk, hisz március 14 és 
30 között a Tavaszi Fesztivál keretében a zene és a tánc 
is csatlakozik a jelen programokhoz és marad végig 
az év folyamán szervezendő fesztiválsorozatokban.              

 José Vicente

Ahogy az emberek megszabták 
réges-régen, a keresztény naptár 
utolsó éjszakája, a szilveszter: 
mulatás, zene, tánc, hangulat, bú-
csúhangulat… napkeltéig (és még 
tovább) tartó városi ünnepség. A 
lezárt szakasz végső pillanata. 
Úgy, mint még soha eddig díszbe 
öltözött a Hungária teniszpályája: 
szikrázó világítást kapott, kis asz-
talokat-székeket, színpadot és pro-
fi hangberendezést. Éjfélig üresen 
várt… aztán fél egy tájt megin-

Az expedíció tagjai: Tulit 
Zsombor, Bertóti Zsolt, Koter 
Adél, Csáki Emese, Horváth Ist-
ván, Farkas László, Tóásó István, 
Manolachescu Dan, Barabás Már-
ta, Németh Mónika és Bodrogi 
György (Lesták Erzsébet és társa, 
László, volt a másik két magyar, 
akivel összefutottak a hegyen).
Ami az íróasztalon maradt

„Amíg egyedül álmodunk, az 
csak egy álom. De amikor együtt 
álmodjuk az álmot, az valósággá 
válhat” (Cora Weiss). Amikor 
hallgattam a vagány hegymászó-
kat, végig ez az idézet járt a fe-
jemben: ez a gondolat volt a tavaly 
januári tutajtúrának a mottója…

Tudtad, hogy…
•   az Aconcagua egy kecsua ki-
fejezés? Azt jelenti, hogy „szikla 
őrszem”.
•   az első ember, aki elérte az 
Aconcagua csúcsát a svájci Mat-
thias Zurbriggen volt, 1897. január 
14-én?
•   a 2007-ben a hegymászásra re-
gisztrált 4840 személy közül csak 
900-an érték el a csúcsot?
•   a tapasztalt hegymászók „kis 
8000-es”-nek hívják az Acon-
caguát, tekintettel arra, hogy az 
időjárási viszonyok vannak olyan 
kemények, mint a Himaláján?

Benedek Zsuzsi
Utóirat:

Szól a telefon: ők azok, ideszól-
nak, hogy jól hazaérkeztek! Tulit 
Zsombor, az expedíció vezetője, 
megígérte, hogy hamarosan visz-
szajön… De levél is érkezett:

Kedves Zsuzsi!
Nagyon szépen köszönöm a 

veletek eltöltött napot, amikor 
megismerhettem Argentínának és 
a fővárosnak egy gyönyörű részét. 
Én itthon már dolgozom, és ké-
szülünk a családdal egy egyhetes 
sízésre, mivel a gyerekek vakáción 
lesznek jövő héten. Jó volt érezni 
Argentínában a magyarok ven-
dégszeretetét és a magyar öntuda-
tot, ami sajnos - úgy érzem - egyre 
több anyaországi magyarból hi-
ányzik. További sok sikert kívánok 
az önzetlen munkátokban. Üd-
vözöl Erdélyből:   Bodrogi György

December végén, miközben lázasan kerestünk aktuális, magyar 
vonatkozású híreket illetve anyagokat az Hungría cerca… („Magyar-
ország közel…”) c. rádióműsorunkhoz, döbbenetes hírre bukkantunk 
a lamoszsz.hu-n: „Székelyföldi, hegyjáró fiatalok nagy kihívás elé 
néznek: december 25-én Dél-Amerikába indulnak, hogy meghódít-
sák a kontinens legmagasabb csúcsát, a 6962 méteres Aconcaguát. 
…11 fős expedíció…”

Kerekes Mikivel, akivel a rádióműsort készítjük, megdöbbenve, 
megindulva néztünk egymásra, kicsit libabőrösek is lettünk… Székely 
fiatalok az Aconcaguán – hihetetlen!

December 27-én felhívtuk őket a mendozai szállójukban. Most ők 
voltak meglepődve, de örültek annak, hogy az argentínai magyarok 
felkeresték őket és sok szerencsét kívántak a nagy kalandhoz.

Az természetes, hogy a tavalyi 
utolsó rádióadás fő témáját ők 
szolgáltatták: Az expedíció neve 
„Northland Aconcagua 2008” 
volt, 11 résztvevővel (közülük 
4 lány). Az udvarhelyi Tóásó 
István szerint a megyéjéből senki 
sem jutott el az Andokba, ilyen 
magasságokba.

A székely hegymászó csoport általános célja: megmászni mind a hét 
földrész legmagasabb csúcsát. Ez volt a negyedik állomásuk, hiszen 
jártak már Európa tetején (a kaukázusi Elbruszon, 5642 m), a trópusi 
Afrika legmagasabb pontján (Kilimandzsáró, 5895 m), valamint Észak-
Amerika csúcsán, az északi kemény klímaövezetben fekvő McKinley-n 
(6194 m). Tehát fokozatosan „felfelé” megy a kaland… Természetesen 
a tervezett záróakkord a nepáli Everest lenne (8848 m), amely már 210 
halálos áldozatot ejtett…

Manolachescu Dan arról mesélt nekünk, hogy „csak akkor lehet 
valakiből jó hegymászó, ha nagy adag érettség és felelősség rejlik benne, 
hiszen a cél elérésekor a szükséges erőfeszítés felénél tartanak csak. Igen 
fontos ennek tudatában lenni, nem szabad az utolsó tartalékok felemész-
tésével célt érni, mert a hegy veszélyes. Azt a hegymászónak éreznie 
kell, hogy mikor jött el az a pont, amikor meg kell fordulni. Nagyon 
nehéz valamit feladni, mégis tudni kell, hogy mikor érkezett el az ideje. 
A hegy úgyis mindig ott lesz, folyamatosan várja a hegymászót.”

A 11 fős csapatból 8-nak sikerült feljutni a csúcsra. Mesélték nekünk, 
hogy a magassághoz való akklimatizálódás 8 napot vett igénybe. A 6000 
m-es szinten a hatás felerősödik, nem lehet túl sok időt e felett tölteni 
az oxigénhiány és a „magassági betegség” miatt, amely fejfájást, lehan-
goltságot és étvágytalanságot okoz. Mindent nehezebb itt elvégezni: 
főzni, enni, pihenni vagy akár lélegezni. Ezen a szinten viszonylag sok 
a feladás, különös tekintettel arra is, hogy az Aconcagua tetején igen 
sűrűn fordul elő olyan erős szél, amely lehetetlenné teszi a további 
mászást.

A 41 éves Bodro-
gi György volt az 
első a csapatból, 
aki célt ért. Me-
séli, hogy miután 
felérkezett, leült pi-
henni. Lassanként 
más hegymászók 
is felbukkantak a 
csúcson. Egy idő 
után mintegy 25-
en gyűltek össze (a 
székely csapatból 
rajta kívül senki). Egyszercsak egy kiáltást hall: „VAN ITT VALAKI 
MAGYAR?” Azt hitte, cseng a füle… „IGEN, MAGYAR VAGYOK!” 
válaszolta… Óriási ölelés, hatalmas meglepetés… Ilyen távoli világban, 
6962 m magasban, csak úgy „összefutni” egy honfitárssal - szinte hihe-
tetlen. Miközben mesélte, megtelt a szeme könnyel. Hát igen, tényleg 
volt másik két magyar, akik éppen az Aconcagua megmászására adták 
a fejüket, éppen akkor…

Összesen 20 napot töltöttek a hegyen, kb. 30 kilós hátizsákot ci-
pelve, köveken alva, olyan hegyet mászva, amely nagyon sziklás 
és poros (teljesen más jellegű, mint amiket Európából ismertek, 
ahol több az erdő és a hó a magasságokban), konzervet, hazai 
szalonnát és szalámit fogyasztva, tisztálkodási lehetőség nélkül, 
nagy hidegben és nagy szélben. Mindez türelmetlenebbé teszi az 
embert, nehezebb a csoport számára az egymás elviselése. Azon-
ban legyőzték az akadályokat, kitartottak, és végül célt értek!

A csapat nagy többsége azonnal hazaindult, de négyen közülük 
maradtak egy keveset, hogy megnézhessék az iguazúi vízeséseket, 
megismerjék Buenos Airest, és így mi is eltölthettünk velük egy napot 
a Tigrén, a Paraná folyó deltájában, amely Buenos Aires északi határán 
kezdődik. A Delta csodálatos tája lenyűgözte őket. Kipróbálták a trucha 
ahumada-t (füstölt pisztráng), sőt, a délután folyamán még a hagyomá-
nyos argentin mate-t is meg merték kóstolni. A mate csekély koffein-
tartalmú, gyógytea jellegű ital, markáns, jellegzetes ízzel; kobakból, 
rozsdamentes szopókával isszák. Kerekes Miki megtanította őket az 
elkészítésére. Az első körben volt nagy grimaszolás („milyen furcsa ez 
az íz...”), de már a második körnél, „majdnem” úgy festettek, mint egy 
argentin csoport, amely békésen „mátézik” a Paraná folyó partján…

Zsuzsi 
íróasztaláról...

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL (összeállítja Kádárné B. Anikó)

Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1° piso, Olivos - 4799-8437 
Horario de atención al público: los viernes de 19 a 21 hs.

    59  Major István: Honvédélményeim 1848-49-ből
  502  Komáromi János: Vihorláti szél fúj
 682 Jókai Mór: Csataképek a magyar szabadságharcból
  735  Széchenyi István: Válogatott írásai
1080  Rochefort, Christiane: Házasság párizsi módra
1889  Kossuth Lajos: A magyar igazságért
2422  Plohn Józef: Negyvennyolcas honvédportrék
2789  Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos
2868  Szőke Klára: Négy hét Párizsban
3452  Halák László: Tenni, vagy nem tenni?
4537  Fekete István: Zsellérek
4574  Márkus István: Forradalom és szabadságharc 1848-49
4634  Kovács Endre: Bem, a magyar szabadságharcban
5286  Szerb Antal: A Pendragon legenda
5287  Molière remekei: A tudós nők – Kénytelen házasság – 
          A mizantróp – Tartuffo
5288  Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán 1939-1945
5289  Magyar Cserkészet: Bakay Kornél: Ragyogj, cserkészliliom!
5290  Vándorének – Nyugat-európai és tengerentúli magyar költők
          antológiája
5291  Saáry Éva: A lugánói tanulmányi napok tizenöt éve 1977-91
5292  Montgomery, John Flournay: Magyarország, a vonakodó
          csatlós
5293  Mónus Áron: Összeesküvés: Nietzschei Birodalom – A sza-
          badkőműves bűnszövetkezet

En castellano:
S-  79  Herczeg, Ferenc: Susana Simon
S- 94 Mikszáth, Kálmán: Gente de rumbo – El caftán del sultán 
S-246 Sándor Petőfi relata su vida

Videokazetták:
VK-349  Teleki Sámuel nyomában Kelet-Afrikában
VK-350  „Ami a cenzúrázott televíziók műsoraiból kimaradt” 
              1. Kápolnaavatás (Kiskunmajsa-Marispuszta 2002. június
              29) – 2. Az 56-os múzeum
VK-351  Veszprém

AZ ÚJ „MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI   
Budapesti tudósítóinktól:  Espinosané Dr. Benkő Teri cst. és Espinosa José Vicente st.

Kultúra, történelem, fesztiválok - Reneszánsz Év 2008!
Székely 

hegymászók az 
Aconcaguán

„Hinni kell csak, s fel-
jutunk mi, fel a fényes 
csillagokba...” 

(Kányádi Sándor)

A kepen b.-j.: Lesták Erzsébet, Németh Mónika, Manolaches-
cu Dan, Benedek Zsuzsi, Kerekes Miki és Bodrogi György

Szilveszteri buli és BOLDOG a színpadon, a HUNGÁRIÁBAN

2006 óta bevezetett szokás, hogy minden új 
év kulturális programja egy jelszó keretében 
indul. Így 2006 az 56-os forradalom emlékéve 
volt, 2007 pedig Kodály Zoltánról szólt. Az idén 
Mátyás király és kora a központi téma. 

A „Reneszánsz Év 2008” címmel szervez éva-
dot az OKM. A Mátyás király trónra lépésének 
550. évfordulóján megtartott kulturális, gasztro-
nómiai, tudományos és sok más témát sorra vevő 
rendezvénysorozat 2008. január 22-én, a magyar 
kultúra napján indult, és egy évvel később épp 
ugyanezen a napon ér majd véget.

A Reneszánsz Év 2008 célja, hogy közel hozza 
a mai emberekhez a reneszánsz korának sokszor 
feledésbe merülő értékeit. Az akkori művészeti, 
kulturális, társadalmi, gazdasági megújulás 
bemutatása mellett nem titkolt szándék, hogy 
mindezt a mai korral kívánják párhuzamba 
állítani a szervezők. Hiszen világunk manapság 
ugyanolyan fontos változásokon megy át, mint 
Mátyás idejében; szükség van tehát azokra az 
erényekre is, amelyek a reneszánszból sikeres 
korszakot formáltak. 

dult az özön! A 
HUFI újévi bulija 
megkezdődöt t ! 
Ömlött a poha-
rakba az innivaló, 
a táncra gerjesztő 
zene az egekig 
emelkedett, s jöt-
tek a fiatalok min-
denhonnan, szünet 
nélkül… hihetet-
len, milyen em-
bertömeg táncolt! 
Lázasan dolgoztak 
a cserkészszerve-
zők, a kiszolgálással, a kasszánál, 
vagy a bejárat ellenőrzésénél. Egy 
percig sem lankadó hangulatban 
teltek az órák, mire hajnalban, 
amikor a táncoló társaság szíve-
sen megpihent volna egy kicsit, 
a cserkészház falához támaszko-
dó színpad befogadta az előre 
beharangozott „rock-műsor” 5 
főszereplőjét: a BOLDOG együt-
tes beállt a helyére, és majdnem 
egy órahosszat „előadást” tartott!

A szabadtéri, ügyesen rögtön-
zött bálterem vendégei, akár egy 
koreográfus elképzelése előírta 
térrajz hasonmása, egyfajta „kom-
pakt masszaként” táncolt a ma-
gyar rock muzsikusok számaira, 
tapsolt, őrjöngött és élvezte.

Váltakoztak a magyar énekek, 
a sajátos ízű, közismert híres rock 
számok - de a magyar népdal-
csokor is! (utóbbi különös ovációt 
érdemelt ki).

A Hungária nagytermében vi-
szont mindez alatt az idősebbek 
mulattak, majd korahajnalban már 
haza is mentek szépen. 

De a HUFIsok folyatatták reg-
gelig, és ami igazán meglepett 
mindnyájunkat, az az volt, hogy 
a Monteverde-i kis bejáratnál vé-
gig a sarokig hosszú sor állt, arra 
várva, hogy bejöhessen. Reggel 
8-kor még mindig jöttek embe-
rek! Napfénynél is folytatódott a 
hangulat!

                                         (ZK)



ARGENTÍNAI  MAGYAR  HÍRLAP    -     SECCIÓN EN CASTELLANO     -       MARZO 2008

Hasta hoy, es decir durante 
los últimos 17 años de vida 
democrática en el país, Herend 
estuvo expuesta a los vaivenes de 
la política nacional, con tiempos 
mejores y peores. Hoy se enfrenta 
nuevamente a encrucijadas y de-
safíos. Herend siempre tuvo gran 
respeto por la tradición, pero man-
teniéndose flexible para renovarse 
y modernizarse.

Es de esperar que siga siendo 
representante del buen gusto de la calidad y del refinado 
arte de nuestra Hungría.                                          (Fin)

Nos escriben de ...              
                               ... HUNGRÍA

Anikó de Emődy, 
Hungría

En 1869, Francisco José 
I le otorga a Mór Fischer 
el título de nobleza, reco-
nociendo el trabajo de su 
vida. Es entonces cuando 
éste empieza a darles un 
papel cada vez más impor-
tante a sus hijos. Leo, el 
mayor, se hace cargo de la 
parte comercial, Dezső, de 
las representaciones en el 
exterior, Catalina, esposa 
de este último, dirige con 
energía a los empleados. 
Vilmos, un talentoso ar-
tista, queda al frente del 
taller de pintores.

La crisis económica de los años 1873 a 75 toma de sor-
presa a la fábrica, que llega al borde de su 3ª quiebra. Esta 
vez, el aparato del estado no se muestra tan comprensivo y 
la ayuda no llega a tiempo. El maestro fundador tiene más 
de 70 años y sus hijos desaprueban cada vez más su modo 
de guiar la famosa empresa. Entre otras cosas lo acusan de 
no darle suficiente importancia a la rentabilidad y de dedi-
carse en demasía a la parte artística. Sostienen que haciendo 
“obras de arte” no podrán mantener una gran familia que 
sigue multiplicándose. 

Cansado y agobiado por los problemas, el gran empre-
sario se retira, cerrándose así la verdadera época dorada 

de Herend. Podríamos decir que 
fue un capítulo heroico, pues brilló 
con mayor esplendor justamente 
durante los años posteriores a las 
luchas libertadoras, durante años 
de política represiva hacia todo 
intento de desarrollo húngaro. 
Sin embargo, Fischer mantuvo 
fielmente el escudo húngaro, con 
la corona en su tope como marca, 
haciendo de esto un símbolo de la 
resistencia al sistema totalitario de 
los Habsburgo. 

La nueva política implantada por los herederos es un 
fracaso. Tienen que reconocer que su “caprichoso” padre 
tenía razón, pero no consiguen recuperar la fama que tenía la 
producción en su época. Luego de 8 años de vanos intentos, 
finalmente venden la fábrica al estado. 

El conde Pál Széchényi, Ministro de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, trata de salvar la fábrica. Se le conceden 
12 años libres de impuestos, préstamos a largo plazo, y se 
intenta una gran 
reorganización 
y renovación. La 
fábrica crece de-
masiado rápido, 
los trabajadores 
cobran poco, la 
calidad de las pie-
zas sigue siendo 
pobre. A fines del 
siglo llega otra 
catástrofe: una 
parte del edificio 
se derrumba, se-
pultando las nue-
vas instalaciones. 
Finalmente cierra 
sus puertas por 
un corto período.

Ahora es el Estado que ofrece a 
Eugenio Fischer, un nieto de Mór, la 
recompra de la fábrica. Eugenio vivió 
muchos años en Londres y Bruselas 
y se dedicó a estudiar las nuevas so-
luciones técnicas de la industria de 
la porcelana y las nuevas tendencias 
internacionales.

Podía esperarse el renacimiento de la 
fábrica, ya que ese año se preparaban 
los grandes festejos del 1er milenio de 
Hungría. Herend logra presentar piezas 
pomposas para esta gran ocasión. Al 
cabo de 5 años de esforzado trabajo y 
de la aplicación de lo aprendido en el 

extranjero, Eugenio cree firmemente que el único camino 
al éxito es por medio de la calidad y la excelencia artística. 
Retoma la tradición de Herend y se vuelve a presentar en 
las grandes exposiciones internacionales. 

El art nouveau de la industria de la porcelana logró crear 
nuevas y hermosas piezas, mas la Gran Guerra anuló todos 
estos esfuerzos. La fábrica deja de trabajar hasta 1923. Eu-
genio se enferma gravemente; no se obtiene materia prima 
adecuada. Un primo hermano de Eugenio, Emilio, consigue 
transformar la firma en una sociedad anónima con ayuda de 
los bancos. El 51% de las acciones queda en manos de la 
familia, el resto se pone a la venta. Así se gana una nueva 
inyección de capital. 

A la muerte de Eugenio, el dr. Gyula 
Gulden consigue la mayoría de las accio-
nes y, con nuevo impulso, se llena todo 
de vida: ¡Gran innovación y fantásticos 
nuevos diseños! Se empiezan a fabricar 
las primeras figuras de pastores, pastor-
cillas, y animales representados natural-
mente, también interesantes lámparas 
y candelabros de todo tipo. Vuelve a 
sanearse la fábrica, y en los años 1930 
Herend vuelve a ser la de antes.

Una tercera parte de su 
producción se destina a la 
exportación: la American 
Hall-House sigue siendo 
hoy también una importante compradora 
de Herend. Sucede un hecho interesante: la 
fábrica de cristal AJKA y Herend se ponen 
de acuerdo para armonizar sus diseños. Así 
la vajilla de porcelana y los vasos y las co-
pas de cristal llegan a formar un conjunto 
armónico en la mesa. 

En el período en-
tre las dos guerras, 
Herend, sin altibajos, 
desarrolla hermosas y 

delicadas composiciones de momentos 
de la vida cotidiana, con un enfoque 
costumbrista: payasos, artistas, bai-
larines, soldados, vendedores, niños, 
además de figuras alegóricas del amor, 
de las cuatro estaciones del año… 

Sentimientos tra-
ducidos en formas, 
con un agregado to-
que nacional. Nacen 
entonces las series 
más famosas a tra-
vés del diseño de los mejores artistas de 
la época: los pájaros, los patos y ani-
males salvajes. También los personajes 
de la literatura y el folklore húngaro: 
Ludas Matyi, el Húsar o el Pastor 
con perro puli. O piezas de contenido 
litúrgico, como la Madona Matyó o la 
Madona de Toporczy. 

A pesar de los problemas casi inso-
lubles que plantea la Segunda Guerra, 
sigue la producción y no hay despido 
de empleados. Herend fabrica entonces 
elementos de electricidad para el ejército 
y suple de piezas a laboratorios y farma-
cias. Se vuelcan al mercado interno.

El director que supo salvar a Herend es István Lőrincz. 
No obstante la merma de su capacidad productiva a un 40%, 
Herend no sería Herend si una vez más no se encontrara 
una salida. Durante la contienda, la actividad de la fábrica 
contradice al famoso dicho latino Inter arma, silent musae 
(mientras las armas suenan, las musas callan): producen 
piezas que necesitan menos materia prima pero un enorme 
trabajo de decoración manual. La meta: salvar el capital más 
importante de Herend, que son sus expertos y pintores.

Llegando a 1948, la fábrica se adapta nuevamente a dis-
posiciones dictatoriales. Ese año la empresa es estatizada, 
como todas las demás en Hungría. Se decide transformar 
a Herend en “una empresa que represente el sistema de la 
época”. Durante los años 50 se renuevan totalmente las 
instalaciones, se invierte en el área de producción y también 
en la artística. Se reorganiza el museo y la capacitación de 
fuerza de trabajo especializada. Seria injusto no reconocer 
lo que se logró entre los años 60 y 80 del siglo pasado: se 
mantuvo la finísima calidad y las mejores cualidades de 
Herend, además de aumentar la producción.

El estado amplía las posibilidades de exportación a 
Australia, las Bahamas, Yugoslavia y la Unión Soviética. 
Con la ayuda recibida, Herend se coloca nuevamente a la 
vanguardia en las manifestaciones artísticas.

*

Con esta entrega terminamos 
el recorrido por la historia de 
las dos marcas más famosas de 
porcelana húngara: la Zsolnay 
y la Herendi. En este número 
leemos la 2ª y última parte de 
las porcelanas de Herend.

Lámpara con cuerpo y pantalla 
decoradas 

Sopera familiar, con 
delfines 

El csikós, o pastor de caballos 

El juhász, o pastor 
de ovejas, bailando 

Pastorcilla con 
su perro 

Pulgarcito

Pastor con el perro 
ovejero húngaro 

puli 

Madona y Niño, 
año 1942 

Programación de ARS HUNGARICA 
proyectada para 2008

9 al 16 de junio: Semana de la Cultura Húngara en 
el Museo de Arte Decorativo. Según su director, Arq. 
Alberto Bellucci, será la 1ª vez que en la historia del 
museo se dediquen 8 días íntegramente a la cultura de 
un país. Se proyecta lo siguiente:

- Presentación de una de las óperas de Franz Joseph 
Haydn, compuesta en Esterháza, Hungría:  L´Incontro 
Improvviso, que se interpretará tres veces (estreno sud-
americano). 

- Dos noches se dedicarán al escritor Sándor Márai, 
tan popular en la Argentina. La profesora de hispanología 
de la Universidad Loránd Eötvös, Dra. Dóra Faix, dará 
una conferencia en castellano sobre su obra y su entorno. 
En la noche siguiente y en coordinación con la Universi-
dad de San Andrés, expertos argentinos disertarán sobre 
“Visión argentina sobre Márai”. 

- Ars Hungarica organizará en ambas veladas un breve 
programa musical de cierre.

- En el Salón de Invierno del museo se inaugurará 
una exposición Márai, con material enviado desde 
Hungría. 

- Una noche dedicada a György Kurtág, con la so-
prano francesa Sylvie Robert y conferencia de Francisco 
Kröpfl, otra a la actuación de Coral Hungaria y el grupo 
Regös, y una última, reservada para una sorpresa.

Septiembre: Se presentará en estreno sudamericano la 
ópera completa (singspiel) de Zoltán Kodály: Háry Já-
nos, con cantantes de Hungría en los papeles principales 
y la artista de cimbalom, Victoria Herencsár (Auditorio 
de Belgrano, con la posibilidad de repetición en otros 
escenarios).

Los detalles serán publicados en las entregas mensua-
les del Argentínai Magyar Hírlap, y esperamos que la 
colectividad húngara apoye con su presencia una progra-
mación de alto vuelo preparada con gran esfuerzo.

Miklós Székásy 

¡Oh, misteriosa Budapest!
Budapest... Si bien me he quedado enamorada de varias 

ciudades (en particular de Praga, ¿cómo no?), con Buda-
pest me ha sucedido algo francamente extraño. Además 
de curiosas coincidencias (literalmente me choqué con 
muchísimos argentinos que, sumando, vivían a dos 
cuadras de mi casa aquí en Almagro o eran vecinos en 
Adrogué), todo el tiempo tenía una sensación penetrante 
de no poder “encontrar” la ciudad... 

Ante su magnánima belleza, la innegable familia-
ridad que todo me provocaba, mi pasión henchida al 
saberme cerca de Liszt, Bartók, Kodály, y de mi familia 
- busqué incesantemente una vida que parecía querer 
ocultárseme. 

Cometí muchas veces el error de querer salir a cenar a 
las 10 de la noche (!). Budapest se me escondía para lo 
que estaba buscando. Las noches de frío se ceñían sobre 
la ciudad, y entonces todo quedaba inescrutable…

Quise hablar de política con congéneres... de política... 
simplemente para saber qué sienten y cómo. No por algo 
en particular. Lo que sea que sienten, todo parece tan 
fresco que ni gente joven, ni nadie parece tener ganas 
de hablar de ello. 

Así que más allá de los circuitos turísticos (fascinantes 
por cierto), me quedé con Budapest en la punta de los 
dedos, en la garganta: las ganas de conocerla en profun-
didad, de hablar con la gente, de conocer en serio sus 
vivencias, sus costumbres, ideas, sentimientos.

Por eso podría hablarle horas de lo misteriosa que 
me resultó la ciudad – y, a la vez, tan curiosamente 
familiar.

Natalia Cháneton-Takács 
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Estimada Directora:
Me pareció excelente la nota 

„Educar a los hijos” de Eduar-
do Cazenave (Fund. Proyecto Padres) 
que salió publicada en el número de 
enero/febrero. Refleja perfectamente la 
dura realidad que vivimos los padres 
de hoy con respecto a la educación de 
nuestros hijos, y lo más triste de todo es 
que muchos padres “agarran viaje” en 
pro de la moda y con el único fin de ser 
“padres cancheros”, olvidándose de los 
principios y la educación que recibieron, 
gracias a la cual sus vidas tomaron un 
rumbo seguro.

Yo sinceramente espero que en algún 
momento la sociedad recapacite y re-
flexione guiada por la razón y la concien-
cia y no por lo que ve en los medios, ni 
por mera diversión.

Justamente para que esto suceda, es 
importantísimo que se publiquen no-
tas como éstas, porque aunque no es un 
asunto húngaro, es un asunto de TODOS 
¡Felicitaciones!

André Lajtaváry
*

Sra. Directora, estimada Zsuzsó:
El motivo de mi carta es agradecer por 

el envío del periódico húngaro desde el 
año 2005 hasta la fecha.

Todos los artículos son interesantes, 
pero quiero destacar en el periódico de 
junio de 2005 la nota sobre TRIANON, ya 
que en la misma queda muy claro lo que 
significó esa tragedia. (Cuando era niña, 
en Hungría ni siquiera podíamos hablar 
abiertamente del tema).

También menciono el reportaje que le 
hizo a Zsuzsanna Gráf, directora del Coro 
Femenino Angelica. (Edición mayo de 
2007, supl. especial. La R.) Me identifi-
qué con el reportaje y me hubiera gustado 
ser yo la que hacía la entrevista. Todo lo 
dicho fue muy satisfactorio.

Sok szeretettel és hálás köszönettel
Máter Timár Mária C.J.

(Colegio Maria Ward, Plátanos)
*

Querida Susana:
Admiro mucho el trabajo del periódi-

co y cada día más noto que detrás de él 
hay no solamente muchísimo amor sino 
especialmente un trabajo muy serio, muy 
dedicado y de alto nivel. Nada más que 
un sentido “bravo” para ustedes. 

Hace unos años, el Taller de Piano 
“Musichicos” que dirijo era solamente 
un sueño. Tuve que levantar todo solita, 
pero el resultado es algo gratificante en 
muchos aspectos: siempre pensando en la 
educación musical para niños (que suelen 
ser, desafortunadamente, tan subestima-
dos por tantos maestros), del más alto 
nivel posible.

En octubre del año pasado hicimos 
nuestro primer concierto del año (salió 
hermoso). Tengo proyectado realizar 
pronto un concierto solidario, porque 
me gustaría trasladar este amor a los 
niñitos que están en situaciones no tan 
afortunadas. 

Con mis mejores saludos
Natalia Cháneton Takács

*
Hola a Todos:

Cuando nos deseamos Feliz Año 
Nuevo, recuerdo a las viejas pueblerinas 
que suelen decir con mucho acierto que 
“basta con la salud”. Bien, en este caso 
es así. Me he curado nomás del mieloma. 
¡Bendito sea Dios!

A lo largo de dos años fue nuestra 
principal preocupación. En este momento 
también lo sigue siendo, pero esta vez ha 
dejado lugar al agradecimiento.

En este lapso hemos sido acompañados 
por la familia, los amigos y conocidos de 
una manera simplemente espectacular. 
Por lo menos así lo atestiguan más de 800 
e-mails recibidos, llamadas telefónicas, 
visitas personales. En fin, la presencia 
permanente alentándonos a no abandonar 
la lucha, mandándonos energía. Hemos 
convertido esa energía en acción para la 

cura de la enfermedad. Enten-
demos que esa energía no es 
más que la llamada Comunión 
de los Santos, por medio de la cual todos 
los cristianos estamos unidos por un lazo 
espiritual y de amor. 

Pero con esto no sería suficiente. 
Usando de la mejor manera posible mis 
horas libres he escrito dos libros, de los 
cuales ya les había hablado. Uno de ellos 
es sobre mi pasar en el Colegio Gentilini 
de la Obra de Don Bosco. El libro ya está 
listo para su impresión. Como siempre 
ocurre, faltan detalles, pero aquí les envío 
dos capitulitos de regalo como para que 
vayan teniendo un pequeño anticipo y 
para expresarles nuestra gratitud por la 
ayuda recibida. (N. de R.: Los interesados 
pueden requerirlos en nuestra Adminis-
tración.) Que Dios los bendiga a todos. 

László e Irene Csiki, Hungría
--------

Noticia de interés:
El jefe de La 12, con vía libre para 

ir a Japón
El juez Ladislao Endre rechazó un 

pedido de un fiscal para que fueran 
ampliadas las conde-
nas para el jefe de la 
barra de Boca, Mauro 
Martín. Le mantuvo la 
prohibición para ir a la 
cancha hasta febrero, 
aunque puede viajar al 
Mundial de Clubes. 

En sintonía con una denuncia realiza-
da por el CoProSeDe, el fiscal Gustavo 
Galante le pidió al juez que le diera 
veinte días de arresto efectivo a Martín, 
que ampliara de cuatro meses a un año la 
prohibición de concurrencia a las canchas 
y que lo obligara a presentarse en una co-
misaría los días que juegue Boca. Galante 
hizo ese pedido por entender que Martín 
violó una prohibición de concurrencia a 
las canchas cuando el último 3 de noviem-
bre concurrió al estadio de Racing para 
ver el clásico entre ese equipo y Boca.

Sin embargo, Martín hizo una presen-
tación ante el juez, en la que demostró 
que esa sentencia quedó firme el lunes 5 
de noviembre, es decir dos días después 
de ese partido.

“El juez se abocó a derecho y nos dio la 
razón respecto de que la noticia no estaba 
firme”, dijo el abogado, quien agregó que 
el juez le comentó que “la prohibición de 
concurrencia rige para todas las canchas 
del país”.

Los cuatro meses de inhabilitación 
para ir a las canchas fue por un acuerdo 
provisorio entre imputado y fiscal y lue-
go convalidado por el juez Endre por 
incidentes ocurridos en el Clausura 2006 
en la cancha de Vélez. 

Consultado sobre si Martín irá a Japón 
a ver el Mundial de Clubes, el abogado 
Rivero respondió: “Sí, va a ir, creo que sí. 
Al menos eso tengo entendido”.
(Fuente: DyN.  Agradecemos a Francisco Demes)

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS
Ahogy már előzőleg jeleztük: Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és 
- kifejezett kérésre - közvetlen rokonaikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat 
bejelenteni a Szerk. irodában!
MÁRCIUS: 1. Jeffrey Szófi / Csabáné Z. Nita – 3. Deák Attila – 4. ifj. Kolb László – 5. 
id. Zaha Sándor – 6. Honfi Katalin / Szabó Mária / Szabó Gyöngyi / Zoroza-Becske 
Arantxa – 7. Alitisz Bálint - 8. Bonapartian Edi / Petőcz Éva – 10. Besenyi Károly 
/ Foffaniné Tamássy Júlia / Krénn Vazulné – 15. Besenyi Zsófi / Czanyó Péter / ifj. 
Papp Ernő / Papp János Ede – 16. Zoroza-Becske Mikel - 17. Cottely Andrea – 18. 
Haynal Alajos / Keve Miklós / Pejkó Oszkár – 19. Pósfay András - 20. Indaco Pablo / 
Keve Gábor Krisztián – 22.  Szőnyi Ferenc (MO) – 23. Kasza András / Ungár Bertalan 
– 24. Pósfay Mihály –  26. Gátiné Czanyó Kata / Haller Cecília / Íjjas Péter / dr. Vácz 
Elemérné / Zilahi Sebess Zsuzsi – 27. Papp Lili / Wenckheim Marianna – 28. Kalmár 
Lászlóné / Kerekes Cili – 31. Gombos Éva (öo) / Kohánszky Kriszti
Isten éltesse az ünnepeltjeinket!                         ¡Feliz cumpleaños!

¿Fantasía – o triste realidad?
Escribe Paul Belien en el Washington Times (*):
Llegando a una “Unión Europea de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas”
El pasado 13 de diciembre se reunieron en 

Lisboa, capital de Portugal, los jefes máxi-
mos de los 27 países miembros de la Unión 
Europea para firmar el Tratado de Reforma 
de la UE. Este así denominado “Tratado 
de Lisboa” es casi idéntico a la llamada 
Constitución Europea que fue rechazada 
hace dos años por referendos celebrados 
en países miembros de la Unión.

Las reglas de la UE estipulan que los 
tratados sólo adquieren validez una vez 
ratificados por la totalidad de los 27 paí-
ses miembro. Los votos por el “no” en 
el referéndum de 2005 acabaron con esta 
Constitución que hubiera transformado a 
la Unión de ser una organización suprana-
cional compuesta de 27 estados miembro 
soberanos en un verdadero Único Estado 
Federal, con 27 provincias.

Sin embargo, quedó claro desde el vamos 
que los pueblos de las varias naciones eu-
ropeas no iban a renunciar a su soberanía 
nacional a favor de unos “Estados Unidos 
de Europa” (EE.UU.E).

No obstante, y a pesar de la voluntad 
popular expresada en las urnas, los líderes 
europeos siguen firmes en su voluntad de 
transformar la UE en unos “EE.UU.E”. 
Como dijo antes de los referendos Jean-
Claude Juncker, el premier de Luxem-
burgo: “Si el resultado de la votación es 
‘sí’, diremos que seguimos adelante. Si 
es ‘no’, continuaremos”. O como dijo el 
ex presidente francés, Valéry Giscard 
d´Estaing, presidente de la así llamada 
convención que redactó la Constitución 
fallida: “El rechazo de la Constitución (en 
el referéndum) ha sido un error que tendrá 
que ser corregido”.

Fue justamente para corregir este error 
de los votantes que se redactó el Tratado de 
Reforma. Este Tratado es una copia de la 
Constitución, con los artículos colocados 
en un orden un poco diferente, con muchas 
adiciones y correcciones que complican 
deliberadamente el texto y sin alusiones a 
una bandera nacional o un himno. Así lo 
explicó en junio el propio Giscard d´Estaing 
al periódico parisino de izquierda, Le Mon-
de: “La opinión pública, sin darse cuenta, 
será llevada a aceptar las propuestas que 
nosotros no nos animamos a presentarle 
directamente... Todas las propuestas del 
antiguo texto estarán en el nuevo, pero de 
una manera solapada y oculta”. 

Por su parte, Giuliano Amato, ministro 
de RR.EE. de Italia (y ex vicepresidente 
de la misma convención), dijo sobre el do-
cumento firmado en Lisboa por los líderes 
europeos: “Ellos decidieron que el docu-
mento fuera ininteligible. Y si lo es, no es 
constitucional. Ésta fue un poco la idea”.

Los dirigentes de la Unión Europea acor-
daron que excepto Irlanda - cuya propia 
Constitución lo estipula como requisito 
- ninguno de los países miembro convo-
caría a un referéndum sobre el nuevo 
Tratado. En lugar de ello, serían los par-
lamentos de cada país que lo ratificarían. 
“Existe un brecha entre la ciudadanía y los 
gobernantes”, admitió el presidente francés, 
Nicolas Sarkozy. “Ahora un referéndum 
podría poner en peligro a Europa. Si ce-
lebráramos un referéndum en Francia, el 
Tratado no existiría”.

Una vez que el Tratado de Lisboa quede 
ratificado por todos los países miembro, 
la naturaleza legal de la UE se modificará 
para convertirse en la de un estado. Las 
constituciones y los parlamentos nacionales 
quedarán subordinados a la UE, lo que habi-
litará a ésta a aumentar sus propios poderes 
en forma unilateral.

Los políticos europeos están ansiosos 
por sacrificar su propia soberanía nacional 
a favor de la UE, porque los órganos direc-
tores con sede en Bruselas ya sea no son 
elegidos (la Comisión no lo es), o bien no 
tienen que dar explicaciones (el Consejo 
no rinde cuentas). Más aún: el Parlamento 
Europeo no es un verdadero parlamento. No 
puede rechazar las así llamadas directivas 
de la UE, que los parlamentos nacionales, a 
su vez, están obligados a incorporar en sus 
propias legislaciones nacionales. Hoy mis-
mo, el 70% de la legislación de los 27 países 
miembros de la UE proviene de Bruselas.

El ex disidente de la Unión Soviética, 
Vladimir Bukovsky, acuñó la expresión 
“Unión Europea de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas” (UERSS) para referirse a la UE. 
Afirma que Europa está camino a conver-
tirse en un estado totalitario. A principios 
de la década de los años 90, Bukovsky fue 
autorizado a investigar los documentos 
secretos de la dirigencia soviética. Para su 
sorpresa, encontró allí la transcripción de 
una conversación mantenida en enero de 
1989 (en ocasión de su visita al Kremlin) 
por Valéry Giscard d´Estaing con Mikhail 
Gorbachov, a la sazón líder soviético. En 
esta conversación, el dirigente francés le 
declaró al soviético que “en 15 años Europa 
sería transformada en un estado federativo”. 
El proyecto de unos “EE.UU.E”, quedó un 
tanto postergado por los referendos de 2005, 
pero los políticos europeos encontraron en 
Lisboa la forma de ponerlo nuevamente 
sobre el tapete. “La situación hoy en día es 
realmente sombría”, dice Bukovsky. “Los 
principales partidos políticos europeos se 
plegaron totalmente a las propuestas del 
proyecto de la UE. Ningún partido se le 
opone realmente. Se corrompieron. ¿Quién 
defenderá nuestras libertades?”, se pregunta 
Bukovsky.

En los Estados Unidos, los seguidores 
del disidente candidato republicano a la 
presidencia, Ron Paul, afirman que existe 
una creciente escisión entre la conducción 
política y la gente. Por tanto, es hora - dicen 
- de una segunda Revolución Americana.

Teniendo en cuenta que el distanciamien-
to entre la gente y los gobernantes europeos 
es mucho mayor en Europa, la necesidad de 
una revolución es aún más apremiante 
en el viejo continente que en Washington. 
Si el Tratado de Reforma de la UE quedara 
ratificado, antiguas naciones tales como 
Inglaterra, Francia, Dinamarca y Hungría 
perderán su soberanía. Serán absorbidas por 
los Estados Unidos de Europa, unos “EE.
UU.E” que un ex disidente soviético sólo 
puede describir como una “Unión Euro-
pea de Repúblicas Socialistas Soviéticas” 
(UERSS).
(*) 19.12.07: Back in the ‘EUSSR’. Agrade-
cemos la traducción a Pedro Sebess
(subrayados nuestros. La R.)

NOS  ESCRIBEN

¿Sabía usted que...
(Compilado por Miklós Székásy)

... Fülöp Lénárd, nacido en Pozsony en 
1862, uno de los físicos experimentales más 
importantes de su época, premio Nobel de 
física de 1905 por su estudio de los rayos 
catódicos que llevaron al descubrimiento 
del electrón (1ª prueba de que el átomo está 
formado por subpartículas más pequeñas), 
era húngaro?

... László Orosz, nacido en Csicsér en 
1697, sacerdote jesuita, enviado a Sud-
américa como misionero, llegó a ser uno 
de los más eméritos profesores y rector 
de la Universidad de Córdoba, director 
del Colegio Montserrat, embajador de su 
orden frente al Vaticano y la corte real de 
Madrid, creador de la primera imprenta en 
el Virreinato, era húngaro?
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la papa rellena, el sudado, el 
chicharrón - y no ha faltado 
el famoso “ceviche”…

Este 20 de febrero se cum-
plió medio año de viaje. 
Ya no estoy más sola: me 
reencontré con mi amiga 
Vane en un gran abrazo que 

duró (fácil) tres minutos, entre 
gritos y un par de lágrimas. 
Ambas sabemos que nos espe-
ran muchas aventuras por vivir, 
personajes que conocer, lugares 
por recorrer, aprender, ceder, 
aceptar... y demás cosas.

¡Los mantendré informados! 
Con mucho cariño

                                       Cili

de transporte 
tuvieron que 
parar, ya que 
hubo derrum-
bes y era im-
posible cruzar. 
Tuvimos que 
pasar la noche 
en el micro. A la 
mañana ayuda-
mos a transpor-
tar piedras para construir un camino alternativo, hasta que 
conseguimos viajar en la caja de una camioneta hasta Ollan-
taytambo y desde allí volvimos a Cusco por Urubamba.

Como ven, ¡todo se puede! Depende mucho de la energía 
que pongamos para hacer las cosas que queremos hacer. 
Las tres la pasamos bomba, tenemos un montón de anéc-
dotas y momentos inolvidables, pero todo llega a su fin: 
las chicas ya se fueron. 

Estoy preparando mi paño de artesanías (pulseras, co-
llares, prendedores, etc.) de macramé para vender y así 
generar algo de dinero. Mis profesores son artesanos que 
voy encontrando mientras viajo, quienes aparte de ense-
ñarme, me alientan para seguir adelante. Queda mucho 
por aprender.

Sigo escribiéndoles desde Piura, Perú, luego de pasar 
la Navidad en Cusco (sin espíritu navideño) y año nuevo 
en Lima. Aquí me hospedaron en varias casas diferentes: 
en San Juan de Lurigancho, barrio Huanta. Después 
Miraflores, en casa de Omar Bakonyi, un gran amigo de 
Ilike Vass (y ahora también amigazo mío). Conocí a su 
madre Eva (nacida en Hungría) 
e intentamos hablar en húngaro 
entre los tres para practicarlo y, a 
su vez, compartir el “sentimiento 
húngaro” que llevamos dentro. 
Lima es muy similar a Buenos 
Aires, pero más pequeño. Tengo 
excelentes recuerdos de aquí por 
la gente hermosa que conocí. 

De Lima viajé a Trujillo con las ruinas de Chan Chan. 
Luego Huanchaco (playa), con sus balsas de totora. 
Después Máncora (playa), muy turístico, buenas olas 
para surfear.

Soy muy afortunada aquí en el Perú: en mi camino 
siempre se me han cruzado personas hospitalarias, con 
gran corazón. Realmente a TODOS los llevo en mi 
corazón. La comida peruana es exquisita, muy variada 
pero… ¡engorda! Casi todos los platos se acompañan 
con arroz: arroz con pato, el aguadito, el ají de gallina, 

Cómo retomar el 
deporte sin lesiones

Sin importar el motivo 
de la interrupción, lo importante es la con-
sulta al médico y volver a entrenar de a 
poco, con menor intensidad que antes. Es 
que el desentrenamiento produce no sólo 
atrofia de los músculos, sino también - y 
esto es de más cuidado - disminución en la 
resistencia del corazón y los pulmones.

La resistencia muscular diminuye des-
pués de sólo dos semanas de inactividad. 
Aunque su cuerpo está mejor que el de 
quien no se ejercitó nunca, lo que habían 
ganado en estado físico ya lo perdieron, 
no se acumula.

Lo que se pierde primero es la flexi-
bilidad, no la velocidad. Por eso los de-
portistas tienen que hacer entrenamiento 
de flexibilidad todo el año. Hasta pueden 
evitar la parte de resistencia y fuerza, pero 
no la de elongación. Igual que en otros 
órdenes de la vida, en el deporte es tan 
difícil mantenerse como llegar.

Es beneficioso encarar un deporte, pero 
siempre con la seguridad que esto exige. 
Una persona que tiene lesiones no puede 
practicar cualquier deporte. La elección 
dependerá del estado físico actual, el 
sexo, la edad, las patologías que tiene y 
hasta de las preferencias personales.

Es muy importante la entrada en calor 
previa a la actividad física, porque eleva 
la temperatura de los músculos y hace 
que se preparen las articulaciones, lo que 
permite prevenir lesiones.

Tomando estos recaudos, podemos 
volver a ejercitarnos con el máximo de 
beneficio para la salud.

(Extracto del artículo de la Dra. Marcela Cabo 
Fustaret, Hospital Alemán)

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA 
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

*  un deporte moderno *
FORMACIÓN - RECREACIÓN - COMPETENCIA 

DE ALTA PERFORMANCE
A part i r  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

En los años 1970, esgri-
mistas y scouts húngaros 
se divertían desafiándose 
al fútbol.  

Acertijo: ¿Quién reco-
noce a los jugadores?

 ¡Escríbannos!

Esgrima Club Hungária retoma su actividad 
el sábado 1º de marzo.

¡Bienvenidos a un nuevo ciclo lectivo!

Compilado por
Henriette Várszegi

EL RINCÓN DE MAUSI
EMPANADAS DE CARNE CON MASA 

Y RELLENO DE CARNE

Ingredientes
Masa

Harina 0000          1 kg
Grasa vacuna refinada               100 gr
Agua                     550 cc
Sal                                               30 gr

Relleno de carne
Carne picada                                  1 kg
Huevos duros                                 2 u
Cebolla picada                           300 gr
Pasas de uva hidratadas en agua  50 gr
Aceitunas verdes descarozadas    50 gr
Grasa vacuna refinada                  30 gr
Sal                                                  c/n
Comino                                           1 c
Pimentón dulce                               2 C
Ají molido                                      1 C
Cebolla de verdeo (parte verde sola-
mente)                                            2 u
Aceite de girasol                          20 cc
Fondo de carne                            c/n

Preparación
Masa

Colocar la harina en un bol, incorporar 
toda el agua, la sal, y amasar. Separada-

mente derretir la grasa en una cacerola, luego 
incorporarla dentro de la masa, seguir amasan-
do hasta tener una masa suave y homogénea. 
Dejar descansar por 30 minutos en la heladera 
envuelta en film plástico. Pasado el tiempo, 
estirar la masa de 2 mm de espesor y cortar 
con un cortante redondo de 12 cm de diámetro. 
Reservar tapada en la heladera.

Relleno
Colocar el aceite y la grasa dentro de una cace-
rola profunda. Incorporar las cebollas picadas, 
y cocinar hasta transparentar. Incorporar la 
carne picada y cocinar. Verter fondo de carne 
hasta cubrir toda la carne. Esperar a que rompa 
hervor y cocinar por 5 minutos más junto con 
las especias. Retirar del fuego y volcar todo 
dentro de una batea. Incorporar los huevos 
duros picados, las aceitunas picadas, la cebolla 
de verdeo y las pasas de uva hidratadas. Enfriar 
en heladera por 24 hs. tapado. 
Al día siguiente rellenar la masa de empanada y 
realizar un repulgue con la ayuda de un tenedor. 
Colocar sobre una placa aceitada y cocinar en 
un horno a 250ºC 

Café Literario Edición 2007

Fieles a nuestra norma de difundir nuestra cultura, acce-
dimos a la gentil invitación de la Secretaría de Cultura de la 
Provincia de Santa Fe y la Sociedad de Escritores de Santa 
Fe (SADE) y participamos nuevamente en uno de los ya 
tradicionales “Cafés literarios”.

La temática fue “El teatro en el mundo” (autores, sus per-
sonajes y sus historias). Tuvimos junto a la colectividad árabe 
el honor de cerrar el ciclo correspondiente al año 2007.

Así se dio la ocasión de hacer conocer al público presente 
bastante numeroso el relato histórico “En defensa de Occi-
dente - ¿Por qué repican las campanas al mediodía?” Esta 
introducción estuvo a cargo de Zoltán Horogh, y acto seguido 
alumnos de la Escuela Provincial de Teatro representaron 
en versión castellana un fragmento de la obra del gran poeta 
húngaro Sándor Petőfi, “János Vitéz” (Juan el Paladín). Como 
cierre, nuestro grupo de bailes “Raíces Húngaras”, bajo la 
dirección de José Homorult, interpretó dos variaciones de 
csárdás. El cerrado aplauso de los presentes fue la cálida 
recompensa por nuestra presentación, que no fue más que 
otro granito de arena aportado por los integrantes de nuestra 
Agrupación a estas manifestaciones culturales.

Zoltán Horogh, Presidente
(Agradecemos la invalorable colaboración de la Sra. Susana K. de 
Haynal por el material proveniente de la Biblioteca Húngara, de Bue-
nos Aires).

Rectificación por epígrafe equivocado:
Señora Directora:

En referencia a la nota de Noticias de Santa Fe acompañada 
por una foto en la que se informa sobre la “Agrupación de Hún-
garos de Santa Fe” (Nº de enero-febrero 2008. La R.), aclaro que 
esa foto incluye a señoras de un grupo que ama a Hungría pero 
no pertenece a la Agrupación. La saludo con mi mayor consi-
deración                          Elsa Elena Simonsini de Re, Santa Fe

NOTICIAS DE SANTA FE

Vista del público general, con miembros de nuestra Agrupación

Hola, mi gente querida:
En Cusco, antigua capital de los incas, me gustaron las 

construcciones de estilo colonial, la iluminación nocturna 
de las calles, las flores en las plazas, los negocios... Mis 
primeras noches fui a bailar salsa a una de las discotecas, 
mejorando y aprendiendo nuevos pasos. En esa disco me 
ofrecieron trabajar en la 
barra, preparando tragos. 
Acepté. Al otro día llega-
ron a mi hostal una ami-
ga que conocí en Sorata 
(Bolivia), Susi, y su amiga 
Itxaso. Ambas son del país 
Vasco. Tomé la decisión de 
no empezar a trabajar esa 
noche e irme con ellas a 
conocer Machu Picchu. 

Al día siguiente partimos hacia Pisaq, un pueblo ubica-
do a menos de 2 hs. de Cusco. Pasamos la noche y nos 
levantamos al amanecer para poder entrar sin pagar a unas 
ruinas que están a 2 horas de caminata desde el pueblo. 
Recorrimos las ruinas y nos sentimos triunfadoras al salir, 
ya que no nos habían pedido ticket en ningún momento. 
Al día siguiente viajamos a Ollantaytambo para conocer 
otras ruinas, también muy visitadas. Para no pagar tampo-
co, guerreras nosotras, cruzamos un río y caminamos por 
unas chacras. Muy felices logramos entrar, y al recorrer 
las ruinas uno de los guardias nos pide el ticket; muy listas 
nosotras, ya teníamos el “verso” preparado: que nuestros 
novios tenían los tickets. Fuimos perseguidas por este 
sujeto hasta terminar de recorrer las ruinas. Mientras tanto, 
simulábamos buscar a nuestros novios… Logramos salir 
de allí sin pagar, ya que le dijimos que “iríamos a buscar 
a nuestros novios para pedirles los tickets y mostrárselos 
más tarde”. Claro, nunca regresamos. Esa tarde viajamos 
a Santa María, un pueblo ubicado en una zona tropical 
- mucha humedad. La fruta es increíblemente barata (ba-
nana, mango, piña). Pasamos la noche, y a la madrugada 
viajamos hasta la hidroeléctrica, pasando por Sta. Teresa, 
desde donde caminamos 10 km por las vías del tren para 
llegar a Aguas Calientes. Por cansancio desistimos subir 
a las famosas ruinas ese mismo día. Nos hubiese encan-
tado no tener que pagar la entrada al Machu Picchu, pero 
no logramos 
convencer a 
los respon-
sables... Sin 
más, subi-
mos por las 
e s c a l e r a s 
hasta llegar 
a la entrada 
donde tuvi-
mos que pa-
gar los 120 
soles, es de-
cir US$ 45 
- y comen-
zamos a soñar… Allí disfrutamos cada instante. Subimos 
el WainaPicchu, la montaña que está al lado del Machu 
Picchu. Increíble.  A eso de las tres de la tarde regresamos 
a Aguas Calientes caminando bajo la lluvia. Después de 
almorzar nos venció el cansancio y quisimos dormir “un 
rato”. A las 5 de la mañana siguiente (!) nos despertamos 
para retomar caminando las vías del tren antes de las 8 hs. 
y alcanzar una movilidad hasta Sta. María.

Desde allí seguimos en micro dirección Cusco. A medio 
camino (ruta recién construida), el micro y otros medios 

Cili  y  sus  nuevos  desafíos  

Cili Kerekes, a orillas del Lago Sagrado Titicaca 
(3840 m.s.n.m., 358,5 km2), Copacabana (Bolivia)

Sorata (Bolivia), 2700 m.s.n.m.

Con Eva y Omar Bakonyi, 
Lima 

Con las vascas Susi e Itxaso, 
Machu Picchu 2438 m.s.n.m. 
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

María M. de Benedek:  4799-
2527 - mbenedek@arnet.com.ar
húngaro y castellano

Susana B. de Lajtaváry:  4790-
7081 - sbenedek@fibertel.com.ar
Dora Miskolczy: 15-4569-2050 
4706-1598 teodorami7@yahoo.com.ar

playland park
Centro de entretenimiento 

familiar - cumpleaños
Av. Cabildo 2475 - Capital

Arribeños y Monroe - Capital 
(Superm. Norte 1° P.) 4511-2087

Para suscripciones y publicidades 
infórmese en  

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN 
DE ABRIL:  10 de MARZO

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

ESEMÉNYNAPTÁR  2008. MÁRCIUS

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Periódico húngaro de la Argentina
Directora: Susana Kesserű de Haynal

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

Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242     amagyarhirlap@yahoo.com
http://epa.oszk.hu/amh                        www.lamoszsz.hu/amh    

http://efolyoirat.oszk.hu/amh                       www.hhrf.org/amh

Restaurante CLUB HUNGÁRIA
Pasaje Juncal 4250, Olivos
Concesionario R. Omar Giménez

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

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

4229-8433 / 4205-1173
danielerdelipropiedades@ciudad.com.ar

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

PRESIDENTE: MARTÍN ZÖLDI - mzoldi@dls-argentina.com.ar
Reuniones de la Comisión Directiva: 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.

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

Viamonte 777 - Buenos Aires
PLAZA DEL PILAR

Pueyrredón 2501 locales 13 y 14 
Buenos Aires

PATIO BULLRICH
Posadas 1245 locales 2035-2036 

Buenos Aires

UNICENTER
Panamericana y Paraná 

local 3124 - Martínez

A Magyar Református Egyház állandó naptára
- Minden vasárnap de. 10 órakor magyar Istentisztelet
- A hónap 2. vasárnapján spanyolnyelvű igehirdetés, zenés áhitat, közös
  ebéd (áprilistól kezdve)
- Minden 2. szerdán de. 11 órakor Istentisztelet az Öregotthonban
   Az igehirdetések a www.amerke.blogspot.com oldalon olvashatók és 
   meghallgathatók
Magyar katolikus plébánia "Mindszentynum" állandó naptára
- A hónap 1. vasárnapján 17 órakor Szentmise, utána batyus tea 
(a filmvetítések egyelőre felfüggesztve) 
- A hónap 2. keddjén 19 órakor Választmányi ülés és társasvacsora min-
denki számára

A Krisztus Keresztje Evangélikus templomban
-  Áprilistól kezdve minden 3. vasárnap de. 11 órakor magyar Isten-
tisztelet

CALENDARIO DE MARZO 2008
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

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-mai l :  turul@arnet .com.ar

Abierta todo el año. Atendida por 
su dueño húngaro László Jánszky

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

Conózcanos en: www.hosterialaesperanza.com.ar

Hostería "La Esperanza" 

Embajada de la 
República de Hungría 
www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires
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 4045 

(C1430CAM) Bs. As. 
Tel.: +54-11-4555-6862
Cónsul:  Zsolt Király
consulate.bue@kum.hu
 Atención: martes y jueves, 
de 10 a 13 hs. (Sra.Isabel)

El Círculo Juvenil Zrínyi 
espera los 
sábados a 
todos los 
niños des-
cendientes 

de húngaros.
 Informes:

Anni Beis   4624-4461

BIBLIOTECA   HÚNGARA 
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

A koloniális rendezvényekről 2006-
ban és 2007-ben készített képek 
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

HUNGRÍA EN LA RADIO: 
Primer y tercer jueves de cada 

mes, de 11 a 12 hs.: 
Música Húngara

Radio Nacional Clásica 
FM 96.7 MHz.  Tel.: 4999-0967

Coordina Ars Hungarica

Desde el 13 de marzo todos 
los 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

Évvégi ünneplések 

 
Fölnőttek

szilvesztere a 
díszbevágott 
Hungáriában  

Fotó Trixi  
(l. a fiatalok 

buli-
beszámolóját 
HUFI 4.o.-on) 

 Omar-Zoli 
és stábja reme-
kelt a finom 
vacsorával! 

Fotó Trixi

... és tengeren túl 

  Karácsony 
Földényi Ottóéknál 

(Sopron) 
állva: Zsuzsi, 

Luraschi Eduardo 
Csutkával és elöl: 
a Luraschi lányok

 Kettős ünnep Emődyéknél 
(Szentendre): Karácsonykor 
a 23 éves házasok 

...és a 3 csemete

Március 6, csütörtök, 20 óra: Nyílt társasvacsora Dr. Tanka László, 
a Panorama Magazin és a Kanadai/Amerikai Magyarság felelős 
szerkesztője és felesége tiszteletére. Rövid előadás. Hungária
Március 15, szombat: Kezdődik a ZIK és a cserkészet. (körlevél megy ki)
Március 15, szombat, 19 óra: Nemzeti ünnep megemlékezés. Ünnepi 
szónok: Puricelliné Szabó Éva. Vacsorára asztalfoglalás 4799-8437 / 
4711-0144. Hungária
Március 16, vasárnap, 10 óra: Istentisztelet (spanyolul) zenei áhítattal. 
Ebéd. Református Egyház 
Március 16, vasárnap, 11 óra: Virágvasárnapi mise és körmenet. 
Mindszentynum. Ünnepi ebéd. Mindszentynum
Március 21, Nagypéntek, 10 óra: Úrvacsorás Istentisztelet. Refor-
mátus Egyház
Március 21, Nagypéntek, 11 óra: Magyar Istentisztelet. Nt. Demes 
András. Evangélikus Egyház
Március 23, Húsvétvasárnap, 10 óra: Úrvacsorás Istentisztelet. Re-
formátus Egyház
Április 5, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör előadás. Balogh-Kovács 
Antal: „Családfakutatás”. Teadélután. Szent László Iskola

Sábado, 15 de marzo: Comienzan las clases del ZIK y actividad Scout. 
(se enviará circular)
Sábado, 15 de marzo, 19 hs.: Conmemoración Fecha Patria. Discur-
so festivo Sra. Eva Szabó de Puricelli. Cena con reserva 4799-8437 / 
4711-0144. Club Hungária
Domingo, 16 de marzo, 10 hs.: Culto en castellano. Almuerzo. Iglesia 
Reformada 
Domingo, 16 de marzo, 11 hs.: Misa Domingo de Ramos. Almuerzo 
festivo. Mindszentynum
Viernes Santo, 21 de marzo, 10 hs.: Culto en húngaro. Santa Cena. 
Iglesia Reformada
Viernes Santo, 21 de marzo, 11 hs.: Culto en húngaro. Rev. András 
Demes. Iglesia Luterana La Cruz de Cristo 
Domingo, 23 de marzo, 10 hs.: Pascua de Resurrección. Culto en 
húngaro. Santa Cena. Iglesia Reformada
Sábado, 5 de abril, 16 hs.: Círculo Literario: Arq. Antal Balogh-Kovács 
disertará en húngaro sobre la genealogía. Té comunitario. Col. S. Ladislao

tengeren innen... 
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