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Mindszenty végrendelete
1956. november 4-én, a forradalom
Köztudott, hogy 1974-1975-ben milyen
letiprását követően Mindszenty Jó- zaklatott politikai helyzettel küszködött
zsef hercegprímás bíboros önkéntes Argentína. Ezért az argentin hatóságok
fogságra szánta
diplomatikusan
magát az őt beazzal utasították el
fogadó budapesti
a bíboros titkáráészak-amerikai
nak megkeresését,
nagykövetségen.
hogy Mindszenty
Ennek a keserJózsef látogatáves félfogságnak
sa a kommunista
15 év után vegerilla tevékenytett véget VI. Pál
sége folytán „non
pápa parancsa: a
opportuno”…
bíboros az „OstMindszenty
politik” nevében
József bíboros,
elhagyta hazáját.
Esztergom érseke
Nem maradt meg
és Magyarország
a vatikáni arany- VI. Pál pápa köszönti a hazájából Rómába rendelt herceg prímá sa
kalitkában, nem
két héttel halála
magyar hercegprímást (1971)
hallgatott és nem
előtt, 1975. április
tette meg azt a szívességet, hogy maga 21-én Caracasból főpásztori körlevelet
mondjon le érseki székéről, meg kellett intézett a világszerte szétszórtságban
őt ettől fosztani. Ekkor kezdte tervezni a élő, szeretett magyarjaihoz. Közöljük
szabad világban élő emigrált magyarok ezt az utolsó, egyenesen nekünk szóló
látogatását: öregen, betegen, meg- végrendeletét, amelynek bevezetőjében
törten végigjárta szétszóratott nyáját felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy nemcsak
négy világrészben, hogy hitet, reményt, az emigrációban élők számára írta,
szeretetet és megbocsátást hirdessen. hanem „jelenlegi helyzetükben” hazai
Végül is így vezette el pásztori útja Ve- véreinek is.
(HKZS)
nezuelába, ahonnan még Argentínába
is szándékozott jönni.
1975. május 6-án halt meg Bécsben.
„Amióta 1971. szeptember 28-án el
kellett hagynom nekem is hazámat, azóta
kisebb-nagyobb megszakítással járom a
világot és keresem az egész földgolyón
szétszóródott magyarokat - Torontótól
a Fokföldig, San Franciscótól Új-Zélandig.
Most eljutottam Dél-Amerikába is.
Miért teszem ezt 83 súlyos esztendővel
a vállamon?
Azért, mert erre kényszerít a világon
legárvább népem szolgálata, amit elvállaltam akkor, amikor boldogemlékű
XII. Pius pápa 1945. szeptember 16-án,
hazánk legújabb történelmének talán
legnehezebb esztendejében, kinevezett
esztergomi érseknek és ezzel Magyarország hercegprímásának is.
Mi a célja ezeknek a látogatásoknak?
Az, menekült magyar testvéreim, hogy a
számkivetés immáron 30. esztendejében
hitet és reményt öntsek a lelkekbe, ha már
csüggetegek. Hitet, hogy nem volt hiábavaló eddigi küzdelmetek, ha hívek maradtok apáitok és őseitek szent örökségéhez,
amit Szent István király hagyott reánk
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végrendeletében. És ez a végrendelet így
szól: hűség az Úr Istenhez, Krisztushoz,
a Nagyasszonyhoz, Egyházatokhoz és
magyar hazátokhoz.
Szerettem volna mindnyájatokat felkeresni, de a szétszóródottságban lehetetlen
mindenkit elérnem. Ezért írom ezt a körlevelet, hogy írott szavam elérje a kisebb
magyar csoportokat, sőt az összes magyar
családokat is. Arra kérlek, arra ﬁgyelmeztetlek benneteket írásban, amire kérem
élőszóval azokat, akikhez személyesen
el tudok jutni:
Ha le is szakított benneteket nemzetünk
életfájáról ez a legnagyobb történelmi
vihar, s messze világrészekbe sodort, ne
váljunk örökre elhalt rügyeivé, elszáradt leveleivé a magyar életfának!
De mit tehetünk mi - kérdezitek - ebben
a nagy idegenségben?
Az első, amit meg kell tennetek, az,
hogy öntudatosodjatok! Hogy ráeszméljetek, rádöbbenjetek arra, hogy Szent
István, Szent László, Szent Erzsébet, Hunyadi János, Rákóczi, Zrínyi és Széchenyi
István népe vagytok! Ezért ne haljon el
nyelveteken a magyar szó! Ne felejtsétek el szüleitek nyelvét! Ha egyedül
vagy, imádkozz legalább este magyarul.
Ha olyan szerencsés vagy, hogy magaddal
vitted az otthoni imakönyvet, vedd elő
és forgasd legalább ünnepnapokon. Írj
magyar levelet haza vagy barátaidhoz.
Olvass magyar lapot, újságot és könyvet.
Magyar házastársak beszéljenek egymással magyarul! És ti, magyar szülők,
ne vonjátok el gyermekeitektől az édes
magyar anyanyelvet! Nem hiába kaptátok
szüleiteken át a jó Istentől. Kincs az, amit
át kell adnotok gyermekeiteknek is! Meg
kell tanulni az új haza nyelvét is, tudom,
de nagyon szépen megfér együtt őseitek
nyelvével. - Ahány nyelv, annyi ember;
de az első helyen az anyanyelvnek kell
állnia!
Magyar édesanyák, imádkozzatok
gyermekeitekkel magyarul! Bármilyen
fáradtak is vagytok este, csevegjetek
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Zika Klára (Budapest):

Mindszenty bíboros utolsó útja

Manapság sokan fájlaljuk, hogy Magyarországon háttérbe szorult anyanyelvi
kultúránk, de azok az értékeink is - hagyományaink, színházi életünk, oktatási rendszerünk -, amelyek nemzetközi elismerést
hoztak hazánk számára. A nemzeti zászló,
a Himnusz, nagy elődeink tisztelete - nem
beszélve a magyar identitásról -, a politikai
és közvéleményformáló erők céltáblája lett.
Ezzel szemben például Észak-Amerikában
az amerikai zászló szent dolog, az amerikai
öntudatról nem is beszélve, de Svédországban is azt láttam, hogy a házakon olyan
zászló lobogott, amilyen nemzetiségű volt
a tulajdonos.
Mennyivel egészségesebb a lelkük
azoknak, akik a családban és felnevelő
közösségükben megkapják a keresztény
és morális erkölcs alapjait. Ezt tapasztaltam például egy olyan családnál, ahol
az édesanya magyar, az édesapa német,
a gyerekek Venezuelában születtek, ezek
az alapértékek mégis a helyükön vannak
az életükben. Kunckelné Fényes Ildikó a
venezuelai magyarok egyik vezetője, a Latin-Amerikai Országos Szervezetek Szövetsége elnökeként a dél-amerikai magyarság
képviselője, akinek sikerült úgy felnevelni
három gyermekét, hogy életük természetes
része lett Magyarország, Erdély, s nemzeti
kultúránk szeretete. Kicsi gyermekként
került ki családjával Caracasba. Férje német, három gyermekük magyar anya- és
német apanyelvű, mindhárom kultúrában
jártasak, kicsi koruktól természetes közegük
volt a Magyar Ház, a cserkészet, a magyar
nyelvű istentisztelet.
*
- Kedves Ildikó! Tisztelem azt a kitartást
és lelkesedést, amellyel a magyar anyanyelvi kultúra megmaradásáért harcol a
távoli Caracasban… Adódik a kérdés: mi
indította arra, hogy egyetemi munkája és
három gyermeke mellett ezt a többlet elfoglaltságot vállalja?
- Természetesen a szüleimtől kaptam az
első élményeket. Bár édesapám a műszaki
tudományok doktora volt, rendkívüli humán
műveltséggel is rendelkezett. Ő rendezte
meg Caracasban az első Szent István ünnepet. Irodalmi előadásokat tartott, sőt Vaszary
velük magyarul, meséljetek és énekeljetek velük magyarul. Édesapák,
gondoskodjatok arról, hogy a gyermek
megtanulja a magyar betűt is; tanítsátok
meg magyarul olvasni. Olvassatok nekik
magyar történelemből, a magyar földről.
Alkalmas könyveket most már nagyobb
magyar központokból lehet szerezni.
Találjunk egymásra a szétszórtságban és fogjunk össze, mert nem csak
„ősei’”, de testvérei is vagyunk egymásnak. Ne csak anyagilag segítsük egymást,
de lelkileg, szellemileg is megmaradni
magyarnak. Az, aki magyarságában erős
és képzett, segítse azt, aki már ingadozik.
Hozza vissza a magyar közösségbe!
Ahol már van 10-15 magyar család,
fogjon össze és teremtse meg a hétvégi
magyar iskolát: ha csak 4 vagy 5 magyar
gyermekről van is szó, meg kell tenni!
Ha kevesen vagytok ahhoz, hogy önálló
magyar istentiszteletet és szentbeszédet
követelhetnétek, szervezzétek meg legalább a nagyobb egyházi és nemzeti ünnepeket úgy, hogy kérjetek magyar papot,
vagy menjetek szervezetten a nagyobb
magyar közösségekbe magyar misére.
A nagyobb magyar központokat kértem
és mindig kérem arra, hogy segítsenek
nektek ebben, hogy nyújtsák ki felétek a
segíteni akaró magyar kezet, de ti a felé-

Piroskával színészként is fellépett a Magyar
Házban. Arany, Vörösmarty, Kölcsey verseket szavalt. A családi nyaralások közben
pedig Jókai A magyar nábob című könyvét
olvasta nekünk, vagyis inkább előadta, olyan érdekesen, hogy minden délután vártuk
a folytatást. Természetes módon éltük meg
a magyar közösségi életet.
A többes szám a két Fényes lányt jelenti.
Ildikó testvére Csilla jól ismert Magyarországon, hiszen ő szervezte meg nálunk a
Magyar Máltai Szeretetszolgálatot Csilla
von Boeselager néven. A két kislány, akik
a szülői házban tudatos magyar és keresztény nevelést kaptak, iskoláikat először
Venezuelában, majd Észak-Amerikában végezték. Ildikó 1956 szeptemberében kezdte
meg tanulmányait New Yorkban. Október
23-án kitört a forradalom Budapesten. A
szabadságharc leverése után megindult a
menekültek áradata. Az egyetemhez közel
volt az a kollégium, ahova az odamenekült
diákokat összegyűjtötték. Fényes Ildikó
önként jelentkezett tolmácsnak, tudta, hogy
nagy szükség van a magyar nyelvet ismerő
emberre. Az amerikai egyetemisták szervezetének egyik képviselője felkereste és
megkérte arra, hogy egy nagygyűlésükön,
amelyen pénzt gyűjtöttek a menekültek
részére, beszéljen nekik a magyarországi
eseményekről, angolul. Így ismert meg
akkor sok magyar diákot, részt vett a
gyűjtésekben és egyre szorosabb kapcsolatba került velük. Ezek a tapasztalatok nem
múltak el nyomtalanul. Az egyetem elvégzése után visszatért Caracasba a szüleihez,
és az egyetemen kezdett oktatni. Szüleivel, később német származású férjével és
gyermekeivel együtt részt vett a magyar
életben.
*
- A magyar kolónia életében gyökeres
változást hozott egy látogatás - meséli
beszélgető társam. -1975-ben dél-amerikai
pasztorális látogatásra érkezett Mindszenty
József bíboros hercegprímás és Venezuelában is töltött 10 napot. Tudtuk, hogy rengeteg szenvedésen ment keresztül, egyébként is 83 éves, ezért igyekeztünk kíméletes
programot összeállítani számára.
Folyt. a 2. oldalon

tek nyújtott kezet ragadjátok meg!
Fontos, hogy tudjunk egymásról,
ezért le kell fektetni mindenhol - még
ott is, ahol nincs külön magyar pap - a
magyar katasztert. - Hány magyar család,
hány magyar gyermek van a körzetben,
mennyi a magányos?
Ez csak a kezdet, a felrázás, a magyar
lélekébresztés! A többi azután jön. Fajtánk
bátor, találékony és életrevaló. Miért nem
tud az lenni a magyarság vonalán is?
Gyötrelmes sorsotokban, amíg Isten
végtelen könyörületéből jön a Virradat,
éljetek hűségesen Istenhez, Egyházhoz
és történelmi Hazátokhoz... Mielőtt
szemeim megtörnének, nem ember, nem
puszta érzelem, hanem Isten és őseink
mondatják velem - és ezt szeretném
minden magyar párnája alá tenni, legyen
bárhol széles e világon, hogy ne legyen
nyugta az ösztökétől halála órájáig: a
megmaradt kevésből újra kell építenünk
a Hazát!
Ez a dolgunk ezen a világon! Ettől szabadulni nem tudunk, csak elbújni előle...
Tegyétek félre a versengést, a mértéktelen
nagyravágyást... Mindenki ott tegye meg
a magáét, ahová az élet állította!
Ez a végrendeletem, ezért éltem, élek
és imádkozom itt és majdan, az Örökkévalóságban.”
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Szívszorító, megrendítő búcsúvétel
– 2008. március 28
Hűség a családhoz,
a magyarsághoz és
az egyházhoz

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
ELNÖKE
Kunckelné Fényes Ildikónak
a LAMOSZSZ elnökének
Tisztelt Elnök Asszony,
Kedves Ildikó,
Kedves Latin-amerikai Barátaink!
Megrendülten olvastuk munkatársaimmal
soraidat, amelyekben Benedek László barátunk elhunytáról tájékoztattál.
Jól emlékszem közel négy évvel ezelőtti
első személyes találkozásomra vele. Az
első, kicsit egymást ﬁgyelő percek és mondatok után rögtön kitárulkozott az az ember,
akinek jellemvonásait annyira pontosan és
szépen leírtad tőle búcsúzó leveledben. Valóban, amikor decemberben nagy örömmel
találkozva, gratuláltunk neki itt a parlamenti
kitüntetési ünnepségen, már aggodalom töltött
el bennünket. Ő akkor is – pedig nyilván tudatában volt betegségének – kedves mosollyal
hárította el aggodalmunkat.
Pótolhatatlan veszteség ért bennünket,
magyarokat. Dél-amerikai, argentin magyar
volt, de mindig teljes, szolidáris nemzetben és
világmagyarságban gondolkodott, érzett.
Fogadjátok őszinte részvétünket. Emlékét
úgy őrizzük leghívebben, ha példáját követjük.
Ígérem, személyesen továbbra is szívemen
viselem ügyeteket, közös ügyünket.
Budapest, 2008. március 18.
Barátsággal és szeretettel
(aláírás) Dr. Szili Katalin
Kedves Latin-Amerikai Magyar Honﬁtársaim! Kedves Barátaink!
Egy nagyon fájdalmas és szomorú hírrel
küzdök: Benedek László hirtelen meghalt.
Március 9-én írtam neki, kértem, továbbítsa
számunkra a népszavazás eredményeit. Mint
mindig, azonnal küldte a választ, amit továbbítottam a latin-amerikai magyarság felé. Egy
nappal később kaptam a hírt, hogy hirtelen
elhunyt, a férﬁkor derekán, hiszen nem volt
50 éves sem.
Nem írhatom, hogy teljesen váratlanul ért
ez a nagyon rossz hír, hiszen szorongó szívvel
búcsúztam tőle csekély egy hónapja: az utolsó
viszontlátásnál megdöbbenve láttam menynyire rosszul nézett ki, de azt nem gondoltam,
hogy ilyen hamarosan elhagy minket. Annak
dacára, hogy többször is találkoztunk, mint
mindig, amikor otthon voltam, soha, egy
szóval sem panaszkodott, aggódó kérdéseimet
mosolyogva ellegyintette.
Most, hogy visszatekintek és tudomásomra
jutott súlyos betegsége, még nagyobb elismeréssel és hálával gondolok fáradságot nem
ismerő munkájára: László nem ismerte azokat
a fogalmakat, amiket annyiszor tapasztalunk
máshol - soha sem volt „túl sok munkája”,
soha sem volt „időhiánya”, soha nem volt
„más elfoglaltsága”, amikor a magyar ügyről,
a latin-amerikai magyar ügyről volt szó.
Szenvedélyes magyar volt, szenvedélyes latin-amerikai, vagy jobban mondva: argentin
magyar volt. Minden magyar ügy érintette,
a 2004. decemberi népszavazás soha nem
gyógyuló sebet hagyott szívén, de az argentínai magyarság is állandó része volt életének
- honvágya végig kísérte. Nem voltunk soha
úgy együtt, hogy ne említette volna a Buenos
Aires-i ﬁatalságát, cserkészélményeit és az
ottani kolóniában tapasztalt hazaﬁasságot,
amit hiába keresett Magyarországon.
Nagy magyarsága mellett csak a családja
iránt érzett szeretete volt előnyben. Elmenetelével bizony árvábbak maradtunk: egy
nagy magyar, egy nagy latin-amerikai magyar
és egy nagyon jó ember hagyott minket itt.
Mindannyiunk nevében kérem a Jó Istent,
adjon békét nemes lelkének és vigasztalja
szeretteit!
Mély szomorúsággal és nagyon sok szeretettel,
Kunckelné Fényes Ildikó, Caracas

Fotó Tanka

Fájdalom, együttérzés és mély részvét,
nagyrabecsülés, barátság, de főleg a szívekben rejlő szeretet ölelte át Benedek
Lászlót, ahogy a temetésre összegyűlt
kétszázas sokaság hosszú menetben

lesz a sorsa?”...
És a lelkész
szavai sokáig
nem hoztak
enyhülést.

A Magyar Külképviselet új tanácsosát
üdvözölhetjük hasábjainkon. Kívánunk neki
és kedves feleségének
sok szerencsét és örömet
az új környezetben!

Dr. Drexler András

Fotó G.P.

A gondolatok között
olykor fel-felbukkant a
három legerősebbnek
vélt vonal László életéből: Argentína, az
ottani magyarság és
cserkészet, a család
és a gyülekezeti élet.
Hűsége és egyenessége az élet megannyi
területén.
A lelkész szavaiból
egészen a végére jutott csak a feloldozás:
A hosszú gyászmenet élén a feleség és a négy gyerek
Fotó Tanka
„Tudom jól, él ügyem
követte utolsó földi útján, majd körülvette szószólója, Ő lép majd föl utoljára a fölvirágbaborult sírját a budapesti Farkasréti dön. Hogyha fölébredek, maga mellé állít,
temetőben. Eljöttek a magyarországi és és meglátom még testemből az Istent.”
külföldi ismerősök, barátok, cserkész
Mozart gyönyörű Rekviemjének taktués gyülekezeti testvérek, munkatársak, sai szívbe markoltak. Két kocsit telítettek
az argentin és a magyar diplomáciai és meg a virágok, koszorúk, a harmadiktársadalmi élet képviselői. Koszorúkkal, ban pedig koporsóban László hamvai.
virágok százaival fejezték ki szeretetüket Mögötte a család, a barátok, ismerősök
és fájdalmukat, s még az időjárás is ke- - tengernyi ember. De a szívünk minden
gyes volt: tavaszi napsütésben zajlott le lépéssel enyhült egy kicsit, a napfényben
a búcsúztató.
fel-feltűntek az első mosolyok.
A református egyház szertartásán
A földhalom mindent betemet. TaLóránt Gábor, az Újpesti Belsővárosi lán egy kicsit még a szomorúságot is.
Református Gyülekezet lelkésze eleve- Túlcsordulnak a friss halmon a virágok,
nítette fel Benedek László pályafutását, koszorúk, a földet is felülírják, mint a szehangsúlyozva, hogy életét a családhoz, retet sokszínű lélegzetvétele, a fájdalom
a magyarsághoz, a cserkészethez és az csillapíthatatlan tavaszvirágzása.
egyházi gyülekezethez való tartozás jellemezte. Mind e területeken maradandót
alkotott, s egy kiváló embertől kellett
végső búcsút venni.
Ahogy a sírgödörbe elhelyezték a
koporsót, a ráhantolt föld kopogásait
elnyomta az imádkozás és a búcsúének
hangja. Ezzel csak a földi élete ért véget,
hiszen azon túl, a létezés más formájában
továbbra is, immár örök nyugalomban
velünk van. Emlékét, munkásságát kegyelettel megőrzik a szűk családon kívül
Fotó Tanka
hozzátartozói, barátai, kettős honﬁtársai, A szeretet és a hála virágai
cserkésztestvérei.
Ölelések, szavak, mosolyok. Bátorítás
és szeretet. És egyre erősebb napsütés.

Még a gondolatok is lehajtott
fejjel járnak…

Búcsú a sír szélén - Farkasréti temető

Fotó Tanka

- Hangulatkép -

Borúsan indult a reggel, még szemerkélt is valamicskét az eső. Aztán áttört
a nap, s egyre erőteljesebben melegítette a farkasréti temető ravatalozójánál
egybegyűlt embersokaságot.
Könnyek. A legkülönbözőbb szemekben. Hosszú percek. Súlyos, kemény
szavak a Szentírásból: „… a férﬁ meghal
és földre dől. Elpusztul az ember. S mi

ZIKA KLÁRA: MINDSZENTY BÍBOROS UTOLSÓ ÚTJA

Aztán minden másképpen
alakult. A programot félretette
és 16 órás napok következtek:
mindenkit fogadott, misézett,
keresztelt… A caracasi katedrálisban magyarul prédikált
- a venezuelai televízió végig
közvetítette. Óriási hatással volt
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az emberekre, de még a gyerekekre
is: „Szeretett magyarjaim” - kezdte
beszédeit, s mindenki úgy érezte,
hogy hozzá szól.
- Milyen életprogramot tudott adni a
hazától oly távol élő magyaroknak?
- „Nem sírni kell, hanem tenni! A
jövő az érdekes, nem a múlt!” Ez

A nagyon szomorú eseményen megindító volt látni, milyen rengetegen
jöttek el - végtelen sereg… Mennyien
szerették és tisztelték Lászlót! Szép volt
a szertartás, és hát egy koporsó mellett
mindig átrendeződnek az életnek gondolt
létállapot súlypontjai. László temetése
különösen beszédes ﬁgyelmeztetés volt
értékvesztéses korunk viszonyai számára. Nélküle csonkán maradt nemcsak a
család, de oly sokan, akiket László élete,
munkássága megérintett. Az ember csak
hordja magában a megrendülést, és nem
lehet, és nem lehet…

Nyugodjék békében, Isten veled,
Benedek László!
(Tanka L., G.O. és Szőnyi F.
budapesti beszámolóiból - köszönettel összegezte és kiegészítette HKZS.)
volt a visszatérő jelszó. „Nem kell nagy
dolgokra gondolni” mondta, „hiszen tudom,
hogy a mindennapok szürkeségében, amikor
valaki fáradtan hazaér, nem sok ereje marad, de annyi igen, hogy a gyerekével magyarul imádkozzon, és hétvégén magyarul
tanítsa a gyermekét”. Amikor ezt hallottam,
arra gondoltam, hogy ezt én is meg tudom
tenni! Annyira felrázott minket az ottléte,
a kisugárzása, hogy a látogatása után egy
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Hámos László, a Hungarian Human
Rights Foundation alapító elnökének részvéte (New York – Budapest):
Most hallom a megdöbbentő, borzalmas
hírt Benedek László haláláról. Fogalmam
sem volt, hogy ő egyáltalán beteg! Pedig
többször találkoztunk is, levelet váltottunk,
ügyesen adtuk egymásnak a labdát - a
mai meglehetősen mostoha körülmények
között - egy-egy kormányzati értekezleten.
Gyakran előfordult, hogy összebeszélés
nélkül, ő ugyanazt fejtegette, mint én
szoktam, és igen hatékony volt, hogy délről, északról egy húron pendülünk. Nagyon
fog hiányozni Benedek László mindig lényegre törő, konstruktív, békülékeny de határozott helytállása! Osztozom a gyászban,
barátsággal küldöm üdvözleteimet.
héttel beindult a magyar óvoda, amelyet
addig csak tervezgettünk. Megrendítő volt
Mindszenty József látogatásának befejezése
is. Venezuelából még átrepült egy pár napra
Kolumbiába, de a visszatérésekor már nem
tudott kiszállni a repülőgépből. Kérte, hogy
menjek fel hozzá a gépre (a sajtóreferense
voltam Caracasban), s átadta nekem a számunkra írt szellemi végrendeletét.

Folyt. a 4. oldalon
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Székásy Miklós:

Benyomások Erdélyből (2. rész)

(A múlt számunkban közölt Benyomások
1. részének utolsó állomása a régi magyarromán határnál Törcsvár volt, hajdan a
magyar királyok kedvenc vadászkastélya.
Folytatjuk. Szerk.)
Innen már véglegesen a Székelyföldre
indulunk. Az utak egyre rosszabbak, mert
a román kormány nem kívánja, hogy a
turisták könnyen érkezzenek oda, hiszen
az emberi környezet tiszta magyar. Sepsiszentgyörgy eléggé ipari város. Egy nagy
keresztezésnél láttunk egy óriási román
katona emlékművet, ami arról híres, hogy
a rezsimváltozás után egy szennyvízszállító
teherautó nekiindította a kifolyó csövét és
végigspriccelte a kloáka folyadékkal. A
sofőrt nagy botrány után 6 hónap börtönre
ítélték, de sose volt olyan jó dolga, a fél
város látogatta, ﬁnom élelmiszerekkel és
italokkal halmozták el... Innen közel van
Csíkszereda, Erdély leghidegebb városa
- ahol télen gyakran mérnek -30º-ot -,
és egyúttal a (romániai bajnok!) székely
jéghokicsapat székhelye. Legfontosabb
nevezetessége a 2002 és 2004 között épített
Makovecz Imre templom, teljesen székely

fenyőfákat is. Közvetlen a tó mellett fekszik a Békási szoros, több kilométeren
keresztül 200-300 méter magas meredek
sziklák övezik a keskeny utat, valóban egy
egyedüli látvány, amit még vonzóbbá tesz
a mandulás, fahéjas, friss kürtöskalács,

Gyilkos-tó: Készül a ﬁnom kürtöskalács,
a szerző felesége örömére!

amit az útszélén ajánlanak. Még Csíkrákos
templomát is megcsodáljuk, a tornyot
hátborzongató, talán a pogány magyar
mitológiából vett freskók ékesítik: hold,

Csíkrákos: Freskós tornyú templom

Csíkszereda: Makovecz templom

Csíkszereda: Makovecz templom oltára

népi motívumokon alapult berendezéssel. 4
angyal tartja fenn az üveges tetőt és 5 kereszt látható a tornyán. Az út elvezet Csíksomlyó mellett, ahol egy domb tetején áll az
impozáns templom, a mindenévi pünkösdi
zarándokjárás céliránya. Megérkezünk
Gyergyószentmiklósba, az örmény közösség központjába. Az 1670-ben a tatárok
elöl menekülő, általában marhakereskedő
örmények nagyon jómódúvá váltak, és
1733-ban egy csodaszép barokktemplomot
építettek. Ma már talán csak 250 örményül

Gyergyószentmiklós: Örmény templom

beszélő személy él még a városban, de a
kettőskeresztes templomban még kizárólag
örmény szertartású miséket tartanak. Mint
Brassóban, ezt a templomot is értékes
szőnyegek díszítik, a szószék és az oltár a
legszebbek közé tartoznak Erdélyben.
Nagyon közel van ide a Gyilkos-tó,
amely a nevét legendától kapta: amikor egy
természetes gát elzárta a patakot és feltöltötte az addig nem létező tavat, a juhpásztorok
állataikkal együtt belefulladtak. A színe is
vöröses, bár nem a vértől, hanem a leülepedett ércporoktól, amelyek furcsa módon
konzerválták a 170 évvel ezelőtt elöntött

nap, csillagok, repülő emberpárok, hatujjú
férﬁ, kígyók, békák és rákok. Éppen egy
esküvőre készülnek, megjelenik a vőfély
teljes székely öltözékben, a pár és az egész
násznép is ilyen ruhában jön az esküvőre,
az ünnepség 24 óráig tart majd...
Mi sajnos már nem tudjuk ezt kivárni
és elindulunk a következő kétnapi szállásunkra, Zetelakára, a székely kapuk falvába. Természetesen megint pálinkával és
pogácsával fogadnak. Majd a másnapi reggelihez is odateszik a pálinkás üveget - mi
nem sok kárt teszünk benne, de a szomszéd
asztalnál kiisszák az egész üveget. Ez egy
magyar motorbiciklis csoport, amely beutazza Erdélyt, nem szívesen találkoznánk
velük az országúton! A tipikus juhsajtos
puliszka viszont nagyon ízletesen egészítette ki a házi felvágottakat. Elmegyünk
a vasárnapi misére, a templomban a nők
balról, a férﬁak jobbról ülnek, a legtöbben
vasárnapi székely ruhában. A ﬁatal plébános
nagyon szépen prédikál; ez a rész megkapott: „Ma láttam a TV-n, hogy egy bölcs
zsidó rabbit az újságírók megkérdeztek,
hogy ennyi üldözés után a sabbát megtartásának köszönhető-e, hogy mindezt túlélték?
A rabbi válasza: nem azért vagyunk itt, mert
megtartottuk a sabbátot, hanem a sabbát
tartott meg bennünket. Kedves magyar
testvéreim, nem nekünk kell megtartanunk a
vasárnapot, hanem jöjjünk el valamennyien,
hogy a vasárnap tartson meg bennünket.
Ezen múlik a túlélésünk.”
Innen megyünk a legmagyarabb városba,
Székelyudvarhelyre, a város szélén találhatók Budvár romjai, ahol állítólag Buda
kastélya állt. Szemben egy dombtetőn áll
a XIII. századbeli Jézus Szíve kápolna. A
legenda szerint itt táboroztak a tatár ostromlók 1241-ben, amíg egy székely vitéz
nyilát a vezér szívébe lőtte, mire a tatárok
visszavonultak és a hálás nép emlékkápolnát épített. Jó erős karja lehetett a székely

Székelyudvarhely: Haáz Rezső Múzeum,
székely szoba

legénynek, mert a két domb között több
mint egy kilométer a távolság! A város
központjának a két nevezetessége a 13 szobrot tartalmazó park - köztük Csaba királyﬁ,
Szent István, Szent László, Báthory István,
Bethlen Gábor, Rákóczi Ferenc - és a Haáz
Rezső Múzeum, a legteljesebb székely
iparművészeti gyűjteményével. Délután
még meglátogatjuk a
neves naif
festő, András Ferenc
műtermét és
Sándor Botond, a legismertebb
Zetelaka: András Ferenc
székelykaszékely festő műhelyében
pu építő
műhelyét.
Másnap utunk Szejkefürdő felé vezet,
ahol az első és máig is legkomplettebb székely enciklopédia szerzője, Orbán Balázs van
eltemetve egy 12 székelykapuval díszített
dombon. A közeli Farkaslaka Tamási Áron
síremlékéről híres, itt van a legválasztékosabb népművészeti vásár is, ahol mindent
lehet leiben, forintban, euróban vagy dollárban vásárolni. Korond a cserépművészek
városa, a főutcán egyik műhely a másik
után szebbnél szebb
mintájú tárgyakkal vetélkedik. Élvezet nézni a
cserépfestők
kézügyességét, nehéz
mintákat
cirádáznak
a legkisebb Korond: Cserépfestő műhely
hiba nélkül.
Itt kerülünk be a sóterületbe, balról jobbra
sóhegyek övezik az utat, keresztül utazunk a
gyógyfürdő városon, Szovátán, ahol 5 forró
sóstó várja nyári szezonban a fürdőzőket.
Végül is megérkezünk Marosvásárhelyre,
a Székelyföld fővárosába, már a magyar
terület határán (1920-ban 91% magyar,
2007-ben alig többség 49%-kal, de így is a
legtöbb magyar lakójú város Erdélyben). A
főtérnek a XIX. század végei art nouveau
stílusú házak nagyon patinás jelleget adnak.

3. OLDAL
Terézia”, egy sok emeletes mélységben
fekvő amﬁteátrum, amelyhez egy rozoga
lépcső vezeti le a merész vállalkozókat.
Torda még 1940-ben erősen magyar város
volt, de Észak-Erdély visszakerülése után
éppen a határtól délre maradt, és magyar
lakosságának a nagy része Kolozsvárra
költözött.
Román vidéken egy hihetetlenül rossz
és elhanyagolt úton keresztül átbuckázva
egyszerre két tiszta magyar községbe érkezünk: először Torockóba, a legnagyobb
unitárius templom és híres Népművészeti
Múzeum otthonába. Majd a közeli Torockószentgyörgy nagy meglepetéssel vár:
az 1130 méter magas Székelykő (pár hónapja mászta meg Sólyom László magyar
köztársasági elnök) lábánál a nemrég megnyitott, Erdély egyetlen magyar tulajdonú,
magas színvonalú szállodája, a Székelykő
Kúria. Az ebédlő, a közös termek, a szobák

Torockószentgyörgy: Székelykő Kúria

a környékbeli népművészek, fafaragók,
háziszőttes készítők, vasöntők mesterműveit
tartalmazzák. A borpince a legjobb magyar,
francia és (meglepő módon) argentin borokkal van ellátva, a koszt elsőrendű. Egy
rövid eső után egy dupla szivárvány is örvendezteti szemeinket. Délután sétálunk a
faluban, és egy parasztasszony megkérdezi
tudunk-e magyarul? Az igenlő válaszra
boldogan hív meg megismerni házát, udvarát és istállóját. Itt büszkén mutatja a két,
közel 700 kilós bivalyát, amelyekkel férje
betakarítja a termést, aztán a sárban cuppogva csodáljuk meg mangalica disznóit
és tömött libáit…
A reggeli után indulunk Kolozsvárra. A
város elhanyagolt benyomást tesz (1920ban 83% volt magyar, most alig 19%), a
híres Mátyás szobor deszkák mögött vár
felújításra. Ezzel szemben utunk utolsó
állomása, Nagyvárad (1920: 91%, most
26% magyar), valamivel jobb állapotban
van. Ápolt parkok, kicsit leromlott, bár
eredetileg nagyon szép, díszes kapukkal,
balkonokkal és festett üvegablakokkal
ékeskedő, art nouveau stílusú épületek
övezik a széles, fasoros utcákat. Az 1870ben Franz Hillebrandt építész által tervezett
katolikus katedrális viszont gyönyörű, a
bejárat mellett csodálható meg Szent László
domborműve és híres csatabárdja. A refor-

Marosvásárhely: Népművészeti bolt

Másnap látogatjuk meg a város legszebb
épületét, a Kultúrpalotát: a tetőcserepek
Zsolnay csempék, a külső fali mozaikok
és a bejárati hall freskói Körösfai-Kriesch
Aladár művei, a csodás tükrök termének
a 12, székely legendákat és balladákat
ábrázoló festett ablaka a budapesti Róth
Miksa műhelyéből valók. Az impozáns
koncertterem renoválás alatt van, felette
neves magyar festők képeinek a kiállítása
tekinthető meg.
Torda városa következik. Sajnos a
kommunizmus alatt épült szörnyű panelházak tömkelege nagyon elcsúfítja a várost, amely az 1568-ban János Zsigmond
unitárius vallású fejedelem uralma alatt
megtartott országgyűlésről híres, ahol
először Európában kihirdették a teljes
vallásszabadságot. Ekként teljesedett ki a
Reformáció Erdélyben, és kialakult a „négy
bevett vallás” rendszere. Itt töltötte Petőﬁ
Sándor élete utolsó éjjelét családjával. És
itt látogatható a fantasztikus sóbánya, ahol
egy sok száz méter hosszú (nem klausztrofóbiás személyeknek való!), sóból kivágott
folyosón keresztül lehet eljutni a három galériába: „Rudolf”, hihetetlen visszhanggal,
„Ferenc József”, egy 10 méter mélyen fekvő
tóval, sószigettel a közepén, és „Mária

Nagyvárad: Szent László dombormű katedrális

mátus kollégium éttermében fogyasztjuk el
a búcsúebédet. Itt fogadta két nappal azelőtt
Tőkés László a felvidéki magyar református
püspököt. Innen indulunk Ártánd felé, ahol
egy felejthetetlen utazás után lépjük át újra
a magyar határt.
Az alapvető benyomásunk az volt, hogy
sehol sem éreztük magunkat annyira Magyarországon, mint Székelyföldön vagy
a sok, gyakran román tengerbe beékelt kis
magyar szigetben, ahol az ékes nyelvezettel,
a magyar ruházattal, a népművészetek hagyományainak a megtartásával és a kedves
vendégszeretettel mindenütt azt fejezték ki,
amit Tamási Áron sírján olvastunk: „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne!”
Náluk valóban otthon vagyunk. (Vége)
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(Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól)

- a magyar vonatkozás -

Dom Miguelt, I. Dom Pedro öccsét elvonul, tolong a nép: mindenki kíváncsi a délceg ﬁatal
Amint tudjuk, IV. Károlyt 1916-ban Fe19 éves korában apja, VI. Dom João portugál király Bécsbe portugál hercegre.
renc József halála után magyar királlyá, sőt
Dom Miguel Metternich minden tanácsát elfogadta, de azt osztrák császárrá koronázták. 1918-ban, az I. Világháború
küldte, hogy Metternichtől jó modort és jó fellépést tanuljon. Metternichnek
nem, hogy angol hadihajón érkezzen Lisszabonba. végén, minden összeomlik körülötte.
első látásra ez volt
„Ezt a megaláztatást a büszke portugál nép nem
a véleménye a kiviselné el.” De egyébként is - kormányra lépése ne
Gyors visszapillantás az időközben Magyarországon
rályﬁról: „Akárcsak
történjen egy idegen ország látszólagos segítségével! bekövetkezett tragikus eseményekre: 1918. október 31egy vadember - alig
Miguel boldog, annak ellenére, hogy kormányzónak én meggyilkolják Tisza Istvánt. Károlyi Mihályt nevezik
tud olvasni, nem tud
megy abba az országba, amelyiknek tulajdonképpen ki miniszterelnökké, aki a következő hónapokban teljesen
írni, és az etiketten
a királyi trónja illeti őt. De mehet haza, dicső ősei tönkreteszi az országot. November 16-án IV. Károly leföldjére. Két év múlva azonban Dom Miguel egy mond uralkodói jogainak gyakorlásáról. Pesten Károlyi
túlmenően az élet
államcsínnyel portugál királlyá proklamáltatja magát Mihályék kikiáltják a köztársaságot. Három nap múlva,
lényeges problé(1828).
máit nem ismeri...”
19-én, megérkezik Kun Béla, Szamuely, Rákosi és még
Metternich mint egy
1831: Dom Pedro lemond a brazil császári trónról 24 kommunista mozgalmi ember Oroszországból. 1919.
iskolás gyereket takiskorú ﬁa (5 éves) II. Dom Pedro javára, és ellen- március 21-től július 31-ig 133 napos bolsevista uralom
níttatta. Később már
séges szándékkal indul Portugáliába „trónbitorló” következik, míg november 16-án Horthy a nemzeti hadA bécsi Hofburg, az udvariasság és jómodor
ezt jegyzi fel Dom
öccse, Miguel ellen. 1834-ben angol és francia se- sereg élén bevonul Budapestre. 1920. június 4: a trianoni
elsajátítására...
Miguelről: „Tulajgítséggel sikerül több portugál kikötőt elfoglalnia, békediktátum aláírása.
donképpen nagyon tehetséges és jóindulatú, de könnyelmű. és végül Lisszabont szorongatja. A portugál nép az elmúlt
IV. Károly első visszatérési kísérlete 1921. március 26-ra
Döntéseiben biztos, sőt makacs...” Dom Miguel tehát tanul, évek alatt megismerte és megszerette Miguelt. Továbbra is
esik. Ez inkább egy felderítő út, a helyzet megismerésére.
művelődik, majd 1824-ben kőrútra indul: Párizs-XVIII. La- őt szeretné királynak. Pedrot nem ismerik.
Október 22-én kísérletezik újra. A magyar nép átélt egy
jos udvara, majd Strasbourg, Karlsruhe, Stuttgart, München.
Ebben a valóságos „testvérvörös terrort, 5 millió magyarral elvesztette országának
A költségeket a bécsi udvar viseli.
háborúban” Bem József nevével
kétharmad részét - reménykedik a restaurációban. Most
Időközben nagy politikai váltalálkozunk. Bem Dom Pedro
azonban a közben megalakult, ellenséges kisantant (szertozások folytak Portugáliában, de
oldalán harcol. Végül is legyőzik
bek, csehek, románok) mozgósít, félti a Magyarországtól a
Brazíliában is. Portugáliában az
Miguelt, aki újra lemond minden
hazugságok segítségével megkaparintott részeit... Budaörsangol elnyomás ellen 1820-ban
jogáról és Portugáliát el kell hagynia,
nél fegyveres ütközet. IV. Károly nem akarja, hogy magyar
ahol idestova 5 évig volt közkedvelt
egy liberális mozgalom indul
vér folyjon. Fegyverszünet aláírását javasolja, de nem írja
király. Ezután még hosszú ideig nincs
és erősödik: egy új alkotmányra
alá az utolsó paragrafust, amely azt írja elő, hogy mondjon
béke Portugáliában. Összetűzések a
támaszkodó monarchiát akarnak.
le a trónról. Október 25-én fegyveres kísérettel elfogják a
nagybirtokosok és nagykereskedők
„Jöjjön haza a király!” (mármint
királyt, a tihanyi apátságra viszik, onnan Bátaszékre, ahonközött, a középosztály, kiskereskeBrazíliából). Így 1821-ben IV.
nan angol hajók szállítják az antanthatalmak által kijelölt
Dom João, portugál király haza Józef Zachariasz Bem dők és iparosok között. Forradalmak,
száműzetési
helyére, Madeira szigetére.
is megy Brazíliából Portugáliá- tábornok, a népszerű mert az egyik oldal még mindig
Bem apó szabadságA trónvesztett királyi család minden vagyonát elkobozDom João VI. és felesége, ba. 1822-ben Brazília kikiáltja
liberális, a másik abszolutista.
harcos hadvezér
Carlota Joaquina, Dom függetlenségét, és I. Dom Pedro
zák, mind Ausztriában, mind Magyarországon.
De
ez
most
Miguel szülei
Tulajdonképpen egyetlen európai ország sem
brazil császár lesz.
már nem Dom Miguel gondja…
akarja befogadni az elüldözött királyi csalá1823: Portugáliában Dom Miguel, híveinek jó vagy rossz 1851-ben megnősül, elveszi Adelaidot. Bár Luxemburg felajánlotta a beutazási
tanácsára egy abszolutista reakciót hirdet meg és vezet a de Löwenstein-Wertheim-Rochefort
vízumot és Spanyolország is tárgyalt befogaliberálisok ellen. Elveszti, és száműzik az országból. Visz- hercegnőt. 7 gyermekük születik: 6
dásukról, de pénzügyi problémák miatt egyik
szakerül Bécsbe, Metternich fogságába: nincs bilincsekben, lány, 1 ﬁú. Három érdekesség ebből
meghívás sem jött létre. Egyedül Portugália
de nem érintkezhet a külvilággal. Leveleit nem engedik át, a családfából:
ajánlotta fel Madeira szigetét, valószínűleg a
- A 4. lány, Mária Jozefa férje, Károly
családja leveleit nem kapja meg. Együtt sínylődnek ebben
rokoni kapcsolat miatt. Svájc engedélyezte,
az áldatlan helyzetben a reichstatti herceggel, Napóleon Tódor bajor herceg, a mi Erzsébet
hogy a királyi pár 7 kiskorú gyermeke Svájckirálynénk (Sissi) bátyja.
ﬁával, a Sasﬁókkal...
ban maradjon. Madeirára érkezve, hotelban
- A 3. lány, Mária Terézia (18551826-ban meghal Dom João. Miután Miguel „nincs”,
helyezték el IV. Károlyt és Zitát. Később
Dom Pedro brazil császárt hívják meg a portugál trónra. I. 1942) férje, Károly Lajos főherceg,
áttették a királyi párt egy olcsóbb hotelbe, de
Dom Pedro érzi a brazil nép félelmét egy újabb portugál Ferenc József császár és magyar
mikor minden pénzük elfogyott, egy gazdag
alárendeltségtől, nem fogadja el a portugál királyságot. király ﬁvére.
portugál felajánlott részükre egy nyaralóházat,
Megmarad brazil császárnak és lemond a portugál trónról
- És végül: a 7. lány Mária Antónia
amiben sem villany, sem ágynemű nem volt.
kiskorú (10 éves) lánya, Maria da Glória javára. A brazil (1862-1959), férjezett Robert Bourbon
Valamikor ez után megengedték a királyi
nép megkönnyebbül.
és Parma hercegné, Zita, utolsó maszülőpárnak, hogy gyermekeiket Svájcból
IV. Károly és Zita királyné
Nemsokára, idegen tanácsra (angol, francia, orosz...) gyar királynének anyja.
Miguel unokája) 1916-ban,
maguk után hozassák.
Így tehát Dom Miguel az utolsó ma- (Dom
a következőket ajánlja száműzött öccsének: Miguel jeOttóval, a koronázás után
gyezze el unokahúgát, Maria da Glóriát, legyen a kiskorú gyar király, IV. Károly dédnagyapja,
1922 márciusában megbetegedett IV. Károly
királynőnek gyámja és Portugália helytartó-kormányzója valamint az utolsó magyar királyné, Zita nagyapja.
és április 5-én meghalt. Az özvegy Zita királyné ekkor
addig, ameddig Maria da Glória nagykorú lesz és mint II.
IV. Károly királynak és Zitának 8 gyermeke volt. IV. Ká- elhagyta nagyapja, Dom Miguel földjét, Portugáliát, és 7
Mária a királyságot de facto átveheti. Miguel természetesen roly, a 640 éven át uralkodó Habsburg-család utolsó koronás gyermekével egy viszontagságos peregrinációt kezdett:
mindenbe beleegyezik, csakhogy kiléphessen a lehetetlen fője, a Habsburg vagyonból a wartholzi villát örökölte, Rei- Spanyolország-Belgium-Kanada-Tuxedo (USA) és Luxemhelyzetéből és hazamehessen Portugáliába.
chenautól nem messze, és itt született burg. Végül is ferences rendi kolostor fogadta be őket a svájDom Miguel útja Bécsből Portugália felé még számára
1912-ben ﬁuk Habsburg Ottó, aki ci Zizersben (Chur). Itt töltötte Zita királyné utolsó éveit,
is váratlan valóságos diadalút lesz: az osztrák udvar Femég ma is él (politikus, közíró, az 1989. március 14-én bekövetkezett haláláig. Szívét urnában
renc osztrák császárral bensőséges családi búcsúvacsorát
utolsó Habsburg trónörökös 1961- őrzik a svájci Muryban (*), teste a bécsi Kapuzinergruftban
ben lemondott trónigényéről).
rendez neki. X. Károly francia király szintén díszes, nagy
alussza örök álmát a többi Habsburgok között.
vacsorával fogadja, és az Élysée-palotában helyezi el az
(A
Buenos Aires-i HKK-ból kibérelhető Zita királyné díszes, főúri
Habsburg Ottó, Dom Miguel dédunokája,
bécsi temetése videokazettán, német nyelven. Szerk.)
ott töltendő 7 napra. Fogadtatása Angliában is minden
95 évesen is még aktív a politikai életben
az Europai Parlament dísztagjaként (Névárakozását felülmúlja. IV. György öreg angol király
(*) Érdekesség: a brazíliai Muryban, Rio államban, Nova Friburmetország részéről) (Fotó Strasbourg
miniszterei udvarolják körül. Az utcákon mindenütt, ahol
go mellett volt a Riói magyar cserkészek cserkészparkja.
2007.XI.13)
ZIKA KLÁRA: MINDSZENTY BÍBOROS UTOLSÓ ÚTJA

Ausztriába érkezése után azonnal műtötték,
de már nem tért magához.
- Mi lett a végrendelet sorsa?
- Szétküldtem az általam ismert magyar
nyelvű újságoknak, az eredeti példányt
pedig az Antall-kormány idején hazajuttattam. Jelenleg Lakiteleken, az Emigrációs Múzeum archívumában található.
Számunkra valóban sorsdöntő változást
hozott Mindszenty bíboros hercegprímás
látogatása, mert az ő hatására teljesen
új alapokra helyeztük a magyar munkát,
különösen az ifjúság nevelését, noha vasárnapi iskola, néptánc, cserkészet nálunk
is működött, a Külföldi Magyar Cserkész
Szövetséggel is kapcsolatban voltunk. Itt
meg kell említenem az európai parancsnok, Kölley György nevét, aki mindenki
szeretett Gyurka bá’-ja lett. El lehet képzelni, mit jelentett a világ minden részéről
odaérkező magyar származású gyerekeknek

... folyt. a 2. oldalról

a téli-nyári tábor, ahol 200 ﬁatal között
alakulhattak ismeretségek. Amellett, hogy
sok szép magyar népdalt, verset megtanultak, életre szóló barátságok szövődtek.
(Ezt én is bizonyíthatom, hiszen Kunckel
Csilla budapesti esküvőjén a világ minden
részéből összesereglettek a cserkész barátok.
Soha nem vettem még részt ilyen összejövetelen, ahol a vőlegény és a menyasszony
barátai messzi tájakról érkezve együtt elevenítették fel gyermek- és ifjúkoruk közös
élményeit.)
*
Tudom, hogy a külföldön élő magyarokat
is sokkolták azok a hírek, felvételek, amelyek Budapestről érkeztek az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának megcsúfolásáról. Ezzel szemben
a nyugati országokban tisztelettel emlékeztek 56 hőseire, akik szinte az egész világ
figyelmét Magyarországra irányították.

Venezuelában például az ott élő magyarok olyan ünnepségsorozatot rendeztek,
hogy a venezuelaiak is tudomást szerezhettek mindarról, ami 50 évvel ezelőtt ebben a
számukra oly távoli, ismeretlen országban
történt. Caracasban egy tér viseli azóta a
Plaza Hungría nevet. Az ünnepségsorozat
egyik szervezője szintén Kunckelné Fényes Ildikó volt. Kértem, elevenítse fel
ezzel kapcsolatos élményeit:
- Mi már 2006 februárjában megkezdtük
az előkészítő munkálatokat, amikor a venezuelai tb. főkonzul vezetésével összeállt
a megemlékezéseket rendező bizottság. A
város egyik elegáns negyedében kaptunk
egy háromszög alakú teret. A terveket építészmérnök férjem készítette el. Bronzból
készült a magyar címer és a névtáblák:
Magyar tér - Plaza Hungría. Október 23án avattuk fel, a magyar szabadságharc 50.
évfordulóján. Caracas említett negyedének
polgármestere sátrakat állíttatott fel, az

egyikben a magyar közönség, a másikban a
zenekar kapott helyet. Elénekeltük a magyar
és a venezuelai himnuszt, aztán felolvasták
a forradalom és szabadságharc történetét
spanyol nyelven. A magyar kolónia nevében
én emlékeztem, miután a Magyar Köztársaság nevében az újonnan kinevezett nagykövet beszélt, végül a ﬁatal polgármester
lelkes, szép beszéde és fogadás következett.
A hivatalos ünnepségen kívül koncert, ﬁlmvetítések és egy bensőséges összejövetel a
Magyar Házban gazdagították az ünnepségsorozatot. A venezuelai televízióban is megemlékeztek a magyar 56-ról.
*
Végezetül: ehhez annyit tennék hozzá,
hogy Venezuelában egy alig 5000-es létszámú magyarság él, többségük a háború után
érkezett oda, 56-ban kevesebben. Mégis
fontosnak tartották és el is érték, hogy a befogadó országgal megismertessék Magyarország hősies harcát elnyomóival szemben.
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Így élünk, éldegélünk . . .

(levélrészlet Magyarországról)

Kormányválságtól hangos most a hazai közélet. Erről szólnak a hírműsorok,
erről írnak a lapok, és erről beszélgetnek a
szomszédasszonyok is, ha véletlenül összefutnak a lépcsőházban. A kérdés pedig az:
Mi lesz itt?
Mindez annak a népszavazásnak tudható be, ami március 9-én történt. Noha
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök így
nyugtatta híveit a választások előestjén:
„Megmondom én, mi lesz itt kilencedike
után: tizedike lesz!”
Aztán tizedikével valahogy mégis
minden megváltozott. Volt valami furcsa,
megfoghatatlan érzés a levegőben. Nyolcvanszázaléknyi „népakarat” - az azért
nyolcvan százalék!... Hát ennyi embernek
van már elege ebből az ámokfutásból? Ez
motoszkált a lelkekben. S elkezdődött a
spekuláció szocialista körökben is. Hány
mandátum marad meg, ha így folytatódik?
Néhány napos csend után elkezdődött a
valódi összefüggések, okok keresése. És
csakhamar kilyukadtak a Szabad Demokratáknál. Mert ugye napnál is világosabb,
hogy egy törpe párt dirigálja a koalíciót. A
szerint kell táncolni az országban, ahogy ők
fütyülnek. Tudja ezt mindenki - püspöktől a
kéményseprőig.
Nem csoda, hogy a legnagyobb kormányzópárt, a szocialisták soraiban egyre
többet mormogtak a régi pártharcosok
közül, akik a „mi parancsolunk itt”-szellemben éltek és uralkodtak. Előkerültek a
régi jó önbizalom-erősítő szocialista közmondások is: „Nehogy már a nyúl vigye a
puskát, elvtársak!” S ugye, amint a must forr
a hordóban, úgy kell a dugónak is előbbutóbb mozdulni... Ez a sors várt Gyurcsány
Ferencre is. Ki kellett állni a publikum elé
valami magyarázatra.
Ki is állt, bonvivánokat felülmúló pózokban. Színpadon sétálva - bárszékre ülve,
forgolódva, erősen gesztikulálva, elkezdte
a szabad demokratákat kritizálni; még a
szöveg is megszólalásig hasonlított Kálmán
Imre örökbecsű operettjének slágerdalára:
„Csak ne olyan nagyon fennen, hej, ti odabent!” A folytatás azonban már úgy szólt,
hogy bejelentette az SZDSZ-es Horváth
Ágnes miniszter menesztését. Aki bizony a
páncélszekrény akcióval nagyon beletenyerelt a szocialisták lelki világába.
A bejelentés nyomán a riporterek,
kamerás emberek és azok segédei hanyatthomlok rohantak a Szabad Demokratákhoz,
akiket úgy ért a hír, mint alvót egy bögre
hideg víz. Ráadásul amúgy is sok gondjuk,
bajuk akadt, mert kiderült, hogy a legutóbbi pártelnökválasztáson csaltak. Olyan
küldöttek is szavaztak, akik ott se voltak
az elnökválasztáson. Sőt olyan szavazó is
akadt, aki nem tagja a pártnak... Így aztán
rövid gondolkodás után rájöttek, hogy
Horváth Ágnes menesztése tulajdonképpen
nem is jöhetett volna jobbkor! Végre egy
olyan hír, ami eltereli a piszkos ügyekről
a ﬁgyelmet.
Ennek szellemében rendkívüli módon
felháborodtak. Szinte kizárólag mobil telefonnal a fülükön voltak láthatóak, amint
menet közben sietve telefonáltak, ahogy az
háborút megelőzően hadüzenet előtt, illetve
tőzsdekrach idején szokás. Másnap pedig
bejelentették, hogy akkor bizony vége a
koalíciónak.
S ezzel kezdetét vette a második
felvonás: ekkor jött el a szociológusok,
politológusok, politikamagyarázók ideje.
Mást se lehetett hallani, mint azt: mi
következhet ezután? Lesznek-e előrehozott
választások? Netalántán az MDF lép be
a koalícióba? Avagy kisebbségi kormány
működik tovább? A sok kommentárnak,
nyilatkozatnak, megmondásnak, ellentmondásnak, egymás szapulásának az
lett a vége, hogy a szocialisták egyedül
folytatják a kormányzást, mert előrehozott
választásokról hallani se akarnak, hiszen
katasztrofális vereség van kilátásban. S ugye
a havi képviselői apanázsra, s ami ehhez
jár, arra is nagy szükség van... Ez az állapot
lett a döntő és ez látszik megcsontosodni.

Vagyis marad minden a régiben.
A cirkusz folytatódik. A fontos
kérdésekben továbbra is számíthatnak a
Szabad Demokratákra. Mindaddig persze,
amíg Gyurcsány Ferenc utódját ki nem
találják. Mert újítani kell, s ehhez új emberre
lesz szükség, és bűnbakra is, ehhez nem
férhet kétség. Nagy a baj az országháza
táján. Hiszen állampapírokat már szinte
csak a hazai bankok vásárolnak. A külföldi
befektetők kerülik az országot. Az adósság
pedig újabb milliárdokkal nőtt.
Nagyon röviden így foglalható össze a
legfontosabb hazai közállapot s közbeszéd.
Amit persze különféle pikáns részletek
tesznek még érdekesebbé. Kuncze Gábor egykori SZDSZ pártelnök például
mentegetőzésképpen elkotyogta, hogy a
vizitdíjat nem is ők találták ki, hanem a
szocialisták, és eredetileg nem háromszáz,
hanem nyolcszáz forintot terveztek. Amit
ők nem támogattak... És hasonló, obszcén
kifejezéseket se mellőző nyilatkozatok látnak napvilágot, olyanok, amibe bizony egy
békebeli szenesember is belepirult volna...
Hát mit is mondhatnának? Ilyen mélyen
száll most a politikai elit Magyarországon...
S mintha alant, az utca frontján, egy
másfajta élet kezdődne. A megszorítások
ideje - ahogy ezt a liberális média nagyon
barátságosan beharangozta - beérett. A mind
gyakrabban emelkedő árak, s az újabb gázés üzemanyag áremelések naponta jelentkeznek már a konyhapénzek kalkulálásánál.
Elkezdődött az aprópénz számlálgatás, az
üvegbetétek visszaváltása... Talán úgy lehetne ezt tömören megfogalmazni: a szegények
még szegényebbek lettek! A középosztály
eltűnőben van. A „maharadzsák” pedig
köszönik, jól vannak... Egyre nagyobb az
elégedetlenség és az egymás iránti tolerancia
hiánya.
A morális válság jelei a közoktatásban
mutatkoznak meg leginkább. A darabjaira
szétvert, egykoron messze földön híres
magyar oktatás, ahonnan oly sok tudós,
Nobel-díjas indult el világhódító útjára, ma
már nyomaiban se emlékeztet a régi időkre.
Napi jelenség, hogy a kezelhetetlen nebulók
óra alatt megtámadják a tanárt! Legutóbb
egy budapesti iskolában ütötte és rúgta meg
egy diák az idős pedagógust. A jelenetet a
diáktársak mobiltelefonon rögzítették, s ez
a „műsor” bejárta a tv-csatornákat. Amiből
botrány kerekedett.
Hasonló hírekről számoltak be kaposvári tanárok is. Olyan eset is előfordult, hogy
a kezelhetetlen gyerek apja-anyja bement
az iskolába és agyba-főbe verte a tanárnőt.
A pedagógus társadalom kétségbeesve vár
segítséget. Az oktatási minisztérium pedig
a kezét tördeli, és a megoldást iskola pszichológusok hadrendbe állításában látja. A
liberális média szokás szerint mellébeszél.
Sztárokat farag a pimasz nebulókból, ahelyett, hogy a szülők és a liberális reformok
csődjére mutatnának rá. A liberális oktatási
„reformnak” köszönhetően ui. az első három
évben még csak osztályozni sem szabad a
tanulót! Ha a gyerek dohányzik vagy kábítószert fogyaszt az iskolában, s a tanár ezt
észreveszi, nem közölheti a szülővel, mert
a diáknak személyiségi jogai vannak! A
következmények pedig itt vannak előttünk...
Kell-e ehhez bármit is hozzáfűzni?
A téma okán nem kerülhető meg a
cigánykérdés megemlítése sem. Az iskolai
rendbontások ui. elsősorban cigány ﬁatalokhoz köthetőek. A nagy „szabadság” itt
tetőzik. A „mindent szabad”, amit nem tilt a
törvény (liberálisok által hangoztatott jelszó)
megtette hatását. Ezeknél a ﬁataloknál nincs
otthonról hozott jó példa, jó modell, amit a
gyerekek követhetnének. S ugye, valljuk be:
a társadalom elitjében sincs ilyen jó példa. A
miniszterelnökről köztudott, hogy hazudik.
Mit várhatunk akkor az utcagyerektől?
A cigánykérdés ma Magyarország
ketyegő időzített bombája. Borítékolható,
hogy az Argentin Magyar Hírlap olvasói
fognak még erről hallani. Figyelemmel arra,
hogy az évszázadok óta velünk élő cigány
kisebbség a rendszerváltás nyomán szinte

elsők között veszítette el a munkahelyét.
Legtöbben gyerektartási segélyekből és
szociális segélyekből, fém „hulladék”
gyűjtéséből élnek. A dörzsöltebbek, a csibészek pedig lányfuttatásából és kábítószer
terjesztésből tengetik fényűző életüket. A
többségnek azonban a nyomor és a napi
bűnözés jut. Miután ezekben a körökben
erkölcsi gátlás alig létezik, egyre nagyobb
konﬂiktus és feszültség alakul ki a magyar
lakosság körében. A rendőrség, ha csak
lehet, kerüli a beavatkozást, mert nyomban rasszistának nevezik őket. Az állam
a maga részéről a jól ﬁzetett, börtönviselt
cigányvezetőket és általuk az egész kisebbségi népcsoportot szép ígéretekkel látja el,
mivel rájuk elsősorban a szabad demokratáknak van nagy szüksége, mert a hátukon
próbálnak meg újra bejutni a parlamentbe.
Ennek érdekében pedig számukra semmi se
drága. Mindent a szőnyeg alá lehet söpörni.
Mégnagyobb toleranciát hirdetnek. A téma
azonban olyan mély, hogy ennek taglalására
két hírlapnyi hely is kevés volna.
Jó hír talán az, hogy a kialakult gazdasági és erkölcsi válság okán a szocialisták
oldalán is megmutatkozik a kompromiszszum keresése, a nemzeti összefogás
sürgetése. E tekintetben Karsai József szocialista képviselőt, batonyai polgármestert
kell megemlíteni. Karsai amolyan Esze
Tamás szellemiségű kurucos egyéniség, aki
nem ijed meg az árnyékától. Elég vagyonos
ahhoz, hogy ne kapaszkodjon tíz körömmel
a képviselői bársonyszékbe, mindig kimondja azt, amivel nem ért egyet. Így volt
ez a Fidesz kormányzás idején is, és ezen
az úton jár ma is. Még azt is megengedte
magának, hogy nem szavazta meg az egészségbiztosítási törvényt, amiért már-már
a kiátkozás fenyegette.
A másik bátor ember Széles Gábor,
sikeres vállalkozó, akit - a történelmi
példáknál maradva - Rákóczi Ferenchez
lehetne hasonlítani. A Magyar Gyáriparosok Szövetségének tiszteletbeli elnöke.
Megtehetné, hogy fütyül a magyar közállapotokra. Elmehetne akár féléves világkörüli
utakra. Élhetne kedvére - van miből. E
helyett megvásárolta a Magyar Hírlapot és
nyitott egy tv-csatornát Echó Tv néven. Itt
találtak otthonra a száműzött, kisemmizett
magyarok... Ez a piciny médiasziget áll
most a nagy liberális tábor kereszttüzében.
Egyik-másik publicisztika miatt aláírásokat
gyűjtenek az érzékeny lelkű „haladó gondolkodók”. A fővád mi is lehetne egyéb: „antiszemitizmus”... Lényegében azonban ez a
médiacsoport csak azt teszi, ami mindenütt
a világon a sajtó dolga: utánajár a piszkos
ügyeknek...
Hogy meddig bírja Széles Gábor ezt a
nyomást? Nehéz megjósolni. Egy bizonyos:
a lap és az Echó Tv olyan nagy népszerűségre tett szert, hogy elhallgattatása már
nem lehetséges. Ha mégis bekövetkezne,
annak beláthatatlan következményei lennének. Megszületett hát - 17 év után! - az
igazi média ellenpólus, és ez a konkurencia
sehogy sem tetszik a lakáj médiának...
Az igazi nagy csatatér azonban a főváros. Demszky Gábor főpolgármester nehéz
napokat él át. A Budapesti Közlekedési
Vállalat csődje katasztrofális. A régi vezetőt
meneszteni kellett, aki 20 millió végkielégítéssel hagyta el a süllyedő hajót. Az új
vezető pedig belebukott a busz beszerzési
botrányba. Most neki is mennie kell. De
ő már 60 millió végkielégítést követel...
Miközben a már említett média kiderítette,
hogy milliárdok folytak el tanácsadóknak!
A tanács pedig arra volt jó, hogy felemelték
a viteldíjat és elkezdték ritkítani a járatok
számát. Válaszképpen a BKV dolgozók
sztrájkba léptek. A megriadt városvezetés
18 milliárd gyorssegélyt kért a kormánytól.
Pénz viszont nincs.
Hát így élünk, éldegélünk. És hogy
valami jó hírrel zárjam a tudósításomat,
elmondhatom, hogy lapunk márciusi számában Czikó Árpád kollégánk tollából
megjelent „Számvetés” című írás önálló
életre kelt. A Horthy-korszak elemzése, a
talpráállás lehetősége, sokakban reményt
ébresztett: Lám, akkor sikerült! Miért ne
sikerülhetne most is?
Barkuti Jenő
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Kurucz László:

Művésznevek

Aki hosszabb ideig volt kapcsolatban
olaszokkal, tapasztalhatta, hogy az olasz
nyelv milyen gazdag kicsinyítő képzőkben,
amit bőven használnak is, legtöbbször
kedveskedő, esetleg kicsit gúnyos, de nagyon ritkán sértő formában.
A reneszánsz sok nagy művészét ma is
inkább csak „ragadványnéven” ismerik,
amely igen sokszor születési helyére utal.
A legnagyobbak neveit viszont csak keresztneveiken tartják számon ma is (Rafael,
Michelangelo).
- Paolo di Dono (1397-1475) nagyon szerette a madarakat, és sok képet festett róluk.
Így lett belőle Paolo Uccello, vagy - ha úgy
tetszik - Madár Pál…
- Giovanni Fiesole (1387-1455) szerzetes
különös, áhítatot keltő freskóin sohasem
hiányoznak az angyalok, így méltán viseli
a Fra Angelico művésznevet.
- Alessandro (Sandro) Mariano Filipepi
(1445-1510) alacsony, köpcös kis emberke
volt, de ilyen néven igen kevesen ismerik.
Viszont nincs ember, aki ne hallott volna
Botticelliről, ami kis, kerek ﬂaskót jelent.
Csodálatos ﬁgurái 500 év multán is gyönyörködtetik a szemlélőt.

Sandro Botticelli: Tavasz (tempera, ca. 1482)

- Il Peruginót eredetileg Pietro Vanuccinak
(1450-1523) hívták, ilyen néven mai napig
egy bástya őrzi emlékét Perugiában.
- Bernardino di Betto (1454-1513) már kora
gyermekkorában kezdett festeni, így kapta
a nagyon kedves Pinturicchio (festőcske)
becenevet, amit még 60 éves korában is
viselt. Elegáns rajzai, nagy freskói a vatikáni
Borgia stanzákat és a sienai katedrális könyvtárának falait díszítik.
- Az egész művészettörténet egyik legnagyobb alakja, Leonardo da Vinci (14521519) Vinci város mellett született, mint egy
Ser Piero nevű ﬁrenzei gazdag jegyzőnek és
egy falusi lánynak törvénytelen gyermeke.
- Giovanni Antonio Bazzi (1477-1549) Vercelliben született, de élete nagy részét Sienában töltötte, ahol csodálatos remekműveket
alkotott. A híres toscaniai városból sugárzott
a jólét, nagy dőzsölések folytak, amelyek a
festő is bőven kivette a részét. Így maradt
rajta a furcsa Sodoma név, nem éppen
becéző értelemben.
- Andrea d’Agnolo (1486-1530) apja szabó
volt, ő is ott inaskodott mellette, míg az ollót
fel nem cserélte az ecsettel, de azért élete
végéig Sartónak (szabó) hívták.
- Antonio Allegri (1489-1534, nem a muzsikus!) Correggióban született és természetesen Il Correggio néven lett a reneszánsz
egyik legnagyobb festője. Róla mondotta Tiziano (1485-1576): „Ha nem lennék Tiziano
akkor Correggio szeretnék lenni…”
- A ﬂandriai származású Jean de Boulogne
(1529-1608) Rómában lett híres, de már az
olaszosított Giambologna néven.
- Palladio, a reneszánsz egyik legnagyobb
építésze Andrea di Pietro della Gondola
(1508-1580) néven született, és a híres költő
és nyelvész, Trissino ajándékozta meg ezzel
a felemelően szép becenévvel.
- Il Veronese természetesen Verona szülöttje volt, ahol Paolo Caliari (1528-1588)
néven látta meg a napvilágot, de így csak a
lexikonokban fordul elő a neve.
- Michelangelo Merisi (1571-1610) volt
az újszülött neve, aki később szülővárosa,
Caravaggio nevén nagybetűkkel került a
művészettörténelembe. Rendkívül lendületes, formabontó és szívbemarkoló képei
szinte visszatükrözték nagyon hányattatott,
kalandos életét és tragikus halálát is.
Ez persze csak egy szerény kis mutató a
„művésznevek” végtelen sorából, de aki
hajlandó figyelmesen elolvasni egy jó
művészettörténetet sok hasonlóval fog még
találkozni.
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Mit hallott az AMH ? Az idei Március 15-e a Hungáriában
Elhalálozások

- Csabáné Nita hűséges követőnk, olvasónk
elmenetele e sorok íróját igaz bánattal töltötte el. Nemcsak,
mert személyes jóbarátot vesztett el, hanem mert Nita éveken
át - amíg egészsége engedte - a HKK könyvtárban is segítőkész
munkatársa volt. Szomorúan követtük rettentő, mind súlyosbodó szenvedését életének utolsó éveiben. Csodálatraméltó
volt csendes tűrése, igen gyér panasza, szelíd megadása a
betegség kérlelhetetlen haladása folyamán. Megmaradnak a
szép emlékek a közösen töltött munkanapokról Miramaron,
amikor még hosszú séták alatt oly élénken tudott mesélni.
Hiányozni fog.
- Gáspár Ilona, kedves előﬁzetőnk az öregotthonból, március 24-én meghalt. Emlékét szeretettel őrizzük.
- Az AMH olvasótábora kivétel nélkül részt vett a kolónia
gyászában Benedek László elvesztése miatt. Akár ismerték,
akár nem, mindenkiben tudatosodott, hogy a nagy veszteség
hullámai bizony messze csapnak ki, túl a családon, a baráti
körön. A magyar- külhoni magyar kapcsolatok értékes és
hatékony szószólója ment el vele, mert érezhetően szívében
hordta az argentínai és a latin-amerikai magyar közösség ügyét.
Az AMH hasábjai mindezt tükrözték, és éreztették, hogy az
életnek hány területén volt mérvadó az aktív részvétele. Eredményes munkája pótolhatatlan. A szomszédos megemlékezés
is ezt az érzést tolmácsolja.

Betegeink

- Gátiné Czanyó Kata súlyos szívoperációja sikeresen
végződött április 21-én. Három hete szívkatétert helyeztek be
nála, és magas kora ellenére szervezete igen jól bírta mindkét
nehéz műtétet. Szeretettel kívánunk neki minél gyorsabb
fölépülést!
- Örülünk, hogy v. Ladányi Domonkos már alig emlékszik
sérvoperációjára. Most azonban kívánunk neki sok türelmet,
amíg sikeres szemoperációja után látása újból teljesen rendbe
jön!
*

Örömteljes hírek

- Kedves előfizetőnk Pejkó
Oszkár lánya
Lara és Valentín Rodríguez
del Pozo április 19-én örök
hűséget esküdtek egymásnak
Isten színe előtt. Pejkó Lara és Valentín Rodríguez del Pozo
Gratulálunk,
polgári esküvője után: b.-j.: Pejkó Oszkár
feleségével és a ﬁatal párral
és sok bodogságot kívánunk a fiatal párnak!
- A budapesti Honﬁ-Blahóék három hónapos Cami-ja is már részt
vesz egy ünneplésen! Gratulálunk
a szép kis családnak!

külön visszatekintést érdemel

Az idei ünnepség mind szervezésileg, mind művészeti
szemszögből valamint a nagyszámú közönségre nézve
sikernek könyvelhető el.
A Hungária Vezetősége Puricelliné Dobosi Szabó Évát
kérte föl díszszónoknak. Ez Éva részére külön kihívást
jelentett, mivel a magyar szövegek formálisabb fogalmazásában nincs nagy gyakorlata. Ennek ellenére igen jól
sikerült, gondos és szép szöveget adott elő. Kiérdemelte
az elismerést! Gratulálunk, és köszönjük neki! (A spanyol
nyelvű fölszólalása az AMH áprilisi számának SP részében jelent
meg. Szerk.)

Az ünnep, minden kétségen kívül Petőﬁ ünnepe. Azonban, hogy újszerű és még gazdagabb legyen, a rendező
Lomniczy József a nagy költő nevét társította egy másik
magyar íróművésszel, Wass Alberttel. Közös vonásuk hazájuknak mindenek fölötti szeretete, közös céljuk a nemzet
szabadságának a kivívása. Mindkét alkotó életműve erre
a két pillérre épült.
Petőﬁről nem kell életrajz. Elég, ha egy rövid mondattal
jellemezzük: „Dörmögj testvér egy sor Petőﬁt, köréd varázskör teremtődik”.
Wass Albert a Mezőség szívében, Válaszúton született
1908-ban. Magyarországon a 2008-as évet Wass Albert
emlékévnek minősítették. Ideológiai mondanivalóját a
Mezőség fájdalmas pusztulása adja, akárcsak Makkai Sándor Holt tenger, vagy Sütő András Anyám könnyű álmot
ígér című regénye.
Az idei műsort Wass Albert prózájából és Petőfi
költeményeiből állították össze. A bevezető „trombitás”
Demes Sándor volt (Trombita harsan végig az utcán).
Kossuth apátok üzenetét Kerekes Miklós közvetítette.
A műsor vezérfonala: Szabadság kell a magyarnak! Ezt
Lomniczy Melinda hangoztatta. A Nemzeti dalt ifj. Fóthy
Gyula szavalta, a Barna legény búcsúját ifj. Egey Gyula
tolmácsolta. A lelkesítő trombitaharsogást és dobpergést
(Csatadal) Zaha Tamás hallatta. Dörögnek az ágyúk,
puskák ropognak. Előre! - párbeszéd Lajtaváry András
és Richárd között. Utánam katonák! Utánam magyarok!
Kerekes Miklósé a hívó kiáltás. A láthatatlan lobogó...
- „A Szót, ezt a szent tépett lobogót” Bonapartian Edi
lobogtatta. Mi történt a Világosi Síkon? Ismét Lajtaváry
András és Richárd párbeszédét hallottuk: Emlékezés egy
régi márciusra... Zaha Paula kérdésére: Édesanyám, Édesapám, mi a szabadság? Lajtaváryné, Benedek Zsuzsi és
Lomniczy Mátyás válaszolt…
A műsor a Szózattal fejeződött be Lomniczy Melinda,
Szentiványi Vali, Lovrics Réni, Lajtaváry András és
Richárd közös szavalatában.
Műsoron kívül Wass Albert Üzenet haza c. híres versét
gyönyörűen szavalta ifj. Fóthy Gyula. Külön ajándék volt
a jelenlévőknek.
Örömet szerez a fenti fölsorolás: másod-, harmadgenerációs utódokról van szó! Talpra Magyar! Joggal reméljük,
hogy egyhamar nem szűnik itt meg a magyar élet!
(L.J. és HKZS.)

Születésnap Blahóéknál, Baján

Utazók - Látogatók

- Szőnyi Zsóﬁ 2 hétre Buenosban járt. A HUFI bőven
számol be róla.
- Édesapja, Szőnyi Ferenc volt magyar nagykövet Gráf
Zsuzsa, a tavaly köztünk nagy sikert aratott Angelica leánykórus karnagyával szintén megérkezett. Zsuzsa Leidemann
Sylvia meghívására jött, hogy a Buenos Aires-i I.U.N.A.
Zenefőiskolán levezessen egy intenzív tanerőképzési kurzust a Kodály-módszer terjesztésének érdekében. Hasonló
gyorsított tanfolyamot tart Rosarióban is. Nagy nyeremény
lenne Argentínának, ha ez az értékes zenepedagógiai eszköz
ezáltal ismertebbé válnék és elterjedne országszerte! A régebbi
ismerősök nagy örömmel üdvözölték, és mindnyájan kívánunk
neki sok sikert!
- Szőnyi Ferenc a Hungáriában igen számos közönség, régi
barát előtt tartott beszámolót a magyarországi mai helyzetről
április 18-án. Következő számunkban bővebben visszatérünk
az eseményre.
- A kolónia proﬁfényképésze, Kiszely Gergely hirtelen
Budapestre utazott, hogy baráti esküvőn vegyen részt.
- Gál András, 34 éves
rokonszenves magyar ﬁatalember 6 éve kivándorolt az USA-ba, és mielőtt
hazatér Magyarországra
bejárja Dél-Amerika
egyes országait. A Hungáriában azonnal fölkeltette néhány kolóniabeli
Könnyen megy a barátkozás! b.-j.: barátunk érdeklődését,
Bonapartian Edi és Gál András jól és éjjel háromig élénk
elbeszélgetnek a Hungáriában
beszélgetések folytak. A
Regösöket is megismerte, és sokat kérdezősködött kolóniánk
életéről. Jó hazautazást kívánunk!
- Eisler Anna Mária Masi, torontói magyar dalénekesnő Leidemann Sylviával
vacsorázott a Hungáriában, és így megismerkedett az aznap este ott gyakorló Oleanderekkel. Masi a budapesti konzervatóriumban
végzett, kanadai orvoshoz ment férjhez,
Torontóban átállt a klasszikus zenéről a
Eisler Anna Mária, művésznevén Masi

könnyű zenére. Több országban lépett föl. Gyönyörű alt
hangon előadott repertoárjában szerepelnek Gershwin, Cole
Porter, Irving Berlin, Kurt Weill dalok, de legszívesebben
Edith Piaf sanzonjait és Karády Katalin régi slágereit adja elő.
Tanka László Panorama folyóirat címlapot is szentelt neki.
Ha sikerülnek a tervek, akkor jövőre újból eljön, hogy minket
is megörvendeztessen művészetével! Várjuk!

Masi az Oleander hölgycsoport egy részével: állva középen b.-j.:
Leidemann Sylvia és a látogatóba jött művésznő

EZ - AZ

- Vass Miki átjött Budapestről és képkiállítást rendezett
Buenos Airesben saját rajzai és nagyapja, néhai Vass Béla
festményeiből. Következő számunkban visszatérünk rá.
- Albertné Bíró Magda
ostendei előfizetőnk újabb
ajándékkal lepte meg
klubunkat, a Hungáriát,
amely sokunknak nem más,
mint otthonunk kibővített

változata. Ezért is örülünk,
ha falait a két gobelinképpel megint szépíthetjük!
Köszönjük!
(HKZS.)
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Csaba Raymondné,
szül. Zeitvogel Nita

Buenos Aires, 1941. március 1 - 2008. március 27

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy nemes
lelkét visszaadta Teremtőjének.

Gyászolják:
Fia Csaba Gábor és menye Miriam Coronel
Lánya Csaba Kati és veje Salvatore Chiavazzo
Unokái Felipe, Mateo, Rosa és Paolo
Nyugodjék békében!
Ezúton búcsúztatjuk kedves barátnőnket
Nitát, akinek Isten szárnyat adott, és felvitte
az égbe. Onnan láthatja az ő szeretett Río de
la Platáját! Ott már nincs köd, csak béke és
boldogság; mindaz, amit ő megérdemelt. Nem
búcsúzunk, Nitu, hiszen mindig velünk maradsz.
A boszorkányok

Március idusán…

Különös, megrendítő hétvéget éltünk át Buenos Airesben március 15-16-án. Olyat, amelyet szoros szeretetkör font össze.
Meghalt ifj. Benedek László, kolóniánk ﬁa és büszkesége. Nehéz szívvel mentünk a Hungáriába a Március
15-i ünnepségre. Egy perces néma felállással tisztelegtünk
László emlékének, majd az ünnepi beszéd után részesei
voltunk a Zrínyi Kör ﬁataljai előadásának. Annak a körnek,
amelyben László szüleinek, Calának és Marikának meghatározó szerepe volt, amely Lászlót és Zsuzsit és társaikat
kiművelt magyarokká formálta, és amelyben most már a
következő nemzedék szavalta, olvasta tiszta, csengő magyar
kiejtéssel Petőﬁ és Wass Albert hozzánk szóló verseit.
*
De búcsúzni Lászlótól cserkészmódra akartunk, ahogy
ő szerette volna. A Cserkészház padlóján a fémből kirajzolt cserkészliliomra helyezett több száz gyertya alkotta
a tüzet. Sokan, nagyon sokan ültük körül, mai és korábbi
cserkészek, cserkészszülők és barátok, akik mind ezzel a
tűzzel azonosítottuk Lászlót: a tűzzel, amely fényt áraszt,
világít, melegít, de amely közben túl hamar kiég. És énekeltünk. Sok-sok vidám, pattogó népdalt, ahogy a tábortűznél
szoktuk: László kedvenc dalait. És közben egy-egy mondatot hallottunk abból az interjúból, amelyet Zólyomi Kati
készített Lászlóval pontosan egy éve, a tavalyi segédtiszti
tábor befejezése után. Így szólt hozzánk most László, így
elevenítette fel ő maga számunkra életpályáját, céljait, mély
elkötelezettségét a cserkészettel, a magyarsággal szemben.
*
Másnap a Református templomban gyűltünk
megint össze. Talán soha nem voltak még ennyien
a Ramón Freire-i
templomban. A
gyászistentisztelet
Virágvasárnappal
esett egybe, így három lelkész is részt
A cserkészek apraja-nagyja: jelen! Fotó Pataky
vett a szertartáson.
A prédikációt Nt. Gabriel Miraz, a Benedek család nagy
barátja tartotta. Rámutatott arra, hogy a Nagypénteki halált
a Feltámadás követi, a világi rossz után a megtisztulás, a
jó marad meg örökre. László elvégezte földi munkáját, és
az Úr magához hívta, az örökkévalóságba. Így próbáljuk
megérteni mi is László túl korai halálát.
A lelkész szavai világosak voltak és megnyugvást hoztak a gyászoló gyülekezetnek. Ezután elsőként Papp Jenő
emlékezett meg Lászlóról, megható
ragaszkodással és őszinte szeretetet sugározva. Sokunk által teljesen ismeretlen
részleteket mondott el László gazdag
hivatásbeli és cserkészéletéről. Furulyaszó zárta le szövegét, majd a cserkészek
elmondták a 10 cserkésztörvényt, és
elhangzott Sík Sándor Az acélember c.
verse. Majd Gorondiné Haynal Edith
mondta el - egy pillanatkép felidézésével Papp Jenő, a jó- mit adott neki László nyugodt, határo- barát, elmondja
zott vezetői egyénisége. Nt. Tóth Kristóf László életének
meghatottan tudatta, hogy Lászlónak mozzanatait...
Fotó Pataky
köszönheti, hogy a kolónia lelkésze lett és
így mindannyiunkat közelről megismerhetett. Végül Zsuzsi, László húga
szólalt fel megrendülten. Felemlítette,
hogy kettőjük mintaképe, édesapjuk
Cala épp tíz éve halt meg, és csak az
nyugtatja, hogy most már ők ketten
együtt lehetnek. Nem maradt szem
szárazon a gyülekezetben. A magyar
és székely himnusz eléneklése után
... és Zsuzsi, László öleltük át a gyászoló család tagjait,
elárvult húga nehezen és lassan szétszéledtünk.
búcsúzik
Fotó Pataky
Dr. Némethy Kesserű Judit
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Mi történt?
Március óta történelmi fontosságú heteket éltünk át. Nem kevesebb
dologról van ui. szó, mint a 100 napja
beiktatott elnöknőnk, Cristina Kirchner gyilkos politikájáról az ország
mezőgazdasági termelőivel szemben.
Most arról a „szünet”-ről szeretnék
szólni, amit április 2-án, némi vonakodással 30 napra hirdetett ki a két ellenségesen szembeálló tábor, és aminek
elvileg május első napjaiban kellene
lejárnia. Ez nem kecsegteti tartós békével a nyugtalan argentin polgárt.

Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)
„Fegyverszünet”

Mi, magyar származású argentin
állampolgárok sem lehetünk közömbös szemlélői ennek a harcnak! Nem
vagyunk közömbösek elsősorban azért,
mert közösségünk nagy része - akár
az 1920-as, az 1940-es években, vagy
1956 után - a kommunizmus elöl menekült Argentínába, és allergikus minden
diktatúrára emlékeztető kormánnyal
szemben. Nem vagyunk közömbösek,
mert mi magyarok is mezőgazdaságon
alapuló országból származunk, apáinknak is a mezőgazdaság adott elsősorban
kenyeret. Hogyne állnánk szívvel-

- A hosszú húsvéti hétvéget az idén egy nappal megtoldotta egy szokatlan „húsvéthétfő”: március 24-ét
kinevezték argentin emlékünnepnek. A kereszténység
legnagyobb ünnepét, a Nagyhetet Argentínában „szenthétnek” hívják és évek óta ünneplik. Krízis, politika
ide vagy oda: a főváros polgárainak nagy része vidékre
menekült kikapcsolódni.
- Bármennyire lekötötte is ﬁgyelmünket az argentin
politikai helyzet, nem mulaszthatom el megköszönni
Lomniczy Józsefnek, a Zrínyi Kör ifjúságával március
15-én a Hungária klubban megrendezett meghitt ünnepélyt. Erről szó esik lapunk más hasábjain is. Örömmel
hallgattuk és ﬁgyeltük ezt a másodgenerációs ifjúságot,
akik nemcsak szép kiejtéssel, hibátlanul, hanem átérezve
olvasták-szavalták Petőﬁ és Wass Albert megható verseit.
Csodálattal tölt el ilyenkor az e mögött rejlő tanítók türelme és fáradozása, éppen úgy, mint a ﬁatalok igyekezete.
Köszönjük a szép élményt.
- Március 18-án ünnepi
fogadásra hívta meg Józsa
Mátyás nagykövet és felesége Gabriella a magyar
kolóniát az 1848-as magyar
szabadságharc emlékére. A
nagykövetség épülete Belgrano R városrészbe költözött át,
sokan most voltak ott először.
A nagykövet ünnepi beszéde
lapunk áprilisi számában olvasható a spanyol részben.
Józsa Mátyás nagykövet Sajnálom, hogy erről a szép
lelkesen mutatja be az új nyári estélyről nem tudok
épületet
Fotó Trixi
bővebben referálni, mert…

A nagykövetség gyermekei Petőﬁ és Gyulai verseket olvastak föl:
b.-j.: ifj. Király Zsolt (a konzulék ﬁa), Józsa Dániel és Vivienn (a nagyköveték gyerekei) és az adminisztrációban dolgozó Alex Aguilar
és Gál Katalin 9 és fél éves tehetséges, fesztelen kislánya, Réka,
akinek kitűnő hangsúlyozása és kiejtése bizony a magyar elemi
iskolának dicséretére válik! Gratulálunk a szereplőknek! Fotó Trixi

A Coral Hungaria férﬁkórusa lendületesen adott elő vérpezsdítő,
hazaﬁas 48-as indulókat Flavio Garber zongorakíséretében. b.-j.
állva: Matías García, Gosztonyi Garzó, Xavier Fernández; ülve: Kiss
Péter, Benkő Laci, Dombay Jenci. Zenei összeállítás: Leidemann
Sylvia. Mozgás: Raquel Barbieri Vidal
Fotó Trixi

lélekkel a gazdák tábora mellett. Jól
emlékezünk, hogyan sajátították ki
Magyarországon a földet a kisgazdáktól, középtermelőktől, hogyan csoportosítottak össze mindent egy kézbe,
mégpedig állami kézbe. Argentínában
ma a szocializmus álarca alatt „a nép
nevében” teszik tönkre a gazdákat, semmizik ki a kis és középbirtokosokat. A
földművelőből nyomorult városi proletárt faragnak, aki felsőbb irányításra
majd lelkesen tapsol, vagy dühösen
lázong akár a Plaza de Mayon akár az
országutak szélén.

E semények
- …ugyanaznap este
barátnőm Mahr Lívia leányának Solymosi Livikének az
esküvőjére voltam hivatalos.
Sokan ismerték kolóniánkban
a két aranyos szőke ikertestvért, Livikét és Michelle-t,
akik - bár nem élnek állandóan
Argentínában - itt érzik magukat otthon. Livike ezért élete
egyik legboldogabb napját, a
polgári esküvői szertartást és a
fényes fogadást Argentínában,
Puerto Maderón rendezte. A
ragyogó ifjú pár, Solymosi
Lívia és férje Jean-Pierre
Gouttebroze az esküvő után
Caracasba repült, ahol Jean- Solymosi Lívia esküvője
Fotó Bonczos
Pierre a L´Oréal francia kozmetikagyár lerakatának vezérigazgatója Venezuelában. A
vőlegény szülei, rokonsága Franciaországból, Michelle
és annak lánya Alexia Valiton Genfből érkeztek az
esküvőre. Öröm volt ennyi szép, elegáns, vidám ﬁatallal
együtt lenni.
- Megható írásbeli meghívót kaptam Veronika Bobrik és Martín Fabián kislányuk, Francesca Fabián
keresztelőjére. Március 15-én a büszke nagypapával,

Francesca Fabián-Bobrik keresztelőjét Ignacio García Mata atya
vezette le. Mellette Bobrik György, büszke nagypapa Fotó Bonczos

Bobrik Györggyel és Ignacio García Mata jezsuita
kanonokkal utaztunk ki a Fabián/Bobrik házaspár új
rezidenciájába. A kitűnő ebéd Dobosi Szabó Marisa
konyhai remeke volt. A jó Isten áldását kértük a rendkívül szép kis Francescára és a boldog szülőkre. Veronika
apai nagyanyja, Jancsi néni nyomdokaiban lépeget:
tökéletes kis háziasszony. A nap fénypontja a sok apró
vendéggyermek volt, akik az ünnepelt nővérkéjét, a 3
éves Serenát vették körül.
- Február 5-én megszületett gróf Keglevich Miklós,
az Assist-Card vezérigazgatójának első ﬁúunokája. Nagy
örömmel tudatjuk, hogy a kis trónörököst, gr. Keglevich Maximilian és Carla Apesteguy 2 hónapos kisﬁát
Miklós névre fogják a napokban megkeresztelni.

A kis Keglevich gróf

Fotó Bonczos

A zsúfolásig megtelt szalon

Fotó Trixi
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A boldog szülők

Fotó Bonczos

- A Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság a 2008. évi
előadások sorozatát április 5-én Balogh- Kovács Antal
„Családfakutatás” című előadásával kezdte. A roppant

Mindenesetre óriási haladás, hogy
az ország válságos helyzete ilyen
nagymértékben felrázta a nyári szabadságból alig felocsúdott, általában
végtelenül türelmes - vagy közömbös
- polgárokat. Az idő szalad. A határidő
hamarosan letelik. Reméljük, hogy ezt
a „fegyverszünetet” elfogadható béke
váltja fel. Reméljük azt is, hogy a magát
„megváltónak” hirdetett elnökházaspár
önzetlen szándékkal, nemzeti érdekből
cselekszik, és nem csupán pénzen akarja megvásárolni a szegényeket.

érdekes témát Antal (barátoknak Putyi) nagy gonddal,
fáradságos kutatómunkával készítette, és örömmel
mutatta be nekünk. Kit ne érdekelné családja évszázadokba visszanyúló, széles körbe elágazó gyökere! Magyarországon nem könnyű ezt kideríteni, magyarázta el
nekünk előadónk, mert a
személyazonossági adatok
hivatalos feljegyzését az
állami közigazgatás csak
a XIX. században vezette be. Az ennél régebbi
adatok csak az egyházi
vezetők levéltárjaiban,
„anyakönyvekben” talál- Sikeres előadása után Baloghhatók meg. A Fertő-tó déli Kovács Putyi átveszi kiérdemelt
határvidékéről szárma- díszoklevelét Redl Izától
Fotó Jakab
zó Balogh-Kovács ősök
története egy roppant érdekes és színes képet nyújt a
„magyar nemzeti identitást” kereső érdeklődőknek. Egy
nem több mint 20 km2 területen, Hidegség és Füles nevű
járásokban a magyarokkal békességben éltek horvátok,
szlovének, szlavónok, zsidók, osztrákok, akiket, amenynyiben igényt tartottak rá, a papok jegyezték fel vallásuk
szerint. Minden falu, vidék más-más nyelvjárást beszélt,
de írni latinul kellett. A kutató, ha a magyar „határvidéken” keresi gyökereit, sok érdekes nyomot talál.
Sajnos április első hetében az argentin belpolitikai
harcok annyira lekötötték mindenki ﬁgyelmét, hogy
erre az érdekes előadásra kevesen ﬁgyeltek fel (a saját,
május 3-án tartandó, hasonló témáról szóló előadásomra
vajon felﬁgyelnek?)
- „Az alma nem esik messze fájától”: ifj. Zaha Sándorék Eszter leánya látogatása tette a Zaha és Lomniczy
családnak nevezetessé, kedvessé a húsvéti ünnepeket.
Eszti 4 hét szabadságra jött haza
a szülői házba, ahová a nagyhétre magyar vőlegénye, Mallát
Ádám is követte. Március 30-án
repültek vissza Berlinbe. Jelenleg mindketten Berlinben élnek.
Eszter a Technik und Wirtschaft
Eszter és Mallát
szakfőiskolán folytatja tanulmá- Zaha
Ádám jegyesek
nyait, hogy pályáját a Master of
International Development and Economics diplomával
koronázza. Családja, ﬁatal magyar ZIK-kortársai, az
egész magyar baráti kör büszke lehet erre a rendkívül
okos, szorgalmas leányra, aki 3 és fél év alatt Budapesten
szerezte meg diplomáját a Külkereskedelmi Főiskolán,
magyarul. Párizsban franciául folytatta nemzetközi
kereskedelmi pályáját az EK Erasmus programjának
keretében, és ma német nyelvű környezetben, Berlinben,
30 országból összeverődött diákkal angol nyelven fejezi
be a Mastert. Sok szerencsét kívánunk neki!
*
Utószó: Március-április általában kora őszi anyagi
gondokkal jár, akárcsak Európában a szeptember.
Ilyenkor kezdődik a komoly gazdasági, politikai, társadalmi élet. Amikor Argentínában erre ébredünk, az első
csapás, amire megborzongunk: az inﬂáció! Egyszerre
jönnek a számlák, az adók, a bérletek, a kamatok, a
tagsági díjak, a tandíjak, a „x-díjak”… Minden emelkedik, de bevételünk nincs arányban az inﬂációval sújtott
kiadásainkkal. Gondolom, ez az ijedelem lehet az oka
annak, hogy 11 személy kivételével, senki sem válaszolt
a márciusban postán feladott, kézzel aláirt 120 db. körlevelünkre. Annyira megijedtek az adakozók, hogy még
egy telefonhívásra sem maradt kedvük. Pedig képzelhetik, hogy a Szent István Öregotthonnak hasonló anyagi
gondjai vannak. Az ő nevében Lomniczy József, Letti és
Sebessné (Bonczos) Zsuzsánna írta a levelet. A „megbocsátható mulasztást” mindenki jóváteheti, ha május
18-án ellátogat a közgyűlésre, és helyben meggyőződik,
hogy jó helyre adakozott. Vállalom (telefonhívásra) a
„bemutató idegenvezető” szerepét!
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AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI
2005: Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta
Alapító Védnökök: Alitisz Constantino - Eickertné Toinette
- Gorondi István és Edith - Lomniczy József - Monostoryné
Kövesligethy Ildikó - Móricz Istvánné - Papp Jenő - Takács
István (+) - Zilahi Sebess Jenőné Bonczos Zsuzsanna Zombory István - Zöldi Márton

2005-től 2007-ig US$ 100.-on felüli adományaikkal támogattak: Dr.
Alitisz Constantino (2x) - B.Á. (Kanada) - Dőry Ilcsi - Erdődy József
(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)

2008: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Dr. Némethy Kesserű Judit
- Móricz Istvánné - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa - Dőry Ilcsi
- Luraschiné Földényi Judith - "Instituto Internacional de Artes
Culinarias Mausi Sebess" - Dr. Alitisz Constantino - N.N.
Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich
Az Argentínai Magyar Hírlap és az egész magyar közösség nevében
hálásan köszönjük támogatásukat!

Kiadó: Budapesten
Városligetnél csendes, teljesen
felszerelt, bútorozott kétszobás
lakás rövid v. hosszabb távra.
Internet, kábel TV, DVD, ágynemű,
mosógép, stb.
Piroska 4854-6535 vagy
pcsuri@ﬁbertel.com.ar

Kérjük kedves Olvasóinkat,
- Figyeljék a címzést: a címke fölső jobb sarkában föltüntetjük, hogy mikor esedékes előﬁzetésük megújítása.
- Az elmaradás után 2 hónappal kénytelenek vagyunk
a lap küldését beszüntetni.
- Minden támogatást hálás szívvel fogadunk!

Dr. Constantino
Miguel Alitisz

NUESTRAS INSTITUCIONES

abogado

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

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

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

Dra. Dancs Zsuzsanna

Abogada
A. Brown 3185 piso 2 Of. 4
Mar del Plata
Tel.: 0223-494-0339
susanadancs@sinectis.com.ar

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4823-9347

h

KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Hivatalos órák: Péntekenként
19 - 21 óra. Hungária Egyesület
1. em. - Pje. Juncal 4250, Olivos
Tel. 4799-8437
haynal@ﬁbertel.com.ar
- A megjelent írások nem fejezik
ki szükségszerűen a szerkesztő
véleményét, és azokért minden
esetben szerzőik felelősek.
- Kéziratokat, fényképeket nem
őrzünk meg és nem küldünk
vissza. Javítás és rövidítés jogát
fenntartjuk.
- Szabályosan gépelt, kijavított,
és e-mailen beküldött írások a
közlésnél előnyben részesülnek.
- Hirdetéseket csak a hirdetési díj
beﬁzetése után közlünk.

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

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

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

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

4738-3183 - cynthipupi@yahoo.com.ar

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

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL-AMERIKAI KÖRZET - DISTRITO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal

4250, (1636) Olivos, Bs.As. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -15-5703-1800
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES - CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO
R EGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-4740 edibon1@yahoo.com

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL ZRÍNYI
- Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4624-4461
- beisfami@yahoo.com.ar

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA

ARS HUNGARICA KULTÚRA- ÉS ZENETERJESZTŐ CIVIL SZERVEZET - ARS
HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@gmail.com CORAL HUNGARIA - sleidemann@ﬁbertel.com.ar - Cuba 2445, (1428) Buenos

Aires. Tel. 15-6134-1577 - www.arshungarica.com.ar

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

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

KLUBOK - CLUBES

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

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

VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA.

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

ISKOLÁK - COLEGIOS

ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD.

SPORT - DEPORTES

HUNGÁRIA

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

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES

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

HUNGÁRIA VÍVÓ CSOPORT - ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA. Pje. Juncal 4250,

A Z.I.K.
támogatja
a magyar
betűt

Az argentínai magyarok független folyóirata

INTÉZMÉNYEINK

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

“Kiművelt emberfők
által tenni nagy
nemzetté a magyart!”

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

2008. Május

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

A júniusi számra a
lapzárta: május 10
Anyag és hírek beküldésére
(54-11) 4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

(1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4461-3992 - henriette@arqa.com

EGYHÁZAK - IGLESIAS

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

bar 1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - IGLESIA REFORMADA HÚNGARA - Cptn.
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 / 15-5746-6505 amerke@argentina.com

"MINDSZENTYNUM" ARGENTÍNAI KATOLIKUS MAGYAROK SZÖVETSÉGE
- ASOCIACIÓN DE LOS CATÓLICOS HÚNGAROS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857,
(1414) Buenos Aires. Tel. 4864-7570 - mindszentynum@yahoo.com.ar

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES

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

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

MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" – Pacíﬁco Rodríguez 6258
(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 – J.B. Justo 183,

(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 - vferlolo@ﬁbertel.com.ar

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 - ﬁlipanicslili@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.
Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A. 4522-1855
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HUFI I.

HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai Ifjúsági rovat
R a k d e l a H U F I m i n d e n s z ámát úgy, hogy - mint kis „könyvecske” - a kezed ügyében legyen.
A n é p r a j z , n é p t ánc, cserkészélet gyöngyszemeit gyűjtögetjük számodra!

KI KICSODA a Hungária fiataljai közt

Az emberek közti értékes kapcsolatok nak”, és amikor itt van, természetesazonosan értékes nyomokat, illetve séggel hozzánk igazodik, mellénk áll
barátságokat hagynak maguk után, - és „csinálja” velünk: táncol, énekel,
amelyekre vigyázunk s megpróbáljuk cserkészkedik, jön s megy mint egy valóaz élet hajszája és az anyagi nehézségek ban idetartozó. Mert már „idetartozik”.
ellenére minél gyakoribb ismét-találko- Ez az igazság. És mi örültünk neki,
és most sajnáljuk, szomorúak
zásokkal táplálni. Nemrég volt
is vagyunk, hogy „itthonról”
egy nagykövetünk, aki nyomegint „haza” kellett menjen
mot hagyott közösségünkben,
- de csak az után, hogy beszélgede nemcsak ő maga, hanem
téseink egyikét a HUFI interjúi
kedves családja is. Mindnyáközé raktuk el. Indulása előtti
jan emlékszünk Szőnyi Ferire,
estéjén, Regös táncpróba után
édes-szelíd Siske feleségére
szokásunk szerint többen maés Zsóﬁ lányukra... Hát Zsóﬁ
radtunk a „bárban” egy hideg
ismét itt járt Buenosban, s most
sörre, most az egyszer Zsóﬁval,
is élveztük jelenlétét, mosolyát
aki szerényen ezeket mondta
és jókedvét. Ahogy a múlt száZsóﬁ jól érzi
el
magáról a HUFI olvasói
munkban is írtuk, ő is része már Szőnyi
magát köztünk!
az itteni „magyar családunkFotó Zóka számára:
Zólyomi Kati: Hányadszor jársz itt ArZK: Ugye énekkel is foglalkozol?
gentínában?
SZZS: Igen, régebben, amikor jártam
Szőnyi Zsóﬁ: Most vagyok itt harmadik énektanárhoz, akkor klasszikus éneket
alkalommal! Egyszer voltam hosszabb tanultam, és azt is énekelek, mert két
ideig, aztán pedig egy hónapra, és most két kórus tagja is vagyok, egy templomi és
és fél hétre jöttem...
egy kamarakórusé. Időnként mindenféléket
ZK: Ez alkalommal mit mondhatsz kell énekelni... Mert például az iskolában
különbözőt Argentínáról? Erősebb a kötő- állandóan fesztiválok, programok, bálok
dés és nehezebb a búcsúzás...?
vannak, ahol időnként föl kell lépni, hol a
SZZS: Az utóbbi három és fél évben csak gyerekekkel, hol kollégákkal is, és ilyenkor
az álmaimban létezett Argentína, és mindig az ember minden műfajba belekóstol.
nagyon szívesen gondoltam rá, mindig
ZK: Milyen különbségeket vagy azonossáazzal a tudattal, hogy valamikor biztosan gokat vettél észre a te serdülő tanítványaid
vissza is jövök! Már nagyon vágytam visz- és az itteni magyar származású ﬁatalabbak
sza, és visszatérni - tudod - mindig sokkal közt?
különlegesebb, mint első alkalommal elláSZZS: Ezen el kéne gondolkodnom... de
togatni valahova; főleg a „visszatérés” első alapvetően: az ittenieknek egyik fontos
napjai amolyan eufóriában eltelt, különös motivációja, érthetően, a magyarság iránti
pillanatok.
elköteleződés, az otthoniaknak talán inkább
ZK: Budapesten élsz? Mivel foglalkozol a tanulás, önképzés, karrier… Itt az tetszik
jelen pillanatban? Vagyis mik a terveid a nagyon, hogy a cserkészetben már egészen
jövőddel kapcsolatosan?
korán felelősséggel tartoznak a közösség
SZZS: Tanár vagyok egy gimnáziumban iránt, ezt ők érzik és dolgoznak érte. Meg
Budapesten, emellett nyelviskolában és is fogom mutatni ezt otthon, beszámolót
privát adok órákat, németet és spanyolt ta- tartok majd a mieinknek, képekkel s ﬁlmeknítok. Ezenkívül az iskolában van egy osz- kel illusztrálva, hogy milyenek is és mit
tályom a 11. évfolyamon, tizenhét évesek. csinálnak az argentínai magyar származású
Ez a második osztályom... Nagyon lefoglal ﬁatalok. Hogy hogyan szánják oda a hétvégi
a velük való foglalkozás, majdnem jobban, szabadidejüket a magyar közösségükért!
mint a nyelvtanítás, de az is nagyon tetszik. Remélem a jövő generációit is így fogják
Mindkettő olyan tevékenység, amit nagyon nevelni, akik majd szintén hajlandók leszszívesen csinálok, annak ellenére, hogy nem nek ezt így folytatni!
ﬁzetik meg egyáltalán (nevetünk). Ezért
ZK: Talán hidakat építhetünk Te meg én,
muszáj azért mindig külön is dolgozni... a HUFI-n keresztül, hogy a tanítványaid
Emellett járok egy posztgraduális képzés- egy érdekes és rendszeres kapcsolatot dolre, spanyol szakra a pécsi egyetemre, ill. gozhassanak ki az itteni ﬁatalokkal. Aztán
a német szakon szintén elvégeztem egy a személyes érintkezés is lehetséges az
ugyancsak posztgraduális szakot, és annak ösztöndíjprogramok által - a két különböző
a szakdolgozata még előttem áll, októberre magyarságot szembeállítani.
adom le. Témája nagy részben Argentínához
SZZS: Nagyon érdekes lenne, fel fogom
kötődik, ezért is kötöttem össze az utazáso- vetni, meg fogom velük beszélni... talán
mat a „tanulmányi úttal”: jöttem „kutatni a hasznos felelősség lenne a számukra.
témámat” (ismét jóízűen nevetünk), illetve Minden külföldi cserekapcsolat vonzó a
a témához anyagokat gyűjteni.
ﬁatalság számára.
ZK: Milyen tárgykört választottál? Vagy
ZK: A HUFI-interjúk egyik szokása a
mást, mint az előző két idejövetel alatt?
kérdés-válasz játéka: Komplett neved?
SZZS: (nevet) Hát előző alkalmakkor nem
SZZS: Szőnyi Zsóﬁa.
kerestem semmi ilyesmit… Az emigráns
ZK: Életkorod?
irodalom volt az én témám és azon belül
SZZS: Harmincegy.
pedig két német író munkássága ArgentíZK: Cserkészrangod, felelősséged?
nában... Végeztem pár kurzust ezzel kapSZZS: Segédtiszt, rajparancsnok voltam a
csolatban, azért is érdekel nagyon a téma. 442. Báthory László Cserkészcsapatnál.
Majd hasonló dolgozat készül a spanyol
ZK: Kedvenc népdalod?
szakra is, remélhetően két éven belül, és
SZZS: „Azt gondoltam
akkor már harmadik diplomámat fogom
eső esik, pedig a szemegszerezni.
mem könnyezik, - Az én
ZK: Meséld el a legkedvesebb itt átélt pilszemem sűrű felhő, onlanatodat, ill. az itteni magyarokkal már
nan ver engem az eső...”
ekkora barátság szintű kapcsolatodat...
ZK: Kedvenc színed?
SZZS: (nagy mosollyal) Természetesen
SZZS: Piros.
a péntek esték voltak hatalmas élmény
ZK: Kedvenc kosztod?
(néptáncedzés)... Aztán a Coral HungaSZZS: Tejbegríz!
ria próbáira is bementem volna, de már
ZK: Kedvenc italod?
nem itt jönnek össze a Hungáriában...
SZZS: Bodzaszörp!
Viszont például nagyon szép volt a
ZK: Legjobb barátod/
március 15-i program.
barátnőd?
Meg is táncoltatták!

Havi „HUFImondat”:

Tartsd be a törvényeket, neked íródtak… majd akik ﬁgyelnek
téged, utánad mennek.
(ZK)

Olvasunk… és gondolkozunk:

...Mert az idei gála felmérhetetlen fontosságú...
Elkerülhetetlen számomra az idén a cserkészbálunkkal foglalkoznom már mostantól fogva. De egyáltalán nem felületes gondolatok járkálnak az eszemben, sem a logikus készülődés és táncgyakorlatok sürgető
gondjai, hanem Argentínában
lejárt eddigi magyar életem
egyik legfontosabb szakasza
első tüneteit élvezem. És bizony tűnődöm. Csodálkozom,
meghatódom és megdöbbenek! Harcom új, igazi,
kézzelfogható lépcsőfokát
értem el: a 15 éves lányom
beszél magyarul, cserkész,
a néptánccal is próbálkozik,
és most elsőbálos lesz! Ha
szüleim élnének, kivándorlásuk hirtelen szívrepestő
értelemben fürdene meg!
Hiszen ők azzal álmodoztak,
illetve abban a reményben
éltek, hogy csak átmeneti
a fájdalmuk, a hazától való
elszakadásuk. Azért is neveltek engem
ilyen s ennyire magyarrá - mert „hamarosan visszamegyünk”. Másképp biztos,
hogy előbb tanultam volna meg spanyolul,
mint ahogy történt, már majdnem 8 éves
koromban! De az én lányom fázisa annyira
más, amennyiben az én magyar feladatom is
eltér a szüleimétől. Misszióm a magyarság
szétszórtságát tenyerem mélyébe foglalni, a
már harmadik nemzedékben született, magyar származású argentin ﬁatalokat részben
magyarnak megtartani.
Lányom iránti felelősségem sok-sok nehézségen ment keresztül; sokszor azt hittem
lemondok, mert nem lehet, nincs értelme...
többször elkeseredtem. Eltelt ez a 15 év, és
lányom magyar cserkészbálja közeledik.
Az évfordulók íze mindig édes emlékjáték
a szánkban... képek, hangok ismétlődnek
előttünk, a hasonlítások is tolakodnak. De
hiába, minden esetben újszerű az ünnep.
Mindig meglep, s még többször el is lát a
jövő rejtélyei képzeletbeli világával.
50 év egy egész életkor! Magyar cserkész-közösségünknek is. E havi zárószavaim
a fantázia szárnyaival repdesnek a kertek,
erkélyek és hétvégi iskolák, cserkészotthonok fölött, egész addig, míg megfesthetem
az elképzelhetetlennek freskóját: a szétszórtság összes elsőbálozó lánykák anyjainak
találkozóját! Mi mindent súgnánk meg
egymásnak? Hát a magyarság megma-

SZZS: Falus Eszter.
ZK: Rendszeresen vagy néha vagy olvasója újságunknak?
SZZS: Beleolvasok vasárnaponként, amikor szüleimnél vagyok.
ZK: Mi volt a mostani út legkedvesebb
tapasztalata?
SZZS: (hosszan elgondolkozik) Sylvia
(Leidemann) és Nati, akik befogadtak, nagyon kedvesen foglalkoztak velem. Nagy
élmény volt szeretetük, és a váratlanul
jól sikerült, szép kirándulásunk is együtt,
Córdobába. Ezenkívül jó volt az utcákat
járni itt Buenos Airesben! Rettenetesen
élveztem az utcák izgalmas rendetlenségét,
a mozgalmas, barátságos pezsgést! Az emberek között lenni, így inkognitóban, hogy
nem tudják, ki vagyok (nevet). Ugyancsak
élmény volt Puﬁékkal kimenni Tigrére a szigetre, hallgatni a „Los Boldog” számokat, és
vízisíelni! Na és találkozni minden kedves
ismerőssel itt a klubban!
ZK: Hogy képzeled el ezentúl visszajöveteleidet hozzánk?
SZZS: Hát úgy, hogy folyamatosan meg-

radása iránti aggodalmunkat mondanánk el,
visszaidéznénk a bölcsők
melletti népdaldúdolásokat, a minden esti
népmesékre emlékeznénk vissza, és egyesek
nekilátnánk lányaink habkönnyű dísz-fehér
ruhája megtervezéséhez!

Mert az idei gála felmérhetetlen fontosságú: ekkora évfordulót csak akkor lehet
igazán megünnepelni, ha az eltelt évtizedek
szereplőiből minél többen ott vannak velünk! Ugyancsak akkor igazi a bál hagyományos hangulata, ha e szép és megőrzött
szokásunkat megmutathatjuk minél több
nem magyarnak; hiszen az életképességet
nemcsak magunknak bizonyítjuk be, hanem
muszáj tanúnk legyen a nem magyar világ!
Szüntelen kell tudjanak rólunk mindenhol,
nem hallgathatunk el soha, s állandóan s
kitartóan be kell mutatkoznunk! Egy ilyen
cserkészbál, mint amihez nagy iramban
közeledünk, príma alkalom e bemutatkozásra! Rendszerint az emberek vonzódnak
az egzotikumhoz, úgyszintén kedvelik az
eleganciát, a jó műsorokat, a rendkívülit.
A 2008-as cserkészbál hites példája mind
e felsoroltaknak! Valóban „mutogatni való”
esemény, teljes büszkeségre méltó és rendhagyó lehet sok mindenki életében!
Írásom szokásos fejlécével ellentmondva,
hadd javasoljam „hangosan”, hogy:
„Ne gondolkozz annyit, vedd meg belépődet, foglald le asztalodat és buzdítsd
társaságodat, hogy minél többen jöjjenek
el veled a legszebb magyar bálra!”

Találkozunk 2008. augusztus 30-án!

Szeretettel: Zólyomi Kati cst.
(és „mama”)

nyerem a lottót! (hangosan nevetünk).
ZK: Mit hagysz itt nekünk mint záró
üzenetet?
SZZS: Hálás vagyok, hogy azt találtam,
amit itt hagytam, és ha visszajövök, remélem, ezt a különleges világot találhatom itt
ismét, ahol mindenki teljes szívvel-lelkesedéssel dolgozik a közért. Őrizzétek ezt a
kincset, mert ez egyedüli a világon!
*
Elgondolkoztunk azon, hogy az Isten ujja
döntötte el annak idején, hogy a Szőnyi
családot helyezi ide a követségre...
Zsófi végig csodálkozott kérdéseimen,
örült nekik, néha spontán volt a válasz,
néha pedig mélyen gondolkozott, mielőtt
kimondta volna véleményét. Körülöttünk
hangos összevisszaság volt, mentek-jöttek
az emberek, mégis úgy éreztük, hogy csak
mi ketten ülünk ott, a Hungária bárhelyiségében, ahol főleg az utóbbi évek alatt annyi
magyar találkozik; van, amikor először, de
van, amikor így, mint mi, a viszonttalálkozás legmelegebb ölelésében. Jó utat s még
jobb visszautat, Zsóﬁ!

HUFI II.
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Utazik a Huﬁ

A madárka kirepül! Zólyomi Kati
ﬁával, Szantival búcsúztatja leányát, Luncsit Ezeizán

A „Bogáncs” őrs (39
sz. Magyarok Nagyaszszonya lcscs.) hét fürge
és magabiztos, tizenöt-tizenhat éves szép lánykája
egyszerűen halmozza a
legérdekesebb utazásokat...
a cserkésztáborozásaik
által igencsak sok helyet
ismertek már meg, a ZIK
ösztöndíja is már - megérdemelten - megajándékozta
őket egy három hónapos
„Magyarországgal” (20062007). Mennek-jönnek
teljes természetességgel.
E számban ketten közülük
mesélnek nekünk legutóbbi
utazásaikról:

„Bogáncs-lencsén keresztül”

Februárban a papámmal nyaraltam Angliában (ott tél
volt!), de nem nagyon lehettem vele, mert sokszor délután
is dolgozott a tangó-társulattal.
Igazán nem nagyon tudtam készülni az útra, mert egész
január alatt táboroztam és csak a második tábor után (amikor
Brazíliában voltunk, mint vendégek magyar családoknál)
beszéltem a mamámmal, és ő szólt, hogy februárban már
elmegyek Londonba. Így Buenos Airesben csak másfél
hétig voltam – és már indultam is Angliába.
Amikor megérkeztem, az argentin légitársaság Madridban
felejtette a bőröndömet, szóval másfél napig majdnem váltóruha nélkül voltam. Ezért vettem néhány dolgot, ameddig
visszakaptam a csomagjaimat; ezzel a várakozással elvesztettem két napot. Végre, 3. napon kezdtem csak megismerni egy kicsit a várost:
pár órát utaztam oda-vissza
Greenwichbe, a Science Museumban is voltam, Camden
Townban is jártam (egy
volt punk vásár, de most
sokfajta ember vállalkozása). Kastélyokat, parkokat,
hidakat, Piccadilly Circus-t
és China Town-t is körüljártam, és színházba mentem
megnézni az Oroszlánkirályt, még a Harry Potter
9¾ dobogóban is voltam!
Nem hiszem, hogy valami
különlegesen jobban tetszett
volna; ott is imádtam metrón
Mattiauda Luncsi szeret
utazni! És nagyon szerettem
beszélgetni...
beszélni az emberekkel.
Biztos vagyok, hogy soha nem fogom elfelejteni ezt az
utat: minden jobb volt, mint amit várhattam volna.
Mattiauda Luncsi őv.
*
Februárban két hetet töltöttem Magyarországon. Papámmal mentem, de alig voltam vele, ő dolgozott.
Már mióta megtudtam, hogy megyek, nagyon vártam
az utazást. Nagyon izgultam, örültem. Főleg azért, mert
tudtam, hogy ott lesznek az egy éve nem látott barátaim,
akiket az ösztöndíj-úton ismertem meg.

HUFI vers és meseíró verseny
A HUFI azt gondolta, versenyt
indít. Különlegeset, újat, és megosztaná olvasóival mindenhol a világon,
ahova Isten és a technika segítségével eljut: sok ﬁatal ír, otthon, magában, ugyanannyi játszik a felmerülő
szavakkal, sokszor mint kikapcsolódás, vagy mint lelki menedék. Sok
felnőtt ír az életről, a körülötte lévő
helyzetekről, a szerelemről, a fájdalomról, az elvesztett otthonról... Sok
tehetség még nem ismerteti írásait,
talán a kegyetlen kritikáktól félve,
vagy önbizalom hiánya miatt tartja
titokban. Lehet olyan is, aki most
kezdené, vagy akinek nem lett megadva a várt rászabott lehetőség.
Vers- és meseversenyt kezdeményezünk, amelynek nyertes termékeit egyrészt az AMH HUFI-rovat
hasábjain publikáljuk, másrészt
pedig egy jövendőbeli irodalmi est
keretében ismertetjük. A kiválasztott munkák díjazva is lesznek.
Célunk: A magyar nyelv használata, az érzések kifejezése, a
kommunikálás és a gondolatok
megosztása.

Nem voltam sok új helyen. A legtöbbet már ismertem.
De Visegrádon nem voltam tavaly, és az idén oda mentem
papámmal. Nagyon szép volt! A képen ott vagyok a visegrádi Fellegváron, a Dunakanyarnál. Nagyon erősen fúj a
szél olyan magason!
Azt hiszem, hogy az újratalálkozás az ottani barátaimmal
és családommal tetszett a legjobban. Nagyon sok az élmény,
amit tudom, hogy nem felejtek el soha. Mint például, amikor
találkoztam Zsóﬁval és Timivel (mindketten itt voltak egy
ideig tavaly). Vagy amikor újból bementem az iskolába,
ahova a ZIK ösztöndíjam alatt jártam.
Nagyon élveztem ezt az utat, és remélem, nemsokára
mehetek egy egész évre Magyarországra!
Zombory Michu őv.

Három napon át............................,
a szél....................a vastag ágakat,
...................................................
sötét ..............................a házakat.

Az ember .....................közeledett,
hosszú haja ......................a vállán,
......................................is lehetett
amikor ........................a homlokán.
.....................................leszakadt,
tömör gőz, nedves.................pára,

Radnóti Miklós (1909-1944)
Az utak is sötétbe vesztek,
este van s a fekhelyem kemény,
de tollam még ne maradj veszteg,
épülj tovább álmos költemény!
(„Este a hegyek között”, 4. versszak)

ez az én falum, .................kiapadt
és .................................... magára.
Az átázott................ piros szirmait
a felbukkanó nap .........................,
..........................................izmait,
míg a ..........................megszárítja.

Minihuf i

- Elkezdődtek a próbák az 50. cserkészbál gálaműsora
hagyományos táncainak előkészítéséhez. Minden érdeklődő
esetleges táncosnak kellőképpen jelentkeznie kell! A táncgyakorlatok egyelőre egyszer hetente lesznek a Hungáriában. Jelentkezési határidő: május 15: zolyomikati@ﬁbertel.
com.ar , vagy telefonon 4794-6521/1540957832. Ahogy
köztudatú: díszmagyar szükséges az előadáshoz, illetve
Bocskai a férﬁaknál (a Díszmagyar varrókör tájékoztathat
átalakításban, tervezésben és készítésben a fentebb említett
címen-telefonon).
- Az „ÁLOMGYÁR” színtársulat elindítja a 20082009. szezont, és három új darabbal készül. A minden
szombati összejövetelei a MIK-szobában történnek du. 19
órai kezdettel.

től eddig itt előadott színdarabok legjobb képeiből, hogy
ezt sikeresen kivitelezhessük. A beküldött anyag lehet akármilyen nagyságú, papírkép vagy CD, újságcikk is, mivel a
nagyításokat és bekeretezéseket majd mi intézzük. Nagyon
szépen kérjük segítségeteket e szép terv megvalósításához.
Természetesen az itt bejelentett színdarabok már az „új
Hungária színpadán” kerülnek előadásra. Újszerű lesz az
a tény is, hogy minden egyes darabot négyszer adunk elő,
így majd senki sem marad le róluk!
- A KÖRS Némethy Kesserű Judit cscst.-tel vacsorázott.
Mély és érdekes témák vetődtek fel, azok, amelyek minden
igazán lelkes cserkészvezető aggodalmát vagy örömét váltják ki. Utána a nyüzsgő vezetői csoport tagjai az idei VEKI
(Vezetői kirándulás) részleteivel dolgoztak hajnalig.
- A Regös néptáncosai lázasan gyakorolják műsorszámaikat
az év közepére kihirdetett újabb Dél-Amerikai Néptánctalálkozóra! Minden szombaton este „kalapoznak” a Hungária étterme vendégei előtt, hogy az igen drága út legalább
egy részét így fedezhessék. Ezeken az estéken két-három
pár felváltva mutatja be a magyar néptánc legszebb táncrendjeit, népviseleteit.

- Az idén a Hungáriánk színpada és annak környéke
teljes tatarozáson megy keresztül. Új kulisszák, három új
öltöző teljes felszereléssel és a beharangozott „Buenos
Aires-i színház-múzeumfal” létrehozásával. Ezúton kérünk
minden lelkes magyart, hogy juttasson el hozzánk az 1949-

Zólyomi Kati:

Zombory Michu a Fellegváron
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Vers: minimum 2 versszak,
maximum 4 versszak.
Mese: 20 sor
Tartalom: szabad
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VAJDASÁG, a falu, a templom, a tájház...

(Folytatjuk Zólyomi Kati „Délfelé kanyarodott az út” című, készülőben lévő könyvének kivonatos közlését *. Szerk.)
… Sőt, a kezembe került egy gyűjtemény is, amelynek Míg megkísérelte az első forgatást, tudomásunkra hozta,
hogy a plébániában csak azért adták ide a kulcsot, mert hogy
lapjait elolvasva - sírva fakadtam.
Aránylag rövid gyaloglás után egy mesebeli fenyőfasor mi „annyira messziről jöttünk Bácskertesre”. Mintha a falu
vége felé felbukkant előttünk egy magas templom épülete. szép régi neve - Kupuszina -, ahogy a helybeliek leginkább
Üde volt a nyugalmas homlokzata. J. pár percre elrohant nevezik, elavult volna a véres változások folyamán...
Középkorba illő nyikorgással nyílt meg előttünk a nehéz
mellőlünk. Ahogy széjjelnézhettem az öt szétágazó út
ajtó.
Nem is tudtam, voltam-e már magyar faluban ilyen
irányában, csak akkor fedeztem fel, mennyi vallásos vonatkozású szobor, kereszt és műemlék volt szinte zsúfolásig magasztos ihletű templomban. Még a szívdobogásom is
mindenhol, a házak előtt, a kertek mellett, vagy éppen a megállt, nehogy megzavarja a hozzámszóló hangokat. Leírsarkokon. Legtöbb az 1800-as évek végén készült, vagy a hatatlan csend volt. Már nem hallottam J. hangját miközben,
XX. század elején. Valamennyire művirág csokrok voltak gondolom, tovább magyarázott. Szerettem volna lebegni a
elhelyezve. Jézusszívét vagy Máriát ábrázoló szobrocs- patyolatfényes köveken. Szerettem volna szárnyas angyal
kák, gyönyörű kőkeresztek, vagy majdnem mauzóleumra lenni. Szerettem volna az Istennel elbeszélgetni. Távolról
emlékeztető sárga téglás struktúrák álltak ott, akárcsak jövő ismerős hangot hallottam. A hang egyre erősebb lett,
a falu katolikus vallása kézzelfogható bizonyítékaiként. míg felismertem:
- Hát ez isteni! - mondta hangosan M., és még egyszer, nem
M. megszólalt mellettem:
tudom
hányadszor, visszarántottak a valóságba.
- Temetőre emlékeztet, és mégsem deprimáló! - És nyomIgen!
- suttogtam, miközben kotorásztam a táskámban
ban fel is írt néhány táblán szereplő nevet, dátumot is.
Egyetértettünk. Direkt kellemesen naiv volt szemünk a kamerámat keresve: a napsugarak valami csodálatosan
ereszkedtek le a magas vitraux-kon keresztül! Minden úgy
előtt a sok hitvalló szerkezet.
állt a helyén mintha aludna. A tükörfényesre sikált fapa- Itt van már a kulcs!
Örvendett J., aki hirtelen visszasuhant mellénk. Becsúsz- dok, a virágvázák, a gyóntatószék, a mellékkápolnák és a
tatta a nagy vaskulcsot az óriási kétszárnyas faajtó zárába. káprázó oltár is. A mennyezetről ízléses, régi üvegcsillárok
Folyt. a IV. oldalon
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HUFI III.

SZÉP ÉLET, CSERKÉSZÉLET
CSERKÉSZHÚSVÉT

...feltűnt, hogy mennyi vezető volt és milyen helyesen foglalkoztak a kisebbekkel...
A magyar népszokás világánál kedvesebbet nehéz találni. Az ősi rítusokból megmaradt légkör változatlanul
átölel és magához vonz minket. A cserkészet nagy józansággal vonta be e hagyományokat az évi programjaiba,
annak a tudatában, hogy általuk szívhez szóló élményt
nyújthat, és kétségtelenül hozzásegíthet a magyar érzés, a
hovatartozás felébresztéséhez. A globálisan elterjedt magyar néptáncápolás is a diaszpóra cserkészcsapatain belül
kezdődött. S hatalmas erővé vált! Az egészséges egyén
pedig szeret játszani, és a játékba beleélve magát, ismét
ártatlanná válni. Akkor már könnyű elképzelni, hogy egy
marék vidám cserkész és cserkészszülő képes két órán át
önfeledten megjátszani a magyar húsvét - ilyen keretben
teljesen friss, látványos s jópofa - néphagyományát.
Március 29-én délután háromkor (immár másodszor
így nyilvánosan) megtelt a
cserkészház melletti teniszpálya pici gyerekkel, cserkészszel és cserkészvezetővel,
mamákkal, papákkal, nagybácsikkal. Ricsaj, nevetés,
és az elkerülhetetlen ide-oda
szaladgálással kezdődött a
megszabott foglalkozás: a
csoportokra beosztott társaság
először végigment egy „forgószínpad” jellegű „kiképzésen”, ahol 5 „pultnál” vártak
a munkavezetők. Elmagyarázták (dióhéjban bár, hiszen csak
tíz percek álltak rendelkezésre
minden egyes tárgynál, s ebben a sorrendben) a húsvéthoz fűződő magyar falusi
szokást (Zólyomi Kati cst.),
a „locsolóversek” szövegtartalmát és mondanivalóját
(Lomniczy Mátyás cst.),
a nagyböjti és feltámadási
étkezési szokásokat (Gorondiné Haynal Edith cst.), az
otthoni (Magyarországi) ősi
népjáték és népdalhagyatékát
(Bonapartian Edi st.), s végül

a mindig érdekes és ihletfejlesztő „tojáspingálás” titkait
és gyakorlatát (Lajtaváry Zsu st.). Zajos jókedvvel és
kimeríthetetlen érdeklődéssel érkeztek a csoportok az
előadókhoz, és mindenben lelkesen vették ki részüket.
Majd (nehogy lankadjon a hangulat) a társaság kirohant a pályára, ahol perceken belül folyt a „locsolás”,
valamint az azzal párhuzamos szertartás: a fiú-férfi
tagozat előadta versikéit, amelyekkel kiváltották a kacagást, viszont a nevetésből nyomban visítás keletkezett,
amint előkerültek az „öntözőszerek” és elkezdődött a
kergetődzés. A csatatér néhány perccel később viszont
népjáték-térré változott, és a meglocsolt női tagozat felkérte a locsolókat táncra, csókra, karikára. Még mielőtt

Benedek László cserkésztestvérünk
hazamenetele alkalmából

hazamentem - Köszönetmondás a részvétnyilvánulásokért Kedves Cserkészek, kedves Barátok!
Nem is tudom szavakkal megköszönni nektek a sok szeretetet, támogatást,
együttérzést, amit kimutattatok.
Az, hogy Lászlót így
szerette mindenki, és az,
hogy a sok kiképzőtábora
ilyen mély nyomot hagyott
mindenkiben, amellett,
hogy valamilyen módon
László mindannyiatokban
tovább él - ez ad erőt, ez ad
egy kis megnyugvást...
Minden egyes szó, ölelés, kézfogás, telefonhívás
olyan jól esett, de annyira! Köszönöm, hogy velünk voltatok és vagytok.
Köszönöm!
A tábortűz gyönyörű
volt, méltó, érezhető volt
László jelenléte.
Vasárnap is olyan öröm volt ennyi cserkészt látni, és ennyi embert, aki tényleg,
szívből volt jelen. Elviselhetetlen lett
volna nélkületek minden! Újra köszönöm
nektek, és köszönöm a megható anyagi
segítséget is, mert másképp nem mehettem volna el László temetésére.
Nehéz elfogadni, hogy László már
nincs közöttünk... Az űr, amit hagyott:
óriási, és fáj. Nagyon fáj. Ezért újra
köszönöm, hogy velünk vagytok.
Sok-sok szeretettel
Húga, Zsuzsi

Kedves Gyerekek! Kedves Barátok!
Nagyon meghatott és nagyon jól esett a
László iránti sok szeretet és megbecsülés
kinyilvánítása.
Valahogy most
nagyon érzem a
közösség öszszetartó erejét
és támogatását,
és hálás vagyok
érte.
Szívet melegítő érzés volt,
hogy azok a cserkészek, akiket
szinte egytőlegyig születésük óta ismerek,
ott voltak úgy a
tábortűzön, mint
a Református
Egyházban, és jelenlétükkel, mosolyukkal
a „nem tudom, hogy mit mondjak” nagyon
is kifejező szavaival erőt adtak.
Nem tudom felfogni, hogy az Úristen
miért hívta haza Lászlót olyan ﬁatalon,
de hálás vagyok Neki, hogy adott nekem,
nekünk egy Hityit, akiből 16 évesen, saját
döntése alapján, László lett, és hogy 47
éven keresztül annyi örömet szerzett mindannyiunknak.
Jó Munkát!
Jani/Jani néni/Marika/Marika néni
(Beszámoló a búcsú-tábortűzről és emlékistentiszteletről l. 6.o.)

lecsillapodott volna a kedv, uzsonnára hívott a sípszó,
és hosszú sor vonult be a fonott kalács asztalhoz, ahol
az felszeletelten várt a tálcákon. Rotyogott az édes tea is
a kondérban, s jutott mindenkinek bőségesen többszöri
„repetára” is!
Egy utolsó pillantás után a megﬁgyelő szem egy szép
magas „tojásfát” láthatott (a hagyományos „életfa”
húsvéti változata), amelyen díszesen lógtak az újonnan
készített hímes tojások, átlátszó fényes papírral bevonva,
vékony piros, zöld vagy fehér szalagokkal az ágakhoz
erősítve. Ima után, zászlólevonás keretében véget ért a
cserkészszombat, ugyanis megtörtént a „tojásosztás”
is: a lányok átadták - a kedvenc barátnak, testvérnek,
papának - az otthon kreált,
pingált tojást. Látványos
volt a magyar blúzokba
öltözött lányokat és a fehéringes ﬁúkat végignézni.
Mesebeli színfoltot alkottak
az egyszínű falak közt. A
mosoly ajkukon pedig felért
a legdrágább gyönggyel…
A cserkészhúsvétot a
KÖRS szervezte, s a csapatok vezetői segítségével
hozta létre.
Zólyomi Kati cst.
Zárógondolat: Engedje
meg az olvasó, hogy egy
cserkésztiszt mama szavaival serkentsek a további
lelkesedésre:
Nagyon jó volt a délután!
Feltűnt, hogy mennyi vezető
volt, és milyen helyesen
foglalkoztak a kisebbekkel!
Ha kívülálló szülő lennék,
okvetlen akarnám, hogy gyerekem ilyen csoporthoz tartozzon! Milyen jó, hogy... ide
tartozunk! Le a kalappal az
összes vezető előtt, akik erre
szánják szabadidejüket!
Zaháné Lomniczy
Alexandra cst.

Magyar Cserkészszövetség

Solymosi Balázs cst. - országos vezetőtiszt leveléből:
Benedek László a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség elkötelezett vezetője, a
Dél-amerikai Cserkészkerület STVK-jának
parancsnoka. Argentínában nőtt fel, később
Magyarországra költözött. Az MCsSz indulásakor számos STVK-ban dolgozott, mint
tpk. Nagyon sokat köszönhetünk neki, aki a
saját példájával és tudásával segített megalapozni azt a STVK-t, amit a KMCsSz-ben
Kővári Lajos fejlesztett ki.
Soha nem lépett be az MCsSz-be, de
ahol lehetett, ott volt, hogy támogassa
munkánkat. Bármikor meg lehetett keresni,

és segítséget kérni. Józan meglátásaival a
későbbi parancsnokoknak nagy segítsége
volt.
Újpesten a református gyülekezet aktív
tagjaként is sokat tett, és gyermekei érdekében egyre inkább szerette volna, ha
megalakul ott is egy cserkészcsapat.
Az Úrnak szüksége van az ilyen nagyszerű
emberekre!
Isten veled, László!
Balu - Solymosi Balázs cst. országos vezetőtiszt
205. ZMCsCs - Budai Csker. - MCsSz

Cserkészet a Nagyvilágban

10. számu Ausztráliai Magyar Cserkészdzsembori (kivonat)
Naponta kürt jelezte, hogy megjelent a
A tábor kerete: IV. Béla kora, a tatárjárás
és az ország újjáépítése. Nagyon aktuális Fejedelmi Krónika (a tábori újság): pillatéma, mert mind az itteni magyarságnak, natok alatt elkapkodtak a cserkészek, és
mind a cserkészetnek kell egy lökés, hogy mohón olvasták a híreket.
Esti tábortüzeink az előre megadott
fennmaradásunkat biztosítsuk. A cserkészek
4 altáborban, a vezetőség IV. Béla udvará- és tervezett keretben történtek, így volt
ban verték fel sátraikat, és kezdték építeni cserkész, vidám, történelmi és egyéb, jól
előkészített műsor. A portya, rohampálya,
otthonunkat a következő tíz napra.
Az ünnepélyes tábornyitás után min- számháború és a különböző versenyek:
denki beöltözött az altábor szín szerinti szavaló, népmese, ballada, népdal, szinessé
tunikába, a történelmi alakok: a Fehér és változatossá tették a napokat.
De az igazi értéket nehéz szavakban
királyné (Sarolt), IV. Béla, Mária királyné,
Juliánusz barát, Kun Erzsébet szintén az kifejezni. Ott kellett lenni, hogy valóban
előírt jelmezben jelentek meg, hogy meg- érezzük azt a csodálatos testvéri szeretetet,
adják a tábor történelmi hátterét. Különös megértést, közös munkát, amely olyan
megtiszteltetés, hogy a KMCSSZ elnőke, felejthetetlenné tette ezt a tábort. Nincs
Lendvai Lintner Imre cscst. is eljött közénk szükség arra, hogy neveket említsek,
lovagi ruhában. Minden reggel a Krónikás mindenki megkapta a köszönetet, amikor
bevezette a kerettörténetet arra napra, látta a megelégedett, boldog, mosolygó
így végig éltük Juliánusz barát érkezését, arcokat és ragyogó szemeket.
Kívánok mindenkinek további
aki meghozta a hírt, hogy „Jön a tatár”, a
Jó Munkát!
kunok letelepítését, a tatárjárás borzalmait,
a királyi család menkülését, és végül az Kovássy Marianne cscst., táborparancsnok
(KMCSSZ Sajtószolgálat)
ország újjáépítését.

HUFI IV.

Zsuzsi íróasztaláról...

IFJÚSÁGI ROVAT - 2008. Május
...VAJDASÁG ...

AZ ÚJ „MAGYAR” ÉLETÜNK
SZÍNEI

Budapesti tudósítóinktól: Espinosané Dr.
Benkő Teri cst. és Espinosa José Vicente st.

Testvér…
Gyakran elbűvölten olvasom, hallgatom
szép magyar nyelvünket... Mennyire gazdag,
mennyire szeretem anyanyelvemet! Nem
gyönyörű, ahogyan kifejezi a magyar azt,
hogy „TESTVÉR”? Ugyanaz a vér folyik
azokban a testekben, amelyeknek azonosak
a szülei... Sem az angol, sem a spanyol, sem
a német nem fejezi ezt így ki…
S micsoda jó dolog egy testvér! Ameddig
kicsik vagyunk, sokat veszekszünk, boszszantjuk egymást, a nagyobbik élvezi hatalmát a ﬁatalabbikon, a kisebbik árulkodik,
védekezik, ahogyan tud, de itt-ott hergelni
is szeret. Ez a természetes folyamata az
„együttélésnek”, a korkülönbségnek, annak,
hogy mindenki keresi saját helyét a családban és a világban.
De miután az embernek benőtt a feje lágya,
kicsit értelmesebb lesz, kialakulhat egy jó
barátság, mert ki is szerethet minket jobban,
mint saját családunk? Egy testvér ráadásul
közelebb áll hozzánk, mint a szülő, mert hát
mégis egy generáció, és a konﬂiktusok, az
örömök, a bánatok, az izgalmak, félelmek
egy velünk-egykorúval „érthetőbbek” vagy
könnyebben megoszthatóak. Tehát kialakul
egy mély BARÁTSÁG, amely megtanítja az
embert hallgatni, támogatni, erőt adni, elismerni, hibákra rámutatni, megoldást találni,
bátorítani, felnézni és főleg szeretni, nagyon
szeretni egymást!
S akinek testvére van, az mind tapasztalhatja ezt.
Csak rajtunk múlik, hogy ez kialakuljon,
hogy igazán tudjuk értékelni azt a drága
kincset, amit egy TESTVÉR jelent.
Én szerencsés vagyok, mert az én TESTVÉREM kiváló ember volt, nagy ember
volt… Eleinte veszekedtünk, egymást ugrattuk. Mami gyakran rugdosta Papit az asztal
alatt, hogy “Cala, szólj már rájuk!” Aztán,
amikor 15 éves körüli voltam, amikor már lehetett velem is értelmesen beszélni, volt úgy,
hogy szombatokon órákig, hajnalig dumáltunk, az életről, a gondokról, az örömökről…
Sokszor fordultam hozzá tanácsért, sokszor
kerestem bíztató szavait, sokszor nagyon
vártam útbaigazítását. Vajon én is nyújtottam
neki eleget? Vajon tettem én is eleget érte?
Én remélem, hogy igen…
S most, hogy László, Testvérem már elment, most, hogy itt maradt ez a nagy űr, arra
próbálok gondolni, amikre ő tanított, amiket
mindig újra és újra mondott:
• NEHÉZ, DE LEHET...
• HINNI KELL CSAK...
• AZ ÉLETBEN MINDENKINEK MEGVAN
A SAJÁT KERESZTJE, S MINDENKI MEG
KELL ÁLLJA SAJÁT HELYÉT...
• LELKIISMERETESEN KELL ELVÉGEZD
MUNKÁDAT.
• MINDEN, AMIT SZERETETTEL CSINÁLSZ, AZ JÓ.
• A CSALÁD - AZ MINDEN.
• ÁLLJ KI AZ ELVEID MELLETT, MINDIG!

Sorolhatnék még sokat… De ami nagyon
előttem van, az egy rajz, amit kisebbik ﬁának
az emlékkönyvébe rajzolt: egy versenyautó,
ami sebesen fut a pálya körül… Mellette a
szöveg: „Mint ez a versenyautó, úgy győzd
le te is az élet bajait!”
Hálát adok az Istennek, hogy ilyen TESTVÉRREL ajándékozott meg engem, s minden lehetőt megteszek, hogy mindazt, amit
tőle tanultam, szavai és tettei által, azt tovább
tudjam adni.

Csíkszeredai táncházkép (Erdély, Székelyföld)

Fotó pintérerzsi

Figyelem: A rovatvezető házastársak ez alkalommal
megvárják a 2008-as kiadású Országos Táncház-találkozót,
mert éppen arról írnak ismertetőt a HUFI olvasói számára!
Így hát, mivel a rendezvény lapzárta után kerül csak sorra,
a júniusi számban jelenhet majd meg. Addig is röviden a
következőt ajánlatos tudni a táncház-találkozóról:
Minden évben tavasszal tartják a magyarok Budapesten,
ahova a Kárpát-medence minden sarkából és az egész
világról jönnek az érdeklődők: néptáncosok, énekesek
s muzsikusok, kézművesek és írók, turisták, hivatásos
és amatőrművészek. Hihetetlenül nagy mozgósító erejű,
óriási műsorsorozat kirakodó vásárral egybekötve, és
ahogy a neve maga híreszteli: hatalmas táncház! A népzene, a néptánc és a tárgyalkotó népművészet kétnapos
áttekintése és gyakorlati felülvizsgálása, a műkedvelő és
hivatásos előadók, néptáncegyüttesek és hagyományőrző
népművészek aktív közreműködésével történik, és a Kárpát-medence igazi forrásaiból merített, s csak azokból
táplálkozó néphagyományőrzés, s annak a tömegek által
való gyönyörű és kitartó évi megnyilvánulása! Tehát majd
erről olvashatunk a következő számunkban, rovatvezetőink
tollából.
Zólyomi Kati

Szerk. megj.: Ezt a verset spanyol fordításban
is közöltük a SP 2.o.-on. Érdekes összehasonlítani. Megállapítható, milyen nehéz a magyar lírát
lefordítani!

Ady Endre:

folyt. a II. oldalról

lógtak, váltakozva a hagyományos szokást követő búzakoszorúkkal. A
Via Crucis-t ábrázoló olajfestmények ritka szépek voltak.
Az oltáron tüskekorona pihent némán. Hogy ne felejtsünk.
*
Néhány percig le is hunytam szemeimet, hogy könnyebben elképzelhessem a magunk körül szétterjedő pusztát, a folyó befagyott partját,
és megkérdeztem a Jóistentől: miért is hagyta, hogy az itteni magyarok
oly nagyon szenvedjenek?…
Legalább egy órát is rászántunk a Szent Anna templom megtekintésére. Utána még a melléképületeket is meglátogattuk gyorsan. Ott is
találkoztunk egynéhány érdekességgel - de már az a bizonyos hangulat
nem tért vissza. Odabenn maradt a templom több száz éves izmos falain
belül, ahol csak a Teremtő őrangyalai vigyázhatnak rá addig, míg egy
következő érzékeny eszméjű magyar ismét átveheti, úgy mágikusan,
mint ahogy velem történt…

VÉR ÉS ARANY

Nekem egyforma, az én fülemnek,
Ha kéj liheg vagy kín hörög,
Vér csurran vagy arany csörög.
Én tudom, állom, hogy ez: a Minden
S hogy minden egyéb hasztalan:
Vér és arany, vér és arany.
Meghal minden és elmúlik minden,
A dics, a dal, a rang, a bér.
De él az arany és a vér.
Nemzetek halnak s újra kikelnek
S szent a bátor, ki, mint magam,
Vallja mindig: vér és arany.

HUNGÁRIA

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

ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON mzoldi@dls-argentina.com.ar

Vezetőségi gyűlések a hó 1. és 3. szerdáján. Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján

Titkárság: Zumpf Gusztáv: Kedd-szombat 18-21.30-ig. Vasárnap
12.30-16 óra. Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig.
Hétvégén ebéd és vacsora. Asztafoglalás Sr. Omar

Ami az íróasztalon maradt:

Lászlóra gondolván nem tudok jobbat idézni, mint
Sík Sándort:
Testvér - mondja az acélpillanat Tudom: gyengének lenni nem szabad.
Tudom: a mi törvényünk állani:
Mi vagyunk a Vezeték várai.
Nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek,
De rajtunk megyen át az üzenet.
Az ismeretlen Igét hordja vállunk.
Bennünket ideállítottak. Állunk.
László, ezt mondanád te is most nekem, hogy álljak
s ne csüggedjek…

Ahogy kiléptünk a küszöbre, J. közölte velünk, hogy a tájházat mutatja meg. Gyors léptekkel sétáltunk el odáig. Hálát adtam magamban
J. felelősségteljes időérzékének. Oly rövid idő alatt mégis elérte, hogy
mindent megmutasson, és úgy osztotta be a dolgokat, hogy még élvezni
is tudtuk. Nélküle nem tehettem volna meg.
Könyörtelen hideg volt, de mégis jól esett a séta. Tovább ﬁgyelhettem
a házakat, be-bekukucskálhattam a kertekbe, verandákra is. Vasárnap koradélután lévén, nem találkoztunk senkivel az utcákon. Csak
egynéhány autó rohant el mellettünk. A havat az utcákról a járdákra
tornyosították fel. Onnan pedig csak a házbejáratoknál volt lelapátolva,
azért kellett az utca közepén járnunk. J. szüntelen magyarázott. Mire
megérkeztünk a tájházhoz, már majdnem mindent tudtunk annak öszszeállítása előzményeiről.
Bácskertest is megviselte a fajüldözés. Az „elvándorlás” következtében a családok vagy egyszerűen elhagyták dolgaikat, vagy megfosztották tőlük őket. A helybelieknek legkomolyabb gondja a hagyományos
kultúrájuk maradékának sürgős megmentése lett, és az azutáni hivatalos
megőrzése. Így született meg a tájház gondolata. A megbízottak hosszú
ideig kopogtak be a házakba, kutattak az elhanyagolt házak lakóinak
rokonai vagy ismerősei közt. Apró, türelmes hangyamunkát végeztek
ahhoz, hogy összeszedjék a szép népviselet darabjait, a dísztárgyakat,
a használati tárgyakat, a régi bútorokat… Nem rövidebb eljárások után
megkapták a házat is, azon a sarkon, ahol akkor mi is megálltunk addig,
míg J. próbálgatta (megint) a kezében lévő kulcsokkal kinyitni a kis
ajtócskát.
(Folytatjuk)
(* 2005. Részletkivonatok a 10 .és 16. fejezetekből)

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.
166 Mereskovszkíj: Az istenek születése
437 Mindszenty József: Tanítása. Okmánytár, pásztorlevelek,
beszédek
491 Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek
1334 Vass Ferenc: Ágyas-bogas humoreszkek
1610 Tabi László: Férjek és férﬁak
1767 Komáromi János: Elment a nyár
2096 László Gyula: Őseinkről
2312 Wang, Lulu: Tavirózsa színház - Egy kínai leány visszaemlékezése
2591 Vargas Llosa, Mario: Júlia néni és a tollnok (La tía Julia y el
escribidor)
3025 Nagykovácsi Ilona: Fény és árnyék
3463 Horváth Lajos: Háromezer kilométer Afrikában
3549 Hamsun, Knut: A kör bezárul
3933/4 Márai Sándor: A Garrenek műve I.-II.
4432 Szabó Magda: Pilátus - Disznótor
4503 Mátray Lajos: Egyedül Sztálin ellen (Mindszenty József hercegprímás és bíboros tragikus élete)
4694 Székely Molnár Imre: Föltisztul az ég
5024 Legány Dezső: Liszt Ferenc Magyarországon 1874-1886
5044 Agárdi Ferenc: A nagyvilág magyar vándorai (Régi magyar
világjárók)
5060 Steel, Danielle: Szenvedély
5078 Gardner, Erle Stanley: A baglyok nem pislognak
En castellano:
S-140 Földi, Mihály: La mentira
S-170 Antología de la poesía húngara desde el siglo XIII hasta
nuestros días
S-224 Bueno, Salvador: Cinco siglos de relaciones entre Hungría y
América Latina
Videokazetták
VK- 69 Schubert - Berté: Három a kislány (operett)
VK-338 Az én hazám (Szabados Tamás operatőr honismereti
sorozata)
VK-342 Magyar Állami Népi Együttes
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HUNGRÍA

Queridos Amigos:

y goce de todos los
Hoy voy a placeres del senticontarles de do era parte de la
otro Rey hún- cultura de todos los
de Emődy,
garo, así, con monarcas. Nuestro AnikóHungría
m a y ú s c u l a , rey fue un „Rey del
porque es al Renacimiento”, pero sin el derroche y el
menos tan fa- lujo desplegado por ejemplo unos años
m o s o c o m o más tarde en Francia por Francisco Iº,
San Esteban. o el fasto y la codicia de los Borgia. Su
S e t r a t a d e meta fue aﬁanzar su reino, al tiempo de
Mathias Cor- reforzar en su pueblo la fe en Dios y el
vinus o Mátyás Hunyadi, „Matías, el arraigo en las tradiciones. Fue un gran
justiciero”. Lo coronaron hace 550 años. mecenas, protector de las artes y las
En conmemoración de esta efeméride, ciencias, para cuya difusión hizo venir a
en Hungría se realizan sucesos festivos, su corte los más eximios representantes
de esos quehaceres. Fundó la famosísima
funciones y exposiciones.
Su ﬁgura alimenta innumerables le- Gran Bibliotheca Corviniana, de la que
yendas. Fue comprobadamente un gran se dice era una de las joyas de la corona
estratega militar, héroe en su país, defen- húngara y que se convirtió en una de las
sor y maestro de su pueblo - la justicia en bibliotecas de mayor renombre del mundo
persona. Matías Hunyadi llegó al trono del Renacimiento. Matías empezó a juntar
apenas con 15 años, reinó entre 1458 y los libros alrededor de 1490 y, a su muer1490 y fue uno de los reyes más podero- te, se dice que contaba con alrededor de
sos de su época. Tuvo una vida que, aparte 3000 códices, o „Corvinae”, que incluían
de convertirse en leyenda en el corazón de unas 4 a 5 mil obras mayormente de
su gente, fue una realidad que nos muestra autores clásiaún hoy el camino a seguir. Supo ganarse cos latinos y
el respeto y aun admiración de su pueblo griegos. Hoy
sobrevive un
y de quienes lo trataron.
Amanecía un día muy frío un día de total de unos
enero de 1458, y para la tarde las grandes 650 de estos
tablas de hielo en el Danubio se termina- i n c u n a b l e s ,
ron de congelar en una gran capa compac- dispersos en
ta. Para los nobles de esa época pareció varias biblioun signo del cielo, y decidieron que había tecas en Hunque liberar a Matías, preso en Praga. A gría y Europa.
su regreso con Matías liberado, y antes Alentado por Imagen de Mathias Corvinus,
en uno de sus famosos
de entrar en Buda, lo proclamaron rey el ejemplo del
códices Corvina
sobre el río congelado. Los integrantes rey húngaro,
de la asamblea no se equivocaron: Matías Lorenzo de Medici fundó en Florencia
mereció la conﬁanza puesta en él. Llegó su propia biblioteca griega y latina. La
Biblioteca Nacional Széchényi, de Huna ser un rey excepcional.
gría, está actualmente
empeñada en restaurar
en forma digital sus
propios ejemplares del
legado de Mátyás.
Según la opinión de
algunos historiadores,
Atila inició la gran
epopeya húngara en
la Cuenca de los Cárpatos que - 1000 años
más tarde - culminó
con Matías. ¡Cuán actual sería su ejemplo,
en nuestra Hungría
de hoy!
Este ejemplo indica un rumbo para el
Estatua ecuestre del rey Mátyás Hunyadi e Iglesia de San Miguel,
futuro. Entendemos
en Kolozsvár (hoy Cluj-Napoca, Rumania)
por qué la fuerza y la
Fue apto para su destino desde todo grandeza de su persona inspiraban todo
punto de vista. En sus venas corría la tipo de leyendas. Aún vive su ﬁgura en
sangre de la casa de los Árpád, en su el corazón de su gente. Repiten esperanmente almacenaba enorme sabiduría, en zados que, en proximidad de los últimos
su corazón, la fe en su Creador. Durante días, nuestro Rey Matías, que duerme en
toda su vida esta fe fue su sostén y guía. el interior de una montaña, se despertará
En aquella época había numerosas órde- y con su regimiento negro, con ángeles y
nes de monjes, pero durante su reinado arcángeles, salvará al mundo...
Mientras viva en nosotros el recuerdo y
Matías era patrocinador de los monasterios de la primera orden húngara, la de los el ejemplo del gran Rey, no olvidaremos
Pálos (Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae), nuestras tradiciones. Mientras sepamos de
la orden de los Primeros Ermitaños de dónde venimos y quiénes somos y sobre
San Pablo. ¿Por qué es importante esto? todo tengamos fe, habrá esperanza para el
Porque en la época del Renacimiento en pueblo húngaro, ¡y no morirá la justicia!
Anikó de Emődy, Szentendre
toda Europa, el desenfrenado despilfarro

Estimada Señora Directora:
Le agradecemos especialmente sus gestiones relativas a la difusión del comunicado de nuestra Embajada. (N.d.R.: AMH
abril 2008). Muchas gracias también por
lo que nos cuenta sobre el recordatorio
que la comunidad en la Argentina hizo a
nuestro querido amigo László.
La pérdida de László Benedek ha generado también en la colonia por estos pagos
múltiples muestras de afecto, expresadas
en varios textos.
Con nuestros más cordiales saludos,
seguimos en contacto.
Embajada de la
República Argentina en Hungría

Crónica de la despedida de
un amigo en Budapest
La mañana
amaneció fría
y nublada; se
podía percibir
que durante la
madrugada habían caído algunas gotas. Hacia
el mediodía el
cielo continuaba gris sobre
Foto G.P.
Budapest y se
sentía la pesadez que provoca la humedad
en estos días de indeﬁnida primavera.
La ceremonia tuvo lugar en el histórico
cementerio de Farkasrét, y el recuerdo
de nuestro apreciado amigo László Benedek había convocado a innumerables
personas, que no cabiendo ya en la sala
se habían derramado a ambos lados de la
puerta en dos ﬁlas nutridas y muy largas.
Nadie emitía palabra, y la dureza de los
rostros y las no pocas lágrimas develaban
lo que los corazones de todos sentían en
esos momentos. El crudo color negro de
las vestimentas de los presentes contrastaba con el puro blanco de las ﬂores que
no dejaban de arribar. Los cuatro hijos lo
escoltaban junto a su esposa, su mamá
y su hermana. Las palabras del pastor
fueron extensas y no dejaron de evocar
sus pasos de hombre de bien y de trabajo
por la vida y sus dos amadas patrias; y el
ﬁnal de éstas fue acompañado por algunos rayos solares que, apesadumbrados,
llegaron al interior de la sala.

Foto Szőnyi

El acompañamiento fue breve, porque
el lugar para su eterno descanso lo aguardaba en una zona de antiguas tumbas
desparejas y ya grises, muy cerca de la
entrada. La tierra lo recibió con los brazos
abiertos, que se fueron cerrando una vez
que ya se encontró en su seno, junto a los
puñados de tierra que retumbaron sobre el
casco y a las rosas blancas que cada uno
de sus retoños y su esposa le arrojaron
para que lo escoltaran. Entonces apareció
deﬁnitivamente el sol para no dejar ya de
iluminar cánticos e innumerables lágrimas. Las gentes, dispuestas en largas e
improvisadas ﬁlas, no dejaron de acercar
una palabra de sincera condolencia a sus
seres más queridos. Un riquísimo manto
de ﬂores como pocos cubrió su tumba y
una cruz de noble madera con su buen
nombre fue puesta allí para que nadie deje
de saber dónde se ha quedado. Mucha tristeza y dolor, que sólo consuela el mejor de
los recuerdos que László ha dejado.
Un amigo emocionado

Foto Szőnyi

Nota: Asistieron al sepelio el Embajador de la República Argentina en Hungría,
D. Domingo Cullen, y asimismo por
parte de la embajada Horacio Cottini y
la señora Éva Hidvéghy. El 6 de abril
tuvo lugar en la congregación reformada
frecuentada por László el culto religioso
en el cual se lo recordó y al cual asistió
el señor embajador para expresar su personal pésame a la familia.

Foto G.P.

No hace tanto, una familia feliz...

30 de agosto de 2008 - Palacio San Miguel

50° Velada de Gala Scout

¡Emotiva oportunidad para reencontrarnos!
* 15 niñas se presentan en sociedad
* orquesta húngara, bailes palaciegos con música en vivo
Informes y reservas: katikemenes@ﬁbertel.com.ar
(0054-11) 4742-6168

azaha@arnet.com.ar
(0054-11) 4794-4986

en Hungría...
(con esposa e hijos, playas del mar
Adriático, verano de 2006)

... y en la Argentina
(Año Nuevo 2007, en el Club Hungária,
siempre feliz reencuentro con
su madre y hermana) Foto Pataky
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Grato acontecimiento
en Hungría
Nos llegó la noticia de que nuestra compatriota y
amiga, la joven
artista
plástica
Inés - Ági - Honﬁ
fue invitada por la
renombrada Galería Képíró de
Budapest a una
exposición de dos
semanas de sus
pinturas, bajo el título “Primavera”. El
vernissage tuvo lugar el 2 de abril pasado.

Presentó las obras la esteta Ágnes Ozoli,
y la muestra quedó oﬁcialmente inaugurada
con las amables palabras del Exmo. Señor
Embajador de la República Argentina en
Hungría, D. Domingo Cullen.
El Periódico Húngaro de la Argentina
manda su más cálidas felicitaciones, ¡con
los mejores augurios para que sigan los
éxitos!
(SKH)

¡Felices y orgullosos! izq. a der.: papá László
Honﬁ, S.E. el Embajador D. Domingo Cullen, la
artista, mamá Irene-Csiki, hermana Juló con su
tres hijitas

Por el éxito del poema en el Nº anterior, volvemos con el poeta:

Endre Ady (*):

SANGRE Y ORO
Vér és arany

Me es igual si escucho
Jadear la lujuria, llorar el hambre,
Sonar el oro, correr la sangre.
Estos dos son la vida entera,
Lo demás no es importante,
Oro y sangre, oro y sangre.
Todo muere, todo pasa,
Canto, gloria, fortuna, decoro,
Mas viven siempre la sangre y el oro.
Los pueblos perecen y renacen,
Y es valiente quien cante
Como yo canto: oro y sangre.
(*) El “Baudelaire húngaro” (1877-1919)

Trad. anón.

CARTAS DE LECTORES
Amigos:
El miércoles 16 de abril
cumplo 5 años en que fui
operado de cáncer de pulmón. Durante este
tiempo, increíbles puertas se han abierto
y descubrí un camino que, sin duda, se
encontraba en mí mismo... “Cáncer” no
es una palabra sencilla - y hace 5 años el
miedo se había apoderado del alma. Gracias
a Dios pude encontrar la manera de soñar,
de seguir y de creer...
Les cuento que - casi como un regalo - el
domingo 20 de abril viajo a Ginebra (Suiza),
invitado por la Global Lung Cancer Coalition (GLCC), donde participaré como presidente de la reunión anual de la „Fundación
Pacientes de Cáncer de Pulmón”. Después
de ese encuentro me quedaré luego para la
“1st European Lung Cancer Conference”,
a realizarse en la misma ciudad.
Un camino increíble...
Péter Czanyó
Nuestro amigo Péter celebró su cumpleaños en el Club Hungária el 15 de marzo.
Los amigos presentes
le cantaron el famoso
saludo de felicitación
húngaro “Serkenj fel,
kegyes nép!” - seguido del “Le, le, le
fenékig…”. Como es
sabido, durante este
último cántico el agasajado tiene la obligación de apurar su vaso
hasta la última gota - y
si le vierten de nuevo, Otro vaso lleno más
pues la “ceremonia”
que Péter Czanyó
se repite… Sabemos recibe de su amigo
Papp y que deque el “suplicio” no Jenő
berá vaciar durante
le causó demasiado su cumpleaños en el
daño, ya que durante Hungária... (Foto Trixi)
Semana Santa participó exitosamente en una exigente escalada
junto a la Fundación que preside. Además,
en su viaje a Europa aprovechará para visitar también a sus hermanas Patti y Évi.
¡Enhorabuena, Péter! ¡Felicitaciones, y
muchos éxitos más!
(SKH)

Novedades de nuestra aventurera,
Cili Kerekes:

Hola, mi gente bonita:
Tengo mucho para contar.
- Recapitulemos: Fines de febrero
viajamos con Vane a Máncora, una
de las playas top del Perú, en donde
nos hemos quedado un poco más de un
mes, ya que gracias a un amigo obtuvimos
alojamiento en su bar, comida paga y trabajo
como meseras.
En Máncora conocimos muchas personas
y personajes (de esos que uno nunca va a
olvidar). Conocimos a Rafa y a Ramón, los
diseñadores del bar, que luego pasaron a ser
nuestros hermanos mayores por todo lo que
nos cuidaban, aconsejaban, ayudaban, etc.
Fue dura la despedida de ellos, lo debo reconocer. Conocimos muchos artesanos que
eran simpáticos, pero a veces nos convenía
tenerlos bien lejos… Nos hemos encariñado
bastante con nuestros compañeros de trabajo del bar: con Chicoco, Rodrigo y Mayra.
Aparecieron en nuestros caminos tres personas hermosas, como Pablo (argentino),
Diana (colombiana) y Paulita (argentina),
con quienes también vivimos un montón de
momentos lindos. Sin duda gracias a todos
ellos la pasamos bomba, ya que la ciudad

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!
MÁJUS: 1. Haynalné Kesserű Zsuzsánna – 5. Íjjasné Lindqvist Pía / Pappné Rácz Erzsébet – 6.
Etcheverry Gloria / Kurucz László – 7. Redl Erzsébet / Hefty Attila – 8. Bakos Bruno Esteban
(Chaco) / Rimanóczy Béla – 9. Fóthy Teréz – 10. Egey Lászlóné Zsuzsa / Leővey Ferenc /
Lomniczyné Pejacsevich Letti – 11. id. Fóthy Gyula (NO) / Haynal Attila (Cba.) – 12. Grabnerné
Nagyiványi Patricia – 13. Becske Gáborné Bakos Emőke (Sta. Fe) – 14. Giménez Delﬁna / Haller
Inés / Kiss Guido – 15. Demes Adri / Szalayné Hefty Éva (MO) / Peruccané Lindqvist Gabi /
Molnár István Sándor – 16. Oberritterné Judit / 17. Czanyóné Helga / Dvorán Ernestina (öo)
/ Leővey Zsuzsanna / Szentiványi Vali / Gröberné Várszegi Henriette – 18. Haller György /
Rugonyi Attila – 19. Székásy Miklós / Tóth Katinka (Bche.) / Zaha Tamás – 20. Haller Zsóﬁ /
Filipánics Mihály (Cba.) – 24. Kalpakian Ervin / Vass András (MO) / Vass Ilona – 25. Paálné
Papp Silvia – 26. Dr. Bakos István / Fai Mihály Gábor – 28. Giménez Omar (Zoli) / Jakab Judith
– 29. Csaba Katalin (SP.O.) / Kemény Éva / Wagner Carolina – 31. Block Ema (öo)

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!

¡Feliz cumpleaños!

no es muy bonita, hay
mucha inseguridad y a
la noche la playa es intransitable.
El 28 de marzo, mi cumpleaños, lo pasé
también en Máncora… Me han demostrado
mucho afecto los que me rodeaban allí.
En el bar me sorprendieron con globos y
serpentinas, me dieron bastante para beber,
cocinaron rico durante el día, hasta torta
hubo… Vi el atardecer con Vane en la playa, que por cierto es muy linda. ¿Qué más
podía pedir?
Después de 4 meses, luego de trabajar dos
ﬁnes de semanas en el bar como meseras,
de conocer hermosas personas (locales y
no), de comer cosas ricas, de disfrutar las
sierras y playas peruanas, de vivir tantos
momentos, de bailar tanto “Grupo 5”, y
muchas cosas más… nos despedimos de
las tierras peruanas y decidimos comenzar
con la “aventura ecuatoriana”… Aunque no
lo crean, Cili y su amiga han abandonado
las tierras peruanas... ¡Sí! ¡Ya estamos en
Ecuador!
El 31 de marzo cruzamos la frontera
Perú (Tumbes)-Ecuador (Huaquillas) y
viajamos rumbo a Loja, para luego llegar
a Vilcabamba. Fue un viaje agitado, cansador e inolvidable. Debió durar 6 hs. y ﬁnalmente duró 22 hs., a causa de un derrumbe
que hubo en la ruta que obstruyó el paso
a una hora de Loja, cerca de Catamayo.
Aquí viene la anécdota imperdible: Luego
de horas y horas de esperar, le avisamos a
los choferes del bus que iríamos a almorzar y que regresaríamos en breve. Cuando
volvimos, los buses y camiones estancados
ya no estaban más; en un kiosco dejaron
dicho que nos avisaran que “nuestras mochilas las dejarán en la oﬁcina de Loja”.
Habíamos dejado absolutamente todo en el
micro, así que nos pusimos histéricas con
Vane. Hicimos dedo y dos camionetas nos
acercaron al lugar donde nuevamente se
encontraban estancados los buses y demás,
porque el paso (gracias a Dios) no lo habían
abierto todavía. ¡Uau! ¡Qué movidita! Pero
lo logramos…
Vilcabamba es un lugar conocido como
el “Valle de la longevidad”, ya que varios
ancianos se mantienen bien a alta edad por
su buena alimentación y por el clima y el
agua de Vilcabamba. Increíble esta ciudad,
por la paz, el sosiego, el paisaje, por la
limpieza, la amabilidad y la educación
de la gente. Nos fuimos encantadas de
aquí, con ganas de regresar para “desestresarnos” en un futuro.
El 5 de abril llegamos a Cuenca,
una ciudad a 6 hs. al norte de Loja, que
es verdaderamente preciosa por su arquitectura antigua. Hace mucho frío aquí,
principalmente de noche. Nos sentimos
muy a gusto, porque es una ciudad dentro
de todo tranquila, es muy bella (tanto la
parte histórica como la moderna), es limpia,
hay gran variedad cultural y artística y de
lugares para salir. De noche y a pesar del
frío, caminar es muy placentero gracias a
la iluminación de los ediﬁcios e iglesias.
Tenemos pensado participar en una feria
artesanal, donde expondremos nuestras
artesanías; la feria se organiza por motivo
del festejo de “la fundación de la ciudad
de Cuenca”.
Luego viajaremos a Guayaquil y después,
a la playa (Montañitas, Bahía, Mompiche),
para no perder el color de nuestros cuerpos
esbeltos (¿?).
Estoy muy contenta con Ecuador, debo
confesarles. La gente (niño, adulto, anciano)
es muy amable, agradecida y respetuosa; los
paisajes son muy bonitos; la comida, bien
rica y sana; los precios son buenos y acordes
a lo que cuestan (plato de comida con sopa,
segundo y jugo US$ 1,25.- o alojamiento
desde US$ 3.-). Lo único que no nos agrada
son las bachatas y vallenatos, la música
popular que se oye en exceso prácticamente
en todos lados.
Este 20 de abril se cumplen 8 meses de
viaje. Vuela el tiempo… Sigo con ganas de
avanzar, sigo con ganas de descubrir, de conocer y crecer, de compartir más con Vane
y con otra gente también. Yo sigo…
Hasta la próxima carta, con mucho cariño,
Cili
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¡Felicitaciones a nuestra
colaboradora y amiga,
Sofía Terek!
El 31 de marzo
pasado, el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires organizó
dentro de un
marco festivo en
el salón de actos
de su sede un
reconocimiento
La contadura pública Sofía a las “Bodas de
Terek, con su medalla por Plata”, en cuya
una bella carrera (Foto Jakab)
ocasión entregó
una medalla recordatoria a 380 Matriculados en Ciencias Económicas por su cuarto
de siglo en la actividad. Nuestra compatriota Zsóﬁ recibió la suya en su calidad de
Contador Público Nacional.
Esta medalla sigue a otra ya recibida por
Zsóﬁ el año 2005 en un marco similar, por
sus 25 años como Licenciada en Administración de Empresas.
A la querida Revisora de Cuentas del
Periódico: ¡Sobresaliente, Zsóﬁ! ¡A seguir
así, adelante!
(SKH)
HUNGÁRIA, ASOCIACIÓN HÚNGARA
EN LA ARGENTINA
Se convoca a los Sres. Socios a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el sábado 17
de mayo de 2008 a las 18.00 horas, en Pasaje
Juncal 4250, Olivos, para tratar el siguiente
Orden del Día
1º Designación de dos socios para ﬁrmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos
e informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio económico
ﬁnalizado el 31 de diciembre de 2007.
Se recuerda a los socios que si a la hora
fijada no hubiera quórum, la Asamblea
podrá celebrarse válidamente 1 hora más
tarde, cualquiera fuera el número de socios
presentes.
Martín Zöldi, Presidente
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación
Húngara de Beneﬁcencia, Pers. Jurídica Nº
115.550/1937, convoca a Asamblea Anual
Ordinaria para el día 18 de mayo de 2008 a
las 11 hs. en la sende del Hogar San Esteban
sito en Pacíﬁco Rodríguez 6258 de Chilavert,
PBA, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1) Nombrar dos socios para ﬁrmar el Acta
de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria Anual, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de Revisores de Cuentas,
correspondientes al ejercicio finalizado el
31/12/2007.
3) Consideración gestión de miembros de
Comisión Directiva y Revisores de Cuentas.
4) Elección dos Revisores de Cuentas Titulares y dos Suplentes con mandato por dos
años.
Perla Vass
Ladislao Molnár
(secretaria)
(presidente)
Nota: se les recuerda a los señores socios que
para poder ejercer su derecho de asambleísta
deberán tener las cuotas sociales al día.
Chilavert, 27 de marzo de 2008.
IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
REFORMADA HÚNGARA EN
LA ARGENTINA
Comprobante de Inscripción Nº 79 Dto. Nº 7837 del
15/07/57 Entidad de Bien Público. Reg. Nac. Nº 2056

Aviso de Convocatoria
Se convoca a los asociados a la Asamblea
General Ordinaria del 25 de mayo de 2008, a
las 10.00 horas, en la sede de la Iglesia sita en
Capitán Ramón Freire 1739/45 -1426 Ciudad
de Buenos Aires.
Orden del día
1. Discurso inicial del presidente.
2. Designación de dos asambleístas para
ﬁrmar el acta.
3. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
4. Lectura de la Memoria, Cuenta de Gastos
y Recursos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio terminado el 29 de febrero de 2008.
Conforme a la resolución del presbiterio,
la documentación del punto 4º estará a disposición de los asociados para su consulta, en
la oﬁcina del pastor en la sede, desde el 2 de
mayo en adelante de 9 a 12 horas.
Buenos Aires, 1º de abril de 2008.
Eva Szabó de Puricelli László De Pataky
secretaria
presidente
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Publicamos aquí una interesante nota difundida por la agencia EFE que también atañe
a Hungría y a nuestro idioma húngaro:
“Las lenguas son la médula de toda vida
social, económica y cultural”. (Koichiro
Matsuura, director general de la UNESCO)

La UNESCO promueve el
Año Internacional de los Idiomas
contra el riesgo extinción

Se lanzó el Año Internacional de los
Idiomas, iniciativa mediante la que la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura aspira a
convencer de que “los idiomas cuentan”,
según el lema, y a luchar contra su extinción,
ya que cada dos semanas se extingue una
lengua en el mundo.

Un niño corre por delante de un muro pintado con
dibujos enfrente del monumento a los mártires
“Shaheed Minar” en Dhaka, Bangladesh, el 20
de febrero, un día antes del Día Internacional de
la Lengua Materna.

La UNESCO advierte que más de la mitad
de las 6.700 lenguas habladas en todo el
planeta corre el peligro de desaparecer en el
futuro. Además, los expertos estiman que el
96% de las lenguas existentes sólo son habladas por un 4% de la población mundial…
El lanzamiento coincide con el Día Internacional de la Lengua Materna, que se
celebra todos los 21 de febrero desde el año
2000, y que en esta ocasión se centrará especialmente en los instrumentos normativos
internacionales relativos al plurilingüismo.
El Día Internacional de la Lengua Materna
pretende poner de relieve la importancia que
reviste la diversidad lingüística y promover el uso de los idiomas maternos.
Durante los próximos meses serán objeto
especial de debate las políticas lingüísticas
aplicadas en países como Paraguay y Hungría, o en el continente africano.
(Agradecemos a E. Bonapartian)

EL RINCÓN DE MAUSI
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Investigación – y hechos
Un grupo internacional de científicos
húngaros y suizos estudió al perro húngaro
Mudi y ha descubierto
que sus ladridos configuran un pequeño
lenguaje que nuestros
oídos no distinguen, pero las computadoras
sí. Así se han podido interpretar como un
lenguaje estos ladridos, bien distinguidos
según a qué situación o sentimiento de los
perros corresponden.
La investigación incluyó 14 perros de
raza magyar Mudi (un tipo reciente de
pastores húngaros) y ha revelado que estos animales emiten diferentes clases de
ladridos cuando juegan, cuando se topan
con extraños, cuando se dirigen a su dueño
o en medio de peleas, cuando se meten en
una refriega. De hecho, la investigación
sugiere que algunos de estos sonidos son
comprensibles para sus pares, por lo que
les servirían para comunicarse entre ellos
y quedaría descartada la vieja teoría de que
los perros sólo aprendieron a ladrar para
imitar el lenguaje de las personas.
Sin embargo, se nota el contacto con los
humanos: cuando los perros juegan entre
ellos, cada cual tiene su propia personalidad
y su ladrido es claramente diferenciable por
el software. Por el contrario, los ladridos
emitidos ante la presencia de una persona
extraña son casi siempre idénticos, independientemente del perro individual del
que procedan.
Los cientíﬁcos grabaron más de 6.000 ladridos extraídos de seis contextos distintos
(cuando el perro está solo, ve una pelota,
pelea, juega, se encuentra con un extraño
o sale a pasear). Como media, el software
identiﬁcó con éxito el 43% de los ladridos
en relación al contexto (juego, pelea) y un
58% en cuanto al perro que los emitió.
”Los niveles de reconocimiento que
encontramos estaban muy por encima
del nivel de casualidad”, aseguran los
investigadores. “Estos descubrimientos
sugieren que los perros que ladran poseen
características acústicas especíﬁcas para

Treinta años más tarde, en los banquetes, porteños y neoyorquinos, ya se comía
¿Qué comían los porteños en 1852? lo mismo.
Muy en los inicios de la organización Vean lo que sirvieron en el Café de París,
nacional argentina, el Club del Progreso el nuevo lugar de las reuniones distinguiera - y siguió siéndolo por muchos años das de la Buenos Aires de entonces, al
- el lugar de reunión para las celebraciones general Lucio V. Mansilla, un destacado
importantes. Sus banquetes diferían nota- militar, político y escritor argentino, el 25
blemente de los que en los mismos años se de junio de 1895:
ofrecían p.ej. en Nueva York. Veremos que El menú, un ejemplo impecable de alta
eran fundados los motivos por los cuales cocina francesa, se inició con Xérez como
Buenos Aires era llamada entonces “La aperitivo, al que siguió la sopa (destacado
Gran Aldea”.
como Potage en el menú) Solferino, para
El 25 de mayo de 1852, para la celebra- la cual, según las normas, no se acompañó
ción de la fecha patria, el Club del Progreso vino. El 2º paso fue (Hors-d’oeuvre) Canaofreció el siguiente menú: “Mayonesa de pé d’anchois à la Moderne. A continuación
pejerrey de Montevideo y dorado del Plata; vino el (Poisson) Filet de Courbine à la
Quibebe de gallina y ﬁdeos ﬁnos; Pastel Tour Blanche, acompañado por un vino
de fuente, con rescoldo de pichones; Chu- blanco dulce Haut Barsac. El 4º paso
rrasco y pavo con ensalada; Natillas, arroz fueron los (Entrées) Filet de Durham à la
con leche; Cidra cayota
Chambord y el
y batata grande en dulce;
Poulet de grains
Yema quemada y frutas
sauté aux fonds
de estación. Para beber:
d’artichauts,
Gerez, priorato y oporto”.
para los cuales se
Nadie desdeñaba aún el
ofreció el tinto de
sabroso quibebe, cuya base
Bordeaux Saintes el zapallo machacado, ni
Emilion, que
el sencillo arroz con leche,
también acomy palabras francesas ni
pañó los platos
ﬁguraban en el menú.
fríos. El 5º paso
En comparación, algunos
(Froids) fue un
meses antes, el 12 de di- La cena de gala ofrecida a Lajos Kossuth Rocher de foie
en Nueva York (1852)
ciembre de 1851, la ciudad
gras en belle-vue.
de Nueva York agasajaba al que había sido El 6º, (Légume) Asperges en branche sauce
el 1er jefe de estado de Hungría y héroe de hollandaise, precedidos por un gran vino
su independencia, Lajos Kossuth. En el tinto Chambertin, que también acompañó
extenso menú de 2 sopas, 2 pescados, 16 el 7º paso, el (Rôti) Bécassine bardée sur
entradas, 8 platos principales, 9 fuentes tranche. Para los postres (Entremets), se
ornamentales, 12 fuentes de vegetales, sirvió ﬁnalmente champagne Roederer
10 piezas distintas de caza, 12 tortas, 16 frappé, Parfait au chocolat y Gâteau Ripostres al plato, 12 frutas, 2 helados, café chelieu. Para terminar, quesos (Fromage)
y licor, ﬁguran p.ej. un “Pain de volaille en y frutas (Fruits).
Bellevue”, “Suprême de volaille aux truf- Buenos Aires, y la Argentina, dos défes”, “Gâteau à la Président” o el “Nougat cadas más tarde, ya era el 7° país más
à la Parisienne”.
rico del mundo. (Compilado por P. Sebess)

el contexto y para el individuo”, según
concluye su informe.
El estudio ha sido realizado por los
equipos de Csaba Molnár, de la Universidad Eötvös Loránd (Hungría) y Frédéric
Kaplan, de la Escuela Federal de Lausana
(Suiza). Sus resultados se publicaron en la
revista Animal Cognition.
(Elmundo.es Madrid España/Revista Perﬁl)
Datos interesantes:

El origen de la raza de perro Mudi
es Hungría

Es una raza que cuenta con sólo algo más
de un siglo de vida y se ha formado espontáneamente. No está aún muy difundida.
El perro Mudi tiene carácter. A pesar de
que se trata de un pastor “ligero”, es un
perro vigoroso y
valiente, tanto que
frecuentemente
se lo emplea para
guardar bovinos.
No teme a nada, ni
siquiera al jabalí,
reduciéndolo a la
impotencia en una
breve batalla.
Utilización: Perro boyero. Es muy apreciado por los pastores por su comportamiento
animoso en la conducción de ovejas y de
otras especies más difíciles, como también
con animales de gran porte. Asimismo, es
utilizado en la batida. Excelente perro de
defensa y compañía. Perro utilizado en la
detección de drogas. Perro de guardia y
alarma. Estupendo perro de agility. Adorable en la casa. Su mantenimiento en la
vivienda no ocasiona ningún problema dado
su relativamente corto pelaje y su excelente
adaptabilidad.
Breve resumen histórico: La raza surge
entre los siglos XVIII y XIX, a partir de
cruzamientos de perros boyeros húngaros,
muy probablemente con perros alemanes
de pastoreo con orejas erectas.
Aspecto general: Perro pastor de tamaño
medio con cabeza en forma de cuña. Orejas
erectas. La línea superior del cuerpo se inclina sensiblemente hacia atrás. La cabeza
y las extremidades están recubiertas de

- Espigueo...
... en otros medios La columna de Andrew Graham-Yooll recibió
esta carta de nuestra compatriota y amiga Ági
Kerekes: (*)

Malas costumbres
“Respondo a su gentil pregunta: «¿Cuántos
volantes se juntarán en cinco cuadras de la
calle Florida?»
Allí no sé, depende del grado de incultura que tengan los ocasionales peatones,
¿verdad?
Lo que sí puedo decirle fehacientemente
es que en cinco cuadras de playa entre
Costa Azul y casi el muelle de La Lucila
del Mar (partido de la Costa, provincia
de Buenos Aires), a la hora en que se
retiraban los pulcros turistas, junté siete
bolsas de basura que “olvidaron” llevarse.
No recogí más porque se me terminaron
las bolsas de supermercado locales, abandonadas al viento, en las que los visitantes
trajeron sus vituallas.
¿Tendrán así de sucios sus respectivos
hogares? Pregunto esto porque si no fuese
así, el paisaje desolador que dejaron atrás
de sí tendría que molestarles.”
Ágnes Kerekes
agikerekes@ciudad.com.ar
Respuesta del columnista:
Gracias, Sra. Kerekes, por su altruista
recolección y generoso cuidado. Ojalá hubiera más personas que se preocupen por la
limpieza más allá de la puerta de calle.
(*) Leído en: Periódico Perﬁl, 20.1.08)

Foto KatalinTimár-Geng

pelo corto y liso. El resto del cuerpo tiene
un pelaje un poco más largo, fuertemente
ondulado hacia levemente rizado. Existe en
diferentes variedades de color.

Los chicos y el deporte
Entrenar sin sobreexigir (*)

Es alentador ver que cada
vez son más y de más temprana edad los menores que
se acercan al deporte. Sin
embargo, esta actividad física debe adecuarse a cada
etapa del desarrollo para
lograr que sea a favor de la
salud, y no justo lo contrario.
Dicen que la práctica conduce a la perfección. Y así lo entienden muchos chicos, que
todos los días dedican horas a una disciplina
física. Pero entre los adultos - que esperan
en gradas o siguen desde un costado a sus
hijos con un rigor quizá mayor que el del
entrenador - muy pocos dirán que están
pendientes de signos de fatiga en sus hijos
y que saben que el entrenamiento deportivo
varía según las etapas biológicas del desarrollo infantil.
Según deportólogos, pediatras y profesores de educación física, la práctica
deportiva es buena durante todo el
crecimiento: como juego libre durante los
dos primeros años de vida; para aﬁnar de
a poco las habilidades motoras y desarrollar
el equilibrio, la velocidad y la coordinación,
entre los 3 y los 7 años; como introducción
a los deportes (jugar carreras y aprender a
saltar), a los 8 y los 9 años; para estimular

la ﬂexibilidad, la fuerza y
la resistencia en equipo y
con reglas de juego, de 10 Compilado por
a 12 años, y como prácti- Henriette Várszegi
ca deportiva intensa, desde los 13 años.
Pero el beneﬁcio del ejercicio se desvanece cuando aparece la sobreexigencia
precoz. En este caso, es frecuente que los
chicos abandonen la actividad durante la
pubertad. Una cosa es la edad biológica y
otra, la cronológica; por lo tanto, hay que
trabajar según el desarrollo individual.
Los signos del sobreentrenamiento son:
irritabilidad, insomnio, falta de concentración, reducción del rendimiento escolar y dolores articulares y musculares.
Cuando maniﬁestan tener dolores, hay que
ver si están haciendo bien el ejercicio y no
hay que menospreciar las lesiones.
En todo caso, se trata de estimular, pero
también de escuchar, de percibir su individualidad, de ser capaz de dar marcha atrás o
cambiar de dirección. Antes de nada, se trata
de poner en juego la voluntad de ayudar
a encontrar un camino que el niño pueda
reconocer como propio, porque libera sus
potencialidades y le da la posibilidad de un
encuentro satisfactorio con la vida.
(*) Conceptos publicados en el suplemento
Salud de La Nación

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

* un deporte moderno *

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

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

Club Hungária: Entrenamiento de esgrima
con el Mº Juan Gavajda

SP. IV

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP
ESEMÉNYNAPTÁR 2008. MÁJUS

Május 1, csütörtök, 13 óra: Hagyományos asado. Hungária
Május 3, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör előadás. Sebessné Bonczos
Zsuzsa: „Sorsunk a Duna-medencében”. Tea. Szent László Iskola
Május 4, vasárnap, 11 óra: Mindszenty bíboros emlékmise. Utána
ebéd. 14 óra közgyűlés. Mindszentynum
Május 10, szombat, 17.30 óra: Kiscserkész tábori beszámoló.
Hungária
Május 17, szombat, 11 órakor: „Háryzik a ZIK” - a ZIK utolsó
órájában. Szent László Iskola
Május 17, szombat, 18 óra: Hungária közgyűlése
Május 18, vasárnap, 11 óra: Magyar Segélyegylet közgyűlése
Május 18, vasárnap, 12.30 óra: Nyugdíjasok ebédje. 2007 évzáró
közgyűlés és vezetőség újítás. Valentín Alsina-i Magyar Dalkör.
Asztalfoglalás: 4244-1674 / 4208-6333
Május 18, vasárnap, 15 óra: Hősök napja a Chacaritai német temetőben
Május 24, szombat, 21 óra: ZIK ÖD buli „Túnel del tiempo”. Hungária
Május 25, vasárnap, 10 óra: Református Egyház közgyűlése
Május 25, vasárnap, 18.30 óra: Magyar mozi: „Bánk Bán” opera.
Hungária
Május 31, szombat, 17 óra: Református igehirdetés, áhitat. Hungária
JÚNIUS
Június 7, szombat, 19 óra: Faix Dóra előadása „Márai megítélése
most és az utóbbi évtizedekben Magyarországon ill. a hispán világban”.
Rendezi Ars Hungarica. Utána vacsora. Hungária
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
- Minden hónap utolsó szombatján 17 órakor Istentisztelet a Hungáriában.
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 mindenki számára

A Krisztus Keresztje Evangélikus templomban

- Minden 3. vasárnap de. 11 órakor magyar Istentisztelet

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

Cálida atención y trato familiar. Gran parque arbolado. Pileta de natación.

Av. Dra Cecilia Grierson 383 - Los Cocos, Prov. Córdoba
Tel.: (03548) 492016 - info@hosterialaesperanza.com.ar
Conózcanos en: www.hosterialaesperanza.com.ar

Embajada de la
República de Hungría

www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires
Plaza 1726, (C1430DGF) Bs. As.

(entre Virrey del Pino y La Pampa)
Tel.: +54-11-4553-4646
Fax: +54-11-4555-6859
mission.bue@kum.hu

Embajador: Mátyás Józsa
Consejero: András Drexler, Ph.D.
Secretaría argentina:

embajadadehungria@arnetbiz.com.ar

Consulado: V. 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)

¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

María M. de Benedek: 47992527 - mbenedek@arnet.com.ar

húngaro y castellano

Susana B. de Lajtaváry: 47907081 - sbenedek@ﬁbertel.com.ar
Dora Miskolczy: 15-4569-2050
4706-1598 teodorami7@yahoo.com.ar

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

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

Apoyamos el
único
periódico
húngaro de
Latinoamérica

Társas utazások magyar és angol
nyelvű idegenvezetővel

FURLONG-FOX
Viajes Corporativos
Viajes de Placer
Eventos y Convenciones

Június: FELVIDÉK
Augusztus: ERDÉLY

Jueves, 1° de mayo, 13 hs.: Tradicional asado. Hungária
Sábado, 3 de mayo, 16 hs.: Conferencia de Susana B. de Sebess en
idioma húngaro. Té. Colegio San Ladislao
Domingo, 4 de mayo, 11 hs.: Misa conmemorativa del Cardenal Mindszenty. Almuerzo. 14 hs.: Asamblea General Ordinaria. Mindszentynum
Sábado, 10 de mayo, 17.30 hs.: Audiovisual del campamento de
lobatos. Hungária
Sábado, 17 de mayo, 11 hs.: “Háryzik a ZIK”. Colegio San Ladislao
Sábado, 17 de mayo, 18 hs.: Asamblea General Ordinaria. Hungária
Domingo, 18 de mayo, 11 hs.: Asamblea Anual Ordinaria. Asociación
de Beneﬁcencia Húngara
Domingo, 18 de mayo, 12.30 hs.: Almuerzo de jubilados. Asamblea
General con renovación de autoridades. Valentín Alsina. Reservas:
4244-1674 / 4208-6333
Domingo, 18 de mayo, 15 hs.: Homenaje a los héroes húngaros. Cementerio Alemán de la Chacarita
Sábado, 24 de mayo, 21 hs.: Fiesta “Túnel del Tiempo”. Organiza
Comisión de Becas del ZIK. Hungária
Domingo, 25 de mayo, 10 hs.: Asamblea General Ordinaria. Iglesia
Reformada Húngara
Domingo, 25 de mayo, 18.30 hs.: Proyección película húngara: Ópera
“Bánk Bán”. Hungária
Sábado, 31 de mayo, 17 hs.: Sermón pastor Kristóf Tóth y meditación
(en húngaro). Hungária
JUNIO 2008
Sábado, 7 de junio, 19 hs.: Conferencia de Dóra Faix sobre el escritor
Márai, en húngaro. Organiza Ars Hungarica. Cena. Hungária

¡A reírse! (*)

Oscar Wilde decía:
“El mundo se ha reído siempre de sus propias
tragedias como único medio de soportarlas.”
Es tan importante el humor para nuestra salud que existen sociedades
médicas internacionales dedicadas a su estudio y al impacto que ejerce
sobre nuestro organismo. Numerosos estudios cientíﬁcos demuestran
que es óptimo para la salud, que aumenta las defensas y ayuda a que las
hormonas secreten correctamente sus materias, equilibrando biológica
y psicológicamente a las personas. Más aún, la risa activa la circulación
y la respiración, y mejora las funciones cerebrales. Estar alegres, tener
buen humor y reírnos reduce la ansiedad, mejora nuestra comunicación
y nos permite tolerar mejor las frustraciones, las enfermedades y los
momentos difíciles. Pero no todas las personas tienen un buen sentido
del humor, hay quienes se fastidian fácilmente con cada situación que
no resulta como ellas esperan y que carecen de la ductilidad necesaria
para mirar lo que les pasa desde otro ángulo. El sentido del humor depende del grado de aceptación que tengamos. Si asumimos lo que nos
sucede, sólo entonces podremos reírnos de ello. Si somos capaces de
hacer chistes con nuestros propios defectos y debilidades, tendremos
mejores posibilidades de resolver lo que nos pasa. El humor quita intensidad trágica a las situaciones.”
(*) Celia Antonini, psicóloga: “Qué hay en su cabeza - vivimos como pensamos.” (fragm.) La Nación, 23.XI.07

BIBLIOTECA HÚNGARA

www.gfoto.org

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

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

G-FOTO fényképész

SUSANA SEBESS

CALENDARIO DE MAYO 2008

ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

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

Círculo Juvenil Zrínyi
www.arshungarica.com.ar
Cuba 2445 - C1428DHR Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4785-6388 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226
sleidemann@fibertel.com.ar
szekasym@gmail.com

MAYO 2008

rendezvények, bálok, esküvők, fotókurzus

Gergő 15-5726-1192
4005-5447
info@gfoto.org

playland park

Descendiente de húngaros, 54 años,
comerciante, desearía encontrar compañera húngara o hija de húngaros, de
entre 40-48 años, soltera o viuda sin
hijos, que entienda el idioma simple,
buena presencia, bonita, para amistad o
pareja formal. Dirigirse a Sr. Adalberto
15-4172-1744 / 15-5867-8078

ERDÉLYI

Ingatlaneladás,
bérlések, kiadások

Venta y Alquiler de Propiedades
4229-8433 / 4205-1173
danielerdelipropiedades@ciudad.com.ar

Viajes grupales con guía (húngaro e inglés)
Junio: FELVIDÉK (Tierras Altas – hoy Eslovaquia)
Agosto: ERDÉLY (Transilvania – hoy Rumania)

Carlos Pellegrini 1023 Piso 12 – C1009ABU – Buenos Aires, Argentina
Tel. (54-11) 4108-3220
ssebess@furlong-fox.com.ar

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

Viamonte 777 - Buenos Aires
PLAZA DEL PILAR

Pueyrredón 2501 locales 13 y 14
Buenos Aires

PATIO BULLRICH

Posadas 1245 locales 2035-2036
Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160 - (1646) SAN FERNANDO
Prov. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4744-2771 Fax: (5411) 4746-1779
E-mail: turul@arnet.com.ar

Buenos Aires

UNICENTER

Panamericana y Paraná
local 3124 - Martínez

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.

Para suscripciones y publicidades
infórmese en 

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

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

