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Hosszú évtizedeket kellett kivárni, 
hogy megtudja a világ az igazságot. Azt, 
hogy mi is történt a Szmolenszk közeli 
Katyń-i erdőben, 1940-ben!

Mint az közismert: a lengyelek tra-
gédiája 1939-ben kezdődött, amikor a 
német és a szovjet csapatok megtámadták 
Lengyelországot, és két tűz közé szorítva, 
alig háromheti küzdelem után megadásra 
kényszeríttették a lengyel hadsereget.

A mintegy 250 ezer fős szovjet fogságba 
esett lengyel katonát gondosan szétválo-
gatták tisztjeiktől, és különböző táborok-
ban helyezték el. Majd a tizennyolc ezer 
főnyi len-
gyel tisztet 
hátrakötött 
kézzel a 
Szmo-
lenszk 
melletti 
Katyńban 
lévő kiter-
jedt erdőbe 
szállítot-
ták és a 
dózerekkel 
előre meg-
ásott tö-
megsírokba 
lőtték. 

A tarkó-
lövésessel végrehajtott kivégzések hetekig 
tartottak. A gyalázatos mészárlás, amiben 
több százan vettek részt, természetesen 
nem maradhatott titokban. Információk 
léteznek arról, hogy a brit titkosszolgálat 
már a kivégzések alatt jelentette az ese-
ményt. S így Churchillnek tudni kellett az 
iszonyú tettről. Mégsem történt semmi a 
lengyel tisztek megmentésére...

A lesújtó tragédiára 1943-ben derült 
fény, amikor a német haderő elfoglalta 
Szmolenszk térségét és a Katyń-i erdőben 
vadászó német katonák különös halmokra, 
farkasok által „megdézsmált” sírokra 
bukkantak... A hírek nyomán csakhamar 
kiderült, hogy a Londonban székelő len-
gyel exil-kormány által többször keresett 
lengyel tisztek maradványait rejtik a 
tömegsírok. A német kormány a tények 
tisztázására a nemzetközi Vöröskereszt 
segítségét kérte. Ámde ezt a szorongatott 
helyzetbe került szövetséges - Sztálin 
marsall közbenjárására - a szövetségesek 
megtagadták. Ezért a német hadvezetés a 
legismertebb orvos szakértőket kérte fel 
a vizsgálat lefolytatására.

A Leonardo Conti által vezetett orvosi 
Jogi Bizottságban Orsós Ferenc profesz-
szor, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja is részt vett, és több tömegsír feltá-
rásában, holttest vizsgálatában működött 
közre. A ruhákból előkerült igazolványok, 
feljegyzések, katonakönyvek alapján 
több tábornokot és civilszemélyt is azo-
nosítottak.

Megállapították, hogy a szerencsét-
lenül járt foglyok halálát 7,65 és 6,35-ös 
fegyverekből kilőtt golyók okozták. A 
kivégzéseket olyan német lőszerekkel 
hajtották végre, amit a háború kitörése 
előtt Németországból importáltak...

Az orvosi jogi bizottság minden két-
séget kizáróan megállapította azt, hogy 

Barkuti Jenő:
Mit üzen a Katyń-i erdő?

Lengyel tisztek tragédiája közel 70 év távlatából
- avagy: lassan jár az igazság szekere -

a holttestek 
e l temeté-
sére 1940-
ben kerül-
hetett sor. 
Az áldoza-
tokat szin-
te kivétel 
nélkül tar-
kón lőtték 
( a  t a r k ó -
lövés volt a 
megszokott 
szovjet kivégzési mód. Szerk.). Némely 
holttesten fojtó kötéseket találtak. Vélhe-
tően, ezek a foglyok, felismerve a rájuk 
váró pusztulást, megpróbáltak ellenállni, 
kiáltoztak, s ez megzavarhatta a kivégzés 
menetét...

A háború fordultával Sztálin elérkezett-
nek látta az időt arra, hogy bebizonyítsa: 
a szörnyű tettet nem ők hajtották végre. 
Ezután orosz „szakértők” jöttek s meg-
bontották a sírokat, majd megállapították 
azt, amit feladatul kaptak: „a vérengzést 
a német hadsereg követte el”. S a szövet-
ségesek megnyugodtak... 

A Katyń-i tragédia azonban még egy-
szer napirendre került: Nürnbergben. 
A tárgyalásra a Budapestről 1944-ben 
emigrált Orsós professzort is beidézték, 
aki kitartott a korábbi megállapítása 
mellett! Ami azt eredményezte, hogy a 
Katyń-i mészárlást levették a napirendről. 
Orsós Ferencet pedig a magyar ható-
ságok háborús bűnösnek minősítették. 
Ebben a „megtiszteltetésben” élte le 
életét 1962-ben bekövetkezett haláláig. 
A „rendszerváltás” időszakában, amikor 
eljött a múlttal való szembenézés ideje, 
a Kosáry Domokos által lefolytatott 
rehabilitációs bizottság Orsós Ferencet 
nem találta alkalmasnak a felmentésre, 
noha Orsós Ferenc semmiféle háborús 
cselekedetben, politikai állásfoglalásban 
soha nem vett részt!

Most, 68 év után a 82 éves Andrej Waj-
da elismert filmszakember, aki 13 éves 
volt, amikor kitört a háború, a Katyń c. 
filmjében tesz személyes tanúbizonyságot 
a Katyń-i tragédia mellett, hiszen saját, 
katonatiszt édesapja is ott esett áldozatul. 
A filmet a Duna tv is műsorára tűzte s 
bemutatta. Fontos megjegyezni, hogy a 
Katyń-i tragédia sem Lengyelországban, 
sem a tájékozott emberek világában nem 
volt titok. Mégis úgy kezelték, s a nagy-
közönség, a „választópolgárság” előtt 
úgy mutatták be, mint a németek által 
elkövetett háborús bűncselekményt!

Az igazság útja, mint azt a példa is 
mutatja, hosszú és keserves. Vajon hány 
évnek kell még eltelnie ahhoz, hogy 
eljussunk az ok-okozati összefüggések 
teljes tisztázáshoz?

Nem telhet el úgy év, 
hogy ne emlékezzünk 
meg 1920. június 4-ről, 
a trianoni békeparancs 

aláírásának dátumáról. Ennek a napnak az 
évfordulója mellett egy pillanatra akkor is 
meg kell állnunk, ha a hétköznapok roha-
násában egy 88 esztendő előtti történelmi 
eseményről való megemlékezés talán 
sokak szemében anakronizmusnak tűnik, 
mert a mostani generációkban is tuda-
tosodnia kell annak, hogy minden nyo-
morúságunk elsősorban arra vezethető 
vissza, hogy az I. VH után igazságtalanul 
megcsonkították Magyarországot. 

Hogy a trianoni békediktátum igaz-
ságtalan volt, azt nemcsak mi magyarok 
mondjuk, hanem már megszületése 
pillanatában számos külföldi államférfi 
adott hangot annak a véleményének, hogy 
Trianonban justizmord történt, és ismerte 
be, hogy a békedelegátusok félrevezetés 
áldozatai lettek, valótlan adatok, hamis 
statisztikák alapján döntöttek. Az évek 
múlásával nyugaton egyre több politikus, 
író, újságíró és tudós döbbent rá arra, 
hogy a bosszú és a bűnbakkeresés háború 
utáni légkörében olyan igazságtalanságok 
történtek egy néppel, amilyenre nem akad 
példa a történelemben. A győztes hatal-
mak Vae Victis alapon úgy büntették 
meg Magyarországot, hogy arra sem 
okuk, sem joguk nem volt. Az a vád, 
hogy Magyarország volt felelős az I. VH 
kirobbantásáért, szemenszedett hazugság, 
amit soha senki sem tudott bizonyítani. 

Trianonnal kapcsolatosan általában azt 
szokták mondani, hogy Magyarországot 
megcsonkították, holott ez pontatlan de-
finiálása annak, ami történt. Mert ezzel 
a szóval azt jelöljük, hogy az egészből 
elveszünk valamit s ezáltal az kisebb, 
csonkább lesz. Így bűnhődtek az első VH 
után a vesztes Központi Hatalmak közül 
Németország, Bulgária és Törökország, 
de az ezektől az országoktól elvett terüle-
tek aránytalanul kisebbek voltak, mint 
amelyektől Magyarországot megfosz-
tották. Németország számára fájdalmas 
lehetett Elzász-Lotaringia elvesztése és 
más határkiigazítások, de ezek az ország 
egészének csak kis hányadát érintették. 
Bulgária számára is veszteséget jelentett 
Dobrudzsa Romániához csatolása, ám ez 
csak egészen kis százaléka volt az ország 
területének, és a békeszerződés Törökor-

Stirling György: 

Van-e remény Trianon felülvizsgálására?
szág kárára hozott döntései sem nyúltak 
az anatóliai ősi török területekhez.

Az ezeréves Magyarországtól színma-
gyar területeket vettek el, ami nem meg-
csonkítás volt, hanem feldarabolás, még-
pedig olyan arányban, hogy kisebb terület 
maradt magyar kézen, mint amennyit az 
utódállamoknak juttattak, illetve szétosz-
tottak közöttük. Hogy a számok nyelvén 
beszéljünk, az országnak majdnem pon-
tosan kétharmadát ragadta el tőlünk az a 
három szomszédos állam, amelynek poli-
tikusai már jóval az I. VH kitörése előtt az 
Osztrák-Magyar Monarchia s azon belül 
elsősorban Magyarország felosztását 
készítették elő. Aztán az 1914-ben kitört 
háború alkalmat adott számukra terveik 
megvalósítására. A fegyveres konfliktusra 
fel nem készült magyar kormány csak 
vonakodva egyezett bele a hadüzenetbe 
(a Monarchia vezetői közül egyedül 
gr. Tisza István magyar miniszterelnök 
ellenezte a háborút, és amíg csak lehe-
tett, halogatta a döntést), s amikor a hadi 
helyzet szerencsétlen alakulása folytán 
közelgett az összeomlás, a Szent István 
koronáját viselő IV. Károly király volt az 
első, aki véget akart vetni a vérontásnak 
és kereste a béke lehetőségét.

De az események akkorra már túlsza-
ladtak azon a ponton, amikor megegyezé-
ses békére remény lehetett volna: először 
Olaszország, majd Románia fordult 
szembe a Központi Hatalmakkal és tették 
teljessé azok bekerítését, ami előrevetette 
a bukás árnyékát. A hátország gazdasá-
gilag és morálisan is mélypontra került, 
amihez nem kis részben hozzájárult a 
nemzetiségek lázongása. Az ellentéteket 
azok szították, akik a történelmi Magyar-
ország szétdarabolásán fáradoztak, és 
kezükre játszott az oroszországi bolsevik 
forradalom is, mert a vörös propaganda 
siettette a vég bekövetkezését.

Északon Masaryk és Benes készítették 
elő a Felvidék elorzását és egy északi 
szláv államszövetség létrehozását, tehát 
az ő érdekük az volt, hogy a háborúnak 
addig ne legyen vége, amíg Magyarország 
teljesen le nem gyengül. Ők sajnos kap-
csolataik révén meg tudtak akadályozni 
minden békekísérletet. Ugyanígy nem állt 
érdekében az öldöklés befejezése annak a 
Romániának sem, amelyik hátbatámadta 
Magyarországot, mert az árulásával minél 
több érdemet akart szerezni a nyugati 
hatalmak előtt, hogy egy majdani béke-
tárgyaláson az annyira áhított Erdélyt 
kérhesse jutalmul és megvalósíthassa 
Nagy-Romániát. Végül a nagy délszláv 
birodalom álmát dédelgető szerb politiku-
soknak sem fűződött érdeke a fegyverek 
elhallgatásához, mert ők tartották ma-
gukat a háború első áldozatainak, s ezért 
úgy akarták benyújtani a számlát, hogy 
egy minél jobban kivérzett Magyaror-
szággal álljanak szemben az elhúzódó 
háború után.

A háború egyedül a katonailag felké-
születlen Magyarországnak nem állt 
érdekében, hiszen egyik szomszédjával 
sem volt konfliktusa és nem követelt tőlük 
semmit sem. Tisza István jól tudta, miért 
nem állt rá könnyen, hogy az osztrák 
uralkodóház tekintélyén esett sérelem 
megtorlása végett - Ferenc Ferdinánd 

Michelangelo Pietà (1499) 
- részlet      Fotó Robert Hupka

A német hadsereg által földrerí-
tett egyik tömegsír (1943). Más 
sírokban találtak több rétegben 

elhantolt tetemeket 

A temető főbejárata 
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meggyilkolása volt a kiváltó ok - egy 
kétes kimenetelű háborús kalandba vigye 
bele hazáját. A 1867-es kiegyezés óta pél-
dátlan módon virágzott és gazdagodott az 
ország, és Tisza sejtette, hogy egy háború 
véget vethet ennek a fejlődésnek. És azt 
is érezte, hogy az egymással leszámolás-
ra készülő nagyhatalmak küzdelméből 
Magyarország csak vesztesként kerülhet 
ki. A háborús feszültség akkor már évek 
óta tartott, és mindenki látta, hogy a nagy 
riválisok - a tengerek és a gyarmatok ural-
máért versengő Anglia és Németország 
- között előbb-utóbb végső erőpróbára 
kerül sor. Oroszország pedig csak arra 
várt, hogy legyen ürügye megindulni 
európai befolyása kiterjesztése céljából. 
Csupán idő kérdése volt, mikor pattan 
ki az a szikra, ami lángba borítja a vi-
lágot. Az Osztrák-Magyar Monarchia 
meggyöngülésére spekuláló cseh, román 
és szerb politikusok csak erre vártak, s 
amikor Gavrilo Princip pisztolya eldör-
dült Szarajevóban, tudták: eljött az ő órá-
juk. A háború előbb-utóbb ugyan enélkül 
is kitört volna, de ha ki tudtunk volna 
maradni a nagyhatalmak küzdelméből 
(amibe beavatkozni nem volt érdekünk), 
talán számunkra kedvezőbben is alakul-
hattak volna az események... 

De „mi lett volna, ha?...” kérdéseket 
nem ismer a história, csak tényeket. S a 
tények akkor is tények maradnak, ha csa-
lárd módon, hamisítások révén valósultak 
meg. A győztes nagyhatalmak (az Egyesült 
Államok kivételével) aláírták és törvény-
be iktatták a trianoni békeszerződést, és 
kényszer hatására aláírta azt a magyar 
békedelegáció is. S ez megismétlődött 
27 évvel később a II. VH-t lezáró párizsi 
béke esetében: a nagyhatalmak - noha 
a két világháború között többször is 
felmerült annak igénye, hogy a trianoni 
béke kiigazításra szorul - még annyi 

fáradságot sem vettek maguknak, hogy 
megvizsgálják: milyen hibák történtek 
1920-ban? Hanem 1947-ben, Párizsban 
szó szerint megismételték a Trianon-
ban elkövetett igazságtalanságokat. 

A történelmi hűség kedvéért meg kell 
említeni, hogy az Egyesült Államok és 
Nagy-Britannia delegátusai hajlamosak 
voltak némi korrekcióra (elsősorban a 
magyar-szlovák, illetve a magyar-román 
határvidéken), de minden kísérletük, 
hogy azokat napirendre tűzzék, meghiú-
sult a szovjet küldöttség tiltakozásán. 
Molotovék büntetni akarták Magyaror-
szágot, „Hitler utolsó csatlósát”, amely-
nek viselnie kellett a kollektív háborús 
bűnösség bélyegét. A szláv testvériség 
szellemében nem engedtek hozzányúlni 
a magyar-csehszlovák határhoz (illetve 
igen, de úgy, hogy Pozsonynál további 
három magyar falu elcsatolását vitték 
keresztül). Erdély kérdése azért nem jöhe-
tett szóba, mert a románok (szokásukhoz 
híven) időben kiugrottak és a szovjetek 
oldalán harcoltak, Tito Jugoszláviája 
pedig a győztesek közé tartozott - jutal-
mazása nem is maradt el. 

Azóta azonban nagy változások tör-
téntek a világban: megbukott a kommu-
nizmus, részeire esett a Szovjetunió és a 
szovjet blokkba terelt vazallus országok 
visszanyerték szabadságukat. Ezzel 
párhuzamosan számos ország területe 
megváltozott, új független államok ke-
letkeztek és nyilvánvalóvá vált, hogy 
nincsenek örökérvényű határok. A nagy 
mozgás egyik termékeként a Balkánon 
is sok változás történt: a hajdani délszláv 
államszövetség szétbomlott, s ennek 
során több népcsoport valósította meg 
régi álmát, az önállóságot. Legutoljára 
a koszovói albánok alapították meg 
független országukat, amelyet az egész 
világ elismert.

Az önálló Koszovó megteremtése és 
elismerése nemzetközi bonyodalmakhoz 
vezetett ugyan (és a szerbek a mai napig 
sem nyugodtak bele déli tartományuk 
elvesztésébe), de a vihar, ami Pandora 
szelencéjének kinyitásakor elszabadult, 
már csillapodóban van. A világ tudomásul 
vette a történteket, és a szerbeknek sem 
lesz más választásuk.

Azonban érdemes elgondolkoznunk 
azon, ami történt: egy kisebbségi népcso-
port kivívta a függetlenségét, és ez tiszte-
letet érdemel. Éveken át állhatatosan han-
goztatták jogaikat s addig nem adták fel 
a harcot, amíg követeléseik nemzetközi 
fórumokon meghallgatásra nem találtak. 
Vajon nem tanulhatnánk-e tőlük? Nem 
követhetnénk-e a példájukat, hiszen a 
mi jogaink az ősi magyar területekhez, a 
Felvidék és Erdély egy részéhez legalább 
olyan megalapozottak, mint amilyenek az 
albánoké volt a koszovói tartományhoz. 
Miért kellene ezt szégyellnünk? Hiszen 
ez nem irredentizmus, csak a jogtalanul 
és csalárdul elvett tulajdon visszaköve-
telése. Koszovó példája precedens lehet, 
amit ki lehetne használni. 

A napokban a kezembe került egy 
irat, ami felvillantotta a reménysugarat. 
Olvasom benne, hogy II. János Pál pápa 
1984-ben megalapította az Institutum 
Pro Hominis Juribus nevű intézetet, 
azzal a céllal, hogy segítse azokat a 
személyeket, népeket és népcsoportokat, 
akiknek emberi jogait sérelem érte, és 
nemzetközi fórumokon képviselje a 
sértettek érdekeit, illetve gondoskodjék 
arról, hogy a sérelmek orvoslást nyer-
jenek. Ennek az intézetnek a főtitkára, 
Prof. Ludwig v. Lang petíciót készített, 
amelyben kéri az ENSZ-től a Trianoni és 
az azt kiegészítő Párizsi Békeszerződés 
felülvizsgálatát. A petíció hangsúlyozza, 
hogy Magyarországot Trianonban az I., 

míg Párizsban a II. Világháborúban való 
részvétele miatt marasztalták el, s ezért 
mindkét szerződés a magyar nép kollektív 
megbüntetéséről rendelkezett, ami a nem-
zetközi jog alapján elfogadhatatlan. A pe-
tíció megállapítja, hogy a békeszerződés 
aláírása kényszerítő körülmények hatása 
alatt történt, ami jogilag érvénytelen. 

A petíció leszögezi, hogy az I. VH ki-
töréséért a Magyar Királyságot felelősség 
nem terhelte; ennek ellenére ezért bün-
tették azzal, hogy addigi 325.411 km2-nyi 
területéből 232.548 km2-t elvettek (ma-
radt: 92.863 km2), ami 20.886.000 főnyi 
lakosságát 7.615.000 főre csökkentette 
(a Romániának ítélt országrész egymaga 
nagyobb – 103.093 km2 -, mint a magyar 
fennhatóság alatt maradt Csonka-Ma-
gyarország.)

Végül a petíció emlékeztet arra, hogy 
a két békeszerződés aláírása óta az aláíró 
államok közül több ország helyzetében 
változás történt - egységes államként 
megszűntek létezni a Szovjetunió, Ju-
goszlávia és Csehszlovákia -, ami önma-
gában is indokolttá teszi a szerződések 
felülvizsgálását. A magyar népet jogor-
voslat illeti meg - szögezi le a petíció 
- s ezért nemzetközi vizsgálóbizottság 
felállítására van szükség. A bizottság 
feladata lenne a hibák megállapítása és 
jóvátétele.

Sajnos, kevéssé bízhatunk e nemes 
kezdeményezés sikerében, mert nemzet-
közi támogatottságra aligha számíthat, 
hiszen a nagyhatalmak (és a politiku-
sok) nem szokták beismerni a tévedé-
seiket. De maga az a tény, hogy vannak, 
akiket foglalkoztatnak a Magyarországgal 
történt igazságtalanságok, némi erkölcsi 
elégtételt jelent számunkra a mai rideg és 
önző világban azon a napon, amelyen 88 
év távolából tekintünk vissza a Trianoni 
békediktátum aláírására. 

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

Kedves Zsuzsó, Tisztelettel!
Ezzel a ma már alig használt 

szép férfiköszöntéssel méltányolom a 
munkádat és segítőtársaidét, mert valóban 
tiszteletreméltó, amit végeztek. Mivel 
olvasóitok számtalan más értékelő jelzőt 
leírtak már fontos munkátokról, nem aka-
rom ismételni, csak azt fűzöm hozzá, hogy 
köszönet érte. Egyúttal köszönöm a de-
cemberi számban küldött ünnepre hangoló, 
művészi karácsonyi lapot. Mivel régi szép 
szokásainkból már ez is ritkuló jelenség 
- kiszorítja az elektronikus üzenetváltás 
- ezért dupla örömöt szereztetek vele.

Erőt és kitartást kívánok az óriási fela-
dathoz, amit végeztek, és hozzá együtt 
érző, növekedő olvasótábort is.

Szeretettel,
Mészáros Lászlóné, Angéla

---
Kedves Zsuzsó!

Csak ma kaptam meg az új újságot. 
Elgondolkodtam azon a cikken, amit a 
március 15-i ünnepélyről írtál, és egy 
kicsit elszomorított, hogy a sok munkám-
ból, amit jelentett összeírni mindazt, amit 
mondtam, csak az volt a fontos, hogy 
milyen nehéz volt nekem megírni, és nem 
az, amit kértem az AMISZ nevében: hogy 
tartsunk össze. Azt gondoltam, hogy ez 
volt a fontos üzenet, amit át akartam adni, 
és amit érdemes lett volna beírni. Ez volt 
az üzenet lényege: „Itt vagyunk mi, a har-
cosok utódai, százhatvan évvel később, 
sok-sok kilométerre az anyaföldtől, más 
országban, más emberekkel körülvéve, 
beilleszkedve egy idegen, új országba, 
ahol családot alapítottunk, megalapoz-
tuk munkánkat és életünket, és felmerül 
bennem a kérdés: mit is jelent nekünk a 
szabadság. Én úgy értelmezem, hogy a 
mi szabadságunk alapja itt Argentínában 
onnan ered, hogy megmaradtunk ma-
gyaroknak. Több mint 50 év telt el, mióta 
idekerültünk. E fél évszázad alatt sokszor 
összefogva, többször egymagunkban tar-
tottuk és tápláltuk gyökereinket, ápoltuk, 

növesztettük, és győzelemmel kiálthatjuk, 
hogy még mindig vagyunk. Fogjunk össze 
továbbra is. Ezt kérem az AMISZ magyar 
intézmények szövetségének nevében.” 

Puricelliné Dobosi Szabó Éva, 
AMISZ elnök

---
Kedves Zsuzsó! 

Továbbra is élvezettel olvasom az újság 
minden oldalát. Hadd gratuláljak külön a 
Maga fi gyelmes szerkesztői munkájához, 
aminek egyik példája az volt, amikor az 
ausztráliai cserkészéletről szóló cikkben 
zárójelben betűzte azt, hogy a kétéves 
munkaszerződés kötelező volt. A jó szer-
kesztő ezt egyrészt elvégzi, másrészt 
fontos a kevésbé tájékozott olvasóknak 
tudnia, hogy a kétéves szerződés nem csak 
úgy rögtön az emigránsok ölébe hullt, és 
milyen könnyű volt új életet kezdeniük ily 
módon, hanem az igenis egy keményen 
ellenőrzött feltétel volt annak idején.

Kézcsókkal,
Tóth Gergely, Kalifornia

---
Kedves Zsuzsó!

Sokat gondolok rátok, és úgy örülök, 
mikor megkapom az Argentínai Magyar 
Hírlapot. Éppen most olvastam a Cser-
késztáborról, és visszajönnek a régi jó 
emlékek, mikor még mi is lázasan ké-
szültünk a táborba. De könnyes szemmel 
olvastam Benedek Zsuzsi nagyon megható 
visszaemlékező idézeteit az édesapjáról. 
Hiszen én Calát még az ötvenes években 
ismertem, és bennem is megmaradt a jó 
példája, amit másoknak átadott. A Cserké-
szetben mindig példa marad mindenkinek, 
aki őt ismerte. Hihetetlen, hogy már 10 
éve eltávozott. Viszont a Jó Isten nagy 
ajándékot adott nektek, hogy Zsuzsi lánya 
olyan szépen, tiszta szívből és önzetlenül 
folytatja és viszi tovább az ő munkáját. 
Gratulálunk, Zsuzsi, és vidd tovább a Ma-
gyarságot édesapád nevében! Mint ahogy 
ti is, Zsuzsó, Trixi, meg az összes önzetlen 
munkatársaid, fáradhatatlan munkátokat 

és időtöket bele tettétek az elmúlt 3 éven 
át az AMH-ba. Meg is van az eredménye, 
mindenki alig várja, hogy a következő 
szám megérkezzen!

Sok egészséget és erőt kívánok nektek a 
negyedik évben, sok szeretettel,

(Sátorhelyi) Tanyi Ildikó, Calgary
---

Zsuzsókám!
Bankátutalással beküldtem előfi zetésem 

megújítását és egy kis ráadást. Gratulálok 
a márciusi számhoz, ismét remek, fordu-
latos, érdekes, öröm olvasni, amint meg-
kapom, félreteszek mindent és nekiállok 
átlapozni; aztán, amikor időm van, szépen 
alaposan végigolvasom. A jó Isten adjon 
sok erőt az idei évhez is, hogy sok szép 
számmal örvendeztess meg minket. Sok 
szeretettel csókollak 

Rábai Kati
---

Kedves Zsuzsó!
Most kaptam meg a Hírlapot és döb-

bentem rá a háromesztendős jubileumra. 
Szívből gratulálok ehhez a nehéz, küzdel-
mes, gyönyörű és hasznos munkához! 
Remélem, a folytatás is biztosítva lesz 
- energiában és anyagiakban egyaránt! 
Amit Te csinálsz, az a végvári vitézek 
hősiességének felel meg. Magyarországon 
tapasztaltam, hogy több helyen is ismerik 
a lapotokat.

Szeretettel ölellek
Saáry Éva, Lugano

(Az írónő, lapunk munkatársa, festő- és 
fotóművésznek május 23-tól június 15-
ig Százhalombattán volt kiállítása a 
Barátság Művelődési Központ Art Galé-
riájában. A kiállítást Dr. Sümegi György 
művészettörténész nyitotta meg. Bevezetőt 
mondott Tóth János, a Magyar Olajipari 
Múzeum igazgatója. Gratulálunk! Szerk.)

---
Kedves Zsuzsó!

Tegnap kettős öröm ért. Az első, hogy 
megtudtam: újra birtokba vehetem „a rég 
elfeledett” könyveket, köztük a HKK által 

a Szegedi Egyetemnek aján-
dékozottakat. (A HKK nevében köszönjük 
Dr. Bács Zoltánnak a konténerébe bevett 
küldeményünk továbbítását! Szerk.)

A másik örömöm a Hírlap kézhezvétele 
volt. A posta tegnap hozta és estére már 
Léna ki is olvasta. Én csak röviden, Léna 
válla felett tudtam beletekinteni, de jön a 
részletes elolvasás.

Benedek Lászlóról: ahogy Marikának 
és Zsuzsinak is írtuk, rettenetesen meg-
rázott a hír. Temetésén - szándékaink 
ellenére - csak Léna tudott részt venni. 
Csak néhányszor találkoztunk, de mindig 
tudtunk miről beszélni, mindig éreztem, 
a szívében hordja az argentínai és a latin-
amerikai magyar közösség ügyét. Örökre 
megmarad bennem, ahogy 2007 augusz-
tusában a Királyhágó téren több órán át 
beszélgettünk és terveztük, hogyan lehetne 
a közösség fi ataljainak oktatását a hazai 
normákhoz kapcsolni az integrált, itthoni 
képzésben és továbbképzésben való rész-
vétel érdekében. A feladat változatlanul 
időszerű, de a kis étterem asztalánál már 
nem találkozunk. Quo vadis, László?

Tisztelettel, barátsággal és köszönettel
Bács Zoltán, Budapest

---
Kedves Zsuzsó!

Gondolom a legjobb alkalmat választom, 
hogy gratuláljak Neked és munkatársaid-
nak az itteni, valamint külföldi magyar 
közösség érdekében kifejtett munkátokért. 
Az itt nemrég lezajlott nagy Könyvvásárra 
érkezett Tom Wolfe észak-amerikai író, 
újságíró szavait idézem: „A jövő a zsur-
nalisztikáé. Az újságírás sohasem hal meg, 
nem gyilkolhatják meg.”

Ezzel a mondattal emelem kalapomat 
előttetek és üzenem: csak így tovább! Én 
magam is hajdan része voltam - Fercsey Já-
nossal és Vajay Szabolccsal együtt - a régi 
Magyar Hírlapnak, és ezért jól ismerem a 
számtalan leküzdendő nehézséget!

Szívélyes üdvözletemmel
vitéz Tasnády-Szűts András
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Egy szó, mint száz: mély megható-
dottsággal vettünk részt havi gyűlésükön. 
Mert, igen, havonta összejönnek, hoz-
zák magukkal házastársaikat, és gitárt 

rántva éneklik: „Csak 
egy kislány…”, meg 
„Az a szép, akinek 
a szeme kék…”  No 
meg könnyes szemmel 
zendítenek rá fülbe-
mászó műdalokra is, 
mint „Akácos út, ha 
végigmegyek rajtad 
én…” Egymást köve-
tik a strófák: az egyik 

asszony, Suely di Pietro, aki még Ma-
gyarországon mint brazíliai ösztöndíjas 
szintén belekeveredett a bolíviai diákkör-
be és már ott egyiknek felesége lett - most 
ő a súgó - veszi 
elő a kis papírt, 
és kitűnő kiejtés-
sel „bemondja”

a kezdőszavakat, nehogy bármi kima-
radjon, amit esetleg a már-már elhomá-
lyosodott emlék kihagyna.

Hihetetlen, csodás hangulat kerített 
minket hatalmába. Körülöttünk trópusi 
növényzet - és „vadmagyar” bolíviaiak, 
akik minket testvérnek kezeltek. Az 
az óhajuk, hogy az argentínai magyar 
közösség, amelyet az újságon keresztül 
kissé megismertek, fogadja őket be, 
mintha szerves részünk lennének. Meg-
ígértem, hogy mindent megteszek ennek 
érdekében, elsősorban azt, hogy az AMH 
olvasói értesüljenek létezésükről, és így 
máris lelki közösséget alkossunk. Aztán 
- ami késik, nem múlik - ellátogatnak 
hozzánk, és ha ez bekövetkezik, csak 
remélhetem, hogy nagy szeretettel fo-
gadjuk majd őket. 

Várunk titeket, bolíviai magyar test-
vérek!
(Képanyagért köszönet Roberto Sandovalnak)

Most nem a bolíviai testvérnemzet 
belső küszködéséről szeretnék 

szólni, hiszen a nap mint nap változó 
híreket a napilapok sokkal részletesebben 
hozzák. Arra sem térek most ki, hogy 
micsoda rejtett kincseket fedeztünk föl 
húgom Judittal a rövid, de igen sűrített 
ötnapos út alatt a jezsuita rezervátu-
mok meglátogatásakor - erről a témáról 
még szándékomban van egy későbbi 
időpontban referálni.

Másfajta csodát érint 
ez a rövid írás. Az AMH-
ra kb. egy éve kaptunk 
egy előfi zetési jelentkezést 
Santa Cruz de la Sierrából, 
és így levelező kapcsolatba 
kerültem egy igen lelkes, 
bájos fi atal újságírónővel, 
Rózsa Szilviával. Az újság 

előfi zetési díját többen adták össze. Ez 
a csoport fogadott minket Santa Cruzba 
való megérkezésünkkor, és tüstént nagy 
Istenhoztában volt részünk, pompás 
paprikáscsirkés és székelykáposztás va-
csora keretében az egyik szervezőtagnak 
otthonában. Ott találkoztunk először sze-
mélyesen a bolíviai magyarokkal.

Magyar csoport Santa Cruzban? 
Igen is, nem is. Mert Szilvián kívül,  
aki félmagyar, a többi - egy kivétellel - 
mind színtiszta bolíviai. Elnökük Oscar 
Martínez. Olyanokból tevődik össze ez a 
baráti közösség, akik fi atal éveikben ösz-
töndíjasok voltak Magyarországon, és 5-6 
egyetemi évet töltöttek ott. Ez akkor volt, 

amikor Moszkvából centralizálva ment 
ki az ukáz, hogy a „fejlődésben lévő” or-
szágokban toborozzanak jól végzett egye-
temistákat, és a legjobbaknak közülük 
ajánljanak föl egy többéves 
ösztöndíjat a különböző sza-
tellitállamokban. Így adódott, 
hogy tíz év lepergése alatt egy 
csoport kiváló fi atal bolíviai 
Magyarországra került. Egy év 
intenzív nyelvoktatást kaptak, 
és ezek után „bedobták” őket a 
Műszaki Egyetem szakkurzu-
saira, amit szép eredménnyel el 
is végeztek, tökéletesítve a már 
otthonról magukkal hozott szakmájukat.

Mi volt mindennek a következménye? 
Egyikükből sem lett kommunista ügynök. 
A központi terv ebből a szempontból tehát 
csődnek bizonyult. Ezzel szemben volt 
egy mellékhatása a képzésnek: mind „be-
lebolondult” Magyarországba, egyszer s 
mindenkorra szívükbe zárták, barátokat 
szereztek, egyikük menyecskét is hozott 
magával haza Bolíviába. Nem utolsó 
sorban pedig életre szóló baráti kör lett a 
hajdani ösztöndíjasokból. Összeköti őket 
a sok közös emlék, azok az élmények, 
amelyeket más kontinensen, idegen or-
szágban tapasztalhattak. Mire emlékez-
nek vissza? Valami furcsa „honvágyra”? 
Vagy csak fi atal éveik varázsát idézik föl 
újból és újból?

svájci (!) történész szerint a makk-felső 
Vili bácsija soha nem is létezett, csak a 
legenda szülöttje. 

Berlin felé utazom. A már frankfurti 
méretekkel büszkélkedő Klotenen, a 
zürichi repülőtéren az útlevélkezelésnél 
két sor van: egy az USA polgárai számára, 
egy másik a többi Untermenschnek - be-
leértve a svájciakat is... Az USA polgárai 
40%-ban négerek, ők a kivételezettek 
ebben a fehér (?) Európában. Egyébként 
magyar útlevelemben csak azt nézték, 
hogy érvényes-e. Tíz másodperc alatt 
bestemplizték és visszaadták.

rokkó jellegű, kedélybontó szél esetében 
láthatók! Szerk.), amik elfeledtetik a pénz 
gőgjét, az élet hajszáját és a mindennapi 
élet problémait. Ezért a látványért vi-
szont érdemes még a drága hegyi villa-
most is megfi zetni.

A híres Hauptbahnhof mellett egy 
hatalmas, meghatározhatatlan stílusú 
várkastély, amely teljesen érintetlen pom-
pájában díszeleg - a Történelmi Múzeum. 
Mivel Svájcnak szinte nincs is törté-
nelme (?- 1291-től kezdve van. Szerk.), 
talán ezt a tényt próbálja ellensúlyozni 
a hatalmas és nagyszerűen berendezett 
várkastély. Diszkréten megkérdeztem egy 
„palotaőrt”, mikor és ki ellen építették a 
hatalmas várkastélyt? A válasz meglepő 
volt: ezt a várat már eleve múzeumnak 
építették. Érdeklődöm Tell Vilmos szob-
ra iránt. Ilyen nincs is a városban, de 
az előbbiek ismeretében ezen már nem 
is csodálkozom. Különben egy komoly 

Többször jártam már Zürichben, de 
mindig csak pár órára, átutazóban. Ez 
alkalommal svájci barátunk jóvoltából 
több napig bámulhattam a természet 
szépségeit, a rendet és gazdagságuknak 
szinte hivalkodó megnyilvánulásait. 

Az utcán rengeteg a színes ember, de 
alig látni léhűtő csavargókat, a folyóba se 
dobálnak üres konzervdobozokat. Persze 
ott is járnak villamosok, de sínjeik soha 
egy centit sem emelkednek a kövezet fölé. 
Minden szinte elképzelhetetlenül drága az 
„Usländernek” (külföldi), de a jól kereső 
svájciakat ez nem túlságosan érdekli. 
Egy útkereszteződésnél kb. 10-12 kocsi 
várakozott a zöld lámpára, természetesen 
a legnagyobb rendben-csendben! 5 drága 
svéd autó, 5 Merci, 2-3 Audi, vagy BMW 
és 1-2 Alfa Romeo. Úgynevezett „polgá-
ri” - olcsóbb - Opel vagy VW talán kettő, 
amerikai egy sem.

Noha hétköznap volt, elhajókáztunk a 
zürichi „városligetbe”, a gondozott vá-

rosi park-
ba. Szinte 
bántó rend 
és tiszta-
ság, com-
me il faut 
viselkedő 
gyerekek. 
Ott látható 
egy érde-
kes tech-
nikai vívmány: hatalmas gránittömbbe 
faragott félgömbszerű mélyedés, amely-

ben egytonnás súlyú 
tökéletes gömb úszkál, 
alig 2 liter vízben. A 
10 mázsa súlyú gömb 
minden irányban el-
mozdítható akár két 
ujjal is az állandóan 
folyó vízben. A part 

közepén egy óriási mozgó fémszerkezet, 
ami semmire sem használható, de mozog. 
A Le Corbusier által épített ház ma mú-
zeum, de senki sem látogatja. 

A svájciak kényesen vigyáznak a lég- 
és vízszennyeződésre. A zürichi tóban 

még lehet fürödni… A tó másik oldalán 
hegyi vasút visz fel egy kilátóhelyre, 
ahonnan valóban csodálatos panoráma 
tárul szemünk elé: Zürich városa, a nagy 
tó és a háttérben a hóval borított havasok 
(a Föhn - az Észak-Afrikából érkező, si-

 Kurucz László: 
A pénz hatalma: Zürich A Zrínyi Ifjúsági Kör 

IGAZGATÓT 
keres 

Jelentkezés: 
Zaha Sándornál 

emese_zik@arnet.com.ar 

4794-4986
Kerestetés:

Kinek van Szeleczky Alfréd hadmérnök 
főhadnagyról fényképe? Szeretnék másola-
tot készíteni. Szeleczky A. katonaköpenye 
és zubbonya már Múzeumban van, mellé 
kellene a volt tulajdonosa fényképe.

Ezen kívül keresem Péter Géza, az 
“Acero Sima” volt érdemes tisztviselője 
rokonát, vagy jó ismerősét, aki nekem Péter 
Gézáról személyi adatokat tudna adni a 
Magyarországon kiadásra váró verseihez, 
rövid ismertetésként. 

Minden segítséget előre is hálásan 
köszönök.

vitéz Ladányi Domonkos
Rubén Darío 2813, (1636) Olivos

(54-11) 4797-7152   ladanyid@hotmail.com

Haynalné Kesserű Zsuzsánna:
A  bolíviai  csoda

Zürich fényei tükröződnek a Limmat folyóban 

Zürich városa, 1800 körül (makett) 

A zürichi park 

Rózsa Szilvia, 
a kedves, 

bájos kolléga 

Kezdődik a nótázás!  Hameleth 
Quiroga és Rimpsy Durán

A tűzrőlpattant 
szövegsúgó, a 
főgitáros felesége 

A vidámság csak nem akar elapadni! Két résztvevő még föl is vette a külön 
csináltatott Magyarország pólót, a csoport „uniformisát”... Jobbra elöl Roberto 
Sandoval, a vendégszerető háziúr

A vízben úszó cso-
dagömb       Fotó Kcz 

A tó még nem szennyeződött el... 

A Történelmi Múzeum                                       Fotó Kcz 

A belváros egyes hangulatos utcácskái vissza-
vezetnek a múltba... A faházakat belülről teljesen 
modernizálták, ellenben külsejük védve van
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ARS  HUNGARICA 
programtervei

Április 14-én délben a Magyar nagy-
követségen szervezett sajtókonfe-

renciára hívta meg az Ars Hungarica a 
helybeli sajtót. Józsa Mátyás nagykövet és 
háziúr kedves üdvözlő szavai után Széká-
sy Miklós a nála megszokott szellemes 

módon Leidemann Sylviával együtt is-
mertette az idei ambiciózus terveket, már 
leszögezett dátumokkal és szereplőkkel, 
így most júniusra a „Magyar Kultúra He-
tet” (l. SP 2.o.). Jelen voltak az argentin 
sajtó szakrovatainak képviselői (t.k. La 
Nación, Clarín, La Prensa, Ámbito Fi-
nanciero, Buenos Aires Herald, a rádiók, 
a zenei folyóiratok, stb.) A magyarbarát 
Pola Suárez Urtubey (La Nación) kimen-
tette magát betegség miatt, de ő különö-
sen örül a Háry János opera dél-amerikai 
ősbemutatójának szeptemberben, magyar 
énekesekkel a 2 főszerepben és az általunk 
már ismert Herencsár Viktória magyar 
cimbalomművésznővel. FIGYELJÜK 
MINDIG AZ AMH ESEMÉNYNAPTÁRÁT!

 (HKZS)

Gráf  Zsuzsa látogatása

Az április hónap alatt 
az “Instituto Nacio-

nal de las Artes” meghívá-
sára köztünk tartózkodott 
Gráf Zsuzsa, a nemzet-
közi hírnévnek örvendő 
Angelica leánykórus 
Liszt-díjas karnagya. 
Ittléte alatt posztgraduá-
lis kurzuson adott elő  a 
Kodály módszerről az 

egyetemen, a hétvégén pedig a Mind-
szentynumban kóruskarnagyok ré-
szére. Naponta kb. 40 hallgatója volt 
Leidemann Sylvia rendezésében.

Április 26-án a Hungáriában tartott 
előadást, dvd-vetítéssel, Gyöngyösi Le-
vente „Istenképe” művéről (versek: Szőcs 
Géza). A többtételes kantáta szoprán, 
basszus szólistákra, kórusra és zenekarra 
van felépítve. Gyöngyösi Leventét az 56-
os Forradalom és Szabadságharc 50 éves 
évfordulója alkalmából kérték fel a mű 
zeneszerzésére. A Hungária ZIK termét 
megtöltő, érdeklődő hallgatóság nagy 
tapssal honorálta az előadót. 

Gráf Zsuzsa megemlítette, hogy az An-
gelica kórus 
szeretné múlt 
évi szereplé-
sét ezúttal egy 
külön részük-
re szervezett 
program ke-
retében meg-
ismételni.
Bobrik György

Zilahi Sebess Jenőné Bonczos 
Zsuzsanna előadása „Sorsunk 

a Duna-medencében”

Bonczos Zsuzsa előadásaira mindig 
is megtelik hallgatósággal a terem. 

Most sem volt másképpen, az Irodalmi 
Társaság májusi konferenciáján a 
Szent László iskolában, ahol az előadó 
- bár nem ragaszkodott szigorúan a 
gonddal összeállított fejtegetés címéhez 
- átfogó képet 
adott szinte 
az egész ma-
gyar történe-
lemről.
Nem tárgyalt 
új, forradal-
mi gondola-
tokat vagy a 
megszokottól eltérő szempontokat, de jó 
volt felfrissíteni azt a történelmi anya-
got, ami szép lassan de elkerülhetetlenül 
kikopik, kifelejtődik főleg az idősebb 
korosztály emlékezetéből, vagy még a 
fi atalokéból is, akiknek ez a téma már 
csak nagyon másodlagos érdeklődési 
körükhöz tartozik.

A szokásos tea közben és után a részt-
vevők még sokáig beszélgettek, vitat-
koztak a sok-sok elmondott histórián 

egy kellemes 
szombat délután 
keretében.

kalandos szökéseikről. De 
nemcsak papíron dolgozik 
összeszedésünkön, hanem például egy-
részt egy ötletes Világklub megalapí-
tásával, ami a hazalátogató magyarok 
találkozóhelye a Budai Várban, másrészt 
további rendezvények szervezésével is: 
Világbál, nemzetközi üzleti konferenciák, 
világkiállítások, Hungaricum Fesztivál. 

És most itt van a kezemben az AMH 
májusi száma: leírással és fényképekkel 
igyekszik Benedek László temetését 
közvetítetni az egész világon Lászlót 
mélységes szomorúsággal gyászoló ro-
konainak és barátainak. Dr. Tanka is 
hozzájárult ehhez a híradáshoz. Írásán 
átsüt őszinte velünk érzése, és ez olyan 
valami, amit nemigen kapunk roko-
nainkon kívül más otthoni honfi társunk-
tól. De kaptuk attól, aki felénk fordult, és 
valódi barátunk lett. 

Mai írásom szűk keret arra, hogy ecse-
teljem Dr. Tanka László minden eddigi 
munkáját. Azonban kiemelem, hogy nem 
itt ér véget elképzelt és felvállalt misz-
sziója. Még sok terve van. Harmonikus 
családi háttere, őt mindenben támogató 
felesége biztosíték arra, hogy rendre 
mindent valóra is tudjon váltani - tulaj-
donképpen a külföldön élő magyarság 
szerencséjére... 

nyos erdélyi református templomot; egy 
egész hegyoldalt elfoglaló magyar bencés 
atyák Szent Imre kollégiumát és Szent 
Gellért kolostorát; a Magyar Nép terén 
az Árpád szobrot. És vehette tudomásul, 
hogy október 23-a a város székházában 
hivatalosan ünnepelt „Magyarok Napja”!

Ez a hozzáállás a szétszéledt magyar-
ság felkutatásához és kiértékeléséhez 
nem máról-holnapra született. Dr. Tanka 
már 1999-ben megalapítja az American 
Hungarian Panorama, első és egyetlen 
magazint, amely, saját szavai szerint „a 
nyugati magyarság gazdasági, kultu-
rális életét, munkáját, magyarországi 
kötődéseit, kapcsolatait mutatja be”. 

Nemsokára már köteteket ír a közelről 
megismert amerikai, ausztráliai, új-zé-
landi emigránsokról, meneküléseikről, 

Az idei São Paulo-i 
magyarság Március 15-i ünnepélyén Dr. 
Tanka László Budapestről volt az ünne-
pi szónok. - Sajnos nem tudtam idejében 
beküldeni ezt a beszámolót, hogy a má-
jusi számban megjelenhessen. Azonban 
ami késik, nem múlik: minden fontos 
eseményt jelentek. Dr. Tanka László és 
felesége, Iréne látogatása Brazíliában 
nemcsak fontos, de nagyon fontos ese-
ményünk volt. 

Nagyon fontos, mert Dr. Tanka valami 
olyasmit hozott magával, amit - talán 
Borbándi Gyulán kívül - senki más, még-
pedig ezt: „Halló, brazíliai magyarok, 
kíváncsi vagyok rátok, érdekel, hogy s 
mint éltek, mit adtatok Brazíliának és mit 
kaptatok tőle, hogy élitek meg külföldön 
magyarságtokat...”. 

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

Magyarországi látogató
Így felsorakoztatott bennünket is a fon-

tos külföldi magyar gócpontok mellé. Mi, 
akik már egy elfelejtett holtágnak képzel-
tük magunkat, megjelentünk egy világ-
szerte olvasott színes képeslapban…

És Dr. Tankának ez a dél-amerikai 
felfedező kőrútja nem egy hirtelen fel-
lobbanó kíváncsiság eredménye, hanem 
tudatos programjának része, misszió, 
amit valaha feladott magának: felmérni 
a világon szétszórt magyarság eredmé-
nyeit, befolyását a befogadó országra, 
mert véleménye szerint minden, amit 
a magyarok külföldön teremtettek, az 
összmagyarság kincse, öröksége.

Ezzel a lelkülettel nézte végig a Tanka 
házaspár a São Paulóban található „ma-
gyar lábnyomokat”: az anastációi Szent 
István Király katolikus és a lapai fator-

Buenos Aires-i eseményekMindszenty megemlékezés a 
Mindszentynumban 

Ünnepélyes mise keretében emlé-
kezett meg május 4-én García 

Mata SJ Mindszenty József bíboros és 
P. Domonkos Lászlóról. A cserkészek 
díszőrséget álltak, és jelen voltak a 
magyar kolónia egyes egyesületeinek 
vezetői. Az olvasmányok és az énekek 
magyarul hangzottak el. Köszönet Mis-
kolczy Dóra orgonakíséretéért. 

Az ünnepi ebéden jelen voltak a magyar 
Református és az Evangélikus egyház 
vezetői és az AMISZ elnöke. Utána 
következett a Közgyűlés. Fóthy István 
elnök beszédében részletesen elemezte a 
Mindszentynum jelenét és jövőjét: „Ha 
nem teszünk most valamit, tíz év múlva 
nem létezik ez az Intézmény. Nincs idő 
még egy generációváltásra, akik he-
lyettünk végzik majd el a munkát”.

Az újonnan megválasztott vezetőség-
nek célkitűzései: „Auditorio Mindszenty-
num” név alatt a nagytermemből egy ka-
marakoncert termet létrehozni, valamint 
egy „Mindszenty Zarándokházat”, avagy 
„Hostal del peregrino”-t, a Római Szent 
István Zarándokház mintájára létesíteni 
az anyagi önfenntartás elérésére.

Az új vezetőség: Elnök: Fóthy István; Alel-
nökök: Bobrik György, Gosztonyi Gyula, Honfi  
János; Gondnok: Paál Magdi; Pénztárosok: Dr. 
Tamásy Júlia, Dr. Alitisz Constantino; Titkárok: 
Trefán Erzsi, Szentkirályi Edina; Háznagy: Arq. 
Magyar József; Ellenőrök: Rakolczay Judith, 
Dr. Jorge Puricelli, Dr. Farkas Árpád, Rábai 
Katalin; Választmányi tagok: Farkasné Ercsey 
Judith, Grebenár Gizella, Kovács Olga, Lányiné 
Miskolczy Dóra, Meleghy Zsuzsanna, Siráky 
Magdolna, Szakay Katalin, Szakváry Zsuzsanna, 
Móriczné Nizsalovszky Mária, Monostoryné 
Kövesligethy Ildikó,Trefánné Árvai Erzsébet. 

(Fóthy István beszamolója alapján)

Az Irodalmi 
Társaság nevében 
Terek Zsófi  és 
Redl Iza köszöntik 
a sikeres előadót      

        Fotó Jakab

L e i d e m a n n 
Sylvia pontosít 
Néstor Echeva-
rría kritkusnak/
La Prensa/és a 
tv-ből közismert 
Canelának 

Fotó Jakab

Tanka László magyarázza munkáját 
Dr. Misi Gyula magyar konzulnak  Egy lelkiismeretes riporter

 A São Paulo-i repülőtér: a Buenos Airesből 
érkező Tanka házaspárt fogadja a szerző 

Ebéd egy tipikus brazil étteremben

Interjúkészítés közben

 Tanka László és Iréne a Praça do Povo Húngaron 
- az Árpád szobor előtt 

Búcsúvendéglátás: b.-j.: Dr. Tanka László, Sau-
rer Ingrid háziasszony, Tankáné Iréne, a szerző 
(ülve)

Bonczos Zsuzsa előad 
Fotó Jakab

Gráf Zsuzsa 
megkezdi 
előadását 

Fotó Trixi 

Az előadás után igen jó han-
gulat vette körül a népszerű 
Zsuzsát. Itt Leidemann Sylvia 
kollégával ünneplik sikerét
Fotó Trixi

Leidemann Syl-
via, az Ars Hun-
garica művészi 
vezetője 
Fotó Jakab 

Székásy Miklós, 
az Ars Hunga-

rica elnöke 
Fotó Jakab
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rolódásnak nevezhetnénk. 
Aki ui. a társadalmi gondok, 
a korrupciók ellen hadakozik, az előbb vagy 
utóbb megkapja a „szélsőséges” bélyeget. 
S innen már csak egy lépés az antiszemita 
minősítés. Akitől viszont el kell határolód-
ni! Az elhatárolódás ideig-óráig nyugalmat 
jelent... A téma ébren tartásáról a liberális 
kézben lévő média gondoskodik. Mindig 
van egy ellenségkép, amelytől el kell hatá-
rolódni és ahová embereket be lehet sorolni! 
Orbán Viktort is meghívják időről-időre 
ilyen tv-műsorokba, ahol, mint hajdan az 
elszámoltató bizottság előtt, ettől vagy attól 
el kell határolódni.

Újra igaz a régi mondás: „Ha nyugal-
mat akarsz - ne kérdezz semmit!” Ne szólj 
szám, nem fáj fejem! - A holokausztizmus 
bástya mögött élők viszont, akik szinte 
ugyanazok, akik korábban érinthetetle-
nek voltak, ugyan úgy, következmények 
nélkül megtehetnek mindent, akárcsak az 
osztályharc idején. Ennek ugyan sehol se 
lehet megtalálni a törvényi alapjait. De csak 
próbálja meg valaki ezt feszegetni...

Konkrét példát említve: Elmúlt évben 
egy liberális rádióban elhangzott: „Legszí-
vesebben kiirtanám az összes keresztényt!” 
A nyilvánvaló provokatív kijelentésen 
felháborodott ezrek tüntetést szerveztek, 
ahol igen tárgyilagosan és visszafogottan 
beszédet mondott Döbrentei Kornél közíró. 
A tüntetésen, máig tisztázatlan körülmé-
nyek között, elégettek egy izraeli zászlót, 
ami „csak úgy, véletlenül” (mint Schröder) 
odakerült... Majdan egy hónap elteltével 
Döbrentei Kornélt leszállították a London-
ba tartó gépről a légi utazás biztonságának 
veszélyeztetése miatt. Az üzenetértékű, 
megalázó intézkedést senki nem kutatta, 
és senki nem tiltakozott! Azóta Kornélról 
szinte hallani se lehet. Hát így működik a 
láthatatlan erő, amit tisztelni kell. Ebből a 
képtelen helyzetből, módszeresen megfé-
lemlített, megvadított társadalomból kelle-
ne visszatalálni a békés, nyugalmas élethez.

Határainkon túli eseményekről nagyon 
röviden: Szlovákiában Ján Slota, a szlovák 
nacionalisták (SNS) vezetője, a szlovák 
kormány tagja, olyan térképet tett közzé 
Internetes lapján, amelyen Magyarország 
már nem is létezik! Dunántúlt Ausztriához 
csatolta, az Alföldet pedig Szlovákiához. 
Mindezt az Európai Unió tagjaként. A do-
logban az a fi gyelemre méltó, hogy Göncz 
Kinga külügyminiszterünknek erről semmi 
nem jutott eszébe... 

Kisebbségi kormányzás vette kezdetét 
a hazában. Új kormány alakult: a 3. Gyur-
csány kormány. Ami azonban úgy fest, hogy 
minden marad a régiben. Vagyis: a verebek 
felrepültek ugyan, és visszaszálltak, de u-
gyanazon verebek maradtak... Mindössze a 
három SZDSZ-es miniszter (szabad madár) 
távozott... Lényegében tehát az SZDSZ 
zsarolási potenciálja nőtt még nagyobbra, 
hiszen most már semmi se gátolja őket 
abban, hogy a „szívességeknek” megkérjék 
az árát. Hogy meddig tart mindez? Nehéz 
jóslatokba bocsátkozni. A jelekből ítélve 
a szocialisták szíves örömest lecserélnék 
a miniszterelnököt, mert személye olyan 
már számukra, mintha egy parazsat kel-
lene kézben tartani. El is kezdődött bizo-
nyos szocialista körökben egy homályos 
manőverkísérlet a menekülésre. Egy másik, 
hirtelen meggazdagodott szocialistával, 
Kapolyi Lászlóval próbálkoztak a hírek 
szerint, aki korábban mint ipari miniszter 
építette a szocializmust. És hogy-hogy nem, 
rendszerváltáskor megszerezte a szovjet 
államadósság jelentős részét... Ezekből a 
milliárdokból építette ki birodalmát, és hoz-
zá begyűjtötte a Magyar Szociáldemokrata 
Párt elnöki címét is, és természetesen listán 
bejutott parlamenti képviselőként, képviseli 
a szocialista szavazókat. Már ezekből a 
pozíciókból is látható, hogy Kapolyi nem 
egy elveszett ember...

Hogy mekkora is volt a szovjet állam-
adósság? Erre nézve talán annyit, hogy 
annak idején az orosz kormány a fennálló 
államadósság fejében többek között vállalta 
volna annak a metróvonalnak a megépíté-
sét, amivel közel tíz éve próbálkozunk, és 
most, hogy belefogtunk, majdnem bele is 
rokkanunk... No de a magyar elit úgy vélte, 
hogy jobb helyen van ez a temérdek pénz 
Kapolyiék számláin...

Bizonyára ennek tudhatóan jött az az 
ötlet, hogy most, amikor baj van a kormány-
zással és a párt népszerűsége a bányász 
béka alatt van: Kapolyi tehetne valamit. 
Szociáldemokrata zászló alatt, Gyurcsány 
nélkül, átmenthetnék a kiábrándult szo-
cialista szavazókat egy hasonló új pártba. 
Ami szebben is hangzik, és meg lehetne 
szabadulni a véres koloncoktól, más szerep-
osztásban mehet tovább a „párt” szekere. 
Erről szólt volna állítólag a Kapolyi-féle 
elvetélt manőver.

Merthogy résen volt ám a jelenleg ha-
talomban lévő Apró klán! És - ha hinni lehet 
a pletykáknak - nyilvánosságra dobták azt 
az anyagot (hangfelvételt, számlát), amely 
szerint Kapolyi László pénzt fizet egy 
magánnyomozó társaságnak, akik - elmon-
dásuk szerint - azt a feladatot kapták, hogy 
szerezzenek kompromittáló anyagot Orbán 
Viktorról és Simicska Lajosról (aki koráb-
ban az Adó és Pénzügyi Hatóság vezetője 
volt). Mindehhez Kellet László közpénz-
ügyi államtitkár (ilyen is van) adta állító-
lag az ötletet és Kapolyi „szívességből” a 
milliókat... Erről ír most az ellenzéki sajtó 
és erről szól a közbeszéd.

Vagyis: az ügy amolyan magyar Water-
gate üggyé nemesedett, aminek követ-
keztében Kapolyi László aligha rúghat 
már labdába. Viszont az „Apró”-vonal 
megerősödve került ki ebből a tusából. 
Sakknyelven szólva: patthelyzet van a 
pártban.

Talán mondani is felesleges, hogy 
Kapolyi László mindent tagad, és megfe-
nyegette azokat a sajtóorgánumokat, akik 
a fentebb elmondottakat mint tényt adják 
közre. Ami bizony a magyarországi viszo-
nyok között tovább bonyolítja a helyzetet. 
Hiszen ami a jogszolgáltatást illeti, az nem 
azonos az igazságszolgáltatással. Így van ez 
már évtizedek óta: ami tegnap igaz volt, az 
ma már nem igaz. És mindez megfordítva 
is lehetséges. Így lapunknak nem áll mód-
jában Kapolyi László érintettségét, avagy 
ártatlanságát tényként közölni!

Talán ennyit a nagy politikáról, a 
szóbeszédekről, a belharcokról. Több időt 
nemigen érdemes rá fecsérelni. A hétköz-
napi élet, ha nem is ennyire bonyolult, de 
van ilyen izgalmas. Kezdetét vette ui. a 
szigorúság! Ami leginkább abban ölt testet, 

hogy a gyorshajtókat 300.000 forintra is 
megbírságolhatják. A tilosban parkolóknak 
30.000 forintot kell fi zetni. Akinél pedig 
csak egyetlen ezrelék alkoholt mutat ki a 
szonda, annak nyomban elveszik a jogosít-
ványát, és hasonló retorziókra számíthat. 
Ebből következik, hogy a havi ötvenezer 
forintból élő nyugdíjas - ha még van 
gépkocsija - igazi kalandra vállalkozik, ha 
útnak indul a magyar utakon...

A szigorúság az élet más területein is 
virágzik. A fekete gazdaság kifehérítésére 
különféle szakbizottságok, tanulmányíró 
társaságok és kommandók alakultak.

Ilyen volt korábban a borkommandó 
és ilyen a húskommandó, akik a hentesekre, 
húsfeldolgozókra, lacipecsenye árusokra, 
vendéglősökre specializálódtak. Vezetőjük 
az Országos Fő Állatorvos. Ez ügyben 
olyan hírek is befutottak, hogy Csákvár 
környékén lelkes aktivisták már ott tartanak, 
hogy összeírták a füstölőket és a böllére-
ket, akik ugye a disznóvágásokból némi 
adózatlan jövedelemre tesznek szert, és ki 
tudhatja? Még meg is gazdagodhatnak…

Szigorúan ellenőrzik a kertészeket, 
szőlősgazdákat is. Lejártak már azok az 
idők, hogy a sógor, koma fogta magát és 
elment szüretelni segíteni az apósékhoz. 
Ha ezt most megteszik és a hatóság raj-
takapja őket, akkor bizony jön a bírság. Az 
erre kiképzett „szakemberek” bokrokba 
bújva távcsővel is fi gyelhetik a mit sem 
sejtő, gyanútlanul szüretelő rokonságot 
- és a rajtaütés nem marad el! A félelem 
tehát ott van újra a szüretelő kád mögött...

Külön vám és pénzügyőr csapatok 
ellenőrzik a kereskedőket. Az olyan ak-
cióknak - akár a háborúban - nevük is van. 
Karácsony előtt indult például a híres-
hírhedt Csillagszóró Hadművelet. Ebben 
több ezer pénzügyőr vett részt és a „go-
nosz” kereskedők több százmillió bírságot 
fi zettek. Most a fóliasátrasokon van a sor. 
A zöldséget termelő, fóliasátrat használó 
kertészeknek építési engedélyt és tervet 
kell készítetni, illetéket kell leróni a sátrak 
után. A piacon árusító kofáknak a zöldség 
zöldjéről is számlát kell adni! 

Érdemes megemlíteni annak a cukrász-
nak az esetét, akinél nem olyan régen több 
száz beiglit és dióskifl it foglaltak le egy 
rajtaütés során. A szerencsétlen cukrászt 
milliókra büntették. Az efféle híreket mint 
elrettentő példákat és mint győzelmi jelen-
téseket közli a liberális média.

Csupán arra nem gondolt még senki, 
és arról nem beszél a média, hogy vajon 
miért választják ezt a keserves utat ezek 
az emberek? Vajon miért nem próbálnak 
meg törvényes úton, nyugodtan dolgozva 
boldogulni? Hiszen szebb s jobb állapotot 
nem lehet elképzelni annál, mint hogy 
valaki saját céget, üzletet alapítva, tisztes 
munkával hírnevet, megbecsülést sze-
rez önmagának és családjának. A válasz 
egyszerű: a törvényes út, a kisember szá-
mára, szinte járhatatlan. Annyi az elvonás 
és olyan törvénydzsungelen, bürokrácián 
kellene átrágni magukat, hogy a feladat 
eleve reménytelen. És akkor ott van még a 
sok korrupt, ingyen élő ellenőr, aki tartja a 
markát... Mindehhez hozzáadódik a velünk 
élő irigységre alapozott ideológia a jól 
besulykolt dogma: „A piszok maszek”, „ki-
zsákmányoló kulák”, stb. Ez akkor is így 
van, ha ezt így, ebben a formában már han-
gosan nem mondja ki senki. Az irigység, az 
egymás ellen hangolás, a gyűlölet gerjesz-
tése viszont leleplezhető lépten-nyomon.

A régi fenyegetettségen, félelmen ala-
puló ideológia ott van a magyar közélet 
minden zugában, a zsigerekben. Fő vo-
nulata a társadalom kettéosztottságában 
érhető leginkább tetten. Néhányan ezt úgy 
fogalmazták meg: elment a kommunizmus 
de megjött helyette a holokausztizmus. A 
heti két-három holokauszttal kapcsolatos 
téma: film, megemlékezés, koszorúzás, 
feljelentés, nyomozás, gyanúsítás, tüntetés 
már-már természetes. Legutoljára Schröder 
volt német kancellár járt itt véletlenül egy 
ilyen tüntetésen (tőle származik a „véletlen” 
meghatározás). A táradalomban kialakult 
egy védekező mechanizmus, amit elhatá-

  Így élünk,  éldegélünk . . . 
(levélrészlet Magyarországról)

Jó hírek akadnak viszont Délvidéken. 
Végre-valahára összefog a két magyar párt, 
és koalícióba tömörülve indulnak az új 
szerb parlamenti választáson. Így minden 
remény megvan arra, hogy legalább öt par-
lamenti helyet megszerezzenek. Igaz, ehhez 
Orbán Viktorra is szükség volt, aki most a 

Bartal Klári:
Magyar bánat

A Tátra csúcsán olvad már a jég
És véle üzen a bús Felvidék.

Apám hazája könnyekről susog
S hogy sok volt már a rúgás és szitok.

Kincses Erdélynek felém sír szava,
Bánát keserve: anyám sóhaja

S a Székelyföldön a kemény parancs:
Nem lehetsz magyar!- majd csak belehalsz.

Nekem zokogja bánatát a szél,
Ország házában akár mit mesél,
Szónokol hévvel teli zseb ura.
Ki esdeklésre nem hajlott soha,

Kinek istene nem volt: csak a pénz,
Hogy is érthetné egy nép életét?
Kinek e térség nem az otthona,

Világpolgárként csöppent csak oda,

Szent sírjainkon ki vígan tapos
S ügyesnek tartja azt, ki csak lopott,
A szeri puszta, kinek csak „duma”,

Mint Csíksomlyón a síró Mária,

Útszéli Krisztust ki nem süvegel,
Ki férfi úként más férfi t ölel,

Kinek koronánk fejfedő csupán,
Keresztünk röhej s arra jó talán,

Hogy mi hordozzuk - bírja még a nép -,
Száműzné Adyt, Arany énekét.

Ki nem érzi, hogy szent szó az „anya”
/Egy van csak szentebb - és ez a „haza”/,

Nem üzen annak semmit ez a táj,
Nem érti soha, nekünk hogy mi fáj.
S ki dicső múltat oly bőszen tagad,

Közöttünk él csak - de nem magyar az.

Nagymajtény, Arad kinek nem sajog,
Egy nép keservén az csak vigyorog.

Neki Te semmi, „átkos múlt” maradsz
S észre sem veszi: nem úr, bábu csak.

S mindegy, a parancs honnan is ered,
Kelet- s Nyugatra egyformán liheg
Egy nép rabságban. De a szolga ő.

Igazunk döntse el majd a jövő!

http://www.politics.hu/20080417/slovak-nationalist-party-removes-   http://www.sns.sk/   http://www.slota.sk

kampány időszakában vette a fáradságot, 
akárcsak Tőkés László választási kampánya 
idején: lelket öntött a határon túli magya-
rokba, összefogásra buzdította őket...

Hát így élünk, éldegélünk, egymásért 
aggodva, fogat összeszorítva...

Barkuti Jenő 
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Elhalálozott: Wetzler Lito, 69 éves korában hosszú 
betegség és 42 éves házasság után hagyta magára kedves 
Valentín Alsina-i előfi zetőnket, Török Icát. Osztozunk 
gyászában!
- Tudomásunkra jutott, hogy Uruguayban hirtelen el-

hunyt Szinovszky Dezső barátunk. Igyekszünk bővebbet 
megtudni.
- Balla Antal volt tánctanár Jobbágytelken meghalt. 

Nagy veszteség a néptáncmozgalomnak és a helybeli 
Múzeumnak. Regöseinket is ő fogadta útjukon. Következő 
számunkban búcsúztatjuk.
Betegeink: Szénásiné Kati sietett a nyugdíjasok ebéd-

jére, elesett és csípőcsonttöréssel kórházba került. Férje, 
Szénási Pál, a Valentín Alsina-i Dalkör elnöke nem tágít 
ágya mellől. Hamaros és fájdalommentes javulást kívánunk 
kedves Katinak!
Falcionené Marianne, Villa General Belgrano-i hűséges 

és lelkes előfi zetőnk 3 hónapig súlyos betegen feküdt a 
kórházban húgyvezeték gyulladással. Újból otthon, még 
gyenge állapotban ágyból kelve elesett, és sajnos megint 
ágyban fekszik. Kívánunk neki mielőbbi fölerősödést!
- Bund Zsuzsi, Mar del Plata-i kedves olvasónk lábtörést 

szenvedett és most az egyhónapos járógipszet kell meg-
szoknia… Javulást, és türelmet!
- Kovács-Baráth Babszi teljes kivizsgálásra kórházba 

került. Kívánjuk, hogy az eredmények jobb kedvre derít-
sék, hogy újból tudja élvezni kiterjedt baráti körét!
- Zumpf Guszti barátunk újból kórházba került beható 

kezelésre. Kívánjuk, hogy mielőbb szabaduljon, és otthon 
lábadozhasson tovább!
- Schirl Klári barátnőnk erősen félrelépett… Több helyen 

törte el bokáját és lábszárcsontját, úgyhogy eddig már két 
ízben kellett megoperálni. A könyvtár nagyon nélkülözi 
kedves kisegítőjét! Kívánunk hamaros fölépülést!

- Szekeres Szabolcs sevillai lakhelyén sok 
héten át tűrhetetlen fejfájásokkal küzdött. A 
kivizsgálásokból kiderült: nem stressz vagy 
fáradtság ennek okozója, hanem egy kétolda-
las szubdurális vérömleny, ami rettenetesen 
nyomta az agyat, részbeni bénulást is okozván. 
Május 1-jén megtörtént a súlyos egyórás ope-
ráció, hála Istennek és a kitűnő agysebésznek 
most már az otthonában a javulás útján van.
                         *

Örömteljes hírek
- Lapzárta után történt a nagy esemény: A Wildei Magyar 

Egyesület vezetősége közjegyző előtt átíratta ingatlanát a 
Segélyegyletre. Bővebb híreket erről a valóban dicséret-
reméltó cselekményről a következő számunkban!
- Az idei 50. Cserkészbálra máris elkezdődött az asztal-

foglalás! Lapunk más helyén is említjük: a jubileumi alka-
lom díszes keretére való tekintettel jöjjünk el minél többen 
díszmagyarban, Bocskai-ruhában, ezzel kiemelvén a bál 
magyar jellegét!

Születtek: 
- Május 2-án megszületett Fóthy Istvánék 

15. unokája: Regueira Fóthy Ema, 3.300 
kg-val. Szülei Fóthy Csilla és Gustavo Re-
gueira együtt babusgatják a kis jövevényt a 
kistestvérekkel, Tamással (8) és Borjával (2).

- Megszületett Simone Pali kisbabája 
május 9-én: Simone Santiago, 3.500 
kg. Édesanyja Sofía Lombardi. Gratu-
lálunk, és csak azon bánkódunk, hogy 
Bakosné Baba már nem élvezheti kis 
dédunokáját!
- Megszületett Kohánszky Jenőné 

Micsinay Julika 8. unokája május 18-
án: Kohánszky Mora, 3.400 kg. Együtt 
örülünk a szülőkkel, Kohánszky Péter és 
Vanesa Cerrudoval és a büszke nagymamával! 

Születésnapok
- A múlt számunkban említett százéves özv. Göndör 

Józsefné leánykori vezetékneve helyesbítve Ertl. Gyer-
mekei: Nelli, Emma, József (Córdoba) és Éva (USA) 
együtt örvendenek a 8 unoka és 9 dédunokával a nagy 
kort elért dédinek.
- Siklósi Lajos Mar del Plata-i olvasónk május 1-jén 93 

éves lett! Ezért egy csoport barát meglepte 
otthonában, és teadélután keretében elfo-
gyasztották a fi nom tortát, amit unokái An-
gelina, Gabriela és Paula 
készítettek.

- Dúslakodunk a születésnapokban! 
Helyhiány miatt gyors fölsorolása az ápri-
lisi és májusi ünnepelteknek, kronologiku-
san: Miskolczy Dóra, Paál Magdi, Göndör 
Emma, Vass Gyöngyi, Graul Mónika 
(kerek szám), Rácz Zizi, Nagyiványi Pat-
rícia (kerek szám). A legtöbb ünneplés a 
Hungáriában, vagy kifejezetten az Olean-
der csoport szervezésében zajlott le, de 
mindig vidáman és a sok barát gaudiumá-
ra. Íme kis mesélő képgaléria – láthatjuk, 
hogy az ünnepeltek csakis jól érezhették 
magukat! Gratulálunk utólag is! (HKZS)

Vegyes események 
- Valentín Alsinán volt jólsikerült szüreti ebéd (ápr.13), 

danolással, sorsolással.

- Április végén Bonapartian Edi és Pérez Nati a barilochei 
magyarok meghívására 3 napos néptáncoktatásra utazott. 
Bővebben következő számunkban.
- Régi cserkészvezetők találkozója: A régesrégi vezetők 

Attila-csoportja egy része baráti és „boszorkányi” körben 
élvezi az együttlétet a Hungáriában (márc. 15) 

- Lajtaváryné B. Zsuszsinál megint jól sikerült a ruhavásár 
és kiárusítás, ahol gyakran sok ismerős asszony fut össze!
- Pataky László költözködése igen áldásos volt Regös és 

cserkész fi ataljaink részére, akiket nagyon hasznosan aján-
dékozott meg, amiért mindkét csoport itt fejezi ki háláját!
- A hajdani „Vénkisasszo-

nyok”: Balogh-Kovács Judith és 
Demkó-Belánszky Hapci Bue-
nos Airesből, Kesserű Judit New 
Yorkból és Grosschmid Mária 
Magyarországról a VKKlub 
50 éves létezését ünnepelték 
VK társuk Obrincsák Mária 
otthonában, Buziosban (Bra-
zília). Szép volt, rövid volt… 

1989 óta rendsze-
resen találkoznak 
a megmaradt öten, 
mert fél évszázada 
igazi, tartós, tá-
volságot és évti-
zedeket legyőző 
barátság született 
meg köztük fia-
tal éveik magyar, 
buenosi cserké-
szete alatt. 



Sok más történt, haláleset,
Lelkész se volt, ájtos kenet!

A „multik” otthon is működnek
Adóra nem sokat szentelnek,
Dús céghaszon és nyereség, 
Az adó csak két százalék!

Bár a nép még nem éhezik,
De (Morvai) Krisztina is létezik,
Könyve is van, jaj, de hercig
A kormánynak bíz nem tetszik!

(Nálunk is van Cristina
Moyanóval lavina.
Ködös, füstös a főváros
A tüdőre kissé káros!)

A jövőre a prognózis?
Politikus, á mire is,
Maradjon csak üzletember
Magyar voltál? –“oh, remember!...”

Köszönjük az ittlétedet,
Előadást, értékedet,
Jöjj el újra hamarosan
A Hungba, így kamatosan.

Legyen ennek sok gyümölcse
(Hisz Kirchnernek ő nem öccse,)
Szívünk csakis Tehozzád húz -
Ezt gondolja, ezt állítja,
Egy Hung-tag, a vidám Zengúz!

Szőnyi Ferenc előadása a Hungáriában
Szőnyi Ferenc volt magyarországi nagy-

követ argentínai hivatalos kiküldetése alatt 
bebizonyította, hogy nemcsak diplomáciai 
föladatát tudja ellátni, hanem barátok 
szerzésére is képes. Ezért április 18-án 
rögtönözve toborzott előadására sokan 
jelentek meg a Hungária ZIK termében. 
Kiadós képet adott a jelenlegi magyarorszá-
gi helyzetről és közhangulatról, ami bizony 
nem volt lélekemelő, és a hallgatóság nagy 
részét zord, morózus hangulatba merítette. 

Az estet azonban megmentette a kolónia 
hivatásos versfaragója, Schirl Pál, költői 
nevén Zengúz, aki úgy ül le bármilyen 

gyűlésre vagy előadásra, hogy maga elé tesz egy ív fehér 
papírt, és látszólag álmos gondolataiban elmerül - vagy fi gyel 
intenzíven? Nem tudhatni… De még le sem csendesültek az 

előadás utáni tapsok, amikor a 
nyárutó napsütéses argentínai 
időjárásától különösen megih-
letett Pali fölpattant és vers-
formában visszaadta az imént 
hallottakat, külön méltatva a 
szintén jelenlévő Gráf Zsuzsát. 
Közöljük, nemcsak mert az Ol-
vasó a költeményből mindenről 
szakszerűen értesül, hanem mert 

a verssorok bom-
baszerűen robban-
tak be, váratlan 
és jól jövő katar-
tikus hatással a 
társaságra. Szőnyi 
Ferenc előadó pe-
dig elővette (sze-
rencsére létező) 
humorérzékét, és 
a szerint viszo-
nyult a nem várt
- derűre változott! - 
hangulatra.

 (HKZS) 

M i t  h a l l o t t  a z  A M H  ? Federné Veér Julianna (Juliska), 
a Midszentynum volt pénztárosa, május 
8-án az örök hazába költözött. 

Az Úr adjon neki örök nyudodalmat. 

A Katolikus Szövetség

A fölvidult hall-
gatóság része, 
b.-j.: Hann-né 
Hédy, Honfi  
Jancsi, Papp 
Jenő (az 
asztalfőnél), a 
lelkes verselő, 
Kurucz László, 
Dr. Bassó 
Zsuzsanna, 
Hann Gerda. 
A háttérben: 
Kiss Péter 
és Némethy 
Kesserű Judit                                                            
Fotó Trixi 

MAGYAR MOZI A HUNGÁRIÁBAN
VASÁRNAP DÉLUTÁN 18.30-KOR

 Június 29: EGY MAGYAR NÁBOB (Jókai Mór)
 Július 27:  EGY INDIÁN PÁRIZSBAN  
(Un indien dans la ville) Vígjáték. Szereplők: Thierry 
Lhermitte, Patrick Timsit, Arielle Dombasle és 
Miou-Miou  (szinkron magyarra)  

Szeretettel várunk!
Belépő: Tagok 5.- Vendégek 8.- Nugdíjasok és fi atalok 2.-

Az ember mindent elkövet,
Hogy jöjjön az EX nagykövet,
Terített asztal, nyolcvanfőnyi
Éljen Ferenc, dicső Szőnyi!

Végre itt van, ez helyes és „brav”
Vele eljön nagyságos Gráf,
Ki nem teniszes, nem is Steffi 
Kodálykövet ő, a Zsuzsi!

Nem csalás és nem ámítás
Beszéd alatt nincs ásítás (?),
Ferenc beszéde paprika,
Mert ilyen a politika.

Az MSZP, nincsen mese
Egyre kisebb az ereje.
SZDSZ-el országsodrók,
Vagyis való drótostótok!

(Dávid) Ibolyának nincs bocsánat
Áruló kap bitó vádat!
Már szoros a pocakszíj,
Gyurcsány duma napidíj.

Hiányzott ott az etika,
Amikor ő egykor mondta: -
„Hazudtunk mi, nappal-este” -
Míg a trágár hatást leste.

Becsület nincs, sok a vagány
Megmarad ám bíz sok cigány.

Sajnos még mindig vannak elmaradt előfizetők. 
Emlékeztetőnek kérjük nézzék meg az egyéni lejárási 
dátumot az újság fedőlapján, a címkén! Köszönjük a befi zetést, 2 hó-
nap késés után ui. kénytelenek vagyunk a lap küldését beszüntetni. 

Az ünnepelt Miskolczy 
Dóra, Vágó Csilla

b.-j.: Barkáts Bárbara, 
az ünnepelt Vass Gyöngyi, 
Graul Trixi és háttérben 

Theész Anna Rózsa

Rácz Zizi is elfújja 
gyertyáját!

Az Oleander csoportnak elé-
vülhetetlen érdemei vannak 
az „elkallódott báránykák” 
visszacsalogatásában a 
nyájba! b.-j. állva: Kerekes Ági, 
Juhász Karold,  Gloria Etcheve-
rry, Vágó Csilla, Martha Valdés, 
Miskolczy Dóra, Ányos Bea, Me-
gyery Edith, ülve: Barkáts Bár-
bara, Vágó Imola, Moys Magdi 
(Mo-ról vendég), Vass Gyöngyi, 
Mattyasovszky Mókus

Az újabb ta-
gok az Olean-
der hölgyko-
szorúban:
b.-j: 1. Jancsó 
Júlia, 2. Alejan-
dra Rojas, 4. 
Meleg Piroska, 
jobbra hátul ma-
gas Gál Kati 

b.-j. ülve: O. Mária, B.-K. 
Judith, G. Mária; állva: K. 

Judit, D.-B. Hapci   

b.-j. állva: Rajczy 
Kati, Micsinay Ma-
rika, Balogh An-
gyalka, Földházy 
Gaby, Pejacse-
vich Letti, Theész 
Kuki ,  ülve:  Ba-
logh-Kovács Ju-
dith, Kövágó Nor-
ma, Kesserű Judit, 
Demkó-B. Hapci

Szénási Pál elnök 
és felesége Kati 
hallgatják Király 

Zsolt magyar konzul 
fölszólalását

 A megszólított is derül! Körülveszik Zombory István 
Dudi, a Hungária üv. alelnöke, és Gráf Zsuzsa, 
Liszt-díjas karnagy Budapestről                      Fotó Trixi 

Schirl Pál, a mi rögtönző versfara-
gónk fölpattant... Fotó Trixi 

Szőnyi Ferenc meg-
kezdi előadását 
Fotó Trixi

Operációja 
másnapján 

Pali, a büszke papa

Ritkán hiánycikk a jó hangulat a Hungáriában! (a jól sikerült május 
1-ji asado végén) b.-j. állva: Demes Ferenc, Moys Magdi, Zöldi Marci, 
Vágó Csilla, Julia Valdés, Ányos Bea, Kerekes Ági, Vágó Imola, Vass 
Mátyás, Barkáts Bárbara, Mattyasovszky Mókus, elötte lánya Navesnik 
Anna, Miskolczy Dóra, José Luis Valdés, Franco Mangone; ülve: Gloria 
Etcheverry, Képíró Magdi, Halaman Kati, Vass Gyöngyi

Alsinán is nótáznak!

b.-j.: Némethné Lenke, Lomniczyné 
Letti, az ünnepelt Göndör Emma, 
Zöldi Márton, felesége Cristina, 
Lindqvistné Hapci

b.-j.: Vass Gyöngyi, az ünnepelt 
Paál Magdi, Martha Valdés
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- Április második felében Móriczné Marika pompás 
ebédet rendezett barátnőnk, Kemenes Edith búcsúztatására 
a “Palmeras” étteremben, Olivoson.  Edith már hosszú évek 
óta az argentin hideg telet élettársával, Farkas Nándorral 

Budapesten tölti. Minden irigység nélkül kívántunk neki 
sok szerencsét és boldogságot, bár nekünk hiányozni fog. 
Nagy volt az öröm, amikor Szőnyi Ferenc rég nem látott 
barátunk megjelent közöttünk. Előző nap érkezett Magyar-
országról, és örömmel tett eleget Marika kedves meghí-
vásának, mert így egyszerre köszönthette az egybegyűlt 
hölgykoszorút. 

Edithet csa-
l ád i  kö rben , 
unokánk Zom-
b o r y  C a r o 
születésnapján 
is búcsúztattuk. 
Zombory nagy-
papa biztosan 
büszke lenne, 
ha látná, milyen 
remek unokái 
vannak. Sze-
retnek tanulni, 
szeretnek sportolni, remekül beszélnek 3-4 nyelven. Emel-
lett marad kedvük részt venni minden magyar ifjúsági 
munkában, így a Zrínyi Körben is.

- Májusi Eseménynaptárunk a Magyar Intézmények 
közgyűléseinek behívásáról ad hírt. Április 27-én a 
Református előkészítő Közgyűlésén vettem részt. Az 
egyháztagok komoly megfontolások után a gyülekezet 
székhelyének, épületének értékesítését, vagyis eladását 
szavazták meg. 

- Május 4-én Mindszenty bíboros emlékmiséjére gyűlt 
össze a kolónia színe-java. A misét követő díszebédre és 
közgyűlésre Fóthy István, a Mindszentynum elnöke engem 
is meghívott. Mit tegyen az ember, ha két helyre egyszerre 
szeretne elmenni? Hiszen a Református istentisztelet va-
sárnaponként 10 órakor kezdődik… Úgy határoztam, hogy 
elmegyek imádkozni a református templomba és meghall-
gatom Tóth Kristóf református lelkész prédikációját, utána 
elrobogok ünnepelni a Mindszentynumba. A sors úgy hozta, 

hogy 11.30-kor a mise még javában tartott. Örültem, hogy 
időben megérkeztem García Mata kanonok prédikációjára. 
Nagy tisztelője vagyok. Megemlékezett Mindszenty bíboros 
bizonyságtételéről, mint minden keresztény példaképéről. 
Alapigéje, bibliai üzenete a „Keresztség szentségéről”, 
annak egyetemes értelmezéséről, jelentőségéről ugyanaz 
volt, amit 1 órával azelőtt a református lelkész szájából 
hallottam. Ez igen mély hatással volt reám. Mindkét lel-
készen keresztül a Szentlélek szólt hozzánk. 

A kitűnő ebéden örömmel üdvözöltem a valóban öku-
menikus, nagy baráti társaságot. Fóthy István (ügyesen a 
desszert előtt) felolvasta rövid és velős beszámolóját és 
programbeszédét. A beszámoló, akárcsak a Szentbeszéd, 
nagyon hasonlított a református gyülekezetéhez. A prog-
rambeszéd már nem annyira. Mi a jelenlegi helyzet?

A magyar keresztény gyülekezetek sorsa Argentínában 
ha nem is azonos, de hasonló. Adva van minden esetben 
egy értékes ingatlan, egy élő, nagy gyülekezetre tervezve. 
A valóság ma: az értékes „objektum” karbantartása proble-
matikus. A magyar katolikus gyülekezet, hála Istennek és 
néhány mecénásnak - még él. A protestáns magyar gyüle-
kezetek éppen csak éldegélnek, mert kevesebben vannak 
és nincs mecénásuk. Gondolatom: nem tudnánk valahol 
templomhelyet választani, ahol magyarul, ökumenikus 
szertartással minden hívő magyar keresztény-keresztyén 
együtt imádkozhatna? Isten segítségével lehet. Etiópiában 
egy ilyen ökumenikus keresztény gyülekezet példáján bá-
mulva kérdeztem meg egy katolikus rendfőnöknőt, hogy 
mit gondol, a Pápa ezt megengedné? Válasza megható volt: 
„Elképzelhető... Egy misszióban többet enged meg a Pápa.” 
Kezdjünk most gondolkodni azon, hogy van-e szükség a 
XXI. században, Argentínában magyar „misszióra”?

- Május 1-jén a hagyományos asado a Hungáriában 
mindig vidám szokott lenni. Ragyogó napsütésben minden 
gondot félretéve vágtattam oda. Már az ajtóban feltűnt, 
hogy az ebédjegyekért sorba kellett állni. Sebaj, öreg 
barátnőim foglaltak asztalt Omarnál. Bölcs előrelátás, hála 
Monostory Ildikónak. A nagy ebédlőben nem volt több 
szabad asztal. Asztaltársaim jóindulattal figyelmeztettek, 

hogy ne köszöngessek, 
hanem rohanjak, mert 
csirke, marhahús, hur-
ka-kolbász ugyan van 
elég, de a disznóbor-
da már fogytán van. 
Hihetetlen! Amikor 
észrevettem, hogy a 
nagyterem is megtelt 
vendégekkel, elhittem. 

Szerencsére jutott 
mindenkinek a pompás 
sültekből, amit a klub 
vezetői nagy szakérte-

lemmel sütöttek, és a változatos finom salátákból, amiket 
Omar truppja készített. Nagy zsivajjal fogadtuk Zöldi 
Márton klubelnököt, midőn egy villára tűzött véreshurkát 
mint utolsó darabot kínált „sorsolásra.” Ilyen sem fordult 
még elő. Minden elfogyott… 

- A meglepetések nem szűntek meg. Olyanok köszön-
tötték lelkendezve 
egymást, akik ritkán, 
vagy soha nem jár-
nak a Hungáriába. 
Vass Mátyás  és 
Magdi, Budapestről. 
Barilochéból régi 
barátunk, José Luis 
Valdés, San Mar-
tín de los Andesból 
Roósz László, no 
meg helybel iek: 
Kesserű Ildikó fér-
jével, Pejkó Oszkár 
feleségével, a Magyar 
nagykövetség titkárság 
vezetője, Gál Kati fér-
jével és 2 gyermeké-
vel, a 101 éves Schirl 
Ilonka néni, a 2 éves 
Alitisz Conny egész 
családjával. 

A hangulat tetőfokára hágott. 
Senki nem pattant fel ebéd után, 
hanem nótázni kezdett. Dombay 
Jenci, Vass Mátyás, Szőnyi Fe-
renc voltak az 50 tagú lelkes kórus 

vezénylői. Akik nem emlékeztek a magyar nóták szövegére, 
megértéssel mosolyogva dúdoltak, vagy rendeltek másikat. 
Rázendítettünk a „nem-nem-nem, nem megyünk mi innen 
el” nótára - és maradtunk.

- Most, hogy válogatom a pillanatfelvételeket, jövök rá a 
siker és a rendkívüli hangulat titkára. A megbocsájtás, a sze-
retet, együttérzés szelleme mosolygott mindenki szeméből. 
Nagy viharban az állatok is egy csoportba verődnek 
össze. Összebújnak egy helyen, ahol védve, együtt biz-
tonságban érzik magukat. Argentin barátainkkal, magyar 
testvéreinkkel tökéletesen megértettük egymást. Fő, hogy 
alapelveink találkozzanak. Magyar Intézményeink között a 
Hungária az egyetlen, ahol a „hangadók” fiatalok, ahol egy 
olyan gyermek is járhat az óvodába, aki még nem beszél 
magyarul, ahol 3 generáció képes együtt mulatni. 

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

E semények

Ezelőtt 3 évvel, 
amikor elvállaltam 

a „Mi Történt” rovatnak megírását, nem 
tudtam, milyen kemény fába vágtam a fej-
szét. Úgy képzeltem, hogy az Argentínában 
élő magyar kolónia társadalmi életéről fogok 
szellemesen, egy kevés jóindulatú kritikával 
írogatni. Figyelmes Olvasóim biztosan 
megértik, hogy ez mostanában nem megy. 
Amennyiben úgy érezzük, hogy nekünk 2 
„hazánk” van, és mindkettő helyzete drámai, 
nem lehetünk közömbösek. Vagy háborgunk, 
vagy lemondóan belenyugszunk. Ne essünk 
abba a hibába, hogy könnyedén párhuzamot 
vonunk 2 hazánk drámája között. Argentína 
200 éves múltra tekint vissza. Magyarország 
több mint ezerre. Merem megcáfolni azt, 
aki egy Argentínában élő, őszinte optimista, 
bizakodó magyart bolondnak tart. Elfogadom 
inkább azt, hogy - naiv…

Talán emlékszik az Olvasó, hogy előző 
számunk bevezető témája a fegyverszünet, 
míg vezérfonala a reménység, egységben az 

Rövid jó  h írek:
Gátiné, Czanyó Kata barátnőnk április 

21-én hála Istennek és az orvostudomány-
nak szerencsésen túlesett egy komoly szív-
műtéten. Gábor 
fia egy feltűnő 
„mentőautóval” 
vitte haza, az 
ápolószemély-
zet bámulatára. 
Egyelőre még 
nem fogad ven-
dégeket, de egy-
egy rövid telefon-
hívásnak örül. 

erő, kitartás, béke gondolatai voltak.
Argentína egy a mezőgazdaságon meg-

gazdagodott ország, Dél-Amerika egyik leg-
büszkébb országa. Ma a többség a demokrá-
cia szabályai szerint választott kormányát egy 
kommunista frázisokba bújtatott, populista, 
kizsákmányoló diktatúrának tekinti. Március-
ban kezdődött a „két hatalom” közötti harc: 
a Földművelő tartományok harca a Főváros 
központi, visszaélő adó- és vámrendszere 
ellen. Május 2 volt a békés várakozásnak az 
előbbiek által kiszabott határideje. Még ma 
sem jött létre a kiegyezés, a békéről pedig 
szó sincs. Mindig azt hittem eddig, hogy 
minden nép megérdemli azt a kormányt, amit 
választott. Argentínában sokan nem voltak 
megelégedve a 2003-ban megválasztott 
elnökkel. Miért választották meg 2007-ben 
az általa kijelölt feleségét? Az ellenzék miért 
nem jelölt egységben, közös erővel egy jobb 
elnököt? Talán nem is volt jobb? Talán gyá-
vák voltak? 2008 márciusában úgy láttuk, 
hogy az ellenzék egységesen a mezőgazdák 

pártjára állt. Most, május közepén úgy tűnik, 
hogy még mindig döntetlen a harc - de a 
„harcosok” legalább nem gyávák.

Bátran kérdem: Miben reménykedjünk 
- mint argentinok, és mint magyarok, akár-
melyik Országra gondolunk? A békében, a 
jövőben. Békénk ne csak egy lemondó túlélés, 
hanem egy mindkét párt részére elfogadható 
kiegyezés legyen. Ennek alapja az ellenzék 
tiszteletben tartása, amennyiben az alapvető 
erkölcsi normákat, elsősorban az igazmon-
dást, mindkét harcban álló fél betartja. És ha 
nem tartja be? Erre csak mint magyar hon-
leány szeretnék válaszolni. Válaszom talán 
az lenne, hogy hajtsuk meg egyszer büszke 
fejünket, és tartsunk egy kis önvizsgálatot. 
Amennyiben úgy érezzük, hogy joggal le-
hetünk büszkék 1000 éves múltunkra, akkor 
kérdezzük meg önmagunktól, hogy ezek 
után mi a kötelességünk? Ha ezen túl még 
szeretet is él bennünk szülőhazánk iránt, 
akkor nem kötelességből, hanem szívesen 
segítünk mindenben, ami hazánk jövőjének 

- Utazó barátaim bocsássatok meg, ha 
helyszűke miatt, csak a hivatalos tisztségben 
külföldre utazókat említem!

- Mariana és Paolo Sebess Dubaiba 
repültek, mint Argentína két képviselője a 

World Association of Culinary Societies 
33. Világkongresszusán, amit június 
12-15 között először rendeznek az Arab 
Emirátus fővárosában. Ez a Világtársaság 
1918-ban Svájcban alakult, hivatalos 
minőségében pedig 1926-ban Párizsban 
a Sorbonne egyetemen. Ezek szabják 
meg a világ séfjeinek szaktudását, hírét, 
ízlését, stb. Ilyen is van? Ilyen régen? 
Igen, Budapesten is! 

- Május 14-én Puricelliné, Dobosi 

Szabó Éva repült San Remóba, Olaszország-
ba, mint Argentína képviselője a Panathlon 
nemzetközi Nagygyűlésére, ahol átveszi az 
1. sz. díjat, amit 2008-ban Buenos Airesnek 
szavaztak meg. Éva a Buenos Aires Panath-
lonnak az elnöke, mint mester pisztolylövő. 
Azt hittem eddig, hogy a sportvilágról többet 
tudok, mint a konyhaművészet világáról. 
Sajnos egyformán hiányos az ismeretem. 
Hallottam már, hogy mi a triatlon, a pen-
tatlon (öttusa). Most Éva világosított fel, 
miszerint a „Panathlon-Társaság” minden 
sportot, versenyt képvisel. Gratulálunk Éva 
sikeréhez.

- Kérem kedves olvasóimat, hogy minde-
nek előtt olvassák el az Eseménynaptárban 

érdeke. Becsüljük meg egymást, és legalább 
idegenek előtt soha ne becsüljük le hazánkat. 
Tekintsünk a Keresztre, a megbocsájtás 
Megtestesítőjére, és csak azután, Isten 
lelkétől fűtve, vegyük fel a harcot a gonosz 
ellen. A magam részéről köszönöm a jó 
Istennek, hogy még mindig élünk. Élünk 
Magyarországon, de a szétszórtságban is. 
Kérem, hogy adjon nekünk hitet és erőt, 
hogy Országunk fennmaradását, érdekeit 
mindenütt tudjuk szolgálni.

Amennyiben a béke egyik feltétele a „meg-
bocsájtás”, akkor habozás nélkül az Ifjúságra 
szavazok. A Fiatalság szeret élni, vidám, kí-
váncsi. A politika, ha nem megélhetési pályá-
nak választották, nem érdekli őket. A múlt, 
mint történelem, a 60 éven aluliaknak egy 
luxus, vagy érdekes hobby. A gyűlölködés 
vagy irigység egy nyomasztó teher, ami csak 
energiát von el a mindennapi harcban, ahol az 
igények egyre magasabbak. Elég a politiká-
ból! - mondják. Nem reánk tartozik. Egyék 
meg az öregek, amit megfőztek…

a júniusi eseményeket. Nagyon szomorú 
lenne, ha az Ars Hungarica rendezvényén, 
a csodálatos „Magyar kultúra és zenei 
héten” június 9 és 16 között bárki azért 
nem venne részt, mert nem kapott meghívót, 
vagy nem olvassa a Naciónt, vagy Clarínt. 
Senki sem kap személyre szóló meghívót. 
Április 14-én, a Magyar nagykövetségen 
az Ars Hungarica nívós sajtókonferen-
ciára hívta meg Argentína sajtójának a 
kultúra és művészet referenseit. Lapunk 
főszerkesztőjével, Haynalné Kesserű 
Zsuzsóval együtt jelen voltam ezen a fontos 
eseményen, mint rovatvezető. Vegyetek részt 
kolóniánk remeknek ígérkező kultúrhetén! 
Utána beszámolok.

„Boldogan ürítettünk pár pohár pezsgőt Edith egészségére és Fe-
renc látogatásának örömére!” b.-j.: Redl Iza, a szerző, Monostoryné 
Ildikó, Szőnyi Ferenc, Hann-né Hédy

 Búcsú Zomboryéknál: Kemenes Edith jobb-
ra, az asztal végén élvezi a nagycsaládot

Eickertné Rubido-Zichy Toinette 
üdvözli Szőnyi Ferencet a Hungáriá-

ban. Mellettük Lomniczy Józsi 

b.-j.: Patricio Uriburu és felesége 
Kesserű Ildikó, 

Papp Pindur és Bellával

b.-j.: Pataky Éva, a 101 éves Schirl 
Ilonka, lánya Klári. Állva: Pataky 

László és felesége 

A kis Alitisz Conny él-
vezi a társaságot, pláne 
apja, Szilárd karjaiban!

A „Gátimóvil”…
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Argentinában élő magya-
rokat keresünk nemzetközi 
internetes távmunkára!

Legyen a saját főnöke! 
Ön dönti el, 

hogy mikor és 
mennyit szeret-

ne keresni!
Regisztrációt kö-
vetően ingyenes 
információ és tanácsadás!
www.wellnessfi szter.com

INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

Dr. Constantino 
Miguel Alitisz

abogado
Libertad 480  2º  Capital

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

cmalitisz@yahoo.com.ar

h
“Kiművelt emberfők 

által tenni nagy
nemzetté a magyart!”

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES
EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL 
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar
39.SZ. MAGYAROK NAGYASSZONYA LCSCS. - AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS 
N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 
4738-3183 - cynthipupi@yahoo.com.ar
18SZ. BARTÓK BÉLA CSCS. - AGRUPACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS N° 18
BARTÓK BÉLA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4837-0161 - 
kerekesmartin@yahoo.com.ar
KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL-AMERIKAI KÖRZET - DIS-
TRITO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal 
4250, (1636) Olivos, Bs.As. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -15-5703-1800 
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES -  CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO 
REGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-4740 - 
edibon1@yahoo.com
ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL ZRÍNYI 
- Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4624-4461 
- beisfami@yahoo.com.ar

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA
ARS HUNGARICA KULTÚRA- ÉS ZENETERJESZTŐ CIVIL SZERVEZET - ARS 
HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@gmail.com - 
CORAL HUNGARIA -  sleidemann@fi bertel.com.ar -  Cuba 2445, (1428) Buenos 
Aires. Tel. 15-6134-1577 -  www.arshungarica.com.ar
HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR - HKK 
-  BIBLIOTECA HÚNGARA – Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 
4799-8437 - haynal@fi bertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@fi bertel.com.ar

   KLUBOK - CLUBES
HUNGÁRIA EGYESÜLET - CLUB HUNGÁRIA, Asociación Húngara en la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-8437 / 4711-0144 - 
mzoldi@dls-argentina.com.ar
VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA. 
Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674

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

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

EGYHÁZAK - IGLESIAS
"KRISZTUS KERESZTJE" MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET - IELU -  
CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA HÚNGARA "LA CRUZ DE CRISTO" -  Amená-
bar 1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - IGLESIA REFORMADA HÚNGARA - Cptn. 
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 / 15-5746-6505 - 
amerke@argentina.com
"MINDSZENTYNUM" ARGENTÍNAI  KATOLIKUS MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
- ASOCIACIÓN DE LOS CATÓLICOS HÚNGAROS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires.  Tel. 4864-7570 - mindszentynum@yahoo.com.ar

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES
ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE - AMISZ - FEDERACIÓN 
DE ENTIDADES HÚNGARAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHRA) - Capitán R. 
Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 - nvattay@arnet.com.ar
ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA - CÁMARA ARGENTINO-
HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. - Av. R. Sáenz Peña 720 piso 9° “E”, 
(1035) Buenos Aires. Tel. 4326-5107 - info@camara-hungara.com.ar
MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" –  Pacífi co Rodríguez 6258 
(ex 1162), (1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com
MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG - ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL 
HÚNGARA. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 - 
jakabterek@ciudad.com.ar
MHBK - MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE - COMUNIDAD DE CA-
MARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – J.B. Justo 183, 
(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 -  vferlolo@fi bertel.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 - fi lipanicslili@gmail.com
CHACOI MAGYAR EGYESÜLETEK:
- COLECTIVIDAD HÚNGARA DE CNEL. DU GRATY – M. Moreno N° 12, (3541) 
Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649
- SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS MUTUOS – Balcarce 79. Moreno N° 12, 
(3540) Villa Ángela, Prov. de Chaco. Tel. 03735-420-939
SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA FE 
(CAPITAL) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe . Tel. 0342-469-5500 - 
adorjan@ciudad.com.ar

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

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

Carlos Pellegrini 743 
p. 10. of. 45, Buenos Aires

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Az  argentínai  magyarok  független  folyóirata
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

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

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4823-9347

A  július-augusztusi 
kettösszámra  a 

lapzárta:  június  10
Anyag és hírek beküldésére 

(54-11) 4711-1242 
amagyarhirlap@yahoo.com Esta edición fue impresa en   IMPRENTA  ALFA  BETA  S.A.   4522-1855

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4372-6844
15-5026-4512 

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

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 (Ausztria) - Móricz 
Istvánné (2x) - Dr. Némethy Kesserű Judit (USA) (3x) - N.N. -  N.N. - Dr. 
Orbán László (3x) - Rubido-Zichy Hohenlohe Senta (3x) - Zilahi Sebessné 
Bonczos Zsuzsa (3x) - Zombory István

Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich (x2)

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

2008: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Dr. Némethy Kesserű Judit 
(USA) - Móricz Istvánné - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa - Dőry 
Ilcsi - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - "Instituto Internacional 
de Artes Culinarias Mausi Sebess" - Dr. Alitisz Constantino - N.N. 
- Dr. Besenyi Károly - Agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich

A  Z.I.K.
támogatja 
a magyar

betűt

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

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

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Dra.  Dancs Zsuzsanna
Abogada

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

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

Kedves Olvasónk!      Megkapta már a nyugtáját?
A címkén látható az előfi zetésének lejárata. Két hó-

nappal utána be kell szüntessük a lap küldését. 
Előfi zetése megújításának esetében kérjük közölje 

velünk annak formáját és dátumát (4711-1242), hogy 
kiállíthassuk a megfelelő nyugtát. Köszönjük!    AMH

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



                                                                                         IFJÚSÁGI ROVAT  -     2008. Június                                                                              HUFI I.

HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai   Ifjúsági rovat

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

Az argentínai Magyar Cserkészcsapatok 
meghívják Önt és nb. családját
50.  Cserkészbáljukra

Elsőbálosok - Palotás - Vacsora és tánc
Csárdás, táncház és tábortűz

Ars Hungarica kamarazenekar és énekesei kíséretével
2008. augusztus 30-án, 20.30 órakor 

Palacio San Miguel - Suipacha 84, Capital
Asztalfoglalás és jegyek elővételben (l. adatok SP I. oldalon)

Hála a Jóistennek, hogy kíváncsinak 
és érdeklődőnek teremtett engem... 
Amióta a HUFI oldalai által az „új-
ságírás” világába csöppentem, újabb 
feladataim: hallgatni - és figyelni. A leg-
igazibb jóindulat tarisznyájával mondok 
véleményt, míg keresem az érdekest, a 
tanulságos koloniális történeteket, hogy 
veletek együtt, kedves olvasók, elgon-
dolkozzunk rajtuk. Hát így történt, hogy 
egy hűvös és szürke őszi vasárnap délu-
tán, a „véletlenek” akaratából tévedtem 
be egy meleg magyar otthon nappalijá-
ba... Jóformán „észrevétlenül” suhan-
tam át az emeletről lehullámzó lépcső 
alsóbb fokáig, és ott elhelyezkedtem. 
E kakasülő szemszögéből elbűvölten 
hallgattam meg az elhangzott szavakat. 
Kint fújt a szél, a ropogós falevelek pá-
zsitja borította a járdákat, s még a felhők 
is takaróként lepték be a várost... 

A szobahelyiség dísztárgyai való-
ban a kolóniánkra jellemző légkört 
teremtették meg. Magyar motívumos 
tányérok, kancsók, faragások lógtak 
önfeledten a falsarkokban, vagy hímzett 
abroszkákon várták kényelmesen az 
elszánt idők múlását. Tágas kanapék 
és karfás székek fogadták magukba az 
idős asszonyok testét, míg az arányban 
lényegesen hiányos idős férfitagozat az 
italokkal és a természetes udvariassággal 
foglalkozott, ment ide-oda. Nyugodt de 
„megszállt” volt a hangulat. Nem volt 
az én korosztályomból senki. Összesen 
olyan 18-an lehettünk, de bizony csak 
én voltam a véletlen vendég. A hátsó 
falat majdnem egészében barna-fényes 
zongora fedte. Fölötte olajfestmény, 
mellette állólámpa... palánták cserép-
ben, kisebb-nagyobb szőnyegek és 
tükrök, amelyekből játékosan verődtek 
vissza a hangulatfények és a díszkris-
tályok cakkos peremei. 

Nem száz százalékig egyeztem a 
jelenlévők politikai beállítottságával, 
mégis olyan „magyarnak” éreztem ma-
gam végig az ő társaságukban. Itt nem 
az elhangzott érvekről van szó - nem 
azok voltak meghatározóak - hanem a 
jelenlévők aggódó szeretetteljességéről 

adhatok bizonyítékot. A bizonyos 
mértékben kedves hozzáállásuk volt 
számomra izgalmasan „magyar”. 

Az előadó színpadiasan vonult le a 
lépcsőmön, és fekete öltönye komolysá-
gából kísérelt némi távolságot teremteni 
a már barátnak beszámítható lelkes 
követőivel. Egy bájos importált (Ma-
gyarországról persze) művészasszony 
ült le a zongora elé és lágyan játszott 
a hangokkal... Ketten azonnal a szó 
szoros értelmében összehangolódtak, 
és hazafias dal ütközött a plafonba! A 
konyhából a friss sütemény illata áradt 
ki felénk, míg füstölögtek a kávéscsé-
szék a pici porcelántányérkákon. Vár-
tunk. Egy eredeti költemény hangzott 
el a szerzője saját tolmácsolásában, és 
utána a Hazánk múltja, jelene és sorsa 
került megszemlélésre. Egy órahosszán 
át s valamennyi könny után eltűnt a 14 
ezer kilométer, s ha kinéztünk volna, 
akkor az ablakon, talán a Lánchidat 
vagy a turulmadár árnyékát is láthat-
tuk volna. Néhány ítélet ugyan fájt a 
felebarátaimat s minden népfajt szerető 
szívemnek... Viszont a hallgatók izga-
tottságával együtt én is reszkettem - s 
elgondolkoztam:
- Milyen ősi hűség tartja életben a 

magyart?
- Milyen őszinte aggodalom fonja 

össze a szétszórtság szálait?
- Milyen folytonosság tettei kénysze-

rítik (határon belül vagy azon kívül s 
távol) a megmaradásunkat?
- Miért vagyunk olyan kevesen - és 

mégis olyan iszonyatosan sokan?
A kétségbeesés felrázhat, nagy sza-

vakat mondathat ki, lenyűgözhet, de 
semmi esetben se legyen romboló ha-
tása... és manapság úgy látszik, mintha 
mégis ezt tenné...

*
Végül, „Az ember tragédiája” hozza 

ajkamra a szót:
„Mondottam, ember: küzdj, és bízva 

bízzál!” - De még inkább maradj meg 
hűségesen felelősnek, vigyázzban álló 
aggódónak és rendületlen alkotónak.

Zólyomi Kati

Olvasunk… és gondolkozunk:
„Living és politika”

Havi „HUFImondat”: 
Aki leáll gondolkozni, halad!                                               (ZK)

REGÖS  és  TILINKÓ      
 TÁNCEST  VACSORÁVAL! 

CENA-SHOW
Június 21-én, 20.30 órakor

Hungária  nagytermében
        (Pje. Juncal 4250 - Olivos)

Vendégcsoport:  CELTIC ARGENTINA
Szeretettel várunk!   

¡Los esperamos!
Belépő/entrada: $25.- 
Vacsora, desszert és kávéval
Incluye: cena, postre y café
Asztalfoglalás/reserva de mesa: 
4837-0161  /  4799-4740

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?
Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,
És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat.
Példaként vegyük csak ezt itt:
Ember, állat hogy halad?
Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.
Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?
A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?
Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol...
Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, -
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!
Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.
Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér...
Más nyelven, hogy mondjam el?
Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?
Bandukló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?
Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.
Aki cselleng, nem csatangol,
Ki „beslisszol”, elinal,
Nem „battyog” az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!
Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?
Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?
Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.
Ám egy másik itt tekereg,
- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg...
Franciául, hogy van ez?
S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?
Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet...!

(*) Firenze 1984.X.12.

Forrás: Transsylvania 40 évf. 2. szám. 
- Magyarságtudományi Intézet

Gyimóthy Gábor: (*)
NYELVLECKE
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„A lelkiismeret a közvilág előjoga;
Kit a végzés vezet, az rá nem ér körültekinteni.-

Hol hallád a viharról, hogy megállt,
Ha gyönge rózsa hajlong utain?”

(Madách Imre „Az ember tragédiája”, 
kilencedik szín: Ádám)

2008. április 11., 12. és 13-án szervez-
ték meg idén a XXVII. Országos Tánc-
háztalálkozót és Kirakodóvásárt a 
Papp László Budapest Sportarénában. 

Nagyon vártuk már az idei Tánc-
háztalálkozót! Sajnos a rendezvény 
előtt úgy tíz nappal tettek csak fel 
egy pár reklámplakátot a metróállo-
másokon. Ha az ember nincs benne 
a „népi mozgalomban”, nem nagyon 
tudja meg, mi mikor és hol van, vagy 
lesz. Szerencsére mi már tudjuk, hol 
kell az új infókat keresni. Az elmúlt 3 
évben nem sikerült együtt elmennünk. 
Most már február vége felé interneten 
megkerestük az idei pontos dátumot 
és nagy betűkkel beírtuk a naptárba, 
kinyomtattuk a letöltött programot. 
Aztán készítettünk egy pár szendvicset 
és kényelmes cipővel, nadrággal ill. 
szoknyával felszerelkezve elindultunk. 
Ja, és egy üres oldalzsákkal - hogy 
legyen hova tenni az új kalotaszegi 
kendőt vagy a hímzett párnahuzatokat! 
Ez egy komplett napiprogram! Még így 
sem elég az idő mindent megnézni és 
kipróbálni, mert egyszerre több hely-
színen folyik a program. 

Vicces volt, ahogy odafelé a metrón 
egymást felismertük - nahát, ő is oda 
megy… A lányok majdnem kivétel 
nélkül hosszú és bő szoknyában, 
kitaposott, jobb időket ismert fekete 
tánccipőben. Hosszú copfok, általá-
ban smink nélküli arc. Minek? Úgyis 

lemossa az izzadság az első tánc alatt. 
Vékony alkatú férfiak, sötét nadrág, 
magyaros szabású ing vagy rovásírásos 
póló, honfoglaló hagyományos övtáska, 
néhol egy kalap vagy mellény, és persze 
a szintén kitaposott félcipő.

Annyira egyér telmű volt, ahogy 
egymásra néztünk és elmosolyodtunk: 
mintha mi tudnánk egy titkot, amely 
nyilvánvaló - de mégis csak mi tud-
juk, mit rejt magában a néptánc és a 
hagyományőrzés. 

Szombat du., a családok és a gye-
rekek napján tartják a főhelyiségben 
az Aprók Bálját. Nagyon sok, főleg 
cserkész-korosztályú gyerek vett részt. 
Volt, aki családjával érkezett, de nagyon 
sokan iskolák és főleg gyerek tánc-
együttesekkel jöttek. Szerveztek nekik 
táncházat, kézműves foglalkozásokat, 
mint faragás, szalmakosár készítés, 
csuházás, posztókészítés, gyöngyfűzés 
és sok minden más! És fel is léptek!

A nagyobbak sem maradtunk tét-
lenül, öt teremben követték egymást 
a koncertek, előadások, etno-mozi, 
kiállítások, és persze népdal és tánc-
oktatás is. 

Kint, félig a szabadban volt a „Folk 
Kocsma”. Ezt nem én találtam ki, így 
hívták. Ott is majdnem folyamatosan 
húzták a nótát! Nem is nagyon szer-
vezetten, hanem inkább úgy, ahogy 
éppen kedvük volt a zenészeknek - az 
asztalok között. Volt, mikor két-három 

csoportban is folyt a zenélés, és persze 
körülöttük a tánc barátságos káosza. 
Közben az emberek ettek-ittak, beszél-
gettek. Itt kitűnő volt a hangulat, olyan 
természetes. Sok ismerőssel találkoz-
tunk. Volt, akit névszerint ismertünk. 
Magyarok szerte a világról: Egyesült 
Államokból, Kanadából, felvidékről 
- és még Zombory Busival is! Volt, 
akit csak látásból, más táncházakból 
ismertünk: ilyenkor fejbólintással és 
egy mosollyal köszönti egymást az 
ember.

A kirakodóvásár! Az egy külön 
élmény, ahogy a főleg széki asszonyok 
árulják a különböző népviseleteket, 
használati tárgyakat, kisebb bútorokat. 
Mikor ösztöndíjas voltam 1995-ben, 
akkor láttam őket először. Azóta ke-
vesebb eladó tárgy van már, több az 
új áru, de még mindig élvezet nézni 
őket.

Szintén érdekes a kézművesvásár, 
ahol sok mindent lehet kapni: t.k. kerá-
miákat, folk-ihletésű ruhákat, cipőket, 
csizmákat, kalapokat és CD-ket...

Estefelé, mikor már meget tük a 
szendvicseket és sörrel koccintottunk, 
leültünk megnézni az esti műsort a Fő 
színpadon. Du. hétkor kezdődött, és 
este negyed tizenkettőig tartott. Volt 
legényes, télvégi népszokások, és az 
utolsó program a Jászság Népi Együt-
tes műsora. Ők tetszettek nekünk a 
legjobban. A produkciójuk címe: „Bol-
dog lelkek tánca”. Majdnem egy órán 
át táncoltak magyar, cigány és román 
táncokat. Az elején a magyarok lelép-
tek a színpadról, amikor a cigányok 
előbukkantak, majd ők is elmentek, 
amikor a románok jelentek meg, és így 
tovább. A vége felé pedig együtt táncol-
ták felváltva mindhármuk táncát. 

Vastapsot kaptak a Jászsági tánco-
sok. Szerintem ennél sokkal fontosab-
bat is elértek: sikeresen adtak át egy 
üzenetet. 

*
Talán a tánc lehetne egy út a szélső-

séges viselkedések ellen. Mi lehet ma-
gyarabb a néptáncnál, a népzenénél? 
Nem elkülönítő, inkább összekötő! 
Remélem, a Népi Mozgalom meg tudja 
mutatni az igazi magyar érzelmet, és 
nem tévesztjük ezt össze a szélsőséges 
magyarsággal. 

Espinosané Dr. Benkő Teri cst. 
és Espinosa José Vicente st.

- A volt 68. sz. Árpád-házi Szent Piroska 
lcscs. gárdájából sokan dolgoznak a koló-
niánkért a jelen napokban is... Minimálisan 
gyermeküket vagy unokáikat hozzák a ZIK-
be és cserkészetre, megmaradtak továbbra 
is fontos-szerves közösségi tagoknak. De 
egymás közt is tartják a kapcsolatot, gyakran 
találkoznak a Hungárián kívül is. Így történt 
most újabb alkalommal, május első hétvégén, 
amikor boldogan ültek asztalhoz egy finom 
társasebédet elfogyasztani. Egyúttal az utolsó 
születésnapokat is megünnepelték. 

- A Boldog rock-együttes fellépéseire 
mindig büszke a HUFI. Május 2-án a Villa 
Ballester-i német iskolában megtartott rock-
koncerten léptek ismét színpadra. Saját reper-
toárjuk szaporodik, ahogy eddig is, vegyítve 
a magyarul és a spanyolul előadott énekeket. 
Ez teszi egzotikummá őket az argentínai fiatal 
hallgatók előtt, na meg az is, hogy tehetségesek 
- de ugyanakkor „látványosak” is: két hajszál-
egyforma ikertestvér, két „magyar-örmény” 
testvér, és egy magas, vékony, aranyhajú szó-
lista énekes (aki egyiknek sem testvére... ha ha 
ha). Mind az öten magyarok, cserkészvezetők 
és néptáncosok (többek között). 

- A HUFI-nak vannak 
kedvenc barátai, persze... 
Itt járt Magyarországról, 
sajnos nagyon rövid időre, 
Szőnyi Feri, előző magyar 
nagykövet. Látogatása 
épphogy néhány előadást, 
egy kis sétát és egy pár 
ebédet foglalhatott ma-
gába - és már itt sincs. Jó 
magyarosan: „Ez is több 
volt, mint semmi...” 

- A KÖRS Collia Alex cst.-nél vacsorázott, 
Quilmesen. Kedves új otthonában fogadta 
cserkész munkatársait, és az év hátramaradó 
hónapok terveit, programjait beszélték át 
együtt. Nagyon jól sikerült az est, és ez által is 
folytatódik a cserkészvezetői csoport szokása: 
felváltva tartja megbeszéléseit tagjai otthoná-
ban, miközben mélyül a barátság, növekedik 
a tudás - és tornyosodik a tapasztalat!

- Május 10-én délután a kiscserkészek ta-
nyázása beszámolóját élvezhette a cserkész- 
és baráti közösség. Az ezentúl már végképp 
duplafeladatú kiscserkész foglalkozás állandó 
kihívásokkal vív, a nyelvtanítás nehéz táskáját 
hordja kezében. Mindenesetre itt minálunk, 
Olivoson, 2008-ban (soha ilyen mértékben) 11 
jól s frissen kiképzett kiscserkészvezetőre szá-
míthat a két csapat, s úgy látjuk, hogy megint 
„születnek” magyar származású, több esetben 
magyar anyanyelvű mamáktól jövendőbeli 
kiscserkészek! Érdekes. Mert milyen gyakran 
jelentették ki sokszor a végleges beolvadást 
és kihalást jósló, dramatikus váteszeink: 
azt, hogy 50 év után nem marad semmi a 
diaszpórákból. 

Ha nem engedünk, ha így dolgozunk 
tovább, ha összetartunk, és büszkén, rendü-
letlenül tiszteljük magyarságunkat: akkor 
- csodák-csodája - kivétel leszünk, ahogy ezt 
már bebizonyítottuk máskor is.             (ZK)

b.-j.: állva: Mizsey Zsuzsi, Olsavszky Krisztina, 
Szalay Ági, Bárány Csilla, Zólyomi Kati, ülve: 
Mizsey Szandri, Graul Mónika, Szathmáry Irmi

(A HUFI budapesti tudósítóinak szokott rovatát - Az Új „Magyar” Életünk Színei - 
ezúttal előre hozzuk a „táncoldalra”. Szerk.)

A Jászsági táncosok sikeresen adtak át egy üzenetet...

b.-j. fönt: Bonapartian Dani (basszusgitár), Lajtaváry 
András (gitár), Zaha Tamás (ének). Lent: A rajongók: 
Jeffrey Teréz, Zombory Michu, Zaha Paula; Bona-
partian Edi (gitár), Lajtaváry Richárd (ütőhangszerek)

Szőnyi Ferenc

                                                                  Folyt. a IV. oldalon

Kevesen vannak a magyar kolóniában, 
akik ne hallottak volna a ZIK-ről, vagy 
akik ne ismernék közelebbről: saját, 
ifjabb kori tapasztalatból, vagy pedig 
mert tudták-tudják oda vinni-küldeni 
gyermekeiket, unokáikat.

Mert a Zrínyi Ifjúsági Kör munkája 
immár 3 generáción át működik, meg-
szakítás nélkül. Megindulásakor, 1952-
ben, még egészen más volt a keret. Akkor 
serdülőkorban lévő fiatalok mentek a 
Pintér-stúdióba társadalmi táncot tanulni 
és szórakozni. Ide „robbant be” Pláta-
nosról a lelkesedéstől fűtött, nagy tudású 
Mater Juhász Mária angolkisasszony, aki 
a táncolókat prompt befogta - igaz, na-
gyon ügyesen - arra, hogy művelődjenek 
tovább a magyar kultúrában. Akkortájt 
nem volt semmi nyelvnehézség, hiszen 
mindnyájan csak néhány éve érkeztünk 
Argentínába, egymás közt természetesen 
magyarul beszéltünk.

Haynalné Kesserű Zsuzsánna: 
A ZIK 

CSENDES, SZÍVÓS MUNKÁJA
„Műveld a csodát, ne magyarázd…”            (Nagy László)

Bizony az évek hosszú során ez ra-
dikálisan megváltozott. Jó belátással a 
„Kör”-ből Iskola lett, rendszeres hétvégi 
iskola, eleinte jóformán csupa kiváló, 
szakmabeli tanárral, később már sok 
önkéntes bedolgozó tanerővel. 

Lassan az óvodától végig az érettsé-
giig álltak össze az osztályok, és szoros 
kapcsolat keletkezett a helybélileg szintén 
1952 óta működő magyar cserkészettel. 
Ui. a cserkészet vonzása lett mindinkább 
a „mézesmadzag” arra, hogy a Cserkész-
szövetség által megkövetelt ismereteket 
(történelem, földrajz, nyelv, irodalom) a 
gyerekek a ZIK-ben elsajátítsák, és így 
- a cserkész-fokozatokon belül is haladva 
- részt tudjanak venni az őrsi és csapat-
foglalkozásokon, táborokon.

Történelmileg félévszázad sokkalta 
kevesebb ugyan, „mint a tegnapnak ő 
elmúlása”, de egy diaszpóra életében 
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Kiscserkész tábori 
beszámoló

A Botond és Emőke Kiscser-
készraj május 10-én du. tartotta 
meg a Hungária MIK szobájában 
a szülők, nagyszülők, cserkészek 
és barátok részére készített vi-
dám, kedves beszámolóját. Ui. 
nagyon különleges eseményben 
volt részük… Egy huncut manó 
ellopta mind a két királyuknak a 
koronáját! Ezért a kiscserkészek 
a nyári táboruk alatt korona-ke-
reséssel töltötték idejüket. Ezzel 
a komoly föladattal kellett bejár-
ják az egész világot! 

A jelenlévők megtudhatták, 
hogy ez eredménnyel végződött-
e részükre? Követték az átélt 
viszontagságokat és örömmel 
értesülhettek, hogy s mint talál-
tak rá a lelkes kiscserkészek az  
elveszett tárgyakra.  

 Zombory Andi, kiscs. rajpa-
rancsnok meghívólevelére sokan 
gyűltek össze, és élvezettel 
figyeltek az élénken előadott 
fejleményekre. A csodálatos 
varázspálcika még Letti-nagy-
mama születésnapját is fölfedezte!

Cserkészeink megint egyszer Jó Munkát végeztek, gratulálunk!
   (HKZS, a meghívólevél szövege után)

S Z É P  É L E T ,  C S E R K É S Z É L E T

Az 50. cserkészbál
Jelentem, hogy a munkabizottság dolgozott a helyszínen, azaz a 

PALACIO SAN MIGUEL termeiben. A bál összes felelőse kerekasz-
tal köré ült alapos megbeszélésre: tárgyalt, döntött, „átrágta” a hatal-
mas évfordulói rendezvénynek minél több részletét. Igazán hasznos 
és pozitív volt a gyűlés, hiszen „élőben” határozhattunk elképzelé-
seink fölött. Mindnyájan jegyzeteltünk, kérdeztünk, szétnéztünk. 
Előreláthatólag minden a helyén lesz, a legapróbb részlet sem fog 
szemeink elől kicsúszni. Szakemberek csapata szervezi a gálát, 
szóval a siker nagy százaléka már biztosítva! Már csak az „elsőbálos 
családok”, a táncok előadói és a lelkes közönség „magyarságát 
szerető” hozzáállása-jelenléte kell ahhoz, hogy felmúlhatatlanul jól 
sikerüljön ez a jubileumi nagy bálunk!                                     (ZK)

Mit csinálunk, amikor Jancsikának beakad egy darab 
virsli a torkába?

1. erősen ráverünk a hátára
2. görcsösen megrázzuk
3. a lábánál megfogjuk és fejjel lefelé lógatjuk
4. megkérjük, hogy emelje fel karjait, és biztatjuk: „semmi 

baj, mindjárt jól leszel”
Ha ezek közül valamelyiket választottad, na-

gyon sürgősen ajánljuk a Vöröskereszt 
elsősegély kurzusát!

Május 3-án 21-en, mind vezetők, részt 
vettünk egy ötórás kiképzésen a Vörös-
kereszt Vicente López-i székhelyén. Sok 
mindent tudtunk már az elsősegély terén, 
de nagyon jó volt felfrissíteni tudásunkat 
és részünkre új, érdekes módszerekről 
hallani. Félig elméleti, félig gyakorlati 
módon képezett minket ki Judith szakértő, 
és így nagyon gyorsan lezajlott az öt óra. 
A fenti kérdésre is megtudtuk a választ: 
Heimlich fogás! Gyakoroltuk ezt is, vala-
mint újraélesztés-mozdulatokat (spanyo-
lul: resucitación cardiopulmonar, RCP), 
és azzal a gondolattal búcsúztunk, hogy 
ezután kicsit jobban fel vagyunk készülve, 
ha ilyenféle balesettel találkozunk!

Haynal Edith, cst.
*

Ahogy fentebb olvashattuk, az olivosi 
cserkészek egy része a Vöröskereszt 
épületében tanfolyamot végzett. Így hát 
május 3-tól - a már előző alkalmakkor 
kiképzetteken kívül - még több felkészült 

vezető vigyáz a foglalkozások, kirándulások és táborok 
alatt az aggódó szülök nyakkendős gyermekeire. Briliáns 
ötlet volt ez is, hiszen manapság a csapatokban talán egyre 
inkább több téren képzett irányítókra van szükség. Az élet 
is sürgetőbb, igényesebb, veszélyesebb, mint régen. A 
résztvevők sora fiatal őrsvezetők, tapasztalt segédtisztek 
és a KÖRS néhány cserkésztisztjéből jött össze. (ZK)

Továbbképzés elsősegélyben a Vöröskeresztnél

A vidám társaság...b.-j.: Bonapartian Edi - Merlin, Hajdú Martina, Íjjas Christian, Makkos 
Sebi, Zombory Andi királynő, Szilvássy Tamás, Gorondi Gábor, Aguilar Réka, Tóth Ágota

FONTOS FELHÍVÁS:
A díszes alkalom megérdemelné, hogy a kolónia apraja-nagyja kitegyen 

magáért, mégpedig látszólagos „külsőségekben” is. A bálrendezőség örül-
ne, ha minél többen jelennének meg díszmagyarban, Bocskai-ruhában! 
Ez adná meg ennek a jubileumi ünnepségnek a „valódi magyar” színezetét. 
Akinek van saját, ilyen jellegű öltözete és nincs szándékában fölvenni: na-
gyon kérjük, adja kölcsön olyannak, aki szívesen díszelegne benne! (HKZS)

VEKI  Navarro
A vadonatúj 

országút itt-ott 
felemelkedik a 
széles tanyák 
teteje fölé, és 
így megengedi 
tekintetünknek, 
hogy elmereng-
jen a szélfútta 
füvek táncában. 
Haladunk. Az 
árva házikók, 
m i n t  a n y á t -
lan gyermekek 

reszketnek a délibáb árnyékában. Elképzeljük a föld végét: 
azt a pontot, ahol a távolság is elvész a semmiségben... 

A Buenos Aires-i mező hihetetlenül nagy kiterjedésű. Úgy 
terül el a mezővárosok körül, mint az éhes tenger. A korai 
argentin történelem alszik benne. 

Mint aki az idővel játszik, úgy toppant elénk Navarro 
városkája, amikor az idei VEKI-t, a hagyományos évi 
vezetői kirándulást próbáltuk a KÖRS-sel ismét újabb 
helyre vinni. 

Alig 100 kilométer választja el Olivostól ezt a különleges 
települést. Az óriási, 200 hektáros tó mellett bukkan elő, 
tiszta utcáival, múltjával és lényegében tejtermelő jelenével. 
Mikor begurultunk, azonnal két kedves valósággal találkoz-
tunk: balra az egyik régi iskola kopott épületével, jobbra 
pedig a helyi cserkészcsapat rönképítményes székházával... 
Azonnal otthoniasnak tűnt, s később a fogadtatás még több 
váratlannal is remekelt: egy couleur locale múzeumcsárdá-
val, és a fehér ember „kolonizációjának” idejéből való fortín 
- kis erődítmény jellegű építkezéseivel, ahová a legkisebb 
erőfeszítés nélkül oda lehetett képzelni az akkori indiánok 
támadásait az őket mindinkább kiszorító spanyolok (később 
argentinok) és városi települések előrenyomódása ellen. Áll, 
mereven, épségben a kilátó, körülvéve a régi vasútállomás-
sal s néhány szalmazsúpos tetejű, bádogfalas házzal.

Párszáz méterrel jobbra fordulva, a Laguna de Navarro 
tágsága lepett meg! Kristálytiszta vizei a szűz partot mos-
sák lágyan, a hajlékony derekú nádszálakat, a vadkacsák, 
hattyúk és daruk puha mellkasát is. Pálmafaerdők, vaskos 
fafajták, ligetecskék, a halászok paradicsoma e tó... Ehhez 
a tájhoz fűződik a föderalista beállítottságú Dorrego ezredes 
agyonlövése 1828-ban az unitarista ellenfél golyói által 
(műemlékszerű piramis is emelkedik a Buenos Aires tarto-
mány volt kormányzójának kivégzése helyén). 

A kiválasztott helyünket ugyancsak a víz mellett találtuk 
meg. Szélesebb fűterület a mozgó foglalkozásokhoz, házikó 
a megpihenéshez-alváshoz. Két összehajló lombos fa alatt 
gyújtottunk tüzet a nyárson sütéshez és a késői tábortüzünk-
höz is.  Szinte reggelbe nyúló világosodásig beszélgettünk a 

lángok
mellett, 
a leg-
szebb 
csend-
ben, 
a víz 
loccsa-
nása 
meg az 
éjjeli 
bogarak 
s ma-
dárkák 
han-
gocskái

időnkénti kíséretével... A kiruccanás valójában az volt: 
rövid, velős - tartalmas. E zártkörű vezetők társaságában 
töltött óracsokor után 
egy szép jelszó maradt 
meg számunkra: „érde-
mes készülni”. 

Igen. Érdemes készül-
ni cserkész-összejövetel-
re, beszámolóra, néptánc 
gyakorlatra, tanításra, 
játékra. Az életre!

Zólyomi Kati cst.

Szép és hangulatos volt itt a tábortűz... 

Borús időjárás, hideg? Mi az nekünk! 

ÉREDEMES KÉSZÜLNI! 

Jegyzetelés, beszélgetés csoportszellemben! 

Kicsik és nagyok feszülten követik a fejleményeket 

Bonapartian Edi-Merlin 
varázsló titokzatos, bűvös 
szövege vezet a rejtély   
föloldásához...
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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.
    92  Ponson du Terrail: A rejtélyes örökség
  491  Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek
   847  Budin, Stanislav: Egy úr az admiralitásról (Churchill)
  888  Kolozs Pál: A családfa árnyéka
1251  Babson Lane, Naomi: Szegény kis Barackvirág
          (kínai regény)
1487  Áprily Lajos: Fecskék, őzek, farkasok
2165  Anners-Küller, Jo van: Madame X, Napoleón korá-
          nak nagy kalandornője
2193  Balaci, Alexandra: Niccolò Macchiavelli
2297  Cloete, Stuart: Egy nép elindul (Búrok Dél-Afrikában)
2649  Adamson, Joy: Oroszlánhűség
2849  Barabás Pál: Ó, ifjúság! (egy barokkpalota regénye)
3175  Kishon Ephraim (Kishont Ferenc): Dekameron
3542  Sava, George: Gyógyító kés
4027  Knight, Eric: Lassie hazatér
4064  Ceram, C.W.: Az első amerikai
4906  Mikszáth Kálmán: Nagyságos Katánghy Menyhért
          képviselő úr viszontagságos élete, kalandjai, sze-
          rencsétlensége, szerencséje és művei

DVD
DVD-1  Meseautó (Törzs J.-Perczel Z.-Kabos Gy.)
DVD-2  Egy bolond százat csinál (Latabár K.-Benkö Gy.)
DVD-3  A csúnya lány (Kabos Gy.- Jávor P.- Muráti L.)

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 

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250,
 (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

Játsszunk a Magyar Hírlappal!
Gondolom mindannyian egyetértünk azzal, hogy 

játszva tanulni és elsajátítani egy nyelvet sokkal vicce-
sebb és szórakoztatóbb, mint a „hagyományos” úton. 
De... lehet a Magyar Hírlappal játszani? Hogyan? „Hi-
szen olyan nehéz szövegek vannak benne egy gyermek 
számára, meg sem értik, nem is élvezik... talán el se tudja 
olvasni...” - gondolná talán valaki...

Igen ám... de nagyon fontos, hogy a gyermekek lás-
sák, észrevegyék, hogy van egy magyar újság, amit itt 
szerkesztenek Buenos Airesben, ami egyszer havonta 
megjelenik, ami tele van fényképekkel, és még kicsiknek 
is érdekes lehet... Csak tudni kell róla! Csak látniuk kell, 
csak a kíváncsiságot kell felébreszteni bennük!

Erről van szó. Mindenki, aki magyar tanítással fog-
lalkozik, használhatja az újságot bemelegítő játékok 
céljából. S a játék által megismerteti az újságot. Ki tudja, 
talán egy gyermek megszólal majd otthon, hogy „Mama, 
te miért nem veszed azt a klassz magyar újságot? Akkor 
itthon is játszhatnánk.”

Na jó, de - hogyan játszhatnánk? Nyelvi szintek 
szerint csoportosítottam ötleteimet. Remélem hasznát 
tudjátok venni!

Kezdő szint:
•  Kiválasztunk egy oldalt, vagy egy oldalon belül 

egy hirdetést, vagy egy bekezdést: Ki talál benne több 
A-betűs és Á-betűs szót? Két oszlopban kiírni őket. Majd 
olvasásgyakorlás. Ha nem tudja az értelmét, nem baj, ez 
csak betű és hang felismerés.

•  Mit látsz a képen? Kit látsz a képen? Itt a gyermek 
észre kell vegye, hogy a MIT tárgyra vonatkozik, a KIT 
emberre. Ezt megtehetjük több képpel is.

•  Kímjáték: Az előző képen mit is láttunk? - ki 
emlékszik több mindenre.

•  Mit jelent az, hogy „vagyok”? A következő bekez-
désben hányszor fordul elő az a szó, hogy „vagyok”? 
Majd meg lehet ismételni a „lenni” ige többi ragozásával: 
hányszor jelenik meg az, hogy VAN, VAGY… 

•  A következő bekezdésben, melyik szó fordul elő a 
leggyakrabban?

•  Ki talál kétjegyű betűket? Melyik kétjegyű a leg-
gyakoribb egy sorban, vagy egy bekezdésben? Kiírni.

•  Ki talál ismert szót, amit le is tud rajzolni? Rajzo-
lás.

Ezen a szinten hasznos hirdetésekkel, címekkel 
dolgozni, tehát olyan szövegekkel, ahol nagybetűt 
használnak.

Középszint:
•  Ki talál egy 8 jegyű szót? 12 jegyűt? stb… Ha olyan 

szavak, amiket érdemes megtanulni, akkor értelmükkel 
is lehet foglalkozni, mint például mondatot írni velük.

•  Ki talál 4 mássalhangzót egymás után egy szóban? 
Ki talál három magánhangzót egymás után?

•  Mondhatok egy szót spanyolul: ki találja meg a 
megfelelőjét magyarul?

•  Írjanak ki néhány szót kártyákra, és másik kártyára a 
spanyol fordítását. És készen van egy újfajta Memori.

•  Képmegfigyelés: írják le, hogy mit csinálnak az 
emberek: evez, mászik, beszél, guggol, stb…

•  A képeken kiket ismernek fel?
•  A hirdetéseknél milyen foglalkozásokat találnak?
•  Találnak-e olyan szót, ami BAN/BEN-nel végződik? 

Mit is jelent az, hogy BAN / BEN? És így mindig meg-
kereshetik azt a nyelvtani pontot, amit épp tanulnak 
(val/vel, ba/be, múlt idő dupla t-je, stb…)

Felsőszint
•  Kikeresünk egy képet, ami a gyerekeknek isme-

retlen. Leírni röviden, hogy ki lehet az az ember, hol 
lehet, vajon mit csinál, miért van az újságban. Miután 
mindenki fogalmazását elolvastuk, megnézzük, hogy mi 
az igazság. Ki találta el?

•  A spanyol részből kiválasztunk egy szöveget, amit 

csoportosan le kell fordítsanak magyarra. Összeha-
sonlítjuk a különböző változatokat. Itt rengeteg hiba 
bukkanhat elő, és itt a tanár nagyon jól rá tud jönni, hogy 
milyen nyelvtani problémák vannak.

•  Szerkesszenek egy rövid hirdetést, találjanak ki 
maguknak egy foglalkozást. Ki tudja a legötletesebb 
hirdetést írni, ki követi el a legkevesebb hibát?

•  Ha egy viccet kellene beküldeni az újságnak, melyik 
lenne az? Írják le. (Erre a szerkesztő is igen kíváncsi! 
Szerk.)

•  Hány összetett szót találnak? Azokból melyik tetszik 
a legjobban, és miért? Majd kiválasztanak kettőt és azt 
körülírják, mintha egy értelmező szótár lenne.

•  Ha több idő áll rendelkezésünkre, szerkeszthetnek 
egy oldalt, kitalálhatnak cikkeket, és együtt kidolgozhat-
nak egy lapot, amit egy falitáblára kitesznek, és mindenki 
elolvashatja. Szórakoztató mindenki számára.

•  Kiírhatunk egy könnyebb bekezdést, ahol szavak 
hiányoznak. Kitöltik oly módon, hogy a bekezdésnek 
értelme legyen. Majd a végén összehasonlítjuk az eredeti 
bekezdéssel. Vicces, mert lehet, hogy egész más cikk 
lesz belőle.

•  Ketten elolvasnak egy cikket, amit a többiek nem 
ismernek. Majd kimennek a teremből. Bejön az első, 
aki elmeséli, amit olvasott. Majd bejön a második, aki 
szintén elmeséli, amit olvasott. Érdekes lesz ugyanazt a 
cikket két különböző szempontból hallani. Majd közösen 
elolvassák és megállapítják, melyik mesélő volt jobb és 
miért, melyik volt pontosabb.

•  Írjanak egy levelet a szerkesztőségnek. (Várjuk! 
Szerk.)

Jó érzés így együtt dolgozni, kéz a kézben azokkal, 
akik egyformán küzdenek a magyarságért, akik ugyan-
úgy azért harcolnak, hogy maradjon meg a nyelv, a 
kultúra.

Köszönjük Magyar Hírlap, hogy megadod a lehetőséget, 
hogy magyarul olvassunk, köszönjük ZIK, hogy a gyer-
mekeket szüntelenül tanítod magyarra!

Ami az íróasztalon maradt:
Idézet Babits Mihály „Örökkék ég a felhők mögött” 

című vallomásából:
„Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, 

melyet nem dobok el: a világot nem szégyeníteni kell, 
hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, 
ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden 
kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság 
színét, a magyarság kincseit! De mily balga volnék, ha 
ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni, 
vagy meggyengíteni!”

...A  ZIK CSENDES,...                                    folyt. a II. oldalról
rengeteg. Pláne egy ennyire elszigetelt kis magyar vég-
vár esetében, mint ez az argentínai. És pláne akkor, ha 
ez az embercsoport görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy 
leszármazottaiban megtartsa a magyar nyelvet! Hadd 
mondjam: most már a tantárgyakon kívül mind nehezebb 
föladat magát a nyelvet tanítani!

Ez pedig azért is mindinkább nehéz igyekezet, mert 
már alig akad magyar-magyar házasság a fiatal szülők 
körében. Az 1956 óta friss utánpótlás nélkül meglévő 
kolóniában a természetes, biológiai szaporulat nem volt 
elegendő ahhoz, hogy élettársakat biztosítson minden 
félnek. A vegyesházasságokban meg sok függ attól, 
hogyan áll hozzá a nem magyar fél: ha nem kifogásolja, 
hogy gyermeke pluszmunkával egy olyan nyelvet is 
megtanuljon, gyarapítson, amit ő maga nem ért és ami-
ben osztozni nemigen tud, akkor szívesen fogadja azt a 
tálalt lehetőséget, hogy egy ismert, baráti hangnemű, 
szolid és megbízható környezetben gyermeke beszívjon 
mégegy kultúrát, nyelvet, tudást, barátokra tegyen szert, 
és részt tudjon venni a sokuk élvezetére kieszelt és vég-
hezvitt programokban.

Ez a bevezetés szükséges arra, hogy mindenkiben tu-
datosodjék: micsoda ÁLDÁS a ZIK létezése, működése. 
Majdnem kivétel nélkül minden jelenlegi tanerőnek 
valamelyik diák vagy óvodás saját családtagja. Ezért 
a munkát mindenki még nagyobb szeretettel végzi, és 
ezért még mindig működik a ZIK. Hogy ezt szemlé-
letessé tegyem, hadd említsek itt néhány pontot abból, 
amit a Vezetőség az utolsó havi (májusi) összejövetelén 
tárgyalt. 

Lomniczyéknál jöttek össze Zaha Sándor, Beisné 
Anni, Benedekné Marika, Gorondiné Edith, Gorondiné 
Judit, Kiss Alexandra, Lomniczy József, Lomniczy 
Mátyás, Zaháné Alexandra. - Kimentették magukat: 
Lajtaváryné Zsuzsi, Pappné Bella, Szentiványi Miklós 
és Fóthy Zsuzsi.

Beszéltek a rendezvényekről. A „Háryzik a ZIK”, 
népdalainak előadása; a Gesztenyék és Mihályfy Kinga 
elmaradt szavalásának bepótlása, a szülők meghívásával. 
Az októberben esedékes 56-os Tiszteletadás, amelynek 
megrendezését Zólyomi Kati az idén is elvállalja a 
KÖRS közreműködésével, a már tavaly felvetett témát 
folytatva: „Légy résen mindhalálig”. 

Szó esett a magyarországi pályázatokról. Nagy 
körültekintéssel kell ezeket összeállítani, az illetékes 
hivatalos közeg által szigorúan előírt szabályok szerint. 
Zaháné Alexandra az EMESE kérvényét már beküldte, és 
a LAMOSZSZ útján jut el a MEH-ba. Ennek érdekében 
Benedek László oly sokat ügyködött, tanácsai fájóan 
hiányoznak a továbbiakban…

ZIK Iskolabizottság: Beis Anni 4. éve a ZIK isko-
laigazgatója, jóllehet eredetileg 2 évre vállalta el ezt a 
munkakört. Az AMH-ba betett hirdetés is hozzásegíthet 
olyan helyettesítő fölleléséhez, aki alkalmas lenne e 
munkára. Az óvoda működésében meghatározó szerepe 
van Kiss Áénak. Szépen kialakult az oktató csoport. Van, 
aki a szombati program előkészítésében segít, van, aki 
egy-egy témakört elvállal: Vass Ili, Jeffrey Viki (népjá-
ték), Kiss Gabi (népdal), Haller Szófi (kézügyesség). 

A megtörtént tanári továbbképzést is kiértékelték. 
Ügyesen volt összeállítva a program, Fóthy Zsuzsi az 
elméleti, Lajtaváry Zsuzsi a gyakorlati szempontokra 
fektette a hangsúlyt. Jó lenne egy kimondottan az óvodát 
érintő kérdéseket feszegető továbbképzés! 

Egyelőre megoldatlan gondot okoznak a hiányzások 
és késések, különösképpen az első órán. Nagyon meg-
nehezítik a tanítást. Az igazgató tervbe vesz azonnali 
kezdettel egy csoportok közötti pontossági versenyt, 
díjazással.

A ZIK-ben jó ötletekkel teli, lelkes előadások szoktak 
lenni. Nemsokára következnek az újabb tanulótábor, a 
különböző csoportok vizsgái. A júniusi magyarországi 
kéthetes tanári továbbképzés igen hasznosnak ígérkezik, 
szórványiskolákat is látogatnak majd. A jelöltek már na-
gyon készülnek, helyettesről kell időben gondoskodniuk.

Ösztöndíj Programok 2009-re: Különösen fontos 
téma! Kihirdetésre kerül a pályázat a Balassi Programra, 
jelentkezési határidővel és a feltételekkel (különöskép-
pen a kötelező olvasmányok listájával!). 

Megfelelő személyeket az Ösztöndíjbizottság elnök-
ségére még nem sikerült toborozni. A rendezvényekért 
(Túnel del Tiempo, Apák Napi sorsolás) esetenként 
más-más család felelős. *

Az Olvasó talán már szédül - pedig volt ám még 
több! A 2009-es Naptár témaköre, majd a megoldatlan, 
László halála folytán árván maradt ZIK honlap: lesz 
erre vállalkozó?

A munka lankadatlanul megy tovább. A fölmerülő 
akadályokat egyenként kell legyőzni. Mert a közös cél 
világos: Nem adjuk föl a harcot. Helyben maradunk, 
küzdünk e kis magyar sziget fönnmaradásáért - amíg 
lehet!      (Gorondiné M. Judit havi beszámolója alapján)

Zólyomi Kati Délfelé kanyarodott az út c. regé-
nyének folyamatosan folytatásokban közölt, e szám-
ra szánt részletkivonata anyagtorlódás miatt nem 
jelenik meg. Számítunk az Olvasók megértésére, és 
a közlést folytatjuk a következő számban! (Szerk.)



ARGENTÍNAI  MAGYAR  HÍRLAP    -     SECCIÓN EN CASTELLANO     -       JUNIO 2008

Queridos Amigos:
Mucho se ha hablado últimamente de lo 

que le sucede a la sociedad húngara. En 
esta carta me gustaría reflexionar sobre 
este tema.

Aprender del pasado y ponerlo en 
limpio, conocer la verdadera historia del 
país y mirar el pasado objetivamente y 
sin parcialidad desviada, con miras a un 
futuro mejor y con renovadas fuerzas, 
no sólo es un deber de la actual sociedad 
de Hungría, sino ¡una necesidad que nos 
apremia y nos urge! Estoy convencida 
de que si no logramos hacerlo a tiempo, 
nos desmembraremos y desapareceremos 
como pueblo o nación.

Porque entonces seremos dentro de 
esta “masificada” Unión Europea no más 
que una pequeña minoría que “habita su 
antiguo territorio”. Quedaría anulado de 
la conciencia colectiva el sentido de per-
tenencia a nuestra propia nación.

Parece que la preocupación por este 
tema, tanto como la importancia del mis-
mo, empiezan a ser reconocidas de a poco 
por distintos segmentos de la sociedad. 
Los húngaros empiezan lentamente a 
despertarse y a organizarse - de un modo 
u otro. De esto les quisiera contar.

Para poder tocar seriamente el tema 
deberíamos analizar un poco: ¿Qué es ese 
“algo” que nos une como nación? ¿Qué es 
lo que nos convierte en húngaros, argenti-
nos o - eventualmente - en japoneses?

Yo creo que, contrariamente al concep-
to político generalmente aceptado de “ser 
ciudadano de uno u otro país”, lo que nos 
une realmente es “la unidad cultural”, o 
más bien una “misma identidad cultural”. 
Ésta va mucho más allá de un tramiterío 
burocrático, ¡o aun de las fronteras de 
un país!

¿A qué me refiero cuando digo “tener 
la misma identidad cultural”? Pues, 
en primer lugar: a ser poseedores de 
un idioma en común. A través de ella, 
podremos hacer nuestro todo el legado 
de esa nación,  sobre todo su historia, la 
riqueza de su literatura y de su música, sus 
tradiciones, su arte, y tantas cosas más. Es 
justamente el compartir este legado lo que 
nos une o nos diferencia de otros. Lo que 
nos hace pensar de un modo u otro, lo que 
nos caracteriza, lo que nos distingue.

Muchos de nosotros somos doblemente 
afortunados, ¡porque pertenecemos a más 
de una cultura, a más de una nación! ¡No 
desaprovechemos esta oportunidad, esta 

riqueza que tene-
mos al alcance de la 
mano!

Para los que naci-
mos o crecimos en 
la diáspora, sabe-
mos que la lucha por 
“mantenerse húnga-
ros” es cada vez más 
ardua... ¡pero bien 
vale la pena! Para 
otros, los que viven 
en minoría fuera de 
las márgenes de la 
actual Hungría, esto 
sería algo natural, 
pero es un derecho 
muchas veces no res-
petado por la pobla-

ción circundante de los países limítrofes. 
Es un derecho reconocido como na-

tural y básico del hombre poder hablar 
libremente en su 
idioma materno, 
poder aprender u 
orar en ese mis-
mo idioma. Sin 
embargo, hoy por 
hoy muchos hún-
garos que viven 
en países aledaños 
a nosotros, han su-
frido ataques gra-
ves a su persona, 
¡sólo por querer 
ejercitar ese dere-
cho! (caso recien-
te: el de Malina 
Hedvig, agredida 
físicamente en Es-
lovaquia, o más 
recientemente el 
ataque a Attila 
Komjáthi, en Serbia, y escuchamos de 
este tipo de hechos con triste regularidad 
desde Rumania también). Mirando estos 
casos con ojos argentinos, nos parece 
increíble que muelan a palos a alguien 
¡por el solo hecho de estar hablando en 
la calle en su idioma húngaro!

Pero volviendo un poco al principio, les 
contaba que la sociedad parecería estar 
empezando a despertarse y a organizarse. 
Yo les hablaré de tres emprendimientos 
que son llamados a ayudar a mantener 
esta “identidad cultural”. Porque aquí 
mismo, en Hungría, hace mucha falta 
reforzar ciertos pilares que hacen que 
una sociedad sea fuerte y saludable. Las 
iniciativas a las que aludo nacen espontá-
neamente de la población sin ningún tipo 
de “tintes” políticos, ¡lo que me parece 
espléndido!

Iniciativa “A”: Museo del idioma 
húngaro. Su meta es el aprendizaje, el 
uso correcto y el cuidado de nuestro idio-
ma, el de cultivarlo en un nivel elevado, 
manteniendo viva así nuestra identidad 
cultural. En una pequeña localidad del 
interior, Széphalom, cerca de la ciudad 
de Sátoraljaújhely, se abrieron las puertas 
de esta nueva entidad. (Es aquí donde 
vivió durante largos años nuestro ilustre 
lingüista, Ferenc Kazinczy, 1759-1831, 
escritor húngaro y el máximo promotor 
de la reforma lingüística y literaria hún-
gara).

El museo no solamente quiere preser-
var los antiguos valores que ya tenemos, 
sino que desearía inspirar el desarrollo 
natural de todo idioma vivo, con la ayuda 
de talleres especializados. Sin dejar de 
lado la educación y la enseñanza de las 
generaciones venideras.

También se inauguró la primera “Se-
mana del idioma”, que consta de una 
serie de actividades organizadas por la 
Academia Húngara de Ciencias (MTA, 
o Magyar Tudományos Akadémia). En 
el museo se podrán ver tres exposiciones: 
una permanente y dos temporarias. En la 
permanente se puede admirar parte de 
la importante biblioteca que pertenecía 
a Kazinczy, antiguos escritos y algunos 
códices.

Todo esto fue iniciativa de asociacio-
nes civiles, y luego apoyado por fondos 
provinciales y municipales. También 
contaron con el auspicio del “Tokaj 
Világörökségi Program” (Programa del 
patrimonio cultural mundial de Tokaj / 
Unesco).

Iniciativa “B”: Fundación Orden de 
la Cruz Azul de San Esteban. Su obje-
tivo: que nuestra juventud pueda crecer 
con plena conciencia histórica („Fiatal-
jaink teljes történeti tudatban tudjanak 
felnőni”).

La gente de la Fundación se siente 
llamada a la misión de conocer, hacer 
conocer y enseñar - desde la más tempra-

na edad hasta 
el nivel uni-
versitario - 
la verdadera 
historia de 
nuestra Na-
ción, ya que 
fue “reescri-
t a”  va r i a s 
veces, y ma-
nipulada por 
los vaivenes 
e intereses 
de la política. 
Lo hicieron 
los Habsbur-
go, y también 
despiadada 
e implaca-
blemente el 

sistema comunista, lo hacen los países 
limítrofes de Hungría, queriendo negar 
el verdadero pasado de sus territorios. Lo 
hacen los políticos, “retocando” los libros 
de textos escolares. Hasta hace poco en 
este país se hablaba de la Revolución 
de 1956 como una “contrarrevolución”, 
distorsionando así totalmente los hechos.

Muy poco sabe la mayoría de la pobla-
ción sobre muchos hechos que cambian 
la perspectiva del actual momento. Sólo 
algunos ejemplos: ¿Cuántos saben que las 
leyes instauradas por San Esteban hace 
más de un milenio formaban parte de un 
sistema en el cual el Rey no poseía pode-
res absolutos, sino que era “controlado” 
por distintos fueros? ¿Que era recono-
cido como uno de los más adelantados, 
modernos y democráticos de su época? 
¿Que fue modelo posterior para muchas 
otras naciones? ¿Por qué fue cambiada 
su ley? ¿Por quiénes? ¿Cuándo, por qué 
motivos espurios? ¿Cuántos saben que 
nuestra monarquía no era ni despótica, 
ni absolutista?

La Fundación cree firmemente que si 
hacen posible que una generación com-
pleta acceda a este tipo de información, 
sin distorsiones ni mentiras, tendrá una 
mayor objetividad para juzgar su presen-
te, y tendrá mayor libertad de elegir su 
futuro. Esa generación podrá estar más 
orgullosa de su patria y de su historia. No 
se sentirá en inferioridad de condiciones 

respecto de otras culturas o naciones...
Sinceramente, conociendo la actual 

Hungría, ¡me parece una gran idea, y 
muy necesaria!

Iniciativa “C”: Conferencias e inves-
tigaciones con sede en la Universidad 
Reformada Gáspár Károlyi sobre: “La 
verdadera razón de los ataques a las en-
tidades religiosas húngaras durante los 
años del comunismo.” La meta final de 
estos trabajos y talleres es la de reforzar 
a través de las religiones la solidaridad, 
la moral y la ética social. 

Estas actividades nacieron del esfuerzo 
conjunto de la Universidad Reformada ya 
mencionada con el Museo János Tornyai 
y el Centro Cultural “Emlékpont” (Punto 
de recuerdo) de Hódmezővásárhely.

Al término del trabajo de las conven-
ciones, se concluyó que la verdadera 
razón de querer llegar a destruir estas 
comunidades era la de quebrantar la 
resistencia pacífica de la sociedad. Se 
atacó por igual a la Iglesia Católica, la 
Reformada y la Luterana. Hace 60 años, 
el poder comunista dictatorial que tomó el 
control en Hungría trató por todos los me-
dios de destruir las células que mantenían 
unidas y fuertes a la sociedad. Primero 
se estatizaron las escuelas religiosas, se 
impuso a la fuerza una educación laica, 
con una orientación materialista. Luego 
se detuvo a los dirigentes espirituales más 
importantes de las tres grandes religiones 
cristianas (ustedes recordarán el caso del 
Cardenal József Mindszenty, el obispo 
reformado László Ravasz y el de su par 
luterano, Lajos Ordass. Los tres fueron 
martirizados, sufrieron vejaciones y tortu-
ras). Finalmente, las ciudades que tenían 
comunidades fuertemente creyentes se 
convirtieron en los primeros blancos a 
destruir, negándoseles subvenciones o 
ayuda material. 

El corrupto y fracasado régimen 
se ensañaba en contra de la religión, 
pues veía en los valores espirituales su 
más entrañable enemigo. Tener presente 
este dolor pasado nos sirve para tener 
los ojos bien abiertos ¡y no dejar que nos 
suceda nada parecido, nunca más!

*
Viendo y disfrutando toda esta evolu-

ción, ¡me siento satisfecha de que al fin 
pensamos un poco mirando al futuro!

En resumen, estoy segura de que un 
pueblo que aprende a prestarle atención 
a las enseñanzas de su historia, sabe 
mantener un seguro arraigo en su lengua 
y cultura, y se aferra - a pesar de las cir-
cunstancias - a la guía de sus valores y 
principios morales. Ese pueblo cometerá 
menos errores en el presente y tendrá 
un futuro mucho mejor. ¡No debemos 
dejar que los distintos „-ismos”, modas 
o gobiernos de turno nos arrastren y nos 
“masifiquen”, destruyéndonos!

Anikó de Emődy, Hungría

Carta mensual desde 
HUNGRÍA

Anikó escribe su carta mensual desde Hungría rodeada 
de  una bellísima primavera en Budapest. Con toda seguridad 
estará disfrutándola, lo que no merma su visión precisa y 
acertada sobre el presente con sus trampas tan peligrosas - y, 
como siempre, rescata lo positivo. La R.

Informes y reservas de mesa 
4837-0161 / 4799-4740

Cena sin bebida $ 25.-

Cena-Show de los Conjuntos Folklóricos
Regös y Tilinkó ¡estrenando nuevos bailes!
Invitados especiales: Celtic Argentina (bailes celtas)

Sábado 21 de junio, 20.30 hs.
Club Hungária 
Pje. Juncal 4250 - Olivos

En venta con anticipación hasta el 20 de julio:
Entrada con cena y bebida   $ 140.-     Luego $ 180.-
Entrada s/cena mayores        $   35.-     Luego $   50.-
Menores 25 años y jubilados $   20.-     Luego $   30.-

Entradas y reserva de mesas:
Horizons (Sr. József Lomniczy)

Av. Quintana 302, Cap. - 4813-3204
Club Hungária (Sr. Omar Giménez)
Pje. Juncal 4250, Olivos - 4799-8437

50° Noche de Gala Húngara
30 de agosto de 2008 - 20.30 hs.           

Palacio San Miguel
Suipacha 84 - Capital Federal

Anikó de Emődy, 
Hungría

A orillas del Danubio, el majestuoso Castillo de Buda             Foto Farkas N.

El imponente edificio redondeado de la Basílica, 
en el centro de Pest                          Foto Farkas N.

 Foto Farkas N.
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La Comunidad Latinoame-
ricana Deportiva de Hungría, 
con la participación del C.A.U. 
(Centro Argentino-Urugua-
yo), organizó el pasado 20 de 
abril a pocos kilómetros de 
Budapest, en la localidad de 
Üröm, el IIIº Campeonato 
de fulbito COPA AMÉ-
RICA y Encuentro familiar 
latinoamericano.

La Edición 2008 de este 
campeonato estuvo dedi-
cada a László Benedek. 
Los invitados fueron la 
Argentina, Bolivia, Chi-
le, Colombia, Ecuador, 
Perú, Angola, México, 
Brasil, Paraguay y el CAU 
(combinado argentino-
uruguayo). 

- Una radio muy 
especial -

Los conductores de Hungría Cerca, 
el programa de radio sobre Hungría (*), 
quieren acercarles a los oyentes su país de 
origen, quieren que conozcan sus riquezas 
y curiosidades, además de las actividades 
que realiza la colectividad húngara de 
Buenos Aires. El programa es dinámico: 
mediante preguntas y sorteos busca la 
participación de los oyentes.

Nuestra finalidad es difundir la cultura 
y todo lo que el gran pueblo húngaro ha 
hecho y dejado a la humanidad. Solemos 
tener invitados, y en esta oportunidad 
quisiéramos compartir con ustedes la 
visita de la señora Mariana Bíró, hija 
del inventor de la birome, Ladislao Bíró. 
Muchos dicen que la birome es un in-
vento argentino, otros, que es un invento 
húngaro... Pues bien, es un invento argen-
tino-húngaro. Pero les vamos a relatar su 
historia según nos la contó la propia hija 
del inventor:

Bíró era un hombre moderno que nació 
en Hungría, en 1899. Su padre era dentista 
y su madre era práctica ama de casa. Él era 
tan pequeño al nacer que los médicos le 
dijeron a su madre “que lo deje de lado”, 
ya que no iba a vivir. Entonces la abuela 
forró una caja de zapatos con algodón, 
puso al bebé adentro y, al lado, encendió 
una lámpara para calentarlo. Quizás así 
haya sido inventada la incubadora... Y 
Ladislao Bíró vivió sano y fuerte - ¡hasta 
los 86 años!

Quizás porque haya tenido que luchar 
por su vida nunca fue convencional. Era 
un hombre culto, que estudiaba con pro-
fundidad lo que le interesaba, por ejemplo 
las hormigas: le fascinaba cómo vivían y 
cómo se comportaban, su organización 
social. Pasó muchas noches observándo-
las en el jardín, con gran desesperación de 
su madre, ya que las hormigas le comían 
sus amadas plantas...

Era un hombre con diversos intereses. 
También pintaba y esculpía. Solía decir: 
“Pintar e inventar no son polos opuestos 
de mi personalidad; al contrario, son 
complementarios, proviniendo de las 

mismas raíces. El proceso interno que me 
lleva a pintar un cuadro o desarrollar un 
invento es el mismo, la misma inquietud, 
la misma excitación, la misma sensación 
de desafío para lograr algo”.

En su juventud también fue periodista 
y redactaba una revista de vanguardia de 
Budapest. Habitualmente usaba una lapi-
cera fuente que manchaba, sin escribir. 
Observando cómo la revista se imprimía, 
decidió que el rodillo de la imprenta, que 
era capaz de tirar tinta sin manchar, debía 
reducirse para uso manual. Se encontró 
con muchas dificultades - ¡pero finalmen-
te lo logró! 

El bolígrafo se patentó en Hungría en 
1938. Un tiempo después Bíró tuvo un 
encuentro fortuito con el 23.er presidente 
argentino, Agustín P. Justo, cuando ambos 
visitaban las playas de Yugoslavia. A Justo 
le gustó la lapicera y ofreció fabricarla en 
la Argentina. Más tarde, ese contacto ayu-
dó a Bíró a obtener una visa y, en 1940, 
junto con su amigo Juan Meyne, decidie-
ron asociarse con financistas que querían 
fabricar el bolígrafo en Buenos Aires.

El nuevo país impresionó bien a Bíró. 
La gente era cortés, amable y generosa. 
“El país de la yapa” - como decía Bíró. 
Con los nuevos socios creó una firma y 
un nombre que se tornó emblemático: LA 
BIROME, una marca registrada, en boca 
de todos, que se convirtió en verdadero 
genérico.

Si se le pregunta a un inventor cuál es su 
mejor invento, invariablemente va a decir: 
el próximo. Así era Ladislao Bíró...

Agradecemos mucho la entrevista que 
nos concedió la señora Mariana Bíró. Fue 
un programa de lujo, tuvimos muchísimos 
llamados de reconocimiento por el nivel 
del programa.
(*) Sintonicen la radio en 88.7Mhz, o 
por internet en www.fm887.com.ar - ¡y 
allí nos encontramos los jueves, de 21 
a 22 horas! Gracias por escucharnos y 
apoyarnos.

Susana Benedek 
(conductora del programa)

Nicolás Kerekes (co-conductor)

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS
Ahogy már előzőleg jeleztük: Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és 
- kifejezett kérésre - közvetlen rokonaikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat be-
jelenteni a Szerk. irodában!

JÚNIUS: 1. Szalay Kristóf (MO) - 2. Dombay Jenő - 4. Besenyi Buba / Valdés Martha - 6. Kiszely 
Gergely - 8. Dr. Kehiday Gábor - 10. Kovács Mihály Balázs / Zumpfné Simonfay Emese - 11. 
Hefty Klári / Spahn Clementina (öo) / Zaháné Székely Ottilia (Kanada) - 14. Maróti Ferenc 
(Viedma) - 15. Angolani Delma (öo) / Emődy Csaba (MO) / Haynalné Blüthgen Dagmar (Cba.) 
- 16. Alonso Maximina (öo) - 17. ifj. Arany László / Colombo María (öo) / Szilvássy Ignác / 
Várady Gábor - 18. Haller Mihály (Pto. Madryn) - 19. Kiss István Ferenc / Magyar András / 
Papp Ernőné, Szegödi Erika - 20. Kiss Alexandra - 21. ifj. Fóthy Gyula / Heckmann Dezső - 22. 
Hódosi María (öo) - Keve László - 24. Filipánics Lily (Cba.) / Szalay Andrea (MO) - 25. Berkó 
Lászlóné, Sípos Anna (100 éves!) / Vágó Imola / Zaha Eszter (MO) - 26. Némethy Kesserű Judit 
(USA)- 27. Espinosané Benkő Teri / Chavesné Gáti Andrea - 28. Valentin Feri / Makkos Nándor 
- 30. Giménez Omar Franco / Jakab Nándor / Dr. ifj. Képíró Sándor / Kolb István / Németh 
Mátyás / Roószné Földházy Gabi / Szalay Ágnes

JÚLIUS: 1. Emődyné Bernáth Anikó (MO) - 2. Simone Pali - 3. Alitisz Hiriart Mª Constanza 
/ Lomniczy József - 4. özv. Dombay Miklósné, Norma - 5. Kiss Ilona / Papp István / Petőcz 
Tibor - 7. Gorondy-Novák Gábor / Tass Attila - 10. Dominguezné Remete Andrea - 12. Jánszky 
László / Kemény Krisztina / Mihályfyné Mazzoleni Zsuzsi - 13. Bobrik György - 14. Giménez 
Omarné, Mabel López / Honfiné Rajczy Katalin / Lányi Dóri / Máthé Zsuzsi (Cba.) - 15. Földesi 
Gyuszi (Gualeguaychú) - 17. Lomniczy Melinda - 18. Petőcz Éva / Zaha Ilona - 19. Dőry Ilcsi 
- 20. Zombory Andrea - 22. Farkas Cecilia / Mocskos Eduardo Tibor / Szilvássy Tamás - 23. 
Jakab Nándorné, Terek Zsófi / Mizsey Zsuzsi / Papp Mátyás - 24. Benkő Cili / Giménez Gabriela 
- 25. Kiss Dante - 26. Káli Norbert Sándor / Léder Elizabeth (öo) / Moránné Rebechi Eva / 
Szilágyi Péterné Analy - 28. Jeszenszky Márta (Sp.o.) - 29. Lorenz Luisa (öo) / Vágóné Ditkó 
- 30. Luraschiné Földényi Jutka (Ausztria)

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!                         ¡Feliz cumpleaños!

Las sucintas biografías 
en español sobre Sándor 
Márai aluden, sobre todo, 
a su nacimiento en el año 
1900 en Kassa, Hungría 
(actualmente parte de Es-
lovaquia), así como a su 
condición de escritor emi-
grado, y su muerte, en 
1989, doblemente trágica 
porque se quitó la vida 
apenas algunos meses an-
tes de que se produjera en 
Hungría el cambio político 
que tanto anhelaba. Los 
agitados acontecimientos 
históricos del siglo XX se 
reflejan en muchos casos 
simbólicamente en la ac-
tividad y obra literaria de 
este escritor.

Empieza a publicar muy 
joven - su relato Lucrétia 
fia (El hijo de Lucrecia) 
ve la luz en el diario Pesti 
Hírlap ¡cuando el escritor tiene tan sólo 
14 años! -, con 18 años trabaja ya para el 
diario liberal Magyarország, publica su 
primer libro (una colección de poemas) 
que él mismo definirá - con buen sentido 
del humor - su primer best seller (sólo 
se publican 100 ejemplares y éstos se 
agotan en muy poco tiempo). En los años 
20 Márai comienza su primera época en 
el extranjero (en Alemania y Francia). 
Después de su vuelta a Budapest, algunos 
años más tarde, entra en su período más 
próspero como escritor, durante el cual 
escribe sus famosas memorias tituladas 
Confesiones de un burgués (1934)*, que 
relatan una interesante historia cons-
truida sobre elementos autobiográficos, 
ofreciendo, asimismo, el ambiente de 
toda una época. Una de las virtudes del 
libro es, justamente, que al evocar a sus 
antepasados, al recordar su niñez y su 
adolescencia, el escritor logra transmitir 
el encanto y los valores de una clase social 
y de un tipo de intelectualidad que - según 
sugiere - sólo existen en sus recuerdos. La 
sinceridad del libro no puede pasar sin 
consecuencias: el libro se retira, Márai 
es procesado por algunos capítulos, debe 
pagar una multa y reescribir o suprimir 
algunas partes „problemáticas”. 

Escrita por esas mismas fechas, su 
novela Divorcio en Buda (1935)* ilustra 
también la manera de escribir de Márai: 
a pesar de las alusiones a los aconteci-
mientos históricos, éstos constituyen 
un trasfondo meramente secundario al 
lado de la dimensión moral y ética de la 
historia, que es la que realmente cuenta. 
La misma postura se refleja en La mujer 
justa (1941)*, una interesantísima histo-
ria sobre las posibilidades de encontrar 
el verdadero amor, narrándola desde los 
diferentes puntos de vista de los persona-
jes que participan en ella, y en El último 
encuentro (1942)*, la novela más famosa 
de Márai, en la cual el punto de partida es 
también un triángulo amoroso, pero que 
- al igual que las obras anteriores - seduce 
al lector sobre todo a través del estilo y 
las reflexiones del escritor. 

Cuando en marzo de 1944 las tropas 
alemanas ocupan Hungría, Márai huye 
con su mujer a Leányfalu, pueblo situado 

a unos 25 kilómetros 
al norte de Budapest, 
y comienza a redac-
tar un diario muy 
personal que seguirá 
escribiendo duran-
te muchos años y se 
convertirá en su otra 
obra clave, conside-
rada asimismo la de 
más calidad. El diario 
fue publicado, pero 
parcialmente, por el 
editor István Vörös-
váry, en Toronto, y 
su versión completa 
solamente se está pu-
blicando hoy día por 
la editorial Helikon, 
en Hungría. Al pa-
recer, la colección 
Teljes napló (Diario 
completo), de la cual 
se acaba de publicar 
el quinto tomo, se 

compondrá en total de unos 10 volúmenes 
y su publicación sólo terminará el año 
2013 (!). 

Márai abandona definitivamente su 
país en 1948 con la llegada del régimen 
comunista y pasa la parte restante de su 
vida alejado de Hungría, primero en Italia 
y luego en los Estados Unidos, desde don-
de observa los acontecimientos húngaros, 
como la revolución de 1956 que comen-
ta, en Radio Europa Libre, con muchas 
esperanzas y entusiasmo. Este momento 
se puede ilustrar con parte de su diario 
(correspondiente a los años 1945-57) 
editada en Nueva York, que representa 
claramente un período sumamente dolo-
roso y difícil para el escritor exiliado, en 
el que no solamente se revelan las razones 
por las cuales ha decidido dejar su patria, 
sino que también reflexiona angustiosa-
mente sobre si todavía habla su lengua 
materna. El pesimismo se refleja también 
en una novela, mucho más tardía, titulada 
Judith... y otra voz (1980), que por ser 
la continuación de La mujer justa repre-
senta perfectamente el gran cambio que 
se ha producido en el alma del escritor: 
la voz de Judith (el tercer personaje del 
triángulo amoroso cuya historia cuenta la 
novela) no solamente concluye el tema 
de la burguesía, y refleja la pérdida de fe 
en los valores burgueses que todavía se 
transparentaba a través de la primera parte 
de la obra, sino que también - a través de 
su profundo pesimismo y amargura - re-
presenta el fin y cierre de una época.

*
(La autora brindará abundantes detalles 

sobre la vida de Márai en unas charlas que 
dará en el Museo Nacional de Arte Decora-
tivo el martes 10 de junio, en castellano, y 
en el Club Hungária el sábado 7 de junio, en 
húngaro, ambas a las 19 hs. Ver detalles en 
pág. contigua: “Semana Húngara” y en el 
calendario pág. SP 4)
* Libros de Sándor Márai en castellano, para pres-
tarse de la Biblioteca HKK, Club Hungária: Con-
fesiones de un burgués, Divorcio en Buda, La mujer 
justa, El último encuentro, La herencia de Eszter, La 
hermana, ¡Tierra, tierra!, El amante de Bolzano.

(*) La Dra. Faix es profesora del Departamento de 
Filología Hispánica de la Universidad L. Eötvös, 
de Budapest.

Dóra Faix (Budapest) (*):
Vida y obra de Sándor Márai  - una breve introducción -

Entrevistando a la Sra. Mariana Bíró, 
hija del inventor de la birome 

¡El Periódico Húngaro también brinda informa-
ciones para la audición! La conductora, Susana 
Benedek con el co-conductor, Nicolás Kerekes

La estatua del escritor, poeta y publi-
cista Sándor Márai (1900-1989) en su 

ciudad natal de Kassa 
(hoy Kosice, en Eslovaquia)     Foto Jakab
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El 27 de abril nos reunimos en la casa de Susana 
Bund y Osvaldo Isuz, en la Laguna La Brava, para 
disfrutar y festejar los cumpleaños del mes (Susana 
Bund, el 4; Susana Dancs, el 20 y yo mismo, el 19). 
Estuvieron además presentes: el nieto de Susana 
Damián Fernández, el fiel perro de Susana Dancs, 
“Malevo”, Mariana Szilvágyi, Mirna Toulet y Este-
ban Rosenfeld, Juliska Vencsellői, su marido Juan 
Junakovic e hija Hilen (Juliska e Hilen viajarán 
a Hungría el mes de junio), Ana Doma y Alicia 
Jankovic. 

Tuvimos un día cálido, sol pleno, así es que dis-
frutamos a lo grande en camaradería y abundante 
comida variada que cada uno aportó - y, por supues-
to, hubo la torta que soplamos los cumpleañeros... 

Ese mismo día, dejamos inaugurada “oficialmen-
te” la Biblioteca Húngara: Susana Bund recibió de 
mis manos el listado de los libros y dos ejemplares 
en préstamo. Dicha biblioteca fue catalogada, orga-
nizada y puesta a disposición de los húngaros por 
mi padre, Luis Siklósi, y funciona por ratos libres 
en su domicilio. 

Un afectuoso abrazo y deseos de permanecer en 
contacto                Thomas Siklósi, Mar del Plata
¡Siempre nos alegramos de recibir noticias de 

nues-
tros 
amigos! 
¡Los 
felici-
tamos 
espe-
cial-
mente 
por la 
biblio-
teca! 

La R.
---

Estimada Zsuzsó:
Estamos muy emocionados por el bautismo de 

la pequeña niña Francesca Fabián, que sus padres 
Verónica Bobrik y Martín Fabián realizaron en su 
nueva residencia.

Pedimos la bendición del buen Dios para la pe-
queña Francesca y los felices padres. Lamentamos 
no haber podido concurrir por no habernos llegado 
la correspondiente invitación a tiempo.

Marta Calderón (abuela)
vitéz András Tasnády-Szűts y esposa 

(tíos abuelos)
---

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA 
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

*  un deporte moderno *
FORMACIÓN - RECREACIÓN - COMPETENCIA 

DE ALTA PERFORMANCE
A part i r  de los 8 años -  ambos sexos -

florete, espada y sable 
Martes, miércoles y jueves de 18 a 20.30 hs.

Sábados de 15 a 19 hs. 
Maestros : Juan Gavajda - Alberto Soiza    

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

TORNEOS   2008   DE   ESGRIMA

CARTAS  DE  LECTORES

PROGRAMA DE LA 
"SEMANA DE CULTURA HÚNGARA" 

MES DE JUNIO 
Museo Nacional de Arte Decorativo
Av. del Libertador 1902  -  Capital Federal
Lunes 9, 19.30 horas: Estreno sudamericano 

de “L´incontro improvviso”, ópera de Franz Jo-
seph Haydn. Solistas: Soledad de la Rosa, Carlos 
Natale, Carlos D’Onofrio, Norberto Marcos, 
Marcela Sotelano, Elisa Calvo, Mariano Fernán-
dez Bustinza y Enzo Romano Martín. Orquesta 
Ars Hungarica. Roberto Rutkauskas, concertino. 
Trompetista invitado: Gábor Hegyi, Hungría. Di-
rección: Sylvia Leidemann. Comentarios: Pablo 
Bardin. Régie: Hermanas Perre (*) 

Martes 10, 19.30 horas: conferencia de la 
Dra. Dóra Faix: “Los secretos de Sándor Márai”

Programa musical: 10 dúos para dos violines 
de Béla Bartók. Oleg Pishénin y Natasha Shish-
mónina. Apertura de la exposición sobre Sándor 
Márai, con material del Museo Sándor Petőfi 
(Budapest). Entrada gratuita

Miércoles 11, 19.30 horas: Panel de especialis-
tas: “Visión argentina sobre Sándor Márai”. Flo-
rencia Garramuño (Prof. de Literatura UDESA, 
PhD Princeton) y Juan Forn (escritor, periodista 
y crítico literario). Programa musical: 5 Lieder de 
Ernő Dohnányi. Gisela Barok, solista. Acompaña 
Inés Panzone Benedek. Entrada gratuita

Jueves 12, 19.30 horas: Semblanza de los 
compositores György Kurtág y Leo Weiner, y de 
sus obras. Haydée Schvartz, piano, David Núñez, 
violín. Comentarios Francisco Kröpfl (*)

Viernes 13, 19.30 horas: Obras de Ferenc Liszt 
(piano). Obras de Béla Bartók, Zoltán Kodály, 
Miklós Pászti y György Ligeti (Coro de Ars 
Hungarica). Danzas palaciegas y tradicionales 
(Grupo de baile Regös) (*)

Sábado 14, 19.30 horas: “L´incontro improvvi-
so” (ver arriba), segundo elenco. Laura Penchi, 
Ricardo González Dorrego, Sergio Carlevaris, 
Maico Hsiao, Silvina Martino, Cecilia Layseca, 
Mariano Fernández Bustinza y Enzo Romano 
Martín (*)

Domingo 15, 18 horas: Obras de György Ligeti 
(Susana Kasakoff, piano). Lieder de Ferenc Liszt 
(Virginia Correa Dupuy, canto. Acompaña por 
Inés Panzone Benedek. Béla Bartók “Contras-
tes” (Susana Kasakoff, piano, Carlos Céspedes, 
clarinete, Humberto Ridolfi, violín) (*)

Lunes 16, 19.30 horas: “L´incontro improv-
viso”, primer elenco. (ver arriba)

(*) Venta de entradas en el Museo 
de martes  a domingo de 14 hs. a 19 hs. 
Tel.: 4801-8248 / 4802-6606 / 4806-8306

Con fecha 26 y 27 de abril, se 
disputó en la ciudad de Rosario la 
1ª Prueba de Ranking Nacional de 
Infantiles, Cadetes y Juveniles. 

Los premios obtenidos para HUNGÁ-
RIA fueron los siguientes:
Sable Juvenil

2º Guido Mulero
3º Esteban Gavajda

Sable Cadetes
1º Guido Mulero
3º Bruno Rizzi

Espada Juvenil
1º László Gáspár
En la 1ª Prueba de 

Ranking Infantil de la 
FECBA trajeron meda-
lla en florete:
1º Lourdes Petinato
3º Gabriel Barrios

Si observamos los resultados de los sablis-
tas, vemos cómo van progresando en forma 
paulatina, afianzándose año tras año. Entrena-
dos por el Mº Juan Gavajda, consiguen esa 
solidez con un trabajo sistemático y siempre 
actualizado. Recordemos que la Federación 
ha designado a Juan en varias oportunidades 
para asistir en distintos países a los Cursos 
de Solidaridad Olímpica para maestros, que 
son financiados por la Fundación Filantrópica 
Internacional.

Compilado por
Henriette Várszegi

Lourdes Petinato, 
campeona en su 

categoría, ganó todos 
los asaltos

izq.-der.: 
László Gáspár 
y Esteban Ga-
vajda, hacien-
do buen uso de 
las vacaciones, 
fueron a Hun-
gría a entrenar 
espada y sa-
ble, respectiva-
menteEL RINCÓN DE MAUSI

MOHNGUGELHUPF 
(Bizcocho tipo alemán de amapola,

de molde concéntrico)

Ingredientes
Manteca pomada 320 gr
Azúcar impalpable 130 gr
Huevos 8
Ralladura de 1 limón
Harina 0000 240 gr
Polvo de hornear 4 cditas
Amapola 1 taza
Leche 1 ½ taza
Ron 4 Cdas
Esencia de vainilla 4 Cdas

Preparación
Enmantecar y enharinar un molde de Gugelhupf de 18 

cm de diámetro. Batir la manteca pomada con la paleta 
en la batidora eléctrica, por 1 minuto o hasta que quede 
bien cremosa. Incorporar, a velocidad baja, el azúcar 
impalpable. Batir a máxima velocidad, por unos tres 
minutos. A continuación agregar la ralladura de limón 
y los huevos de a uno. 

Tamizar la harina y el polvo de hornear. Incorporar a 
la preparación, en forma envolvente, intercalando con la 
amapola y la mezcla de leche, ron y esencia de vainilla. 
Colocar dentro del molde y llevar a horno 180ºC por 50 
a 60 minutos, aproximadamente.

Desmoldar una vez que se entibie. Dejar enfriar por 
completo sobre una rejilla metálica. Servir espolvoreado 
con azúcar impalpable.

Estimada 
Zsuzsó:

Quisiera par-
ticularmente agradecerle la pu-
blicación en el diario de abril de 
la foto de Gizella Alpár. Ella se 
ha puesto muy contenta, espe-
cialmente porque atrás sobre un 
mueble está la foto de su difunto 
esposo László. Me tradujeron el 
cariñoso texto que usted escribió 
para acompañar la foto. Espero 
que Gizi no se enoje porque la ha 
pintado como una excelente ama 
de casa, con su hogar brillante, 
a lo que sin duda cabría agregar 
que también brilla su intelecto: 
es una persona de una cultura 
muy rica, se la pasa leyendo 
en húngaro, español y alemán 
y escuchando música clásica. 
Además está muy bien informa-
da sobre lo que pasa en Hungría. 
- He podido apreciar también el 
cariño que nuestro amigo László 
Benedek ha recibido en las pági-
nas del periódico.

Le envío mis cordiales salu-
dos.

Su amigo DHC, 
desde Budapest
---

Estimada Trixi:
Ante todo pido disculpas por 

escribir en español, pues me 
resulta más fácil expresarme, ya 
que si bien hablo en húngaro, no 
tengo un lenguaje fluido. Mucho 
más difícil se me hace la lectura 
y más aún la escritura - sólo 
“dibujo” algunas palabras con 
ayuda del diccionario...

Sin embargo, no puedo dejar 
de agradecer tu participación 
desinteresada en la búsqueda 
de parientes. Quiero hacerte 
conocer la inmensa alegría que 
significó tu e-mail con esos da-
tos, tanto para mí como para mi 
madre y hermana.

Ya he logrado conectarme con 
quienes tanto esfuerzo hicieron 
para ubicarnos, y de esta mane-
ra voy conociendo en detalle la 
naturaleza de nuestros vínculos 
y quiénes son nuestros antepasa-
dos comunes.

Te envío un fuerte abrazo, de 
corazón, y te deseo todo lo mejor, 
quedando a tu disposición para lo 
que necesites.

Ida Ester Fodor, 
Villa Ángela, Chaco

---
Susana, Trixi: 

Éstos son los últimos aconte-
cimientos que compartimos los 
Húngaros en Mar del Plata.

Estimados 
amigos de la 
Colectividad Húngara:

Es un gusto para mí saludarlos a 
la vez que comentarles que asistiré 
a la 3º Conferencia Mundial de 
Cónsules honorarios húngaros a 
realizarse en Budapest a partir del 
25 de mayo.

Un cordial saludo para todos y 
será... ¡hasta la vuelta!

Rózsa Ádám, Rosario
Cónsul honorario de Hungría

¡Felicitaciones a Rózsa, y espe-
ramos que haya disfrutado plena-
mente de los honores recibidos, 
bien merecidos! La R.

---
Estimada Sra. Directora: 

Hemos recibido con sumo agra-
do su correo, y le comento que 
nos enteramos de la existencia del 
periódico húngaro por la página 
web El Quincenal de Hungría que, 
mediante sus enlaces, nos dirigió 
a la sección Medios, y allí en-
contramos los archivos de varios 
números de su periódico.

A mi padre le ha parecido ex-
celente el número que ha recibido 
gentilmente de Uds., por cuyo 
motivo le envío la suscripción 
por un año.

Mi padre ya conocía dicho pe-
riódico, o su antecesor, al llegar a 
la Argentina en 1948. Nosotros nos 
mudamos en 1969 de Morón (Bs. 
Aires) a la Patagonia por razones 
laborales de mi padre. Debido a las 
grandes distancias perdió contacto 
con dicho medio periodístico y la 
colectividad húngara. Con este 
gran medio de comunicación, 
que es Internet, pudimos volver a 
ponernos en contacto.

Estimada Sra. Susana, le agra-
dezco su amable atención y le dejo 
a Ud. y a todo el staff del Argen-
tínai Magyar Hírlap un cordial y 
afectuoso saludo.

José Luis Maróti, 
Viedma, Río Negro

Lamentamos que sigue habiendo 
algunos suscriptores rezagados. 
Por favor no olviden renovar su 
suscripción, para no tener que 
suspenderles el envío. ¡Gracias!

Un hermoso día para festejar los cumpleaños del mes de 
los Húngaros de Mar del Plata  (Laguna La Brava) 

Susana Bund recibe de manos de Thomas Siklósi 
libros en préstamo de la flamante Biblioteca
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

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

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

playland park
Centro de entretenimiento 

familiar - cumpleaños
Av. Cabildo 2475 - Capital

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

Para suscripciones y publicidades infórmese en  

ESEMÉNYNAPTÁR  2008. JÚNIUS - JÚLIUS

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

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144
PRESIDENTE: MARTÍN ZÖLDI - 
mzoldi@dls-argentina.com.ar

Reuniones de la Comisión Directiva: Los 
1os., 3os. y 5os. miércoles 21 a 22.30 hs.

Secretaría: Sr. Gustavo: Martes a 
sábados 18 a 21.30 hs. 

Domingo 12.30 a 16 hs.
www.arshungarica.com.ar

Cuba 2445 - C1428DHR Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4785-6388 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226

sleidemann@fibertel.com.ar                    szekasym@gmail.com

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

A „Mindszentynum” - AKME - állandó naptára
Téli órarend: 
- A hónap 1. vasárnapján 16 órakor Szentmise, utána batyus tea
- A hónap 2. keddjén 19 órakor Választmányi gyűlés és társasvacsora 
mindenki számára

A Krisztus Keresztje Evangélikus templomban
-  Minden 3. vasárnap de. 11 órakor magyar Istentisztelet

CALENDARIO DE JUNIO - JULIO 2008
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

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

Cálida atención y trato familiar. 
Gran parque arbolado. 

Pileta de natación. 
Av. Dra Cecilia Grierson 383 
- Los Cocos, Prov. Córdoba

Tel.: (03548) 492016
info@hosterialaesperanza.com.ar

Conózcanos en: 
www.hosterialaesperanza.com.ar

Hostería "La Esperanza" 

Embajada de la 
República de Hungría 
www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires
Plaza 1726, (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)

Apoyamos el 
único 

periódico 
húngaro de 

Latinoamérica
Círculo Juvenil Zrínyi

BIBLIOTECA   HÚNGARA 
en el Club Hungária

(Pasaje Juncal 4250, 1° P., 
Olivos. Tel.: 4799-8437)

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

Para concertar otros horarios: 
4798-2596  haynal@fibertel.com.ar

 G-FOTO fényképész
  rendezvények, bálok, esküvők, fotókurzus 

www.gfoto.org
Gergő    15-5726-1192    

4005-5447         info@gfoto.org

 SUSANA SEBESS
Társas utazások magyar és angol     

nyelvű idegenvezetővel
Június: FELVIDÉK        

Augusztus: ERDÉLY
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

Viajes Corporativos
Viajes de Placer

Eventos y Convenciones

FURLONG-FOX

El Taller de Piano y Música para Niños “Musichicos” abre su nueva sede 
en Palermo Hollywood los días sábados por la mañana, ofreciendo Clases 

Grupales de “Iniciación al Piano” (de 10.30 a 11.30 hs.) y 
de “Música en Conjunto” (de 11.45 a 13 hs). 

Más información: Natalia Cháneton Takács
Web: www.musichicos.com.ar 
         Teléfonos: 4861-3854 / 15-5843-1002 

P.D.: Papás, mamás, abuelos, maestras y chicos, no se pierdan nuestra nueva 
página con juegos musicales, nuestro “ipod virtual” y nuestra agenda 
gratuita de conciertos de música clásica.

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN 
DE JULIO Y AGOSTO:  

10 de JUNIO
(fecha tope de la Redacción para 

recibir material y/o datos a publicar) 
 Tel.fax: 4711-1242 

amagyarhirlap@yahoo.com

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

Argentina
Tel.: (54-11) 4744-2771 
Fax: (5411) 4746-1779

E-mai l :  turul@arnet .com.ar

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

ERDÉLYI  Ingatlaneladás, bérlések, kiadások
                                Venta y Alquiler de Propiedades

4229-8433 / 4205-1173     danielerdelipropiedades@ciudad.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
www.hungriacerca.blogspot.com

Sábados 12.30 a 13 hs.: 
AUDICIÓN HÚNGAR A
AM-860 Radio DIGITAL

www.digital860.com.ar

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 
Június 7-8, szombat-vasárnap: ZIK Dió csoport tanulótábor
Június 9 - 16: Magyar Kultúrhét. Museo de Arte Decorativo. Av. Del Libertador 
1902, Cap.Fed. Lásd részletek SP 3.o.:
Június 9, hétfő, 19.30 óra: Haydn opera: L’Incontro improvviso (A váratlan 
találkozás)
Június 10, kedd, 19.30 óra: Faix Dora előad Márairól (spanyolul). Zene Bartók. 
Márai kiállítás megnyitása
Június 11, szerda, 19.30 óra: Kerekasztal Márairól. Zene Dohnányi dalok 
Június 12, csütörtök, 19.30 óra: Kurtág és Weiner műve. F. Kröpfl 
kommentál
Június 13, péntek, 19.30 óra: Liszt zongoraművek. Ars Hungarica kórus, 
Regös táncegyüttes
Június 14, szombat, 19.30 óra: Haydn opera megismétlése, 2. énekesgárda
Június 15, vasárnap, 18 óra: Ligeti, Liszt és Bartók művek
Június 16, hétfő, 19.30 óra: Haydn opera megismétlése, 1. énekesgárda
Június 14, szombat 10-kor: ZIK St. magyarságismereti vizsgák
Június 21, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör előadás. Kurucz László „A 
magyar operett”. Tea. Szent László Iskola
Június 21, szombat, 20.30 óra: Regös Cena-Show. Hungária. Magyar 
vacsorát készít „Oleander”-csoport. Csak előzetes asztalfoglalással: 
Kerekes család 4837-0161, Bonapartian család 4799-4740
Június 29, vasárnap, 12.30 óra: Disznótoros ebéd. Sans-Souci zenekar. 
Regös fellépés. Valentín Alsina-i Magyar Dalkör. Aszatfoglalás: 4244-
1674 / 4208-6333
Június 29, vasárnap, 12.30 óra: Szent László ebéd. Sz. László Iskola
Június 29, vasárnap, 18.30 óra: Magyar mozi „Egy magyar nábob” 
(Jókai Mór). Hungária

JÚLIUS
Július 5-6: Regösök fellépése Barilocheban
Július 12, szombat: Kiscserkészeknek sütés Simone Palinál
Július 19-26: IX. Magyar Néptánctalálkozó Brazíliában
Július 27, vasárnap, 18.30 óra: Magyar mozi  „Egy Indián Párizsban” 
(vígjáték). Hungária  

Sábado, 7 de junio, 19 hs.: Conferencia de Dóra Faix sobre S. Márai, 
en húngaro. Cena. Hungária
7 y 8 de junio: Campamento de estudio para el grupo “Dió” del ZIK
9 al 16 de junio: Semana de Cultura Húngara. Museo Nacional de Arte Decora-
tivo, Av. Del Libertador 1902 – Cap. Fed. Ver detalles y entradas pág. SP 3:
Lunes 9, 19.30 horas: “L´incontro improvviso”, ópera de F.J. Haydn
Martes 10, 19.30 horas: Conferencia de la Dra. Dóra Faix: “Los secretos 
de Sándor Márai”. Música B. Bartók. Apertura exposición Márai (material de 
Budapest)
Miércoles 11, 19.30 horas: Panel sobre Márai. Lieder E. Dohnányi
Jueves 12, 19.30 horas: G. Kurtág y L. Weiner: semblanzas
Viernes 13, 19.30 horas: Obras de Liszt, Bartók, Kodály, Pászti, Ligeti (Coro 
Ars Hungarica). Danzas (Grupo Regös)
Sábado 14, 19.30 horas: “L´incontro improvviso”, 2º elenco 
Domingo 15, 18 horas: G. Ligeti y B. Bartók, Lieder F. Liszt 
Lunes 16, 19.30 horas: “L´incontro improvviso”, 1er elenco
Sábado, 14 de junio, 10 hs.: Exámenes de húngaro del ZIK 
Sábado, 21 de junio, 16 hs.: Conferencia de Ladislao Kurucz (en 
húngaro). Té. Colegio San Ladislao
Sábado, 21 de junio, 20.30 hs.: Cena-Show Conj.Folklórico Regös. Re-
servas anticipadas: Flia. Kerekes 4837-0161, Flia. Bonapartian 4799-4740
Domingo, 29 de junio, 12.30 hs.: Almuerzo de chacinados. Orq. Sans-
Souci. Conj. Folklórico Regös. Valentín Alsina. Reservas: 4244-1674 
Domingo, 29 de junio, 12.30 hs.: Almuerzo San Ladislao. Col. San Ladislao
Domingo, 29 de junio, 18.30 hs.: Proyección película húngara. Hungária

JULIO 
5 y 6 de julio: Conj. Regös invitados por Círculo Húngaro de Bariloche
Sábado, 12 de julio: Lobatos aprenden con el repostero Pali Simone
19 al 26 de julio: Brasil: IXº Encuentro Sudamericano de Danzas Folk-
lóricas Húngaras. Nos representa el Conjunto Folklórico Regös
Domingo, 27 de julio, 18.30 hs.: Proyección película húngara. Hungária
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