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Saáry Éva (Lugano):

VALAMI VAN A LEVEGŐBEN…
- budapesti pillanatképek –

B u d a p e s t i t a rtózkodásaim alatt
mindig rengeteg
benyomás, hír, kép szakad a nyakamba.
Soha ilyen mélyponton nem volt az ország. Erkölcsileg, anyagilag egyaránt. Az
emberek azonban azt remélik, hogy „ez
valóban a mélypont”, ennél mélyebbre
már nem lehet süllyedni. (Ki tudja??).
Egyre több a belső emigrációban élő
szellemi ember, aki hermetikusan elzárkózik a munkájába, mert másként nem
tudná kibírni.
Persze, a megkeseredett s türelmük
végére ért emberek politikai változásban
is reménykednek: legkésőbb az őszi költségvetési tárgyalásoknál „történnie kell
valaminek”!
Nincs sok vicc (a tréfálkozó kedv régen
elapadt), de ami van, az mind az ország
miniszterelnökét veszi célba. „Gyurcsány jó színész. Szeretnénk darabokban
látni!” - mondják, habár nem mindenki
nevet rajta. Még szűkebb családomban
is akadnak olyanok, akik méltatlankodva azonnal rávágják: „Az Orbán is…”
- mintha egyik bűn menthetné a másikat.
De egyébként is - „ha zongorázni lehetne
a különbséget”… Minden relatív, minden
arányok kérdése. (Hogy ne is mondjam,
a nagy Gyurcsány-rajongók érdekes módon ugyanazok, akik az erdélyiek kettős
állampolgárságát annak idején leszavazták, vagy nem is tartották érdemesnek
nyilvánítani a véleményüket.)
*
Hogyan élek Budapesten? Azt hiszem,
ezt sem érdektelen elmondanom.
Reggel a Katolikus Rádió ébreszt. Kulturálisan ez a legmagasabb színvonalú,
a legbékésebb, a legderűsebb. Híreiben
nagyrészt az objektív tények felsorolására
szorítkozik. Mosakodásnál és reggelinél
azonban már a Kossuthot szoktam hallgatni, amelyből hasznos információkat
kapok: ki, mi, hol és mikor… (Persze,
ott a véget nem érő, sok bizonyítványmagyarázat!)
Itt-ott bombariadók is vannak. Építkezéseknél gyakran előkerülnek a második világháború idején fel nem robbant
amerikai bombák. 60 éven keresztül
robogott fölöttük a villamos, rohantak
az autók… Az ember sohasem tudhatja!
- Jelképesen is így van. A felszínen sok
szép látnivaló, sok érdekes program, mintha nem is a kitörni kész vulkán tetején
táncolnának!
Délben bemegyek az Alkotás utcai kis
bisztróba ebédelni (oda, ahová a szegény
emberek is járnak), vagy otthon főzök valamit. Vendéglőbe csak olyan esetekben,
amikor meghívnak, vagy én hívok meg
valakit. Akkor sem az elegáns helyekre,
ahol sokszor jól becsapják a gyanútlan
vendégeket.
Még mindig sok a rokonom, barátom
Budapesten, ami nem csoda, hiszen ott
jártam iskolába, egyetemre, s művészeti,
irodalmi körökkel is vannak kapcsolataim. Nehéz megosztanom köztük az
időmet.
Kiállításom is nyílt az Érd közeli „olajvárosban”, Százhalombattán. A festményeket, nagyméretű fotókat (geológus-

múltamra tekintettel) a zalaegerszegi Magyar Olajipari Múzeum emberei hoztákviszik. A bevezetőt Tóth János igazgató
és Sümegi György művészettörténész
mondta, a művelődési ház vezetője pedig
kedvesen vendégül látott bennünket a
dunaparti halászcsárdában.
*
Szórakozásra nemigen jutott időm,
mert lakásom kisebb-nagyobb problémáival kellett foglalkoznom. Beázott
a fürdőszoba mennyezete, de a felső
lakó csak a házkezelőség ismételt fenyegetéseinek a hatására volt hajlandó
beengedni a szerelőt… Bedöglött a
mosógép, csöpögnek a csapok, nem
mindig működik a gáz… Hja, régi ház,
s a kommunizmus ideje alatt nem csináltak semmit. Akárcsak a török időkben:
Ins’Allah!
A közlekedési sztrájkok egymást érik,
az üzletek pedig, mint a malomjátékban:
csiki-csuki.
Ott-tartózkodásom idejére esett az
évente egyszer sorra kerülő lomtalanítás,
ami nagy izgalmat okozott az utcánkban.
Az üzletekben mindent 3 lakatra zártak,
mert mint mondták „jönnek a brazilok!”.
Hogy kiket értettek e fedőnév alatt, talán
nem kell magyaráznom. A füstösarcú
polgárok már előző este kitették a matracaikat, ott aludtak, hogy idejében össze
tudják gyűjteni az ócskaságokat, amelyeket valószínűleg pénzért adnak tovább.
*
A fenti kellemetlen tapasztalatok mellett, igyekeztem szellemi benyomásokat
is szerezni: megnéztem a Petőﬁ Irodalmi Múzeumnak a „Nyugat” 100 éves
jubileumára rendezett szép kiállítását, s
elcsíptem valamit a Mátyás évforduló
megemlékezéseiből (a reneszánsz-konferenciákra sokan érkeztek külföldről is).
Benéztem a könyvnapokra. A kortárs magyar írókból aránylag kevesen szerepeltek
(az országon kívüliekből alig valaki),
inkább nyugat-európai bestsellerek (Ken
Follett, Mary Higgins Clark…) gyönge
magyar fordításait propagálták.
A kultúra (miként az egészségügy, közoktatás is), megfelelő támogatás híján
válságban van. A vidéki múzeumok egy
részét be akarják csukni, a folyóiratok
alól kihúzzák a talajt. Egyedül a liberális baloldal által támogatott sajtótermékek (köztük az Alexandra könyvesbolt
luxuskivitelű katalógusai) jelentenek
kivételt.
Talán furcsa, hogy egy jelentéktelennek
tűnő dolgot emelek ki: polgári szervezet
alakult a magyar városok „felvirágoztatására”, nem jelképesen, hanem a szó köznapi értelmében. Diákok, ﬁatal munkások
járják az utcákat, s ahol lehet, a 60 év óta
szégyenkező szemetes buckák helyére
növényeket ültetnek - azzal sem törődve,
hogy gyakran kiássák, ellopják őket.
Vigasztaló, hogy ilyen emberek is
élnek hazánkban, ilyen törekvésekkel is
találkozunk. Ez azt jelenti, hogy létezik
egy gyönge, bátortalan fénysugár, amely
áttörni igyekszik az önző anyagelvűség és
a politikai acsarkodás sötét fellegeit.
Remény? Nem tudom. Majd az idő
eldönti!
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Jeszenszky Géza (Budapest)(*):
„Kemény lelkű, nagy akaraterejű és tehetséges emberek!”

A FINN PÉLDA
Mit tud a magyarok többsége Finnországról? Vajmi keveset. A nyelvrokonságról a többség hallott ugyan, de nem
sokkal többet, mint a „halszagú atyaﬁság”
ostoba közhelyét, ráadásul ábrándos honﬁtársaink egy csoportja újabban kétségbe
vonja és a Habsburgok által kimódolt
mesének tekinti a magyarság ﬁnnugor
eredetét.

(Teleki Pál a ﬁnnekről, 1928)

Összfelület 337.030 km2
Lakosság 5.300.000
(2007)

Mintaállam?

Kétszáz év sikertörténete és a finn
„gazdasági csoda” alapja a romantikus
túlzásoktól és a korábbi elnyomók ellen
táplált szenvedélyektől mentes erős
nemzeti tudat, a tanulás és tudás ettől
elválaszthatatlan tisztelete, mindezeken
Szívós realizmus
Szerencsére van némi kultusza is a ﬁnn- túl pedig a munka, a szorgalom és a
magyar barátságnak. A germán és szláv becsületes közszellem. A vasutak, az utak
tengerben nyelvét megőrző, kultúráját, és a telefonhálózat az 1920-as évekre
függetlenségét szívós küzdelmekben lehetővé tette a fa- és papíripar, valamint
biztosító két testvérnép ügye számos az állattenyésztés és a tejipar jelentős exírót, költőt, művészt és politikust ihletett portteljesítményét. A II. Világháború után
meg. A hosszú svéd uralom után kétszáz a gépgyártás, az optika, végül az elektroévvel ezelőtt az Orosz Birodalomba be- nika, a mobiltelefonok terén a világ élvokebelezett ﬁnnek szívós realizmusa nem nalába került. A kutatást és fejlesztést az
véres szabadságharcokkal, hanem okos, egymást követő kormányok támogatták,
kompromisszumos magatartással - és gondosan megválogatva, milyen területnémi szerencsével - előbb autonómiát, re érdemes koncentrálni. Az üzleti élet
kilencven évvel ezelőtt, 1917. december tisztasága ésszerű, bürokráciamentes jogi
6-án pedig teljes állami függetlenséget ví- és intézményi háttérrel párosul. A felnőtt
vott ki önmagának. Még nagyobb teljesít- lakosság többsége a ﬁnn és a svéd mellett
mény volt, hogy miután Sztálin 1939-es angolul is beszél. Az oktatás mindhárom
agresszióját a hősies téli háborúban visz- szintje ingyenes, de felsőbb iskolába
szaverte, súlyos engedmények árán békét csak a szükségletnek megfelelően és az
előmenetel alapján
kötött, majd az 1941vesznek fel diákokat.
44 között újrakezdett
Az alsó- és középisháborút úgy tudta lekolában az osztályok
zárni, hogy megőrizte
maximális létszáma
demokratikus politikai
25, de a nyelveket és
rendszerét és szabad
a kiemelten oktatott
piacgazdaságát. A külmatematikát ennél
politikában ezért megkisebb csoportokban
ﬁzetett ár erkölcsileg
oktatják.
sem volt restellnivaló,
A XX. század nami magyarok 1945 és
gyobbik
felében a po1989 között bármit
Arktiszi hangulat
litikai életben meghamegadtunk volna a ﬁnn
tározó szerepet vitt a szociáldemokrácia,
státusért.
Ma Finnországot elsősorban gazdasági megteremtve a nagy vagyoni különbségeeredményeiért érdemes tanulmányozni. ket kiküszöbölő jóléti államot, az utóbbi
Száz éve a gazdasági mutatók terén a évtizedek kiváló gazdasági eredményei
Magyar Királyság mögött voltak, ma viszont jobbára jobbközép vezetésű korFinnországban az egy főre jutó nemzeti mányok alatt születtek.
Platón és az utópisták megvalósult
jövedelem az egyik legmagasabb az
unióban (a magyarnak két és félszerese), mintaállama? Kodolányi János már az
és a versenyképesség, az életminőség, az 1930-as években ilyennek látta ﬁnn és
innováció, valamint a kulturális mutatók észt rokonaink országát. Nemcsak az
alapján a világ összes állama között a 2.- eredmények, de az ide vezető módszerek
is ismertek, a példa követhető. Tizennyolc
5. helyet foglalják el.
Érdemes szemügyre venni, hogyan éve csak mirajtunk múlik, hogy az egykoérték el északi testvéreink mindezt, olaj ri cári birodalom melyik utódállamát
és ásványkincsek nélkül, a hűvös klíma választjuk modellnek.
és a periferikus földrajzi helyzet ellenére. (*) egyetemi tanár, volt külügyminiszter.
Erről tartott adatokban és gondolatokA TARTALOMBÓL:
ban gazdag előadást a napokban a ﬁnn
nemzeti ünnepen Romsics Ignác törtéTALÁLÓS KÉRDÉS ................. 2.o.
nészprofesszor.
Olvasólevelek ........................... 2.o.
Kétségtelen, hogy a ﬁnneket nem érte
Így látta Hefty László, 1978 ...... 3.o.
a trianonihoz hasonló nemzeti trauma,
Néptáncfesztivál Brazíliában .... 4.o.
de az I. Világháború végén ott is volt
MAGYARORSZÁGI helyzet ...... 5.o.
egy véres polgárháború a „fehérek” és a
A KOLÓNIA HÍREI ............... 6.- 7.o.
„vörösök” között, és ők is a vesztes oldaVideó a Cserkészbálról ....... HUFI I.
lon fejezték be a II. Világháborút. Viszont
Mélyenható élmények ....... HUFI III.
a belső nyelvi és társadalmi ellentéteket
Hazamentem én? .............. HUFI IV.
radikális földreformmal, páratlan kisebbFelvidéki látogatás ............. HUFI IV.
ségi jogokkal, progresszív vagyon- és
Szemelvények a HKK-ból ... HUFI IV.
jövedelemadóval már a két világháború
Estreno HÁRY JÁNOS ............. SP I
között feloldották, a nemzet teljes egységNos escriben ................... SP II
ben szállt szembe a szovjet bekebelezési
CUMPLEAÑOS
septiembre .... SP II
kísérlettel, majd ügyesen alkalmazkodott
CALENDARIO
septiembre
.... SP IV
a geopolitikai realitásokhoz.

2. OLDAL

Az Olvasó írja...
Kedves Zsuzsó!
A Maguk könyvküldeményének átadásával
kapcsolatosan Bács Zoltán Györggyel mi csak
közvetítők voltunk, de nagy örömmel tettük. (l.
AMH júl.-aug.-i számát. Szerk.) Nagyon gazdag, értékes
könyveket kapott, a Szegedi Tudományegyetemi könyvtárunk, s azon meditálunk, hogy ősszel kiállítást kellene
rendezni e ritka kincsekből. Nagyon köszönöm személyesen
is a könyveket. Már az átadás után elkezdtük a böngészést, s
mit tesz Isten, én elsőre a Maga által nekem dedikált magyar
nyelvű Martín Fierrót vettem a kezembe!
Az újságot rendszeresen megkapjuk, Kaczúr Ágnes
szakreferens gyűjti a könyvtárban és teszi hozzáférhetővé
olvasását. Nagyon fontos újság, mert nemcsak argentin,
de az egész kontinentális magyar közösség felől is hírt
kapunk.
Mostanában lenne kedvem egy argentínai lehetséges
kalandozásra! Nem mentem nyugdíjba, sőt a modernkori
történész doktori programot vezetem, de mert elértem
a korhatárt, a magyar törvények szerint nem lehetek
tanszékvezető, csak „fapados” catedrático.
Szeretettel üdvözli
Anderle Ádám, Szeged
Professzor, volt tanszékvezető
*
Kedves Zsuzsó!
Az AMH olvasóinak ﬁgyelmébe ajánlom a FOTOMUNDO júliusi számát, ahol Rogelio N. Rozas a „Las reﬂex 35
mm pioneras” című cikkében a magyar fényképész-optikai
találmányokkal foglalkozik részletesen. Érdekes és alig
ismert adatokat hoz napvilágra. Közreműködtem egy rövid
fordítás erejéig. A szerző fényképész szakember, az AGFAnak volt igazgatója. Ölel,
Kocsárd Miklós, Rosario
*
T. Szerkesztőség!
Üdvözlöm a Magyar Hírlap valamennyi olvasóját!
Keresek olyan kaktusz barátot, aki segítene nekem, hogy
bővítsem ismereteimet az Oreocereus nemzetségről, válaszolna kérdéseimre, és ha tudna élő helyi fotókat küldene.
Fáradozásait előre is köszönöm! Tisztelettel,
Izsay Tamás, Magyarország
www.cactustom.extra.hu
(Leveleket kérünk a szerkesztőségbe).
*
Kedves Barátok!
Június 25-én Berkó Lászlóné Sípos Anna 100. születésnapját ünnepelte! A készülődés a nagy alkalomra már két
hónappal előtte kezdődött. A vendégek névsora naprólnapra nőtt, így nagyobb termet kellett keresnünk. Megérkeztek a hozzátartozók is: San Franciscóból Sípos Antal
(legﬁatalabb unokaﬁvér) és felesége Shirley, Uruguayból
Sípos Vali és Sípos Zsuzsi (unokanővérek) családostul,
Santa Teresitáról Berkó Zsuzsa és férje Gáti Gábor. A nagy
ünneplés június 28-ra esett.
Bátyám Laci és én bevezettük
a 100 éves ünnepeltet, akinek
már 6 dédunokája is van! Kiterjedt baráti körünk is várta.
Nagyon meg volt hatva, amikor a
sok vendég körülvette és köszöntötte. Sok szép ajándékot kapott;
Észak-Amerikából unokahúgaitól, Freifogel Ceciliától, Gyulay
Margittól, valamint Sípos Gizella ﬁától, Zolitól, Európából
unokaöccseitől: Dr. Sípos Lászlótól Zágrábból és Dr. Sípos
Tibortól Óbecséről is. Szabadkáról Sípos Gizella lánya
Gabriella, Palicsról Kádár Rafael és Rozi, Zentáról Basch
Lajos és Vera üzenetet
és nótát küldtek a Duna
TV Kívánságkosár 3 órás
műsorában. 5 kontinens
nézői láthatták anyukám
fényképét... Vacsora után
még táncra is került sor!
Mindenki csodálta, ahogy
vidáman táncolt a százéves!
Azonban nincs öröm üröm nélkül: amikor a szép
ünneplésről hazaértünk volt mit látnunk! Rablók látogatták
meg a házunkat… Nagyobb kárunk szerencsére nem lett,
de bizony rossz érzés volt!
Kérjük a Jó Istent, hogy édesanyámmal sok több születésnapot is megünnepelhessünk!
Berkó Kató
Mi is szeretettel gratulálunk a százéves Annának! Szerk.
*
Kedves Barátaink!
Sokáig nem tudtam írni nektek egy szerencsétlen
balesetből kifolyólag...
Van egy ún. Murphy bed-ünk, ami egy falból nyíló,
összecsukható ágy éjjeli alvásra, és nappal vissza lehet
csukni be a falba. Sok helyet megtakarít. Az ágyat két felhúzott rugó csukja és emeli vissza könnyedén, matracostul.
Kétoldalt könyvespolcok csatolódnak, így nappal nem is
látszik az ágy. Két hete szereltük be a vendégszobába, mert
nővérem Éva látogatóba érkezett hozzánk Torontóból.

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP
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Július 7-én mindketten a Murphy ágyon félig fekve néztük
a tévét, amikor váratlanul a falból a csavarok kihúzódtak
Augusztus 3-án 89 évesen meghalt
és a falhoz erősített egész tákolmány kerettel, könyvespol- Alekszander Iszajevics Szolzsenyicin
cokkal, nagy erővel lecsapódott, mint egy nagy egérfogó. író. 1970-ben megkapta az irodalmi
A fejfa benyomott minket Nobel-díjat.
a matracba, és a két test
11 évet töltött a szovjet GULag börsúlyától kettétört. Évát töneiben és munkatáboraiban. Erről
érte a legnagyobb kár, a írta meg 1973-ban legjelentősebb, A
fejfa eltörte az egyik csi- GULag szigetcsoport (1918-1956) című
golyáját. Engem inkább művét. Dokumentum értékű regénye
belső zúzódások értek. miatt megfosztották szovjet állampolMindkettőnket elvittek a gárságától és kiutasították az országból.
mentők, engem másnap 1973-tól 1994-ig élt az Egyesült Államokban. A Nemzetőr
haza engedtek, Évának Münchenben 1975-ben Szente Imre kiváló fordításában
Sátorhelyi Éva „bepáncélozva”…
viszont legálabb 90 napig kiadta magyarul az összesen 1100 oldal terjedelmű könyv
kell hordani a „páncélt”. Nekem sajnos még sok a belső 1. kötetét, egy évre rá a 2. kötetet is.
(HKZS)(*)
fájdalmam, de most már szépen javulunk! Sok szeretettel,
Így vélekedik Szolzsenyicin a milliók életét tönkretevő
Sátorhelyi-Tanyi Ildikó és Jocó, Calgary rendszerről:
Szívből kívánunk mielőbbi teljes fölépülést! Szerk.
„A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb em*
bertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk,
Kedves Zsuzsó!
szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, romFigyelmesen érdeklődsz
bolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképirántam. Július 9-én hegyzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista
mászás közben összevissza
ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az
törtem a jobb bokámat,
emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény
alig tudtam 2000 m maetika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek!
gasságból lekeveredni haEgészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista!
son-térden kúszva, végül
Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy komis lóháton sikerült. Elég
munista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozkörülményes műtéten estem
galom érdeke, vagy az elvtársak személyes boldogulása így
át, fúrtak, csavaroztak, szökívánja.” (Hogyan mentsük meg Oroszországot? 1990)
geztek s rögzítettek, hogy
Őrizzük meg emlékét!
valamennyire jól forrjon
(Köszönet Ágoston Zoltán, Nyíregyháza)
össze, kellemetlen s nagyon Kovács András legutóbbi córdobai
hegymászási kalandja
(*) A HKK könyvtárból kikölcsönözhető.
fájdalmas procedúra.
Fölszólítjuk kedves Olvasóinkat, hogy
Valódi kínszenvedés a nagyon korlátolt
segítsenek az alábbi helyzetjelentést
mozgás, mert azóta is gipszes csizmát
az argentínai állapot rövid leírásával
hordok. Még egy hó gipsz s vagy 3 hó rekiegészíteni. A beküldött javaslatokat
habilitáció vár rám. Sebaj! Egy jó magyar
közöljük.
Szerk.
cserkész mindent kibír!
2006 elején felköltöztem Córdoba vároVilággazdaság
Angol gazdaság:
sába, hogy magaskorú Anyámon segítsek
Van két tehened.
Hagyományos (konzervatív)
- éppen idejében, mert (ahogy tudjátok),
Mindkettő kerge.
gazdaság:
egy évre rá hosszas rákbetegség után el- Van két tehened.
Japán gazdaság:
hunyt. Azóta egyedül élek, magyar kolónia Az egyiket eladod, és az árából veszel Van két tehened.
itt nincs, rajtam kívül azt hiszem csak Papp egy bikát.
Átalakítod őket, így az eredeti méret
Zsuzsa Alta Gracián; azért is ragaszkodom Az állatállományod gyarapodik, a 1/10-ére csökkennek és húszszor
annyira az újságotokhoz, nagyon élvezem jövedelméből nyugdíjba mégy.
több tejet adnak, mint a normál
minden alkalommal, hangosan felolvasom
méretű tehenek.
Indiai gazdaság:
magamnak az egész tartalmát, s valahogyan Van két tehened.
Ezután cuki kis rajzfilmfigurákat
ébren marad bennem a magyarság lángja. Szentként tiszteled őket. Éhen halsz. készítesz róluk, és Cowkimon néven
A világért sem hagynám el az előﬁzetést!
az egész világon árusítod őket.
Izraeli gazdaság:
Hiszen most, hogy Anyám elhunyt iga- Egyetlen tehened sincs.
Orosz gazdaság:
zán csak a ti lapotok fűz össze a magyar Bejelented, hogy igényt tartasz az in- Van két tehened.
múltammal, nyelv, kultúra, hagyomány, diai tehenekre. Felszólítod a világot, Megszámolod őket, és azt tapasztaminden. Amit szüleim nagy áldozattal hogy nyújtson segítséget: az USA lod, hogy öten vannak. Újra megneveltek belém gyerekkoromban idejövete- adjon pénzt, Kína katonailag segítsen, számolod, ekkor 72 tehén az eredlünk után (Plátanosi máterek, Cerrito utcai Nagy-Britannia adjon harci gépeket, mény.
Magyar Ház s magyar cserkészet) nem Olaszország ipari berendezéseket, Megint megszámolod, most 17 tehehagyhatom kialudni. Szívből köszönöm a Németország technológiát, Fran- net találsz. Feladod és kinyitsz egy
munkátokat!
ciaország tengeralattjárókat, Svájc újabb üveg vodkát.
Kovács András, Córdoba nyújtson kedvezményes hiteleket,
Nigériai gazdaság:
67 éves magyar cserkész Oroszország szállítson gyógyszert, Van két tehened.
*
Japán pedig gyártósorokat - mindezt Az egyiket megeszed, majd bejeKedves Zsuzsó!
lented, hogy ellopták. A rendőrség
ingyen.
Az AMH egy korábbi számában már A kapott támogatásokból megveszed megkezdi a nyomozást, és 100 km
írtam arról, hogy 70 év után 2007 nyarán az indiai teheneket, majd deklarálod, sugarú körön belül mindenkit lesikerült összekötnöm két régi ejtőernyős hogy a világ kizsákmányol téged.
tartóztat. Addig kínozza őket, amíg
bajtársat: a Buenos Airesben élő v. Ladányi
valaki be nem ismeri, hogy ő lopta
Amerikai gazdaság:
Domonkos főhadnagyot és a Los Angelesben Van két tehened.
el a tehenet.
lakó Bondor Vilmos ny. dandártábornokot, Az egyiket eladod, a másikat pedig A rendőrség büntetésül minden leakik
arra kényszeríted, hogy 4 tehén he- tartóztatott személytől elkoboz 1-1
1938-ban
lyett tejeljen. Megdöbbensz, amikor tehenet.
látták
Így most te visszakaptad a tehenedet,
a tehén váratlanul elpusztul.
egymást
Az esetet ráfogod egy olyan országra, a rendőrségnek pedig van egy új
utoljára.
amelyiknek van tehene, és azokat ter- tehén-farmja.
A 90
Magyar gazdaság:
mészetes körülmények között tartja.
éven is
Bejelented, hogy az ország veszélyt Van az államnak két tehene.
túl lévő
jelent az emberiségre. A világ megvé- A felelős vezető a tejet hazaviszi,
barátok
dése érdekében megtámadod az illető majd bebizonyítja, hogy a teheneket
Régi bajtársak 70 év után újból
tavaly
privatizálni kell, hiszen az üzletág
országot
és elkobzod a teheneit.
együtt! b.-j.: Bondor Vilmos és
nyáron
ráﬁzetéses.
Francia gazdaság:
v. Ladányi Domonkos
először
Elhatározzák, hogy a teheneket jelVan két tehened.
e-mailben léptek kapcsolatba, majd Bon- Sztrájkolsz, mert három tehenet képes összegért eladják, majd megdor Vilmos meghívásának köszönhetően a akarsz.
hirdetik a helyi újságban, amely egy
személyes találkozás is létrejöhetett 2008.
példányos és csak a vezetőnek jár.
Német gazdaság:
május végén. Ladányi Domonkos és fele- Van két tehened.
A vezető megpályázza a marhatensége, Saci (akik már 63 éves házasok) hála Továbbfejleszted őket, így 100 évig dert, és csodák csodája: meg is nyeri!
Istennek jól bírták a hosszú repülőutat, s élnek, havonta csak egyszer esznek Rögtön tart egy sajtótájékoztatót,
tíznapos látogatásra érkeztek a Los An- és megfejik önmagukat.
hogy részéről mekkora áldozat a
geles melletti Uplandba. A katonatársak
vállára venni ezt a két gyengén
Olasz gazdaság:
meghatottan üdvözölték egymást, s órákon Van két tehened, csak nem tudod, működő tehenet.
keresztül idézték fel a régi emlékeket. hogy hol vannak.
Ezután politikai pályára lép, és
Ladányi Domonkos a Magyarországról Elmégy sziesztázni.
ilyen módon az eredeti két tehénnel
annak idején kimenekített fényképalbumaga köré gyűjt még egy csomó
Svájci gazdaság:
mát is elhozta, amelyben sok 1937-38-as Van 5000 tehened, de egyik sem a marhát...
kép tanúskodik a Magyar Kir. Honvédség tied.
életéről.
Másokkal fizettetsz a megőrzé… és ARGENTÍNA??
Dr. Tóth Gergely, Kalifornia sükért.

R.I.P.

Találós
kérdés

2008. Szeptember

Bonczos Zsuzsa:

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Megelevenedik a Történelem …

A történelemben és az emberek életében
nincsenek véletlenek. A jó Isten választja
ki azokat, akik az Ő szeretetét és segítségét
hívatottak eljuttatni embertársaikhoz.
Molnár László, aki 10 éve lelkiismeretesen ad honorem vezeti a Szent István
Öregotthont, ezelőtt 3 évvel kezembe adta
azt az elsárgult könyvecskét, amelyben a
Magyar Segélyegylet megalakulásának és
alapszabályainak története szerepel.
Lászlóval egyidősek vagyunk (1925),
„öcsémnek” szólítom. Megtudtam, hogy
5 évig Ausztriában töltötte kora ifjúságát,
és - mint én - 1950-ben érkezett Argentínába. Itt aztán először 6 évet az Acero
Simánál mint gépészmérnök, majd 35 éven
át nyugdíjazásáig dolgozott szintén mint
gép- és műhelyszakember a Calera Avellanedánál. Barátsága Rubido-Zichy Ivánnal
és feleségével, Hohenlohe Sentával még
azokban az időkben kezdődött. Most már
mint nyugdíjas és özvegy engedheti meg
magának azt a „luxust”, hogy bérmentesen
dolgozzon, és ezen kívül a kolónia történelmével is foglalkozzon.
Most, amikor az Érctégla egy láda
mélyéből előkerült és megszólalt (l. AMH
júl.-aug.-i sz. Mi történt rovat) értettem
meg, hogy vannak még ma is „elhívatott”,
becsületes magyarok. László nyomozta
ki barátja és névrokona, Molnár László
Józsefen keresztül a Dock Sud-i Magyar
Egyesület és a Segélyegylet egész élő
történetét.

Argentínába már 1850 óta érkeztek
magyarok, elszórtan vagy csoportosan,
később alapítottak egyesületeket, klubokat. A vallás- és politikamentes Magyar
Segélyegylet, az “Asociación Húngara
de Beneﬁcencia” 1922-ben, az OsztrákMagyar monarchia megszűnése után létesült. Az “Hogar Húngaro San Esteban”
a haldokló Segélyegylet és a Dock Sud-i
Magyar Egyesület közös, még ma is élő
gyermeke.
Június 6-án a Hungáriában mutatott be
engem László Molnár László Józsefnek
(aki a József keresztnevét használja),
Molnár Ödön, a Dock Sud-i Magyar
Egyesület alapítója ﬁának. Megtisztelve
éreztem magam a kerek törzsasztal körül
ülő idősödő urak között. A bemutatkozás,
meg egy empanada és pohár bor után szerencsére elvonulhattunk az emeleti szalonba, ahol minden külső zaj nélkül kitűnően
megértettük egymást.
Molnár József Argentínában született
1916-ban, kitűnően, idegen akcentus nélkül
beszél magyarul. Kedvesen, közvetlenül
idézte fel emlékeit. Nagyanyja, a szász származású özv. Molnár Józsefné Suller Lujza
Brassóból vándorolt ki a századforduló első
éveiben Argentínába. Santa Fe tartományban egy gazdag földbirtokos családnál
helyezkedett el mint szakácsnő. Rövidesen
elérte, hogy maga után kihozathassa Brassóból 2 ﬁát, Molnár Ödönt és öccsét Dénest.
Ödön ekkor már szakmunkás, kovácsmester
volt, szívesen vették fel a birtokon. Dénes
serdülőkorú, semmi munkát nem restellő
szorgalmas emberke volt.
1906 körül Buenos Airesbe költöztek,
ahol mindkét Molnár fiatalember Dock
Sudban az akkor épülő “Compañía Alemana
Transatlántica de Electricidad” (CADE)
építkezésénél kapott állást. A tehetséges és
szorgalmas Molnár ﬁúk az évek folyamán
fontos pozícióba kerültek a CADE-nál.
Ödön a gyártelep műhelymestere, Dénes
pedig személyzeti főnök lett. Az I. Világháború előtt házukban, az Ing. Huergo utca
1474 szám alatt kapott menedéket minden
új magyar bevándorló. Állást, munkát
szereztek nekik a CADE-nál, vagy a hajó-

gyárban, az ő otthonuk címét adhatták meg
ideiglenesen a Magyarországon maradt hozzátartozóknak. Kétségtelenül jó emberek
voltak. Ödön magyar kislányt, László Etelkát
vett feleségül. Három gyermekük született:
György (1914), a mi kedves barátunk László
József (1916) és Ilona (1918). Az első bevándorlók eleinte a Stadt Wien vendéglőben
jöttek össze, beszélgetni-sörözni. Már akkor
terveztek egy „egyesületet”.
A Világháború alatt megszűnt a bevándorlás. 1920 után, 1922-23-ban az elszakított
területekről, főleg Erdélyből sokan érkeztek
új életet kezdeni Argentínába. Ezek nagy
részét is a Molnár testvérek pártfogolták
és segítették álláshoz. Egy időben majd
200 magyar dolgozott a CADE-nál. Ekkor
alakult meg Dock Sudban a Magyar
Egyesület. A CADE telepén levő székházukban később élénk társadalmi élet alakult
ki, színielőadásokkal, bálokkal, könyvtárral.
Elnökük évekig Molnár Dénes volt.
A magyar bevándorlók sorsával a háború
alatt és közvetlen utána a holland követség
foglalkozott, mert a Monarchia nagykövetsége megszűnt. Egy magyarul jól beszélő
holland-magyar, Walter Schlesinger volt a
tolmács a hollandok és magyarok között,
aki segített az Osztrák-Magyar Monarchiában létesült Segélyegylet feloszlatásánál. Ez
szerencsés húzás volt, mert noha a „közös”
segélyegyletnek csak 10%-a volt magyar, a
vagyon felét mégis a magyaroknak ítélték.
Könnyű volt elosztani a gyér „majdnem
semmit”. Néhány lelkes férﬁú, mint Janovitz Elemér, Endre Ernő, Fábián Frankel
György és Schlesinger Walter kezdeményezésére 1922-ben megalakult egy
kizárólag jótékonysági célokat szolgáló
Magyar Segélyegylet. A rákövetkezendő
években, a két világháború között, főleg a
képzettebb középosztálybeliek fordultak a
városi segélyegylethez segítségért. Anyagi
támogatásra itt nem számíthattak, voltak
azonban szociális gondozók, segítőkész
honfitársak, akik állásközvetítéssel, ingyenes orvosi kezeléssel, gyorssegéllyel
sokakat kisegítettek. A szakmunkások
továbbra is a Dock Sud-i Magyar Egyesülethez fordultak, ahol Molnár Ödön és Dénes
biztos, jólfizetett, nyugdíjjal járó állást
szerzett nekik.
A két egyesület, a Dock Sud-i Magyar
Egyesület és a Magyar Segélyegylet között
nem volt kapcsolat, sem barátság, sem harag, amíg 1926-ban meg nem jelent az Érctégla és 500 angol font Magyarországról,
mint adomány egy MAGYAR OTTHON
felépítésére Dock Sudban. Ebből lett aztán
nagy bonyodalom.
Az Érctéglát és az 500 angol fontot a
fővárosban a Segélyegylet vette át 1926ban. Molnár József élő tanú szerint a pénzt
senki sem lopta el, sőt a későbbi magyar
követ még többször juttatott anyagi segítséget a Segélyegylet megmentésére. Csak
az elosztásnál nem értettek egyet, Dock
Sud kimaradt. Ettől elmérgesedett a viszony közöttük. A Segélyegylet 1937-ben
megszerezte a jogi személyiségét. Dock
Sud saját székházában tovább folytatta
tevékenységét, mint Magyar Egyesület.
Mindkét Molnár testvér szép karriert
futott be. Ödön igen nagy érdeklődéssel és
elismeréssel többször látogatta meg Chilaverten magyar honﬁtársát, a híres Trukli János vasiparművészt. Az ő nevéhez fűződik
az abban az időben épülő sok palota kovácsoltvas díszkapuja és számtalan balkon
korlátja. Trukli 1940 körül elhatározta,
hogy legcsodálatosabb művével a svájci
Luzernbe vonul vissza: egy óriás „ércmadarat”, egy turulmadarat kovácsolt és vitt
magával. Ez a művészi alkotás kiterjesztett
szárnyakkal 2 m széles és 1 m magas volt.
A madár minden tollát külön-külön darabból cizellálta. Szegényes, bádogtetős házát
Chilaverten, a Pacíﬁco Rodríguez utcában,
telekkel együtt Molnár Ödönre bízta, hogy
nevében a szegény magyaroknak ott egy
Otthont építsenek.
Molnár Ödön elvállalta a jogi végrehajtó
szerepét, mert meghatotta ennek a szegény
művésznek nagylelkűsége, aki nemcsak
„valamit”, hanem „mindenét” a magyarokra
hagyta. 1955. december 26-án Molnár
Ödön mint Trukli János által meghatalmazott íratta át ezt a birtokot a Segélyegylet

nevére. 1956-ban Molnár ehhez még egy
kiegészítést is csatolt.
A II. Világháború után érkező magyarok
közül sokan vállaltak önkéntes munkát a
Segélyegyleten keresztül, vagy kaptak
anyagi támogatást a Magyar Otthon felépítése céljából.
Megszületett az “Hogar Húngaro San
Esteban”, a Szent István Magyar Otthon.
Nem 9 hónap alatt látott napvilágot, hanem
kerek 40 év kellett hozzá. Sajnos Bischof
István építészmérnök az Érctéglát kifelejtette a tervekből, pedig Molnár Ödön ezzel
megbízta.
Az Alapkőletétel hivatalos aktusa 1964.
november 29-én történt Chilaverten, a Pacíﬁco Rodríguez 6258 mindannyiunk által
ismert helyen. A díszes pergament-oklevelet
120 aláírással most restaurálják, abban a
reményben, hogy 2008. november 29-én
újra felakaszthatjuk az Otthon falára. Ugyanakkor az eredeti, alapkőnek szánt Érctéglát pedig beépítenénk egy megérdemelt
díszhelyre, úgy, hogy az ezüst dombormű
fényesen igazolhassa és hirdethesse a
Magyar Föld üzenetét, és emlékeztessen
bennünket, hogy tartsunk össze, és ne feledkezzünk meg egymásról!
A kézzel írott, címeres pergament adományozó okiratot, amelyben Csongrád
vármegye fővárosa Szentes pecséttel hitelesíti a magyar föld eredetét, olvassátok el,
szívleljétek meg:
Nagyrákói és kelemenfalvi RAKOVSZKY
IVÁN dr. magyar királyi Belügyminiszter
Úr őméltósága örömmel értesült arról a
tervről, hogy a délamerikai Dock Sudban
(Argentína) működő Magyar Egyesület
honﬁtársai számára magyar otthont akar
létesíteni. Átérezve ennek a tervnek nagy
jelentőségét, elhatározta a Miniszter Úr,
hogy az építendő ház költségeihez 500 angol fonttal hozzájárul s intézkedett, hogy
az Egyesület ennek az összegnek mielőbb
birtokába jusson.
De nem csak ezzel az anyagi hozzájárulással kívánja bizonyságát adni a Miniszter
Úr az Egyesület nemes működése feletti
elismerésének, amelynek hazaﬁas és jótékony irányáról a hivatalos útján Dock
Sudban is megfordult Dr. Áldásy József
miniszteri tanácsos Úr tett hozzá jelentést,
hanem maradandó emlékkel kifejezésre
óhajtja juttatni azt a szoros kapcsolatot,
amely az anyaországot távol levő ﬁaival
összeköti.
Elhatározta e végből a Miniszter Úr, hogy
a magyar földből oly nagy messzeségben
élő honﬁtársaihoz magyar földet juttat,
hogy ez a föld, mint a magyar otthon
falának egy téglája, mindig emlékeztesse
őket a hazára, amely ezekben a nehéz
időkben is szeretettel gondol idegen földön
járó ﬁaira.
Ezt a magyar földet az idezárt hitelesítéssel és felülhitelesítéssel ellátott, valamint
általam is hitelesnek elismert okmányok
tanúsága szerint Csongrád vármegye
hivatalos személyei útján Pusztaszerről,
arról a helyről vétette a Miniszter Úr,
ahol több mint egy évezreddel ezelőtt
Árpád vezér megalapította ezt a sok viszontagságon, súlyos megpróbáltatásokon
keresztülment s a legutóbb oly kegyetlenül
megcsonkított Magyarországot, s hogy
ez a föld az építendő ház falában, mindenki előtt látható módon elhelyezhető
legyen, azt hivatalos tanúk előtt művészies
kivitelű, áttört ezüst lappal ellátott tégla
alakú fémdobozba záratta. Az ezüst
lap fent Magyarország címerét, lent az
ország szimbolikus jelvényét, a turulmadarat viseli, a két oldalt elhelyezett
magyaros díszítés pedig a magyar földben
gyökerező szívből kihajtó virágnak, az elhervadhatatlan hazaszeretetnek jelképes
kifejezése.
E doboz díszítését Tóth Gyula iparrajziskolai tanár tervezte, az egésznek technikai
kivitelét pedig a Budapest székesfővárosi
iparrajziskola végezte el
Budapest, 1926. évi február hó 25.
Dr. Koszó István, Államtitkár
*
Tekintsük az Otthont ezentúl minden
magyar leszármazott otthonának, és ne
nevezzük „öregotthonnak”, hanem valódi
nevén Szent István Magyar Otthonnak!
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UTAK

az
utak
rám találtak
most már véremben futnak
csodás igyekezet
hevíti
ereim

(Éjbe szórt szavak 1974-2001)

Tallózás

Kivonat Hefty László ev. lelkész (Buenos
Aires) leveléből a caracasi magyar evangélikus lelkészhez, Leskó Károlyhoz:
„Annak ellenére, hogy látszólag minden szépen halad gyülekezeti életünkben,
az átlag heti istentiszteleti látogatottság
70 és 120 között ingadozik (évi statisztika. Szerk.), mégis súlyosnak látom
magyarnyelvű munkánk jövőjét. Képtelen
vagyok az 1. és a 2. generációt összehangolni. Vagy az idősebb generáció vezet, vagy
a ﬁatalok. A kettő nem tud együtt harmóniában dolgozni. Különböző a felfogásuk a
múltról, a jelenről és a holnapról. E szerint
különböző a nézetük a gyülekezet jelen és
jövő feladatait illetően. Az első generáció
testi és lelki erőben hanyatlik, s épp ezért
annál inkább kapaszkodnak abba, ami a
főerősségük: a múltba. A ﬁatalok a mában
élnek a holnapért. A holnapot úgy szeretnék
kialakítani, amint ők látják jónak.
Vasárnapi iskolát már csak spanyolul
tudunk tartani, a harmadgenerációs gyerekek már nem értik meg a magyarnyelvű
tanítást.
A két generáció elképzelése a jövőt
illetőleg teljesen eltérő. E két generáció
között ott állok mint ütköző, s őrli fel
erőmet és időmet. Egyre többször merül fel
bennem a kérdés: a kapott talentumokat, a
szerzett tapasztalatokat s a még hátralevő
időmet itt tudom a leginkább az Úr akarata
szerint legjobban felhasználni embertársaim
és Isten dicsőségére?”
Ebből csak azt következtethetjük, hogy
már 30 éve is hasonló problémákkal
küzdöttek a vezetők, mint a maiak. De
elmúlt 30 év – és még mindig megvagyunk,
mint élő kolónia. Merítsünk erőt ebből a
gondolatból! (Szerk.)
Forrás: „Üzenet” c. venezuelai magyar evangélikus értesítő (1978. 5. sz.)

Lakitelek 2008

Tavaly nyári vendégünk és kaliforniai
előﬁzetőnk, Dr. Tóth Gergely írja, hogy
kéthetes hazai látogatása során, június
végén ismét felkereste Lakiteleken a
Népfőiskolán fenntartott emigrációs gyűjteményt és állandó kiállítást. A könyvek,
újságok, fényképek, írott dokumentumok
és tárgyi emlékek állománya szépen
fejlődik és példás rendben tartják. Van
Mindszenty- és Tollas Tibor-emlékszoba is.
Kis Márta könyvtáros üdvözletét küldi az
argentínai magyaroknak, és azt is elmondta,
hogy éppen oda várják Csapó Endrét, az
ausztráliai Magyar Élet főszerkesztőjét,
aki magyarországi útjai során gyakran
felkeresi az intézményt. Az utóbbi években
a Népfőiskola parkja a nemzet XX. századi
nagyjainak szobraival is gyarapodott.

Csapó Endre kitüntetése

Hét személynek, illetve intézménynek
ítélte oda a Magyar Örökség-díjat a Magyar Örökség és Európa Egyesület által
felkért bírálóbizottság.
A Magyar Örökség-díjjal korunk, valamint a II. Világháborút megelőző időszak
legjelentősebb magyar teljesítményeit jutalmazzák. Az idei kitüntetettek közt szerepel
az ausztráliai Magyar Élet című hetilap
főszerkesztője, az olvasóink által jól ismert
és elismert Csapó Endre. A díjakat 2008.
június 28-án adták át Budapesten a Magyar
Tudományos Akadémia épületében.
Az AMH olvasótábora is küldi szívélyes
gratulációját, hisz Csapó Endre érdemei
nagyok, évtizedes munkával dolgozott meg
az elismerésért!
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BRAZÍLIAI HÍRADÓ

Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

Szerk. megj.: A jelen számunkban megszakítjuk brazíliai
tudósítónk történelmi írásának folytatását II. Dom Pedro
császárról, hogy Olvasóink velünk együtt örülhessenek
a táncos ﬁataljaink újabb sikeres, nagy találkozójának:
Hogyan ismerteted meg a magyar kultúrát és értékeket
a már külföldön született magyar származású gyerekekkel?
Argentínában, Brazíliában, Uruguayban és Venezuelában a hatvanas és hetvenes években magyar néptánccsoportok alakultak, amelyek mára már komoly mozgalommá
fejlődtek.
Dél-Amerikában a magyar néptánc megjelenését a
Külföldi Magyar Cserkészszövetség munkájának is tekinthetjük. A II. Világháború után, az otthonról kikerült ﬁatal
cserkészvezetők - Teleki Pál volt Főcserkészük tanácsára
- a külföldi magyar cserkészet 3 alappillére, vagyis Isten,
haza és embertárs szolgálata mellé rögtön a beindulásnál beiktatták a magyar értékek és a magyar kultúra
megőrzését. A nagy távolságokban levő és gyenge valutájú
dél-amerikai országokból jóformán évtizedeken át nemigen
tudtak hazalátogatni a családok.
Mindjárt csapatalapításkor igen szigorú utasítást kaptak
a világon 17 országban szétszórt magyar cserkészcsapatok: „Csak magyar népdalt éneklünk, magyar népijátékot
játszunk a gyerekekkel!” A népdalozás igen könnyen ment.
Voltak olyan csapatok, amelyek pár év multával már 6-700
népdalt is tudtak, amikor közös nagytáborainkon „népdalolimpiát” tartottunk. Aztán
sorra bekerültek a cserkészmunkatervekbe
a regöstáborok,
népmesék, népi
tájegységek, népijátékok, népviseletek - és végül
A szimpózium színhelye, Ibiuna (SP állam) megjelent a leg-

IX.Dél-amerikai Néptáncfesztivál
São Paulo, Brazília, 2008. július

nagyobb siker, a néptánc!
Eleinte könyvből tanultuk a táncokat, ami nem volt
egyszerű feladat. Kezünkben
a táncleírásokkal tanulgattuk a
lépéseket, pl. így: „Dobbantó:
Kezünk a csípőn. Jobb-baljobblábbal előrelépünk... felet
jobbra fordulva és dobbantva
térdhajlítással alapállásba
ugrunk...” - de aztán rohamosan javult a helyzet. Volt ﬁatal,
aki átkerült Európába tanulni,
és ott találkozott disszidens magyar néptáncosokkal. Így
„természetben” tanulhatott végre magyar néptáncot.
Nemsokára már mind a 4 fent említett országban voltak
néptánccsoportok, és felmerült az ötlet, hogy egyszer
jöjjünk össze és mutassuk meg egymásnak, amit tudunk.
Így jött létre 1986-ban, Buenos Airesben, az első Dél-amerikai Néptáncfesztivál, a brazíliai „Pántlika” alapítójának,
Kokron Ilinek és az argentínai „Regös” vezetőjének, Vass
Dininek szorgalmazására, az argentínai táncegyüttes megalakulásának 30. évfordulójára. Argentínában ui. az első
tánccsoport alapítója Graulné Sáfrány Györgyi volt, ő
indította be a néptáncot 1956-ban. Vass Dénest Györgyi
„fogta be” húgával, Vass Gyöngyivel együtt, belőlük lettek
az akkori főtáncosok. Az együttes valamivel később fölvette
a Regös nevet.
Attól kezdve rendszeresen megismétlődött a Dél-amerikai
Néptáncfesztivál. Már a 2. Fesztivál után meggazdagodott a
program a színpadi szereplés utáni, egyhetes szimpóziummal, ahol a táncosok új vidékek táncaival ismerkedtek meg
és új koreográﬁákat tanultak, most már a legeredetibbeket, a
legszakszerűbben és legművészibben olyan magyarországi

E

gy nemzetközi Néptáncfesztivál meg- 1971 Tündérkert Montevideo, Uruguay
tartásához nem csak a táncok hibátlan
előadása tartozik. Amikor minden ország
bejelenti, hogy hány táncossal érkezik, a
vendéglátó ország családjainál elhelyezi kosztra-kvártélyra, és ide-oda szállításra beosztja
a résztvevőket. A különböző országokból
érkező csoportokat vendéglátóik a külföldi/
belföldi repülőtereken vagy buszállomásokon
fogadják és a következő napokon már a
megadott program szerint a próbákra, városTündérkert (Uruguay): Széki sűrű tempó
nézésre, közös és kötetlen táncházi „bulikra”
stb. oda- s visszaszállítják. Az utolsó néhány 1981 Zrínyi São Paulo, Brazília
évben Magyarország kisebb-nagyobb anyagi
segítséget nyújtott a dél-amerikai magyar
néptáncfesztiválok megrendezéséhez. Például:
új csizmákkal, népviseletekkel, a Magyarországról jövő tánctanárok számára nemzetközi
repülőköltséggel - hol, mire volt a leginkább
szükség.
A Dél-amerikai Magyar
Néptáncfesztiválok helyszíne:
1986 Buenos Aires/Argentína
1988 São Paulo/Brazília
1990 Caracas/Venezuela
1992 Montevideo/Uruguay
1995 Buenos Aires (2.)
Zrínyi (Brazília): székely párostáncban
1997 São Paulo (2.)
1992
Szivárvány
Montevideo, Uruguay
2004 Montevideo (2.)
2006 Buenos Aires (3.)
2008 São Paulo (3.)
Dél-Amerikában jelenleg a következő tánccsoportok léteznek (alapítási évek szerint):

1956-58 Regös Buenos Aires, Argentína
Regös
(Argentína): 5 pár
kalotaszegit
táncol,
a lányok
„felkapott
szoknyával” és
fejkendővel,
ﬁúk fekete
kalappal

1968 Pántlika São Paulo, Brazília

2008. Szeptember

(a São Paulo-i képanyaggal)

Búcsúkép - (majdnem) mindenkivel...

hivatásos tanároktól, mint a több ízben átjött Timár Sándor
és felesége, Timárné Nagy Böskétől. Ahogy lehetett, az
idősebb táncosok szabadságukat arra használták, hogy
visszamenjenek Magyarországra, tánctáborokon vegyenek
részt és tökéletesítsék tudásukat. Aztán idővel rendezők,
szervezők, ﬁlmfelvevők és zeneigazgatók is lettek.

Szimpózium: új tánc betanulása, a 110 résztvevővel
(elöl középen Timár Böske, fekete inggel)

A

tánccsoportokat az 1945-ben Magyarországról elmenekült emigráció ﬁataljai alapították, kivéve a Dunántúl csoportot a brazíliai Jaraguából (*). Ők az 1890-es
években az Osztrák-Magyar Monarchiából,
Veszprém megyéből kivándorolt magyarok
és svábok leszármazottaiból tevődnek össze.
1995-ben telefonon érdeklődtek a São Pauló-i magyar főkonzulátuson, hogy volna-e
valaki, aki nekik magyar néptáncot betanítana, mert városuk többi etnikai csoportjának
(német, ukrán, lengyel, olasz) már mind van
néptánccsoportja. A Pántlikából 2-2 ﬁatal
minden 2. héten, két éven keresztül leutazott
délre, a 600 km távolságban lévő városkába,
és majdnem 100 gyereket megtanítottak
néptáncolni.
*
nagy újdonság az idei Néptáncfesztiválon a Timár Böske és Sándor
vezette, magyarországi „Csillagszemű”
tánccsoport részvétele volt.
A Csillagszeműek felléptek saját táncaikkal is, majd a São Pauló-i Pántlikával
közösen eljárták a sóvidékit és a szatmárit,
amely táncokat a Csillagszeműek Budapesten és a Pántlikák São Paulóban tanultak be!
A magyar néptánc globalizációs erejével
összefogta ﬁataljainkat a 15.000 km-es távolságon keresztül. A fergeteges taps, amely
e két tánc után kirobbant mutatta, hogy a
közönség megértette: itt csoda történt!
Sok mindent lehetne a IX. Néptáncfesztiválról még mesélni, de nem lehet igazán

A

Csillagszeműek (Magyarország): Timár Sándor és
Timárné Nagy Böske gyermektánccsoportjából

éreztetni azt, hogy ez a találkozó is, mint az
előzőek mind, mit jelentett a dél-amerikai
magyarságnak és a már külföldön született
2. és 3. generációs ﬁataljainknak! A színházterem mindkét este megtelt lelkes és
elérzékenyülő közönséggel, amit a táncok
utáni tapsokból érezni lehetett. A táncosok
eredetien és szépen járták az ősi és újabb
táncokat. A szakember Timárné Böske megállapította, hogy a dél-amerikai néptáncolás
nívója felveszi az otthonival a versenyt. Ezt
komolyan gondolta, mert jövőre meg is hívta
Dél-Amerika egyes együtteseit Budapestre:
egy nagy, ünnepélyes megemlékezésre
azokat a néptánccsoportokat, amelyeket
Timár Sándor és Böske tanított. Hivatalosak
lesznek az összes országból, t.k. Japán, USA,
Kanada, Hong Kong, Brazília, Németország,
Hollandia, Románia… Ez most a következő
nagy álom, amivel a szívében a mintegy 150
ﬁatal hazaindult saját országába.

Szivárvány (Uruguay):
Moldvai csángó tánc

1995 Dunántúl Jaraguá do Sul,

Dél-Brazília (*)

Csak lányok,
vállfogással

2004 Tilinkó Buenos Aires, Argentína

Pántlika (Brazília): Mezőföldi üveges és botos tánc

Tilinkó (Argentína): A legﬁatalabbak...
Dunántúli ugrós

A nagy ﬁnálé: mindenki a színen! Búcsútánc, mindkét este (Timár Böske koreográﬁája)

2008. Szeptember
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Így élünk, éldegélünk . . .
A JÚNIUS hó igazi afrikai meleggel
köszöntött be. Egy darabig a lakások még
menedéket nyújtottak, ellenálltak a kairói forró levegőnek,
de aztán elfogytak a falakban lévő hűsítő tartalékok, és
purgatóriumi viszonyok keletkeztek. Aki tehette elmenekült
valahová vízpart közelébe, kis felüdülésre.
Miután azonban a klímaváltozás már a politikában is
érződik, megváltozott az uborkaszezon is. A liberális média
Fodor Gáborra, az SZDSZ újonnan megválasztott elnökére kapcsolt. Amit úgy kell érteni, hogy Fodor Gáborral
kezdődtek a hírek reggel, folytatódtak délben és záródtak
este: Amerre Fodor járt egymást lökdösték a fotóriporterek.
Mintha csak egy Oszkár-díj átadására csöppentünk volna
be. Megtudhattuk, hogy Fodor Gábor tárgyalásra hívja a
pártvezetőket. Fodor Gábor Orbán Viktorral tárgyal. Fodor
Gábor Gyurcsány Ferenccel tárgyal. Fodor Gábor munkaebéden vesz részt, stb. Napokon át aztán éjszakába nyúlóan
ezt elemezték, mintha a bolygónk további sorsáról lenne
szó… Ezért lett a tegnap 1%-os törpepártból mára már
3%-os serdülő párt! Nagyhatalom a média! Ott döntik el,
mi legyen hír, s mit nyeljen el a felejtés óceánja.
Vannak azonban előre nem látott, nem tervezett események is. A magyar élet, akár a kidöntött víz, folyik-folydogál
a maga keserves, kacskaringós útján; annak megfelelően,
hogy a pénzvilág hogy túrta fel a közéletet. Néha azonban
ez a magyar folyócska furcsa, előre nem várt fordulatokat
tesz. Így volt ez most a monoki esettel. Monokon, Kossuth
Lajos egykori szülőfalujában történt, hogy Szepessy Zsolt
polgármester gondolkodott azon: valahogy rendet kellene
vágni ebben a magyar mezőben. Kitalálta: csak az kapjon
segélyt, aki legalább néhány napot dolgozik a közösség
hasznára. Iskolalátogatási támogatást pedig csak azok a
családok kaphatnak, akik iskolába járatják a gyerekeiket
(hogy erre előbb nem jött rá senki!). A kezdeményezés
csakhamar követőkre talált szerte az országban.
Hát ebből lett a baj. A liberális oldal felhördült: micsoda dolog az, hogy embereket így megalázzanak! Segélyért
dolgozni - ki hallott még ilyet? Jó időben, kakasszóra,
megszólalt az ombudsman is és ideológiát fabrikált a történtekhez. Mondván: a munkanélküliek javarésze cigány
származású és ez a rendelet nem más, mint cigányok elleni
diszkrimináció. Az ügyben nyomban nagy zsivaj kerekedett,
merthogy igen sokan dolgoznak ám nehéz és fárasztó körülmények között, segéllyel felérő szerény juttatás ellenébe,
vagy még annál is kevesebbért, és nem csak néhány napot!
Az ő sivár életük valahogy nem jut el a nyilvánosságig. Ez
okozta a felháborodást.
De más is történt Monokon. Szokás szerint - mint
másutt is az országban - „ismeretlenek” meglopták az
erdőt. A hatóság pedig másfél millió forintra megbüntette
a tulajdonosokat (sic) azért, mert nem jelentették időben az
esetet! És ekkor a megátalkodott polgármester a hatósággal szemben az erdőtulajdonosok védelmére állt. Sőt még
ügyvédi segítséget is nyújtott. No hát erre aztán kapott áldást
a központi médiából „Így akar népszerű lenni. Szélsőséges.
Rasszista”… stb.
Mármost el kell időzni itt, mert normális ésszel ez az
állapot nehezen érthető. Tudni kell, hogy ma Magyarországon akad egy sor szerencsétlen sorsú ember, aki önhibáján
kívül jutott kilátástalan helyzetbe. De ennél többen vannak
életerős, pénzbehajtásból, kábítószer árusításból, uzsorázásból, lopásokból élő „urak és hölgyek”, akik minden
hónapban megjelennek segélyért az önkormányzatoknál és
tartják a markukat. Ennek próbált a végére járni a monoki
polgármester, mert számolt azzal, hogy az efféle ingyenélők
nem fognak elmenni árkot tisztítani, ha közmunkához kötik
a segélyt.
Igenám, csakhogy a liberális szavazatok döntő többségét ez az ármádia adja. Ezért a dühödt kirohanás. Évekkel
ezelőtt Kuncze Gábor, volt belügyminiszter és SZDSZ
elnök, úgy magyarázta a bűnözés szaporodását, hogy az
elkövetők csupán megélhetési bűnözők (!) Magyarán: az
SZDSZ most már nyilvánvalóan a kisebbségben lévőkre támaszkodik, s így a bűnözők patronálásától is hasznot remél.
Hát így születhettek meg olyan törvények, amelyek nem a
bűnözőket sújtják, hanem a károsultat. - Abban az országban
ahol ilyen törvények megszülethetnek és életben tarthatóak,
ott minden pártnak megvan a maga felelőssége!
Az önkormányzatok, a megnyirbált állami juttatások
miatt, csőd szélén állnak. Segélyek folyósítását viszont
nekik kell kigazdálkodni, és azt se szabad feledni, hogy ma
Magyarországon egy dolgozóra legalább négy eltartott jut!
Ide számítva a nyugdíjasokat is, akik egészen addig a hátukon cipelték ezt a batyut, amit most tovább kellene vinni,
de már se erő, se akarat, se tehetség nincs. Következmény:
újabb kölcsönök s újabb pénzszórás, látszat-intézkedések,
duma és hablatyolás, kisebbségiek felhergelése a többségiek
ellen, aminek eredménye a hatalomban való magmaradás
és a zavarosban való halászás.
Meddig maradhat ez így? Mikor szakad le a padlás?
Ez itt a fő kérdés. A jövőnk kérdése. Többek között ezt
fogja örökbe kapni az új kormány és ebbe fog belefulladni,
ha ellenzékként már most nem tesz valamit az állapotok
normalizálására… Ezért lényeges a monoki polgármester
kezdeményezése, mert a magyar élet gondjainak az elevenjére tapintott, s az is kiderült, hányadán is állunk. Reménykedjünk, hogy elindított egy folyamatot. Sőt, még tovább
ment, mert megelégelte a sok támadást. Mondta magának
Szepessy Zsolt: ha elgondolásom törvénybe ütközik, akkor
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... (levélrészlet Magyarországról)

népszavazást kezdeményezek. S most itt állunk egy újabb
népszavazás kezdeményezéssel. Ami azt jelenti, hogy a
kormányzás parlamentestül, tanácsadóstul, ellenzékestül
megint csődöt mondott, mert képtelen olyan törvényeket
hozni, ami a normális élet s az ország javát szolgálja.
Június hónap az emlékezés hónapja is volt. Ötven évvel
ezelőtt, június 16-án végezték ki Nagy Imrét, Maléter Pált,
Gímes Miklóst és Losonczi Gézát. Az évfordulóra különféle
helyszíneken megemlékezések zajlottak. Így van ez minden
évben, és minden év hoz valami újat ebben a témában is.
Idén megtudhattuk, hogy Nagy Imrét és mártírtársait egy
ember végeztette ki. Egy ember hívta be az oroszokat. Egy
ember rendelte el az ötvenhat utáni megtorlásokat. Ennek az
embernek viszont nincsenek se hozzátartozói, se kollégái.
Sőt már a csontjai is alig vannak, mert félig már ellopták.
Ezt az embert Kádár Jánosnak hívták… S ha ezt a reformfolyamatot előre vetítjük, akkor jövőre már az is kiderülhet,
hogy csak egy kommunista volt Magyarországon.
*
JÚLIUS hónap is a melegség jegyében kezdődött.
Szó szerint, és átvitt értelemben is. A homoszexuálisok
ui. egy úgynevezett „melegfesztivált” rendeztek, s ehhez
lefoglalták az egész Andrássy utat. A rendőrség - tudván,
hogy ez megint cirkuszhoz vezet - nem engedélyezte a
felvonulást. Aztán kaphattak egy telefont magas helyről,
hogy a melegfelvonulást már pedig engedélyezni kell. Így
utolsó pillanatban mégis megváltoztatták a döntésüket és
kordont vontak az Andrássy út mindkét oldalára, hogy a
„melegeket” ne érje atrocitás. Ebből komoly bonyodalmak,
sérelmek adódtak. A lakosságot ui. nem értesítették az új
tervről. Legjobb példa talán annak a 80 éves hölgynek az
esete, aki átment bevásárolni az Andrássy úton. Hazafelé
jövet pedig már kerítésbe ütközött. Mit tehetett egyebet?
Botjával csépelte a kordont… Hogy teljes legyen a balhé:
ugyanoda engedélyezték a felvonulás elleni ellentüntetést
is… A rendbontáshoz tehát minden feltétel adva volt.
Aztán jöttek a „melegek” hangszórókkal, táblákkal,
diszkózenével, ahogy dukál. A rájuk váró ellentüntetők
pedig tojászáport zúdítottak rájuk. S itt már a rendőrségnek
ugye be kellett avatkozni. Jött a szokásos menetrend:
kődobálás, könnygáz, vízágyú, kergetőzések, autók összetörése, elfogások, előállítások, stb.

Nem szabad feledni, hogy van az országban, főleg
Budapesten, egy néhány száz fős siheder társaság, akinek
teljesen mindegy, milyen kormány van hatalmon, milyen
futballcsapat játszik. Kik vonulnak fel. Számukra a balhé
a fontos. Közülük a legtöbben 15 másodperc alatt futják a
száz méteres távot. Az ő elfogásukra egy pocakos rendőrnek
még hálóval sincs esélye. Így aztán lehet vagánykodni a haverok előtt. Rájuk minden rendezvényen számítani lehet…
Kérdés csupán az: miért kellett akkor ezt a két társaságot
összeereszteni?
Estefelé a Városligetben Horn Gábor, az SZDSZ szóvivője összetalálkozott a szétkergetett tüntetőkkel, akik
elég ingerültek voltak már a könnygáztól. Felismerték a
képviselő urat, aztán leköpködték és felpofozták. Hasonló sorsra jutott Orosz József balliberális újságíró is. No
innen kezdve már a fasizmus nyílt feltámadásáról szóltak
a hírek. A miniszterelnöknek pedig már kész anyaga volt.
A zavargásokat követően kijelentette: most már betelt a
pohár! Meghirdette a Magyar Chartát. Megbeszélésre hívta
a közjogi méltóságokat az újraéledő rasszizmus, antiszemitizmus ellen.
A hűséges olvasóink viszont tudják azt, hogy korábban, „máig ismeretlen elkövetők” összeverték Pilhál György
jobboldali újságírót, majd kiadós verést kapott Révész Máriusz Fidesz képviselő. Őt már a rendőrök agyabugyálták el!
Később Csintalan Sándor Tv-szerkesztő kapott, s a miniszterelnöknek akkor az atrocitásokról nem jutott eszébe semmi
érdemleges. Pedig de jó lett volna. Akkor talán a mostani
eseményekre már nem került volna sor…
Hogy folyamatos legyen a feszültség, újra előkerült a
Turul-szobor története. Egy eddig ismeretlen ember sárga
csillagot varrt a ruhájára és felmászott a Turul szoborra, s
megpróbálta azt egy műanyag fóliával betakarni. Erre már
kisebb csődület támadt. Mire lemászott a derék ember, már
kamerák várták. S itt elmondta, hogy őt sérti ez az ősi magyar jelkép, mert az a fasizmusra emlékezteti… Kijöttek a
rendőrök is. Egy darabig álldogállak, majd elsomfordáltak.
Ki mer itt egy sárga csillagot viselő személy ellen intézkedni? Azóta megint megy a régi nóta: a Turul szobrot le
kell bontani!
Ami pedig a lényeget illeti: nyakunkon az energiaválság. A gáz árát újra emelték. A kormányzati negyedre elköltött milliárdokkal el kellene számolni. Az önkormányzatok
sorra csődöt jelentenek és az egészségügy reformja, amire
szintúgy milliárdok folytak el, sehol se tart - hogy a további

beígért programokról már ne is beszéljünk. A
megemelt forint árfolyam pedig sorra tönkreteszi a magyar kisvállalkozókat, gazdákat.
Úgyhogy ez a „melegfesztivál” úgy hiányzott a kormánynak, mint búvárnak a levegő.
Igaz, nem volt olcsó! A rendőrségi biztosítás, kordonok építése, bontása, helikopteres követés, kiégetett rendőrautók,
mentők, tűzoltók kirendelése, stb. 100 millióba került… A
Heim Pál Gyermekkorház pedig egy lélegeztetőkészülék
megvásárlásához a jóérzésű emberek támogatását kéri…
*
AHOGY KÖZELEDIK AZ ŐSZ, piacokat járva
mintha mesebeli terített asztalok lennének a kofa standok.
Szebbnél szebb gyümölcsök, zöldségek, konyhai alapanyagok csábítják az arra járó vásárlót, ahol a szőlő körül döngő
darázs csalhatatlanul jelzi a jó minőséget. Igaz, nem teljes
már a magyar piacok kínálata. A borokat, füstölt húsárukat,
sajtféleségeket kitiltotta az Unió. Ahogy az terebélyesedik,
úgy szűkül, zsugorodik egyre a magyar élettér. A multinacionális nagyvállalatok mint óriási polip települnek rá a
kereskedelemre és kiszorítanak mindent, ami konkurenciát
jelenthet. Mindehhez hosszú távú adókedvezményeket és
működésüket segítő rendeleteket kapnak!
A magyar kiskereskedőkre pedig lecsap a kommandó.
Most ezen a nyáron két nagy akció is beindult. Elsőként a
„kánikula-kommandó” névre keresztelt ellenőrzés tagjai
szedték a dézsmát. Hogy hány embernek ment el újra a kedve, hányan adják fel a keserves harcot, hány számolja fel a
gyümölcsöst - arról nem beszéltek a tudósítók. A gyümölcsszezon, szokás szerint, a meggy felvásárlás anomáliájával
kezdődött. Hatvan forintot kínáltak a felvásárlók a meggy
kilójáért, ami a szedési napszámot se fedezte. A barackért
ötven forintot adtak a kartellbe tömörült feldolgozók. Az
almáért 16 forintot kínálnak. Furcsa módon a hatósági embereknek, a szigorú ellenőröknek, nem tűnt fel mindez.
Nem csoda, hogy a dinnyetermelőknél elszakadt a cérna.
Több kamionnyi zamatos dinnyét vittek az Auchan áruház
elé és kidöntötték, földhöz verték a rakományt. Az eddig
példátlan demonstrációra azért került sor, mert az óriás
áruház, amolyan vevőcsalogatóként, beszerzési ár alatt
árusította az ízletes magyar gyümölcsöt - letörve ezzel a
magyar dinnye árát. Így több száz család egész évi munkája,
szerény bevételbe vetett reménye veszett oda.
Az igazi szenzációt azonban az ellenzékinek nevezhető,
sok visszaélést leleplező Hír TV munkatársainak a lebuktatási kísérlete hozta. Kiderült, hogy máig ismeretlen megbízók, egy ügyvéd közreműködésével, arra fogadtak fel egy
férﬁt, hogy rejtsen el kábítószert két népszerű oknyomozó
riporter kocsijában, amit majd egy országúti ellenőrzés
során „véletlenül” megtalálnak a rendőrök… A vélhetően
megzsarolt (korábban már büntetett) férﬁ menet közben
meggondolta magát, nem vállalkozott az aljas cselekedetre.
A beszélgetésekről magnófelvételt készített és átadta azt a
Hír TV munkatársainak.
Ilyen, ehhez hasonló eset már régen is előfordult.
S azokról az esetekről nem volt szabad beszélni. Az
osztályharcos időkben ui. államosítások alkalmával tartott házkutatásoknál, az egyik nyomozó elrejtette a tárgyi
bizonyítékot, amit a másik „megtalált”. Ez viszonylag
könnyen ment akkoriban. Elég volt becsúsztatni néhány
pisztolylőszert egy zakó zsebébe, a szekrény átkutatása
alkalmával: máris lehetett követelni az eldugott fegyvert.
Ami akkoriban az ügy folytatásaként kitartó verésekkel,
rosszabb esetben akasztással végződött. Erről akkor egy
keserves vicc is keringett: Nem az a kérdés, mit találnak,
hanem az, hogy mit hoznak!
Itt még nem tartunk, de a módszer hátborzongatóan
hasonlatos, és innen kezdve valóban minden okunk megvan
a félelemre. Ezt látszik igazolni a legújabban felröppent eset
híre is. Szintén ismeretlen megbízók Gaskó István vasutas
szakszervezeti vezető számítógépére pedoﬁl képeket terveztek elhelyezni, és kiszemeltek, lefotóztak egy kislányt,
akinek azt kellett volna elmondani, hogy a szakszervezeti
vezető szexuálisan molesztálta őt… Az ügy annyiban szorul
némi felvilágosításra, hogy Gaskó József több sztrájkot
indított már a vasutasok helyzetének, ﬁzetésének javítása érdekében. S akkor adódik a kérdés: kinek állhatott érdekében
ez a „lebuktatási” eset? Hogy mi lesz a nagy érdeklődéssel
kísért ügyek vége: nehéz megjósolni…
S ha már szóba kerültek az olcsó magyar áruk, illik
a drága ügyekről is beszélni. A Hír TV-nek köszönhetően
megtudhattuk: Budapesten egy „zebra” (gyalogos átkelő)
kialakítása egy millió forintba kerül! Ami ugyebár öt fehér
csíkot és két alumínium tábla kihelyezését jelenti…
Ugyancsak Budapesten, egy Dohány utcai night-clubban, négy üveg sörért és két pohár borért 445 ezer forintot
számláztak! Miután a külföldi vendégek nem voltak hajlandóak ezt kiﬁzetni, fogságba vették őket… Az érintett
svéd kuncsaftok ügyében végül a Budapestre akkreditált
nagykövetségének kellett közbenjárni…
Így zajlik a magyar élet, amelyben tűz és víz, fényűzés
és nyomor minden átmenet nélkül váltogatják egymást.
Még szerencse, hogy sportolóink gond nélkül eljutottak
az olimpiára, s mire ezek a sorok a hűséges olvasókhoz
érnek, addigra remélhetőleg már a magyar aranyérmek híre
derűsebb hangulatot fog okozni.
Hát így élünk éldegélünk…

Barkuti Jenő
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Mit hallott az AMH ?

Elhalálozások: Sajnos megint szomorúsággal
kezdjük rovatunkat.
- Rozsó nénit (l. szomszédos gyászjelentés) sokan szerették,
tisztelték. 101 évet és 170 napot élt, nagyobb betegség nélkül. Végig olvasott,
mindig tájékozva volt, növekvő családját
a távolból is követte. Tavaly májusban ﬁa
Mátyás meglátogatta Budapestről.
- Haden Gusztáv Öcsi július 15-én, Rozsó néni és ﬁa,
Vass Mátyás
48 éves korában elhunyt. 2 héttel halála
előtt tudta meg, hogy menthetetlen tüdő- és csontrákja van.
Az alattomos betegség váratlan gyorsasággal végzett vele.
Cserkész volt, Regöstáncos is. Nyugodjék békében!
- Zumpf Gusztáv hiába küzdött hosszú betegsége ellen.
Július 11-én meghalt. Lapunk folyamatosan hírt adott állapotának ingatag fejleményeiről. Sokan barátot vesztettünk
el Gusztiban, aki mindig „résen volt” a Hungária irodájában
néhány kedves szóval. Hiányozni fog. Nyugodjék békében!
*
Örömteljesebb hírekre térünk át. Múlt számunk képes
beszámolója hírt adott a barilochei magyar közösségről és
részvételi szándékukról a “Fiesta de la Colectividades”-en.
Most egyenes forrásból, Zombory Dudi szemtanútól megtudtuk, hogy nagyon sikeres volt a Regöseink föllépése, noha csak
alig pár percig voltak a színpadon. Jövőre jobban beiktatják
őket a műsorba. A Fiestát bizony komolyan veszik ott délen!
11 nemzet vett részt: magyar, orosz, szlovén, horvát, osztrák,
svájci, olasz, spanyol, baszk, német és ukrán. Ezek 3-4000
fős publikum előtt mutatták be tudományukat! Örülünk a
szereplésnek!
- Szimpatikus esemény volt a Mindszentynum Paprika nevű
helységében batyu-alapon a „Barátok Napjára” megszervezett
csoportos
születésnap július
26-án.
Kitűnő
családias
hangulatban ünnepelték
születésnapjukat
SzilágyiSzilágyiné Analí, Farkasné Judit és Jakabné Zsóﬁ né Analí,
vidám születésnapja a Paprikában. Látjuk, hogy ﬁnom- Farkasné
ságokban nem szűkölködtek!
Fotó Jakab
Judit és
Jakabné Zsóﬁ. Ugyanakkor a (Paál és Képíró) Magdolnák
névnapját is megülték. Még harmonikázó is volt jelen, vidáman táncolhattak hajnalig! Utólag köszöntjük föl mi is az
ünnepelteket!
- Azonban a
„Barátok Napját”
az Oleander „kislányai” is méltó
mód ünnepelték
egy baráti chacrán:
gyönyörű környezetben, szabadban.
Vidultak, ettek-ittak,
jól érezte magát „Barátok Napja” a chacrán: „Fiúcskák-leánykák”
egyaránt élvezik - még a tulaj is jól szórakozott!
a sok barát!
Játszottak, táncoltak, énekeltek, ettek-ittak, koccintottak! Fotó Trixi

- Érdekes hírt kaptunk az elnöki házaspár kedvenc déli,
Santa Cruz megyében fekvő pihenőhelyéről, El Calafateról:
ott Holzmann Guszti kedves barátunk, előﬁzetőnk megalkotta
a Centro Hípico “El Arraigo”-t, sikeres lovaglóiskolát vezet, amelyben belső
vetélkedéseket is szervez
ugrásban és ügyességben.
Oly változatos a program,
hogy még a legﬁatalabbak
(4-10 évesig) is játszva sajátítják el a lovaglás titkait!
Közben valódi kapcsolat
teremtődik meg a gyermek
Holzmann Valentina 10 résztvevő és lova között, megtanulja
közül elsőként és hibátlanul érte el
az akadályverseny legjobb idejét: a „barát” kezelését: etetés,
52:57! Gratulálunk a lovaglókis- lekefélés, kényeztetés…
asszonynak! Csak így tovább!
*
- Új bébiket köszönthetünk – és
gratulálunk a boldog szülőknek,
nagyszülőknek, dédszülőknek!
- Vargáné Tordai Nagy Nusi
lelkes előﬁzetőnknek február 15én megszületett 2. dédunokája,
A Varga-Bischof-Schejtman család
a kis Larával 4 generációvá bővült
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özv. Vass Béláné, Ágoston Rózsa

Rahó (Mármaros vm.), 1907. január 27 Buenos Aires, 2008. július 15
Gyászoljak:
Gyermekei: Mátyás és Gyöngyi
Menye: Moys Magdi
Unokái: Kati, Gabi, Sanyi, Miki, Matu, Ili, András és
családjaik
Dédunokái: Tobi, Zoe, Ági és Carola
és a kiterjedt rokonság Magyarországon
102. éves korában aludt el csendesen a Szent István
Öregotthonban, ahol szeretettel és gondoskodással
körülvéve élhette le utolsó napjait.
Köszönet érte!
Nyugodjék békében
Lara, Bischof Veronika és Nicolás Schejtman kislánya.
Késve jelezte nekünk, pedig lánya, Bischofné Varga Juli is
büszke első unokájára!
- Ki ne emlékezne a kolóniánkban
mindig élénken részt vett Tcharykow
családra? Tcharykow Marcela tőlünk
elment Magyarországra, onnan „átvándorolt” Angliába. Ott látogatta meg két
hétre kedves olvasónk, Nikita, aki nem
akarta kihagyni az első unoka, a június
24-én megjött Lehoczky-Tcharykow
Máximo Levente Nicholas születését!
Marcenak nagyon jó munkahelye volt
Debrecenben, de férjének sajnos nem, Tcharykow Nikita,
ezért elfogadta az állásajánlatot Black- az újdonsült büszke
nagypapa Angliápoolban. Csak a hideg, borús, szeles, ban Máximóval, aki
esős időjárást nehéz megszokni – nem kényelmesen szülecsoda, hogy kissé savanyú az angolok tett, ami meglátszik
karaktere! Ám a szülök boldogok, mert szabályosan kerek
fejecskéjén!
a kis Maxi egészséges, jó baba, nem
sokat sír.
- Lapzártára jött a hír, hogy július 10-én megszületett
Constanza Pilar Dominguez Szegödi, Szegödi Szilárd
kedves előﬁzetőnk első unokája, Alejandro Domínguez
és Szegödi Gabriela ügyvéd, kedves hirdetőnk gyermeke.
A képpel még tartozunk!
*
- Lapunk HUFI-részében (l. HUFI II.) olvashatunk
az újabb sikeres Regös Cena-showról, ahol szó esik az
ízletes vacsoráról, de
arról nem, hogy ennek
megfőzését az Oleander
hölgykoszorú vállalta.
Bonapartian Edi, a Regös Együttes vezetője
jólnevelten, kellő keretek közt köszönte meg a
Bonapartian Edi illedelmesen köszöhölgyek gesztusát.
netet mond

Fotó Trixi

- A Valentín Alsina-i Dalkörben
megint igen jól sikerült az idei disznótoros! A Regösök föllépése ott is már
megszokott tünet, de mindig fölújult
örömmel várják őket.
Disznótoros Valentín Alsinán június 29én. Szénási Pál elnök mellett Kerekes
Miki bekonferálja a programot Fotó Trixi

- Lapunk 4. oldalán olvasható a
brazíliai tudósítónk beszámolója a São
Paulóban lezajlott Dél-amerikai Magyar Néptáncfesztiválról.
CserkészRegöseink
így indultak
a hosszú
útra.
- A sok
brazíliai
Indulás: irány São Paulo!
Fotó Trixi
öröm után

Regös raktárszerelés , takarítás – jókedvvel!
Közben tánc - rögtönzött „menyecskével”...

újból itthon – jön az üröm? Gondolni
kell a magyarországi MEH-pályázatra,
sok az elintéznivaló. A Regös raktárt is
pucolni-tatarozni kell! Dehogy üröm ez,
akkor és ott is magyar zenére folyik a
munkálkodás, fúrás-faragás, szerelés – és
közben még kis tánc is?!
- Érnek néha meglepetések. Kaptunk egy Mindszentynum
által kiadott kis levélkét, amelyben közlik, hogy Novák István, az Egri Egyházmegye érseki biztosa ötödmagával közénk
érkezik. Sokan nem tudtuk hová tenni ezt a meghívást. Ki ez?
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Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt,
akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is,
akik Jézusban hunytak el. (1Tessz. 4,14)

özv. Meleg Lórántné, Íjjas Irén

Vasvörösvár, 1917. január 17 – Buenos Aires, 2008. július 1
Szomorú szívvel közöljük halálát.
Gyászolják:
Judit, Piroska, Irén lányai
Gorondi Péter, Egey Gyula, Honﬁ László vejei
Gorondi Pál és Balla Orsolya; Gorondi István és Haynal
Edith; Deák Miklós és Olsavszky Patrícia; Honﬁ Júlia és
Blahó András; Deák Gábor és Mazza María; Honﬁ Ágnes;
Deák Attila és Fontana Mariela; Honﬁ Krisztina unokái
Attila, Kinga, Raymi, Zsóﬁa, Gábor, Laura, Miklós, Cecilia,
Iara, Boróka, Klára, Sofía, Amália, Julieta és Kamilla
dédunokái;
és a kiterjedt rokonság szerte a világon.
Földi maradványát július 2-án az olivosi temetőben
helyeztük el.
Nyugodjék békében,
és az örök világosság fényeskedjék neki!
•

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Édesanyánk hosszú
betegsége alatt imádkozott érte, szeretettel érdeklődött
felőle. Mindenkinek, aki a napokban oly sok kedves
emléket idézett fel nekünk személyével kapcsolatban.
Ugyanekkor a Mindszentynumnak, ahova, ameddig
tehette, annyira szeretett járni, és a
Hungária Kölcsönkönyvtár vezetőjének és lelkes
munkatársainak, akik gondoskodtak, hogy Édesanyánk
magyar könyvvel mindig el legyen látva és ezáltal
segítettek az évek hosszú során, és főleg a visszavonult
utolsó időben napjait színessé, érdekessé, örömteljessé
tenni. Mindazoknak, akik testi nehézségein könnyítettek,
és a sok, sok nagyon szeretett barátnőnek és
hozzátartozóinak. Azoknak, akik előbb mentek el, és
azoknak, akik végig vele lehettek és rengeteg szeretettel és
kedvességgel megajándékozták. Azoknak, akik továbbra is
imádkoznak érte és gondolnak rá.
Meleg Judit, Piroska és Csiki
Tehát 5 pap jön? Tanácstalanság. Mindezt kiderítendő, a Hungária
Vezetősége társasvacsorát rendezett július 10-re, bemutatkozásra,
ismerkedésre. És itt ért a meglepetés. Mert akik megjelentünk,
nemcsak megismerhettünk egy érseki biztost (és megtudhattuk, hogy ez mit jelent), hanem egy egész kiváló előadást is
élvezhettünk. Novák István szép magyarsággal, szabatosan, jó
előadóként szakszerűen vázolta az Egyház 1990 óta föl-le ingadozó helyzetét Magyaroszágon, kiemelvén az egyházi iskolákét.
Ugyanakkor részletezte a társadalmi, szociális és papi utánpótlási
problematikákat is. A problémák hasonlóan adódnak a társadalmon
és az Egyházon belül. Sajnos e kis lap keretei nem engedik az
előadást terjedelmesebben ecsetelni, csak
legyen annyi hozzáfűzve, hogy megvan a
reménysugár, mert változatlanul fönnáll az
az igyekezet, hogy visszaálljon Magyarországon a hajdan létező, kulturálisan és
erkölcsileg egyaránt magas szinten mozgó
keresztény oktatás. Ettől Magyarország ma
még nagyon távol van, sőt, a nagyméretű
hiányok és problémák megoldása még
csak kilátásban sincs. Azonban adja Isten,
hogy megmaradjanak azok, akik ezt a célt
Július 13-án Novák
nemcsak szem előtt tartják, hanem létesí- István a Mindszentyteni is tudják. Köszönjük Novák Istvánnak numban misét mondott
Fotó Jakab
látogatását és fölvilágosító előadását!
- Ha már Magyarországnál tartunk, hadd mutassunk egy megható
mozzanatot: az idén a pünkösdi csíksomlyói búcsúra magyar címeres
vonatot indítottak Budapestről
a közel ötszáz zarándok részére.
Ilyen mozdony 1944 óta nem járt
önerőből azon a vidéken. Leírha- Így fogadták Gyimesbükkön
tatlan érzelmi hatásokat váltott ki a az ezeréves határra érkező
különvonat útja folyamán. Minden- magyar mozdonyt: ezernél is
felé integető, sírva nevető emberek többen várták a vonatot!
Fotó Vörös Attila
fogadták, sokszor magyar zászlókat
lobogtatva… (www.index.hu)
- A lankadatlan, szívós gyermekmentő Böjte Csaba atya nem
adja föl álmait. Bakó megyében, annak Erdéllyel határos helységében, Gyimesbükkön, a hajdani Rákóczi vár szomszédságában
vásároltak egy szép telken elhelyezett háromszintes panziónak
épült ingatlant, és felújították. Az épület kész van, és szép! A
tervek szerint 40-50 gyermeket tudnak elhelyezni benne, európai
körülmények között. Az ünnepélyes felszentelés megtörtént,
és megnyitják az ajtaját
a gondokkal küzdő Gyimesi és Moldvai csángó
bajban lévő gyermekek
előtt. Böjte atya imádkozik
Istenhez, hogy adjon nekik
erőt, befogadni, átölelni,
és szeretettel felnevelni a
tőlük segítséget kérőket.
Házszentelés Gyimesbükkön
(HKZS)
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Mi történt?

Egy hónap európai kikapcsolódásnak
szánt út után augusztus első napjaiban
érkeztem haza Argentínába.
Első mondatomban két vitatható állítmány van. Az egyik, hogy Argentínát
„hazámnak” érzem - még így, szomorúan
felháborító helyzetében is! A másik,
hogy ebből a háborgó, lázongó országból
„kikapcsolódást” kerestem Magyarországon. Sajnos régi hazámban a hangulat
semmivel sem jobb, mint nálunk…
Isten, áldd meg a magyart Jókedvvel,
bőséggel - hová lett a hagyományos jókedv? - Nem halt ki, nem veszett el, ha azt

leteket nem ismertem.
Azt hittem, hogy mint
büszke nagymama valami operettszerű folklóron fogok statisztálni.
Nem gondoltam, hogy
komoly, értékes magyar
rendezvényen lesz szerencsém részt venni.
A magyar gasztronómiai Lovagrend 2005.
december 14-én alakult
meg, Benke László, a
Lovagrend nagymestere
Az Első Magyar Fehérasztal
(négyszeres olimpiai bajLovagrend ceremóniájának
nok
és a Guinness-rekord
ünnepélyes megnyitása
méretű Magyarok asztala
című könyv szerkesztője) indítványára, Szili Katalinnak, az
Országgyűlés elnökének védnöksége alatt. Ekkor fektették

Események - Budapesten

Az elmaradt hivatalos bankettet egy vidám,
Sebess családi vacsorával kárpótoltam. Meghívtam lányaimat és unokáimat a csodálatosan
restaurált régi Grand Hotel Margitszigetbe.
Számomra ez egy nosztalgikus emlékünnepet jelentett. Apánk 1940 körül itt szeretett
üdülni, amíg mi gyermekek Anyámmal a
Balatonon nyaraltunk. Minket kivételesen
néha meghívott ide vacsorázni. Itt pillantott
meg először Zilahi Sebess Jenő (pár évre
rá férjem). Boldog voltam, hogy unokáimat,
akik még soha sem jártak Magyarországon,
dédapjuk Bonczos Miklós emlékére meghívhattam ebbe a szép étterembe. „Vegyétek
úgy, hogy dédapátok vendégei vagytok”
- mondtam nekik meghatottan, ami megfelelt
a valóságnak, mert a tőle örökölt pár hold
földem haszonbérét pengettem vidáman. Ők
is láthatóan nagyon élvezték.
Budapestről kevés emlékem van. Ifjúságomnak 14 és 18 éves korom között Budán,
a Várnegyedben Dísztér 16, I. emeleti lakás,
vagy a Szent Margit Intézet volt a színtere.
Ezekre a helyekre elzarándokoltam, mint
minden évben. Az idén sikerült még pár
frissen restaurált emléket is meglátogatni. A
Ferenciek terén újra megnyílt az „Apostolok”
című, német stílusban, fülkésen berendezett
étterem. Némethyné Kesserű Juditot és
lányomat Zsuzsit hívtam meg ide egy hasonló nosztalgikus vacsorára. Hangulatunk
és étvágyunk kitűnő volt. Örültünk a ritka
alkalomnak. Az ételek, a libamáj roston sajnos
kis csalódást okozott. A régi nívót, mértéket
csak az árak érték el!
Ezen okulva Szekeres Zsoltot, feleségét
Katicát és zseniális ﬁaikat, Pétert és Jancsit
egy általuk ajánlott étterembe, a János Hegy
alján a „Remízbe”-be hívtam meg. Ez az

Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

a politika kizárásával, emberi kapcsolatokban, családban, baráti körben keressük. Ma
már olyan durva hangon, türelmetlenül
folyik a politizálás az egész világon, hogy
az ember lelki füldugót kénytelen viselni.
Reméltem, hogy Magyarországon, Németországban vagy Párizsban felvidulok,
hiszen az Európai Unióban nincsen annyi
panaszra ok, mint nálunk Dél-Amerikában!
Tőlem várják, hogy felvidítsam őket?
- Tudják vajon, hogy milyen jó dolguk
van? Mitől félnek? Egy válságokban megedzett argentin kicsit türelmetlen lesz,
ha Európában panaszkodnak olyasmiről,

A „Gasztronómiai hét” keretén belül az Első Magyar
Fehérasztal Lovagrend július 4-én, a Királyi Vár udvarában
20 új lovagot avatott fel, köztük Zilahi Sebess Marianát,
az argentin “Escuela de Gastronomía Profesional Mausi
Sebess” igazgatóját, amely
a magyar névnek és a gasztronómia szakmának világszerte elismert
képviselője. Ezt
az érdekesnek
ígérkező meghívást előző
számunkban
Hazám-Szakmám-Becsületem.
már megem- AEskütétel:
20 várományos közül Mariana (2. jobbról)
lítettem. Részaz egyetlen nő
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mint krízis, inﬂáció, korrupció, lopás, közbiztonság és egyebek. „Na és, még mi?”
Nekünk is van mindebből, bőven. Viszont
éghajlatunk csodálatos, egy évben legalább
300 nap kék az ég. Minden problémánk
dacára kedélyünk valamivel jobb, kevésbé
„bunkós”-kicsinyes, mint az agyonbiztosított európainak. Ma, midőn e sorokat
írom, zárják be Palermóban a 2008. évi
Mezőgazdasági Kiállítását és Vásárt. Ez a
122 év óta folyamatosan megtartott kiállítás Argentína büszkesége, gazdagságának
kincstára, amit soha nem mulasztottunk el
megnézni. Az ország vezetői, a kormány
tagjai az idén első ízben tüntetően távol ma-

le az alapszabályokat, miszerint feladatuk a magyar gasztronómia minden ágát országon belül és nemzetközi szinten
is képviselni, hírnevét növelni. A Lovagrend elnöki tisztét
Göncz Árpád tölti be.
Az argentin hivatalos vendégeket, Marianát és húgát Gabrielát, aki az iskola
kereskedelmi igazgatója, július 1-jén a
repülőtéren fogadták
és tartózkodásuk alatt
valódi magyar venkép a Vár oroszlános udvarán:
dégszeretettel kísér- Családi
b.-j.: Zilahi Sebess Gabriela, Zilahi Seték. A család függvé- bess Zsuzsi, Nikolas Franke, a már dinyei, Sebess Zsuzsi plomált Zilahi Sebess Mariana, Frankené Zilahi Sebess Márti, a szerző
és Márta leányaim és
Nikolas Franke unokám külön-külön érkeztünk, és csak
4-én délután a várban mint lelkes közönség találkoztunk.
Nagy sokaság gyűlt össze a budai Királyi Vár Oroszlános
udvarának teraszán, díszes öltözetekben, zászlókkal, kürtteldobbal. A Nemzeti Galéria előtt baldachinos pódiumon ült
a meghívott hivatalos vendégsereg. Régebbi lovagok fehér
posztó lovagi köntösükben homlokukat törölgették.
A publikum, fényképészek és a sajtó
a napon állva követhette az eseményeket. Benke László
nagymester és Szabó Pál főkancellár
üdvözölték a venMegnyitás síppal, dobbal, színes
dégeket. Rajtuk kíöltözetekben...
vül Dr. Gráf József
földművelésügyi miniszter, Dr. Popper György, a Jeruzsálemi-Máltai Lovagrend magyarországi nagymestere és

étterem kerthelyiséggel, kellemes, halk zongorával, kitűnő konyhával, elérhető árakkal,
azelőtt valamikor villamosraktár-műhely
volt. A ﬁúk nagyon meg vannak elégedve
tanáraikkal a Bármadasban. Zsolt nincs
nagyon megelégedve a Forint magas és a
Dollár alacsony árfolyamával, ellenben továbbra is bizakodó. Tk. említette, hogy az EU
Magyarországra telepíti új kutatóközpontját,
és Kecskeméten már épül a Mercedes Benz
gyártelep. Helyszűke miatt nem közölhetem,
hogy mit fognak kutatni…
Apám kedvenc mozija Budapesten az
„Uránia mozi” a Kossuth Lajos utcában
volt. Gyönyörűen, régi pompájában van
restaurálva. Valódi ﬁlmszínház a régi világból. Gyermekeim unokatestvérénél, Sebess
Eszternél ebédeltem, aki felhívta a ﬁgyelmemet, hogy nézzem meg ott Márai Sándor:
„Eszter hagyatéka”című regénye (*) alapján
a mi badacsonyi Sebess szőlőnkben forgatott
ﬁlmet. Megnéztem, megrázott. A ﬁlm maga
érdekes, szomorú, régimódi történet. A színészek kitűnően elevenítenek meg korabeli
típusokat. A setting a hegyoldal, a kert, a ház
kívülről-belülről, a teraszok, a szalon olyan,
mint régen. Valódi nosztalgia… A szőlőt, a
házat a családtól a háború után elvették, de a
sógornőm élete
végéig ott fenn
élt egyedül. A
pincében megmaradt pár hordó bort poharanként mérte
a turistáknak.
Egyetlen fia
1956-ban Észak-AmerikáA badacsonyi Sebess villát
(épült ca.1815) ﬁlmezték...
ba vándorolt.

radtak az ünnepi megnyitásról, sőt, utána
sem méltatták. Kicsinyes, primitív módon
még a “Granaderos” lovas díszőrségnek
sem engedélyezték tradicionális fellépését.
Hónapok óta folyik a belpolitikai villongás
a kormány érthetetlen „büntetőpolitikája”
miatt a mezőgazdasággal szemben. Csalódás, méreg az egész vonalon, de főleg
szomorúság. Minő hiábavaló energia, idő
és pénzpocséklás!
Ezek után európai utamról igyekszem
csak biztató eseményekről beszámolni. A
téli felhők alól visszaszállok a jó meleg
nyárba: július 2, hőmérséklet: 32ºC.
Helyszín: Budapest.

hg. Habsburg György, a Vöröskereszt nagykövete méltatták a Lovagrend fontosságát, kiemelve, hogy a Lovagrend
a magyar gasztronómia hírnevének terjesztését és hagyományainak továbbadását tartja küldetésének. Emlegették a
magyar ízek páratlan voltát!
A lovagjelöltek életrajzát és
érdemeit felolvasták, majd
ezek fogadalmat tettek a Magyar Fehérasztal Lovagrend
alapszabályai betartására.
Jelszavuk: Hazám-SzakmámBecsületem. Zilahi Sebess
Mariana volt az egyetlen nő
a lovagok között.
Zilahi Sebess Mariánát
Dr. Gráf József földművelovaggá avatják
lésügyi miniszter új lovag állt
az eskütételnél mellette.
Az ünnepélyes díjkiosztás, az avatás, díszbeszédek, Himnusz után vidám
szabadtéri ebéd következett,
amit óriási fatálcákon hordtak körül a vendégeknek.
Maga a Gasztronómiai Kiállítás és Vásár két egész
napig tartott a Királyi Vár
más udvaraiban. Magyar és
Fatányéros ebéd a
külföldi közönség járta vékirályi Vár udvarán...
gig a sátrakat és ízlelte meg
a legﬁnomabb ételeket, borokat, pálinkákat és süteményeket.
Az esti ültetett banketten csak a hivatalosan meghívott
vendégek vettek részt. Mariana és Gabriela mellett az
én nevemre is volt egy hely foglalva, Habsburg György
herceg mellett, de sajnos estére már nem bírtam az iramot,
és legnagyobb bánatomra le kellett mondjam a meghívást.
Pár óra pihenés után sem bírtam felhúzni cipőmet megdagadt lábaimra…

Solymáron nagyon kellemes nyári estét töl- Színes műsorukon a legkülönbözőbb műfajú
töttem Zombory Tamáséknál. Anikón kívül, koncertek és zenekarok szerepeltek, mint a
aki barátnőivel a Balatonon volt, sikerült az Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar, a
egész családdal találkoznom. Öröm volt látni, száztagú Cigányzenekar, a Benkó Dixieland
hogy meg vannak elégedve munkájukkal, egy- Band, a Mendelssohn kamarazenekar és a
mással, gyer- spanyol vendégszereplő Javier Galiana „Flam e k e i k k e l menco in Jazz” együttes. Választásom július
és az élettel. 17-én a Beethoven estre esett. Elragadtatással
Emese, aki hallgattam a III. Leonora nyitányt, majd a
m á r B u d a - D-dúr hegedűversenyt, amikor egy zápor a
pesten szüle- szembelevő kis kápolnába és a büfébe kertett, nénjeitől getett bennünket. Szerencsére másnap este
bajadér jel- meg lehetett hallgatni az egész műsort, a VII.
mezt kapott szimfóniával együtt.
Július 20-án este kiadós zápor után a Mar6 éves szület é s n a p j á r a , gitszigeten az Írországból vendégszereplő
Solymár: Zomobry Tamás és Ka- és eltáncolta stepptáncosok előadására az 1000 fölötti
talin-Busi, lányaik Ágnes, Gabi és nekem a fá- elszánt közönség törlőronggyal, esernyővel,
a 6 éves Emese
esőkabátban mégis megjelent. Kár lett volna
tyoltáncot.
Nyáron a színházi vagy kultúrélet Budapes- elmulasztani a drága pénzért vett jegyet. Én
ten leginkább szabadtéren, sétahajón a Dunán, is rászántam magam, de a törlőrongyot elfevagy templomokban előadott koncertekből lejtettem. Így is megérte a páratlan élmény.
*
áll. Barátaim, rokonaim annyira megszokták,
Salzburgban, Párizsban jártamban-keltemhogy Magyarországon önálló életet élek, hogy
ma már nem érzik kötelességüknek engem ben semmi újat nem fedeztem fel. Az Alpokkalauzolni, kísérgetni. Kedves Olvasóm, ban olyan hűvös volt, mint nálunk most télen.
amennyiben Budapesten nem hotelben, ha- Párizsban meg olyan meleg, mint nálunk
nem privátlakásban vagy rokonoknál töltöd a legnagyobb nyárban. Emellett a franciák
egészségtelennek tartják a léghűtést,
napjaidat, ajánlom, hogy
így nem használják. A vízzel is nagyon
első utad egy jegyirodátakarékosan bánnak. Nyugat-Európába vezessen! A legjobban
ban több a kultúra meg a jólét, nálunk
működő a „Ticket Express”
több az angolszász mintájú higiénia!
Andrássy út 18, ahol pár
Nem vágyom el sehová. Készülünk
percet sorba kell állnod, szea cserkészbálra. A televízióban csak
rencsére, mert közben szema politikamentes (?? Szerk.) kínai
ügyre veheted a temérdek
Olimpiát nézem. Hogyan mondták a
lehetőséget. Engem legjobrómai császárok: a népnek panem et
ban a Nyári Zenefesztivál a
Vajdahunyadvárban érdekelt Indulás hangversenyre, circenses (kenyeret és cirkuszt)!
a Városligetben
(*) A mű a HKK könyvtárból kikölcsönözhető.
(július 11-augusztus 14).
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AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI

2005: Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta
Alapító Védnökök: Alitisz Constantino - Eickertné Toinette Gorondi István és Edith - Lomniczy József - Monostoryné Kövesligethy
Ildikó - Móricz Istvánné - Papp Jenő - Takács István (+) - Zilahi
Sebess Jenőné Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton
2005-től 2007-ig US$ 100.-on felüli adományaikkal támogattak:
Dr. Alitisz Constantino (2x) - B.Á. (Kanada) - Dőry Ilcsi - Erdődy
József (2x) - Dr. Farkas Ferenc (3x) - Gorondi István és Edith Gosztonyi Attila - Grosschmid Mária (Mo) - “Instituto Internacional
de Artes Culinarias Mausi Sebess” - K.I. - Luraschiné Földényi Judith
(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)

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 - Dr. Orbán László - Alexis Pejacsevich Dr. Farkas Ferenc
Az Argentínai Magyar Hírlap és az egész magyar közösség
nevében hálásan köszönjük támogatásukat!

Dr. Constantino
Miguel Alitisz
abogado

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

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

Carlos Pellegrini 743
p. 10. of. 45, Buenos Aires
Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

INTÉZMÉNYEINK

NUESTRAS INSTITUCIONES

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES

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

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

4738-3183 - cynthipupi@yahoo.com.ar

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

Estudio 4372-6844
15-5026-4512

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

Abogada

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

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

Lic. Éva Barnaky
Psicóloga

Consultorio:
15-6220-4948
4541-0314

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

kerekesmartin@yahoo.com.ar

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. www.regosargentina.com.ar
Tel. 4799-4740 - edibon1@yahoo.com

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL
ZRÍNYI - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 4791-3386
susyfothy@yahoo.com.ar

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA

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

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

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

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

KLUBOK - CLUBES

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

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

VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA.

Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674

ISKOLÁK - COLEGIOS

15-5325-2078 4823-9347

ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD.

h

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

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

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

“Kiművelt emberfők
által tenni nagy
nemzetté a magyart!”
A Z.I.K.
támogatja
a magyar
betűt
HUNGÁRIA

KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

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

Az argentínai magyarok független folyóirata

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

http://epa.oszk.hu/amh
http://efolyoirat.oszk.hu/amh
www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

Az OKTÓBERI
számra a lapzárta:
szeptember 10
Anyag és hírek beküldésére
(54-11) 4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

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

Kedves Olvasónk! Megkapta már a nyugtáját?
A címkén látható az előﬁzetésének lejárata. Két hónappal
utána be kell szüntessük a lap küldését.
Előﬁzetése megújításának esetében kérjük közölje velünk
annak módját és dátumát (4711-1242), hogy kiállíthassuk a
megfelelő nyugtát. Köszönjük!
AMH

Dra. Gabriela Szegödi

Dra. Dancs Zsuzsanna

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
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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@ﬁbertel.com.ar

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES

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

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

MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" – Pacíﬁco Rodríguez 6258
(ex 1162), (1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4722-0098 - hogarhungaro@hotmail.com

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

MHBK - MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE - COMUNIDAD DE CAMARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – J.B. Justo 183,

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

SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. Moreno 1666, (1636) Olivos,

Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@ciudad.com.ar

VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN

DE LOS

CABALLEROS VITÉZ.

Capítulo Argentino. Tel/Fax (5411) 4715-2351 - nvattay@arnet.com.ar

VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS

BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA

DE

BARILOCHE

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

moka_retezar@yahoo.com.ar

CÓRDOBAI MAGYAR KÖR - CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Recta Martinolli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba. Tel. 0351-481-8531 /
0351-156-144-070 - ﬁlipanicslili@gmail.com

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

Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649
- SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS 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.
Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A. 4522-1855
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HUFI I.

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

KI KICSODA a Hungária fiataljai közt

Márton, a kis „nagy” varázsló!

Kistermetű, határozott hangú, s míg
beszél kezei fényes csillagokat, szikrákat
rajzolnak a levegőbe. Bevallja, örül az
interjúnak. Sokat akar elmondani nekünk.
Álmai akkorák, mint az élet,
amely most tárja ki ajtajait
előtte.
Szőke, értelmes tekintetű
14 éves, frissen kiképzett
kiscserkész őrsvezető. De
tehetsége mással is próbálkozik. Elkezdett néptáncolni, a basszus gitár
is vonzza. Egy közismert
olivosi magyar család legifjabb ﬁa: Lajtaváry-Benedek
gyerek ő is. Szóval a kis
„magyarság-batyu” már
csüng a hátán…
Szombat este, Hungária étterem. Omárék rutinosan várják a megszokott éhes
vendégözönt. Mi ketten merünk szabad
asztalt kérni beszélgetésünkhöz. Minden
asztal megterítve, lefoglalva... Végül
„kölcsönkapunk” egyet: a nagyterem
kellős közepén, egy nyolc személyeset,
akiket későbbre várnak. Leülünk. Közlöm
Mártonnal, hogy „művészéletéről” fogunk
beszélgetni. Nagy mosoly önti el az arcát.
A körülöttünk nyüzsgő vendégek diszkréten
ﬁgyelnek minket. Ez is tetszik neki. Várja
kérdéseimet. Innivalót rendelek s úgy nézek
rá, mint aki saját ﬁára néz:
ZÓLYOMI KATI: Mikor születtél?
LAJTAVÁRY MÁRTON: 1993. november harmadikán. Három idősebb testvérem
van.
ZK: Pontosan mit jelent ez számodra?
LM: Hááát, családomat mindenki ismeri...
(elgondolkozik)
ZK: Most, hogy te is felnőttél, fejlődsz:
fontos-e neked, hogy te is kimagasodjál
köztük?
LM: Igen, persze!
ZK: Jöhetsz-mehetsz, dolgokat teszel te
magad!
LM: Igen! Jó ez, most leszek nemsokára
tizenöt éves!
ZK: Van már életedben egy fontosabb,
kedvenc foglalkozás?
LM: Van! A bűvészet!
ZK: Határozottan válaszoltál. Úgy hangzik
ez, hogy döntöttél e felett.
LM: Igen! Ezt szeretem a legjobban!
ZK: Emlékszel, hogy s mikor választottad
ki más lehetőségek mellett?
LM: Körülbelül egy évvel ezelőtt, talán
egy kicsit előbb...
ZK: De már akkoriban más „ügyességgel”
is törődtél?
LM: Igen, labdákkal zsonglőrködöm már
elég régen. Az „egykerekűn” (a cirkuszi
uniciklin) is gyakorlok, de tavaly nyáron
a tengerpartra mentem, és míg egy téren
zsonglőrködtem meglátott engem két ember; ők is éppen ott mutatták be zsonglőr-,
akrobatika és bűvészműsorukat. Megkértek, hogy én is csináljak velük valamit.
Nagy dolog volt ez nekem! Sok néző előtt
történt. Akkor még csak három labdát
tudtam „feldobni” de már a „kontakt”
(egy labdaügyesség) egészen jól ment. Ez
nagyon tetszett a két embernek is! Aztán
beszélgettem velük, és azt mondták, hogy
jól csinálom.
ZK: Szándékod az volt már, hogy emberek
előtt lépjél fel?
LM: Nem, a tereken van hely a gyakorlásra. Mindig ilyen helyeken gyakoroltam.
Házunk mellett is van egy tér, ahova eljárok...
ZK: Mikor fedezted fel, hogy ez a
művészág fekszik neked?
LM: Mindig szerettem azt, amit kezeim-

mel csinálhatok. Az origamit is! (keleti
papírhajtogatási technika). De amikor
úgy tíz éves koromban Zaha Tamás volt az
őrsvezetőm, ő megtanított minket (Papp
Mátyással és Lomniczy Attilával) zsonglőrködni. Először
nem érdekelt különösen, de
azért próbálkoztam, amikor
velük voltam. Kis csoportot is
alkottunk, nevet is választottunk magunknak: úgy hívtak,
hogy „Aranykalász”... Akkor
én voltam a leggyengébb...
(nevetünk). Azért vettem
részt, mert a barátaimmal
csináltuk. Majd a városi cserkész-akadályverseny alatt
a belvárosi Recoletában a
híres piacon először vásároltam zsonglőr
kellékeket! Azóta is visszajárok egy ottani
emberrel beszélgetni, akitől megtanultam
a „kontakt” titkait. Sokat tanultam a számítógépen keresztül is. Először „ciberbe”
kellett járnom, most már otthon folytatom a
tanulást. Erre nagyon megfelelnek az internet-videók. És minden nap gyakorlok!
ZK: Természetesnek tűnt neked, hogy egy
nem mindennapi foglalkozást választottál
magadnak?
LM: Ezt nem tudom pontosan, de nagyon
tetszik, nagyon „elkapott”.
ZK: Szóval tegyük sorrendbe: az első
meghatározó tapasztalatod itt történt a
Recoleta-i téren, s aztán hozzájött a tengerparti eset.
LM: Igen-igen!
ZK: Amikor itt jártak utoljára a Kalákák,
jól emlékszem már komoly rutinod volt...
Hát ott be is mutattad mindnyájunknak, azon
a nevezetes ZIK-hétvégen! Előfordulhatott
volna az is, hogy tetszik, de nincs elég tehetséged hozzá. Szerencsédre van!
LM: Ahogy mondtam, eleinte nem ment
azért könnyen, de a strandélmény után
elkezdtem nagyon komolyan gyakorolni,
és elkezdett sikerülni úgy, ahogy akartam.
Most már öt labdát is feldobok!
ZK: Akkor mostantól ez hobbid lett? Vagy
elképzelted azt is, hogy talán erre építed a
jövődet? Ebből fogsz talán megélni?
LM: Hát már minden szabadidőmet rászánom... Emlékszem, Attival és Mátyással
már az elején volt, hogy kiálltunk a közlekedési lámpánál az autók elé is! Egyszer
nem szóltam, hogy megyek, és Mamám
nagyon leszidott és azt is mondta, hogy a
szegényektől meg a hajléktalanoktól veszszük el a munkát. És hogy még veszélyes
is! Azután folytattam, de már nem az
utcán... A Hungáriában is bemutattam egy
párszor, a vásár alatt például... ez után volt
az is, hogy hárman az „Aranykalász”-t
megalkottuk. Egy péküzlet neve volt ez,
és megtetszett nekünk. Születésnapokra
mentünk szórakoztatni néhányszor. Akkor
kezdtem el bűvészkedni. Már én tanítottam
meg trükköket barátaimnak.
ZK: De végül csak te maradtál meg, névkártyát is csináltattál.
LM: Igen, szerintem ők végül megunták,
én pedig elkezdtem egyre többet gyakorolni.
ZK: Otthon a család hogyan fogadta
„szenvedélyedet”? Hiszen ha „befutsz”,
hatalmas karrier ez!
LM: Ha vannak lehetőségek, akkor igen...
ZK: Három év múlva elvégzed a
középiskolát - hogyan látod a jövődet?
Szórványbűvész? Cirkuszi művész? Vagy
illúziókeltő? Mesélj nekem... Mert például
én a te korodban egyáltalán nem tudtam,
hogy előadóművész leszek.
LM: Hát, ha így folytatom, akkor talán
sikerül is.
Folyt. a III. oldalon

Csak az a harc vész el, amelyről lemondasz. (ZK)

Olvasunk… és gondolkozunk:
Számítógép és magyarság
Közeledni kezdett
a magyar a magyarhoz! Lassan,
óvatosan. S míg
telt az idő, gyengült a vasfüggöny
szerkezete, míg
rozsdásodott rajta a drótháló is:
szemünk láttára
tűntek el a kincsként megőrzött,
selymes papíron
alvó fax mondatai...
„Megtaláljuk a kiutat a ködből?”
A rendszerválElküld, letölt, felbont... MEGOLD! Akár tással majdnem egyszerre kezdtek bekerülni
szakirat, fénykép, életrajz, cím, térkép, a családi házakba is az első bűvös masinák:
tanulmány, ösztöndíj, pályázat, akár könyv, a számítógépek! Az idős emberek még könépdalszöveg, zene, kotta, ﬁlm, mese, balla- zeledni sem akartak hozzá, a kis gyermekek
da... Nincs hiba! Az sincs, hogy ne találj rá pedig játszva, ösztönösen, azonnal életük
arra az információra, amire szükséged van. mindennapjához csatolták. Szókincsünk
Minden ott van számodra az étersámánok meggazdagodott jópofa új kifejezésekkel:
kezeiben. Egyszerűen - csupán hasznát kell tárgymező, csett, böngészés. Ekkoriban
vegyed!
változott meg teljesen a magyar világ is! Az
Ha most kezdenék el tanulni, percek internet első éveiben az életvidám nyikorgás
kérdése és választ kaphatnék összes kér- és sípolás jelezte, hogy telefonhálózatunk
désemre. Csak tudnom kell, mit keresek. A „bekapcsolt” a csodálatos kommunikáció
bűvös számítógép kihívóan sugallja izgal- és a „böngészés” eksztázisába. S amikor
mas, csábító üzenetét: „Gyere, ülj le ide sikerült, kapkodtunk ide-oda, mintha szörny
mellém... mondd: mi kell? Írd be a kulcsszó kergetésétől szöktünk volna, gyorsan s rövikaraktereit, böngésszél és tárd ki szemed! den, mert „drága”, mert megtámad a vírusok
Gyere, nézz, olvass, ﬁgyelj és gyűjts! Gyere, serege, mert kell a telefon, mert, mert...
a lehetőségek kimeríthetetlen egyetemére!
Tovább teltek az évek, s minden fejlődött,
Kifogástalan folyamatözön, mint árvíz szinte az elképzelhetetlenig. Széles sáv!... A
ömlik a tudás minden korláton át!
technológia minden határon áttört, viszont a
Ugyanis újra kezdődött minden... nem is magyarság megmaradásának gondja fojtoolyan régen. Akiknek a „távoli külhonban” gatni kezdte a lelkeket. Majd e magyarság
kellett születnünk s élnünk, magyarságunk egésze „felkerült a nettbe”! A jó, a rossz, az
óriási bőrönd, amelyet szüntelen tölteni kell. értékes, a való, a hamis, a gyenge, minden.
Hajtogatjuk életünk napjait, bepakolunk, Másodpercek kérdése a beszélgetés, a letölkipakolunk, szedjük össze a megfelelőt és tés, a megszerzés, a szervezés... És mi, szétselejtezünk. Minden nap, állandóan. Apró- szórt magyarok: mindezzel mit csinálunk?
lékos munka, amely az első évtizedek alatt Magányosan gyűjtjük a múltat, az emlékelassú volt, nehéz, a forrás olyan távolinak ket, az újat. És merre, hova indulunk vele?
tűnt, mint az arany kondér a szivárvány
Hiszen ez nem változott: még mindig
tövében. Igen, sejtelmekkel megrakott tengerek választanak széjjel. Víztől vagy
tündérvilág, amelyben mindenegyes lépés könnytől sós tengerek. Gondolattengerek.
óriási küzdelem eredménye volt. Postahi- Bűntengerek. Még mindig keressük az
vatalok tárolták és nem egyszer „vesztették igazit, azt a magyar meggyőződést, amelyre
el” álmainkat. Cenzúrázott, átlátszó levél- támaszkodva végre felépíthetnénk egy érpapíron próbálkoztak a szavak, a szakiro- telmes, újszerű és egészséges „valamit”.
dalom tendenciózus volt, vigyázni kellett;
Mindenesetre a képernyőnk s a halkan
néha lehetetlen volt a szép magyar kötetek búgó PC leírhatatlanul sokoldalú segítséget
beszerzése, kevés magyar otthonba jutottak nyújthat: általa felkereshetjük egymást,
el a könyvek; kölcsönkérni, fénymásolni, összeállhatunk és haladhatunk, magyarok!
visszaadni... és olyan lassan ment minden. Egész addig, míg a föld átmelegedése miatt
Annyit kellett várni: a levélre, a könyvre, a kikapcsolják a rendszerhálózatot-szisztéképre... VÁRNI.
mát, és megtanulunk újból kézzel írni.
Később - halleluja! FAX! És a drága, de
És VÁRNI.
elérhető távolsági telefonhívások!
Zólyomi Kati

Szép emlék a Cserkészbálról
Mire lapunk kedves Olvasóink
kezébe kerül, már túl leszünk
a nagyszabású 50. Cserkészbálunkon, amelyről majd az októberi
számunkban részletesen számolunk be.
Elöljáróban annyit jelzünk örömmel, hogy
az eladott belépök ill. vacsorajegyek száma
meghaladja a 700-at.
Hosszú évek óta nem jelentkeztek ennyien!
Nemcsak helybeliek, hanem sok távolról
érkező is megtisztel bennünket jelenlétével
vidékről: Bariloche, Córdoba, Pto. Madryn,
Neuquén, és külföldről: Uruguay, Brazília,
Peru, Venezuela, USA, Németország…
Az elsőbálosok száma is megnövekedett:
17 csinos magyar leány lép ünnepélyesen
társadalmunk elé!

Figyelem! Két hivatásos ﬁlmező videóra
rögzíti ezt a különleges eseményt! A szép videó mindazoknak megfelel, akik ott voltak,
élvezték és szeretnék emlékül eltenni vagy
valakit ezzel megajándékozni, vagy olyanok
részére, akik nem jöhettek el, de szeretnének
beletekinteni, és ezzel is támogatni cserkészmozgalmunkat.
Megrendelhető az AMH irodájában:
amagyarhirlap@yahoo.com Tel.fax:
(00-54-11) 4711-1242 (Bonapartianné Trixi)
Szeptember 30-tól: Átvehető a Hungáriában. Vidékre postázzuk. Ára $ 50.- Külföldre
US$ 25.- (portó beleértve)
Hivatásos fényképész által készített fényképek a Hungária bárpultján elhelyezett albumokban, valamint a www.gfoto.org honlapon
lesznek szeptember 30-tól megtekinthetők.
Árak a méretek szerint változnak.
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MAGYAR NÉPTÁNCFESZTIVÁL
BRAZÍLIÁBAN (2008) - két vélemény Lajtaváry Richárd (Argentína, 16 éves):
A szimpózium
A boldogság meg a jó hangulat már irtó jó volt. A 3
akkor kezdődött, amikor megérkeztünk szimpózium közül,
Brazíliába és az összes régi táncos bará- amin részt vettem, ezt
tainkkal találkoztunk. Ekkor már éreztem, élveztem a legjobban. Persze, a jó idő is
hogy milyen klassz, érdekes, élvezetes és hozzásegített. Mintha nyár lett volna. De
főleg motiváló 10 nap következik. Nem is a gyönyörű hely, a ﬁnom és bőséges kaja,
tudtam, hogy ennyire szeretem a néptán- az emberek melegsége és a magyar népi
cot! Nagyon örültem és büszke is voltam, tánc olyan élményt adott, amit nehezen
fogok elfelejteni.
amikor nagymamámtól
Az utolsó estével a
és nagynéniméktől halszervezők nagyon meglottam, hogy milyen jó
leptek minket.
volt az előadás. Az is
Nem is akartam viszmegható volt, amikor
szajönni, nem akartam elPapi barátai mind odajötfogadni, hogy ennek már
tek gratulálni. (A Lajtavávége van. Dehát véget
ry rokonság Brazíliában
ért... és én most büszkén
honos. Szerk.)
mesélem mindenkinek,
A hangulat kiváló volt.
A Lajtaváry regösök
hogy mennyire érdemes
Azt máris hiányolom, és
már várom a következő Fesztivált! Klassz táncolni és ilyeneket átélni! Büszkén
ennyi új embert megismerni, és ennyire mesélem, hogy milyen klassz volt ez a
Fesztivál Brazíliában.
megszeretni őket, velük együtt lenni.
Lajtaváry András
(Argentína, 16 éves):
Már év elején sok szó esett a IX.
Brazíliai Néptánctalálkozóról, amelyre
először mentem mint „Regös”-tag,
szóval a „nagyokkal”. Az előző két
Fesztiválon még túl ﬁatal voltam, és a
mi csoportunk még nem lépett fel. Ezért
a legnagyobb vágyam az volt, hogy már
elérkezzen július 19-e és eltáncoljam azt,
amit tanultam és amit annyira gyakoroltam. Azt akartam, hogy az emberek
élvezhessék a Fesztivált!
Végre elérkezett az indulás napja. 32
óra buszozás után megható volt a találkozás: az én esetemben családi találkozás,
és régi barátok, akiket az előző fesztiválról ismertünk és az óta nem láttunk. De
voltak új arcok is! Brazíliai, uruguayi és
magyarországi új arcok.
Első este a Magyar Házban mulattunk,
táncoltunk, ismerkedtünk. Másnap, szombaton már kettőre mentünk a színházba,
ahol elgyakoroltuk táncainkat és mind
együtt a ﬁnálét.
Este 9-kor már népviseletben, idegesen, de nagyon boldogan vártuk, hogy
az előadás végre elkezdődjön. A táncok
minden csoportnak remekül sikerültek.
Nagyon jó érzés volt 600 ember előtt
fellépni, a színpadról lelépve a többi táncos tapsát hallani. Ez mind azt mutatta,
hogy milyen jó hangulat volt a csoportok
között, a résztvevők között, mindegy,
hogy 16 éves vagy 28 vagy 40. Mindannyian barátok voltunk és felnéztünk
egymásra. Ezt a hangulatot éreztük végig
a fesztiválon és a szimpóziumon.
A vasárnapi előadás nekem személyesen jobban tetszett. Már nagyobb volt az
önbizalmunk, több volt a jókedv, nem
voltunk annyira feszültek.
Az utolsó táncok és Kokron Ili beszéde
után minden csoport szívvel-lélekkel
táncolta a nagy ﬁnálét, amit egy nagyon
szép szatmári csapással fejeztünk be.
A publikum nagy tapsára egy hangos
„PI-TYE-DÁ-RÉ” után egyre gyorsab-

ban adtuk elő megint a csapást - zene
nélkül. Nekem nagyon megható volt ezt
eltáncolni, és a végén látni, ahogyan a
nagy tömeg ember tapsol, feláll, kiabál.
Ezután nagy ölelgetés, boldogság és sírás
következett. Megvolt a IX. Fesztivál!
Vasárnap már sokan vissza kellett utazzanak munka vagy tanulás miatt. Ezért
egy búcsúestet szerveztek a Magyar Házban. Nagyon jól éreztem magam, sokat
beszélgettünk. Jó volt a braziloktól azt
hallani, hogy mennyire hasonlítunk papámra, aki szintén a Pántlika tánccsoporthoz tartozott. Sok régi cserkésztörténetet
meséltek róla, amiket nem is ismertem.
Észrevettem, hogy a papámat mindenki
mennyire szerette, és mennyire hiányolják, mivel 27 éves korában a mamám után
jött el Argentínába élni.
Végre hétfő 21-e volt. Kezdődött a
szimpózium. A hely olyan volt, mintha
egy álomban lennénk: gyönyörű, óriási
tanya, medencével, röplabda- és focipályával, egy szép tóval. A különböző országok külön-külön házakban laktunk.

Regösök: az idei Fesztivál pólójában

Ez a szimpózium bennem különleges
nyomot hagyott. Nem tudom, hogy azérte, mert már idősebb lettem és jobban
beilleszkedem mindenhova, jól belejöttem azokba a táncokba, amiket tanultunk,
vagy azért, mert annyian voltunk és olyan
jó volt a hangulat. De az biztos, hogy ez
a brazíliai 2008-as Dél-amerikai Magyar
Néptáncfesztivál nagyon szép emlékként
bennem marad mindig.
Nagyon hálás vagyok
azért, hogy részt vehettem és ennek köszönhető, hogy most teljes
motivációval fogom
tovább folytatni a néptáncot Argentínában.
Talán a jövőben még
Magyarországon is?
Nagy és erős ölelés
mindenkinek! Nagyon
hiányoztok (braziloknak)!
A nagy ﬁnálé

- Cserkészbál, cserkészbál, cserkészbál!
Hát mi mással lehet újabban foglalkozni?
„Előtte vagy utána: csakis az 50. cserkészbállal!”- mondjuk azok, akik nyakig benne
voltunk az előzetes százfajta szervezésben:
- a 17 (igen: jól lát az olvasó: tizenhét) szép
elsőbálos lányka és az őket bemutató gavallérok szertartása, tánca
- az élő zene és énekesek fellépése
- a nyitó és éjféli palotás koreográﬁák táncosainak betanítása
- a főtermek és az emeleti csárda ﬁnomnálﬁnomabb étlapjainak összeállítása
- az asztalbeosztás (kész őrület!)
- a tánczene szolgáltatása
- a tábortűz levezetése s annak felelősei
- a muzikális bemondás titkai
- a fogadó beszédek tartalma és értelme
- ... folytassam?
Csak egyet tehetek hozzá: mindez a
pompás Palacio San Miguel termeiben,
a belváros szívében, az Obeliszktől egy
kődobásnyira! Ahogy illik: következő számunkban kellőképpen elmeséljük a nagyszabású évfordulói gála összes részleteit.
- Kedves HUFI-barátunk, Kiszely Gergő
leköltözött Mar del Platára! De nem kell megijedni: visszajár, hogy a közösség fontosabb
eseményeit továbbra is megörökítse szebbnél-szebb fotóival. Most is velünk lesz az
50. CSERKÉSZBÁL tündöklő estéjén. Akik
ismerjük Geryt, jól tudjuk, hogy mennyire
szereti a vízpartot, illetve a tengert. Biztosak
vagyunk, hogy boldog lesz a másik világhírű
argentin város rengetegében is!
- „Paróka-buli”-t rendeztek a Regösök
a Hungáriában. Szuper volt, és az ötletes
megjelenésen kívül pazar muzsika, a Boldog
Együttes fellépése, és a pénzgyűjtési indíttatás kielégítette a ﬁatal szervezők elképzelését.
Hajnalig mulatott a társaság!
- A KMCSSZ kérésére „cserkésztoborzó”
ﬁlmet állít össze a buenosi KÖRS vezetői
csoportja. Különlegessége? Többek közt
az, hogy eredeti, saját zenével rendelkezik.
Mivel ez a helybeli produkció valószínűleg
bejárja majd a magyar cserkészvilágot,
előreláthatólag nemsokára több ezer szétszóródott magyar ﬁatal ajkán is elhangzanak
az itt megfogalmazott szavak és dallamok!
- Ahogy az AMH múlt számának „Mit
Hallott az AMH” rovatában már megjelent,
Kerekes Marci cst., a 18.sz. Bartók Béla
csapat parancsnoka megszerezte egyetemi
diplomáját. Agrármérnök igazolásának
mindnyájan örülünk, és őszintén gratulálunk kitartásához, akaraterejéhez is! Zöldi
András st.-tel és Collia Niki st.-tel együtt már
három egyetemet végzett, aktív vezetője van
a büszke csapatnak.
- Szeptember 6-án délután 3 órakor a
Vöröskereszt székházában indul a második
intenzív elméleti és gyakorlati tanfolyam a
magyar cserkészvezetők csoportjának számára. Ez az értékes kiképzés gazdagítja
a cserkésztudás egy további oldalát. Manapság nélkülözhetetlennek tartjuk. A
cserkészszülők? Hálásak, és nyugodtabbak:
hiszen gyermekeik vezetői ezáltal még a
legkomolyabb elsősegély-nyújtásban is
jártasok lesznek!
- A buenosi magyar néptáncosok szép s
változatos folklórműsorral ajándékoztak meg
több tucat nézőt: magyar és kelta táncokat
élvezhetett a közönség a Hungária nagyterem
színpadán. Az ízletes vacsora váltakozott

Mindnyájunk feladata
ismét összerakni a
magyarság térképét!

BÚCSÚ

Júniusi számunkban
hírt adtunk Balla Antal
jobbágytelki néptánctanár haláláról. Anyagtorlódás miatt csak most téBalla Antal (2005) rünk vissza rá, de bővebb
búcsúztatása még egyik
eljövendő számunkban megtörténik,
együtt írásos emlékekkel Jobbágytelkéről.
Számítunk Olvasóink türelmére. Szerk.
*
12 évvel ezelőtt néhány Argentínában
született magyar néptáncos a legnagyobb álmát táncoltatta életre: együtt
elmenni Erdélybe és bemutatkozni ott,
azoknál a magyaroknál, akik ihletéből,
hitéből, szokásvilágából formálódott a
mozgás, a fekete-piros szolid viselet és
a „legerősebb”, színtiszta magyar tömb
fogalma. Ott megismertek egy hófehér
hajú idős, de üde mozgású és átható
tekintetű embert. Ez volt Balla Antal.
Ő fogadta 3 évvel ezelőtt is az odalátogató néptáncos csoportunkat, Jobbágytelkén. És táncolt velük, énekelt és sírt
velük. Azt éreztette, hogy nincsenek
távolságok, csak emberek - és hogy a
kitalált határok és az idegen nyelvek
csupán játszanak velünk! Hogy csak a
magyar érti meg a másik magyart. Azt
mesélte, hogy a huncut székely képes
mindennap átfesteni a faluját jelző
országút melletti plakátot magyarra:
Simbriasból Jobbágytelkét varázsolni…
annyiszor, ahányszor szükséges, amíg
van festék, humor és öntudat. Ameddig
van székely.
Az évek elteltek, de a hallott szavak
bennünk élnek, mindazokban, akik
Erdélyben találtunk rá sok kérdésünk
válaszára. Jónéhányat egyenesen Balla
Antal szívéből hoztuk magunkkal.
Jobbágytelke hagyományőrzői gyászolják, sok-sok hivatásos és amatőr
néptáncos, a kutatók, a gyűjtök, a világszerte élő, magyar népi kultúráért
rajongók. Nagy veszteség a néptáncmozgalom számára. Isten veled, Anti
bácsi!
Zólyomi Kati
(egy szerencsés néptáncos)

A Hungária nagyterme zsúfolásig tele az
újból sikeres Cena-show estélyén gfoto.org

a kedves jelenetekkel: virtuóz erdélyi
legényesek, rituális, szimmetrikus kelta
sorkopogásokkal, üveghordó nőies dunántúli táncmozgással, valamint a sok
ﬁatal előadó néha nem teljesen precíz,
de valóban fantasztikus, tömeges vidámságával.
- A KÖRS ismét összeült gondolkozni: ez esetben az idei körzeti városi
akadályverseny (szeptember 13-14)
legapróbb részleteit kidolgozni, valamint
a keretmese alkalmazását beilleszteni a
különböző korosztályú cserkészek kielégítésére. A csoport persze közben vacsorázik, gondokat rág át és erősíti a köztük
egyre jobban fejlődő barátság szálait. (ZK)
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CSERKÉSZÉLET - NÉPTÁNCÉLET
- a nagy élmények árnyékában -

A túlságosan kimagasló események után szinte
fenyegetően közeledik a mindennapok szürkesége, amely
nem más, mint maga „az élet”. De hát ez így van, s bizonyára köztudomású. A vezetői szerepek egyike azonban
pontosan ez: óvatosan s lelkiismeretesen „kitölteni”,
egyedi színt adni ennek a szürkeségnek is.
Ugye, nehéz feladat? Ihletes, meggondolt, „érdemes” készülést jelent számára. Hogyan lehet felújuló
hangulatot teremteni egy szenzációs nyári tábor után?
Egy meglepő programmal ellátott első összejövetellel,
egy rendkívüli beszámolóval... Ha pedig a néptáncolást
idézzük, ez esetben a hagyományos dél-amerikai találkozó után (lásd alább, és a szomszédos oldalon. Szerk.) talán
egy érdekes fellépés vagy új anyag elkezdése válthatja
ki a mágikus pillanatokat, az ezáltal behozott „friss”
levegő pedig elkerültetheti az amúgy is kellemetlen
összehasonlításokat.
Egyszóval, pihenésről, lazításról szó sem eshet! Azért
vagy vezető, hogy dolgozz, hogy alkoss, hogy teljesíts.
Ne felejtsd el, hogy mindig ﬁgyelnek, néznek, lemintáznak, s ennek következtében mennek utánad, vagy a
rutin harcmezején elhagynak. Poétikus szavak? Nem ám:
valóság, néha keserű, de ismétlődő valóság!
*
Augusztus 8-án jelen voltunk az egyik csapattábor
beszámolóján. A híres tutajtúrától eltekintve ez az uruguayi dombok és vízesések vidékén lezajlott táborozás volt
a Bartók Béla csapat utóbbi
legsikeresebb, legjobb hangulatot teremtő, már klasszikussá
vált nyári eseménye. Kivétel
nélkül minden résztvevő boldogan s megelégedetten tért
Demes Sanyi Gemer a tutaj- haza, sőt, azóta is valahánymakettet nézve visszaidézi a
felejthetetlen tábort. Ez Prof. szor szó esik róla, dicsérik és
Aldo Marini ajándéka (l. in- meghálálják ezt az élményt!
dokló kísérőlevél SP 2.o.)

...KI KICSODA...

folyt. az I. oldalról

ZK: Hadd mondjam neked, hogy már most
is szuper színpadi megjelenésed van!
LM: A zsonglőrködés segített eddig ahhoz,
hogy legyőzzem a lámpalázat! Én nem
nagyon merek kérni, vagy megszólalni.
Én vagyok az, aki asztalnál vendégségben
éhes maradok, mert nem kérek többet...
(nevetünk). De ha ügyességemet mutatom
be - mindegy, hány ember előtt -, azt merem
csinálni!
ZK: Jártál már bűvésziskolák után?
LM: Van itt egy nagyon jó, de rémesen
drága!
ZK: De talán majd te magad megkeresheted a pénzt hozzá...
LM: Igen, tudom, ezt szeretném. Ha az
iskola befejezéséig nem történt semmi
különös velem... (elmereng)
ZK: Most kitűzted magad elé azt a célt,
hogy tartasz egy különös estet itt a Hungáriában, a színpadon, ahol egyszerre sok
ember ismerheti meg tehetségedet... Mi az
elképzelésed?
LM: Még nem dolgoztam ki a részleteket.
De azt mondják, hogy egy bűvész 70%-ban
jó színész kell legyen, és csak 30%-ban jó
bűvész!
ZK: Most, hogy már nagy színpadokon is
felléptél mint néptáncos, mit érez Márton a
színpadon? Fél, élvezi?
LM: Nagyon élvezem! Előtte izgulok,
de mikor már bent vagyok, akkor szeretem, hogy néznek engem. Amikor egy
bűvésztrükk után látom az emberek meglepett arcát, azt élvezem a legjobban!
ZK: Maga az előadás varázsa mellett, hogy
szeretnél kinézni, felöltözni a színpadhoz? S
milyen zenekíséretet képzelsz el?
LM: Nem vagyok olyan biztos abban, hogy
kell-e nekem zenéhez kötni a műsoromat.
Inkább csak szóljon mögöttem, de szabadon szeretném a csattanó pillanatot leadni.
Nem akarok annyira rutinos lenni még,
inkább természetesebb akarok lenni. De a
zsonglőrködéshez már ki van választva a
zeném: minden kellékhez van különböző
rész. De ott is a trükk csattanója független
a zenétől. Az öltözködéssel pedig egyelőre
úgy vagyok, hogy inkább komoly, elegáns
művésznek akarok kinézni, szóval öltönyben. Van is már ilyenem. Majd idővel ettől
is el szeretnék térni. Mert majdnem minden

Lényeg: e rendezvény már 1986 óta fejleszti bennünk a
magyar népi kultúrát, szoros baráti viszonyokat hoz létre
és szakmai kapcsolatokat hajt előre. És ne felejtsük el azt
a tényt, hogy a szétszórtságban még a legújabb időkben
is ez a mozgalom nőtte ki magát a leghatalmasabb és
rendszeres magyar ifjúsági találkozóvá!

Az idei tábori beszámoló a Hungária MIK-szobájában

Ugyanis amióta két évvel ezelőtt letették a fogadalmat,
ez volt a legújabb cserkészﬁúknak első, „igazi, vagány”
nagycserkésztábora. Hat vezető, egy műszakőrs és három
cserkészőrs alkotta a kalandozók létszámát. A kedves pillanatfelvételek és a pörgetett anyag - ha csak dióhéjban
is - megmutatta a szülőknek s más érdeklődőknek az ott
levezetett programot: mintha egy időmasinával átutazták
volna a magyar történelmet, a honfoglalástól a negyvennyolcas szabadságharcig, a táborban megismerték a
történteket. Érdekes, igényes keretmese egy nem kevésbé
igényes ﬁúgárda 10 napos szórakoztatására!
*
Ami azonban a Regös és Tilinkó olivosi tánccsoportokat illeti, São Paulóban részt vettek a már végleg
beidegződött hagyományon: a IX. Dél-amerikai Magyar Néptánctalálkozón. Ezzel az idén már másodszor
utazott át a HUFI-tagozata a két nap autóbusznyira levő
szomszéd ország nagyvárosába, mivelhogy a nyáron
ott zajlottak le az őrsvezetői és segédtiszti vezetőképző
táborok is.
Sok új táncszámmal gazdagodva indultak útnak, és a
szintén vendégségbe jött Budapesti Csillagszemű együttes mellett a mindenkori uruguayi Tündérkert és Szivárvánnyal osztották meg a vendéglátó brazíliai Zrínyi,
Pántlika és Dunántúl tánccsoportokkal az előadásokat,
táncszimpóziumot és az esti vidámnál is vidámabb
hangulatokat.

bűvész így öltözködik. Mindennapi kinézést
szeretnék elérni.
ZK: Ha ismét befutási lehetőségről beszélünk, nem jelentkeznél valamelyik TVcasting-ra?
LM: Azt hiszem ahhoz nagyon proﬁ kellene legyek...
ZK (meggyőződéssel): Márton, én nemigen láttam sehol sok 14 éves szőke, helyes,
magabiztos és igazán tehetséges magyar
bűvész kisﬁút…
LM: Hát még meglátom, mi lesz. Iskola
után tanulnom is kéne valamit, még nem
tudom mit, de fogok tovább tanulni...
ZK: Mit szeretsz még ennyire a bűvészkedés
mellett?
LM (rávág): Semmit!
ZK: Ahá, hát az már ismét valami! (nevetünk). Visszatérve az eljövendő Hungária
estédre: ez lenne a nagy bemutatód a közösség előtt. Milyen terjedelmű műsort lennél
képes így egyedül betölteni?
LM: Addig még nagyon sok óra gyakorlat áll előttem. Majd
amikor kiválasztom
a trükkjeimet, akkor
fogom a műsort összeállítani. Mindenesetre
egy híres Las Vegas-i
bűvész azt állítja, hogy
a műsorrutinod első
és utolsó száma kell
nagyon jó legyen.
Nem egész egy hete
vettem meg saját pénzemből az új kínai
karikáimat (hátranyúl a hátizsákjába,
megmutatja). Erre nagyon büszke vagyok.
Kellékeimet majdnem mind én gyűjtöttem
össze, lassan, kis munkákkal, amiket a magyar ismerősökön keresztül kaptam meg.
Ezekkel a karikákkal már kidolgoztam egy
rutint. De nem néztem le sehonnan. Tudom,
hogy működik, és én magam agyaltam ki,
hogy milyen lesz a bűvészsorozat velük.
Egyelőre a mozdulatokat tanultam meg jól.
Majd csiszolok rajta.
ZK: Mennyi időt szánsz naponta a gyakorlatra?
LM: Állandóan gyakorolok, hacsak lehet,
ahol éppen vagyok. Otthon, a téren, barátoknál…

A Buenos Aires-i Regös és Tilinkó csoportok népviseletben,
São Paulóban

Fogadja el az olvasó e szerény, de hozzáértő bevezetésemmel a szomszédos oldalon olvasható írásokat, amelyek nem szakemberek s még kevésbé kritikus felnőttek
lelkében fogamzottak meg, de kolóniánk közismert 16
éves ikerpárja őszinte szemszögét és hozzáállását tükröző
sorok.
A következő gondolatok pedig Ferenczes Istvántól
származnak:
„Már-már az utolsó pillanatban, a pusztulás
tornácáról, a hamuból lobbantják fölénk énekes
madarát az égnek ezek a gyönyörű lányok, ezek
a megrendült arcú legények: íme, megvagyunk és
megleszünk, amíg velünk a dal, velünk a tánc. (…)”
Ezek a gondolatok is ehhez a nagy eseményhez
kötődnek!
Zólyomi Kati cst.

ZK: Ahogy mondod, egyedül gyakorolsz,
ahol csak tudsz. Egyedül adod elő. Ez nem
éppen egy társas foglakozás... Nem különít
el a barátoktól?
LM: Nem is tudnám, nem is akarom ezt
másokkal csinálni. Ezt magamnak dolgoztam ki. Akár jól megy, akár nem: az én
felelősségem!
ZK: Mit üzensz a Hungária műsorod
közönségének? Miért kell eljöjjenek téged
megnézni?
LM: Üzenem, hogy eddig csak beszéltem,
mint most is, de még nem láttak semmit
mindabból, amit mutatni tudok.
ZK: Van már művészi neved, vagy megtartod családi nevedet?
LM: Mindig járt ezen az eszem... Még
nincs, de lesz! Majd jön magától. Egyelőre
„Mago Márton”, azaz Márton bűvész, a
varázsló! Blogom is van: magomarton.
com. És azért szeretném ezt az első nagy
bemutatómat a magyarok előtt, a magyar
klubban megtartani,
mert nyugodtabb leszek előttük. Szeretem az ismerős arcokat látni, miközben
dolgozom.
ZK: Jó döntés! A
HUFI rendelkezésedre áll!
LM: Köszi szépen!
*
Az étterem már
zsúfolásig megtelt,
mire befejeztük... Érdekes módon, csak
ismeretlen arcok és hangok közt ültünk
ott ketten, magyarok. Márton felállt és
mosolyogva nézett széjjel... Jobb vállára
vágta a nélkülözhetetlen hátizsákját. Benne
csendben szundikálnak a szeretett barátai,
a kellékek, amelyeket a kisﬁú ügyes kezei
életre ébresztenek. Akkor a labdák, a karikák
is huncutul vigyorognak, és hajszálra azt
csinálják, amit „gazdájuk” parancsol nekik.
Mi, a szurkolók őrjöngünk, tapsolunk és
örülünk Mártonnak. És gratulálunk! Csak
előre! Az álmok elérhető tényekké válnak,
ha kitartunk mellettük! Ezt Márton csodás
módon már tudja is. Boldog-magányosan
nyugodtan kisétál a zajos helyiségből.
Szeretettel néz utána egy fan…

ZIK
Hírek
- A hétvégi ZIK-iskolánk nagy örömmel
fogadta az új hírt: Fóthy Zsuzsi ismét
elvállalta az igazgatói tisztséget, amelyet
már a lelépő Beisné Anni előtt is végzett
szakmai hozzáértéssel. Az egyetemi
és a nemrég befejezett posztgraduális
tanulmányai akkurátusan képesítik erre
a nehéz munkára: a pszicho-pedagógia
eszközei és az iskolaigazgatás magasabb
fokú alkalmazására.
- Három ZIK-tanár ment át Magyarországra, egy egész hónapra: tanfolyamon vettek részt, hogy elsajátítsák a kis
gyermekek oktatásához igényelt, legújabb
eszközöket, oly úton, hogy e tanítási
módszer nemcsak fejlessze bennük a
közösségbe való beilleszkedést, hanem
ugyanakkor a magyar nyelv első mozzanatait is. Pappné Bernáth Bella, Arcagniné Fóthy Rita és Balogh-Kovácsné
Kiss Bori voltak a jelöltek. Boldogan
mesélték el élményeiket, nem beszélve
arról a tényről is, hogy mennyire korszerű
fontosságú az alkalmi magyarországi „feltöltési” lehetőség, hiszen ezek az utazások
táplálják a szétszórt magyarok öntudatát,
lelkesedését és kitartását a nagy misszió
megszakíthatatlan útján!
(ZK)

HUNGÁRIA

MAGYAR EGYESÜLET
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos
4799-8437 4711-0144
ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON
mzoldi@dls-argentina.com.ar

Vezetőségi gyűlések a hó 1., 3. és 5. szerdáján
Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján

Titkárság: 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
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Zsuzsi íróasztaláról...

IFJÚSÁGI ROVAT - 2008. Szeptember

AZ ÚJ „MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI

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

Szőttes tánctábor Várhosszúréten (Felvidék)

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata
2008. június 28-án indultunk Magyarországra férjemmel,
Lajtaváry Danival.
Tulajdonképpen én véletlenül jutottam ehhez az úthoz.
Miért mondom ezt? Az úgy volt, hogy Dani a születésnapjára egy magyarországi utazást kapott Zsuzsi lányunktól,
aki úgy gondolta, hogy az nem lehet, hogy édesapja még
nem ismeri őshazáját. Hónapokig spórolt, és sikerült neki
ilyen hihetetlen ajándékkal meglepni Danit… De kettesben,
együtt, mégis nagyobb élmény. Édesanyám legalábbis
így vélte (de jó, hogy ezt tette!) és így történt, hogy én is
mehettem…
Óriási élmény volt, bár sokszor szomorú voltam, mert
Budapest más László nélkül. Üres. Sokszor megható volt
annyi embert újra látni, olyanokat, akiket vagy 15 éve nem
láttam; még meghatóbb volt annyi szeretetet kapni. Sírtam,
nevettem, örültem, csodálkoztam, meghatódtam, elbűvölve
néztem, ﬁgyeltem, hallgattam, tanultam...

Lajtaváry Dani és felesége Zsuzsi
a Budapesten viszontlátott baráti körrel

De mielőtt saját élményeimről mesélnék, szeretném
megosztani veletek azt, amit Dani írt. Neki ez első magyarországi útja volt…
Lajtaváry Dániel:

Tulajdonképpen
hazamentem én?

Eljött a várva-várt pillanat. Sőt, már
el is múlt. Úgy elrepült ez a három hét,
mintha csak egy éjszaka lett volna az
egész, egy nagy álom - és már fel is
ébredtem volna. Kavarognak a fejemben Lajtaváry Dani meghatottan csodálja
az emlékek, régi újra látott ismerősök, új Budapest fényeit
barátok, és azok a helyek… Olyan helyek, amelyeket már ismertem azelőtt is képeslapokról, régi
történelem- és földrajzkönyvekből, magyar naptárakból, és
olyan képekről, amiket kiskorom óta a falakon látok lógni
szüleimnél, nagyszüleimnél és magyar ismerősöknél. Most
is itt látom magam előtt az 50. cserkészbál meghívóját a
kivilágított Lánchíddal, Parlamenttel, Budai várral…
Ott is voltam álmomban, és tényleg úgy nézett ki, mint
a fényképen. Budapest, Zsámbék, Bicske, Szentendre, Dunakanyar, Visegrád, Esztergom, Kismaros, Alföld, Mártély,
Nagymágocs, Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely,
Balaton, Balatonfenyves, Keszthely, Zamárdi (több mint a
felét most kifelejtem), álmomban ott voltam mindenütt, és
mindenütt magyarul beszéltek az emberek, sőt, mindenhol
magyarul voltak a feliratok. Kis szőke, világoskék szemű,
hófehér bőrű gyerekek olyan szókinccsel beszélték a magyar nyelvet, mintha könyvből olvasták volna, még annál
is jobban. Még a kutyához is magyarul szóltak, mint mi
„itthon”. Nehéz feladat leírni, hogy mit éreztem, és hogy
mit érzek ezek után. Mindenesetre ezek által gazdagabb
lett az életem.
De, kérem szépen, ne kérdezzétek tőlem azt, hogy úgy
éreztem-e magamat ott, mintha hazamentem volna. Főleg
akkor nem, ha azt várjátok, hogy igennel válaszoljak. Magyarország csodálatos ország, értem a nyelvét és ismerem
kultúráját, becsülöm a népet, és büszkén mondhatom, hogy
magyar vér folyik az ereimben, tiszta magyar vér, sőt, arra
is büszke lehetek, hogy egyaránt érzem magamat brazilnak,
magyarnak és most már argentinnak is. Az sem vitatható,
hogy a magyar nevelés számít legtöbbet a mindennapi
életemben.
De mindezek ellenére, miképp mondhatnám azt, hogy
Magyarországra „hazamentem”? Most voltam ott először
életemben (nem csak álom volt?) Bizonyos mértékig még
azt is mondhatom, hogy néha furcsa érzés fogott el: „hát,
bizony, én ezt a helyet már ismerem”, vagy: „mintha itt
már jártam volna valamikor”… Még a hangulat is ismerős
érzéseket keltett.

Ha Argentínában valaki táborról beszél, még az argentinok is
legtöbbször a cserkésztáborokra
gondolnak. Magyarországon
évek óta nagy a táborkultúra,
a gyerekek-fiatalok számára
bőséges a kínálat. Cserkészet,
nyelvtáborok, különböző fogVárhosszúrét, Felvidék
lalkozású táborok, mint lovagló-,
úszó-, sport-, zenész- vagy kézműves táborok.
Mi tánctáborba akartunk menni, méghozzá nem salsa
táborba (ami itt nagyon népszerű), hanem néptánctáborba.
Itt is hatalmas a választék, tánctípustól és helyszíntől
függően. Böngésztünk az interneten, és már pár lehetőséget
ki is választottunk, mikor a Szőttes tábora szóba jött.
Milyen kicsi a világ! Vagy talán nagy, de a néptáncosok
egymásra találnak?
A Pozsonyi Szőttes Néptáncegyüttes 1995-ben Venezuelába, Caracasba utazott. Többször fel is léptek, és minden
este, ha nem is szervezett, de igen spontán módon tánccal
végződtek a hajnalok. Barátságok és jó emlékek maradtak.
Így szinte magától adódott, hogy az általuk szervezett
táborba megyünk.
*
A helyszín a Krasznahorka „büszke” Várától kb. 3 km-re
található Várhosszúrét nevű falu, Gömör és Kishont vármegyében. (Szlovákul Krasnohorska Dlhá Lúka, Gemer).
Ez egy kis falu, amelyet másodszor választottak mint
tábori helyszín. Ahogy az ott élők mondják, ez „magyar
területen” van, tehát főleg magyarlakta vidéken. Gyönyörű
táj, hegyek közti fekvés, kis patak, faragott táblák, kedves
lakok: kitűnő választás!
Öt napon át Bogártelki
(Kalotaszeg, Erdély) és Mátyusföldi (Nyugat-Felvidék)
táncokat vettünk át. Délelőtt
és délután zenekarkísérettel
folyt a tánc és énektanítás a
régi művelődési házban (ma
a Buzgó Kocsma terme) és a
mostani művelődési házban is.
Emellett van egy szépen díszített és faragott Kézművesház,
amit 2006-ban építettek. Itt
tartották a kézműves foglalkozásokat, ezeket az év folyamán
a falusiaknak és a szomszéd
José és Teri
falukból jövő vendégeknek
a felvidéki táncházban
tartják: kosarazás, szövés,
gyöngyözés, fafaragás, hímzés, kemencében kenyérsütés.
Az itt elkészített tárgyakat eladják, és ebből új kellékeket
vesznek.
Mégsem voltam otthon Magyarországon. Merem állítani,
hogy ha most nagyszüleim vagy szüleim visszamennének,
vagyis „hazamennének”, ők sem éreznék magukat rögtön
otthon.
Most értem meg százszázalékosan Tamási Áron szavait:
Az otthon nem egy hely, hanem egy érzés.
Utoljára nem hagyhatom ki azt, hogy ami mégis a legjobban meglepett az volt, hogy azok az emberek, akiket itt
Argentínában ismertünk meg és kaptak tőlünk itt egy kis
szeretetet, egy kis törődést, egy kis időszakítást számukra,
milyen odaadással és önzetlenül, ezerszeresen viszonozták
azt a keveset, amit tőlünk itt kaptak.
Köszönöm, Zsú, ezt az óriási ajándékot! Papi”

A Lajtaváry házaspár először együtt Budapesten

Ami az íróasztalon maradt:
Szent-Gály Kata:

Balatoni út

Kékszínű vászon az ég,
Zsong a lapály, aranyos
buborékos benne a felleg,
remegések futnak a nádban,
húz egy vadliba-ék,
zsoltár búg, panaszos,
lent a jegenyék menetelnek.
tűzhasú béka szavában.
S megy, megy az út. A kövön
kerék fut az emberi sorssal,
- megy, megy a sok kis öröm
együtt a sok kicsi gonddal.

Esténként táncház és mulatság (nem a buli szót
használják!) - hajnalig. A táncosok közt voltak ottani
magyarok, „belterületi magyarok”: ezek a mai Magyarországon élők, szlovákok és csehek - és persze
mi: egy venéz, meg egy argentin!
A foglalkozások természetesen magyarul folytak,
de volt, hogy szlovákra (amit a csehek is értenek)
váltottak. Ilyenkor nekünk fordítottak. Kicsit úgy
éreztük magunkat, mint Buenosban vagy Caracasban,
ahol szintén tánc közben ment a fordítás.
A júniusi számban említettük már, hogy a néptánc öszszehoz, nem pedig elkülönít! Most is öröm volt látni, ahogy
a csehek és szlovákok tanulták a magyar táncokat, sőt, az
egyik este szlovák táncház is volt. Akkor pedig mindenki
szlovák táncrendet tanult. A tanár nem beszélt magyarul, de
így is kitűnően tanított, és egy vidám, változatos táncházat
vezetett le.
Visszatérve maga a falura, gyönyörű hegyek közt levő
pici hely. Amint ide-oda sétáltunk, mindenki helyesen
köszönt. Élvezet volt hallani, ahogy beszélnek, „fölvidéki”
tájszólással. Például: keltészta helyett „költészta”, aztán
helyett „osztán”.
Van egy posta, két kocsma és két élelmiszerbolt. A boltokba betérve azt gondoltuk, hogy valami régi ﬁlmet nézünk,
a múlt rendszer felszerelésével. De most divatosabb azt
mondani, hogy „retro” élelmiszerboltba jártunk…
Még két érdekes, múlt korszakbeli dolgot mesélhetünk.
Az utcákon működik egy hangos bemondórendszer. Ezt
használják a falu életében fontos hírek közléséhez. Például,
mikor érkezik és hol lesz a csirke, cukor vagy gyümölcsös
árus, a kulturális programokat és temetkezéseket is itt
mondják be. Először elhangzik egy idétlen zene, majd az
emberek kimennek a ház elé meghallgatni a friss híreket.
Pénteken délben elkezdett szólni a légitámadási sziréna,
erősen hallottuk, mert pont a művelődési ház tetején van.
Minden pénteken pontosan 12 órakor próbaképpen megszólal a sziréna, és mivel már nincs légitámadás, legalább
egyszer hetente mindenki be tudja időzíteni az óráit.
*
A faluhoz még két nevezetesség tartozik: a Buzgó Forrás,
amely egy ismert kegyhely. Itt történt a
Lourdes-i Szűz Mária egyik megjelenése.
Egy kedves kis szabadtéri kápolnát építettek oda. A kilátás is kitűnő. Ennek a
forrásnak az eredeténél be lehet menni a
Buzgó barlangba. Ez egy többtermes barlang, ahol meg lehet nézni Közép-Európa
legmagasabb cseppkőjét: 32 méteres!
Felszereléssel kell bemenni, és néhány
akadályon átmenni, de megéri!
Dús hét volt! Nagyon élveztük a társaságot és a kitűnő oktatást is, sokat tánTeri és José már
coltunk. Még az izomlázat sem bánjuk… beöltözve a barKövetkező számunkban ismét vissza- langlátogatásra...
térünk várhosszúréti élményeinkre.

SZEMELVÉNYEK A HKK KÖNYVTÁR
KATALÓGUSÁBÓL
(összeállítja Kádárné B. Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1° piso,
Olivos - 4799-8437
Nyitva tartunk péntekenként 19 - 21 óráig

54
200
209
235
582
697
937
869
1732
1978
2406
2713
2822
3184

Lakatos László: Tavaszi játék
Csathó Kálmán: Tavasztól tavaszig
Babay József: Menekülj a szerelemhez
Petőﬁ Sándor: Összes költeményei II.
Petőﬁ Sándor: Összes költeményei I.
Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya
Choromanski, Michal: Orvosok és betegek
Gotta, Salvator: A világ legszebb asszonya
Conrad, Joseph: Öregek és ﬁatalok
Róna - Litványi: Urak és elvtársak
Koós Dezső: Az aranyhegyek országa
Kenneth, Claire: Minden tavasz véget ér…
Dumas, Sándor: A fekete tulipán
Bandó Gyula: Könny, mosoly, muzsika (karmester
regény)
3241 Fizi Mihály dr.: Az orvos rendelte… Egy földönfutó
naplója
3530 Baum, Vicki: Tavaszi vásár
3732 Párkány László: Tolnay Klári egyes szám első
személyben
4389 Maurois, André: Szeptemberi rózsák
4488 Follett, Ken: Tű a szénakazalban
4794 Rabelais, François: Gargantua
5000 Róna Tibor: Több nyelven beszélünk
En castellano:
S-267 Petőﬁ, Sándor: Libertad, amor – Poesías y cartas
S-268 Márai, Sándor: La extraña
S-224 Bueno, Salvador: Cinco siglos de relaciones entre
Hungría y América Latina
DVD
DVD-7 Bánk bán (Katona József) Szereplők: Blaskó Péter,
Almási Éva, Szertes Ági
DVD-8 Halálos tavasz (Karády Katalin, Jávor Pál)
DVD-9 Egy szoknya, egy nadrág (Turay Ida, Latabár
Kálmán)
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SECCIÓN EN CASTELLANO

Carta mensual desde HUNGRÍA
¡Hola, Amigos!
Todos los días leo pueblo”. Hoy en día sigue siendo tradición
los diarios, escucho viva en Transilvania, en el arte decorativo
los noticieros. Sólo de los sículos (székely).
Es aceptada la teoría de que los húnen contados medios
se escuchan noticias garos llegaron al conocimiento de esta
Anikó de Emődy, positivas. Dicen que escritura heredándola a través de los siHungría
“las buenas noticias glos de distintos grupos étnicos turcos, y,
no son noticias”. Sin embargo, nos haría sucesivamente hacia atrás, de los asirios,
mucha falta que en vez de la “basura de los fenicios y de la lengua aramea.
comprimida” con la que nos bombardean Naturalmente, durante todo este tiempo la
día a día, de vez en cuando nos llegase escritura tuvo un desarrollo propio.
En 1526, con la derrota sufrida en la
algo alentador…
Nuestra sociedad está cada vez más apá- batalla de Mohács, el reinado húngaro
tica y desesperanzada. Se siente una suerte quedó dividido en tres partes. La única
de despecho por todo lo que es “nuestro”. porción que pudo mantenerse indepen¡Sería hora de cambiar esta tendencia - o diente fue justamente Transilvania, y es
por eso que allí tiene continuidad nuestra
moda - por algo nuevo y saludable!
Deberíamos intentar una gran “revo- escritura antigua.
lución espiritual”, donde los valores
morales y culturales tengan un revival,
donde la renovación esté centrada en
los jóvenes, ya que si en sus corazones
y mentes se logra un cambio, entonces
serán los motores de un futuro mejor.
Yo pienso que, más concretamente,
en nuestra nación húngara ¡tenemos
enormes “reservas” diseminadas en la
diáspora alrededor del mundo! Sería
partidaria de un enorme trueque entre
los conocimientos que aún sobreviven
en Hungría (cultivados por un círculo
cada vez más reducido) y el “corazón
y la garra” que poseen las colonias
húngaras, por mantener vivas sus
comunidades.
De otro modo la riqueza de nuestras
tradiciones y cultura y los llamados
valores éticos y morales quedarán relegados a los museos como recuerdos de
alguna civilización muerta. Cada uno La antiquísima escritura rúnica, rovásírás, que aún no
cayó en desuso en Transilvania. Debajo, la legendaria
de nosotros puede, con su pequeñito ﬁgura del Ciervo milagroso, protagonista esencial en la
grano de arena, contribuir a esta causa simbolística nacional (compilación Adorján Magyar)
y, si somos suﬁcientes, desde adentro
*
o fuera de Hungría, contendremos esta
János Tegledi escribe en 1598, en
corriente negativa, tan amenazadora.
latín, el primer “estudio” sobre nuestra
*
Yo empiezo hoy aportando un pequeño escritura: Rudimenta Priscae Hunnorum
granito, contándoles sobre un enorme Linguae. Ya en el siglo XX, Gyula Sebestyén recopila todo el conocimiento sobre
legado cultural.
Quiero informarlos sobre nuestra es- el tema, y con el apoyo de la Academia
critura arcaica, llamada rovásírás, o “es- Húngara de Ciencias, lo publica.
Para mi gran alegría, últimamente
critura rúnica”. El nombre proviene de la
palabra “rovás” que signiﬁca tallar o hacer vuelven a ocuparse del tema famosos
pequeñas muescas generalmente en made- lingüistas y especialistas en sistemas de
ra, hueso o piedra, ya que sus caracteres se computación. Este pasado julio, llegó a
Budapest el reconocido Michael Everson
dejaban plasmados de este modo.
Es una escritura de la cual deberíamos para empezar a trabajar en el ingreso de
estar muy orgullosos, como por ejemplo nuestra Old Hungarian Script en el sistelos irlandeses lo están de la suya, los ale- ma Unicode.
Esto es importante, porque el UCS
manes, de la gótica-germana, o los turcos,
(Universal Character Set), Sistema Interde su antigua versión.
Según los descubrimientos arqueológi- nacional Iso/Iec 10646, hace posible que
cos más recientes, nuestro pueblo ya usaba todos los abecedarios del mundo puedan
esta escritura en los años 600 D.C. Era la ser usados por la informática. Podremos
única utilizada hasta nuestro asentamien- de este modo intercambiar información sin
to en la Cuenca de los Cárpatos. Con la errores, independientemente del idioma o
organización del nuevo reino, la entrada sistema que usemos en las computadoras
de la nueva cultura europea occidental, el de los distintos países.
*
abecedario latino empezó a ganar terreno.
La escritura arcaica húngara se basa en
De todos modos, la escritura rúnica siguió
arraigada por mucho tiempo entre “el un sistema alfabético, o sea que para cada

La devastadora batalla de Mohács, sangría de la ﬂor y nata de la población húngara,
una de las tantas tragedias en la historia de Hungría (1526)
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Miklós Székásy:

Estreno sudamericano de
una ópera de Kodály

Ars Hungarica, en un notable esfuerzo, estrenará el

29 de septiembre en el Auditorio de Belgrano

la versión completa de la ópera Háry
Esta obra cómica se compone de
cuatro episodios, donde Háry, soldado
raso retirado, evoca frente a un grupo
de vecinos en la fonda de su pueblo,
sus andanzas y “hazañas”. Entre éstas
cuenta cómo enfrenta y vence a Napoleón, asciende a general, se compromete
con la hija del emperador, María Luisa,
pero al ﬁnal preﬁere volver a su pueblo
para casarse con su amor, la campesina
Örzse. Todos saben que sus cuentos
son productos de su fantasía, pero lo
escuchan con gusto, por ser tan imaginativos y divertidos, además de ensalzar
el amor, ﬁel aun en la distancia…
Los dos papeles principales estarán a
cargo de los cantantes húngaros Victoria
Avedikian y Csaba Gaál. La solista de
cimbalón será nuestra ya conocida y
festejada Viktória Herencsár, también

Viktória Herencsár, virtuosa del cimbalón

János, de Zoltán Kodály

La imponente
ﬁgura de
Zoltán Kodály en
su monumento
del Parque de
Galánta,
en Kassa
(hoy Košice,
Eslovaquia)
Foto Jakab

de Hungría. Los tres artistas viajarán
por patrocinio de la Oﬁcina del Primer
Ministro de Hungría. La régie estará a
cargo de Raquel Barbieri, de experiencia internacional (dirigió varias óperas
de Puccini, Mozart,
Gounod, Massenet,
etc. en EE.UU., Brasil y la Argentina), y
Sylvia Leidemann
dirigirá la orquesta y
coro de Ars HungariLa regista
ca. Los textos hablaRaquel Barbieri
dos se escucharán en
castellano, y los cantados en húngaro se
verán con traducción proyectada.
¡No nos perdamos este espectáculo
único!
Ver detalles de entradas en el Calendario
del mes, en su lugar habitual de la página
SP IV.

Nota de actualidad:

Escribe Géza Cseri, ex asesor de ciencia y tecnología de McLean, comandante supremo de la OTAN:

Kosovo y las minorías europeas

Desde que Kosovo declaró su independencia, los medios de prensa han sido
abarrotados con artículos sobre Kosovo,
en general, y sobre los derechos de las minorías serbias en Kosovo, en particular.
Todo bien hasta aquí. Pero lo que estos
artículos se olvidan de mencionar es que
las minorías húngaras de Voivodina, en
Serbia, están permanentemente sometidas
por los serbios a hostigamientos y discriminaciones.
La comunidad internacional debe preocuparse de la protección de los derechos
de todas las minorías. Es preocupante y
sorprendente que no exista ningún análisis
integral de los derechos de las minorías en
Europa Central, algo crucial para la paz,
tanto en la región, como en el conjunto
de Europa.
En rigor, no hay mención de los derechos de la minoría más grande de Europa,
la de los 4 millones de húngaros que
siempre vivieron en lo que es actualmente
Rumania, Eslovaquia, Serbia y Ucrania.

Estas “minorías” no son inmigrantes.
Nunca abandonaron sus pueblos y ciudades que sus ancestros ocuparon durante
más de 1000 años. Se los ha convertido en
extranjeros en sus propias tierras porque
las fronteras de la Hungría original y la
de los mencionados países circundantes
fueron “redibujadas” arbitrariamente hace
casi 90 años por las grandes potencias
vencedoras en la Primera Guerra Mundial,
sin tener en cuenta el principio de la autodeterminación de los pueblos. (Tratado
de Trianón, 1920. La R.)
Se trata de gente pacíﬁca. No quieren
violencia y no pretenden que se reestablezcan las viejas líneas de frontera.
Todo lo que quieren es autonomía para
las regiones donde viven. Es la obligación
moral de las Naciones Unidas, de la Unión
Europea y de los EE.UU. que se alcance
este objetivo.

sonido usa uno de sus símbolos. Progresa
normalmente de derecha a izquierda. No
hay diferencias entre mayúsculas y minúsculas, pero a veces los nombres propios
los escribían con el primer carácter un
poco agrandado. Tiene como características propias el uso de las llamadas “ligaduras” (unión entre dos sonidos en un
nuevo signo, también deducido de los dos
anteriores), así desarrollado seguramente
por la falta de superﬁcie de escritura, o
espacio. También por esta razón se dejaban de escribir las vocales más frecuentes
en el texto.
El sistema rúnico tiene también su escritura numérica propia. Se lo compara a
otros sistemas como el árabe, el romano, el
babilónico, el etrusco, el inca o el maya.
Hoy hay instituciones que intentan

darle un nuevo empuje a nuestra escritura.
Desde 1998, el “Círculo de ROVÁSÍRÁS
Sándor Forrai” organiza competencias
entre colegios participantes de toda la
Cuenca de los Cárpatos. También el
Círculo de Amigos de la Antigua Cultura
Húngara hace mucho por mantener viva
a ésta, como parte importante de nuestra
herencia cultural.
¡Todos mis hermanos Scouts húngaros
alrededor del mundo cultivan este saber!
Si quieren saber más sobre el tema,
pueden conectarse con las entidades citadas como fuentes, ¡y así ayudaremos a
reconstruir de nuevo nuestro justo orgullo
sobre nuestra gran cultura nacional!
Anikó de Emődy, Hungría

(Publicado en Washington Times (28.2.08).
Agradecemos trad. a P. Sebess)

Fuentes: Forrai Sándor Róvásíró Kör / Ómagyar
Kúltura Baráti Társaság / Új Magyar Lexikon /
Révai Nagy Lexikon

SP. II

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Celebración de la onomástica del Colegio San Ladislao
El 29 de junio pdo., el colegio se vistió canciones folklóricas en húngaro: “Vide gala para celebrar una vez más, como rágéknál ég a világ” y “Süssünk, süssünk
viene haciéndolo desde su fundación hace valamit”. El programa ﬁnalizó con una
42 años, el día del patrono de la escuela, canción inglesa.
el rey San Ladislao de la dinastía húngara
La Sra. Enikő Ladányi mereció un
de los Árpád.
aplauso por haberse encargado de enseñar
La conmemoración comenzó con la la pronunciación húngara, esfuerzo notaentonación del Himno Nacional Argen- ble ante todo por las difíciles vocales de
tino, seguido por palabras alusivas de la sonido inexistente en castellano.
directora del Nivel EPB, Claudia M. BeEl acto concluyó con el Himno Nacionetti y del representante legal, Francisco nal Húngaro.
María de Benedek
Valentin.
El punto culminante fue el programa
musical a cargo del
profesor de música,
Javier Argüelles, en
el que participaron
60 alumnos de 4º, 5º
y 6º año de EPB. Ejecutaron una melodía
tradicional húngara
con acompañamiento de ﬂauta y canto,
con perfecta dicción
húngara. Luego entonaron dos antiguas Los alumnos se esmeraron en pronunciar bien el difícil idioma húngaro
Foto Jakab

Dra. Sofía Terek:

Conferencia sobre San Esteban

El 2 de agosto pdo., en el Colegio San
Ladislao y organizado por el Círculo
Literario Húngaro, se llevó a cabo una
conferencia ilustrada del Dr. Miklós
Székásy titulada “La
época de San Esteban:
La formación de los
reinos cristianos en Europa Central”.
La charla se inició con
la idea de Samuel Huntington, de que Europa
termina en Transilvania,
límite de la expansión
de las religiones católica
y protestante. Siguió Dr. Miklós Székásy
con un viaje de historia
dinámica, conducido creativamente,
intercalando oportunamente los hechos
de la historia pura con las leyendas de
la región.
El conferenciante señaló sobre mapas
de la época las sucesivas movilizaciones
de los distintos pueblos que fueron ocupando Europa Central a lo largo de los
siglos, llegando así al fundador del estado

cristiano húngaro, San Esteban, coronado
rey de Hungría en el año 1000. Explicó el
porqué de un antes y un después de este
rey en la historia húngara.
La sensación fue la de
haber abierto un libro
viviente del que salieron
los personajes más variados como Rus, Lech
y Czech, Hunor y Magor, Voitech y Mieszko,
el príncipe Árpád y su
bisnieto Géza, San Adalberto y la reina Gisela,
los chamanes y la escritura “rovás” (*), amén de
(Foto Jakab)
una cantidad de hechos
y personajes que han tejido una trama
complicada y rica, que es la que da lugar
al nacimiento de esta cultura tan vasta.
Al término de la exitosa conferencia, y
como es habitual, los presentes siguieron
en viva charla durante el té ofrecido por
el Círculo.
(*) Ver más sobre la escritura “rovás”, o rúnica,
en la nota pág. SP I. La R.

OBSEQUIO PARA LOS SCOUTS HÚNGAROS
Aldo Marini, Profesor de Biología, asiste
al Gimnasio “9 de Julio”, propiedad de
André Lajtaváry. Allí se familiarizó con
las actividades que realizan los scouts
húngaros de Buenos Aires. Ha quedado
sumamente impresionado por la travesía en
balsa que realizaron los scouts en enero
de 2007. Después de ver la presentación
audiovisual sobre dicha expedición en el
Club Hungária, se puso a trabajar. El resultado es una réplica exacta de la balsa,
en miniatura (*), que les obsequió con la
siguiente carta (26.7.08):
Estimados Scouts Húngaros:
Es común escuchar en estos días frases
tales como: ¡La juventud está perdida! o
¡La juventud no tiene más valores! Son comentarios un poco inﬂuidos por las noticias
amarillistas de los noticieros y otro poco por
la ignorancia…
La tarea desarrollada por ustedes durante
la travesía de 400 km por el Paraná en el
“tutaj” les permitió rescatar los valores
de la sociedad y de la humanidad toda; la
solidaridad, la convivencia, el compartir el
trabajo en equipo, la amistad, el afecto, la
responsabilidad, la camaradería; en líneas
generales, el compartir desinteresadamente
y ayudar a aquel que menos tiene, no sólo
en el aspecto material – todo ello equivale
a una actividad más que loable y que contribuye al desarrollo de la sociedad.

Lamento que no hayan tenido la oportunidad de aparecer en un noticiero del
mediodía o la tarde, para que más personas
conocieran su trabajo y lo que sirviera de
punto de partida para que otros los sigan
o imiten.
Ustedes mismos han continuado una
tradición de travesías, porque otros scouts
húngaros ya la habían realizado en otras
oportunidades. Seguramente la repitieron
porque consideraron valiosa la hazaña,
ponerse a prueba, el reconocimiento de
sus ideales, el esfuerzo y el signiﬁcado de
unidad y pertenencia - tan importante para
los descendientes de inmigrantes, entre los
que me incluyo.
Realmente quedé muy impresionado
por las fotos y la presentación que hicieron en el Club Hungária. Me pareció
que construir una réplica lo más parecido
posible del “tutaj” (soy un aﬁcionado en
el tema del armado de maquetas), era la
forma de compartir sus ideales y de dejar
una evidencia más permanente de aquello
que realizaron con esta travesía. Espero
que les guste, y la disfruten, como yo en
el armado, y que sirva como símbolo de
unidad y fraternidad para los grupos de
Boy Scouts Húngaros que los continúen.
Gracias por permitirme compartir esta travesía.
Aldo
(*) Ver la imagen de la maqueta en la pág. HUFI III.
La R.
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CARTAS DE LECTORES

Las Cartas de Lectores reﬂejan únicamente la opinión
de sus respectivos autores. Por razones de espacio y de
estilo, el Periódico podrá seleccionar el material y editarlo. La publicación está supeditada al espacio disponible.

Estimada Familia Bonapartian:
Después de habernos conocido en el
Club de Valentín Alsina, les hago llegar
estas líneas en el Día de la Amistad, para
expresarles que es para mí un sumo placer
y alegría haber podido conectarme con
quienes poseen lo que el destino me ha
negado: ¡su Hungaridad! Su idioma, su
cultura y todo lo que está inserto en lo
húngaro.
Estimada Señora Beatriz Graul de Bonapartian, es mi deseo que haga llegar
a la señora Susana Kesserű de Haynal,
directora del Periódico ARGENTÍNAI
MAGYAR HÍRLAP, mis sinceros respetos y augurios por difundir la cultura ¡y
todo el quehacer de los húngaros en la
Argentina y el mundo!
Un cálido y sincero afecto a la Flia.
Czanyó con todo el sincero afecto de
vuestro servidor
Luis Vanház, Longchamps
N.d.R.: Luis Vanház trabajó durante años
en la imprenta de Adrián Czanyó, el editor del periódico que precedió al actual,
el Délamerikai Magyar Hírlap. Luis
demuestra a través de todas sus palabras
el amistoso recuerdo y gran afecto que le
proporcionaba: aún hoy se le humedecen
los ojos al rememorar su conexión de
antaño con la hungaridad y todo lo que
ello representó en su vida. Agradecemos
su bella carta, sus buenos deseos, y ya
le hemos transmitido su saludo a la Flia.
Czanyó.
*
¡Hola, Familia y Amigos!
Hacía rato que no les escribía, lo que
signiﬁca que estoy muy bien.
A Dios gracias los últimos análisis de
sangre están de acuerdo con lo que los
médicos esperaban. El traumatólogo me
mandó a hacer una resonancia magnética de columna: está más dañada de lo
que pensaban. Me conﬁrmaron que no
se puede intervenir con cirugía. ¡Qué
suerte! Yo tampoco pensaba dejarlos.
A los 65 pirulos meterme ﬁerros entre
las vértebras no me paraece consciente.
Pero como siempre decimos: Dios nunca
abandona a sus protegidos. Me mandaron
a hacer ginmasia recuperatoria, masajes,
todo livianito. El resultado es que quieren
fortalecer mi columna con más músculos
en la espalda - y la cosa está funcionando
muy bien. Hay días en que ya no siento
dolor, a pesar de los pinzamientos de
nervios. Seguiré pues la gimnasia y los
masajes. Tengo en cassette la guía para
hacer los distintos ejercicios. El resto será
perseverancia - en esa matería tengo un
diez sobresaliente…
Mis días son bastante calmos, ya que
no es mucho lo que puedo hacer solo: por
ejemplo viajar, subir al tren o subte. Me
dan miedo, y mi esqueleto no me acompaña. Por supuesto manejar auto, tampoco.
De manera que mi rutina se compone de
las cosas de la casa, incluido cocinar, leer,
escribir, TV, mis meditaciones, el jardín

y la huerta. Por suerte puedo caminar sin
grandes dolores, hasta cansarme.
Días pasados estuvo en casa Juancito
Honﬁ, de Brasil. La hemos pasado fenómeno. Estas visitas nos levantan el
espíritu. Como sabrán, nuestra hija Juló,
Andrés y las tres niñas regresan a la
Argentina. Llegarán a ésa alrededor del
20 de agosto. Desde allí Juló me ayudará
con la impresión de mi libro, que está
totalmente terminado, incluido el diseño
y la gráﬁca. La obra tiene poquito más de
200 páginas. ¡Quedó lindo!
Noticias: Mercedes Benz se instala en
Hungía, en la ciudad de Kecskemét. Al
parecer hubo muchos otros postulantes.
La inversión es de € 800 millones. Dicen
que es la inversión más grande de los
últimos años. Unos 5000 nuevos puestos
de trabajo. La decisión fue tomada en
Alemania, por el Staff ejecutivo y por
unanimidad. Motivos: la capacitación y
baratura de la mano de obra local, autopistas y la cercanía a Budapest. Fabricarán dos modelos de autos. Se moderniza
el puerto de Csepel adecuándolo para
una gestión multimodal: Danubio, tren,
camión. El cliente más imprtante será
Suzuki, por aquí saldrán los autos hacia
el exterior.
Richter Gedeon, un laboratorio con
más de cien años en el país, invierte en
biotecnología en Debrecen. Será la 1ª del
país. Los suecos de Electrolux invierten
en Nyíregyháza (con 900 mil heladeras/
año, 500 mil aspiradoras. ¡Y se vienen los
chinos! La inversión signiﬁca la implantación de un centro de ventas para la Unión
Europea. 200 mil m2 de exposición para
unas 2000 empresas. Todos chinitos.
El tiempo está cada día más loco. Llueve, a pesar de lo cual tuvimos la Fórmula
1 y mostraron la Zona Balnearia del Balaton. Dicen que unos autos salían desde
allí para promover el turismo local.
László Major, ex embajador de Hungría
en la Argentina, tiene cáncer y está en
muy pobres condiciones de salud. Les
pido una oración por su pronta recuperación.
Esperamos salir de vacaciones aunque
sea por unos días, según lo permita el
tiempo y mi columna.
Un saludo especial, aunque un poco
atrasado, para todos los amigos. Besos,
abrazos y palmaditas para todos.
László Honﬁ, Göd, Hungría

Ley de Murphy:
CURSOS, PRUEBAS
Y AFINES

1) Si el curso que usted más
desea hacer sólo tiene “n”
vacantes, puede tener la certeza de que usted será el alumno “n+1” al
intentar matricularse.
2) 80% del examen ﬁnal estará basado en
la única clase que usted perdió o en el único
libro que usted no leyó.
3) Cada profesor parte del presupuesto de
que usted no tiene nada más que hacer sino
estudiar su materia.

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS

Ahogy már előzőleg jeleztük: Helyszűke miatt csak előﬁzetőinkről, támogatóinkról és
- kifejezett kérésre - közvetlen rokonaikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában!

SZEPTEMBER: 1. Benkő Etel / Benkő László / Gorondi István / Máthé Ági / Zurueta
Gusztáv - 2. Kovács-Baráth Babszi / Zombory Michelle - 3. Kiss Péter - 4. Dombay
Jenőné, Mielke Regina / Schirl Ilona (101!) - 6. Kazinczy Ferenc - 7. Becske B.-né,
Andrea Enrietto - 8. Giménez Hernánné, Kesserű Anikó - 10. Íjjas Diana - 11. Németh
Gyula / Lizardiné Vass Katalin (MO) / Vargáné Tordai Nagy Anna (Nusi) - 12. v. Endre Zsigmond / Kalpakian Artin - 13. Lencz Károly / ifj. Roósz László - 14. dr. Bassó
Zsuzsanna / Lányi Mátyás / Remete Tamás (USA) - 16. özv. Némethné Siraky Lenke
- 17. Arrighi de Collia María T. (öo) / Fehér Tordai Magdalena / Földényi Ottó (MO)
/ Haynal Nina / özv. Papp Jenőné Babi - 18. Honﬁ László (MO) - 20. Bonapartian
Juan / özv. Monostoryné Ildikó - 21. Arany Lászlóné Edith - 22. Demes Sándor / Kraft
Péter (Peru) - 23. Honﬁ Ágnes (MO) - 24. Gröber Steﬁ / Montiné Zöldi Veronika - 25.
Farkas Nándorné, Kemenes Edith (MO) - 26. Pérez Leidemann Nati - 27. id. Egey Gyula
/ Gorondi Pál (MO) / Süllős Lenke - 28. Szentiványi Ilona / Tóth Kristóf (Bariloche)
- 29. Szilágyi Péter - 30. Jeszenszky Attila / Juhász Karold
Isten éltesse az ünnepeltjeinket! ¡Feliz cumpleaños!
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Breves de Hungría
Budapest albergará la sede
del Instituto Europeo de
Tecnología

Polonia - que había presentado la candidatura de Wroclaw - ﬁnalmente retiró
sus objeciones el 18.6.08, y los ministros
responsables de Investigación de los 27
Estados miembros de la Unión Europea
(UE) acordaron establecer la sede del Instituto Europeo de Tecnología (IET) en la
capital húngara. Las otras candidaturas en
liza eran Bratislava y Viena (en una propuesta conjunta de Eslovaquia y Austria),
la localidad alemana de Iena y la catalana
de Sant Cugat del Vallès, pero el IET debía situarse en un nuevo Estado miembro
que no tenga adjudicada todavía ninguna
sede de agencias europeas. La sede tendrá un plantel de unas 60 personas, para
funcionar como una “red” entre diversas
instituciones académicas y del mundo
empresarial en torno a “comunidades de
conocimiento e innovación” (CCI) que,
en una primera etapa, se centrarán en el
cambio climático, las energías renovables
y las tecnologías de la información y la
comunicación.
El IET recibirá € 308,7 millones del
presupuesto comunitario para el periodo
2008-2013, pero el objetivo es movilizar
además aportes del sector privado y de las
administraciones nacionales y regionales,
hasta alcanzar un monto para ese período
en torno a € 2.200 millones.
(Fuente: Agencia EFE. Agradecemos a Pedro
Gorondi)

*
Una marcha gay en Budapest
terminó con serios disturbios

Un desﬁle organizado por la comunidad
homosexual derivó en escaramuzas con
la policía, 45 detenidos y diez heridos.
Los incidentes se generaron en la tradicional marcha que conmemora en todo
el mundo el 31º aniversario de su primera
realización, cuando facciones homofóbicas arrojaron piedras, huevos y hasta
bombas molotov contra los participantes
y policías, gritando „Maricones, váyanse
al inﬁerno”. El ataque tuvo su epicentro
en la Plaza de los Héroes, donde los agre-
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Anécdotas de las Olimpíadas

Ahora que pasó este mes de
agosto, durante el cual unos
cuantos de nosotros estuvimos
prendidos del televisor para
el seguimiento de los Juegos
Olímpicos en Pekín, es útil recordar
algunos detalles que pasaron en Olimpíadas anteriores. Algunos protagonistas
también son húngaros… No se trata de
enumerar medallas de oro ganadas, sino
hechos distintivos, para nada exhaustivos,
ya que habría muchos más… (La R.)
PRIMEROS JUEGOS OLÍMPICOS:
ATENAS 1895:
Nadar para sobrevivir: A falta de instalaciones adecuadas para natación en los
escenarios deportivos, la competencia de
nado de 1.200 m se llevó a cabo en plena
mar. Un bote transportaba a los participantes a esa distancia de la costa y los
dejaba allí para que nadaran de regreso.
De esta manera, el verdadero reto no era
sólo ganar, sino sobrevivir. El triunfador
fue el húngaro Alfred Hajós.

PARÍS 1900:
Héroe desconocido: En la competencia
de remo, el equipo holandés necesitó
reemplazar a su timonel. Un niño francés
- de unos ocho años - fue seleccionado
de improviso. Con su ayuda el equipo
triunfó y el pequeño participó en la
ceremonia de premiación. Sin embargo,
hasta la fecha ha sido imposible conocer
su identidad.
sores se lanzaron contra los asistentes a la
marcha (unas 1500 personas) al grito de
“muerte a los pederastas”, lo que obligó
a la policía a intervenir.
(Fuente: infobae.com 6.7.08)

PARÍS 1924:
Alfred Hajós, que había ganado
en los Juegos de Atenas, realizó el
proyecto para un estadio y obtuvo
el 2º lugar de Diseño Urbano en
París 1924, Juegos en los que se entregaron medallas de arte.
En estos Juegos aparecieron por primera vez las mujeres en algunos deportes,
como la natación y la esgrima.
LOS ÁNGELES 1932
El mejor atleta de estos juegos fue el
húngaro István Pelle: conquistó en gimnasia 2 medallas de oro y 2 de plata. Nadie
ganó más medallas individuales que Pelle
en esas Olimpíadas. (István Pelle llegó a
la Argentina como emigrado en 1952 y
murió aquí. La R.)
En estos Juegos estaba en vigencia en
Estados Unidos la prohibición de producir y expender bebidas alcohólicas. Las
delegaciones de Francia e Italia traían
consigo un buen cargamento de vinos
que, según explicaron, formaba parte de
su dieta. Se les permitió consumirlos en
la Villa Olímpica.
BERLÍN 1936:
Estos Juegos fueron los últimos antes
de la 2ª Guerra Mundial. El fuego sagrado llegó por primera vez desde Olimpia, en Grecia. Para recorrer los 3.076
kilómetros, fue necesaria la ayuda de
3.300 relevistas. La gran estrella de esta
Olimpíada fue un negro estadounidense,
Jesse Owens. Se convirtió en el 1er atleta
capaz de ganar 4 medallas de oro en 4
pruebas diferentes, 100 y 200 m lisos,
salto de longitud y el relevo 4x100. Berlín
también pasará a la historia por el debut
de uno de los deportes más populares, el
baloncesto. Alemania se quedó con un
total de 89 medallas (33 de oro), seguida
por EE.UU. con 56 (23 de oro) y, en un
más que decoroso 3er lugar, Hungría, con
16 medallas (10 de oro).
HELSINKI 1952:
Se dieron por 1ª vez las competencias
mixtas en equitación.

Foto B. Járdány www.hirszerzo.hu

EL RINCÓN DE MAUSI
¿COMIENDO POR LOS HAMBRIENTOS?
El 7 de julio ppdo. se reunieron a orillas del
lago Toya, Japón, los líderes de los 8 mayores países más desarrollados del mundo (G8), para discutir el problema de la escasez
global de alimentos, el temor de hambrunas en muchos países del planeta y las medidas que podrían aportar alguna solución.
En medio de esta reunión, hubo un sorprendente gesto de relaciones públicas de
los japoneses, que tuvieron la ocurrencia
de hacer público el menú del almuerzo
de trabajo de los distintos presidentes y
primeros ministros asistentes y el menú
de la cena de gala con la que coronaron
sus esfuerzos.
El encuentro costó US$ 483 millones
- incluyendo un Centro periodístico por
US$ 42 millones construido especialmente
para la ocasión, y que ya fue desmantelado
- la refacción de hoteles de súper lujo, el
despliegue de 20.000 policías, aviones de
combate y barcos de guerra y un público
mantenido a 30 km de distancia.
Mientras discutían las hambrunas de
Zimbabwe y de África en general, su menú
del almuerzo de trabajo fue el siguiente:
“Espárragos blancos con sopa de trufas;
Chaud-froid de cangrejo gigante Kegani;
Espuma de aceite de almendras y tapenade;
Compota de durazno, Helado de trébol dulce y Coulis de frambuesa”. La selección de
vinos incluyó el Château Grillet 2005 (US$
125 la botella en las vinerías especializadas
de Nueva York).
El menú de la cena de gala fue un poco
más elaborado: “Caviar relleno de maíz;
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Salmón ahumado y Erizo de mar à la
“pain surprise”; Tarta caliente de cebolla;
Bulbos de lirios de invierno con sabores
de verano; Bifes fríos de Kyoto saborizados con algas y Espárragos a la crema
de sésamo; Cubos de atún gordo, Paltas,
Salsa geliﬁcada de soja con hierba “shiso”;
Almejas hervidas, Tomate, en una sopa
clara de hierba “shiso” geliﬁcada; Erizo
grillado envuelto en hierbas; Congrio en
caparazón de agua, sazonado con salsa de
vinagre de soja; Camarones hervidos con
vinagre geliﬁcado de tosazu; Pez Goby
frito, con salsa de soja y azúcar; Bisque de
cangrejo peludo; Pez de cabeza espinosa
grillado a la sal, con salsa de vinagre de pimienta; Cordero “shiranuka” alimentado a
leche, saborizado con hierbas y mostaza;
Cordero asado con cepas, trufas negras y
emulsión de fondo de cordero al aceite de
piña; Selección de quesos, Miel de lavanda
y almendras caramelizadas. Finalmente:
Postre Fantasía G-8” (no hubo forma de
aclarar el contenido).
Entre los vinos, el Ridge California
Monte Bello 1997; Champagne Le Rêve
Grand Cru; Saki; Château Latour borgoña y un vino de postre húngaro, Tokaji
Esszencia 1999, que promedia US$ 500
la botella de medio litro.
El artíﬁce del menú fue el chef Katsuhiro
Nakamura, el primer japonés en ganar una
estrella Michelin.
(Fuentes varias: London Daily Mail, Al
Kamen en Washington Post, Time, e.o. Agradecemos recopilación y trad. de P. Sebess)

MELBOURNE 1956:
Dos fueron los mejores atletas de estos
Juegos, en gimnasia: uno de ellos fue la
húngara Ágnes Keleti, que obtuvo, al
igual que el otro, el ruso Victor Chukarin,
4 medallas de oro y 2 de plata.
Sangre en la piscina: Entre el 4 y el 6
de noviembre de 1956, las tropas soviéticas invadieron Hungría para sofocar con
brutalidad la revolución popular contra
el gobierno comunista. Un mes después,
el 6 de diciembre, los equipos de waterpolo de ambos países se enfrentaron en
la competencia olímpica. Desde el inicio

Campeona de tiro
Eva Szabó

Al comenzar la ﬁnal, Eva está en el 1er lugar

66º Campeonato Nacional
de Armas de Aire (5-6.7.08),

Tiro Federal Argentino
Se disputó entre 14 tiradoras en la prueba de mujeres, entre ellas una uruguaya y
una paraguaya. Nuestra compatriota Eva
Szabó logró la 1ª ubicación para entrar a
la ﬁnal, que se tira entre las ocho mejores.
Mantuvo su posición con los 10 tiros de
la ﬁnal, con un resultado de 369 + 93,6,
y se clasiﬁcó por 3er año consecutivo
campeona nacional de pistola de aire.
Previamente, Eva ya fue campeona argentina en La Rioja (2004), subcampeona
en 2005, y campeona en Buenos Aires
(2006) y Córdoba (2007).
¡Nuestras cálidas felicitaciones por
estos logros!
hubo roces, ofensas y golpes. Hacia los
minutos ﬁnales, con un marcador 4 - 0 a
favor de Hungría, el ruso Valentin Prokok
le dio un puñetazo en la cara al húngaro
Ervin Zádor y le provocó una severa
hemorragia en el ojo izquierdo. Los enfurecidos espectadores se acercaron a la
piscina, insultaron a los rusos, les escupieron y los amenazaron con los puños.
La policía tomó el control de la situación,
y los jueces dieron el triunfo a Hungría.
Al término de los Juegos, la mitad de la
delegación húngara decidió no regresar a
su país y solicitar asilo político.
MONTREAL 1976:
En Londres 1948, el húngaro Imre
Németh conquistó la medalla de oro en
la prueba de lanzamiento de martillo. Tres
décadas más tarde, su hijo Miklós Németh recibió una presea igual al triunfar
en la prueba de jabalina.
En estos Juegos se introducen las
pruebas femeninas de remo, baloncesto
y balonmano.
(Agradecemos la compilación a Eva Szabó.
Bibl. Gran Libro de las Olimpíadas)

esgrima hungária:

menores y jóvenes del mes
El 28 y 29 de junio tuvo
lugar la prueba del Ranking Nacional de Mayores,
en el cual Esteban Gavajda obtuvo el 2º puesto de
sable masculino y László Gáspár el 3º puesto de espada masculina.
El 5 de julio compitieron los menores,
¡que no se quedan atrás! Candelaria Bogliano ganó la prueba de ﬂorete femenino

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

* un deporte moderno *

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

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

Candelaria
Bogliano

mini de la
prueba del
R a n k i n g Compilado por
Metropo- Henriette Várszegi
litano Infantil, mientras que en la
categoría ﬂorete femenino
pre-mini Lourdes Petinato nos trajo la medalla
plateada.
Nos alegra el entusiasmo
que demuestran estos tiradores.
¡Sigan así!
Guido Mulero,
campeón metropolitano de sable
en la 2ª prueba
de Gran Premio
FECBA disputado
el 26 de julio en el
Cenard. Lo acompaña su maestro,
Juan Gavajda
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ESEMÉNYNAPTÁR

2008. SZEPTEMBER

Szeptember 6, szombat, 16 óra: Dr. Jorge Puricelli előadása spanyol nyelven a genetikáról. Tea. Irodalmi Kör. Szent László Iskola
Szeptember 13, szombat, 12 óra: „Megint Háry-zik a ZIK”. Szent
László Iskola
Szeptember 13-14: Körzeti városi akadályverseny
Szeptember 21, vasárnap, 12.30 óra: Tavaszi ebéd. Valentín Alsina-i
Magyar Dalkör. Asztalfoglalás: 4244-1674 / 4208-6333
Szeptember 26, péntek, 9-16 óra: Országok közti kiállítás: ArgentínaMagyarország (az Iskola diákjainak összeállításában). Szent László Iskola
Szeptember 27, szombat 18.30 óra: lcs. tábori beszámoló. Hungária
Szeptember 28, vasárnap, 18.30 óra: Magyar mozi „A koppányi aga
testamentuma”. Hungária
Szeptember 29, hétfő, 20.30 óra: Háry János daljáték (Kodály Zoltán),
dél-amerikai ősbemutató. Ars Hungarica zenekar és kórus, Herencsár
Viktória cimbalom, Raquel Barbieri rendező, Leidemann Sylvia karmester. Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348, Capital, 4783-1783 /
4785-1849. Jegyek szept. 9-től Auditorio (hétfő-péntek 10-13 és 14-18
óra) és a Hungáriában (kedd-vasárnap 17-23 óra). Földszint $ 50 és 30,
Emelet $ 15
2008 OKTÓBER
Október 4, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör előadás. Keve Miklós „Egy
csodálatos találmány: A kromatográﬁa kifejlesztése és alkalmazásai”.
Tea. Szent László Iskola

Figyelem!

Az 50. Cserkészbál videó megvételével
támogathatja cserkészmozgalmunkat!
Megrendelhető az AMH irodájában: amagyarhirlap@yahoo.com
Tel.fax: (00-54-11) 4711-1242 (Bonapartianné Trixi)
Átvehető a Hungáriában szeptember 30-tól.
Vidékre postázzuk. Ára $ 50.Külföldre US$ 25.- (portó beleértve)
Fényképek a Hungária bárpultján elhelyezett albumokban,
valamint a www.gfoto.org honlapon megtekinthetők szeptember
30-tól. Árak a méretek szerint változnak.
A Magyar Református Egyház állandó naptára

- Minden vasárnap de. 10 órakor magyar Istentisztelet
- A hónap 2. vasárnapján spanyolnyelvű igehirdetés, zenés áhitat, közös
ebéd
- 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

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

SUSANA SEBESS

FURLONG-FOX
Viajes Corporativos
Viajes de Placer
Eventos y Convenciones

Társas utazások magyar és angol
nyelvű idegenvezetővel

Viajes grupales con guía (húngaro e inglés)

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

Embajada de la
República de Hungría

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

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

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

embajadadehungria@arnetbiz.com.ar
Consulado: V. del Pino 4045
(C1430CAM) Bs. As.

Tel.: +54-11-4555-6862
Cónsul: Zsolt Király
consulate.bue@kum.hu

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

¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

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

húngaro y castellano

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

HUNGRÍA EN LA RADIO:
Primer y tercer jueves de cada
mes, de 11 a 12 hs.:

Música Húngara

Radio Nacional Clásica

FM 96.7 MHz.

Tel.: 4999-0967

Coordina Ars Hungarica

Jueves 21 a 22 hs.:
„HUNGRÍA CERCA”

FM 88 (88.7 MHz)

Tels. 4837-9205 y 4797-9293

Susana Benedek y Nicolás Kerekes

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

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

Sábado, 6 de septiembre, 16 hs.: Conferencia Dr. Jorge Puricelli:
„Genética y Eugenesia (Neugenesia): ¿Una relación peligrosa?” (en
castellano). Té. Colegio San Ladislao
Sábado, 13 de septiembre, 12 hs.: Programa musical de la Escuela
húngara. Colegio San Ladislao
13 y 14 de septiembre: Carrera de obstáculos scout
Domingo, 21 de septiembre, 12.30 hs.: Almuerzo de Primavera. Valentín Alsina. Reservas: 4244-1674 / 4208-6333
Viernes, 26 de septiembre, 9 a 16 hs.: Feria de los Países: Argentina
- Hungría (elaborado por alumnos del Colegio). Colegio San Ladislao
Sábado, 27 de septiembre, 18.30 hs.: Audiovisual y relato del campamento de las Guías húngaras. Hungária
Domingo, 28 de septiembre, 18.30 hs.: Proyección de película húngara. Hungária
Lunes, 29 de septiembre, 20.30 hs.: Estreno sudamericano: Háry János,
ópera de Zoltán Kodály. Orquesta y coro de Ars Hungarica, solista de
cimbalón Viktória Herencsár (Hungría). Régie Raquel Barbieri. Dirección general Sylvia Leidemann. Auditorio Belgrano, Virrey Loreto
2348, Capital, 4783-1783 / 4785-1849. Platea $ 50 y $ 30, Pullman $ 15
(desde 9.9.08 en el Auditorio, lu a vie 10-13 y 14-18 hs. y en Hungária
ma a do 17 a 23 hs.
OCTUBRE 2008
Sábado, 4 de octubre, 16 hs.: Conferencia de Nicolás Keve sobre la
cromatografía, en húngaro. Té. Colegio San Ladislao

Atención:

Video del 50° Baile de Gala de los Scouts Húngaros por encargo en la administración del Periódico Húngaro de la Argentina:
amagyarhirlap@yahoo.com
Tel.fax: (00-54-11) 4711-1242 (Trixi Bonapartian)
Argentina: $ 50.-, Exterior: US$ 25.- (incluye envío al interior
y exterior)
Se podrá retirar del Club Hungária a partir del 30 de septiembre.
Fotos: A partir del 30 de septiembre, podrá elegir las fotos del
álbum de muestras en el Club Hungária, o verlas en la página
www.gfoto.org . Precio según tamaño.
¡Los Scouts húngaros de Buenos Aires
agradecemos su colaboración!

Sábados 12.30 a 13 hs.:
AUDICIÓN HÚNGAR A

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

playland park

Centro de entretenimiento
familiar - cumpleaños
Av. Cabildo 2475 - Capital
Arribeños y Monroe - Capital
(Superm. Norte 1° P.) 4511-2087
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 info@gfoto.org
Gergő 15-5726-1192

ERDÉLYI

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:
Martes a sábados 18 a 21.30 hs.
Domingo 12.30 a 16 hs.

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

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

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

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

Conózcanos en:

www.hosterialaesperanza.com.ar

Ingatlaneladás, bérlések, kiadások

Venta y Alquiler de Propiedades
4229-8433 / 4205-1173 danielerdelipropiedades@ciudad.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
CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN
DE OCTUBRE:
10 de SEPTIEMBRE

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

Para suscripciones y publicidades infórmese en 

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

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

