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Származási „tisztogatás”
Szerk. megj.: Szokatlan, hogy
címoldalunkon egyfajta könyvrecenziót közöljünk, amely inkább a
Vélemény-rovatba illene. Azonban
a cikk mondanivalója kolóniánkat
is érinti. A szerző véleményét ui. ki
kell bővítsük: az „arisztokrácia”fogalmat kiegészítjük a szolid magyar középosztály és kisnemesség
képviselőivel, akiket a kommunista
rezsim éppúgy meghurcolt, mint a
főnemeseket. Ezért alcímként inkább
ezt mondanánk:

Az arisztokrácia és a magyar
középosztály kisemmizése
Utógondolatként pedig annyit,
hogy ha az argentínai magyar kolónia olyan, amilyen, ez főképpen
annak köszönhető, amit cikkében
hiányként emel ki a szerző; nevezetésen, hogy körünkben megvoltak és
megmaradtak azok, akik továbbadták
a példát, a modort, az illemszabályokat, az erkölcsi és a valódi emberi
értékek tiszteletét és alkalmazását.

Seszták Ágnes (Budapest) (*):

Villák proletárjai

Amiről hallgattak a történelemkönyvek

Magyarországon a nemzeti és a társadalmi identitás,
a család és a hit rombolása folytán
megfogyatkoztak a pszichés energiaforrások.
Ennek következményeként az emberek
kudarcviselő képessége a minimumra csökkent.
(dr. Kosza Ida, Pomáz, 1988.)

Ha nem olvasom gróf Nádasdy Borbála
visszaemlékezéseit, akkor abban a hitben
élek, hogy csak nekem tűnt fel. Nevezetesen, hogy a ﬁlmeken vagy nagyoperettekben az arisztokraták egyszerűen hülyék.
Kretének, raccsolnak, csorog a nyáluk,
elrajzolt karikatúraként csetlenek-botlanak a Csárdáskirálynőben vagy a Mágnás
Miskában. Miközben három-négy nyelvet
tanultak már gyerekkoruktól. Gróf Nádasdy Borbála egy tanú közülük, de nem a
vicces ﬁlmből.
Nem bírtam megérteni, hogy falunkban, Peremartoni Nagy Móricz kastélyában miért meszelték le a freskókat, hogy
a vadaskertből miért irtották ki az utolsó
fát is, hogy a helyén ronda futballpálya legyen. A kastély berendezését széthordták,
a nagyobb bútorokat eltüzelték, apám egy
cserépkályhát mentett meg, mielőtt kalapáccsal végeztek volna vele. A csempéket
így is letördelték. Kérdeztem, miért? És
mi ez az egész? Nem értettem, miért lett
a legszebb kastélyokból téeszmagtár,
traktorjavító, olajos pártiroda. Miért?
Bosszú, felelte apám, s ez sok év után
csillapodott, amikor a falu szélén, télennyáron mezítláb éldegélő grófot etetni
kezdték, hogy éhen ne haljon.
*
A válasz benne volt a szocialista történelemkönyvekben: 1948-ra befejeződött
a „tőke kisajátítása”, a kizsákmányoló,
arisztokrata élősködő rétegnek leáldozott,
és kezdődött a népi demokrácia. Rákosi
meghatározása szerint: funkciójára nézve
proletárdiktatúra szovjetforma nélkül.
Megindult a szocializmus építése, az
egyenlősítés korszaka és leszámolás a
reakcióval. Mivel néhányszor tisztázódott, hogy a XX. század történelme
hazugságokkal terhelt, kezdve a Horthykorszakkal, folytatva az ötvenes évekkel,
egészen az évtizedekig elhazudott 56-os
forradalomig, így lassan tisztul a kép,
amelyhez még élnek tanúk, ha fogyatkozva is.
Az iskolai oktatás adós maradt az
igazsággal: a kitelepítésekkel, a tragikus
téeszesítéssel, a parasztok mint kulákok
megsemmisítésének kísérletével, de azzal

sem dicsekedtek a tankönyvek, hogy az
ötvenes években ezreket csuktak börtönbe
pusztán származásuk miatt. Százezreket
vidéken a „beszolgáltatás szabotálása”
miatt. Ez azt jelentette, hogy amikor már
tisztára seperték a padlást, a vetőmagot
is elkobozták a paraszttól. Íme, egy kordokumentum a Szabad Népből: „1951.
május 21-től június 15-ig Budapestről
a következő nemkívánatos elemeket
telepítették ki: hat volt herceget, 52 volt
grófot, 41 volt bárót, valamint hozzátartozóikat, 10 volt horthysta minisztert,
12 volt horthysta államtitkárt, 85 volt
horthysta tábornokot, 324 volt horthysta
törzstisztet, 67 volt csendőr és rendőr
főtisztet, 30 volt gyártulajdonost, 46 volt
bankárt, 53 volt gyárigazgatót, 93 volt
nagykereskedőt, 105 volt nagybirtokost,
valamint hozzátartozóikat. A kitelepítettek
lakásait dolgozók, elsősorban sztahanovista vagy nagycsaládos ipari munkások
kapják meg.” „Csak Budapestről 12.704
családot telepítettek ki, csupa osztályidegen, reakciós, fasiszta elemet.” Ugye
milyen ismerősek a jelzők?
Ha valaki Budán egykor gyönyörű
villákat lát csontig lelakva, gazos kerttel,
nyolcfelé falazva, kátránypapírral fedve,
sárga műanyag előtetővel, akkor nem
téved, ha arra következtet, hogy így néz
ki ma a hajdan szocialista sztahanovista
birtokába juttatott ingatlan. Vidéken sem
különb a helyzet. 70 ezer paraszt lett
kuláklistára téve, tőlük 6500 lakóházat
koboztak el. Hogy hová lettek a tulajdonosok? Hát a Hortobágyon kapáltak és
laktak többszázad magukkal birkahodály
luxusában, vagy tyúkólban, kunyhóban,
falusi toldaléképületekben. Osztályidegenek, osztályellenségek, X-esek. A
társadalomból kiírt emberek, akiknek a
bűnük az volt, hogy ők alkották a magyar
arisztokrácia színét-javát. Hogy minek
lehet nevezni azt a törekvését egy rendszernek, amennyiben el akar pusztítani
egy embercsoportot pusztán származása
miatt?
A magyar arisztokrácia hiánya felmérhetetlen károkat okozott és okoz a magyar
Folyt. a 2. oldalon
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1956 - A rabság levegője terjeng, nem érzitek?...
Tollas Tibor nemzetközi hírnevét alighanem
az alábbi, korai verséből, a börtönből szertekiáltott politikai hitvallásából szerezte:
a minden ízében protestáló dallam teremti
meg a bent és a kint - e két pólus közti
intenzív drámáját.

Tollas Tibor ():

(Nagybarca 1920 - München 1997)

Bebádogoznak minden ablakot
Az életből csak ennyi fény maradt,
Csillagos ég, tenyérnyi napsugár.
Ezt vártuk nap-nap, homályos falak
Üregéből esténként-délután.
S elvették ezt is, a tenyérnyi napot:
Bebádogoztak minden ablakot.
Tágult szemekkel kék tengerét látom
Nápolynak, s fénylő partjai felett
Még vár a Vezúv, pipál és a tájon
Barnára lesült boldog emberek.
Látjátok? Éjben élünk, mint vakok,
Bebádogoztak minden ablakot.

Pleidell János „Az Út”, Műcsarnok kiállítás, Budapest 2006. október-november.
(Köszönet Dr. Baloghné Tóth Erika Katalin)

Londonban bál van, sima termén siklik
A sok selyembe öltözött leány.
Puha hajuknak hamvassága izzik
Lágy bútoroknak tükrös hajnalán.
Nyugat táncol – tán végképp eladott?!...
Tízen fekszünk egy fullasztó szűk lyukba’, S bebádogoztak minden ablakot.
A szánk kapkodja be a levegőt,
Nyelvünket mosta friss tavasz zamatja
Mint partra vetett halak kopoltyúja
Most nyögve nyeljük nyirkos kortyait
Tátogunk némán – s érzed, nincs erőd
Az alvadt bűznek, hol minden falatra
Szívni az étel s ürülék szagot:
Émelygő gyomrod felfordulna itt.
Bebádogoztak minden ablakot.
De lenyeljük e végső falatot:
Bebádogoztak minden ablakot.
Az Alpeseknek fenyves illatából
Míg csokrot küld a hűs nyugati szél
Az éhség marta testünket telt álom
És lelket öblít fenn a tiszta távol
Lakatja jól – és ínyenc ételek
S mosolygó hegyek hószaga kísér,
Ízét kínálja Párizs – szinte látom,
Itt tegnap társam tüdőbajt kapott,
Hogy kúszik el a neonfény felett
Bebádogoztak minden ablakot.
A Néma Rém – s nem lesz több hajnalod...
Bebádogoznak minden ablakot!
Csendet hasít a sétahajó kürtje.
A falon sikló leánykacagás
Nem visszhangzik már zengőn a fülünkbe
S az ezersípú nyár nem orgonáz.
Süket a cellánk, minden hang halott,
Bebádogoztak minden ablakot.
Túl Barcelona kertjein szitálva
Egy barna asszony meleg hangja búg
És alkonyatba pendül a gitárja.
Hol táncolóktól tarka még az út;
S fülünkbe folynak az ólmos napok...
Bebádogoznak minden ablakot.
Tapintanánk a bársonyos egekbe,
Ujjunk hegyéből kiserken a vér.
Mint koporsóba, be vagyunk szegezve,
Csak daróc szúr, vagy poloska, ha ér.
Simogatnánk a sugaras napot –
S bebádogoztak minden ablakot.

Műcsarnok kiállítás, Budapest
2006. október-november. (Köszönet

Dr. Baloghné Tóth Erika Katalin)

A rádiók csak üvöltsék rekedten
A szabadságot s az ember jogát.
Itt érzi csak befalazott testem
A milliókkal Moszkva ostorát.
S Váctól Pekingig zúgják a rabok:
– Ha nem vigyáztok, az egész világon
Bebádogoznak minden ablakot!
(Vác, Fegyház, 1955)
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Kurucz László:

PEKING 2008

Kétségtelen, hogy az Olimpiák történetében az idén a
pekingi határkövet jelent. Mesébe illő stadionok, poroszokat
megszégyenítő rendezés, hollywoodi rendezőket felülmúló
nagyvonalúság, soha nem látott tömegjelenetek, amelyeknek néha már cirkuszi jellege volt, szinte kínos elkerülése
minden kommunista propagandának, az egyébként is hagyományos kínai udvariasság maximuma, mind-mind azt
szimbolizálták, hogy Kína kifejezze büszkeségét Nyugat
felé: Egyenértékűek vagyunk, sőt…
Előre látható volt a győzelmi érmek esője a rendező ország számára, és annak biztos tudata, hogy hasonló olimpiára valószínűleg csak hosszú évtizedek múlva kerül sor.
Bár a kínai 8-as szerencseszámot szigorúan alkalmazták, az
atlétikai számokat még a zuhogó esőben is megtartották, de
nem halasztották el. A záróünnepségen 8 /megint nyolc…/
repülőgép 240 esőelhárító rakétát lőtt ki… sikerrel.
Tucatnyi olimpiai és világrekord született, de… de ha baron Pierre de Coubertin (1863-1937) felkelt volna a sírjából,
rezignáltan sóhajtott volna fel: Én nem így gondoltam…
Az olimpiai fáklya végig égett, de az olimpiai sportszellem ugyancsak pislákolt. Felváltotta a sport-merkantilizmus
mindent elöntő ereje, a nacionalista zászlólobogtatás és a
minden áron való győzni akarás. A versenyen 10.500 atléta
vett részt, akik között összesen 950 érmet osztogattak ki, a
csapatosokat egynek számítva. A nem hivatalos rangsorolás
az első helyezést szinte kizárólagosan vette számba, ami
egyáltalán nem hiteles az általános sportfelkészültségre. A
950 díjazott mindegyike kiváló sportoló, hiszen néha csak
egy paraszthajszál, egy tenyérnyi lépés, egy sóhajtás, egy
nem tökéletes mozdulat miatt került a 2. vagy 3. helyre. Sőt,
még igazságtalan pontozás is előfordult. A ritmikus tornában
az ukrán leány, aki lélegzetelállító tökéletességgel szerepelt
- még dobogóra sem került volna. Ötvenezer ember üvöltve
tiltakozott, és szokatlan módon a versenyző is fellebbezte a
döntést. Nagy keservesen valamit javítottak az eredményen,
de így is csak a 3. helyre került, holott kimagaslóan jobb
volt minden más atlétánál.
A kínaiaknak nyilván az volt az érdekük, hogy minél
több versenyszám legyen. Érdekes módon a legrégibb és
klasszikus küzdőszámokban /birkózás, boksz, torna, gerely/
egyre kevesebb a résztvevő, más számok viszont aligha
érdemlik meg az olimpiai részvételt. A szinkronizált kettős
úszásnak /csak hölgyeknek/ kétségtelenül a legnagyobb
sikere volt. Hosszú évek gyakorlása szükséges ilyen nagyon
nehéz, halálpontos szerepléshez. De mégsem az olimpiára való, mert nemcsak a bemutatást pontozzák, hanem a
ruhát, a mosolyt /!/ sőt még a sminket is, ami aligha jár
sportszerűséggel. Viszont felülmúlhatatlan látványosság.
A kerékpár már az első modern olimpián is jelen volt, de
a most először beiktatott bicicross sem az olimpiára való.
A klasszikus olimpiákon hölgyek nem szerepeltek. Ezeket
valahogy a nehéz-atlétikai számokból /kalapács, diszkosz,
súly/ törölni kellene, mert nem éppen járulnak hozzá a női
szépségideál kialakításához.
Mazsolák
Mindjárt az első napokon egy még csak nem is serdülő,
12-13 éves kínai kislány felemás korláton azt az érzést keltette, hogy nincsenek csontjai. Úgy fogadta az aranyérmet,
mintha egy cukorkát kapott volna.
Bizonyos sportágak jellemzőek egyes nemzetekre, de
idővel ez is változik. Régebben mi magyarok a vívásban,
vízipólóban, birkózásban voltunk nagyok. A mostani öszszesen 10 érmet majdnem mind a csónakosok hozták meg,
bár az utolsó napon sikerült az aranyat is megszerezni a
vízipólóban. Így Magyarország feltornázta magát… a 20.
helyre. Hej, Berlin, London, Helsinki…
Az argentinok legmeghatóbb győzelmét a 43 éves
Curuchet aranyérme jelentette. Húsz éve minden olimpián
biciklizett és most jutott fel a legmagasabb pódiumra, mikor
már „nyugdíjazta” magát mint versenyző...
A fociról szinte nincs is mit mondani. A fél világot Argentína látja el új, ﬁatal tehetséges focizóval. A nemzeti
válogatottból is csak ketten vettek részt, a többiek máshol
játszanak. Viszont valószínűleg a jövőben a klubok megVILLÁK PROLETÁRJAI...

... folyt. az 1. oldalról

társadalom szövetének. Erőszakosan kitépték a természetes közegéből, és a helyét nem pótolta semmi. Elpusztítottak velük egy stílust, életformát, példát, mintát. Nem
ártana egyszer erről képmutatás nélkül beszélni, hogy a
helyükbe benyomakodott a proletariátus balszéli kinövése, a rosszindulatú proli. És nem a kétkezi munkásokról,
a szorgalmas szakikról vagy a törvénytisztelő polgárokról
van szó. Arról az embertípusról, amelyet Nádasdy Borbála szomorú élességgel találóan fogalmazott meg. „A
proletár nem alkot. Irigy, pöffeszkedő, követelőző, jól
érzi magát a megszerzett, harácsolt vagyonban, aztán
tönkreteszi, lelakja, és továbbáll. Később kispolgárrá
változik, napjainkban pedig az újgazdagok között találjuk
őket. Villák proletárjai, egyesüljetek!”
Aki a meghatározásban ráismer a szomszédjára, a
korrupt politikusra, a főnökére vagy a munkatársára, az
nem véletlen. A magyar arisztokrácia színe-java, például
a főnemes Nádasdyak évszázadokon át hazájuk felvirágoztatásán fáradoztak. Ezt ma nehéz értelmezni, mert
nem akad rá példa. Széchenyi, Wesselényi vagy éppen
a Nádasdyak anakronisztikus nagyságok a könyvek
lapjain. A mostani milliárdosoknak eszük ágában sincs

Anyák Napjára

Victor Hugo (1802-1885):

SPÁRTÁRA RÓMA
JÖTT
(részlet)

(Ce siècle avait deux ans)
… Besançonban, az ó spanyol városban ekkor,
mint mag, amelyet a szelek szeszélye elszór,
lotaring és breton vérből egy reszketeg
sápadt és vaksi kisﬁúcska született;
oly korcs volt, a család már-már sorsára hagyta,
mint egy kísértetet, csak egy nem: édesanyja;
elcsuklott nyaka, mint a nád, s míg bölcseje
készült, készült neki koporsó is vele.
E gyermek, kit kiírt nagy könyvéből az élet,
s úgy látszott róla, egy napnál többet nem ér meg én vagyok.
Majd talán elmondom egy napon,
milyen tej, mennyi gond, szeretet, buzgalom
nyert meg édesanyám kétszeres gyermekének,
bár első perceim pusztulásra ítéltek.
Angyal volt az anyám! Három ﬁat nevelt,
s óvó szeretete bővéből mindre telt.
Ó, az anyai szív! Ó, ki nem sírja vissza!
Csodálatos kenyér, egy isten szaporítja!
Atyai ház terülj-asztala: úgy marad
külön mindannyié, hogy mind jóllakjanak!
(ford. Rónay György. Forrás http://libinfo.oszk.hu – könyvtáros)

Az Olvasó írja...
Kedves Szerkesztőség!
Tegnap megérkezett a szeptemberi szám és így egy új rekord
adódott a postán (nem tudom, hogy ez az argentin vagy a mexikói
posta érdeme?), mert összesen csak 7 napot utazott!
Miközben félig átolvastam a lapot, megjött a Cserkészbál
meghívó is. Így aztán jó pár órát az olvasás közben Argentínában
éreztem magam, és az nagyon jól esett, hiszen Magyarország után
Argentína a második hazám. Tulajdonképpen az ottani magyar
kolónia a második családom...
Bizony, rengeteg hír van az AMH számaiban, nem győzök
mindent elolvasni, mindig van valami új, amit felfedezek!
Szeretettel ölellek Benneteket. Theész Margit Kuki, Mexikó
*
Kedves Zsuzsó!
Mindig nagy örömmel fogadom a Hírlap számait, jó, hogy
kapom! Nagyon érdekel a lap, amely értékes anyagával hónapról
hónapra elénk tárja azt a bámulatos kitartást, amely dacolva az idő
múlásával, a távolság nyújtotta nehézségeivel, mégis sikeresen
fenntartja a magyar szellem minden erejét.
Őszinte elismerésem mindannyiuknak: azoknak, akikről szól a
lap és azoknak, akik rögzítik a sok-sok tevékenységet.
Szeretettel,
Nagy Krisztina, Mar del Sud

szorítják az „átengedéseket”, amikor milliókba kerülő
játékosaik esetleg hetekre megsérülnek. A kosarasok
nagyszerű győzni akarással szerezték meg a bronzérmet,
mikor 3 legjobb játékosuk szinte harcképtelen volt.
Az igazán minden lelket beleadó hokizó „oroszlányok” is
csak a 3. helyre kerültek, de sportszerűen elismerték, hogy
a hollandokat képtelenek megverni. A Lanus-i orvostanhallgató, Paula Pareto álmában sem remélt helyezést, mégis
3. lett a judóban. Másnap rögtön hazautazott, mert fontos
vizsgája volt az egyetemen. Le a kalappal!
A női magasugrást egy már nem egészen ﬁatal belga
hölgy nyerte, aki ugrás közben sem vette le a szemüvegét:
jól akarta látni, hová dobja fel magát. A jamaikaiaknak
nyilván motor lehet a cipőjükben, és a jenki Phelps nyolc
aranyérem /!/ birtokában ott helyben kapott 1 millió dolláros
reklámszerződést.
Egy kubai taekwondo sportoló nemcsak az ellenfelét
rugdosta, amire minden joga megvolt, hanem a bírót is
megverte, ami viszont nem illik.
Végül: soha ennyit a TV előtt nem ültem, mint ezen a két
héten, de mégis - érdemes volt.

a haza felvirágoztatásán törni a fejüket. Jól elvannak a
pénzükkel, nem foglalkoznak olyasfajta adakozással, ami
egy új Akadémia születését segítené elő. Ez a hiány csak
egy a sok közül, amit a nemesség hagyott maga után: a
haza dolgával érdek nélkül törődni.
Az ötvenes években járta egy vicc: az egyik közjogi
méltósághoz nagyon szerettek vendégségbe menni a vadonatúj elvtárs urak. Hogy miért? Mert olyan gyönyörűen
terít a Boriska, és példás rendet tart a rezidencián. Hát
hogyne, mondták a rossznyelvek, Boriska mindig grófoknál szolgált. A vicceknek mindig van valóságalapjuk.
Például nem volt kitől megtanulni a helyes viselkedést.
Máig nem tudjuk egymást megszólítani. Elvtársam,
uram, kartársam, hölgyem, vagy egyszerűen: hé te, öreganyám, nagypapa…
Nincs minta, nincs példa, mint ahogyan a köszönéssel
is hadilábon állunk mi magyarok: szia, csaó, pápá, kézcsókom, jó napot, szevasz, hali, viszlát, üdv és csókolom.
Kitől tanultunk volna, a szovjet tanácsadóktól? Az illem
szabályozta a társadalmi érintkezéseket, amíg ki nem
szorították a csasztuskák: „Elvtárs, kartárs, pajtás, ez
nálunk a megszólítás!” A kézcsók üldözendő burzsoá
csökevénynek számított. Akkori hivatalos köszönés:
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Szent István ünnepe a Buenos
Aires-i magyar nagykövetségen
Manapság a magyaroknak három hivatalos nemzeti
ünnepe van: Március 15, Augusztus 20 és Október 23. A
rendszerváltoztatásnak hajnalán parlamenti vitában dőlt
el, hogy a három közül melyik legyen a fő, az első számú
nemzeti ünnep, és akkor - az 1990-es Országgyűlés - úgy
határozott, hogy a három közül a legrégibb és legegyetemesebb ünnepet részesítik előnyben, Augusztus 20-át, amely
Szent István személyén keresztül a keresztény, európai
magyar állam megalapításának állít emléket.
Pontosan 1083-ban, István király szentté avatásakor tette
az egyház az emlékünnepét augusztus 20-ára. Az István
név görögül koronát jelent. Szent István király és a Szent
Korona tehát nevükben egyek, és az ő ünnepük Augusztus
20-a már a középkor óta. Ahogy 1945-ig, 1990 óta is az
Augusztus 20. hivatalosan így szerepel a kalendáriumokban:
Szent István ünnepe.
Rövid visszatekintés: A közelmúlt néhány évtizede alatt
Augusztus 20-a hivatalosan sok mindennek volt már a
napja: Szent István, Szent Korona, új kenyér, alkotmány,
aratás. Közülük az első magyar király és a kenyér ünnepe
régi hagyományokra tekint vissza, ma már egy napon
emlékeznek meg ezekről egész Magyarországon. 1945 és
1948 között volt egy bágyadt kísérlet arra, hogy az Új Kenyér ünnepének hívják, de lényegében 1948-ig Szent István
napja volt. Akkor vezették be Magyarországon a sztálinista
alkotmányt, aminek a kihirdetését szándékosan augusztus
20-ra időzítették: 1950-től az Alkotmány ünnepének nevezték, mert törvényileg kimondták, hogy ezen a napon a
Magyar Népköztársaság alkotmányát kell ünnepelni. De
a ceremóniákon ott volt a szalaggal átkötött friss kenyér
is. Rákosiéknak ezzel kettős célja volt: egyrészt, hogy
a hivatalos ünnepek közül kigyomláljanak egy egyházi
ünnepet, a vallásos-történelmi vonatkozásokat el akarták
hagyni Augusztus 20-ából. Másrészt, hogy a magyar nemzet
történelmi múltban rejlő erőforrásait jelentősen megcsapolják. Szent Istvánról szó nem esett a ceremóniákon, de akik
akarták, persze megtalálták a módját, hogy Szent Istvánról
és államalapító művéről is megemlékezzenek.
1990-ig tehát az Alkotmány ünnepének tiszteletére zajlottak az augusztus 20-i rendezvények, beleértve a hagyományos budapesti tűzijátékot is, amely évtizedek óta az
ünneplés szerves részét képezi. Tavaly óta Magyarország
„születésnapjaként” emlegetik Augusztus 20-át.
Míg 1996-ban a Honfoglalás 1100. évfordulóját, Millecentenáriumát ünnepelte a magyarság, a 2000. évet - Szent
István megkoronázásának 1000. évfordulóját - hivatalosan
az Államalapítás Millenniuma évének nevezték el, így
értelemszerűen 2000. augusztus 20-án, Szent István király
napján és ünnepén az Államalapítás kerek évfordulós megünneplése külön hangsúlyt kapott. De az ünnep elnevezése
1990 óta változatlanul hivatalosan is Szent István ünnepe
maradt.
*
Az argentínai magyarnak visszatetsző, hogy - mint már
néhány éve - a Magyar Köztársaság külképviseletének idei,
a Nemzeti ünnepre szóló meghívóján Szent István nem szerepel. Az augusztus 21-én megjelent vendégek a nagykövetség kertjében kedélyesen körülvett asztaloknál jóízűen
falatoztak, ették a ﬁnom galuskás pörköltet a gyönyörű
napsütéses, ragyogó tavaszias kék ég alatt. Azonban a meghívott diplomaták, újságírók még most is tűnődhetnek, hogy
mikor is lehetett az a meghívást indokló államalapítás?
Szent István létezéséről és a magyar történelemben betöltött
szerepéről pedig egyáltalán nem értesültek. Mert az idén
nem hangzott el hivatalos beszéd, köszöntés, sem Himnusz.
A kissé formális társadalmi találkozáson és a kifogástalan
vendéglátáson kívül - semmi. Szép rendben, ahogy jöttünk,
eltávoztunk. Közülünk is egyesek tűnődve.
(HKZS)
(Forrás: részben az idei Vác környéki települések ünnepi programajánlója. Köszönet GP, SZF, Bp.)

Szabadság, elvtársak!
De menjünk tovább: nem tudjuk megadni a módját az
evésnek sem. Talán most már nem szürcsölnek annyian,
de a kés-villa használata sokaknak komoly erőpróba. A
gyorséttermek rászoktattak az utcán kézzel evésre, ami
jópofán veszi ki magát a falusi búcsúkon, de a városi
aszfalton kifejezetten taszító.
1945 után új jelszó fogalmazódott meg: „Nem vagyunk
mink urak.” És, hogy mit fedett ez a mondás, annak máig
ható nyomai vannak. Emberek kerültek magas pozícióba
tudás, műveltség és szakértelem nélkül, örökös stresszben, amely aztán jelentős agressziót szült. Megvolt a
bűnbak, aki nem hagyta őket tanulni, kizsákmányolta,
elnyomta, cselédsorban tartotta, és ezek voltak az
arisztokraták, a burzsoá, uralkodó osztály, amelynek az
írmagját is ki kell pusztítani. Saját hazájuk tagadta meg
őket, örök sebet ütve ezzel önmagán.
(*) Megjelent a Magyar Nemzetben (2008. 6.13).
Kiemelések tőlünk. Szerk.
Hasonló tematika: gr. Széchenyi Kinga: „Megbélyegzettek. A kitelepítések tragédiája.” (Pomáz 2008). vö. Dessewffy Tibor - Szántó
András: „Kitörő éberséggel” - A budapesti kitelepítések hiteles
története (Bp. 1989) – A HKK-ból kikölcsönözhető
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Tacchelláné Trefán Erzsébet

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP
–

Amikor elindultunk Magyarországra,
rokoni-baráti találkozásokra, főcélunk
az volt, hogy eljuthassunk Lourdes-ba, a
150. évi jubileumra. Viszont elöljáróban,
gyors egymásutánban felsorolom, hova
vezetett minket utunk, célunk elérését
megelőzően.
Kezdtük a hajdúszoboszlói gyógyfürdőn, ami nagyon kellemes volt, csak
sajnos így nyáron már igen sokan vannak:
seregestől jönnek át Szlovákiából, Romániából és Ukrajnából. Még izraeli magyarokkal is találkoztunk, akik minden
évben oda mennek gyógyfürdésre.
Következett Debrecen, csodálatos
szökőkútjával. Legelőször 1992-ben
láttam, de valóban alig lenne felismerhető,
ha nem lenne látható az Aranybika és a
kálvinista templom.
Veszprém,
Pannonhalma, Győr és
a Cseszne ki vár… Itt
jó pár napot
elidőz t ü n k
kedves régi
barátainknál.
Majd Szentendre következett, ahol
igen kellemes
Veszprém: Szent István és volt a Duna
Gizella szobra a város fölött partján ebédelnünk egy
barátnőmmel, akit 1992-ben ismertem
meg, amikor hajóval idelátogattak Buenos Airesbe.
Budapesten összejöttünk Fóthy Istvánnal egy kávéra, a Gerbeaud-ban.
*
De mielőtt megcéloztuk volna Lourdes-t, először megtettünk egy körutat
Észak-Horvátországba és Szlovéniába.
A legelső megállónk a plitvicei tavak:
igazán csodálatos park. 16 tó van ebben

A szolidaritás tüze…

Trefán Lászlóné, Árvai Erzsébet:

Szép európai nyaralásunk

(Magyarország - Horvátország - Szlovénia - Lourdes)

Ezután jött Poreč (volt Parenzo) és
Pulj (volt Pola). Ezek a városok is a római császár birodalmához tartoztak, ezt
követően a
bi zá nci
császársághoz,
utoljára
pedig az
Osztrákmag ya r
Róma meghagyta nyomait a volt m o n a rPolában (most Pulj)
chiához.
Hamarosan elhagytuk Horvátországot
és indultunk Szlovéniába. Szép, rendezett
kis ország, már bevezették az eurót. Átmentünk Isolán, utána a piránói kikötőbe.
Ez a város Olaszországhoz tartozott Pirano néven, és az utcanevek szlovénül és
ola sz u l
va n n a k
kiírva.
Itt az
egyik
célun k
a cseppkő b a rlang volt
Postojnaban
szerző élvezi a
(volt Pos- Trefán Erzsébet
piránói napsütést
t u m ia).
Ez a természetnek egy egészen bámulatos műve: a különböző kőszínek,
fehér, bordó, szürke - a kövek mintha
faragóművész keze alól kerültek volna ki…

Utolsó állomásunk a szép, Dráva-parti
Maribor volt.

Ezek után elértünk főcélunkhoz,
Lourdes-ba. Hosszú volt az út Ausztrián
keresztül, Klagenfurt, majd Olaszországon át, Genovát érintve a Ligur-tenger
partján. Megálltunk a francia Carcassone-ban, ahol 52 kastélytornyot lehet megcsodálni!
Lourdes
nagyon
hangulatos,
szép kis
város,
ahol
minden
nyitva
van reg- Lourdes hangulatos, szép és tiszta
gel 9-től
este 11-ig. Anyukám, aki már bejárt
minden ismert zarándokhelyet (Santiago
de Compostela, Fatima, Monserrat, Medjugorje, Assisi), most másodszor utazott
Lourdes-ba, mert úgy érezte, hogy az
rendítette meg legjobban.

Bled a tavával festői fekvésű kis város,
nagyon elegáns és mulatságos hely.
Tarka zarándoksereg az egész világról...

a parkban, egyik a másik mellett. Csodás
vízesések, a víznek zöld, átlátszó színe
valóban tüneményes. Sajnáltuk, hogy
csak néhány óra állt rendelkezésünkre.
Utána érintett ük a mi régi Fiuménkat (most Rijeka), nagyon édes kis
kikötőváros. Az Adriai tenger partján
meglátogattuk Abbáziát (most Opatija).

A mesebeli fekvésű Bled

Utána Szlové n ia leg r é gibb városába,
Škofja Lokába
(régen Bischofl a ck) é r ke z tünk. Építkezésén észlelhető a
bajor behatás.
Ljubljana,
Szlovénia fővárosa gyönyörű kis tiszta
város. ÉpüleLoka, Szlovénia
tei nagyon jó Škofja
legrégibb városa
karban vannak
tartva, a lakosság pedig igen kedélyes.

Abbázia (most Opatija)

Nagyon elegáns, előkelő nyaralóhely,
nemhiába ide jártak a Habsburg házból nyaralni! Szép épületek, gyönyörű
pálmafák, elegáns üzletek. Valami kis
monacói ízt éreztem ott...
Máris indultunk Isztriába és meglátogattuk Rovignót, amit a horvátok az
ő saját Velencéjüknek tekintenek. Kicsit
hasonlóak is építkezésileg, főleg azok a
velencei ablakok.

Ljubljana, Szlovénia fővárosa

Napjainkban gyakran halljuk ezt a szót:
szolidaritás. Fölkapott szó, divatban lévő
fogalom. Kissé elcsépeltté válik.
*
Amikor augusztus 20-án este 9-kor a
Hungária MIK-termében a Választmány
tagjai megtartották szokásos kéthavi
gyűlésüket és meggyulladt a kikészített
két nagy gyertya lángja, Lomniczy Józsi
néhány szóban ecsetelte a Szolidaritás
Tüzének keletkezését. Utána közösen
elmondtuk a Himnusz szavait.

Maribor, a Dráva partján

Postojnai cseppkőbarlang

A csodaszép plitvicei tavak és vízesések
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Egy ilyen utat nem szabad turizmusnak
besorolni. Valóban inkább „zarándokútnak” kell nevezni. A világ minden
részéről odasereglett nagy sokaság egész
nap ellepi a várost, talán csak éjjel 1-től
hajnali 5 óráig nem látni őket…
Igazán impozáns a tér, a bazilika, a
gyertyakörmenet. Éppen ott volt két
magyar csoport Miskolcról meg Pestről,
és a Szűzanya barlangjában külön a
magyarok részére is celebráltak szentmisét. Lehettünk vagy százan együtt.
Akárhova megy az ember, mindig rátalál
a magyarokra...

Szentmise a magyarok részére

Látogatásunk tetőpontja az volt, hogy
sikerült megfürödnünk a barlang vizében. Vagy három hosszú órát kellett
sorba állni a fürdők előtt, de aztán van
bent két óra idő. Meglepő volt a rend és
tisztaság, pedig sok ezren fordulnak meg
ott nap mint nap. Talán ezért is annyira
kivételesen kedvesek ott a franciák…
Összegezve: egy igen szép nyaralás
emléke marad meg bennünk. Ezt akartuk
az AMH olvasóival megosztani!
(sajtó alá rendezte HKZS)

Isten, áldd meg a magyart!...

Fotó Trixi

Igen, ez megtörtént Buenos Airesben.
De a jelenlévők közül vajon hányan
fogták föl teljes egészében ennek a gyertyagyújtási kis műveletnek szimbolikáját,
mélyebb értelmét?
*
Szolidaritás azt is jelenti: együtt érző
hozzáállás, bátorság, szeretet. Az üzenet
eredetileg elsősorban a Magyarországról
leszakított területek felé kellett szálljon.
Mert amikor Gödöllőn 1933-ban a nagy
cserkész-dzsemborin megszületett a
gondolat, hogy ugyanabban az órában
a lángba nézve gondoljon magyar a
magyarra, határokon innen és túl, az
egész nemzet még vérzett a frissen ejtett,
sajgó trianoni sebből. Ez a seb nem volt
még behegedve - és akkor még nem
sejthette senki, hogy hosszú évtizedeken
át, napjainkig nem is heged be, jóllehet
a nemzet traumájának élességét részben
tompították az azóta elszenvedett történelmi csapások.
6 évvel ezelőtt újraélesztették a láng
meggyújtásának jelképét. Újból a cserkészet berkeiből indult ez ki, Szent István
napjára kitűzve. Mindenütt az egész
világon, ahol magyarok élnek, a Kárpátmedencén kívül is érezze azt minden
magyar, hogy egy nemzettesthez tartozunk. Tegye ezt lehetővé Szent István
ereje!
Vajon a gyűlésen jelen lévőkből hányan
érezték ezt át? Ehelyett hányan gondoltak
arra, mit rendeljenek utána, vacsorára, az
étteremben?
*
Az Óhazától nem csak mi esünk távol.
Sok más messzi, kisebb-nagyobb magyar
közösség létezik világszerte - szétszórtságunk talán soha nem volt nagyobb.
De sokunkban megvan az igyekezet,
2-3-4 generáción
át, hogy ne hagyjuk
kihalni a magyar
nemzethez való
ragaszkodásunkat,
érzelmünket. Ezért
dolgozunk, fáradunk, ezt akarjuk
gyerekeinkbe is
beoltani és ébren
tartani. Mindezt
jelképezik a Szent
Zombory István üv.
I s t v á n n a p j á n b.-j.:
alelnök és Zöldi Marci
meggyújtott kis elnök
Fotó Trixi
lángok.
Szolidaritás: együtt érző hozzáállás,
bátorság, szeretet. Ezt üzeni magyar a
magyarnak az egész világkerekségen. Mi
sem maradhattunk ki ebből a láncolatból.
Szent István lángja nem engedi, hogy a
lelkeket ellepje a közöny fagya. Az emberiségen belül a magyarságnak ma
különösen szüksége van egymás meleg, szolidáris átölelésére. Kitartás kell
hozzá. Bátorság, és a ki nem haló aktív
hozzáállás mellett még sok-sok szeretet.
Haynalné Kesserű Zsuzsánna
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BRAZÍLIAI HÍRADÓ
Szerk. megj.: A július-augusztusi kettősszámunkban közöltük e
történelmi visszapillantásnak 1. részét. Folytatására most kerül
sor, mivel a szeptemberi számot lekötötte az igen aktuális, São
Paulo-i IX. Dél-amerikai Néptáncfesztivált ismertető írás.
Ugorjunk vissza Dél-Amerikába, pontosabban Brazíliába. II. Dom Pedrot (1825.
december 2 - 1891. december 5) az ország
a legműveltebb emberének tartotta. Ő már
Brazíliában született . A brazil nép szerette,
bízott benne. Biztosak voltak abban, hogy
az ő szíve már brazil és nem portugál,
mint apjáé, I. Dom Pedroé volt. Nem is az
ő személye váltotta ki a monarchia eltörlésének a vágyát a brazil politikusokban.
A Republica gondolata ebben a korban
már a levegőben volt. („Akasszátok fel a
királyokat”, szavalta Petőﬁ is). Brazíliában
1873-ban alakult meg az első Republikánus
Párt. A szabadkőművesek segítségével érték
el rohamos sikerüket, és 7 év múlva már
180 pártközpontjuk működött szerte az
országban. 1889. november 15-én kiáltották ki a Köztársaságot. II. Dom Pedro és
családja másnap hajóra szállt, Európa felé,
ahonnan már nem tért vissza. Mert ekkor II.
Dom Pedro már nagyon beteg volt. Országa
még érdekelte, mert bejegyezte naplójába,
hogy „Majlaszky Lászlót (magyar emigránst, aki egy fontos vasútvonalat létesített
Brazíliában) kitüntették és megkapta a
Barão de Sapucahy címet”. De mást is:
„Budapesten árvíz van, a Duna 6,89 m-re
emelkedett...”
*
Ám lássuk előző utazásait! Mivel II. Dom
Pedro minden útjáról naplót vezetett, saját
leírásában is olvashatjuk élményeit. 1871.
október 6-9-ig tartózkodik a császári pár
Budapesten.

Fénykép a császárról, utazásai idején

„Az alagúton át Pozsonyba érkezve a
táj festői! – írja. Érsekújvárott gyors vacsora, rettenetes muzsika hangjai mellett.
(„música horrível” = cigányzene az étteremben!). Este 11 után még fel a Gellérthegyre. Gyönyörű lelátás a két városra
(Pest, Buda). Másnap: Császárfürdő, forró
gyógyfürdő. Török mecset Gül baba. Sikló,
egy 100 méteres vasút mintegy 30 fokos
emelkedővel. Ha elszakad a huzal, a kocsi
megáll. Végre világosban a Duna! Egyetlen
híd köti össze a két várost, a nagyon szép
Lánchíd...
Ugyanakkor a pesti újságok is beszámolnak a látogató brazil császárról:
Pesti Napló 1871. október 6. A brazil
császár és felesége este 9.35 perckor érkezett. A pályaudvaron József főherceg és
felesége fogadta őket. Az intelligens arcú,
ősz hajú császár 50 év körül lehet. (46 volt).
Egyszerű fekete öltönyben, egy utazótáskával a kezében szállt le.
Október 7. A brazil császár agilis ember
lehet. Budapest népe még jórészt aludt,
amikor ő már elhagyta a hotelt, hogy a
főváros érdekességeit megtekintse. Reggel
6-kor már a siklónál volt, ami nagyon érdekelte. Egész részletes magyarázatot kért
a mechanizmus működéséről, majd maga is
felült a siklóra és felment a Várba.
... Autóval érkezett a Császárfürdőhöz ...
10 órakor érkeztek a Nemzeti Múzeumba.
Pulszky Ferenc igazgató vezette a ven-

déget a különböző
gyűjtemények bemutatására. Franciául
beszéltek egymással. II. Dom Pedro
nagy érdeklődéssel
nézett meg mindent,
de főleg a római
és magyar régiségeket. Pulszky magyarázta, hogy a
legrégebbi magyar
írás a XIII. századból származik. Ez
csodálatba ejtette a
vendéget, aki közbe-közbe igen kompetens megjegyzéseket tett. Úgy tűnik, hogy
még a magyar történelmet is alaposan
ismeri...
Érdekes volt találkozásuk Desjardins
Ernővel. Dom Pedro ezzel köszöntötte
a professzort: „Ön írta a tanulmányt
a topográﬁáról...” Desjardins nagyon
meglepődött, hiszen ez volt a pályamunkája egyetemi tanári felvételére,
amelyet 17 esztendővel e találkozás előtt
írt! Igenlő válaszára a császári kíséret
egyik hölgytagja is felﬁgyelt és odajött:
„Professzor úr, ez nagy megtiszteltetés
számomra, hogy önnel személyesen is
találkozhattam, mert nagy érdeklődéssel
olvasom mindig cikkeit...” Azt hiszem,
nem kell külön ecsetelnem Desjardins
csodálkozását és meghatottságát.
A könyvtárban aláírták a vendégkönyvet. A császár erőteljes, határozott vonásokkal írta alá: Dom Pedro d’Alcantara.
A császárné szép, gömbölyded betűkkel
írt, majd megakadt a tolla és egy pacát
ejtett. A felvigyázó rögtön odaugrott a
porzóval, hogy a tintafoltot elfedje és
Dom Pedro elcsodálkozott, Magyarországon még nem ismerik az itatóspapírt?
A könyvtárban főleg a Corvináknál
időztek hosszú ideig. Továbbmenve,
a festészeti Galériába érkeztek. Itt
főleg a magyar művészek képeit vette
alaposan szemügyre. Megjegyzéseiből
arra lehetett gondolni, hogy ez a távoli
uralkodó mennyire ért a festészethez
is. A festményeken, például a Lánchíd
alapkőletételénél, rögtön felismerte
József főherceget, a két Clarkot és Széchenyit. Később, egy másik festményen
felismerte Lisztet.
A Tudományos Akadémiában az első
titkár, Arany János fogadta az illusztris
vendégeket. Az Akadémia után, du. 4-kor
ebéd, ezúttal jó zene mellett: Sárközi és
Rácz Pali cigányzenekara muzsikált.
(...frakkos bohémok... jegyezte fel naplójába Dom Pedro). Még megtekintették
a Rácz fürdőt és a Margitszigetet. Azzal
jöttek el a fürdőből, hogy Európának
kevés ilyen szép fürdője van.
*
II. Dom Pedro megtudta, hogy egy és
ugyanabban a
hotelben vannak Deák Ferenccel. Meg
szerette volna
ismerni ezt a
neves politikust. Közölték vele, hogy
Deák éppen
gyengélkedik.
De a találkozás mégis létrejött: latinul
beszélgettek.
Dom Pedro
Deák Ferenc,
ezt jegyzi fel
találkozásukkor
naplójában:
Intelligens és energikus arcvonások.
Perfektül beszéli a latint.
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Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

II. DOM PEDRO látogatásai
Magyarországra

A félórás beszélgetés után Dom Pedronak egy igen figyelemreméltó megjegyzése volt: „Ez
(Deák Ferenc) egy
igen bölcs ember,
mert csak azt kérte a
hazája javára, amit
az uralkodója meg
tudott adni.”
Pesti Napló: A Nemzeti Színház aznap
este Wagner Lohengrinját adta elő. A
brazil császár eljött az előadásra.
A Pesti Napló ugyan nem említi, de
más forrásból tudom, hogy II. Dom Pedro
nagy tisztelője volt Wagnernek, és még
a bayreuthi Festspielhaus (operaház)
építkezési (1872-74) költségeihez is
hozzájárult.
Október 9-én fejeződik be a tudósítás:
A brazil császár feleségével a BudapestBécsi expresszel visszautazott Bécsbe.
Egy másik magyar újság, a Hazánk
és a Külföld ezt írja II. Dom Pedroról:
„Sokat tett annak érdekében, hogy hatalmas birodalmában újra helyreálljon a
rend és nyugalom. A világ egyik legjobb
uralkodója ma.”

(2., befejező rész)
II. Dom Pedro harmadik európai utazása 1887-1888-ban egyre rosszabbodó
egészségi állapota miatt jött létre. A politikusai mellett orvosai kisérték. Franciaés Németországban gyógyfürdőket vett és
pihent, de kedvtelésből a magával hozott
nyelvtanárával szemita és arab nyelvek
tanulmányozásával foglalkozott.
Budapesten Liszt Ferenccel találkozott
és a híres egykezű zongoraművésszel,
gróf Zichyvel. Firenzében Hirsch, magyar
emigráns fényképész bemutatta neki az
új klisékészítési szisztémát. Ausztriával
pedig letárgyalt egy 6-szor egy évben
megforduló hajóforgalmi vonalat.
II. Dom Pedro 1889-i, negyedik utazása Európába volt az utolsó.
Hívei egyik francia orvosát, Dr. Petert azzal vádolták, hogy ő volt az, aki
meggyorsította a brazil monarchia öszszeomlását, mikor azt diagnosztizálta,
hogy mert az uralkodónak már általános
érelmeszesedése van a hosszú éveken át
egyre rosszabbodó cukorbaja miatt, „a
császár nincs olyan kondícióban, hogy
egy országot kormányozzon…”

Az idős császár, már betegen

II. Dom Pedro, családjával

II. Dom Pedro másodszor 1876-ban
utazott Európába, de USA-n keresztül,
ahol a Filadelﬁai Világkiállítást nyitotta
meg Grant generálissal, az észak-amerikai
elnökkel. Utazásuk főoka a császári pár
egészségi állapota volt. Európai orvosaikat
keresték fel. Magyarországon ezúttal csak
kisebb városlátogatásra jutott idő: Vár,
Svábhegy, a margitszigeti gyógyfürdő,
Városliget. Gödöllőre sem volt idő kiutazni, így Erzsébet királynével csak egy
udvariassági levélváltásra került sor.

Az orvostudomány mai előrehaladottsága
megengedte, hogy pontosan kielemezzék,
milyen betegségeket örökölt. Apjától,
a Bragança család epilepsziáját. Anyjától, a Habsburgoktól, a szőke haj és
kék szem mellett, cukorbajt is. Nagyon
kedvelte az édességeket, de orvosa már a
konyhában kontrollálta, hogy mit tesznek
császára asztalára. 62 éves korában kitört
rajta a malária, de végül is egy súlyos
tüdőgyulladás támadta meg legyengült
szervezetét, és az vitte el 1891-ben, 66
éves korában, már a száműzetésben,
Párizsban. Testét bebalzsamozták, majd
trónon levő uralkodóknak kijáró pompával szállították Portugáliába, onnan
Brazíliába, Petrópolisba, ahol a katedrálisban alussza örök álmát együtt felesé(Vége).
gével, Teresa Cristinával.

Aradon 1849 októberében...

159 év után is tisztelettel emlékezünk a 13 hős tábornokunkra
és mindazokra, akiket az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc bukása utáni hónapokban kivégeztek.

Aradi vértanúk emlékoszlopa Aradon

körbe b.-j.: Aulich Lajos, Damjanics János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő,
Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József,
Poltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Így élünk, éldegélünk . . . ... (levélrészlet Magyarországról)
Különös módon három
egymástól viszonylag távolinak tűnő esemény foglalkoztatta a hazai
közönséget ez eltelt hónapban.
Elsőnek az Olimpiát kell megemlíteni,
hiszen ezen a téren mindig nagyhatalom
voltunk. Voltak olimpiák, amikor egészen
az élvonalban, a 3. helyen végeztünk az országok versenyében (Berlin 1936, Helsinki
1952). Érthető, hogy nagy volt a várakozás
ﬁaink, leányaink szereplését illetően. Ám
már a kezdetek kezdetén egy szomorú
esemény zavarta meg a felkészülést. Elutazás előtti utolsó edzés közben meghalt
Kolonics György, a magyar evezősport
koronázatlan királya. Tizenháromszoros
világbajnok, kétszeres olimpiai bajnok,
aki lelke volt a magyar csapatnak. 36 évet
élt, utolsó olimpiai szereplésére készült.
A szíve azonban nem vállalta már ezt a
gigászi küzdelmet... Aztán a folytatásban,
Pekingben az oly nagyon várt aranyak nem
akartak előkerülni. A felfokozott várakozást
még a kiváló riporterek se tudták feledtetni,
akik úgy tudtak már örülni egy-egy 6., 8.
helynek, mintha első volna... Aztán végre
mégiscsak megtört a jég, megszülettek az
aranyak is. Elsőként Vajda Attila kenus
állt a dobogó tetejére, majd Janics NatasaKovács Katalin kajakozó páros dobogtatta
mag a szíveket. Végül de nem utolsó sorban
a vízipólósaink vágták ki a rezet úgy, ahogy
az a magyar vízipólósokhoz illik.
Mindettől eltekintve idehaza érezhető
volt a csalódás. A lejtő itt is megmutatkozik.
A társadalomban tapasztalható leszakadás
törvényszerűen meglátszik a sportteljesítményekben is. Miért ott volna másként?
*
A másik nagy esemény, ami szinte egybeesett az olimpiával és erősen megosztotta
a hazai közönséget: a grúziai orosz beavatkozás harci zaja volt. Mint bizonyára Argentínában is ismert, háború tört ki Grúzia
és Oroszország között. Az ilyen esetekben
mindig ki szokták hangsúlyozni, ki is ütött
először... Nos, bármi furcsa is, ezúttal a
kis ország ugrott neki a nagy országnak. A
dolgok tisztán látáshoz azonban tudni kell
néhány apró részletet. Ahogy azt a német
mondja: „Az ördög mindig a részletekben
lakik”... Ez ügyben is az elhanyagolhatónak tűnő részletek a fontosak - de menjünk
sorjában.
Ismert, hogy a szovjet birodalom öszszeomlásával Grúzai is önálló útra lépett.
Kezdetben a kutya se ﬁgyelt oda erre a kicsi
kaukázusi országra, aztán egyre többet emlegették. Míg aztán egy Szakasvili nevezetű
„narancssárga sálas” politikus nagyon
zavaros választási körülmények között
(szinte közelharcban) megszerezte a hatalmat. Szakasvili nyugatbarát nyitást ígért és
feltétlen barátságot az Egyesült Államokkal.
Kis híján már azt is sikerült elérnie, hogy
elnyerjék a NATO-tagságot! Aztán jött a
hidegzuhany: a grúzok Dél-Oszétiában és
Abháziában, Grúzia két fontos tartományában, megtámadták az ott állomásozó orosz
csapatokat…
A jó olvasóban nyilván felvetődik most
a kérdés: mi a csudát kerestek ott az oroszok,
ha Grúzia független állam? Nos, Dél-Oszétiában és Abháziában a lakosság 80-85%-a
orosz. Ezekben a tartományokban egyetlen
percre sem ismerték el az önálló Grúziát.
Sőt, orosz okmányokat kértek és kaptak. Így
maradtak ott az orosz csapatok „békefenntartónak”... Ennek a felemás helyzetnek akart
- némi bátorításra - véget vetni Szakasvili.
Kihasználva az olimpia iránti nagy
nemzetközi érdeklődést, megtámadták a
gyanútlanul sütkérező orosz egységeket.
Ami bizony nagy hiba volt, mert az orosz
medve azért orosz medve marad, még ha
gyengélkedik is... Így aztán a háború pár
napig tartott: az orosz csapatok alig egy nap
alatt felszámolták a grúz hadsereg fő erőit
és megszállták fél Grúziát. Ennek nyomán
hatalmas felháborodás tört ki az Európai
Unióban és az USA-ban. Egyik mérges
nyilatkozat a másikat érte. Az Egyesült
Államok pedig a Fekete Tengerre vezényelt
több csatahajót. Aminek következtében

most az orosz és az észak-amerikai ﬂotta
farkasszemet néz egymással.
Ami bennünket illet: Orbán Viktor
egyenesen 56-hoz hasonlította az orosz
beavatkozást, ami a történtek okán ugye
nem egészen fedi a valóságot, de a kijelentés
nagyon hatásosra sikerült és nagy tetszést
váltott ki az USA kormányában. Meg is
hívták nyomban az ellenzék vezetőjét egy
látogatásra. A hoppon maradt szocialisták
pedig a külügyminisztert kárhoztatták,
hogy miért nem iparkodott jobban hasonló
nyilatkozat megtételében... (Érdemes még
megjegyezni, hogy a grúz-orosz viszályban
hogy hallgatnak a románok, bolgárok, csehek, szlovákok és még sokan mások. Miért
nekünk kell megint a szánkat tépni olyan
érdekek miatt, amiből semmi hasznunk nem
lesz? Sőt csak bajunk származhat belőle.
Az orosz gázszolgáltató, a Gazprom máris
bejelentette: megemeli az árakat! Ha pedig
az orosz gáz ára emelkedik, ennek nyomán
a kenyér is drágul).
És akkor nézzük az apró részleteket,
amiken érdemes elgondolkodni: Vajon miért
fontosak annyira a grúzok jogai, amikor
például Afrikában (Ugandában, Zairében)
akár négyfelé vághatják a gyerekeket, aggastyánokat, megerőszakolhatják a nőket? Ahol
négy hónap alatt egymillió tusit irtottak ki
és az éhségben meghaltak számát még saccolni se lehet - minderről szinte tudomást se
szerzett a világ!
Ha felemelkedünk az űrfelvételek magasságába és lepillantunk a kaukázusi térségre, nyomban érthetővé válik a konﬂiktus. A
Kaszpi-tenger mentén, főként a Kazahsztánban lévő, USA érdekeltségben működő
olajtársaságok mindent elkövetnek a kaszpi
térségben lévő hatalmas olajkészletek minél
gyorsabb kipumpálására. Jelenleg azonban
egyetlen útvonalon: Azerbajdzsánon és
Grúzián át tudják elszállítani a kitermelt
fekete aranyat. Kezdve a kazahsztáni Aktauból a Kaszpi-tengeren át, az azerbajdzsáni
Bakuba, majd grúz földön, csővezetéken a
fekete-tengeri kikötőkbe, ahol újra tankerekbe kell pumpálni az értékes anyagot, majd
a Boszporuszon, Földközi-tengeren, Szuezi
-csatornán át tudnak célegyenesbe jutni.
Az eredetileg tervezett nyomvonal, ami
sokkal praktikusabb volna: Afganisztánon,
Pakisztánon át Karacsiba - vagy Irakon át
Kuvaitba - csak terv maradt. Pedig már
Szaddam Husszeint is felakasztották a
„vegyi fegyverek” miatt (...), most meg
Afganisztánban az EU - és mi magyarok is
- erőinket megfeszítve, vállvetve szövetségeseinkkel, próbáljuk jobb belátásra bírni
a tálibokat... Akik amúgy a világ legszegényebb polgárai. Mérhetetlen nyomorban
élnek, de még soha semmilyen idegen hatalmat nem tűrtek meg a nyakukban. Aztán arra
is gondolni kell, hogy többen is érdekeltek
abban, hogy a NATO és az USA, lassan de
biztosan, elköltse a dollár- és eurómilliárdjait a véget nem érő háborúban...
Afganisztánról érdemes még annyit
tudni, hogy az egy lyukas hordóhoz hasonlatos eset, amibe folyamatosan kell hordani
a vizet. S ha sikerül is befoltozni egy lyukat,
akkor ütnek rajta két újat... Ennek következménye abban áll, hogy a tálib felkelők
felrobbantanának minden csővezetéket, amit
őrizetlenül hagynának néhány napra. Az
ezer kilométert meghaladó vezetéket pedig
képtelenség lenne folyamatosan felügyelni,
így az meg sem épülhetett: ezért maradt a
grúz útvonal.
Barátok vagy ellenségek? Ki tudná
megmondani, milyen ciklus szerint forog a
világpolitika rendszerének kereke? Népek
tűnnek föl és süllyednek el. Vannak, akik
örökre s vannak, akik túlélnek minden sorsfordulást. Nekünk magyaroknak kijutott a
sorsfordulásokból, és a szerencse se pártol
el tőlünk végleg. Hiszen alig akadt világot
formáló esemény, amibe ne botoltunk volna bele. Így van ez most is a kommunista
rendszer bukásával, amelynek haláltusája
még közel sem ért véget. A kommunista
rendszer haszonélvezői, szélhámosai még
sokáig fognak itt keringeni, de az idővel ők
sem dacolhatnak sokáig. Erről a témakörről

igyekszem bővebbet mondani
következő levelemben.
Mi magyarok elég rendesen benne vagyunk a kutyaszorítóban.
Immáron oda vagyunk láncolva az Unióhoz,
a „szabadságunkért” cserébe parancsba
adták az afganisztáni részvételt. Kölcsöntkölcsönre halmozunk, és háborúzunk Afganisztánban. Miért is?
No, ez az, amit nem szabad itthon hangosan megkérdezni. S ezért fontos az, hogy
miként fordulnak a dolgok a Kaukázusban.
A lényeg tehát: lehet szidni a kormányt, a
globalizmust, az Uniót, a pártok vezetőit,
egyenként és együttvéve. Egyetlen dolgot
nem szabad feszegetni: mit keresünk Afganisztánban?
*
S 3. pontunkat megcélozva a nagy politikából közelítsünk Nyugat felé a hazai
mezőkre. Még konkrétabban: összpontosítsunk egy pici kertre, a Borsod-AbaújZemplén megyei Kersztély faluba, ahol
zöldséget termelt egy szegény magyar 63
éves ember.
A történet akár népmese is lehetne, de
sajnos nem az. Kersztélyben is keserves a
vidéki élet. Munkalehetőség alig akad, s
aki teheti, kertjében igyekszik megtermelni
a legszükségesebbeket, mivel a nyugdíj
szánalmasan kevés. A gond azonban ott van,
hogy a kerteket rendszeresen dézsmálják a
helyben lakó cigányok. Hogy mit jelent ez
annak, aki a mag elvetésétől a termés beéréséig hajlong, öntöz, gazol a kertben? Hát
nem könnyű ezt elmondani, mert sokat kell
ám dédelgetni az unokának szánt dinnyét,
a befőzésre tervezett paradicsomot, mire
azt le lehet szakítani. S ekkor jönnek a „jó
emberek” leszüretelni. Bizony kinyílik a
bicska a zsebben... Ennek a kellemetlen érzésnek próbált véget vetni a történetünkben
szereplő Barna bácsi, akit már sokadszor
sodortak a gutaütés állapotába a helyi cigányok. Mire aztán úgy határozott: megvédi
a kis birtokot. Mindenkinek elmondta az
utcában és a kocsmában is, hogy a kertjén
belül, a veteményes körül, áramot vezet
körbe, mert már nem bírja tovább a fosztogatást! Ezt kiírta egy fémtáblára, amit már
másnap elloptak.
S ekkor jött a baj: az áram tolvajt
fogott. Három cigány férﬁ hatolt a kertbe,
uborkáért. Az egyik odaragadt a dróthoz és
nyomban meghalt; a másikat a kiérkezett
mentők élesztették újra. A harmadik, jó
szokás szerint, elmenekült. A folytatásban
Barna bácsit letartoztatták, bilincsbe verték,
és mint a cirkuszi medvét vezették kihallgatásról-kihallgatásra, amit a liberális média
nagy szenzációként tálalt.
A dolog azonban a tervektől eltérően
nem várt fordulatot vett. Egyre nagyobb
felháborodás bontakozott ki a tulajdonát
védelmező idős ember ilyetén meghurcolása
miatt. Az ügyben ismét a monoki polgármester vette a fáradságot és ügyvédet fogadott
az idős férﬁ védelmére. Elérték azt, hogy
szabadlábon védekezzen.
A liberális média pedig továbbra is a
cigányok hátrányos megkülönböztetéséről
beszél. Ami újabb olaj a tűzre. A mindjobban
elharapózó magyar-cigány kérdésnek természetesen politikai céljai és haszonélvezői
vannak. Ami ezekben a semmihez sem
hasonlítható magyar állapotokban csak az
elkeseredést és az ellentéteket növeli. Ezzel
el is jutottunk a harmadik beszédtémához:
Meddig marad a kormány hivatalában?
A kormányzat a burjánzó fosztogatásokról, atrocitásokról egyszerűen nem vesz
tudomást. A kormányfő most a cigányokat
szólítja utcai demonstrációra az újra éledő
fasizmus ellen! Feltehetően abban a reményben, hogy sikerül egy újabb utcai harcot
provokálni, ami eltereli a ﬁgyelmet a valódi
gondokról. A kisebbségi kormányzás pedig
immáron úgy valósul meg, mint a kéményt
elhagyó füst: arra száll, amerre a szél viszi.
Ezt tapasztalva az emberek egy része már
így köszönti egymást: „Adjonisten jónapot!
Gyurcsány takarodj!” Vagyis: a magyar
közélet már kabaréba hajlik. Az SZDSZ elnöke, Fodor Gábor kijelentette: nem szavaz-

5. OLDAL
Vélemények az Olimpiáról

- Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a sikertelen olimpiai szerepléssel
kapcsolatosan magára vonatkozóan azt a
következtetést vonja le, hogy még keményebben kell dolgoznia, és még szélesebb
körben kell együttműködnie mindenkivel.
Több érmet remélt, de már az is siker, hogy
170 magyar elindulhatott a játékokon, és
hogy nyolc éremért folyó meccsen is egy
hajszállal maradt alul a magyar csapat vagy
versenyző. Szerinte ezen az olimpián megtanultuk, hogy jobban meg kell becsülni a
helyezetteket is és egyáltalán a részvételt.
A sportﬁnanszírozásra vonatkozólag meg
fogják vizsgálni, hogy sikerült-e megfelelő
hátteret biztosítani a sportolóknak: a magyar
sportra szánt összeg, a költségvetés 0,2%a, nagyon kevés, ezért ezen változtatni
kell, és teljesen új alapokra kell helyezni
többek közt az oktatást, az edzőképzést és a
sportegészségügyet. A sportvezető a kitartó
drukkolóknak egy „gondolatbeli érmet”
adna. (FH 08.8.25)
- A gyalázatos pekingi sportszereplésünk
is hű tükre az itthoni állapotoknak. Mint jól
tudjuk, országunk jelenlegi „felelős vezetői”
keze alatt százmilliárdok tűnnek el, miközben a sport támogatására 2004 óta egyre
kevesebbet fordít a kormány, a sportolók
sok esetben kőkorszaki feltételek között
készülnek fel a versenyekre, a tömegsport
támogatása pedig egyenlő a nullával (az
iskolákban fokozatosan megszűnik a testnevelés-oktatás, a tornatermeket felszámolják,
stb.). Semmi szükség arra, hogy a magyarság
legalább a sportsikereire büszke legyen, ez
már úgyis egy felszámolásra ítélt nép. Ilyen
körülmények között még ez a silány 3 arany,
5 ezüst és 2 bronzérem is elismerésre méltó
teljesítmény. Ilyen elkeserítően szerény
eredménnyel utoljára 1924-ben (Trianon
után! Szerk.), a párizsi olimpián végzett a
magyar küldöttség, 84 évvel ezelőtt. (Privátlevél Budapestről -ic- 08.8.24)
- Örömhír: új csúcsot javított a magyar
sport: vízilabdásaink egymás után 3 olimpián szereztek aranyat. Egyúttal visszaemlékezhetünk az 1956-os mérkőzésre is,
arra a mérkőzésre, mikor véres volt a víz a
magyar-orosz olimpiai döntőben. (Lipták
Béla, USA, 08.8.24)
(összegezve HKZS)
zák meg a legújabb (sokadik) Gyurcsányprogramot. Erre a szocialisták följelentést
tettek egy 4 évvel korábbi esetről, amit
akkor közösen ástak el. Hogy ti. az SZDSZ
„szakemberei” eladtak 2000 db. vasúti
kocsit ócskavasnak! A pénz persze eltűnt. A
kár milliárdokban mérhető, de ez már szinte
senkit nem zavar. A liberális média pedig
arról szavazatja meg a nézőket, hogy lesz-e
átmeneti kormány? Vagyis szoktatják már a
lakosságot a változáshoz...
Ugyanekkor az utcai forgatagban egyre
újabb és újabb bűncselekmény-trükkök
kerülnek elő. A legújabb: álrendőrök, rendőr
ruhában, rendőr igazolványokkal, rendőr
felszerelésben igazoltattak egy bank pénztárából táskákban több millió forinttal távozni akaró ügyfelet. Igazoltatást követően
szabályoknak megfelelően letartoztatták,
megbilincselték, autóba ültették, azzal a
magyarázattal, hogy előállítják. Majd egy
alkalmas helyen szabadon engedték, persze
pénz nélkül... A mind jobban megosztott
társadalomban a tehetősebb emberek meg
vannak rettenve. Mi jöhet még? A nincstelen
szegények pedig nevetnek a dolgon...
Az egri kórház dolgozói már éhségsztrájkkal tiltakoznak az őket érintő, több
hónapja tartó kórházprivatizáció ellen.
Eddig eredmény nélkül. Segélykérésük
nem jut el a pártok magasságába. Ott most
„helyzet van”. Formálódik a hatalom újra.
Igyekezni kell, mert itt most többen lemaradnak majd...
Az MDF, a valaha rendszerváltó, de
immáron törpepárt vezetői is felébredtek
csipkerózsika álmukból. Hirtelen fontos
lett számukra az előrehozott választás.
Mindenkit megelőzve ők fogják javasolni
a parlament feloszlatását. Az SZDSZ pedig
szakértői kormányt akar Gyurcsány nélkül.
Gyurcsány pedig kapaszkodik a miniszterelnöki székbe. Rendkívüli pártkongresszuson óhajtja megerősítetni magát...
Unatkozni tehát nem fogunk, ez már
biztos.
Barkuti Jenő

6.

OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Keressük és kérjük a tanúkat, akik 1964-ben aláírták a Szent István
Otthon alapkőletételénél a pergament-alapítólevelet, hogy jelentkezzenek, mivel a 120 aláírásból sok nem felismerhető. Ezen tanúkat szeretnénk
mint díszvendégeket a november 29-én rendezendő Jubileumi Asadóra
meghívni. Ha Olvasóink közül bárki tud a keresettek közül valakiről, kérjük
szóljon! Molnár László Tel.: 4764-6126.

Mit hallott az AMH ?

- Port Zoltán barátunk
halála előtt néhány nappal
vált előfizetőnkké. A könyörtelen
betegség két év alatt végzett vele. A
kiterjedt magyarországi rokonsága
igen ismert, édesapja, néhai Port Ferenc Mindszenty hercegprímás titkára
volt. Szeptember 12-én este a veszprémi Szent Mihály bazilikában misét
mutattak be, hogy megadják neki az
utolsó végtisztességtételt. Emlékére a
rokonság nagy találkozót szervezett az
elhunytnak a bazilikával szomszédos
szülőházában. Itt fejezzük ki együttérzésünket feleségével, Irénével, és a
családdal.

Betegeink

- Bakos Istvánék Resistenciában
nehéz időket élnek át: Bakosné Beatriz Mili oly szerencsétlenül esett el az
utcán, hogy vállból kitörte a jobbkarját.
Ez nemcsak komplikált törés, hanem
roppant fájdalmas is, ezért csak ülve
tud valahogy aludni. A gyógytornával
szerencsére a javulás útján van már.
Kívánunk neki minél előbbi teljes
fölépülést!
- özv. Szabó Imréné mégis úgy
határozott, hogy otthonában szeretne
tovább élni. Ezért társalkodónőt keres,
kisegítésére. (l. hirdetés SP 1.o.)
- Papp Jenőné Zizi sikeres operációja után már teljesen rendbejött és
szorgalmasan jár az előirt kontrollokra.
A nála megszokott jókedvét egy percig
sem vesztette el!
- Schirl Klári már majdnem egészen
jól van a komplikált bokatörésével,
többszörös operáció eredményeként.
Járógipsz, mankó és bot fokozatos
használása után most már „épkézláb”
közlekedik újból. Igen hosszadalmas
volt eddig is a javulás, de buzgón
és kitartással jár a gyógytornára,
mert igyekszik minél előbb megint
„könyvtárképessé” válni… Várjuk,
és gratulálunk a türelméhez és jó kedélyéhez!
*

Születtek …

- Július 10-én
megérkezett Dr.
Szegödi Szilárdék unokája,
Constanza Pilar Domínguez
Szegödi, az egész
család nagy büszkesége! A képet
A tündéri kis
köszönjük maConstanza Pilar
májának, Szegödi
Domínguez Szegödi
Gabriellának,
kedves hirdetőnknek.
- Augusztus 15-én megszülettet Puricelli Márton és Daniela Bordalejo
2. gyermeke, Augusto Tomás. A szép
nagy bébihez gratulálunk!

megélt Ilonka hála
Istennek továbbra
is jó egészségnek
örvend. Jelen voltak gyerekei Pali,
Éva (Mendozából)
és Klári, valamint
4 unoka. A szervezés lebonyolításának lelke, mint A meghatott 101
szokásos, Bene- éves ünnepelt, Schirl
Ilonka!
Fotó Pataky
dekné Marika
volt, aki a jóízű, nagy közebéd elkészítésében is oroszlánrészt vállalt. Számos
gyülekezeti tag és barát vette körül az
ünnepelteket. Ezúton csatlakozunk mi
is a legmelegebb gratulációinkkal!
- Sokszintű ünneplések a Hungáriában: Córdobából rég nem látott
vendégeket köszönthetett az Oleander
csoport augusztus 21-én Filipánics
Misi és Lili, valamint Ill Krisztina
személyében.

b.-j.: Megyery Edith, Filipánics Misi és Lili
(Córdoba), Aguilarné Gál Kati (a magyar
nagykövetségről)
Fotó Trixi

Jó alkalom volt ez
Kerekes
Ági és
Navesnik
Norberto
sz ü let ésnapja és
Demes
Feriék 32
éve megA két születésnapos tánc- t ö r t é n t
ra perdül: Kerekes Ági és
Navesnik Norberto Fotó Trixi m e g i s merkedésének ünne plé s é r e
is. Zene és
ének mellett még
táncra is
perdültek!
Szeretetkörrel búDemes Feri és Szeley Éva
házaspár a 32 éve megtör- csúztatták
tént ismerkedésükre koccin- el a córdotanak. Gratulálunk! Fotó Trixi bai látogatókat.
*



Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és
adjon neked békességet!
(4Móz 6,26)

Hosszan tartó, türelemmel viselt
szenvedés után, 71 éves korában
elhunyt

Port Zoltán

Veszprém, 1937. január 23 Buenos Aires, 2008. augusztus 20

Gyászolják:
Felesége Port Zoltánné Irene
Fia Alejandro
Menye Lorena Hirthe
Unokái Agostina, Victoria, Ladislao
és Magyarországon:
Testvérei Port Ferenc és Marica
Sógornője Port Ferencné Ágnes
Unokaöccsei és -húgai Ferenc, Zoltán, Ágnes, Katalin, Ferenc (Ferkó)
Unokatestvérei és a kiterjedt rokonság.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik mély gyászunkban osztoznak.
Nyugodjék békében!

Utazók

- Dr. Orbán László visszatért sívakációjáról és beszámolt az előtte megtett
európai útjáról Észak-Portugália és
Spanyolországba. Tíz napot időzött
Magyarországon is, ahol a Gellért
gyógyszállóban töltött üdülés és földbirtokai ügyeinek intézése mellett
hadtörténeti oknyomozó kutatással
foglakozott a XX. század 2. felében
lezajlott katonai perek újraértékelése terén. Így többször összejött Dr. Szakály
Sándor hadtörténeti kutató, publicista,
valamint a budapesti egyetem történettudományi tanszékének vezetőjével, aki
értékes adatokkal látta el.

b.-j.: Dr. Szakály Sándor és dr. Orbán
László az óbudai „Kerek” vendéglőben

- Augusztus 21-re, Rimanóczy
Ádám kerekszámú születésnapjára ﬁa
Péter Németországból 4 napra Buenos
Airesbe érkezett, hogy kellőképpen
felköszöntse édesapját. Hasonlítanak
egymásra?

Rimanóczy Ádám és ﬁa Péter

Fotó Bonczos

- Mindszentynum: „HABEMUS
PAP!” Páter Földes Ferenc piarista
rendi pap, 2008. október 27-én érkezik
hozzánk a kolóniánkat szolgálni.
Legfőképpen szeretne az ifjúsággal foglalkozni. Ifjúsági nevelő, történelem,
latin és görög szakos tanár. Kedvenc
foglalkozása a súlyozás, biciklitúrák és
táborozás, meg a Biblia kutatása. November 2-án, 11 órai misére, és utána
ismerkedő ebédre hívjuk az egész kolóniát a Mindszentynumba. Az egyszerű
ebédre az ifjúságot szívesen látjuk
meghívott vendégeinkként.

b.-j.: P. Földes Ferenc és Fóthy István,
a Mindszentynum elnöke

Magda nénit körülveszik j.-b.: leánya Albert
Ági, Vágó Imola, Vass Gyöngyi, Graul Trixi
és Kerekes Ági
Fotó Trixi

A kibővült Puricelli család

... és ünnepeltek

- A megtelt Református Egyházban
szeptember 14-én Nt. Tóthné Bede
Krisztina által megtartott Istentisztelet
után többszörös, kedves fölköszöntő
volt: a 101 éves (!!) Schirl Ilonának,
Varga Nusikának és Tornyai Lacinak gratuláltak. A csodálatos életkort

„Minden utadon gondolj rá, és
Ő egyengetni fogja ösvényeidet.” Péld. 3:6

Türelemmel viselt nehéz szenvedés után elhunyt a
Buenos Aires-i magyar kolónia zenei és kultúréletének
kiemelkedő munkatársa

özv. Leidemann-né Sersen Blanca

Buenos Aires, 1931. március 31 – 2008. szeptember 2
Gyászolják:
Lányai Sylvia és Mariana
Vejei Leopoldo és Sergio
Unokái Natalia, Alma és Iván
és az argentínai magyar kolónia
Az örök Világosság fényeskedjék neki!

Meghalt Sylvia Mamája!

Ismét eggyel kevesebben vagyunk, akik a Magyar Kultúra
külföldi terjesztését és megismertetését tűztük ki feladatunkká. Sersen Blanca asszony, özvegy Leidemann-né,
rövid betegség után eltávozott közülünk.
1931. március 31-én született Buenos Airesben mint az
I. Világháború után, 1928-ban a délnyugat-magyarországi
Lendváról kivándorolt magyar család leánya. Középiskolái
elvégzése után francia tanárnői diplomát szerzett, és a Buenos Aires-i Egyetem orvosi fakultásán négy évet végzett,
amit férjhezmenetelekor kellett megszakítania, hogy háziasszonyi és anyai kötelességeinek eleget tehessen. Viszont
amikor két lánya felnőtt, a Lomas de Zamora-i egyetemen
“Licenciada en Relaciones Públicas” diplomát szerzett, hogy
segítségükre lehessen szakmájukban.
Kerülte a feltűnést. Nem az volt a fontos számára, hogy
a nevét megismerjék, hanem az, hogy az általa vezetett
előadások úgy a rádióban, mint a színpadon magyarok,
autentikusak és művésziek legyenek. Ezért három nyelven
(magyarul, spanyolul és franciául) állandó kutatásokat
végzett a klasszikus és népi zenetörténelemben, és addig
nem nyugodott, míg a legkisebb részletekig nem ismerte az
előadandó zeneműveket és kidolgozta azok történetét.
Nagy zenei kultúrája, amelyet szerényen, minden dicsvágy
nélkül a magyar zeneművészet argentínai megismertetése
és terjesztése szolgálatába állított, nagyon hiányzik majd a
Radio Nacional magyartémájú adásaiból, valamint az Ars
Hungarica rendezvényeiből is.
Isten veled, Blanca! Emléked, példád még sokáig élni
fog bennünk, és erőt, buzdítást nyújt mindnyájunknak, akik
ismertünk és szerettünk, hogy a magyar zenekultúra fáklyája
ki ne aludjon itt a világ végén sem!
Dombay Jenci

Események

- Vass Ilona pár hónapos ittlét után
augusztus elején ismét Budapestre
költözött.
- Csík Margit, kedves előﬁzetőnk 21
éves unokája, Csík Laura májusban
több hónapos európai útra indult. Párizs, Budapest, Bécs, Velence, Róma
után a Spanyolországban élő bátyját,
Csík Istvánt látogatja meg. Talán éppen ott éri majd 22. születésnapja is?
- Négy Oleander leányzó pinamari
kirándulása alkalmából ellátogatott
Albertné Bíró Magdához Ostendére,
aki lányaival együtt nagy szeretettel fogadta őket. A tulajdonukban lévő Hotel
Europában építkezés folyik, ezért a gobelinek szakértője ideiglenesen kisebb
lányához, Zsuzsihoz költözött.

Jó hírek!

2008. Október

- A Tatabánya környéki Bicske 34 éves székesfehérvári
születésű plébánosa és iskolaigazgatója, Tóth Tamás atya
Szent István misét mutatott be a Mindszentynumban augusztus 24-én. Erre az alkalomra - egy napra - Iguazúból
buszon utazott hozzánk, de szeptember 9-én már Iguazúból
vissza is utazott Magyarországra.
- Próba előtti
nagytakarítás
a Cserkészház
Regös-részében.
Múlt számunkban a fiúkat
láttuk, ahogy
fúrtak-faragtak,
szereltek, a helyiség szépítése
körül szorgoskodtak - most
a lányokon a Jókedvűen takarítanak a Tilinkók! Fotó Trixi
sor, ahogy takarítanak az
új (a MEH-pályázatnak köszönhető!) próbatükör előtt.
A Tilinkók táncpróbáján augusztus 29-én a Cserkészbálra
érkezett Némethy Kesserű
Judit és Pillerné Éva is részt
vettek!
- Alig múlik el egy heti
Oleander-próba a Hungáriában anélkül, hogy a végén
nagy társasvacsora ne adódnék! Egyik ilyen alkalomkor
jelen voltak: az AMH hűséges
brazíliai tudósítója, Pillerné Bonapartian Edi ugyancsak megÉva, Hamza István és fele- pörgeti Pillerné Évabát! Fotó Trixi
sége Bodnár Emőke (USA), és Murányi Anni (Mexikó)
is. Még
így rögtönözve
is több
mint húszan voltak ott! A
zene és
jókedvű
nótázás
bizony
sokakat
Nagy asztal a Hungáriában a külföldi vendégekkel. bal- vonz…
ra, előtérben: Hamza István mesél USA-ról

Fotó Trixi

(HKZS)

2008. Október

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Mi történt?

Rovatom címe mindig elgondolkoztat: MI TÖRTÉNT? Az
argentínai Magyar Hírlap olvasóit mi érdekli? (Minden!
Szerk.) Olvasótáborunk ma már olyan kiterjedt, hogy
ﬁgyelembe kell vegyük nemcsak a magyarországi és
argentínai eseményeket, hanem mindenképpen mindazt, ami mindannyiónkat érint.
Augusztus 2. felében a magyar és argentin belpolitika
lesújtó hírei elöl menekültem és tv-n bámultam az Olimpia
2008 kápráztató megnyitását. A világ minden részén egy
hónapon keresztül mindenki ezt a csodálatos színjátékot
ﬁgyelte és tárgyalta. A sportteljesítmények, a rendezés, a
látvány tagadhatatlanul tökéletes volt. Ezelőtt 12 évvel
jártam be privát autón Kína vidékeit és legfontosabb városait, idegenvezetővel. Első reakcióm a látottakra az volt,
hogy vajon 10 év alatt ekkora fejlődést, haladást csak egy
diktatúra tud elérni? Tudna egy parlamentáris demokrácia
ekkora, csillagászati összeget egy ilyen mutatványra kiadni? A mutatvány körítése ragyogó ﬁatal nőkből és férﬁakból összeállított boldog, mosolygós társadalmat ábrázolt.

ESEMÉNYEK

- Zahorán Ákos a belvárosi Museo
Roca termében tartott értekezletet, spanyol
nyelven a „Háromezer éves Magyarságról”
(augusztus 14). Ákos özv.
Dőry Miklósné, gr. Széchényi Ilcsi barátnőnk
ﬁa. 1947-ben, már a menekülés alatt Milánóban
született. Chilében él,
ahol nincs olyan magyar
társadalmi és kultúrélet,
mint Argentínában. Ennek ellenére jól beszél
magyarul, lelkes magyar. Dr. Zahorán Ákos előadót Prof. Várnagy
Értekezésével már nagy Tamás, egyetemi tasikert aratott a santiagói nár mutatta be
Fotó Jakab
Universidad Los Andes
egyetemen. Ezen felbuzdulva vállalkozott
arra, hogy nálunk is előadja. A hallgatóságra
legnagyobb hatással egy vászonra felvetített
ábra volt, ahol Magyarország térképét, terjedelmét, népességét az argentin Provincia de
Buenos Aires térképével hasonlította össze.
Valóban csodálatos, hogy Európa idegen térségében egy ilyen egyedülálló nép évezredek
óta meg tudta őrizni egyéniségét és hírnevét.
A mai dél-amerikai magyar ﬁatalságot már
nehéz történelmi múltunkkal lelkesíteni, de
egy aranyérmes magyar sportolóval vagy
világhírű magyar művésszel, tudóssal, talán
büszkék lesznek magyar származásukra...

A belvárosi Museo Roca terme megtelt. jobboldali
1. sor, b.-j.: Székásy Miklós Ars Hungarica elnöke,
Raquel Barbieri régisseur, Király Zsolt magyar konzul,
Benedekné Marika, Lomniczyné Letti
Fotó Jakab

Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

A záróünnepség végleg meggyőzött arról, hogy a látvány
nem egészen felel meg a valóságnak. A megnyitás ünnepén
hihető volt a lelkesedés. A záróünnepnél az utolsó jelenet, ahol
5-6 éves bájos kicsi leányok kézen fogva vezették fel a győztes
bajnokokat a pódiumra, győzött meg arról, hogy szándékos,
politikai álnokság van a mosolyok hátterében.
Eszembe jutott, amikor 1996-ban, Zian külvárosában egy
elhagyatott utcában sétáltam és gyanútlanul ﬁlmeztem. Aranyos, hangosan csevegő kislányok ragadták meg ﬁgyelmemet,
akiket egy sipító hangú nő vezetett. Valószínű óvodából
mentek hazafelé. Elképzelhető az ijedelmem, amikor óriási
ordítások között vállamról letépték a videokamerát. A nő, mint
egy fúria, szörnyű hangon visítozva ököllel támadt nekem.
Sajnos nem tudok kínaiul, így csak imára kulcsolt kézzel
könyörögtem vissza a videokamerát. „Úgy kell annak, aki
idegenvezető nélkül barangol elhagyott utcákon” - mondta
utólag kínai vezetőm.
Elfelejtettem, hogy Kínában csak egy gyermeked lehet. A
második, ha lány, nem maradhat meg.
Vajon ma is így szól a törvény?

- A Nagykövetség vendégei voltunk
augusztus 21-én és megünnepeltük hazánk alapítását. Soha még ott ilyen nagy
ünneplő sereggel nem találkoztam. Külföldi
diplomaták, a nemzetközi sajtó képviselői
keveredtek Argentínában élő, magyar
származású honﬁtársakkal, akik eltekintve
vallási és politikai nézetkülönbségektől
mind magyar szívvel ünnepeltek. Felelevenedett bennem az, mikor gyermekkoromban
Budán, Dísztéri ablakunkból csodáltam
a Szent István ünnepi körmenet. Atyáink
augusztus 20-án tikkasztó hőségben prémes
mentében, kócsagtollas bársonykalapban
hősiesen lépkedtek és követték a Szent
Jobbot. Hálát adok a jó Istennek, hogy
újra megemlékezünk - más néven ugyan
- ugyanarról a történelmi eseményről. Egy
más világban, könnyebb öltözetben, de még
mindig büszkén vallva magyarságunkat.
- Augusztus 30-án elérkezett a várva-várt
50 éves Jubileumi Cserkészbál. Hónapok
óta készültünk, hirdettük, támogattuk ifjú
és már nem is olyan ifjú cserkészeinket,
de ekkora sikerre
még a főrendezők
is aligha számítottak. Több mint 800
belépőjegyet adtak
el, 500 előre lefoglalt
vacsorajeggyel. Erre
a rendkívüli bálra
választásuk szerencsésen a gyönyörű
San Miguel palotára
esett. A vendégek
kivételesen pontosan
és roppant elegánsan este fél kilenckor
már a bejárat előtt
vidáman üdvözölték
egymást és asztalszá-

Utazóink

Külföldről és vidékről főleg a nevezetes Cserkészbál miatt sokan érkeztek Buenos Airesbe. Megható
ölelkezéseknek, viszontlátásoknak és felismeréseknek
voltunk tanúi. Öröm volt, valahányszor ﬁatal és öreg
barátok 20-30 év után egymásra ismertek. Helyszűke
miatt nem tudok mindenkit névszerint megemlíteni. Elég, ha
felsorolom az országokat, ahonnan külföldi vendégek érkeztek:
Magyarország, Németország,
Spanyolország, Észak-Amerika, Mexikó, Peru, Venezuela,
Uruguay - legtöbben (tízen)
Brazíliából, Rióból, Buzios-ból
és São Paulóból érkeztek, élükön Régi barátnők találkozója!
Piller Évával, az AMH kedves b.-j.: Kesserű Judit New
örül Honﬁné Rajrovatvezetőjével, akinek cikkeit Yorkból
czy Katinak Fotó Bonczos
lapunkban mind olvassuk. Végre
alkalmunk volt személyesen találkozni vele!
Magyarországról is jött
vendégünk: Herencsár Viktória cimbalomművésznő,
akit a bálon csodás koncertje
után mindenki köszönthetett. Akit érdekel, annak szívesen elmondom telefonon
a többi vendég nevét, pl. t.k.
Dávidházy Jánost...
A belépéskor már hangulatot
keltett Herencsár Viktória virtuóz cimbalomjátéka Fotó Jakab
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Az elegánsak közül nem
hiányozhatott Kemény Éva
és Lévay Győző Fotó Bonczos

Egy másik világraszóló versenyfutás az Észak-Amerikában folyó elnökválasztás. Ez a roppant érdekes, folytatólagos program, ami novemberben ér majd véget, senkinek
sem lehet közömbös, mert az egész világ sorsa függ tőle.
Szeptember 29-én a Demokrata Párt jelöltje, Barack Obama
szenátor a denveri nagy stádiumban 84.000 lelkes híve előtt
elfogadta és megköszönte jelölését. Ünnepi szónoklatát
néztük, hallgattuk - és gondolkodtunk. Észak-Amerikában
eddig az elnök hivatalos pályafutása alatt nem gazdagodott
meg. Általában már eredetileg gazdag volt, különben nem
is jelölték volna. Most először fut valaki, aki nem a megszokott társadalmi osztályból származik. Mi hajtja ezt a
tehetséges ﬁatalembert? Meg vagyok győződve, hogy nem
„pénzéhes”, nem megélhetési politikus. Ez Észak-Amerikában nem menne. Talán a „hatalomvágy”? A németeknek van
egy remek kifejezése: “Ehrgeiz”! Ebben a fogalomban van
valami kellemetlen, gyanús. Minden általam ismert nyelven
ambícióra fordítják, pedig ez a szó eredeti értelmét nem
egészen fedi. Nagysokára találtam magyarul egy aránylag
megfelelő kifejezést: „nagyravágyó”. - Ez érthető.

mukat kitudakolva
léptek a kivilágított, feldíszített
termekbe. Boldogan állapítottam
meg, hogy valóban nem vagyunk
már szegény, sajnálatraméltó menekültek.

Az olajozott rendezés folytán mindenki simán elhelyezkedett a 10-személyes, díszes asztaloknál
Fotó Jakab

A Fóthy István és Balogh-Kovács Judith alkotta pár
megismételte az 50 éve generációkon át érvényes
rituálist...
Fotó Bonczos

Befogadó országunk vidám, önérzetes
polgárai lettünk, akik büszkén
hirdetik magyar származásukat és képviselik a magyar
tradíciókat. Minden teríték
mellett az asztalon díszes
program várt ránk. Ez a színes, fényes díszkiadás maga
is óriási teljesítmény. Azóta
is olvasgatom - minden alkalommal valami újat találok
benne. 50 év minden elsőbálos
ifjú hölgye fel van sorolva.
A mecénások, gr. Federico
Zichy-Thyssen és gr. Keglevich Miklós, a Fővédnökök,
A szép magas termet még ünnepélyesebbé tette az impozáns
kupola
Fotó Jakab

Vidékről is megjött sok kedves, régnemlátott barát/nő: Bariloche, Carlos Paz és Alta Gracia (Córdoba), Neuquén, Mar
del Plata, Santa Teresita. Bizonyára a vidékiek között sem jut
eszetekbe mindenki. Segítek!
A mellettem levő Pataky/Bernáth asztal, ebből a szempontból ritka változatos képet mutatott. Az asztalt özv. Bernáthné
Pataky Éva prezideálta. Mellette 2 testvére, özv. Pappné
Pataky Zsuzsa Alta Graciából, özv. Klamárné Pataky Júlia
Spanyolországból. A családi asztalt Pataky László és felesége Márta, menye Éva, Bernáthné Mónica, és leánya, a 27
éves Bernáth Tamara, Éva legidősebb unokája tarkították.
Ifj. Bernáth István (Éva ﬁa) csak a feleségét küldte, biztos
nem szeret táncolni. Ez nem azt jelenti, hogy közömbös a
magyar ügyek iránt. Az Szent István Otthonban neki köszönhetjük a lift (felvonó) megújítását. Mihályfyné Zsuzsi, meg
a református lelkészházaspár, Tóth Kristóf és Krisztina
magyarországi magyarok egészítették ki a vidám asztalt.
Ennél csak főrendezőnk, Zaháné Lomniczy Alexandra és
szülei Lomniczy József és felesége Pejacsevich Letti 3 asztalt
megtöltő 32 vendége volt változatosabb: Németországból,
Észak-Amerikából, Brazíliából és Argentínából tevődtek öszsze. Rovatomban csak a kíváncsiakat szeretném felvilágosítani,
ezért remélem, valamelyik családtag megírja a részleteket!
Az USA-ból, csak a Cserkészbál kedvéért és unokatestvére,
Lomniczy Józsi örömére Schmidt Edina Éduc jelent meg
közöttünk. USA-ból, ill. Brazíliából pedig egy jövendőbeli
rokon: Budavári Melinda. Az elsőbálosok között is akadt
ebből a népes családból. Zaha Paulát nem kell bemutatni, de
amennyiben nem tudnátok, hogy Macarena Staudenmaier
Keglevich hogyan tartozik az elsőbálos magyar kislányok
közé? gondoljatok a mindannyiónk által szeretett dédnagyanyjára, Keglevich Márka grófnőre. Vajon 10 év múlva, TI

Áll a bál! Az elsőbálozók a gavalléroktól kapott
rózsaszállal keringőznek a papákkal... Fotó Bonczos

Védnökök és Támogatók hosszú névsora
is fel van tüntetve.
Elgondolkodva nézem a színes képeskönyvet. Minek köszönhetjük, hogy 50-60
év után, az immár 3. generáció ﬁataljai
mutatkoznak be a magyar kolóniának?
Kétségtelenül a szülök, nagyszülők jó
példájának, a magyar hagyományok ápolásának, a Zrínyi Ifjúsági Kör áldozatkész tanárainak, de legfőképpen a Cserkészetnek
és azok vezetőinek köszönhető ez a teljesítmény. A gyermekkorban, serdülőkorban
szerzett élmények, emlékek, barátságok
tartják össze ma is legjobban a szórványban
élő magyarokat.

cserkészunokáim, Andi, Sanyi, Caro bemutatjátok-e majd
Zoét, az én dédunokámat, ha nem tanult meg magyarul?!
- Az elmúlt hetekben nem a cserkészbálra, hanem gyermekét megszülni érkezett haza 5 éves magyarországi tanulmányútjáról Weisman Kövesligethy Anabella. Július 19-én
született meg 3,32 kilós egészséges kisleánya, Stephanie
Krepke Weisman. Szívből gratulálunk Anabellának, 23 éves
volt cserkészünknek. Stephanie nagymamáját, Kövesligethy
Katalint és dédnagynénjét, Monostoryné Kövesligethy Ildikót mind ismerjük, és velük együtt örvendünk. Anabellának
ezenfelül gratulálunk a Budapesten megszerzett „Nutricionista” (táplálkozástan) diplomához. Zrínyi Kör ösztöndíjának
és kitartó szorgalmának köszönheti, hogy 4 év alatt az orvosi
egyetemen elvégezte ezt a szakmát. Utána egy évig a divatos
„Wellness, Egészséges Életmód”-ra szakosította magát és a
Wellness központban, vezető állásban dolgozott. Reméljük,
hogy Argentínában fogja hasznosítani tanulmányait. A bébi
képével tartozunk!
- Szeptember 6-án ünnepi ebédre voltunk hivatalosak ifj.
Molnár Imre és felesége Alba martínezi házába. KovácsBaráth Babszi születésnapját ünnepeltük a Molnár család
és régi barátok társaságában. A születésnapi tortáról az
ünnepelt meghatottan fújta el a gyertyákat, de utána vidáman koccintgattunk és lengedeztünk a Traviata “Libiamo
nei lieti calici” dallamára.
Egy fiatal tenor további,
szebbnél szebb operadallamokkal újra meghatotta és
megörvendeztette Babszit
és a hálás baráti kört.

b.-j.: Az ünnepelt Kovács-Baráth
Babszi, Molnárné Jucó és az ifj.
Molnár Imre házaspár
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

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 - Dr. Orbán László - Erdődy József
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.

4723-4988 - edithhaynal@hotmail.com

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

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

Lic. Éva Barnaky

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

Consultorio:
15-6220-4948
4541-0314

4799-8437 - haynal@ﬁbertel.com.ar

Psicóloga

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR - HKK
- BIBLIOTECA HÚNGARA – Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel.
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.

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

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

15-5325-2078 4823-9347

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

ISKOLÁK - COLEGIOS

ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD.

SPORT - DEPORTES

h

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

A NOVEMBERI
számra a lapzárta:
október 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
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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 - www.mindszentynum.org - E-mail:
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" – Pací. Rodríguez 6258 (ex 1162),

(1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4722-0098 / 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com

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

jakabterek@ciudad.com.ar

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

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

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

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

VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN

DE LOS

CABALLEROS VITÉZ.

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

VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS

BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA

DE

BARILOCHE

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

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!
Lajtaváryné Benedek Zsuzsi:

50. Cserkészbál: egy tovább élő hagyomány
Mindegy, kik beszélnek hazád nevében? Mindegy az is, mit mondanak
azok, akik jogosultnak hiszik magukat,
a haza nevében beszélni?
Te hallgass hazádra.
Mindig mindent adjál oda hazádnak.
A világnak nincsen semmiféle értelme
számodra hazád nélkül. Ne várj jót a
hazádtól, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen.
Egyáltalán, semmit ne várj hazádtól.
Csak adjál azt, ami legjobb életedben.
Ez a legfelsőbb parancs. Bitang, aki
ezt a parancsot nem ismeri. - Márai
Sándor: A hazáról (Füveskönyv)

*

„Milyen nagy szó, hogy 50 éven át
együtt ünnepelhetünk” - ez hangzott el
a cserkészbálon.
Ez a mondat szöget ütött a fejembe.
Valóban, milyen nagy szó, hogy őrizzük
a hagyományt, hogy ennyi év után képesek vagyunk azt a fáklyát, amit nagyszüleinktől örököltünk, égő lánggal
továbbadni. Vajon észreveszi-e mindenki, hogy milyen nagy szó? Vajon más
is elgondolkozik azon, hogy érdemes,
valamint kötelességünk identitásunkat
megőrizni? Kik vagyunk? Hova tartozunk? Honnan jövünk? Ez a lényeg!
Hiszen ezek vagyunk mi! Ez a valódi
mivoltunk.
Aztán az is átsuhan a fejemen,
hogy tulajdonképpen miért
fontos? Elvégre
argentinok vagyunk, mi már
itt születtünk, itt
élünk, a múlt az
a múlt. De ezek
a gondolatok fájnak.
A válasz ezekre
a kérdésekre tiszta előttem. Az,
hogy megtartjuk
magyarságunkat, a hagyományok és a nyelv
megőrzése által,
az csak gazdagít
minket! Minket
is és a körülöttünk lévő embereket is.
Gondoljunk vissza arra a csodálatos
augusztus 30-ára... Hány argentin volt
a bálon? Rengeteg! Vajon nem voltak elbűvölve a díszmagyaroktól, az
udvari táncoktól, a magyar zenétől?
Nem voltak elragadtatva attól, hogy
a magyar kolónia mire képes? Hogy
ennyien vagyunk, és ennyire őrizzük,
ápoljuk kultúránkat? Gondolom sok
mindenkiben felébredt az érzés, hogy
érdemes felfrissíteni a magyar nyelvet,
hogy érdemes gyermekét népi táncra,
cserkészetre küldeni, hogy érdemes a
gyökereinkkel foglalkozni, hogy nem
mindegy, hogy kik vagyunk, hogy jó
dolog az, hogy magyar eredetünk van.
Azt hiszem - talán túl elfogult vagyok? -, hogy e cserkészbál után még
az is, aki nem magyar eredetű szívesen
nekiáll magyart tanulni...

Óriási kincs az, hogy két kultúrát
őrizhetünk! Egy nemzet akkor él, ha a
nyelve és a hagyományai élnek! Nagy
örömet okoz, hogy sokan tudják ezt,
sokan teljesen tisztában vannak ezzel,
azért is sikerült egy ilyen 50. cserkészbált megszervezni. És hátha ennek
az estének a varázsa, a szikrája több
fáklyát is meggyújtott a szívekben, több
magyarság-öntudatot vésett az emberekbe... A remény mindig megvan!
Én nagyon büszke vagyok arra,
hogy magyar vagyok, és nagy hálát
érzek Argentína felé, amely befogadta nagyszüleinket, megadta, hogy új
életet kezdjenek, és soha nem nézett le
minket, hanem elismerte és felnézett
a magyar kultúrára. Nagyszüleim is
nagyon hálásak voltak ezért mindig!
Érezték, hogy sokkal tartoznak Argentínának!
Mennyire gazdagok vagyunk!
Isszuk a ﬁnom mátét, esszük a ﬁnom
vasárnapi asado-t, az empanada vetélkedik az asztalunkon a magyar
gulyással. Szól a csárdás és a tangó,
a népdalok és a zambák. De a magyar
hagyományok tovább élnek, mert kell
a hovatartozás, mert jó, hogy a magyar
közösséghez is tartozhatunk...

Bogáncsok, nagy napjukon...

Havi „HUFImondat”:

A költő nem kitalál,
hanem minden érzékével ﬁgyel!

(ZK)

Olvasunk… és gondolkozunk:

„Pillér”, amelyre „támaszkodni” lehet!
A nyáron, Brazíliából hazajövet, majd- A Brazíliában élők bizonyára jártasok a
nagy dimenziókban, nem lepi
nem minden új kiscserkész
meg őket a tágasság sem... viőrsvezető/segédtiszt egy vaszont azért élvezet volt észrelakit emlegetett, mikor azt
venni Évabá szikrázó tekintekérdeztük: mi tetszett nagyon
tét, érzékenységét, amikor az
a vezetőképző-táborban? „A
óriási vízterület felbukkant
kedves néni”, „a vidám, fehér
előtte, ahogy elénk tárult a
hajú néni”, „Évabá”!
Paraná utca dombja tetejéről
Talán nem véletlen, hogy
lenézve. Megálltunk némán
Évabát Piller Gedeon vette el
néhány pillanatig és néztük
feleségül. Mert ilyen név kela vizet. A gigantikus felület
lett/illett az ilyen asszonyhoz!
olyan sötétkék volt, mint a
Hiszen oszlopot jelent, ha játszeptemberi ég. Cakkos, apró
szunk az ékezettel! Mindegy,
habhullámok táncoltak rajta,
hogy s mennyi év telt el, a délPillerné Tirczka Éva
mint virágok a mezőn. A vitoramerikai magyar cserkészmozgalomnak vannak bizonyára még bástyái, lások szárnyas cinegéknek tűntek és egy
„klasszikus” főszereplői. Olyan emberek, nagy kotróhajó pedig járom az ökörrel...
akik építettek, akikre épültünk, s akik még Lebandukoltunk a meredeken lejtő utcán.
mindig építenek, a legfrissebb kedvvel, Megálltunk. Egyszer csak jobbra nézve
oktatnak az örömokozás szándékával Évabá „felfedezte” a belváros csipkés
megöntözött szavakkal, dajkálnak, kísér- kontúrját is a láthatáron. Éppúgy libegett
ott a villogó magas épületsor, mint délibáb
nek mindnyájunkat.
Ezt az Évabát már jól ismeri a felnőtt a messzeségben. Még én is meglepődtem.
Történelemről, irodalomról, a magyar
olvasótábor: félelmetesen érdekes és precíz írásai nélkülözhetetlenek már Hírla- sorsról, a mai magyar ﬁatalságról, utazápunk brazíliai rovatában. A Külföldi Cser- sokról, és a kortárs dilemmákról beszélkészszövetség mindenkori vezetőtisztje, gettünk. Lázasan morzsoltuk szét gondmeggyőződött magyar feleség, anya, jainkat, terveinket és álmainkat. Azért
olyan ﬁatal Évabá, mert tervez és még
egy művelt, temindig megálmodja a jövőt! Könyvet ír,
hetséges szóalkoa cserkészet pont úgy izgatja, mint régen,
tó. Ismeri Évaérdeklődik és figyel. Nem egy közös
bát Dél-Amerika
nevezőre találtunk rá. Még gyalogoltunk
cserkészkörzet
a folyó mellett, amikor ránk köszönt a
minden tisztje, s
szürkület, s a korai sötétség párás leple
most már a legﬁabevont mindent. Beültünk egy tündéri
talabb őrsvezetői
helyiségbe. Füstölgő „capuccino” kávét,
gárda is!
Mattiauda Luncsi
porhanyós süteményt fogyasztottunk
Magas, öntudaÉvabával Fotó Zóka
jóízűen egész addig, míg a legteljesebb
tos megjelenésű,
a lágyságig kedves a mosolya és kis sötétségben csak a távoli város millió
csillogó szemeivel figyeli az életet. pici fényeinek ékszerlánca látszott. Az
Haja hamvas és rövid, mozgása fürge ablakon át ﬁgyeltük a pislogását, miközés ﬁatalos. Augusztus végén lelátogatott ben összehasonlítottuk a São Paulo-i és
hozzánk, megosztotta velünk az 50. cser- a Buenos Aires-i kolóniáink életét, probkészbál örömeit, bekukucskált a buenosi lémáit, tevékenységét és lehetőségeit.
kolónia izgalmas napjaiba, jött-ment, s Feladatokról esett szó: az „emigrációból
szíve mélyében tárolta el megﬁgyeléseit leszármazott magyarság missziójáról”...
Taxival jöttünk fel lakásomig. Miután
közösségünk mozgásáról.
A napokban Évabá „enyém” volt egy már elbúcsúztam tőle, elgondolkoztam
egész délutánon át. Nagyon régen is- azon, hogy ha több Évabá lenne, több
merjük egymást, így hát beszélgetésünk értelmesség lenne, több kedvesség és udegyenest fejest ugrott a „lényegébe”. A variasság, műveltség, példakép és jókedv:
koratavasz levegője még meglepően jeges mert ő ilyen, és ezért boldog vagyok és
volt; arcunkat karcolgatta, míg lesétál- végtelenül hálás neki.
Zólyomi Kati
tunk a végtelen La Plata folyó partjára.

Zólyomi Kati:

CSERKÉSZBÁLUNKRÓL

Százával nyüzsögtek a díszmagyarban tündöklő lányok s aszszonyok, Bocskai-ruhás férﬁak csókoltak kezet, apró gyermekek
futkostak a csillogó, csalogató térségben… Hangzavar, muzsika,
habkönnyű ruhába bújtatott elsőbálosok… Poharak villogtak, míg
loccsant bennük a mámor, a mulatás tánca. Palota, dísz, hangulat
és az öt évtized főszereplői osztották meg a termek szélességét.
Állt a bál, és rezzent, dalolt, tapsolt, örvendett a résztvevők
serege.
A kortárs idők újabb szociológiai fenoménjét idézhetjük.
Csodát, mágikus társadalmi fellobbanást. A szervezési kitartás
példáját. De a külső kéreg alatt sokkal kedvesebb valóság lüktet: a
magyar találkozás kirobbanó ereje. Az a minket megkülönböztető
energia, a főnixmadár tollaival bevont egyetlen test, a szerves ész,
a rendületlen vágy, az álmok világa egyik megtestesülése. Hiába
keresi az olvasó a frivol tünetek tömkelegét. Vagy az anekdoták
szaftos titkát, neveket, s minden elképzelhető s a kíváncsiságból

fakadó megjegyzést. Egy árva felületes gondolat sem közeledik
hozzám. Csak a minimális részletek hálója fon be. Válaszok a
miértekre, azonosságok, módszerek és gondok. A mindenkori
bizonytalanságok, és az olykor elért sikerek, mint a harmat puha
cseppjei gurulnak homlokomon lefelé. S akadozva játszanak a
könnyekkel, a mosolyok ráncaiban. Amilyen tréfát űz velünk
az idő…
Hát bizony, ez a bál utat mutatott nekünk. A lámpák szivárványa alatt mindnyájan szépek voltunk, átváltozott hamupipőkék
a város fekete ölében. Egyformák, kortalanok és büszkék. Egy
pillanatig boldogok...
Viszont a varázs fátyla alatt megszeppenhettünk. Kerestük
egymás tekintetét a sok idegen szem között. A vakúk csillanása
után e szemek elkalandoztak messze, múltba-jövőbe... Sok-sok
ismerős arc, hang - többször csak a nevek nem jutottak eszembe... De rokonokkal voltam körülvéve; kedves sorstestvérekkel,
száműzött idős, totem-magasságú alakokkal!
Nincs olyan magyarországi magyar, aki ezt megérthetné: hogy
mit jelent az emigrációban a nagy „találkozás”.
Folyt. a II. oldalon

HUFI II.
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Barilochei JÓ hírek!
Szerk. megj.: A szerkesztő tudja, hogy a Barilochei Magyar
Egyesület minél előbb akarta
háláját kifejteni a Buenos Aires-i
Regösök iránt. Sajnos a júliusban
megtartott Fiesta de las Colectividadesról időben bejött értesítés
nyomdatechnikai okokból csak
most jelenhet meg. Számítunk az
Olvasó és a Regösök megértésére!
Nagy lelkesedéssel készült idén
is a Barilochei Magyar Egyesület
a Fiesta de las Colectividades-ra.
Mint előző beszámolónkban meséltük,
nemrég saját néptánccsoportunk létesült.
32 lelkes 10-14 éves fiatal buzgón
gyakorolt a „Paprika” első nagy színpadi
fellépésére! Lili tánctanárnő szigorúsága
és a gyerekek jóindulata és fáradhatatlansága meghozta a gyümölcsét. Az
aránylag rövid felkészülési idő után, úgy
a lányok üveges tánca, mint a ﬁúk botos
bemutatója és végül is a dunántúli csárdás
gyönyörűen sikerült.
Májusi kérésünknek eleget téve, a buenosi Regös csoport 6 párja egy friss csárdással segítette ki az új csoport előadását.
Viszont a Fiesta egyik csúcspontja a
Regösök és a német táncosok szinte rögtönzött csapás-vetélkedése volt. Itt lett
igazán kimutatva a buenosi magyarok
nemcsak tánc-, hanem színészi tehetsége
is! Jó volt látni, hogy ez a népek közötti
baráti szellem a hivatalos Fiesta után is
egy hirtelenében összehívott táncházban
hajnalig folytatódott.
Az egész barilochei magyar
közösség hálával tartozik a
Regös ﬁatalok
nemcsak mutatós fellépéséért,
hanem jóindulatú, mindig
jókedvű és udvarias magatartásáért is!
Pedig nem
mindig volt
könnyű…

Késett a busz,
késett a repülő,
alig volt idő
gyakorolni, fárasztó volt a sok
program, alig volt
hó a hegyen…
de viszont rengeteg szeretettel és fáradságot nem ismerő
munkálkodással
vették őket körül
az itteni ﬁatalok
és nem annyira fiatalok is. Volt Spapihenés, Cerro Catedral-i kirándulás,
Zomboryéknál pisztráng-ebéd, családi
zenedélután, éjjeli bulizások, stb.
Végig érezhető volt a ﬁatalokban a
cserkészszellem és a magyar Óhaza iránti
szeretet. Szívből reméljük, hogy ez az
újonnan született barátság a jövőben is
összetartja a két város magyar közösségét.
Besenyi Buba és Retezár Móka

CSERKÉSZBÁLUNKRÓL...

A gála maga csupán ürügy: életek vannak mögötte. Ilyen lárma ébresztheti fel
az alvó katonákat: a megmaradás őreit
talpra táncoltatja egy cimbalom édes
pengetése; egy díszmagyar felöltése is
létre hozhatja a legújabb magyar léptek
varázslatát! Mert a meghatódás indítja
be a szíveket, s a felrázott szív mindenre
képes!
Magyarok! Figyeljetek! Készüljetek!
Ismét kezdődik a fajtánk, a népünk,
a vérünk diadala! Hiszen ott van Magyarország, ahol magyar az érzés, ahol
él a hagyomány, ahol nagyszüleink és
szüleink megtanítottak minket járni és

...folyt. az I. oldalról

gondolkozni! Ennek bizonyára nincsen
vége! Hanem szerte a világon tovább új
fejezetek íródnak, egész addig, míg az
Isten még szorítja árva kezeinket és húz
magával előre!
Ilyen fogalmakat forgattam fejemben augusztus 30-án, miközben folyt
körülöttem a ricsaj, a palotás tánc, az
elsőbálosok virágkoszorúzása, és, főleg,
amikor meggyulladt a gyertyás cserkészliliom és felszólalt, felhangosodott
a legszebb magyar népdal. Mint tükörből,
úgy verődött vissza arcunk minden egyes
könnyből.
Igen sok könnyet láttam ez este...

Az elsőbálosok és a „táncbetanító” Zólyomi Kati

CSERKÉSZBÁLI MINIHUFI

- Valóban nem mindennapi
- Hadd fejezzük ki itt is, a HUkeretben találkozhattak, ölelFIban végtelen hálánkat Fóthy
kezhettek és beszélgethettek
Istvánnak és Juditnak (ﬁatalaba sok helyről idesereglett külbaknak „Nagypi” és Nagymi”)
édes, lelkes közreműködését az
földi cserkészvezetők! Nagy
éjféli Fejedelmi táncban! Azt
öröm volt köztünk látni Némehisszük, mindenki számára élvethy Kesserű Juditot USA-ból,
Obrincsák Máriát Brazíliából,
zetes volt: közönségnek, ﬁatalokRetezár Mókát Barilocheból... és
nak - és nekik is! Egyúttal a jelnemzetközi látogatóinkat, mint
kép tisztán állt előttünk: az első
cserkészbál és az 50. szereplői
Jankovicsékat Uruguayból.
Obrincsák Mária
Ilyen értelemben újabb lépcső- (Buzios) és Kesserű táncoltak ismételten a szép korafokot emelkedtünk: ez az évfor- Judit (New York) Fotó Zóka beli zene taktusára, egy-egyetlen
üzenetet sugározva: voltunk,
dulót ünneplő cserkészgálánk
összehozta mindenhonnan a magyarokat. vagyunk és leszünk, és együtt! (l.fotó 7.o.)
Nem beszélve azokról is, akikkel régen
- Komplett családok jelentek meg, sőt
nem találkoztunk. Jelen voltak az összes egyesek nagyon is távolról érkeztek. Kérintézmény képviselői. Ott
dés: a díszes palota hangulahelyben meg lehetett volna
ta, az évforduló maga, a kítartani az AMISZ szokott
váncsiság, a felelősségérzet,
havi gyűlését, a Hungária
a kötelesség, a sznobizmus,
az újdonság, a cserkészközgyűlését, még majdnem
a KMCSSZ Külföldi Csermunka iránti szeretet, a nagy
készszövetség IB-ülését
propaganda... vajon melyik
is... De lehetett volna néptényező hozta össze a sok
száz embert? A HUFI várja a
táncosok, volt őrsi tagok,
mind olykori elsőbálosok b.-j.: Jankovics Karcsi és Dani kedves olvasók válaszát!
találkozója! Mindezt több (Uruguay), Zólyomi Katival Fotó Zóka - Három dél-amerikai orszáz kíváncsi idegen szeme
szág fanatikus magyar népelőtt. Milyen egységes tömbnek nézhetünk táncosa rögtönözött proﬁ-színvonalú meki előttük, mi magyarok! Gondolkozhatunk zőségi és kalotaszegi táncrendbemutatót.
azon, mindenki saját magában, hogy ez Míg táncoltunk, lehetett látni a közönség
mennyiben igaz és mennyiben csak lát- megelégedett és érdeklődést kimutató
szat... viszont gyönyörű dolog a látszat, arcát. Bár minél több ember közeledne
a néptánchoz! Hiszen minden koroszha van mögötte valami...!
- A buenosi KÖRS is szépen dolgozott a tálynak való a népünk egyik legméltóbb
bál érdekében: bemondást, díszbeszédet, hagyománya!
elsőbálosok és táncok irányítását vállalta.
- Díszesek és romantikusak voltak a beCéltudatossággal és örömmel végezte a mutatott táncok! Sáfrány Györgyi néni
egykori két produkciója kapott ismét keremunkát!
- De szépek voltak a bemutatkozó tet. A Palotás és a Fejedelmi tündököltek,
lányok, gavallérjaikkal! Csinosak, ma- mint mindig, és óriási tapsvihar háláltagabiztosak és büszkék! Jelképes de nem ünnepelte meg a táncosokat!
kevésbé reális volt az a tény is, hogy a
- Az éjféli, ugyancsak hagyományos
17 leányzóból kilencen aktív cserkészek, elsőbálozó lányok „koronázása” is
szóval „háziak” voltak, és nyolcan pedig különleges volt: az első leányparancsnok
„jelölteknek” is beszámíthatók. Ezzel azt (Fóthyné B.-K. Judit), a jelenlegi (Haynal
akarjuk mondani, hogy ők is mind magyar Edith) és két aktív őrsvezető (Jeffrey Viki
származásúak, s élvezték, alkalmazkodtak és Lomniczy Meli) helyezték a kis fehér
és érdeklődtek minden iránt. Nincs kizárva, virágíveket a lánykák fejére. Volt sírás,
hogy ezentúl lehet arról szó, hogy „bejár- ölelkezés, visszaemlékezés, nevetés, tomnak” hozzánk néptáncolni, egyesek akár bolás! Nagyon „nőies” pillanat volt!
magyarul tanulni!
(ZK)

Bál előtt, bál után…

Santa Rosa hírhedt napjára, augusztus 30-ra volt kitűzve a nagy
jubileumi cserkészbál a belvárosi Palacio San Miguelben!
Előtte: Izgultunk, rettegtünk. Lelki szemeink előtt szörnyű ﬁlm pergett le: viharban, szélorkánban elakadnak a járművek,
az autók úsznak, egész negyedek villany nélkül, a közlekedési lámpák nem
működnek, teljes káosz a nagyvárosban,
súlyos, sűrű esőben késve, átázva, fázva érkezik meg a díszes vendégsereg, a hölgyek
hosszú ruhái csuromvizesen előnytelenül
lógnak, az urak szitkozódnak a nem kívánt
„zuhanyozás” miatt…
… És Santa Rosa megsajnált minket.
Nem tudok visszaemlékezni még egy olyan
alkalomra a kolónia félévszázados történetében, amikor az összes argentínai magyar
ennyire egyöntetűen, „testületileg” örült
volna egy hirtelen, jégesővel párosult óriási
viharnak, azért, mert ez a vihar „korábban”
jött. Santa Rosa előbb jött, három nappal a
bál előtt zúdította ránk fölgyülemlett nedves
haragját. Megkönnyebbülve engedte, hogy
utána ragyogó néhány nap következzen
be. Kellemes tavaszias szellőcskétől kísérve érkeztünk a bálra – és örvendeztünk.
Köszönjük, könyörületes Santa Rosa, az
idei időzítésedet!
*
Utána: Sokan nem sejtettük, hogy
éjfél után akaratunkon kívül diszkóklubba kerülünk. Visszatérő gondolatként
fölemlegetődik bennem a WHO (az ENSZcsaládon belül 1948 óta működő Egészségügyi Világszervezet) által kidolgozott
decibelskála:
Huzamosabb időn át 75 decibel fölötti
zajtömeg végleges süketséget idéz elő.
110 dB és 140 dB közötti zaj már rövid

időn át is ugyanezzel a káros következménnyel jár.
Ezek extrém esetek. Azonban az egészségünkre tekintve a következő mérési értékek
káros kihatásai fontosak: már 30 dB-től
kezdve nem lehetséges az alvás, 40 dB-lel
már nehéz a társalgás, 45 dB fölébreszti a
mélyen alvót, 55 dB erős rosszullétet okoz
nappal, 65 dB-lel már gyakorlatilag lehetetlen a mással való kommunikálás.
Nem volt nálam decibel-mérő szerkezet. De merem állítani, hogy a bálon az
éjfélkor elkezdődő „zene” minden bizonynyal bőven meghaladta a 65 dB-t. Kár. Ez
már nem a jóakaratát kimutató Santa Rosa
műve volt. És velem nem hiteti el senki,
hogy ilyen decibelszint alatt az ifjúság nem
lenne képes jól mulatni!
Haynalné Kesserű Zsuzsó
Folyt. a levelekkel a III. oldalon
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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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CSERKÉSZÉLET
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Milyen megható érzés, amikor
kollégáid szavaiban lelkesítő, szép
gondolatokat fedezel fel! Most
engedjétek meg, hogy két szeretett
barátom válogatott mondatai képezzék a megszokott sarkocskánk
tartalmát: ha lehet, tegyétek magatokévá a cserkészbálon elhangzott nyitó beszédek meggondolt
értelmét.
Így fejezték ki augusztus 30-án
gondolataikat Lomniczy Mátyás
cst. spanyolul és Gorondiné Haynal
Edith cst. magyarul, szívük legvalóbb hangját követve (tudom, mert
ismerem őket): azt, amit éreznek a
magyar cserkészet iránt.
(ZK)

Lomniczy Mátyás cst. Körzeti parancsnok, a KÖRS vezetőtisztje (kivonatok):
… A szponzorokat toborzó levelekben mint a pisztráng…? Csakhogy már 50 éve,
voltak vonzó kulcsmondatok, szavak, mint megszakadás nélkül segítőkész, emberebb„Továbbélő hagyomány”, „Magyar gála”… embereket formál, szervezetten vezetőket
De sehol nem volt beírva a szeretett szó: képez, jobb állampolgárokat ajándékoz az
CSERKÉSZBÁL! Mert állítólag ez nem egy országoknak!
„eladható” kifejezés, nem üzleti fogalom.
Teljes meggyőződésemből jelentem ki
Osszatok meg velem néhány gondolato- azt is, hogy a cserkészképzés és tapasztalat
mat: Talán a modern világban nem érdekes, kiegészíti mindennapi szakmai és személyes
nem vonzó egy olyan mozgalom, amely életünket! Több vezetői álláshoz az egyik
nevel, rövidnadrágos egyenruhákban célok követelmény ugyanis a „cserkészmúlttal
után „szaladgál”, amely az ár ellen úszik vagy jelennel” rendelkező jelölt!...
Gorondiné Haynal Edith cst., a 39 sz. Magyarok Nagyasszonya lcscs. parancsnoka (kivonatok):
... „Megünnepeljük azt, hogy 17 szép, csolat. Életre szóló tapasztalatokat és élméﬁatal lány amellett döntött, hogy követi a nyeket kapni és továbbadni. Része lenni egy
jellemnevelő mozgalomnak.
hagyományt és ma este elsőbálos lesz!
Megünnepeljük azt is, hogy 50 év
A gyerekek, és a gyerekek mosolya!
után még mindig cserkészkedünk Buenos Tudni, hogy a programok, amiket készíAiresben, s hogy a teljesen önzetlen, sok tünk nekik, különlegesek, nem mindennapi
erőfeszítéssel járó „hangyamunka” mellett programok. És látni, hogy a gyerekek élsok öröm és jutalom van!
vezik a programokat, látni a gyerekeket és
Mi szerez örömet a mai vezetőknek?
a ﬁatalokat együtt játszani, énekelni.
A többi vezetővel összedolgozni és tőlük
És végül:
tanulni. A megosztás, a jó kapcsolat, az
nagy örömöt szerez nekünk az, ha egy
együttműködés, a jó hangulat. A lelkesedés,
magyarul
nem beszélő gyerek megszólal
amikor egy új programot készítünk, és jól
magyarul!”
sikerül. A táborok, a természettel való kapBÁL ELŐTT, BÁL UTÁN...

… ÉS A LEVELEK…

- Kedves Trixikém!
Sokat gondolok Rátok, hogy már csak öt nap
van hátra a Cserkeszbálig (de jó lett volna ott
lenni!) - és, ha lehetséges, nagyon szeretnélek
megkérni arra, hogy ha kiadtok egy DVD-t a
bálról, akkor okvetlenül vegyél egyet nekem.
Majd elintézzük az anyagiakat. Gondolom, már
nagy a készülődés és mindenki már alig várja.
Remélem, hogy jól fog minden menni és nagyon
jól fogjátok érezni magatokat! Már alig várom a
következő újságot, hogy lássak egy pár fényképet
benne a nagy balról.
Tanyiné Sátorhelyi Ildikó, Calgary
- Édes Alexandra!
A napokban megkaptam a csodálatosan szép
báli meghívót, meg a már előre jelzett és elküldött
igazán kedves köszönőlevelet. Nagyon meghat,
hogy szerény küldeményünk milyen örömet
szerez. A bálról, amit már a honlapon láttam,
és több e-mailből olvastam, csak annyit tudok
mondani, hogy mindenkinek szívből gratulálok!
Micsoda eredmény! A sikere minden mosolygó
arcra rá volt írva. A programról pedig órákig lehetne elbeszélgetni... Szűkebb és tágabb családi
körötök képeit megcsodáltam: Paula kiválóan
csinos! Mindnyájan ragyogtok!
Ismét köszönöm külön Neked is, hogy mindig
gondolsz ránk és számon tartasz.
Mindnyájatoknak sok puszit küldünk, és mindig szeretettel várjuk híreiteket, látogatástokat!
Földényi Judit, Csutkáék, Bécs
- Kedves Szervezők!
Igazán mondva, nagy szeretettel szeretnék gratulálni a Cserkészbáli szervezőbizottságnak ezért
a gyönyörű éjszakáért. Létezett múlt, misztika,
varázslat és szépség az egészben, amiért élvezetes
volt látni, és persze érezni. Sajnos én csak föntről
láthattam mindent térdem miatt, de szerintem
minden célt elértetek ezzel - mindenkiben. Le a
kalappal! Ismét gratulálok.
További Jó Munkát! Kerekes Marci, cspk.
- Kedves Alexandra!
Engedd meg, hogy tiszta szívből gratuláljak!
Nem lehetett könnyű feladat, az 50. Cserkészbál fontossága nem mindennapi esemény...
azonkívül a közönség általában mindig többet
vár...
Remek volt a rendezés: a hangulat, a műsor,
a társaság, a zene, a felszolgált étel és ital,
a kiszolgálás... Az elsőbálozók, a palotás, a
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cimbalom-művésznő, az operettrészletek, az
Ars Hungarica vonósnégyes, az erdélyi tánc minden ragyogó volt.
Személyes gyakorlatom van a caracasi
Cserkész és Fehér bálok rendezésében, ezért
tudom, hogy milyen és mennyi nehézséggel
kell megbirkózni, hogy minden úgy sikerüljön,
ahogy azt a vendégek kívánják. Azt is tudom,
hogy mindig vannak olyan kulissza mögötti
pillanatok, amikről a vendégek nem is tudnak,
de a rendezők állandó ﬁgyelmét veszi igénybe
az est folyamán.
Alkalmam volt találkozni olyan emberekkel,
akiket cserkészéletem alatt ismertem meg a Fillmore-i táborban, vagy caracasi látogatásukon,
így felújítottunk régi szép emlékeket. A nagy
cserkészvilág, a magyar cserkészvilág, ahogy a
két felszólaló említette a megnyitási beszéden,
spanyolul és magyarul, olyan lehetőségeket
nyújt, amit csak azok értékelünk, akik benne
élünk és a cserkész-szellemet gyakoroljuk... Argentin férjem (Eduardo Francisco) és a magam
nevében, elsősorban Neked, mert veled voltam
kapcsolatban az asztalfoglalás miatt, de rajtad
keresztül kérlek, továbbítsd a rendezőbizottság
minden tagjának, de azoknak is, akik valamilyen
módon hozzásegítettek az esemény sikeréhez,
elismerésünket és gratulációnkat ezért a nagyon
sikeres 50. Cserkészbálért!
Cserkészi szeretettel
Francisconé, Balthazár Márta
- Kedves Hölgyeim!
A tegnapi est szervezéséhez csak gratulálni
tudok, egy hihetetlen munka kiváló eredménye,
minden nagyszerűen folyt le, a programok, a
táncok, a zene, a nagyszerű kiszolgálás, a szép
terítékek, az ilyen masszív rendezvényhez képest
meglepően jó koszt, az asztalok elrendezése, a jó
hangulat, minden elsőrendű volt.
Volna egy megjegyzésem (nem kritika): azt
hiszem a koszt költségén spórolhattatok volna,
talán 20-30 pesot terítékenként, nem szervírozva
az előételt vagy a pörköltöt és a kávéhoz adott
nagyon finom süteményeket, amelyeket már
senki sem tudott megenni. Sajnos nem volt doggy
bag, hogy hazavihessük ezeket!
Szeretettel
Székásy Miklós
- Kedves Alexandra!
A bál tetszett, élveztük! Gratulálunk. Mivel
nem tudom a rendezőbizottság tagjainak nevét,
kérem nekik is add át üdvözleteinket.
Szilvássy család

HUFI III.

ZIK hírek
Magyarországi tanári
továbbképzés
A ZIK Iskolabizottság összehívta az
érdeklődőket, hogy három ZIK-tanár részletesen beszámoljon a júniusi budapesti
továbbképzésről, valamint a szlovéniai és
szlovákiai iskolalátogatásról. Öröm volt
meghallgatni őket, lelkesedésüket tapasztalni: erősítő „injekciót” jelentett a Körnek! Ezentúl lesz mit mondaniuk az újabb,
helybeli tanári továbbképzések és ezek
levezetésének terén. Ez minden ZIK-tanárnak nagyon hasznos és előnyös lehetőség,
lényeges, hogy a ZIK-en belül mind az
örömeket, mind a nehézségeket egymással
megoszthassák.
Hagyjuk őket beszélni. Íme Pappné Bernáth Bella, Arcagniné Fóthy Rita és BaloghKovácsné Kiss Bori beszámolója, amelyet
utóbbi foglalt össze számunkra:

b.-j.: Fóthy Rita, Bernáth Bella, Kiss Bori Fotó Rita

Tanulmányútra ment
három ZIK-tanár
Fóthy Rita, Bernáth Bella, Kiss Borbála
ZIK-tanároknak kétrészes programot szerveztek. Az első a Diaszpóra-továbbképzés
II. c. állami program volt, a Kárpát-medencén kívül élő anyanyelvi oktatók számára, a
Balassi Bálint Intézetben (2008. június 2-6).
Ezen a tanfolyamon összesen 19-en vettek
részt, mind nők, a következő szervezetek
képviseletében:
Ausztrália
Flemingtoni Magyar Iskola (1 személy)
Kanada
Montreali Magyar Iskola (2)
Szent Imre Akkreditált Magyar Iskola (2)
Kálvin Oktatási Szövetség (3)
Új-Zéland
Aucklandi Magyar Játszóház (1)
Aucklandi Magyar Klub (1)
Uruguay
Uruguayi Magyar Otthon (2)
U.S.A.
Boskola (4)
Argentína
Zrínyi Ifjúsági Kör (3)
Társaikról itt meg kell jegyezni, hogy
a nem dél-amerikai résztvevők többnyire
Magyarországon végzett, felnőtt korban
kivándorolt pedagógusok voltak. Kivétel
volt az ausztráliai nyomdász hölgy, aki Szabadkáról vándorolt ki. Az uruguayi hölgyek
mindketten itt végzett pedagógusok; tehát
csak az argentinok voltak harmad-negyedgenerációs amatőrök, ami nagy csodálatot
keltett a többi résztvevő közt.

19 résztvevő az egész világról!

A kiképzési program tartalma:
- ismertető az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határontúli Magyarok Titkárságának tevékenységéről és támogatási
lehetőségeiről
- a Balassi Bálint Intézet oktatási programjainak ismertetése
- a többnyelvűség kérdése nyelvtudományi
megközelítésben
- óvodai játékok, néptánc, népdalok alkal-

mazása a gyermekfoglalkoztatásban
- a film, mint hasznosítható oktatási
eszköz
- tanári tapasztalatcsere a BBI oktatóival
- óralátogatás és tanári tapasztalatcsere a
kelenföldi „Kincskereső”-iskolában
- „Kiliki a Földön” (BBI-kiadvány) és
egyéb könyvbemutatók (a kiadók ismertetései)
A ZIK 44.000 Ft céladományt is kapott a
BBI-től, az ismertetett tankönyvek és egyéb
oktatási segédeszközök vásárlására.
Különösen értékes volt az eszmecsere, a
különböző országokban szerzett tapasztalatok kölcsönös meghallgatása. A küldöttek
sok új pedagógiai eszközzel gazdagodtak,
amit most megpróbálnak továbbadni a ZIK
többi tanárának.
Rita és Bori a Balassi Bálint Intézetben
laktak ezalatt, a Gellérthegyen, Bella pedig
nővére (Emődyné Bernáth Anikó munkatársunk. Szerk.) vendégszeretetét élvezte
Szentendrén.
A második héten a ZIK-tanárok „hospitálni” mentek három határon túli iskolába.
Egy napot töltöttek Lendván /Lendava,
Szlovénia/, a Muraközben, igen közel a magyar és a horvát határhoz. Itt a Muravidéki
Magyar Önkormányzat Magyar Nemzeti
Művelődési Intézetének két képviselője,
Pisnják Mária és Gönc Katja fogadta őket.
A helységben egyetlenegy iskola van,
teljesen kétnyelvű, az órákon két tanító
(magyar és szlovén) oktat egyszerre. Két
II. és egy IV. osztályban (elemi) hallgatták
azokat az órákat, ahol a magyart mint idegen nyelvet oktatták a szlovén anyanyelvű
diákoknak.
Szállodában laktak, ott is étkeztek. A
Művelődési Intézettől könyvadományt kaptak. Interjút adtak a helyi TV-állomásnak.
Vonattal utaztak tovább.

Komárom /Komárno, Szlovákia/ történelmileg fontos magyar város a Csallóköz
keleti csücskén, volt megyeszékhely, amit
ma a határ választ ketté. Itt a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége nevében
Jókai Tibor fogadta a csapatot. A történelmi
városban szállodában laktak, és a Klapka
Vigadóban étkeztek (ahol Mária néni ﬁnomabbnál-ﬁnomabb ételekkel kényeztette
őket). Városnézés és a vár meglátogatása
mellett interjút adtak a helyi sajtónak és
TV-nek, majd a budapesti Kossuth Rádiónak
is. Innen szálltak ki két apró, magyarlakta
csallóközi faluba iskolát látogatni.
Megyercs /Čalovec, Szlovákia/ 13,5
km-re Komáromtól ÉNy-ra
fekszik, 1200 lakosa van. A
Základná Škola földszintjén
van a szlovák, emeletén a
magyar tagozat. Itt a polgármester is fogadta őket.
Tany /Tôň, Szlovákia/
picit messzebb van Komáromtól, NyÉny irányban.
Itt csak magyar tagozatos
az iskola.
Mindkét eleminek 20-25
diákja van, két tanterembe
vonják össze az I.-II. illetve a III.-IV. osztályokat.
Fotó Rita
Az oktatási nyelv magyar,
emellett van szlovák nyelvóra is.
Az iskolás gyerekek nagy szeretettel fogadták a látogatókat. Készültek a látogatásra:
tornamutatványokkal, bábszínházzal kedveskedtek, saját készítésű apró ajándékokat,
édességet (bonbont, tortát) kaptak tőlük. Egy
csomó könyvet is kaptak mindkét helyen.
A három tanár hálásan köszöni a ZIK
vezetőségének, hogy ezt a látogatást lehetővé tette számukra.
(KB)
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Zsuzsi íróasztaláról...

AZ ÚJ „MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI

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

A kisebbség, amely nagyra nőtt

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata
Milyen nehéz magyarul helyesen beszélni! Ugyanakkor milyen nagy büszkeség tudni magyarul, ápolni
a távolban ezt a nyelvet, nagyszüleinktől kapott
örökséget! Nagy felelősség, nehéz munka, de sok
örömet is okoz! Amikor a fiatalokat halljuk magyarul, amikor nótáznak magyarul, amikor látjuk, hogy
valami csak-csak ragad rájuk annak ellenére, hogy
hetente csak egyszer jövünk össze, akkor érezzük,
hogy érdemes, és nem szabad csüggedni, nem szabad
abbahagyni.
Sokszor már mi magunk, a tanárok is egyfajta
„spanyolos” magyart beszélünk. Nem furcsa, hiszen
ez a nyelv vesz minket körül, ez hat ránk elkerülhetetlenül. Gyakran nem vesszük észre, hogy spanyolból fordítunk és nyelvérzékünknek jól is hangzik,
de helytelen. Ezért fontos, hogy felfigyeljünk az
általános hibákra, amiket átveszünk az idegen nyelv
grammatikájából. Már korábban felhoztam néhány
példát, hát folytassuk a sorozatot:
* SOK EMBEREK VANNAK. (helytelen)
Érthető hiba. A legtöbb nyelv esetében, ha a „sok”
számnév szerepel, akkor a főnév is többes számban
van és az ige is. És ez logikus gondolkodás. Igen
ám, de a magyar azt mondja, ha már ott van az a szó,
hogy „SOK”, akkor már tudom, hogy többes szám.
Akkor minek mindent többes számban mondani?
Fölösleges. Néhány példa:
Tres gatos: három cica
Muchos cuadros: sok kép
Cuarenta chicos: negyven gyerek
* BELE VAN ÉRTVE (kerülendő)
Hányszor látjuk ezt különböző meghívókban, nemcsak a mindennapi beszédben, hanem kinyomtatva,
hivatalosan... A spanyolban ui. nagyon használatos
a szenvedő alak (voz pasiva. Példa: cena incluida).
De magyarul ez kerülendő! Próbáljunk magyarban
leszokni erről a „van értve, van beszélve, van véve”szerkezetről. Tehát én így fogalmaznám, hogy „A
belépő $100 a vacsorával együtt”.
Másik jellegzetes mondat „már ki van fizetve”.
Mondjuk inkább, hogy már XY kifizette. Vagy „el lett
rakva” - inkább elrakták! Magyarul ilyen szerkezetet
ne használjunk! Vigyázat!
ELTÖRTEM A PAPÍRT: Itt is a magyar nyelv
gazdagságával találkozunk. Spanyolul, ha nem
választékosan beszélünk (főleg Argentínában): se
rompió el teléfono, la hoja, el pantalón, el vaso, tehát
mindenre ugyanaz az igét használjuk kényelemből.
Igen ám, de magyarul a telefon tönkremegy, a papír
elszakad, a ruha széthasad, vagy szétfoszlik, a pohár
eltörik. Néha megdöbbent a magyar nyelv... hihetetlenül gazdag. Használjuk ki!
Ez is jó agytorna: megfigyelni és elgondolkozni
azon, hogy jól használjuk-e magyar nyelvünket, vagy
fordítunk, vagy alakítunk, vagy éppen „nyelvújítás”
módra kreálunk új kifejezéseket, s már mi magunk
sem tudjuk pontosan, mit beszélünk... Nagyon izgalmas és érdekes terület ez. Érdemes ezzel foglalkozni,
és nem beletörődni abba, hogy „örüljünk neki, hogy
egyáltalán még ennyire beszéljük a magyart”, hanem
inkább, ha már beszéljük, hát ápoljuk, gyarapítsuk,
őrizzük, és ne csonkítsuk!

Ami az íróasztalon maradt:

Kedves olvasók: múlt hónapban Várhosszúréti utunkról
irtunk, az ottani tánctáborról: főleg konkrét tényekről
számoltunk be.
Most pedig az akkor szerzett (de még mindig friss!)
benyomásokat, érzelmeket, gondolatokat szeretnénk
megosztani veletek.
Még tengerentúlon többször szóba került az elcsatolt
területeken élők sorsa. Hogyan tartják meg a magyarságukat, miként élik meg azt. Most közelről és első kézből
láttuk és tapasztaltuk, milyen magyarnak lenni Szlovákiában ill. milyen szlovákiai magyarnak lenni. Miként
küzdenek magyarságuk fennmaradásáért.
Kicsit hasonlítunk is egymásra. Ők is nehézségekkel
küzdenek a fennmaradásért, habár ezek a gondok részben
másmilyenek.
A magyar nyelv megmaradása talán kicsit könnyebb,
mert azért léteznek magyar területek, mint pl. Várhosszúrét, ahol a magyar a „hivatalos” nyelv. De náluk is vannak
vegyes házasságok, az ezzel járó nehézségekkel.
Megismertünk egy anyukát, aki serdülő lányával jött el,
és annak ellenére, hogy nagyon keveset tudott magyarul,
nagyon élvezte. Az anyuka pedig elérte a célját: felkeltette
benne az érdeklődést.
A nyelvvel kapcsolatban a magyar ﬁataloknál felmerülhet még egy probléma. Magyarul járják le az elemit és
a középiskolát, de az egyetemen szlovákul kell tanulni.
Így van, hogy az első évük nyelvtanulásra megy el. Több
tizenéves pont erről kérdezett ki egy már végzős egyetemistát, aki tapasztalatait osztotta meg velük. Többek
közt azt is mondta, hogy az tény, hogy az ő anyanyelvük
a magyar, és a szlovákot nem beszélik kitűnően. Ezt nem
kell szégyellniük! Ha kicsúfolják őket, kérdezzék meg,
hogy kellett volna helyesen mondani. Ők gazdagok, mert
egy plusz számukra a magyar nyelv.

Múlt számunkban búcsút mondtunk Balla Antal
jobbágytelki néptánctanárnak. A továbbiakban
közöljük a beígért rövid írásos emléket. Szerk.

Írásos emlékek Jobbágytelkéről
(eredeti helyesírással)

„A hodosi patak fejénél, a már ott Darvas patak nevet
öltő Csermely mellett, a Tarbükk alatt
fekszik Jobbágytelke,
végfaluja ez oldalról Marosszéknek.
Első lakói görgényi
várjobbágyok voltak,
honnan ide telepíttetve telephelyüket ez
okból neveztek így.
Hogy a marosszéki székelyek közt voltak darabontok,
kik törvényellenesen a görgényi várhoz szolgáltak, kitetszik az 1607-ki kolozsvári országgyűlés végzéséből,
hogy rólok végeztetik, hogy mivel ők is székelyek és a
szabadság őket is egyaránt illeti, ennekutánna azok is
a többi szabad székely közt, úgy mint székelyek szolgáljanak. Annak, hogy régen a marosszéki darabontok
a görgényi várhoz szolgáltak, nyoma van még más
törvényeinkben is, mivel az App. Cons. V. rész 56. oldon ez áll: „A marosszéki darabontok Görgény várához
való szolgálattól examináltatnak és a többi székelység
közé azon szabadsággal incorporáltatnak.” Különben a
görgényi várhoz az 1562-ki forrongás alkalmával tétettek
volt, s így juthatott oda s kebeleztetett később vissza
Jobbágytelke is a Székely-földhöz, egyszersmind darab
ideig jogfosztott lakói is a fennebbi törvény értelmében
visszanyervén székely szabadságukat. Jobbágytelke az
1567. évi regestrumban mostani néven fordul elő, egy
1614-ki okmányban Jobbagytelkiffalva-nak írattatik.
Jobbágytelke 1781-ben szakadt el Hódostól, s lett önálló
egyházközsége..”
(Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, Pest, 1868, 80. o.)

Sík Sándor:

Ments meg Uram!

Ne hagyj Uram, megülepednem,
Sem eszmében, sem kényelemben.
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál,
S nem vágyni többre, kis mái magamnál!
Ne törődjünk bele, hogy „hát ezek vagyunk, így
beszélünk, ez a mi valóságunk.” Törekedjünk többre,
tegyünk, javítsunk, ápoljunk, serkentsünk, tanítsunk,
tanuljunk. Akkor is, ha sokszor úgy érezzük, nem
bírjuk tovább… Igenis, bírjuk! Megy tovább! Sík
Sándor szavai éljenek mindig bennünk.

"A busz ablakából"... 2005. február 17-én érkeztek meg a Regösök
a gyönyörű fehér Jobbágytelkére, ahol Balla Antal és sok kedves
magyar család nagy szeretettel fogadta őket
Fotó Zuleika

Ebben szerintem hasonlítunk, nekünk is egy plusz a
magyar. A különbség az, hogy Argentínában-Venezuelában
felnéznek arra, akinek más az anyanyelve, vagy „kisebbségi” csoporthoz tartozik.
A magyar falvak nap mint nap küzdenek a magyarságukért. Várhosszúréten például el akarták adni a régi
Művelődési Házat egy szlovák vendéglátó-ipari üzletembernek, hogy helyette egy modern panziót építsen. De a
falu összeadta erejét és megtartották maguknak. Jelenleg
a Buzgó kocsma része. Egy nagyon eredeti, történetekben
dús kis terem, a maga színpadjával, agyontáncolt fapadlójával. Mi is ott tanultunk kalotaszegizni!
Egy idős bácsi mesélte, hogy utoljára akkor cserélték ki
a padlót, amikor ő még 6 éves volt. Szintén emlékezett,
hogy az ott tartott esti mulatságokon csak 18 éven felüliek
vehettek részt, létezett egy „felügyelő”, aki fülükön fogva
kitessékelte a kiskorúakat!
Hasonlóképpen, amikor egy ház eladó, minden lehetőt
megtesznek, hogy ez magyar kézben maradjon. Nem
utálják a szlovákokat, egyszerűen védik a falut, a magyarságukat.
Ha a falu magyar népessége a 20% alá csökkenne, akkor
elvesztik a mostani jogaikat, mint például a magyar feliratot az utcán, a falu magyar nevének megjelenését a szlovák
név mellett, valamint a magyarul történő oktatást.
Ahogy elbeszélgettünk a tánctáborban lévőkkel, ők
egyáltalán nem vágynak Magyarországra.
Gondoljuk, egyrészt persze azért, mert helyben otthon
vannak, még akkor is, ha szlovák az útlevelük. De másrészt azért, mert Magyarország és persze a benne élők
nem tekintik őket egyenrangú magyaroknak. Ez nagyon
szomorú. Nem egyszer hallottuk itt Budapesten, hogy ott
már nincsenek is magyarok, sőt nem is voltak soha, alig
egy pár faluban élt magyar.
Argentínában sokszor hallottam, ahogy a szlovákokat
okolják az ottan élők helyzetéért. De ez csak egy
leegyszerűsítés, a legnagyobb kárt a jogos magyarságukat
nem tisztelő „belterületi”, azaz a mai magyarországiak
okozzák.
Nekik azt ajánljuk: sétáljanak kocsival Szlovákia délnyugati részén és nézzék meg, hány magyar felirat van.
Álljanak meg itt-ott és beszéljenek az ott élőkkel. Nemcsak a tájszólásuk szép, hanem a szókincsük is tágabb.
Gazdagabb és sokkal szebb magyart beszélnek, mint az
átlag budapesti.
A „belterületi” magyarok kifejezést is az ottani magyaroktól hallottuk. Mert ők is magyar területen laknak,
csak Szlovákián belül.
Magyarországon sokan kérdik tőlünk, Miért lakunk itt?
Mi tetszik nekünk ebben (ezt lenéző hanggal mondják)
az országban?
Sokat tanulhatnának a „belterületiek” a határon
kívüliektől a hazaszeretetről, a magyarságról.
Mi nem csak táncokat sajátítottunk el. Lelkileg is gazdagabban tértünk haza.

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
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Herczeg Ferenc: Napváros
Maugham, Somerset W.: Színház
Mahmudi, Betty - Hoffer, William: Lányom nélkül soha
Csonka Emil: A forradalom oknyomozó története
(1945-56)
1203 Krúdy Gyula: Mákvirágok kertje (öt kisregény)
1299 Gyallay Domonkos: Erdélyi legendák
1656 Kock Pál: Pantalon asszony
1909 Mauriac, François: Sorsok
2199 Kenneth Claire: A hermelines hölgy
2639 Heiser, Victor: Egy orvos bejárja a világot
2681 Howard, P.: A csontbrigád
3187 Fényes Mária: Kacagó ária
3662 Gerencsér Miklós: Aradi napló
3683 Buck, Pearl S.: Az én édesanyám
3695 Moravia, Alberto: Egy asszony meg a lánya
4059 Forró Tamás – Havas Henrik: Arad után (vallomások, dok.)
4158 Karinthy Frigyes: Naplóm, életem
4569/70 Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanuk I.-II.
5065 Hernádi Tibor: 1956 igaz története
5220 Irving, David: Felkelés – Egy nemzet küzdelme:
Magyarország 1956
En castellano:
S-251 La revolución húngara 50° aniversario. Su repercusión
en la prensa argentina
S-265 Hungría: Informe de la Comisión Especial de las Naciones Unidas (levantamiento de octubre de 1956)
DVD
DVD-10 Esteban Rey (ópera rock)
DVD-11 México – Un son dedicado al mundo (bailes
folklóricos)
DVD-12 1956 La revolución húngara (documental)
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En recordación de un nuevo aniversario
de la gesta revolucionaria húngara de 1956

Queridos amigos:
Al llegar a Hungría hace 11 años,
Este poema surgió de la inspiración del poeta en el
en agosto de 1997, muchas cosas fondo de las cárceles de Vác, en 1955, y fue memorinos parecieron extrañas. Uno de los
zado estrofa por estrofa por los demás presidiarios,
fenómenos que advertimos es que en
ya que carecían de papel y lápiz para poder volcarlo
Anikó de Emődy, la sociedad húngara, a diferencia de al papel. Cuando los revoluotros países con pasado monárquico,
Hungría
¡“no existe” la aristocracia! Es más, cionarios patriotas de 1956
ésta goza de una especie de descrédito - o aun desprecio liberaron a los presos “en- que no es natural en ningún otro pueblo con este tipo de terrados vivos”, el poema
tradición. En las películas hacen caricaturas grotescas de ﬁnalmente pudo escribirse
ellos, en las obras de teatro pintan ﬁguras de condes vivi- y divulgarse. Fue publicado
después del exilio del autor,
dores e inservibles.
¡Nada más lejos de la realidad! Me tomó un tiempo enten- en la emigración, en Muder las causas de ello. Al comienzo tampoco entendí por qué nich. Sus restos descansan
los hermosos castillos de la nobleza se habían maltratado, en su ciudad natal, en la
los inapreciables frescos en sus paredes se taparon con una patria, cuya liberación del
mano de cal; por qué se talaron los añejos árboles de los yugo soviético le tocó aún El poeta Tibor Tollas, recitando
sus versos en la emigración
cotos de caza para hacer una cancha de fútbol; o por qué en vida. (SKH)
Foto György Németh
“desaparecieron” las obras de arte, el mobiliario antiguo,
etc. de los magníﬁcos palacios, y lo que no era ”movible” Tibor K. Tollas
fue destruido a golpes de martillo o para hacer fogatas; por
qué razón los más hermosos ediﬁcios fueron utilizados (Nagybarca, Hungría 1920 - Munich 1997):
como galpones de reparación para maquinaria agrícola
Han cubierto todas las ventanas
o, en el mejor de los casos, reasignadas a Secretarías del
con hojalata…
partido, u orfanatos… En los libros de historia ¡no se habla
de todo esto!
(Tradujo Fermín Chávez)
La verdadera razón fue el despiadado sistema comunista.
En 1948 se estatizaron los grandes y pequeños capitales, Pálidas estrellas, un pedazo de cielo:
empezando así con la llamada democracia popular, la de toda la vida no nos ha quedado sino un poco
construcción del “nuevo socialismo”, y la persecución im- de luz, estas migas de sol.
placable de todos los que tan sólo por su origen pasaron a Como esperamos
en la sombra permanente estos rayitos
ser “enemigos” de la nueva clase gobernante.
Cada vez quedan menos testigos de las épocas pasadas nos los han robado cubriendo
que puedan corregir las mentiras escritas sobre esta parte todas las ventanas con hojalata.
de la historia. ¡La enseñanza escolar queda adeudando la En la sombra permanente sin ver yo veo
verdad! No se cuenta nada sobre la cantidad de gente que hombres tostados por el sol y el mar,
se persiguió, torturó o encerró solamente por su ascen- otro mundo – problemas, alegrías;
dencia o su raíz aristocrática (o de clase media. La R.) me esperan los acantilados y las paredes,
Si hurgamos
la bahía de Nápoles, el Vesubio humeante
un poco en do- y yo estoy en la noche amarga
cumentación
con ventanas cubiertas de hojalata.
de la época,
Diez hombres: diez bocas se cierran y se abren
encontramos
como las de los pescados que mueren
cosas sorprensin decir palabra – en nuestro hoyo sombrío
dentes. En el
comemos el aire espeso ávidamente:
Szabad Nép,
comemos los olores, mezclados con la sombra,
diario popular
del pan y del excremento –
de ese entontodas las ventanas están cubiertas de hojalata.
ces, leemos
en un artícuCargando con un ramo de perfumes
lo: “Desde el
nos busca un mensajero; el viento
21 de mayo al
para bañar el alma: bosques y ﬂores
15 de junio de
en el aire fresco, el aire de las alturas soberbias –
1951 fueron
en vano nos busca el viento de occidente
d es alo jad o s
- mi amigo se ha vuelto tísico ayer
de Budapest
bajo las ventanas cubiertas de hojalata.
los siguientes Los funcionarios de seguridad solían llegar en
elementos pe- plena noche y entregar el fatídico documento educación esmerada, hablaban varios idiomas y poseían
ligrosos: 6 ex oﬁcial decretando el inmediato destierro al campo una amplia cultura. Personas y familias a quienes se les
príncipes, 52
enseñaba que “la nobleza obliga”… Que trabajaban para el
ex condes, 41 ex barones, 10 Ministros del Gobierno, 12 ﬂorecimiento de su patria y el bienestar de su pueblo.
Secretarios de Estado, 85 generales, 324 oﬁciales, 67 genLos Nádasdy, Széchenyi, Wesselényi y muchos otros más,
darmes y oﬁciales de policía, 30 propietarios de industrias, fueron mecenas de las artes y la salud, donando no poco de
46 banqueros, 53 directores de empresas, 93 comerciantes sus propias fortunas para esto. A la “alta sociedad” de ahora,
mayoristas y 105 terratenientes”.
a los nuevos ricos, ni se les cruza por la cabeza ocuparse
Todos ellos, junto con sus familias, fuedesinteresadamente del bien común, de deron desalojados intempestivamente, se les
jar algo de sus millones para una Academia
obligó irse con un mínimo de pertenencias.
de Ciencias, un Instituto de Artes, algún
Las lujosas residencias fueron entregados a
hospital. ¡Al contrario! Los “re-privatizan”
gente “del partido”. Si hoy en Buda aún ven
- y se adueñan de éstos.
hermosas mansiones semidestruidas con
Y ésta es sólo una de las desventajas de
aditamentos vulgares de plástico amarillo y
la desaparición de esta “casta”. Porque son
paredes de 2 m de altura, tratando de tapar
notables otros grandes vacíos: la falta total
el interior - que no les quepa duda: ¡así quede las reglas de cortesía, de la inexistencia
daron después de haber sido usadas por los
de códigos de urbanidad y de los buenos
“nuevos propietarios” del proletariado! Fuemodales, de lo que sufrimos día a día. Duron expropiadas de este modo más de 6500
rante 60 años no hubo de quién aprenderlos,
viviendas, dejando sin hogar a más de 12.700
no hubo modelos, ni muestra válida…
personas. Todos ellos catalogados como
No sabemos lo que es el decoro, nadie
“enemigos de la sociedad” o “elementos
sabe bien cómo se sirve o se pone una mesa.
subversivos peligrosos”, personas marcadas Esposa de ministro dedicándose a Estamos en problemas para usar el tú o el
con la “X”, gente convertida en verdaderos las ineludibles tareas diarias en su usted, cuándo debemos tender una mano,
nueva “vivienda”
parias, sólo porque su apellido demostraba
cómo saludamos a una dama, cómo encapertenecer a una supuesta casta social.
bezamos una invitación personal o una carta de negocios.
¿Cómo puede llamarse un sistema que quiso destruir Estos parámetros de conducta regularon el contacto entre
todo un segmento de la sociedad solamente por su ascen- las personas (y lo siguen regulando en muchos otros países
dencia, únicamente por suponerse que formaba parte de la europeos), hasta que aquí fueron desterrados por “idiotez
“crema”?
política”.
Al cabo de tantos años, ¿por qué no decimos aún la
Las posiciones importantes, los niveles de decisión, fueron
verdad? ¡Porque aquí también se trata de un genocidio! El ocupados por gente sin preparación, con un nivel cultural
daño causado al tejido de la sociedad por la pérdida de su paupérrimo, sin conocimientos ni profesionalismo. Esto
clase alta se siente todos los días.
generó y sigue generando estrés y agresión en los estratos
Demolieron con esto un sentimiento de orgullo nacional, sociales que, por supuesto, no desaparecieron. Usaron a la
un estilo, una elegancia y una forma de vida. Esta parte de aristocracia como el chivo expiatorio de todos los males y
la sociedad era (salvo raras excepciones) gente con una falencias. “Por culpa de ellos” el pueblo no estudiaba, “por

Sobre los muros se estrella la voz de la sirena
de un barco con turistas – la alegría y las risas
no pueden penetrar; de mujeres y sirenas,
de los cantos de verano
uno no tiene más que recuerdos.
La prisión está muda, todas las voces están muertas
¡las ventanas cubiertas de hojalata son más fuertes!
Allá lejos, en Barcelona, sobre los jardines
cae el canto de una mujer, como gotas de lluvia
refrescantes: humanas tristezas,
humanas alegrías se pierden en la noche…
Hay todavía en la noche colores, amantes…
Nuestras noches de plomo tapan nuestras orejas;
han cubierto todas las ventanas con hojalata.
Queremos tocar el terciopelo del cielo,
sentir las caricias del benévolo gran ojo
del sol – pero, ¡ay! -nada de espacio para movernos.
Vivientes, estamos encerrados en nuestro rudo ataúd
sólo hay piedras bajo nuestros dedos sangrantes
y no nos acarician sino asquerosas chinches –
han cubierto todas las ventanas con hojalata.
En Londres hay baile y las
jóvenes vestidas de seda llenan la sala.
La frescura de su cabello
se reﬂeja en los espejos.
El Occidente baila –
¿tal vez nos ha vendido para siempre?
Han cubierto todas las ventanas con hojalata.
…Antes… nuestra lengua conocía los sabores
de la primavera – lo bocados de ahora
nos hacen gemir, y llegado hasta el ﬁn
de sus fuerzas el estómago rebelde… Miseria…
Es preciso que uno trague este hedor pegajoso
hasta el fondo - todavía un sorbo, el último
bajo las ventanas cubiertas de hojalata.
En ﬁn… es el sueño, la calma… ¡Oh, no!
¡Qué sueños! Es París, colores, ﬂores,
sabores de gasolinas, botellas, tabernas,
de las luces de la noche, perfumes –
de golpe aparece el Fantasma Mudo – él oscurece los
ﬂancos
de la Colina – ¡y no habrá madrugada!
Han cubierto todas las ventanas con hojalata.
¡Que griten las radios!! ¡Que prediquen la libertad!
¡Los derechos humanos!
Aquí siente mi cuerpo
y el de millones torturados
el látigo de Stalin.
Desde Vác hasta Pekín
suena la voz de los tiranizados:
¡Poned atención, si no,
en el mundo entero
Se cubrirán todas las ventanas con hojalata!
culpa de ellos” había pobreza… Los alimentos eran caros y
había falta de trabajo… - y ahora, ¿quiénes son los responsables de los mismos males? Ellos fueron “los culpables”,
la clase de los que “hicieron desaparecer del país”.

Chozas precarias en pleno campo “reasignadas” a las personas
de origen “no deseable”

¡Esta clase, estas familias fueron negadas por su propia
patria! Pudieron elegir entre la muerte, la tortura, con suerte
una vida indigna (hubo quien encontró asilo durante años
en algún gallinero de campo) - ¡o la emigración y el exilio
de por vida de su patria! Concocemos a muchos de ellos
en la diáspora, que gracias a Dios eligieron esta última
posibilidad.
Me despido con cariño, dejándolos reﬂexivos.
Anikó de Emődy
Esta carta de Anikó trata el mismo tema del artículo de la portada.
El tema es de suma actualidad e importancia. La R.

Sra. húngara, 88 años, sana, busca dama de compañía
de mediana edad, conﬁable, con antecedentes o recomendada. En Wilde, habitación confortable, poca tarea.
Remuneración a convenir. Llamar Sra. Katy 4206-8836
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Flor Faragó: (*)

Sándor Márai (1900-1989): Oda a un burgués exquisito

Quien lo leyó, sabe
que las páginas de sus
libros seducen desde el
primer instante. Basta
sólo con adentrarse en
el mágico universo de
su obra, donde abundan intensas reﬂexiones sobre la vida, para
El joven Márai, en los caer en las redes de
años de sus primeros este escritor húngaro.
éxitos en Hungría
Sin embargo, como les
sucedió a tantos otros autores, al momento
de su publicación sus textos no alcanzaron
la trascendencia internacional merecida.
En la última década, resurgió con inusitada fuerza. Hombre de intensa vida y gran
sensibilidad escribió reﬂexiones que apasionan, subyugan y emocionan al lector de
una manera poco común. Un recorrido por
estados inherentes al ser humano - como el
amor, la pasión, la amistad, la traición, el
sexo, la soledad, la hipocresía, los celos, la
vida y la muerte - se torna increíblemente
palpable para quien lee sus obras. Y resulta
imposible evadirse de ese universo analítico que Sándor Márai teje, sin dejar palabra
librada al azar, a medida que avanzan las
páginas hasta llegar, en muchas de ellas,
a puntos de máxima tensión a través de
extensos diálogos y monólogos de sus
misteriosos y a veces oscuros personajes,
diálogos atravesados por todo tipo de
sentimientos y donde la superposición del
pasado con el presente se plantea de forma magistral. Es fundamental leer a este
escritor con detenimiento, con atención, si
es posible con “lápiz en mano” para marcar
pasajes y hasta páginas enteras…
Sándor Márai puede resultar un autor
desconocido para muchos, ya que sus
obras fueron redescubiertas a ﬁnes de la
década de 1990, tras años de prohibición
impuestos por el comunismo que intentó
borrar su pluma. Hoy es considerado uno
de los máximos exponentes de la literatura
europea. Sus textos revelan pensamientos
brillantes y melodramáticos, además de
situarnos en la Europa de la época de entreguerras, en escenarios que nos transportan
a la vida de la burguesía pre-comunismo.
“La pátina de nostalgia que el escritor parece sentir por un mundo que desaparece,
termina cautivando a los lectores”, asegura
Fernando Fagnani, gerente general y editor
de Edhasa.
Leer una novela de Márai implica volcarse de lleno en el terreno de las relaciones
humanas y experimentar cómo el pasado
inﬂuye, inevitablemente, en el presente:
todo vuelve. Sus historias son ricas en
secretos, confesiones, melancolía; y hacen
hincapié en aquello que en un momento determinado no fue dicho y que hoy emerge
con una fuerza incontrolable desde el alma
porque ya no puede contenerse más.
“Hay un misterio evidente en sus obras,
no en lo que ellas dicen, sino en el silencio de las entrelíneas”, señala el novelista
argentino Leopoldo Brizuela, un apasionado por la obra del escritor húngaro. “Es
notoria su prosa tersa, el tono grave, las
sutilezas constantes, expresadas sin embargo con una claridad casi escandalosa. Sus
novelas tienen menos que ver con la novela
típicamente burguesa del siglo XIX, que
con las tragedias griegas. Eso nos fascina
de Márai: trata los temas - como el amor,
la traición, la soledad - con un tono de
antaño, propio de un escritor de la primera
mitad de siglo, pero sin caer nunca en el
anacronismo. Leerlo es como abrir un baúl
que estuvo cerrado durante décadas, y que
conserva en perfecto estado lo que guarda”,
agrega Fagnani.

Descubriendo a Márai

Mucho se habla hoy de la obra de Sándor Márai. Pero ¿quién fue realmente este
autor húngaro que transitó, de manera
impecable, por inﬁnidad de géneros como
la narrativa, la poesía, el periodismo, el
ensayo y el teatro?

Descendiente de una rica familia
de origen sajón, afincada desde
hacía siglos en la Monarquía Dual
Austro-Húngara (mal llamada Imperio. La R.), Sándor Károly Henrik
Grosschmied de Mára nace el 11 de
abril de 1900 en Kassa, ciudad de
Hungría (que desde 1920, por obra
del Tratado de Trianón, pasó a integrar Checoeslovaquia con el nombre
de Košice). Dada su privilegiada
posición social, durante el gobierno irredentista de entreguerras de
Nicolás Horthy (1920-1944), en su
temprana juventud Márai viaja por
distintos países europeos. Allí experimenta
de cerca las vanguardias y la vida bohemia
de la década de los 20, que marcan la vida
cultural de ciudades cosmopolitas como
Londres, París y Berlín. Y da sus primeros
pasos en el periodismo: en Alemania estudia la profesión y trabaja para el prestigioso
diario Frankfurter Zeitung.
A ﬁnes de esa década regresa a su querida Hungría pos 1920 que, sin dudas, ya no
es la misma que
lo vio nacer, y
tras casarse con
su gran amor,
Ilona Meztger
- “Lola” -, se
instala en Budapest. Su primera
novela exitosa,
“Los Jóvenes
Rebeldes”, se
publica en 1930
y durante ese
decenio Márai
se convierte
en uno de los
Con su gran amor, Lola
escritores más
prestigiosos de la literatura centroeuropea.
Pero sus tiempos de gloria son efímeros. En
1939 muere de hemoﬁlia su hijo Kristóf,
de pocos meses, y los cruentos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial,
más las consecuencias en su país de origen,
signan su vida.
La ocupación soviética en Hungría
desde 1944 y la instauración del régimen
comunista cortan las alas a Márai. En la
destrucción pierde sus libros, archivos,
papeles. Los rusos lo tildan de escritor “decadente y burgués”. En 1948 deja Hungría
para siempre, acompañado por su mujer
y un hijo adoptivo, y su valiosa obra es
prohibida. Sus textos posteriores estarán
marcados fuertemente por el sentimiento
de desarraigo y por la añoranza de sus
raíces, que nunca lo abandonarán.
El escritor recala primero en Nápoles, Italia, hasta 1954; y luego
en Estados Unidos,
lugar que detestaba, y
donde, después de la
muerte de su querida
compañera y vencido
por la soledad y la
melancolía, se quita
El Márai de 89 años la vida a principios de
en San Diego, poco 1989. Pero ¡qué paantes de quitarse
radoja!: tan sólo unos
la vida
meses después de su
suicidio, cae el Muro de Berlín y se opaca
la estrella del comunismo. Por desgracia,
Márai murió sin saber que sus obras serían
redescubiertas y veneradas una década
después tanto en su país, como en el mundo
entero por medio de buenas traducciones.
“Las novelas de Márai comenzaron a
conquistar a millones de lectores a nivel
mundial a partir de 1999. Y mucho tiene
que ver el misterio que hay en ellas, en el
silencio de sus personajes, en la oscura motivación de sus acciones y en sus reposos
tensos, en las sombras de esos escenarios
opulentos y decadentes, ya para siempre
perdidos”, indica Brizuela.
En las ediciones de La Salamandra, las
obras de Márai llegaron a la Argentina en
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Ecos del gran baile
de gala scout, a sus
50 años
Mis Estimados:
Fue una sabia decisión ir al baile y visitarlos. Nos sentimos regio.
Felicitaciones por todos los arreglos y
organización del gran baile: ¡10 puntos!
Ilona Koszka de Kiss (Brasil)

El homenaje póstumo: Monumento en
su ciudad natal, Kassa

2002. “Y el boom se desató más o menos
a mediados de 2003. Desde entonces no
ha parado, más bien ha ido creciendo mes
a mes”, subraya Fagnani.
“Márai es el autor del desengaño, de la
melancolía. Su recuperación, enmarcada
en la de la gran literatura centroeuropea,
ha coincidido con un momento de cambio
en el que la separación entre la Europa del
Este y del Oeste dejaba de tener sentido.
El fue consciente de que su mundo se
acababa y tenía que apresarlo en su obra”,
analiza el español Juan Milá, editor de
La Salamandra, que recuperó las obras
del escritor apenas comenzado su resurgimiento.
Pero el primer “redescubridor” de
Márai fue Roberto Calasso, presidente de
la prestigiosa editorial italiana Adelphi,
quien halló obras del escritor húngaro
traducidas al francés, quedó fascinado
con ellas y adquirió sus derechos para
poder publicarlas en todos los idiomas.
Así, en 1998 aparece “El último Encuentro” y comienza el éxito póstumo y
merecido del autor europeo, que ya lleva
una década.
En pleno auge del escritor, la editorial
española Universitat de Valencia publicó
en 2005 “Sándor Márai. Una vida en imágenes”, una biografía ilustrada que aporta
datos e información para comprender el
trasfondo de su vida y su obra. “Es un libro
que recupera parte del archivo fotográﬁco
de la familia de un escritor que construyó
un laberinto en el que se confunden los
hechos, los recuerdos, la biografía y la
ﬁcción de una manera singular”, subraya
su autor, el ﬁlólogo húngaro Ernő Zeltner.
En la Argentina, la primera edición de este
libro comenzó a venderse en 2006 con
excelentes ventas.
“Uno mantiene en silencio, durante
toda su vida, las cosas más importantes.
A veces, incluso, hasta se muere así. Sin
embargo hay casos en que se presenta la
ocasión de decir esas cosas…y entonces
uno ya no puede ni debe mantenerse
callado”, escribe Márai en La Herencia
de Eszter.
Él sí tuvo su oportunidad: él supo
decirlo todo, y más también.
(*) Extracto de una nota publicada en la
revista de El Cronista 15.8.08 – agradecimiento a Dr. Andrés J. Faragó
(Las obras de Márai traducidas al castellano
pueden prestarse de la biblioteca circulante
húngara HKK, en el Club Hungária. La R.)

Queridos todos:
Acabo de ver las fotos del Cserkészbál…
Me encantó verlas, y me emocioné (¡sí, me
largué a llorar!) viéndolos a todos ustedes.
Las “Egerek” preciosas, una más linda
que la otra. Había elsőbálosok que no conozco (o no reconozco en las fotos).
Tantos díszmagyarok, tantas parejas,
tanta gente…
Es el segundo Cserkészbál que me pierdo,
pero éste sí me dolió sinceramente. Los
extraño más de lo que pensaba, de eso me
acabo de dar cuenta. Los quiero un montón.
Cili Kerekes
(actualmente de paso por Colombia)
(¿Cuándo se decidirá regresar Cili? La R.)
Querida Maggi:
¡Muchas gracias por la invitación! Todos
la pasamos muy bien, y el próximo año voy
a tratar de llevar a mi mamá.
Realmente es emocionante ver cómo
hay gente que se preocupa y usa parte de
su tiempo en resaltar y mostrar usos y costumbres de sus ancestros.
Mis hijas curiosas vieron las fotos y ¡ahora se anotaron para la próxima!
Nuevamente gracias, y un beso
Francisco Deák
(invitado por Magdi Képíró)
Kati:
¡Felicitaciones por la super-ﬁesta de la
comunidad húngara! Me pareció espectacular. Sé que trabajaste mucho para que todo
saliera tan bien.
Besos,
Isabel Piñero
(cuñada de una amiga de Kati Kemenes)
A las CHICAS... y compañía:
Queria hacerles llegar mis felicitaciones
a ustedes, y a cada uno de los que trabajó
para el megaevento, que lograron realizar
el día sábado 30 de agosto. Con ojo totalmente crítico, ¡para mí y fue un ÉXITO
completísimo!
Desde cada uno de los puntos de vista:
No se habló mucho, se reencontró mucha
gente, se cenó excelente, muy buena música, y muy linda ambientación. ¿Qué más se
puede pedir para pasar una buena y hermosa
noche? Ésta lo tuvo todo…
Ojalá hayan quedado conformes con el
catering de Alexis. Por lo que me dijeron,
así fue.
Besos, y ¡nos mantenemos en contacto!
Pamela Sánchez

Simpático concierto

El 5 de octubre a las 17.30
hs. los alumnitos del Taller
“Musichicos”, de Natalia
Cháneton Takács, para niños
a partir de 4 años, darán un concierto con
obras de Diabelli, Kabalewsky, Clementi,
Satie, Bartók, Rollin y algunas piecitas
compuestas por ellos mismos.
Scala de San Telmo, Pje. Giuffra 371,
Capital. $10 (con reserva).
Tels.: 4861-3854 / 15-5843-1002
info@musichicos.com.ar

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!

1. id. Arany László / Álvarezné Zöldi Viktória - 2. Haltenberger Ányos Beatrix - 3.
Papp Istvánné, Bernáth Bella - 4. Tarafásné Leővey Borbála (S.Fe) - 5. Csaba Miklósné
/ Hajdú Martina / Jeffrey Teréz / Lomniczy Micaela / Szőnyiné Mészáros Erzsébet
(MO) - 6. Becske-Enrietto M. Emilia / Kesserű Istvánné, Balogh Judit / ifj. Lovrics
János - 8. Bonapartian Dani / Falcione Árpád - 9. Kozempel Eszter - 11. Colliané
Theész Anna Rózsa / Sebestyén József - 12. Szentiványi Miklós - 13. Ángyán Béláne
/ id. Gröber Bernát / Roósz Krisztina - 14. id. Papp Ernő - 15. Gröber Lisa / Kovács
Olga - 16. Lajtaváry Zsuzsi - 17. Lajtaváry András és Richárd / dr. Venesio Kerekes
Gabi - 18. Domínguez Alex - 19. Nádházi János - 20. Benedek Lászlóné - 21. Berkes
László - 22. Megyery Edith és Cristina - 24. Kádár Róbert / Zöldi Márton - 25. Moauro
Héctor / dr. Venesio Kerekes Szilvia - 26. Kádár Zsuzsi - 28. Kádár Károly / Pósfay
Tamás - 29. Molnár László
Isten éltesse az ünnepeltjeinket! ¡Feliz cumpleaños!
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Alicia Fedor de Diego (Caracas) (*):

¡GLORIA VICTIS! – HUNGRÍA 1956

El levantamiento del pueblo húngaro que estalló el 23 de octubre
y fue derrotado el 4 de noviembre de 1956,
pasó a la historia como una gesta sin par de lucha por la libertad
Hace 52 años, en la fría madrugada del
4 de noviembre de 1956, la supremacía
militar del imperio soviético da inicio al
sangriento aplastamiento de la revolución
húngara. 600 tanques blindados y 200 mil
soldados del ejército soviético invaden las
calles de Budapest. La heroica resistencia
de la población, sobre todo de la juventud,
queda brutalmente aniquilada: los cócteles
molotov y los fusiles no son suﬁcientes
contra la artillería y la fuerza aérea de los
soviéticos. En pocos días, los revolucionarios son derrotados y Hungría vuelve a caer
en las garras del sistema comunista. Quedó
enterrado el sueño de volver a ser hombres
y mujeres libres de una nación soberana.
Pero el sacriﬁcio no fue en vano. El colosal
imperio soviético empezó a tambalearse.
Fue la primera piedra de la avalancha que
culminó con la caída del muro de Berlín en
1989 y la subsiguiente desintegración del
imperio soviético.
Hungría rindió su tributo a la libertad: varios miles de muertos, innumerables heridos,
cientos de encarcelados que posteriormente
fueron ejecutados, más de 200 mil refugiados esparcidos por el mundo entero. Su
crimen: ¡sublevarse en contra de un régimen
totalitario! Un régimen que no toleraba la
disidencia política, la libre expresión de
opiniones, un régimen que imponía el pensamiento único, prohibía el libre tránsito de
sus ciudadanos más allá de las fronteras del
país, adoctrinaba a los niños desde la más
tierna infancia, vetaba el derecho al estudio
y al trabajo por el origen social o como re-

presalia por disentir de la doctrina única, un
régimen que arrojó a la población a la más
cruenta miseria arruinando por completo
la economía de un país, otrora “el granero
de Europa”, un régimen donde no existía
la propiedad privada, donde se castigaba
al que no le rendía culto al líder supremo,
donde la “nueva elite” gozaba de toda clase
de privilegios económicos y sociales mientras el ciudadano de a pie tenía que hacer
cola para comprar la ración de pan del día,
un régimen que oﬁcialmente se tildaba de
demócrata, pero donde los más ilustres
intelectuales y artistas estaban condenados al silencio o al exilio - ¡pero para qué
continuar! Los testimonios de lo hasta aquí
descrito se encuentran archivados en los
centros de información reales y virtuales
en el mundo entero. Las ceremonias, los
monumentos, las creaciones literarias y
artísticas, los grandes y pequeños escritos
publicados “in memoriam” de esta gesta
heroica deben servir una sola causa: ¡alertar, alertar a los pueblos del mundo para
que nunca, nunca jamás se dejen despojar
de su libertad individual y colectiva en
nombre de ninguna ideología o -ismo radical y extremista, sean éstos de derecha o
de izquierda!
Hungría rindió su tributo, mientras el
mundo libre contemplaba en silencio su
lenta agonía. ¡GLORIA A LOS VENCIDOS!

(*) Profesora Titular Jubilada Universidad
Simón Bolívar http://www.hungria.es/spanyol/
historia/historia56.htm

- Acontecimientos -

El jueves 4 de septiembre se recordó oﬁcialmente – como todos los años – el Día
del Inmigrante. En representación de la colectividad húngara tomó parte una pequeña
delegación, completada por el representante
oﬁcial del Gobierno de Hungría. Ver fotos.

Dora de
Lányi y
Pablo
Bauer,
con la
bandera
húngara

izq.-der.: András Drexler PhD, 1er Consejero de
la Embajada de Hungría, Katalina de Hefty, Dora
de Lányi, Pablo Bauer y Magdalena Paál

EL RINCÓN DE
MAUSI

TARTA DE MANZANAS
Ingredientes
Masa:
harina 250 gr
manteca 140 gr
azúcar impalpable 80 gr
sal 5 gr
huevo 1
esencia de vainilla
Relleno de manzanas:
manzanas picadas 3
manteca 30 gr
azúcar 30 gr
agua 30 gr
fécula de maíz 1 C
limón 1 u
Preparación
- Masa: Hacer un sablage con la harina
y la manteca. Disponerla en forma de aro.
Colocar en el centro el azúcar impalpable,
la esencia de vainilla y el huevo. Incorporar poco a poco la harina. Aplastar la masa
contra la mesada hasta que quede bien lisa.

Llevar a la heladera (cubierta con ﬁlm).
Extender y colocar en una tartera.
Dejar descansar la masa en la heladera
antes de llevarla al horno (180°C). Cocinar
en blanco.
- Compota de Manzanas: Cortar las manzanas en cubos. Colocar en una cacerola las
manzanas, el azúcar, la manteca, el agua, el
jugo de limón, un poco de vainilla. Dejar
cocinar hasta que se evapore casi todo el
jugo, luego agregar la fécula disuelta en un
poco de agua y cocinar hasta que espese.
Cuando esté lista, dejar enfriar. Rellenar
la tarta y decorar la superﬁcie con rodajas
ﬁnas de manzana en forma de remolino,
formando en el centro una rosa. Llevar al
horno a gratinar. Al retirarla pincelar la
superﬁcie con mermelada reducida.
La masa se conserva 3 a 4 días envuelta
en un plástico en la heladera. Soporta congelación. Normalmente se prepara el día
anterior a su utilización. Esta masa se puede
realizar a máquina con la ayuda del gancho
a primera velocidad. Trabajarla hasta obtener el sablage. Luego verter el resto de los
ingredientes hasta que se una.

SP. III

Estamos organizando para el 29 de noviembre próximo una ﬁesta con asado, para
conmemorar la inauguración del Hogar San Esteban en el año 1964. El histórco
documento original contiene más de 120 ﬁrmas, no todas legibles. Rogamos a los ﬁrmantes (o a los que los conocieron) avisarnos ¡para poder enviarles una Invitación
de Honor a los ilustres ﬁrmantes! Llamar a László Molnár Tel.: 4764-6126.

NOS ESCRIBEN
Estimada Zsuzsó:
Soy una de las cinco integrantes del grupo de magyar
asszonyok que nos reunimos semanalmente a
estudiar el idioma y, de paso, charlar, compartir y también alimentar el espíritu y un poco
el estómago. Recibimos mensualmente el
Argentínai Magyar Hírlap que suscribió Elsa
Simonsini de Re, y nos repartimos las hojas
para tratar de leer lo que podemos entender.
Me encanta entender algunas de las notas del
diario, aunque nuestro vocabulario es muy
limitado.
Mi deseo es saber si me pueden ayudar a
comprobar algunas direcciones de familiares
de mis padres, unos en Hungría y otros creo
que de Eslovaquia. El problema es que estos
datos son de más de 30 años, cartas que
encontré que le enviaban a mi édesanyám y
ahora, gracias a lo que vamos viendo semana
a semana, ¡aprendí a leer!
Mi mayor deseo sería comunicarme con
ellos. Como vi en el diario que reciben correspondencia de Magyarország, quisiera saber
si de alguna forma sería posible comprobar
estas direcciones.
Le agradezco la atención, espero pueda contestarme y sobre todo darme una esperanza.
Sok puszit, köszönöm szépen.
Rozi Vogel, Santa Fe
Trataremos de complacerla dentro de
nuestras posibilidades. Tenemos una ﬂamante
ayuda en Budapest, Lisa Gröber, que es muy
servicial y un gran apoyo. ¡Afectuoso saludo
al Círculo! La R.
----Estimada Zsuzsó:
El concierto de cimbalom de Viktória Herencsár en la Asociación de Católicos Húngaros me pareció bellísimo: tuve la oportunidad
de ﬁlmarlo, así que pronto lo subiré a la red.
Su música me pareció un oasis mágico en
medio de la ciudad, y el tiempo, estoy segura,
se detuvo. Ya había tenido la oportunidad
de escucharla en la Fiesta del Palacio San
Miguel, pero allí, en el Mindszentynum, me
resultó de ensueño, por lo íntimo que ofrecía
el lugar. ¡Por cierto, no conocía este espacio
tan lindo y cálido, me gustaría mantener algún

contacto con ellos! Cariños
Natalia Cháneton Takács
Taller de Piano y Música
“Musichicos”
http://musichicos.blogspot.com
----Carta publicada en La Nación (*)
Inseguridad
Señor Director:
“El contrato social implica que los ciudadanos renunciamos a ciertos derechos y una
parte de nuestros ingresos en favor del Estado;
éste, en cambio, nos tiene que proveer de
ciertos servicios, entre otros seguridad. Está
clarísimo que este Estado, y la provincia de
Buenos Aires en particular, no cumplen para
nada con su parte del contrato.
“Los ciudadanos pagadores de impuestos
tenemos que contratar servicios particulares
de seguridad, y así seguimos viviendo con
miedo, observando con espanto los crímenes
aberrantes que se están cometiendo día tras
día a nuestro alrededor, ¿No habría llegado
el momento, entonces, de la desobediencia
impositiva?”
Isabella Berczely (DNI 92.393.727)
(*) (18.8.08)

Conferencia

El sábado 6 de septiembre en el Colegio San
Ladislao, el Dr. Jorge Puricelli pronunció una
conferencia titualda: “Genética y Eugenesia ¿una
relación peligrosa?”
Foto Jakab

esgrima hungária:

Seguimos compitiendo...
En plena temporada, los
esgrimistas del Club Hungária traen sus medallas.
El Campeonato de la
República (Mendoza,1617 de agosto) tuvo como
campeón de sable masculino a Guido Mulero. Ese
mismo sábado en el CeNARD se disputó la 3º Prueba de Ranking
Infantil de la F.E.C.B.A. donde se lucieron
nuestros más jóvenes tiradores obteniendo
estos resultados
cada uno en la
categoría correspondiente:
1º Candelaria
Bogliano
1º Mateo Petinato
2 º M i l a g ro s
Barrios
2º Lourdes Petinato
3º Manuela
Ducatenzeiler
3º Gabriel Baizq.-der.: Milagros Barrios y
rrios
Candelaria Bogliano
El 30 y 31 de agosto en el CeNARD se
tiró la 2º prueba del Ranking Nacional.
Trajeron medalla
1º Guido Mulero sable masc. de cadetes
1º László Gáspár espada masc. juvenil
2º Esteban Gavajda sable masc. juvenil
3º Guido Mulero sable masc. juvenil
Otra vez en Mendoza, esta vez con la 4º
Prueba del Ranking Nacional de Mayores, nos trajeron trofeos:
2º László Gáspár espada masculina
3º Guido Mulero sable masculino

Fotos de las Olimpíadas
Compilado por
Henriette Várszegi

Mº Augusto
Mazzini estuvo
en Pekín
durante las
Olimpíadas
Húngaros (¡de Hungría!) alentando a su equipo
en polo acuático (ganaron medalla de oro, por 3ª
vez consecutiva)

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

* un deporte moderno *

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

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

SP. IV

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

ESEMÉNYN APTÁR

2008. OK TÓBER

Október 4, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör előadás. Keve Miklós „Egy
csodálatos találmány: A kromatográﬁa kifejlesztése és alkalmazásai”. Tea.
Szent László Iskola
Október 5, vasárnap, 17 óra: García Mata atya búcsúmiséje. Teadélután.
Mindszentynum
Október 11, szombat, 13-14.30 óra: ZIK tanári továbbképzés és összejövetel. Szent László Iskola
Október 18, szombat, délután: Anyák napja megünneplése a cserkészfoglalkozások keretében. Hungária
Október 25, szombat délután: Kiscserkészek kirándulása a tűzoltókhoz,
nagycserkészek raji kirándulása
Október 26, vasárnap, 17 óra: Ünnepélyes megemlékezés az 1956-os
Forradalom és Szabadságharcra. A ZIK rendezésében. Hungária
Október 26, vasárnap, 18.30 óra (az 56-os tiszteletadást követően):
„Írjunk magyarul / Beszéljünk magyarul I,II,III”: Lajtaváryné Benedek
Zsuzsi tankönyvének bemutatója és a Svédországi Anyanyelvi Tanácskozás
beszámolója. A ZIK rendezésében. Hungária
2008 NOVEMBER
November 2, vasárnap, 11 óra: Földes Ferenc atya Mindszentek-Halottaknapi misét mond. Utána ismerkedési ebéd. 10 hónapra marad. Ifjúságnak
ingyen. Asztalfoglalás: 4864-7570 Mindszentynum
November 2, vasárnap, 12.30 óra: Valentín Alsinai Magyar Dalkör 74.
évfordulója. Sans-Souci zenekar. Asztalfoglalás: 4244-1674 / 4208-6333
November 8, szombat, 11 óra: 8. Gorondy-Pálos-Májerszky kupa, ifjúsági
vívóverseny, a Hungáriában és a Szent Lászlóban
November 8, szombat, 21 óra: A Magyar Ház, BAME, OMKE fúziójából
létesült Hungária Egyesület alapításának 35. évfordulója. Díszvacsora.
Érdeklődés: Zombory család 4742-6168. Asztalfoglalás: Hungária
November 9, vasárnap 10 óra: Reformáció ünnepe, úrvacsoraosztással.
Igehirdetés spanyolul. A templom felszentelése 50. évfordulójának ünneplése, fogadással. Magyar Református Egyház

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 albumban, valamint a
www.gfoto.org honlapon megtekinthetők. Árak méretek szerint.
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
www.mindszentynum.org

- A hónap 1. vasárnapján 17 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

Társasutazások 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.:

OCTUBRE 2008
CALENDARIO DE OCTUBRE 2008

ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Sábado, 4 de octubre, 16 hs.: Conferencia en húngaro de Nicolás Keve.
Té. Colegio San Ladislao
Domingo, 5 de octubre, 17 hs.: Misa de despedida del P. García Mata.
Té. Mindszentyum
Sábado, 11 de octubre, 13 a 14.30 hs.: Curso para docentes del ZIK.
Colegio San Ladislao
Sábado, 18 de octubre: Festejo Día de la madre durante la actividad
scout. Hungária
Sábado, 25 de octubre: Lobatos visitan a los bomberos; scouts
excursión de rama
Domingo, 26 de octubre, 17 hs.: Conmemoración de la Revolución
de 1956. Organiza ZIK. Hungária
Domingo, 26 de octubre, 18.30 hs.: Presentación del libro de lengua
húngara de Susana Benedek de Lajtaváry. Relato de las Jornadas de
Lengua Materna (Suecia). Organiza el ZIK, en húngaro. Club Hungária
NOVIEMBRE 2008

Domingo, 2 de noviembre, 11 hs.: Misa por los difuntos. P. Ferenc
Földes. Almuerzo de confraternización. Jóvenes gratis. Reservas: 48647570. Mindszentynum
Domingo, 2 de noviembre, 12.30 hs.: Almuerzo 74° aniversario del
Coro de Valetín Alsina. Orquesta Sans-Souci. Reservas: 4244-1674
Sábado, 8 de noviembre, 11 hs.: 8° Torneo juvenil Copa GorondyPálos-Májerszky, en Hungária y Colegio San Ladislao
Sábado, 8 de noviembre, 21 hs.: Cena de gala del 35° aniversario de
la fundación del Club Hungária por fusión del Centro Húngaro, BAME
y OMKE. Información Flia. Zombory 4742-6168. Reservas Hungária
Domingo, 9 de noviembre, 10 hs.: Fiesta de la Reforma, con Santa
Cena. Sermón en castellano. La Comisión Directiva invita a los ﬁeles,
allegados y amigos al festejo del 50º aniversario de la inauguración de
la iglesia, con recepción. Iglesia Reformada Húngara

Día de la Madre...

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

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

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.

Madrecita mía,
madrecita tierna,
déjame decirte
dulzuras extremas.
Es tuyo mi cuerpo
que juntaste en ramo
deja revolverlo
sobre tu regazo.
Juega tú a ser hoja
y yo a ser rocío,
y en tus brazos locos
tenme suspendido.
Madrecita mía,
todito mi mundo,
déjame decirte
los cariños sumos...
Gabriela Mistral

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 NOVIEMBRE:
10 de OCTUBRE

(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

