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„A vélemény szabadsága mindenekelőtt a vélemény alkotásának és
kinyilvánításának a szabadsága mindenki számára, még és különösen akkor is,
ha ez a vélemény nem egyezik a kormányzók véleményével.
Az az ember, akinek nincs joga nemet mondani, csupán egy rabszolga.”
(Arthur Koestler)
„Egy szabad államban helyénvaló, ha mindenki azt gondolja, amit akar,
és mindenki azt mondja, amit gondol”.
(Spinoza)

Petőﬁ Sándor:
Lapok 1848-as naplójából
„Pest, március 15-én 1848

Szabad a sajtó! ...
– Ha tudnám, hogy
a hazának nem lesz
rám szüksége, szívembe mártanám
kardomat, s úgy
írnám le haldokolPetőﬁ emlékhely a
segesvári csata (1849. va, piros véremmel
július 31) emlékművénél e szavakat, hogy
itt álljanak a piros
betűk, mint a szabadság hajnalsugarai.
Ma született a magyar szabadság, mert
ma esett le a sajtórul a bilincs ... Vagy van
olyan együgyű, ki azt képzelje, hogy szabad sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek
szabadsága?
Üdvez légy születésed napján, magyar
szabadság! Először is én üdvezellek, ki
imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvezellek oly magas örömmel, a milyen
mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk
tégedet!
Oh szabadságunk, édes kedves újszülött,
légy hosszú életű e földön, élj addig, míg
csak él egy magyar; ha nemzetünk utolsó
ﬁa meghal, borulj rá szemfedő gyanánt ...
s ha előbb jön rád a halál, rántsd magaddal
sírodba az egész nemzetet, mert tovább
élnie nélküled gyalázat lesz, veled halnia
pedig dicsőség!

Ezzel köszöntlek, ez legyen útravalód
az életben. Élj boldogul! Nem kívánom,
hogy ne találkozzál vészekkel pályádon,
mert az örökké nyugodt élet félhalál, de
legyen mindig férﬁerőd a vészeken diadalmaskodni!
Késő éj van. Jó éjszakát szép csecsemő... Szép vagy te, szebb minden országbéli testvéreidnél, mert nem fürödtél vérben, mint azok, téged tiszta örömkönnyek
mostak; és bölcsőd párnái nem hideg, merev holttestek,
hanem forró,
dobogó szívek.
Jó éjszakát! ...
Ha elalszom,
jelenj meg álmamban úgy,
a milyen nagynak, ragyogónak, a világtól
tiszteltnek én
reméllek!”
(Megjelent a
Délamerikai
Magyarság
1981. március
15-i számában)

A költő feltételezett elestének
helyén, Fehéregyházán (Erdély, Maros megye, románul
Albeşti, 1924-ig Feriház, németül Weißkirch bei Schäßburg)

Stirling György (Eger):

Barack Obama a Fehér Házban
- néhány gondolat -

Szerk. megj.: Mire megjelenünk,
Obama elnök és az észak-amerikai polgárok mézesheteinek már vége. Azonban
a január-februári lapzárta után beérkezett cikket tartalmának fontosságánál
fogva a késés ellenére közöljük.
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2009. január 20-án történelmi napot élt
át Washington: felesküdött és elfoglalta
hivatalát Amerika 232 éves történetének
első színesbőrű elnöke. Barack Husszein
Obama az Egyesült Államok 44. elnökeként tette le az esküt, és népszerűségét az
esemény iránti felfokozott érdeklődés is
mutatta. Az Inauguration Day négyévenként ismétlődő örömünnep az Egyesült
Államokban, és az eskütétel, az első elnöki beszéd, az ezt követő látványos parádé
a Pennsylvania Avenuen a múltban is mindig százezreket vonzott, de olyan rengeteg
embert, amennyi ezen a napon Obamát
ünnepelte, még egyetlen eddigi elnök
beiktatásán sem lehetett látni. Roskadásig
megteltek a Capitolium nyugati frontján
és a parádé útvonalán ácsolt tribünök, a
Mallnak a Washington Monumentig s a
Lincoln Memorialig nyúló hatalmas téglalapján pedig annyian szorongtak, hogy
egy gombostűt sem lehetett volna leejteni.
A nagy hideg ellenére sokan már kora
reggel elfoglalták helyüket, hogy minél
közelebbről lehessenek tanúi az esemény
minden mozzanatának, amelyeket egyébként a város több pontján felállított óriási
vetítőkön is ﬁgyelemmel lehetett kísérni.
Az ország minden sarkából mintegy két-

tal
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2009. MÁRCIUS

(LXXIX. évf. 15.854. sz.)

A SZERKESZTŐ ÜZENI
Jelen számunkkal
(AMH Nº 48) befejezzük 4. évfolyamunkat.
Az emigrációs (vagy, ha
akarjuk, nyugati) magyarság
lapkiadására visszatekintve megállapíthatjuk, hogy
g ya kor t a adódt a k ug yan
időszakos új kiadványok, de
ritka jelenség az éveken át
tartó folytonosság; más szóval, a II. VH utáni évtizedek
alatt kevés olyan sajtótermék
született, amely 4 éven át és
azon túl „kibírta” a folyamatos megjelenést.
Amikor 2004 januárjában megszűnt a
Czanyó Adorján által 27 éven át kitartóan
és szeretettel szerkesztett Dél-amerikai
Magyar Hírlap, kolóniánk hirtelen összekötő kapocs, híradó nélkül maradt. Pedig
az argentínai magyarság megszokta, hogy
„van újság”. Faragó Rezső újságíró (1887
Nagylak, Erdély – 1953 Buenos Aires)
1927-ben érkezett meg Argentínába, és
1929. június 29-én indította meg a Délamerikai Magyarság-ot, az „ezeréves
Magyarország ismertetésére”. 20 éven
át szerkesztette a lapot, amíg 1949-ben
adta át a jogfolytonossággal bíró utódjának. Ezután sok szerkesztő, sok névcsere
következett, amíg Czanyó Dodó a lapot
átvette, egész megszűntéig.
Egy év újságtalanság után aztán 2005
márciusában megindultunk, mint DélAmerika egyetlen magyarnyelvű sajtóterméke. Sejtettük, hogy nagy föladat
az, amire tudatosan adtuk fejünket. Hogy
mekkora, arra 2 év igen intenzív és olykor
elég keserves munka alatt jöttünk rá:
kb. ennyi volt a betanulásra szükséges
„tapogatódzási idő”. Ezután kezdett
ügyesebben sikerülni minden.
Ahogy e sorok írója indulásunkkor a
beköszöntőben jelezte, a célkitűzések
világosan adva voltak, nevezetesen:
• Az Olvasó tájékoztatása a kolónia
eseményeiről, min vehet részt, hova és
mire küldheti gyermekét
• Híradás Intézményeink tevékenységéről
• Közösségünk ifjúságának bevonása,
külön nekik szóló oldalakkal
millióan érkeztek a fővárosba, a televíziós
közvetítés pedig Észak-Amerikában és
az egész földkerekségen sokszázmillió
embert szögezett órákra a képernyő elé.
(Minket is. Szerk.)
Már napokkal a beiktatási ceremónia
előtt lázban égett az egész város és ennek
jegyében alakította az életét. Az ünnepség
előtti napon megszűnt minden forgalom
a város belterületén, hogy a Pennsylvania Avenue Fehér Ház és a Capitolium
közti párkilométeres szakaszáról ne is
beszéljek, ahol egy macska sem kóborolhatott el a Secret Service tudta nélkül.
Akik a Potomac virginiai oldalán laknak,
azoknak tudomásul kellett venniük, hogy
már ama bizonyos kedd előtti hétfőn a
gépkocsiforgalom elől lezárják az összes
hidakat, és a látogatókat hozó autóbuszok
is csak egyes kijelölt hidakon kelhetnek át
a folyón a District of Columbia területére.
Még a gyalogosok számára is megszabták,
mikor és hol sétálhatnak át a fővárosba
és mit vihetnek magukkal (hátizsákot,

„Partraszállás” (1916), Joaquín Sorolla y Bástida
spanyol impresszionista festő műve (Valencia
1863 - Cercedilla, Spanyolország 1923)

• Kapocsként működni Magyarország
felé is
• A magyarul nem tudó élettársaknak, barátoknak figyelembe vétele,
spanyolnyelvű résszel
• Rövid tájékoztatás a környező világ
ránk vonatkozó eseményeiről is
• Mindemellett az AMH-nak tükröznie
kell az argentínai magyar közösség
világnézetét, amely magába foglalja
a magyarság részére oly lényeges
értékek védelmét, mint a család, a
keresztény/keresztyén szeretet, a tolerancia/béketűrés, a mértéktartás,
a szélsőségek/fundamentalizmusok
elkerülése.
Ma, 4 év után egyfajta megnyugvással megerősítjük, hogy eredeti célkitűzéseinktől nem kellett tágítanunk.
Ez korántsem saját érdem, hanem kiépült,
hűséges Olvasótáborunk, önzetlen támogatóink és hirdetőink pártfogásának,
valamint munkatársaink erőfeszítésének
tudható be, és nem jelent mást, mint hogy
mindnyájan egy csónakban ülünk, együtt
evezünk ugyanabba az irányba fönnmaradásunk érdekében.
Ezúton fejezzük ki őszinte hálánkat
mindazoknak, akik beszálltak csónakunkba és velünk együtt igyekeznek
legyőzni a hullámok erejét. E szellemben
megyünk neki az 5. évfolyamnak, annak tudatában, hogy magas gondviselés
őrködik felettünk.
Haynalné Kesserű Zsuzsánna
nagyobb csomagot, gyanús tárgyakat
semmiképp).
Magát a beiktatási ceremóniát és a többi
programot fölösleges lenne ismertetni,
hiszen a televízió jóvoltából Kenyától
Alaszkáig az egész világ láthatta a nap
eseményeit, a notabilitások gyülekezésétől a Capitolium előtt - ahol feltűnt
egyszerre három nyugdíjas elnöki házaspár is: Carterék, az idősebb Bushék
és Clintonék -, egészen a hagyományos
bálokig, amelyek egyikén az új elnöki
pár is megjelent és táncolt. (Nem nagy
ügy, de vajon a Fehér Házban nem akadt
senki, aki megsúgta volna Obamának,
hogy a szmokinghoz fekete nyakkendő
illik, fehéret csak frakkhoz kötünk?...)
Az ünnepség rendben zajlott le, olyan
példátlan elővigyázatossági intézkedések
mellett, amilyet még nem látott Washington. A rendőrök és civilruhás biztonságiak
létszáma négyszerese volt az ilyenkor
szokásosnak.
Folyt. a 2. oldalon

2. OLDAL
BARACK OBAMA...

A hosszú program miatt Obama csak
jó néhány perccel 12 után tudta letenni
az esküt, amikor már elnök volt, mert az
alkotmány szerint pontban délben eskü
nélkül is hivatalba lépett. Aztán az esküvel
is történt egy kis baj, mert először a 35
szavas, egymondatos szöveget előolvasó
John G. Roberts, a Legfelső Bíróság elnöke nyelve botlott meg, aztán Obama ezt
ismételte. A biztonság kedvéért másnap
Obama újra letette az esküt a bíró előtt.
Minden tekintetben az alkalomhoz
illett Barack Obama beiktatási beszéde,
ami a tőle megszokott gördülékeny fogalmazással remekül előadott nagyívű
program volt. Kiemelte, hogy Amerika
keresztények, zsidók, muzulmánok és
nem hívők országa, ahol az embereket
közös álmok és remények kötik össze.
Első mondataiban módot talált arra is,
hogy egy udvarias gesztust tegyen a tőle
pár lépésnyire ülő távozó elnök felé és elegánsan megköszönte eddigi munkásságát,
amit Bush kissé kényszeredett mosollyal
nyugtázott. Aztán Obama a most kezdődő
új korszakról beszélt, amelynek sikeréért
meg kell dolgozni, és szavai - amelyeket
többször szakított félbe taps - optimizmust
sugároztak.
*
Igazi látványosságnak bizonyult az
Inauguration Parade, amelynek élén a
páncélozott elnöki limuzinban Obama
és a First Lady fogadta a Pennsylvania
Avenuet szegélyező tömeg üdvözlését.
(Eisenhower még nyitott gépkocsiban
állva integetett az embereknek, de az
óta volt egy szeptember 11 - és minden
megváltozott). Carterék hozták szokásba
és Clintonék is követték ezt, hogy gyalogosan mennek végig a mintegy két mérföldes távon, ám Obamáéknak biztonsági
okokból ezt nem engedték meg. Azonban
amikor a lassan haladó kocsisor körülbelül az út felénél egy pillanatra megállt,
ők mégis kiszálltak és pár lépés erejéig
integettek jobbra-balra a járdán ujjongó
és éljenző embereknek. Az FBI-ügynökök
kétségbeesetten toporogtak az elnöki
házaspár körül, aztán szelíd erőszakkal
visszatuszkolták őket a „Beast” becenevű
elnöki limuzinba, amelyről azt beszélik,
hogy egy ablakokkal ellátott tank, amiben
még vállról kilőtt rakéták sem tudnának
kárt tenni.
A Bush házaspár közben már az elnöki helikopteren útban volt az Andrews
légibázis felé, hogy Texasba és a magánéletbe repüljenek. A Capitolium keleti
lépcsősorán vettek búcsút Washingtontól
és Obamáéktól, akik sokáig integettek a
betonról lassan felemelkedő helikopter
felé. Így ért véget a nyolc évig tartó Bush
korszak, amelynek kezdetére esett az
Észak-Amerika elleni terrortámadás, ami
meghatározta Bush egész további elnöki
működését. Ezzel kezdetben példátlan,
92%-os rekord-népszerűséget ért el, ami
azonban a második négy év alatt átlagosan 37%-ra olvadt. George W. Bush
szerencsétlen nyolc éve örökségeként két
befejezetlen háború, hatalmas költségvetési hiány és egy recesszióba süllyedt
gazdaság maradt az országra. Így a ciklus
végére Bush nemcsak személyszerint
veszítette el népszerűségét, de sikerült
mélypontra juttatnia a jobb sorsra érdemes
republikánus pártot és ártott az Egyesült
Államok nemzetközi tekintélyének is.
*
A jelek szerint nemcsak az Egyesült
Államok népe vár sokat az új elnöktől,
hanem az egész világ is. A kétségkívül
jófellépésű, rokonszenves ﬁatal politikus,
aki 12 év alatt futotta be azt a tüneményes
pályát, ami a világ első hatalma elnöki
székéig vezetett, szuggesztív szónok és
szavaival hatni tud hallgatóságára. Önbizalma határtalan és rendelkezik azzal a
képességgel, hogy elhitesse: ő az egyedüli,
aki rendbe tudja tenni az ország szénáját.
A 48 éves politikus minden mozdulatából
lendület és energia tükröződik, ami a
mai enervált világban ellenállhatatlanul

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP
...Folyt. az 1. oldalról

hatásos. Remekül felépített beszédeiben
egy olyan jövőt ígér, amiről szívesen
hallanak az elmúlt évek sikertelenségétől
megcsömörlött emberek, akik szemmelláthatóan hinni akarnak az ígéreteinek.
Új vezető választásakor az emberek
általában mindenütt változásra, valami
újra várnak, és Obama, aki maga is más
s így valósággal megtestesíti az újat, a
Change jelszavával és a Yes we can! hitet
sugalló bíztatásával a reményt keltette
életre az emberekben. Obama a számára
legkedvezőbb lélektani pillanatban lépett
a színre: egy percig sem lehetett vitás,
hogy 2008-ban még Caligula lovának is
több esélye lehet a választási győzelemre,
mint bárkinek, aki a legkisebb mértékben
is a múlthoz kötődik. Az egyébként igen
tiszteletreméltó McCain és a rutinos Hillary a választók szemében egyformán
a múlt folytatásának tűntek, ezért nem
voltak igazi ellenfelei Obamának.
Kiderült, hogy Obama nagy előnye
- amit kezdetben sokan hátránynak véltek - a mássága volt. Az amerikai társadalomnak még máig is folyamatosan
kollektív lelkiismeretfurdalásai vannak a
szegregáció miatt, és én jól emlékszem,
hogy amikor 1971-ben washingtoni lakos
lettem, még nappal sem volt tanácsos fehér embernek a 14. és a 15. utca környékén
sétálni, ahol akkor még jól látszottak a
pár éve lezajlott riot [zavargás, zendülés.
Szerk.] nyomai, kiégett házak és romos
üzlethelyiségek. Akkorra hivatalosan már
megszűnt a megkülönböztetés nyilvános
helyeken, de a fehérek és a feketék közti
feszültség még ott vibrált a levegőben és
éveknek kellett eltelnie ahhoz, hogy az
ellenérzések kölcsönösen feloldódjanak.
A hivatalos amerikai szemléletben pedig
megjelent a „pozitív diszkrimináció”,
amivel az inga kilengett a másik oldal
felé. De ez most nem tartozik ide, bár
az bizonyos: jeleit fel lehet fedezni az
Obama-jelenségben, az „Obamániában”
is. A régi reﬂexek még élnek az emberek
zsigereiben s én azt hiszem, ezt az érzést
kompenzálta az észak-amerikaiak többsége, amikor tavaly novemberben Obamára
adta a voksát. Választania kellett McCain
és Obama között: nos, úgy érezte, ha az
előbbire szavaz, elárulja, hogy a lelke
mélyén ő még mindig rasszista. Ha Obama
mellett dönt, megnyugtatja önmagát, hogy
nem az. S végül az afro-amerikai jelölt
tízmillióval több szavazatot kapott,
mint McCain...
*
Nagy feladatok várnak Obamára, akinek
ezek megoldásához jó munkatársakra van
szüksége, hiszen ígéreteit csak akkor tudja
teljesíteni, ha hozzáértőkkel veszi körül
magát. Már kampányának első hónapjai
után megmutatkozott kiváló szervezési
képessége. Beiktatása után első elnöki
teendőjeként aláírta a kormánytagok kinevezését: meg kell mondani, a kabinet
összeállításánál igazi nagyvonalúságról
tett tanúbizonyságot. Azon kívül, hogy
a kormány legfontosabb pozíciójába,
a külügyminiszteribe pártbeli ellenfelét, Hillary Clintont ültette, még több
független, sőt republikánus szakembert
is maga köré gyűjtött. Noha Obama a
megújulást hirdeti, kormányában igazán
új arcot alig látni, környezetében inkább
a Clinton-érából ismert nevekkel lehet
találkozni. Az ország első színesbőrű
elnöke balról indult, de a jelek azt mutatják, máris középre tart. Ez a javára
válhat. A munkatársak megválasztása az
egyik legfőbb vezetői erény és úgy tűnik,
Obama rendelkezik ezzel, ami személyi
adottságain kívül biztosíthatja azt, hogy
az Egyesült Államok számára a következő
esztendők a felemelkedés évei legyenek.
Summa summarum: Kezdetben nem túlzottan lelkesedtem Obamáért - elsősorban
nem is a bőrszíne miatt -, de az ország
többsége megválasztotta, ezt tehát tényként el kell fogadni, és esélyt kell adni
neki, hogy bizonyítson!
(Kiemelések tőlünk. Szerk.)
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Gáspár Miklós budapesti kanonok évi miséje
a Szent István Otthonban (január 18, Szent Margit napján)
Szent Margit neve,
Róma akkor nyílt
imádságos lelke öszváros volt. Ez alkaszeforrott az oly sokat
lommal azonban a
szenvedett nemzettel.
szentatyának szerető
Előzmény volt erre az
gondolata Magyarora muhi ütközet, ahol
szág felé szállt, hogy
úgy látszott minden
megerősítse azt a
elveszett. A tatárok
nemzetet, amely oly
szétverték a védeldolgoknak nézett elémet, a nemzet nagybe, amelyek erősen
jai életüket áldozták
emlékeztettek IV. Béla
a honért. Az ország
és népének szenvenéhány erődítmény
désére.
Miklós kanonok évente ellátogat Budakivételével romhal- Gáspár
*
pestről a Szent István Otthonba Szent Margit
maz, a vandál pusz- misét bemutatni
Fotó Fóthy
Ezek után Miklós
títások áldozata. IV.
atya a NépszabadságBéla királynak sikerült ugyan elmenekülnie, ban megjelent statisztikák alapján ismerde „az ország megszűnéséről” tudósítottak, tette nemcsak a magyar népfogyatkozás
és földi erőktől, szövetségesektől nem rettentő adatait, hanem a lakosság eltérését
nagyon várhatott segítséget. Az Istenfélő a vallási élettől, „leszokását” a hitéletben
király azonban hagyatkozott az elődjeitől való részvételében, vagyis a keresztelők,
örökölt hitre: a reményt fel nem adva leányát bérmálások, egyházi esküvők döbbenetesen
felajánlotta az isteni szolgálatra. A fordulat erős számbeli csökkenését. Tavalyi adatok:
megtörtént, és holtakat, pusztulást maga Magyarországon mintegy 6 millió megkeután hagyva a kegyetlen ellenség kiürítette resztelt személy él, ez a népesség 60%-a,
az országot.
97.000 gyermek született, közülük 44.000Margit példaszerű imádságos életét et kereszteltek meg. 132.000 temetésből
egyházát és népét szolgálva élte le. Amidőn 67.000 folyt egyházi szertartás szerint.
1270. január 18-án elhalálozott, az eszter- 40.000 esküvőből 11.500-an mondták ki az
gomi érsek felemelte a fátylat az elhunyt oltár előtt a boldogító igent.
arcáról és így szólt a gyászoló sokasághoz:
Ma Magyarország helyzete erkölcsi-lelki
Ne sírjatok, hanem nézzétek őt, mert a fel- téren bizony hasonlítható a Szent Margit
támadás jele van az arcán. - 30 év múlva időbeli elpusztult országéhoz. Csakis Margit
1301-ben kihalt az Árpádház. Egy virágzó példáját követve - a hit, az ima és a szolgálat
országot hagyott maga után.
által - segíthetünk hozzá az ország fölemel1944 januárjában a történelmi Ma- kedéséhez: van miért imádkozni! A sebek
gyarországnak talán utolsó nagy ünnepi gyógyulást igényelnek. Imádkozzunk és
összejövetele volt a Thököly úti domonkos tevékenykedjünk, hogy újból Szent István
templomban, ahol az ország főméltóságai és Szent Margit országa legyünk – fejezelőtt ismertették XII. Pius pápa elhatározását te be a mindenkit megható prédikációját
Margit királyleány-szerzetesnővér szentté Miklós atya.
avatásáról.
(Összegezte HKZS.- l. további részleteket 7.o.)

Az Olvasó írja...

Az AMH postarovata az olvasók fóruma. Az abban foglaltak teljes
egészében az író véleményét tükrözik. A szerkesztőség ugyanakkor
fenntartja a jogot, hogy a beérkezett leveleket szerkesztve közölje.
célom, másrészt a tapasztalatszerzés. Szeretnék
dolgozni (gyerekekre vigyáznék, öregek otthonában dolgoznék stb.), hogy az ott-tartózkodásomat pénzügyileg fedezni tudjam. Az egyetemi
gyakorlatok miatt az egyetlen lehetőségem most
nyár lenne. Ha tudnak, kérem segítsenek, hogy
kijuthassak! Előre is köszönöm.
Simon Mária simonmaria@freemail.hu

Mottó: Többször mondám: az élet fő célja - tett;
s tenni magában vagy másokkal együtt senkinek
sem lehetetlen. Tehát tégy! S tégy minden jót, ami
tőled telik, s mindenütt, hol alkalom nyílik; s hogy
minél nagyobb sikerrel tehess, lelkedet eszközökkel
gazdagítani szüntelen igyekezzél.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Alábbi ünnepi köszöntés „csigapostán” érkezett:
Kedves Zsuzsó!
Sok szeretettel kívánok Magának kellemes
karácsonyi ünnepeket és áldásos új esztendőt.
Valamint további szép sikereket nagy értékű
munkájához. Ma már történelmi értéke van annak
a tevékenységnek, amelyet a magyarság javára
a távoli Dél-Amerikában folytat. Kívánom,
legyen továbbra is ereje és kitartása mindehhez
a jövőben is.
Üdvözlettel és kézcsókkal,
Borbándi Gyula, München
Kedves Zsuzsó!
Nem állom meg, hogy ne gratuláljak szívből
a januári-februári AMH-hoz! Remek! Hemzseg
és csillámlik az ember keze alatt, csupa élet és
okos, sokoldalú beszámoló a múltról, a mindennapokról, az eseményekről, a tervekről és a
lélekről, hihetetlen erejű tanúságtétele és kovásza
az összetartozásnak. Minden olvasó nevében
köszönöm!
Szőnyi Ferenc, Budapest
volt nagykövet
Tisztelt Argentin Magyar Hírújság!
Egy hatalmas kéréssel fordulnék Önökhöz. 19
éves másodéves orvostanhallgató vagyok, Budapesten lakom, régi tervem, hogy kijussak Argentínába. Egyrészt a spanyol nyelv elsajátítása a

Tisztelt Szerkesztő Asszony!
Nagyon nagy örömmel olvastam a Trukli Jánosról közölt cikket (l. AMH 08. szept.: Bonczos:
„Megelevenedik a történelem”). Tudja-e, hogy
Trukli János Mohácson született? A cikkben
emlegetett vasmadarat, amely egy turulmadár, ma is Mohácson őrzik, de kevesen látták:
nincs kiállítva. Nekem abban a szerencsében
volt részem, hogy láthattam 1974-ben: akkori
tevékenységünk alapján emléktáblát avattak a
tiszteletére és utcát is neveztek el róla. Azonban
a rendszerváltás Trukli Jánost baloldali embernek
tartván visszavonta az utcanevet. Igyekszem politikamentesen fogalmazni, de ezek tények. Én már
nem lakom Mohácson, nem tudom, jelenleg mi
van a szobrával, mert a Múzeumba csak előzetes
bejelentés alapján lehet bemenni. Próbáltam
felvenni a kapcsolatot a mohácsi városvédő
egyesülettel, de sajnos hiába. Igaz, én a baloldali
nézeteimet sose rejtettem véka alá, azonkívül a
szocializmus ideje alatt is időnként meggyűlt a
bajom a városvezetéssel. Sokáig be voltam tiltva
mint idegenvezető, és ezt a mai napig se kaptam
vissza, holott 1981-ben kerültem indexre.
Remélem evvel a pár mondattal is tudtam Önnek segíteni Trukli Jánossal kapcsolatban.
Nagy István János, Szigetszentmiklós

Méltányos megbízási dij ellenében
vállalkoznék az érdeklődők saját magyarországi ősei-családja történetének
feltárására, akik a távolság miatt erre
sem idővel, sem lehetőséggel nem
rendelkeznek. Egy genealógiai családtörténeti tanulmány rendszerint
1828-ig visszamenőlegesen normál
feltételekkel elkészíthető, speciális
kutatással ennél korábbi időszakra is
lehet vállalkozni.(Több referenciával
is rendelkezem a XIII. századik visszanyúló kutatással, eredménnyel.) Szíve-

sen állok az érdeklődők rendelkezésére
a tárgyhoz kapcsolódó kérdésekben,
az editor2008@genealogia.hu email
címen. Vásony Sándor szerkesztő, több
mint harminc éves tapasztalattal a genealógiai kutatás terén. Többek között
család-történeti honlapot is üzemeltetek a közösség ilyen érdeklődésű tagjai
számára, melynek elérhetősége:
www.genealogia.hu,
valamint egy FORUM áll az egymást
segítő, egymás segítségét kérő kutatók
számára: www.genealogia.hu/forum.

2009. Március

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Saáry Éva (Lugano):

RIPORT A TÉLI BUDAPESTRŐL

Midőn Szekfű Gyula (*),
a második világháború
befejezése után, visszatért első Szovjetunió-beli
látogatásáról, mindenki megrohanta:
- Mi van Moszkvában?
- Hideg. - felelte kurtán, s ez alatt nemcsak a téli zimankót értette.
A híres epizódot hazai tapasztalataim
juttatták az eszembe.
December 28-án érkeztem Pestre, ahol a
hőmérő higanyszála napról napra 10-15ºC
körül mozgott. Csúszós utaktól azonban
eleinte nem kellett tartani. Száraz idő volt,
sőt néha kisütött a nap is, ami viszont
fokozta a levegő szennyezettségét (szmogriadót rendeltek el!). Később aztán megeredt az ólmos eső. Jégpálya lett az ország. A
kórházaknak pótágyakat kellett betenniük,
hogy elláthassák a sebesülteket.
A gondot még növelte az orosz-ukrán
gázvita. Magyarországnak szerencsére
voltak tartalékai, de a környező államokban
veszélybe került a fűtés, a főzés - a nagy
üzemek szükségleteiről nem is beszélve.
Végül Budapest adott „testvéri” segítséget
Szlovákiának, Szerbiának…
Nagy kavarodást okoztak a közlekedési
sztrájkok, bár a repülőtéri dolgozók kegyesen felfüggesztették azokat az ünnepek
tartamára. Egyébként görög munkások
helyettesítették-helyettesítik (nagy felháborodásra) a munkamegtagadókat.
Dermedt a társadalmi légkör. Sólyom
László melankolikus újévi üzenetét Gyurcsány hetvenkedése követte, hogy no
lám, az októberi költségvetési vita nem
okozott problémát, az emberek értékelik
az ő munkáját, csak „a maradi fundamentalisták” okoskodnak.
Pedig a gazdasági válság alaposan
„begyűrűzött”. A borzalmas adósságtömegről nem kell szót ejteni (köztudott),
de január 1-jétől - egy-két szemkiszúrásra
alkalmas kivételtől eltekintve - jóformán
mindennek emelkedett az ára. A kereskedelem pang, sok üzlet, vendéglő bezár. Nagy
a munkanélküliség! Enyhítésére négynapos munkahét bevezetését fontolgatják.
Savanyúan hallgatják az Euro szlovákiai
megjelenéséről szóló híreket is. Ez ugyan
nem jelent „megváltást”, de mégis rangsorolja gazdaságilag az országokat.
Közben folyik az áldatlan vita a „fasiszta” Magyar Gárda körül s a Böszörményi út-Nagyenyed utca sarkán lévő,

hogy Jókai, Mikszáth műveit átírják „mai
nyelvre”, mondván, hogy a ﬁatalok nem
értik meg a klasszikus szövegeket!
*
Nagyon sok tisztességes, rendes ember
van (vagy én - „hasonló hasonlónak örül”alapon - csak ilyenekkel tartok kapcsolatot?), de a nagy többség önző, materialista,
„agymosott” (Ágnes lányom meghatározása). Sokan békétlenkednek, egyesek „jól
be is olvasnak” a rendszernek, de az új
urakról minden lepereg: „Na és?”
Minderről Horn Gyula jut az eszembe,
aki Gyurcsányhoz viszonyítva (minden
relatív) Grál-lovag volt. Egy év óta semmit sem hallani róla. Azt suttogják, hogy
kómában van.
Nemrég látott napvilágot a világhírű
szívsebész, Papp Lajos Szabadíts meg a
gonosztól című könyve. Ebben nemcsak
az egészségügy reménytelen helyzetét
panaszolja (egyre több betegre egyre kevesebb pénz jut, s a ﬁatal orvosok nagy része
nyugatra vándorol), hanem az általános
erkölcsi válságot is. Egyenesen genocídiumról beszél, hiszen az utóbbi 50 évben
7 millió magzatot pusztítottak el hivatalos
segédlettel, s arra biztatják a ﬁatal lányokat,
hogy sterilizáltassák magukat.
Nagy az izraeli bevándorlás, szaporodnak a romák (többségük segélyből él,
mert a gyerekek kerülik az iskolát és a
felnőtteknek nincsen szakmája), és egyre
nagyobb tért hódítanak a kínaiak, bár el kell
ismerni, hogy ez utóbbiak intelligensek,
szorgalmasak, igénytelenek és igyekeznek
beilleszkedni. (Lehet, hogy ők jelentik a
„magyar jövőt”?)
A fővárosban lévő hajléktalanok számát
15 ezerre becsülik. Nincs részükre elég
menhely, de nem is akarnak oda bemenni,
mert egymás szánalmas vagyonkáját is
megdézsmálják. Inkább kint alszanak az
aluljárókban (tömegesen megfagynak).
Az orvosok úgy vélik, hogy ilyen körülmények között legfeljebb 6-7 évet lehet
átvészelni. (Érdekességként említem, hogy
a közelmúltban irodalmi antológiájuk jelent
meg.)
A bűnözés hatalmas méreteket öltött.
Állítólag évente 400 külföldi tűnik el
nyomtalanul. Ottlétemkor egy ﬁatal francia
lányt kerestek…
Sötét a kép? Sajnos, ez tolul a tollam
alá.
Január közepén a Nemzetközi Valutaalap
igazgatója látogatott hazánkba, s
nyilván súlyos szemrehányásokat
tett Gyurcsánynak, mert távozása után a kormányban valóságos
pánikhangulat tört ki: megszorításokat, pótköltségvetést emlegettek… A forint árfolyama hirtelen
óriásit zuhant. Hogy aztán, mire
ez az írás megjelenik, mi fog még
történni, nem tudom!?
*
Volt azonban sok kellemes baráti találkozásom s néhány szép
kulturális élményem is, noha a
dermesztő hidegben nem sok
kedvem volt esténként kimozdulSzimpátia tüntetés a Magyar Gárda Egyesület mellett, a Parla- ni a barátságos kályha mellől.
ment előtt (2009. január 17).
Fotó Szabad Riport Tudósító Iroda
Mint derűs színfoltot Vankóné
hősi emlékműként szolgáló, szerencsétlen Dudás Juli (1919-1984), a galgamácsai
Turul szoborról, amelynek lábánál a Doni parasztasszony naiv képeinek a tárlatát kell
katasztrófa urivi áttörésének évfordulójára kiemelnem. A régi falusi élet eseményei:
az emlékezők most is nemzetiszín szalaggal lakodalom, szüret, disznóölés, locsolkodíszített koszorúkat helyeztek el.
dás… Hol van már mindez?
Mindez nevetséges lenne, ha nem kelA Rádiókban elhangzó, töprengő analene sírni rajta. A Turul nemcsak magyar, lízisekből Patai Mihály, az Értéktőzsde
hanem ősi ázsiai szimbólum, a „szimorg” elnöke kör- vagy kórképe volt az egyik
megfelelője. Most hát romboljuk le a bán- legmegrendítőbb, amit azonban nem
hidait, sőt a várban lévőket is? Arany János borúlátóan, hanem jövőbenéző tanácsokkal
versét pedig meg kellene csonkítanunk, fejezett be. Nagyon fontos lenne többek
hiszen a „Keveházában” nem egyszer között - mondta -, hogy mindig a megfelelő
emlegeti.
emberek kerüljenek a megfelelő helyekre, s
Az egészségügy, a közoktatás, a kultúra végül, hogy nem „hős”, hanem jó katonák
alig kap támogatást. Kórházakat, iskolákat kellenének a hazának; olyanok, akik nem
vonnak össze, vasútvonalakat szüntetnek a halált választják, hanem akik megoldják
meg. Az egyetemeket privatizálni akarják. a rájuk váró nehéz feladatokat - és tovább
A „nem vonalas” múzeumok, könyvtárak élnek!
elkeseredett harcot folytatnak a fennma(*) Szekfű Gyula (Székesfehérvár, 1883. máj.
radásért.
23. - Bp., 1955. jún. 29.): történész, publicista,
S ha már itt tartunk, említsük meg azt is, egyetemi tanár, az MTA tagja

3. OLDAL

Dr. Kopits Györgyöt jelölték a
költségvetési tanács elnökének
A költségvetési tanács háromtagú testület. készítsen a benyújtást követően, majd a záHa az Országgyűlés egyszerű többséggel rószavazást megelőzően is a költségvetési és
jóváhagyja a nominálást, Kopits György pótköltségvetési törvényjavaslatokról. Ezevezeti majd, tagjai Oblath Gábor és Török ket a számításokat minden olyan törvényjavaslatról is el kell készíteniük, amelyeknek
Ádám lesznek.
hatásuk lehet a büdzsére.
A költségvetési tanácsot – az
A költségvetési tanácstag-jelöltek
arról idén januárban hatályba
közül ketten, Kopits György és
lépett törvény értelmében
Oblath Gábor jelenleg az MNB
– a parlament kilenc évre vámonetáris tanácsának tagja. Manlasztja. A tanács tagjai közül a
dátumuk idén decemberben, illetve
köztársasági elnök által jelölt
júliusban jár le, ám mivel a két
tag vezeti a tanácsot, hívja
tisztség összeférhetetlen, ezért Koössze annak ülését és állapítja
pitsnak és Oblathnak előbb le kellett
meg annak napirendjét, azt
mondaniuk monetáris tanácsi tagsáképviseli, és jóváhagyja a
gukról. Vélhetően nem fogják őket
törvényjavaslatokról készített,
nyilvánosságra hozandó becs- Dr. Kopits György, új személyekkel pótolni a jegybank
Magyarországon monetáris tanácsában.
léseket, illetve vezeti a tanács aki
egyre magasabbra
(Index 09.1.15)
titkárságát.
ívelő karriert fut be
A tanács feladata, hogy
Lapzárta után: Ritka konszenzus
makrogazdasági előrejelzéseket, a költ- eredményeként majdnem egyhangú szavaségvetési adatokra vonatkozóan technikai zással választotta meg a Költségvetési Takivetítéseket, a költségvetési tervezéssel, nács 3 tagját az Országgyűlés. Mandátumuk
előrejelzéssel és hatásvizsgálattal kapcso- kilenc évre szól. Gratulálunk Kopits Gyuri
latos módszertani ajánlásokat, becsléseket barátunknak!

„Az irracionális agyrém”

Így nevezik Magyarországon az
M6-os autópályát,
amely „hegyen, völgyön zakatol”, és
amelynek építésében
„mindent az érdekek
mozgatnak, nem az
ésszerűség”: ez az
autópálya-építésnek
a legköltségesebb
fajtája.
Pósta Zoltán,
szekszárdi közlekedés-építő mérnök
véleményét ismertetjük:
„Szakértők szerint
kézenfekvő dolog,
hogy a dombok bevágásából nyert földet
beteríthették volna a
„völgyhidak” helyére, Az M6-os autópálya Budapest-Dunaújváros-Pécsi vonal még csak részben
és így gazdaságosabb kész. Az autópálya búzamezőkon, szőlőbirtokokon át vezet. A műholdfotón
lett volna a beruházás. látható szakaszon alig vannak magasabb dombok. Több alagutat látni, elől
A lankás dombságban egy viadukt épitésének a pillérei (Fotó köszönet Farkas N.)
teljesen fölösleges
A leghosszabb, 1300 m-es alagút be is
alagutakat fúrni, mivel néhány helyen omlott egy szakaszon: a „Bátaszék” nevet
csak pár méter föld marad az alagút felett. viselő építmény déli bejáratától közel 570
A tervezéskor nem vették ﬁgyelembe a m-re mindkét járata mintegy 100-100 m
löszös, agyagos talaj azon tulajdonságát, hosszan szakadt be. Az alagút felett 40 m
hogy esős időben megszívja magát, és széles, helyenként 10 méternél is mélyebb
könnyen megindul, roskad. Csak idő kér- kráter keletkezett.
dése, hogy mikor fog beomlani az M6-os Forrás: http://vastagbor.blog.hu/2008/08/01/healagútja.”
gyen_volgyon_zakatol_az_m6_os

“5. Australian Youth Olympic Festival”
Sydney, 2009. január 14-18

Az idei fesztiválon 23 ország
17 sportágat képviselő mintegy
1550 atlétája vett részt. Erre a
fesztiválra - a sydneyi olimpiát
követő, 2001 óta - kétévente
kerül sor a Nemzetközi- és az
Ausztráliai Olimpiai Bizottság
égisze alatt.
Az idei fesztivál már felkészülés volt a jövő évi szingapúri
1. Világifjúsági Olimpiára és
a 2012-es Londoni Olimpiára.
Erre a fontos eseményre a meghívottak közt szerepelt a magyar A két győztes ifjúsági magyar aranyérmes csapat edzőikkel.
Fotó Kardos B.
ifjúsági vízilabda-válogatott is.
Az előmérkőzések után a ﬁúk és lányok nagyban hozzájárult a helybeli magyar
döntőmérkőzéseinek eredményeként arany- szurkolók hangos biztatása. Gratulálunk!
érmes lett Magyarország! A sikerekhez (Kardos Béla beszámolója nyomán HKZS).

Március 14, szombat, 18 óra:
Magyar Nemzeti ünnep. Pontos kezdés misével!
Legyünk ott mindannyian kolóniánk ünnepélyes
évadkezdetén, hogy együtt méltón emlékezzünk meg az

1848-as őseinkről és hőseinkről.

Hungária díszterem
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Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

Rabszolga-felszabadítás
és az európai bevándorlás kezdetei

Cabral portugál felfedező érkezése 1500. Híres festmény a brazil Nemzeti Múzeumban

Brazília egész gazdasági élete a rabszolgák munkájától függött, nemcsak
a kezdetben, de még hosszú időn át.
Őserdőirtás, hatalmas területek beültetése cukornáddal, kávéval, kakaóval, a
termékek feldolgozása, szállítása - mindmind rengeteg munkáskezet kívánt.
Mindjárt a felfedezés után a portugál
földnek első elfoglalói rájöttek, hogy a
„helybelieket”, az indiánokat, nem lehet
munkára befogni. Az indián nem tud,
de főleg nem akar másnak dolgozni. Az
indián nem is érti, hogy miért kellene
másnak dolgoznia? Neki az erdő mindent
megad, de azt neki kemény munkával
kell előteremteni, vadászattal, csapdák
felállításával, halászattal kell az erdőkből,
folyókból megszerezni. Ugyanakkor az

Rabszolgák és a gazda, hátul jobbra

A brazil földbirtokos nem tudja a brazil indiánt
munkára befogni

indián nem fosztotta ki a természetes
éléskamráját: egy halat kifogott, ezzel jóllakott ő meg a családja, aznap többet nem
halászott. Utána csónakját kellett javítgatni,
kunyhóját tatarozni,
fegyvereit élesíteni,
majd ősi rítusai szerint
isteneinek áldozatát,
hódolatát bemutatni.
Nem ért rá a fehérember életéhez igazodni.
Így aztán a brazil
Két indián leányka földbirtokos kénytelen volt máshonnan munkáskezeket
előteremteni. Megindult a rabszolgák
behozatala az afrikai portugál gyarmatokról. Hajószám jöttek a bantu és szudáni
négerek. Ehhez a XVI. században még a
pápa is hozzájárult, írásban!
A rabszolgákkal aztán remekül beindult a munka a fazendákon. A fazendák hatalmas földbirtokok. Még ma is
vannak olyan óriási terjedelműek, ahol
kisrepülővel járja be a birtokos a területét!

Rabszolgák cukornádat préselnek

A portugál „honfoglalók” meggazdagodtak, elhatalmasodtak, már az ország életében is ők döntöttek.
A XIX. század 2. felében azonban a
rabszolgatartás kezdett Brazíliának csúnya
szégyenfoltjává válni. Főleg az angolok
játszották meg a nagy „emberbarátot”. Keményen felszólították a portugál királyt,
VI. Joãot, hogy azonnal szüntesse be a
rabszolgák behozatalát a brazil gyarmatra.
Dom João VI.
azt válaszolta,
hogy nagyon
szívesen, de
előbb az angolok fizessék
meg Portugáliának az 1814ben elfogott
rabszolgaszállítmányaikat, VI. Dom João portugál király
Angliával levelet vált
mert az nekik
rabszolga ügyben
komoly pénzveszteséget okozott.
Ha ez megtörténik,
8 év alatt fel tudnak
szabadítani minden
rabszolgát. Ha ez
a jóvátétel nem
történik meg, akkor
is felszabadítják a
rabszolgákat, de
ilyen gyorsan nem
lehet, hanem csak
lépésről lépésre,
ahogy a helyzet
megengedi.

ban nem lehet csak úgy egy tollvonással
megszüntetni a rabszolgatartást, hiszen
Brazíliának nincs elég munkása. Csak
rabszolgákkal lehet az ország legnagyobb
gazdagságát, a földet megmunkáltatni.
Valóban, egy civilizált ország sem helyeselheti a rabszolgatartást, de Brazíliában
ennek a hirtelen megszüntetése az itteni
fehéremberek tönkretevése lenne. Sőt - írja
az okos diplomata - Anglia sem kapná meg
a Brazíliából importált termékeket (kávé,
cukor, kakaó, gumi, stb.) és a már leszállított angol áru árát sem. Anglia hiába akar
a brazilokból ígéreteket kifacsarni, amiket
Brazília nem tudna betartani...”
Ugyanakkor persze Brazíliában is már
komolyan tárgyalt téma volt a rabszolgatartás eltörlése. Egy pár felvilágosult fej,
köztük a portugál születésű és Coimbrában végzett jogász, Senador Vergueiro
(1778-1859), maga is több kávéültetvény
tulajdonosa, 1803-ban jön át Brazíliába.
Ügyvédi praxisával
és egy jó házassággal meggazdagodik. Később
többszörösen megválasztott politikus
Egy életen keresztül szolgálja a kormányt és választott
hazáját, Brazíliát.
Senador Vergueiro 1835-ben
adja be első terSenador Vergueiro:
„ S e m m i r a b s z o l g á t ! vezetét, amely jaSzabad embert minden vasolja emigránmunkára!” - Beindítja az
sok meghívását.
európai emigrációt
„Semmi rabszolgát! Szabad embert minden munkára!”
volt a jelszava. Ugyanakkor tudta, hogy
a dolgot nem lehet siettetni. A rabszolgafelszabadítás nem mehet egyik napról a
másikra, mert az nagy károkat okozhat
a nagybirtokokon és magának az országnak. Ugyancsak világos volt Senador
Vergueiro előtt, hogy a ﬁzetésért dolgozó
európai munkás nem tudja hamar legyőzni
konkurensét, az ingyen, illetve csak kosztkvártélyért dolgozó rabszolgát. Parlamenti
felszólalásokkal, rábeszéléssel, majd
jópéldával jár elöl.
1840-ben ő az első, aki saját költségen
80 portugál napszámost kihozat fazendájára. 1845-ben már föderális támogatással
kezdi meg a szervezett bevándoroltatást.
Még egy ideig eltart, amíg kialakul,
hogy mi működik legjobban. Nem az,
hogy pl. a bevándorló földet kap, mert
a nagybirtokos távoli és rossz földeket
vagy őserdődarabokat ad neki. Senador
Vergueiro tapasztalata, ami bevált, hogy jó
földet adott az emigránsnak és már termő
kávécserjéket is saját gazdálkodásra, és
egy bizonyos társi viszonyt alakított ki
velük. Még ezután is adódtak problémák,
mert az európai bevándorlók nem voltak
ügyes földművesek, városi munkások
voltak. Mintabirtokán nevelte, tanította
őket. A gyerekeiknek elemi iskolát vezetett be. Lassan a többi nagybirtokos is
kezdte követni példáját. Vergueiro 1850
után, amikor véglegesen betiltották a
rabszolgák behozatalát, már készen volt
a következő lépésre: pár év alatt 3 millió
emigránst hozatott be az országba.

A már itt dolgozó rabszolgák felszabadítására, Brazília 1850-1888-ig nyolc
törvényt hozott:
1850 Tilos és büntetendő az afrikaiak
forgalmazása.
1854 A Tengerészet üldözheti és elfoghatja a rabszolgaszállító hajókat.
1864 Felszabadítja azokat a rabszolgákat,
akik állami alkalmazásban vannak.
1866 Felszabadítja azokat a rabszolgákat,
akik sorkatonák voltak valamilyen brazil
háborúban. Ugyanez évben a bencés rend
felszabadítja összes rabszolgáját.
1869 Tilos a rabszolgák nyilvános árverésen
való eladása. Férjet és feleséget tilos különkülön eladni. Meghatározza, hogy gyereket
hány éves korig kell a szülőkkel hagyni.
1871 “Lei do ventre livre” - a Szabad
Méh törvénye. Ettől a törvénytől kezdve
a rabszolganő gyermeke már szabad
embernek születik. A Kormány rendelkezéseit megelőzve, egyes Provinciák
már felszabadítják rabszolgáikat: Ceará,
Amazonas, Uruguaiana, Pelotas, Rio
Grande do Sul. A 2 északi államba modern
cukornád-feldolgozó gépek érkeznek.
Ezek mellé már ﬁzetett alkalmazottakat
vesznek fel. A déli államokba pedig a
kávéültetvényesek vesznek fel fizetett
munkaerőt: az időközben Európából
érkező emigránsokat.
1885 “Lei dos Sexagenários” - a Hatvanévesek törvénye – szabadnak nyilvánítja a
65 éven felüli rabszolgákat.
1888 “Lei Áurea” - Az „Aranytörvény”
- teljes rabszolga-felszabadítás.

Az oly fontos „Aranytörvény”, amely megparancsolja a rabszolgák teljes felszabadítását

Ezt az utolsó törvényt, miután az Alsó
és Felsőház végre meg tudta szavazni,
Izabella császári hercegnő, II. Dom Pedro
lánya írta alá, édesapjának teljhatalmú helyetteseként, mivel
az éppen Európában
időzött.
Isabella császári
hercegnő, aki apja,
II. Dom Pedro
távollétében
helyetteseként az
Aranytörvényt aláírja:
„Tegnap aláírtam a
Lei Aureát...”

Szolgáló a
koloniális időkben

Ausztria több megértéssel volt. Hiszen
a két uralkodóház között rokoni kapcsolat volt (l. az AMH előző számainak e
rovatában az erről a témáról megjelent
írásokat. Szerk.). VI. Dom João király
ﬁának, I. Dom Pedronak felesége, Leopoldina Habsburg hercegnő I. Ferenc
osztrák császár lánya volt. Az egyik
osztrák diplomata azt írta haza az osztrák
kancelláriának, hogy bizony: „Brazíliá-

Senador Vergueiro egyik birtoka

(Folyt. a következő számunkban).
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Hideggel búcsúzott az óév és hideggel köszöntött be az új. Nincs ebben semmi meglepő, hiszen télvíz idején mindig
így volt ez felénk. Most mégis felfordult
a világ. Három hét kitartó hideg elég volt
ahhoz, hogy pánikba essünk... Ehhez
azonban arra is szükség volt, hogy az
oroszok elzárják a gázcsapokat.
Az oroszok ui. megunták az ukránok
packázását és azt, hogy Nyugat-Európa
ezen úgy mosolygott, mint valami jó
cirkuszi előadáson. Merthogy az ukránok
- mint ahogy erről előző számunkban beszámoltunk - nem ﬁzették ki a számlákat.
Ha viszont az oroszok nem adtak részükre
több gázt, akkor szemrebbenés nélkül
levették a szükséges mennyiséget a rajtuk
átfutó európai vezetékből. Ezt megelégelve, a GAZPROM minden szelepet elzárt.
Másnap aztán az EU politikusainak arcára
fagyott a mosoly. Elkezdtek kapkodni,
mint Bernát a mennykőhöz. Életbe lépett
az egyes fokozatú energiakorlátozás. Ami
- kezdetnek - a legnagyobb gázfogyasztókat érintette. Leálltak a téglagyárak,
a húsüzemek és a SUZUKI autógyár. A
panelházak lakói pedig szorongva nézték
a tévéhíradókat, hogy mikor indul újra az
energiaszolgáltatás, mivel tartalékaink
vészesen fogytak s már emlegették a
lakossági korlátozást.
Minden eshetőségre számítva vidéken megkezdődött az erdők fáinak, bokrainak a begyűjtése. A föld elszegényedett
népe, mint a szorgalmas hangyák, biciklin,
autó tetején, kiskocsin vitte haza a fát, az
erdőtulajdonosok nagy bánatára. Mert mi
sem nyilvánvalóbb annál, hogy aki ilyen
zord időben magántulajdont mer emlegetni, az alávaló gazember, vagy fasiszta... A
magánerdők többsége ui. kárpótlásként
szerzett vagyon! S ilyenkor egy kis segítséggel beindulnak a régi jó szólamok a
kulákokról, osztályidegenekről, akik a nép
nyakán éltek... Ilyen körülmények között
csak egy pici hangulatkeltés szükséges
- s máris jönnek a régi „igazságok”... S
a sok szenvedést megélt ember nem mer
megszólalni. Nem akad média, amely
segítségére sietne. Az ellenzéknek se fáj
a feje ilyen „apróságok” miatt. Ahogy a
szólás tartja: amilyen a kormány, olyan
az ellenzék is...
Akadtak olyan vidékek, ahol egész
erdők tűntek el... Ahol talán majd 20-30 év
múlva lehet újra erdő, ha még lesz ereje,
kedve a tulajdonosnak fákat telepíteni.
No de ez néhány száz, ezer ember gondja,
tragédiája, s mit számít az most? Más a
helyzet, ha bankot rabolnak. Akkor nyomban kirohan 4-5 rendőrautó, sí-maszkos
kommandósok lezárják a bank környékét,
igazoltatják az autósokat, belenéznek
a táskákba s megindul a nyomozás. Az
erdő azonban más. Ott a tulajdonost kell
megbüntetni, ha nem jelentette időben a
lopást. Különben is világválság van! Ez
egy olyan egérlyuk, ahová mindenkor el
lehet bújni, ahová minden szemetet be
lehet söpörni...
Úgyhogy most világválsági időket
élünk. Ennek az a legfőbb mutatója, hogy
semmi se biztos és minden lehetséges.
Fél évvel ezelőtt a kormánynyilatkozatokat általában két hónap elmúltával
„korrigálták”. Aztán ezek a pálfordulások
egy hétre csökkentek. Ma már ott tartunk,
hogy a reggeli nyilatkozatot délután cáfolják... Egyik reggel adócsökkentésre
ébredünk, este már azt mondják: szó se
lehet róla. Majd arról beszélnek, hogy
kizárólag rászorultság alapon lesz családi
pótlék. Másnap: marad a családi pótlék: a
forgalmi adót fogják emelni...
Akik szocialista hagyományokon
nevelkedtek, tudják, hogy kezdetben a
megszorítások sohasem az egész lakosságot, hanem népcsoportokat érintenek. Így
terjednek ki aztán lassan a pénzbeszedő
intézkedések az egész népre, akárcsak az
árvíz terjedése. Ehhez képest azért most
ﬁnomodott a helyzet. Szakmánként indul
az „osztályharc”. Bevezetésként a kocsmárosokkal kezdődik a példák statuálása.
Ezt a feladatot a vám- és pénzügyőrség
hajtja végre. Hogy miért pont ők, erre
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Így élünk, éldegélünk . . .
... (levélrészlet Magyarországról)
vonatkozóan igen nehéz határozott választ
adni. Feltehetően azért alakult ez így, mert
a határok megszűnésével nem kell ennyi
vámos. A vámosok pedig itt vannak. Zömében régi jó káderek. Kell nekik valami
elfoglaltság. Kocsma meg ugye minden
faluban van legalább kettő...
De miről is van szó? A szigorú új
rendelet: naponta standolni kell! Ami
azt jelenti, hogy a vendéglősöknek, fogadósoknak, kocsmárosoknak minden
este egy üveg mellé tehető, egyik oldalán
az üveg körvonalához simuló speciális
mércével - szem magasságában leolvasva
- meg kell állapítani azt, mennyi ital maradt az üvegben! A felmért eredményt be
kell könyvelni a nyilvántartásba, aminek
természetes módon egyezni kell másnap
a nyitó készlettel... Ha mondjuk másnap
reggel beállít a vám- és pénzügyőrség,
s nem stimmel a mérleg: jöhet a birság.
No már most, az italos üvegek különböző
alakúak, ezért legalább hatféle mércét kell
használni, ami a napi munkát igencsak
megnehezíti szem magasságában... Vagy
egy hitelesített mérőhengerben kell lemérni az italt, ami szintén nagyon macerás
munka, mivel méréshez oda-vissza kell
tölteni. A mércéket persze hitelesítetni kell.
A kocsmárosok, vendéglősök háborognak,
káromkodnak, s úgy kívánnak a rendeltet
ellen tiltakozni, hogy kizárólag bort, sört
és pálinkát mérnek. Így ui. egyszerűsödik
a munka. Ha minden igaz, ettől a rendelettől nagymértékben visszaszorul majd a
korrupció... Tudni illik: mindez azért van,
hogy a kocsmárosok ne tudjanak feketén
szerzett égetett szeszt mérni.
S ha már a korrupció szóba jött
érdemes talán megemlíteni, hogy Budapesten, a Terézvárosban százmilliós
(milliárdos?) panamázásokra derült fény.
Aminek röviden az a lényege, hogy
egy „szakértő” néhány tíz millióért „alá
szakértette” az ingatlanok értékét (Andrássy úti palotákról van szó elsősorban),
amit egy szabaddemokrata villanyszerelő
közreműködésével megvásároltak, majd
továbbadtak. Amit ma már (ha hinni
lehet a kósza híreknek) 60 szoros áron
kínálnak a „befektetők”. A képlet tehát
pofonegyszerű. Összefogás kérdése az
egész... Ez ügyben az egész szocialista
szabaddemokrata képviselőtestület érintve
van. A kár mértékéről hullámverésszerű
számok keringenek százmillióktól-milliárdokig.
A történtek okán beidézték a kerület
polgármesterét az ügyészségre, hogy
mondaná már meg: mégis hogy történhetnek ilyen furcsa dolgok? A polgármester
azonban, élve alkotmányos jogával (mert
ilyen esetben belép az alkotmányos jog!)
egy árva szót sem szólt. A fejét se rázta,
nem is bólintott a feltett kérdésekre...
Mert nem úgy van ám az, hogy csak úgy
kihallgathat, beletaposhat az ügyészség a
gyanúsított emberi jogaiba! Mivel nálunk
most az elkövetőket megilleti az ártatlanság vélelme!
A másik főgyanúsított szintén első
osztályú kiváló ember. Szocialista parlamenti képviselő. Őt azért nem szabad
kérdezgetni, mert az elmondottakon túl
még mentelmi jog is megilleti.
Gondolom ezek után a kedves olvasó
belátja már azt, hogy a korrupció ellen
igazából a kocsmapultok környékén lehet
hatékonyan harcolni... A kocsmárosokra
ui. nem vonatkozik sem a mentelmi jog,
sem az ártatlanság vélelme. A konyak és a
whisky, szem magasságában, félszemmel
célozva határozottan megállapítható.
A dolog pikantériája, hogy ez a remek
polgármester - aki nem hagyta magát
kikérdezni -, másnap úgy nyilatkozott
a sajtónak: „Már ki sem hallgatják az
embert! Képesek volnának egyből elvinni a lágerba!”(...) Hát ugye, innen
kezdve a dolog nemcsak bonyolult, hanem már veszélyes is! Ügyész legyen a
talpán, aki bevállal egy ilyen ügyet. S

ha lassan is, de egyre többen
megértik már: mi mindenre jó a
holokauszt melegen tartása, az antiszemitizmus veszélyének folyamatos emlegetése...
Természetesen most, hogy elfogyott a
pénz, előkerülnek a sokszor hangoztatott
igazságok: sok a politikus! Mondván: a
magyar parlament Nagy-Magyarországra
lett méretezve. Azóta az ország egyharmadára csökkent, mégis minden parlamenti széken ül valaki, akit képviselőnek
tartanak, és legkevesebb, másfélmilliós
jövedelmet kap! Az ország viszont egyre
lejjebb csúszik. Meg kellene próbálni
kevesebb képviselővel: hátha többre jutunk. Ez a felvetés azonban olyan, mint
a mocsári lidércfény: hol fellobban, hol
kialszik. A legnagyobb ellenzéki párt
egész pontosan hatvanhétszer javasolta
napirendbe vételét a kisebb parlamentnek.
A szocialisták mindannyiszor elvetették
a javaslatot. Most azonban Gyurcsány
miniszterelnök mint saját ötletét adta elő.
Ki tudja: talán ezek után lesz a dologból
valami...
S míg a magyar élet ilyen furcsaságokat vet a felszínre, egyre fogynak a
munkahelyek. Naponta hallani újabb s
újabb több száz fős elbocsátásokról. A
Forint átlépte a 300-eurós lélektani határt! A lapok, némi malíciával „argentin
tangót” emlegetnek. Utalva az egykori
argentínai válságra.
A kormány részéről egyik nyilatkozat, ötlet a másikat éri. Ha minden igaz,
válságkezelő központot hoznak létre...
Hogy a válságkezelő központnak mi lesz
a hatásköre, mit fog tenni: nem tudjuk.
Annyi már bizonyos, hogy a szerencsés
válságkezelő államtitkári ﬁzetést, autókat és kellő létszámú apparátust kap,
ahogy az jobb helyeken dukál. De új autót
kapott a pénzügyminiszter is, a drágább
fajtából. Potom tíz valahány millióért... A
miniszterelnöki hivatal elérkezettnek látta
a bútorok cseréjét: 7,25 milliárd forintos
beszerzési szerződést írtak alá. Közvélemény-kutatásokra is jut 350 millió.
S lassan kiderülnek az IMF-fel megkötött szerződés részletei. Ezek szerint
zálogba kerültek az ország műkincsei
(beleértve a Szent Koronát is!). Továbbá
az ország természeti kincsei, gyógyvizei.
Mindezt a kormány részéről senki nem
erősítette meg, de nem is cáfolta. Bármi
hihetetlen: újabb kölcsönök ügyében
tárgyal a pénzügyminisztérium! Az IMF
ellenőrei pedig ismét ellátogatnak hozzánk, megnézni azt: rendben mennek-e a
megszorítások s jó úton halad-e a korrupció elleni harc...
Ha csak néhány gondolat erejéig, de
meg kell említeni egy régi ügyet. Hátha
emlékeznek még a kitartó olvasók... A
Postabank egykori bankvezérének tárgyalása lassan az utolsó szakaszába érkezik.
Az ügy immáron 12 éve tart.
Princz Gábor nevezetű, egykori
bankár, aki százmilliárdokkal nem tudott
elszámolni, furcsa módon már „csak” 34,6
milliárd forintos (!) „hűtlen kezelés vádjával” áll a bírói pulpitus előtt. Az államügyész pedig próbaidőre felfüggesztett

börtönbüntetést kért indítványában...
A tojásdobálókat viszont gyorsított eljárásban három napon belül 5 évre is elítélhetik ezután. Így szól ui. az új törvény!
Amint látható: igazságügyeink rendben
vannak.
Mindezeken túl sok egyébről is be
kellene még számolni. Hiszen nagy megnyugvással fogadta az ország Barack
Obama USA elnök győzelmét. Hasonló
örömmel fogadták Munadar Al-Zaidi
iraki újságíró „cipőakcióját” amivel G.W.
Busht elbúcsúztatta... S itt volt az izraeli
agresszió, amit Európa-szerte tüntetések
követtek. Nálunk nagyon halkan - mint a
szovjet agressziók idején - beszéltek az
ügyről a médiákban... Ennek megfelelően
a lakosság körében is csak suttogva terjedtek a hírek, nehogy valami baj legyen
belőle... S csak a nagyon bátrak, a JOBBIK nevű párt tagjai mertek tiltakozni.
Mindez már távolabb mutat: új demokrácia van születőben...
S itt vannak még az Irakban elfogott
guantanamói szerencsétlen foglyok, akiket
elhurcoltak, megkínoztak, s öt éve ítélet
nélkül tartanak fogva, mert harcolni merészeltek a hazájukba betolakodók ellen!
S most szét kell szórni őket Kelet-Európában, hogy minél gyorsabban elfeledje őket
a világ a szégyenteljes USA agresszióval
együtt, hogy jobban tudjunk emlékezni
a régi dolgainkra... Magyarország és a
„keleti blokk” kiválóan alkalmas erre.
Erről tárgyalnak vezetőinkkel inkognitóban, de azért úgy, hogy szokjunk hozzá a
titokhoz...
Pattanásig feszült a cigány-magyar
ellentét, miután a védelmi pénzek szedésére szakosodott Veszprém megyei cigányok
február 8-án éjjel megölték a veszprémi
kézilabdacsapat román származású tagját:
Marian Cozmát. A nemzetközileg elismert
sportember sporttársaival egy szórakozóhelyen tartózkodott. Másik két vele
együtt ottlévő sporttársát is életveszélyesen megkéselték. Mindketten a veszprémi
városi kórház intenzívosztályán vannak.
A bűncselekmény nyomán országos
felháborodás bontakozott ki. A sportszerető emberek több nagyvárosban tüntetéseket tartottak. A jobboldali sajtó a
rendőrség tehetetlenségét hangsúlyozza
és a liberális politikai oldal cinkosságára, a bűnözök mentegetésére mutat rá.
A cigányok által sorozatosan elkövetett
erőszakos cselekményeket ui. a baloldali politikusok és a baloldali média
- szavazatszerzési okokból - nem kezeli
súlyának megfelelően. Így a bűnözői
csoportok ezen felbátorodva egyre brutálisabb cselekményekre, rablásokra,
gyilkosságokra ragadtatják magukat. A
gyilkossággal gyanúsított két elkövetőt az
osztrák rendőrség Olaszországba szökésük alkalmával elfogta. A 3. gyilkos még
szökésben van.
Végezetül továbbítok egy honlapcímet: A Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs tapasztalata szerint a
http://www.sznt.eu (vagy http://www.
sznt.ro) honlapjukat kevesen látogatják
az anyaországból. Hát még tengerentúlról!
Nagyon derék emberek, megérdemlik a
támogatást, érdeklődést!
Sok üdvözletemet az olvasótábornak!
Barkuti Jenő Magyarországról

Márai Sándor emlékére

Február 21-én húsz esztendeje vetett véget
életének 89 évesen Márai Sándor, a XX. századi magyar irodalom kiemelkedő alakja.
Az író, aki magánéletében különös gonddal
kerülte a regényességet, nem tudta elkerülni,
hogy élete utolsó esztendeiben már-már egy
sorstragédia hőse legyen. Majd fél évszázada
élt idegenben, San Diegóban, óceánnyira a hazától, feleségével, akivel hatvankét évet töltött
együtt - ebből több mint negyvenet emigrációban. 1986 januárjában, hosszú szenvedés után
meghalt a felesége, majd 1987-ben nevelt ﬁa is
elhunyt. „A magány körülöttem már olyan sűrű,
mint a téli köd, tapintani lehet. A halálszag már a
ruhákból is árad” – írta Naplójában. Vásárolt egy
pisztolyt és egy tanfolyamon megtanították bánni a fegyverrel. „Nem érzem jól magam, és nem

szeretném valamilyen balkezes ügyetlenséggel
eltorzítani a pillanatot. Meg kell előzni a hosszú
tehetetlenséget és a halálvárást.” Közben, az
élet teljes abszurditásaként levelek, telefonok,
futárok érkeztek Magyarországról - három
könyvkiadó szerződési ajánlatával. „Nem adok
engedélyt semmiféle kiadásra, amíg az orosz
megszálló sereg ott van.” Nem bízott a magyarországi változásokban. „Az őrségváltás ürügy,
hogy egyik kommunista félreállítsa a másikat és
így mentegesse a kommunista rendszert. De a
rendszer megbukott, és már nem is azt akarják
menteni, hanem a szajrét.” - írta 1988 nyarán.
Halála évében már csak egyetlen mondatot írt.
”Várom a behívót, nem sürgetem, de nem is
halogatom. Itt az ideje.” S nem sokkal később
eldördült a pisztoly. (Duna)
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Mit hallott az AMH

ÉVADKEZDETRE
„Kamrátokba sok Jót,
házatokba Békét,
szívetekbe a Szeretet
áldott csendességét,
a tervhez Szerencsét,
a munkához Kedvet,
minden földi jóból
a Legkedvesebbet!”
(Beküldte Luraschiné Földényi Csutka)
- A nyári szünetelés után a HKK könyvtár
március 6-án újból megkezdi hivatalos ügyfélfogadását péntekenként 19 és 21 óra között.
Várjuk az érdeklődőket!
Helyesbítés: Múlt számunkban közöltünk
egy „Mit tudunk Szlovákiáról?” című cikket,
amelynek bevezetőjében Székásy Miklós
téves állítást fedezett föl. Ui. Szlovákia a volt
szovjet-övezetbeli országok közül valóban
elsőnek került be az euró-övezetbe idén január
1-jén, de nem az új tagállamok közül, mert
ebben Szlovénia két évvel megelőzte. - Figyelmes olvasónknak igaza van, és ez a szerkesztő
hamut szór fejére, mivel szövegében az „ill.”
kis kötőszóval egyenlőségi jelet tett a kettő
közé és itt követte el a hibát. Gratulálunk, és
hő óhajunk, hogy sokan mások is ilyen aprólékosan olvassák el az AMH tartalmát!

Elhalálozások

- A halál gyakran igen váratlanul köszönt be
és korai áldozatokat ejt. Többen még a Hungária szilveszter estéjén koccintottunk Kasza
Ottóval, aki otthonában, 60 éves korában
hirtelenül meghalt. Január 22-én zártkörű
misével búcsúztatta családja. Hamvai a Mindszentynumban nyugszanak.
- Szegény Langhoffer Anna, Panni alig élte
túl a január 10-i születésnapját: 19-én kórházban
halt meg, hosszú, kegyetlen szenvedés után.
Február 1-jén az Evangélikus Egyházban számos
volt kórustársa jött össze, hogy Panni kedvenc
énekét, a Magas Egekben versszakait emlékére
elénekeljék, Leidemann Sylvia vezetésével. A
gyülekezet részéről Keve Laci így búcsúztatta:
Ma Langhoffer Annáról, a Coral Hungaria
egyik alapító tagjáról emlékezünk meg. Sokat
dolgozott családjáért, a kórusért, az egész
gyülekezetért. Olyan ember volt, aki ki tudta vívni embertársai szeretetét. Nyugodjék békében!

- Filipovits Anna, a Szent István Otthon egyik
bentlakója, aki január 7-én töltötte be a 101.
évét, február elején szép csendesen elaludt.

Betegeink

- Múlt számunkban hírt adtunk Bobrik
György állandó rossz közérzetéről. December
végén mellhártyagyulladás-vírus támadta meg,
és az alapos kórházkezelés után még január
közepéig lányáéknál lábadozott. Még most is
vigyáznia kell legyengült egészségére.
- Kurucz László szerencsétlenül elesett,
amit főleg jobb keze szenvedett meg. Éjjeli
ügyeletes orvos huzigálta helyre a kéznek apró
csontjait, utána gipszbe tették. A kellemetlen
epizódnak még nincs vége!
- Papp Jenőék családja karácsonytájt ismételten szenved el sajnálatos baleseteket:
múlt karácsony reggelén Jenő mamája, Babi
lábfejének egy részét törte el.
- Navesnikné Mókus epekő műtéten esett
át, övsömörrel súlyosbítva. Szerencsére már
otthon erősödik föl a sok szenvedés után.
Mindenegyes betegünknek gyors javulást
és fölépülést kívánunk!

EZ –AZ

- Magyarországról kaptuk a hírt, hogy
Alpárné Gizi jó egészségben ülte meg 91.
születésnapját. Annak ellenére, hogy agyvérzése után legyengült, még mindig egyedül él és
önellátó. Akaratereje és jó kedélye bámulatra
méltó. Gratulálunk!
- Remete Tamásné Kesserű Kati a számos
különbözeti vizsga letevése után Miamiban
sikeresen megszerezte hivatalos USA-i állatorvosi jogosítványát. Most már használhatja
neve után a lényeges DVM-et! Szívós kitartásának meglett a jól kiérdemelt eredménye!
- A Szent István Otthon idős lakói sajnálatos
incidensnek lettek tanúi. Egy régebben elbocsátott szakácslány föltehetőleg drogos állapotban berontott az épületbe, rátámadt a személyzetre, összevissza törte a konyhaberendezést.
Úgyannyira, hogy hárman kellett lefogják, és
a rendőrség vetett véget az ordítozó randalírozásnak. A vasárnap délutánt kellemetlenül
végezte Juhászné Dundi, aki a nagy zűrben
elesett és csuklótörést szenvedett.
- A Kossuth rádióban hallottuk, hogy
Szalay Lajos kiállítás folyik Budapesten.

2009. Március

TARTSUK FENN INTÉZMÉNYEINKET
A Mindszentynum Vezetősége közli, hogy
az intézmény megmaradásának érdekében
az épülete egy részét átalakította hotelnek,
amely már „Hostal del Peregrino Mindszentynum”, ill. „Mindszentynum Zarándokház”
néven működik.
Az építkezés és tatarozás felemésztette

(Bobrik György jelentése alapján összegezte
HKZS)

Említették, hogy Szalay Argentínában híres
művész volt, a tucumani egyetemen tanított.
Interjút is közvetítettek egy magyarországi
magyarral, aki Dél-Argentínában utazgatott
és meglepetésére a patagóniai Calafatén öszszeakadt a gaucho Holzmann Gusztival és
lovaival: magnóra vette föl Gusztit, ahogy az
mesélte, hogy ő magyar cserkész volt Buenos
Airesben - és még a cserkészindulót is elénekelte hozzá!
- Kerek születésnapot ünnepelt Gorondiné
Haynal Edith,
baráti köre meghívásával. Kedves volt együtt
látni a középnemzedék jó
néhány tagját,
akik gyerekko- Sok gyertyát kell elfújni - szeruk óta barát- rencsére van hozzá segítség!
Fotó Edith
ságban és közös
munkában vesznek részt a kolónia életében.

Amikor „megállt az idő”…

A januári nagymelegben különös eseménynek voltunk néhányan boldog részesei:
találkozhattunk Kopits Máriával, akinek
családja Argentínából Baltimore-ba vándorolt tovább közel fél évszázaddal ezelőtt.
Mária az óta sem volt köztünk, de a „kissé”
megváltozott külsőnk sem lehetett akadály
a régi hangulat visszavarázsolására! Íme
egyik résztvevő rövid beszámolója (Szerk.):
„49 év távollét
után viszontláthattuk Kopits Máriát,
Ramiro Ruggiero
diplomata feleségét.
Gyermekei András
és Cristina édesanyjukat 70. születésnapján azzal lepték
meg, hogy elhozzák „... és annyi áldás szállőt ﬁatal lánykori ha- jon rája!”
zájába.
Óriási örömmel és lelkesedéssel kezdett
el velük együtt Hapci szervezkedni. Így
január 13-án az összesereglett régi barátokat
elegáns büfével,
kötetlen ültetéssel
megvendégelték a
Hungáriában. Fesztelenül, boldogan
és jókedvűen volt
együtt a társaság.
Születésnapi ajándékként egy alpaca-fedelű domborművel művészien
díszített fotóalbumot kapott az ünnepelt, tele a régi
élmények képeivel.
Megható percek
következtek!
Köszönjük a megható hűséget, ragaszkodást. Olyan volt ez a találkozás, mintha
sohasem került volna közénk távolság…
Fóthy Istvánné
Balogh-Kovács Judith”

Ez a levél jött Máriától:
„Szeretett régi barátaim!
Szívem mélyéből köszönöm Nektek
meleg fogadástokat, köszönöm, hogy körülvetettek szeretettekkel. Láthattátok rajtam:
kimondhatatlan öröm volt számomra viszontlátni Benneteket 49 év után! Visszaszálltam a régi múltba, amikor elhagytam
Buenost, és Veletek együtt szüleiteket is
láttam (ﬁatalabb korban, mint mi vagyunk
most…) Ide illik a mondás, hogy gyerekkori
barátságok egy életre szólnak.
Még annyi beszélnivaló lett volna, de
sajnos véget ért ez a felejthetetlen este.
Úgy éreztem magam, mint annak idején a
bálokon ﬁatal lánykoromban, amikor sose
akartam, hogy vége legyen, és könyörögtem, hogy maradjunk még egy kicsit...
Gyerekeim el voltak ragadtatva Tőletek.
Ígérjük, nem fog eltelni ennyi idő, amíg
visszalátogatunk. Meghatva, hálásan, a régi baráti szeretettel ölellek,
Ruggieroné Kopits Mária,
András és Cristina”

Jelenlévők a régi baráti körből (Hungária étterem)
b.-j. elől: Honﬁ Katica, Kesserűné Judit Angyalka,
Lomniczyné Letti, Lindqvistné Andrea Hapci, Fóthy István; mögöttük: Bánffy Zsóﬁ, Honﬁ János,
Fóthyné Ili, Fóthy Gyuszi, az ünnepelt, Barnaky
Éva, Lomniczy Józsi, Honﬁné Kati, Kalpakian
Ervin, Haynalné Zsuzsó és Fóthyné Judith (Gosztonyi Gyula Garzó lemaradt a képről...)

mind a saját tőkét, mind a Magyar Államtól kapott támogatást. Az 1. emeleten a
már létező vendégszoba mellé létesült egy
fürdőszoba és egy új hálószoba, 3. emeleten pedig 3 hálószoba és egy fürdőszoba.
Összesen tizenhárom személyre jut hely.
Napi ár fejenként US$ 15.- a székház fenntartására.
Most a magyar közösség jóindulatához
fordulnak segítségért a még szükséges
berendezés kiegészítésére (ágyak, matracok, szekrények, fűtőtestek, ventilátorok,
ágynemű, takarók, ágyterítők, törülközők,
kis asztalok és székek, világító testek, tükrök, vagy anyagi támogatás). Részletek,
méretek Tel. 4864-7570. Fóthy István elnök:
15-5327-0917. Bobrik György alelnök:
4328-5078.

Néhányan a középnemzédékbeli baráti körből

Fotó Edith

Ding-dong! Esküvő lesz!

- Vass Ilona e-mailben jelezte, hogy Budapesten vőlegényével, Imivel megtartják az esküvőt
május után, és augusztus táján szándékoznak
ide is ellátogatni, hogy az itteni barátokkal
is megünnepeljék az örömteljes eseményt.
- Kerekes Marci cst., volt csapatparancsnok
és már jól beindult agrármérnök, február 2-án
arany jegygyűrűvel eljegyezte María Paz
Pachu Nadale-t. Decemberre tervezik az
esküvőt. Fiatalok között ma már bizony ritka
eset a formális eljegyzés, ezért volt nagy a
meghatódottság mindkét család részéről.

Utazók

- Dávidházy Jánosné január 18-án érkezett
Buenosba és február végén férjével együtt
tértek vissza Budapestre.
- Kerekes Cili utazásait megszakítva meglepetésszerűen érkezett 2 hónapos látogatásra
január 21-én, és a nap folyamán egyenként
lepte meg családja tagjait. Nehezen leírható,
milyen örömet okozott mindenkinek! Nemhiába, a cserkészet tapasztalata, akadályverseny-ötletek hozzásegítettek mindenhez…
Repülőjegyét a kézművességi tárgyak eladásából fedezte. Csak Zaha Ilo „cinkosa” tudott
a titokban tartott érkezésről.
- Mihályfy Kinga január 24-én Papp Istvánéknál tartotta meg búcsúját a cserkész, Regös
és ZIK pajtásaitól. Wagner Carolina ﬁával,
Pedroval és Besenyi Buba lányával, Julietaval szálltak gépre hárman az egyéves magyarországi Balassi Bálint ösztöndíjas tanulásra.
Kinga már írja a hosszú beszámolóit.
- Pérez Leidemann Naty is búcsúzkodott
és tanulásra indult a februári magyar télbe.
Mamája, Leidemann Sylvia kéthónapos
tanulmányi és kutatóútra utazott vele Magyarországra: több koncertet és zenei előadásokat
szerveztek részére.
- Gorondi Péterék Magyarországra utaztak
három lányunokájukra fölügyelni, amíg ﬁúk
Palkó és felesége Orsi USA-ba látogattak.

- Kiss Anita Magyarországról származó
34 éves ﬁatal kereste föl a magyar kolóniát.
Augusztusig marad Buenos Airesben, és nagy
érdeklődéssel van a kolónia megmozdulásai
iránt.
- Gál Kati, a magyar nagykövetség gazdasági
felelősének édesanyja érkezett látogatóba
Magyarországról márciusig. Az egész család
együtt Peruba utazott pár hétre Kati férje,
Aguilar Alex családját meglátogatni és Attila
gyermeküket bemutatni, akit még személyesen a perui rokonok nem ismertek.

Nyaralások, pihenések
táviratstílusban:

Északon:
- A kolónia cserkészfiataljai (lányok, ﬁúk,
kiscserkészek) január 8-tól 22-ig Córdoba
hegyei között táboroztak.
- Botka Bözsi és lánya Roglich Naty rokonok, ismerősök látogatása Chacóban.
- Zaháék Córdoba.
Délen:
Bariloche:
- Dombay Jenci gyermekeivel, unokáival.
- Nyomdászunk Héctor Moauro és felesége
Barna Adri volt cserkészünk és gyermekeik.
- Vass Gyöngyi.
- Zomboryék.
San Martín de los Andes:
- Kesserűné Judit Angyalka gyermekeivel
és sok unokával.
- Farkas Paula, aki felkereste Szígyártó
Dénes faragóművészt, volt cserkészünket.
Végig a Dél-atlanti-óceáni-partvidéken:
- A Collia család és a nagyszámú Zöldi
család Uruguay strandjain. Vértessyékkel is
összefutottak.
- Bonczos Zsuzsa rovatvezető és lánya Sebess Zsuzsi Punta del Este.
- Puricelliék (Szabó Éva) La Lucila del Mar,
akárcsak Bischofék (Varga Julika).
- Kerekes Ági Costa Azulon a közismert vendégszeretetével fogadta gyermekeit, unokáit,
rokonait és kiterjedt baráti körét.
- Demes Feriék, Grabner Bandiék és Papp
Jenőék Villa Gesell.
- Képíró Magdi és lánya Mariana Valeria
del Mar.
- Szilágyi Péter és Analy Mar del Plata.
- Haynalné Zsuzsó szerkesztő Miramar.
- Czanyóékhoz Santa Teresitan ismét rövid
látogatást tett pár Oleander: Vass Gyöngyi,
Lányiné Dóra, Porthné Irén és Graul Trixi.
Czanyóné Helga boldogan várta őket ﬁnom
fagyival és nagyon sok üdvözletét küldi a buenosi magyar barátainak. Dodót időhiány miatt
nem tudták meglátogatni, de Helga és lánya
Mimi mesélték, hogy nagyon jó kezekben
van, minden szükséges ellátással és szeretettel
körülvéve. További javulást kívánunk neki!
San Bernardo:
- Benedekné Marika nővérénél, Kohánszkyné Micsinay Julikánál.
- Kiss Péterék nagy családja fölváltva utazott.
- Farkas Árpádék a gyönyörűen berendezett
házukban (Szígyártó Dénes által faragott
bútorokkal) ﬁnom vacsorával vendégelték meg
az Oleanderek kis csapatát. Jó magyar zene
mellett még nótázásra is volt alkalom.
…és másutt:
- Megyery Edithék Egyiptomot választották
januári kikapcsolódásra.
- Lomniczy Józsiék pedig halászni mentek…
Ki jött vissza a legjobban kipihenve?
(BGT és HKZS)
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Mi történt?

A január 20-án
megjelent kettősszámunkban még 2008.
végének eseményeiről emlékeztünk
meg. Iskolás gyermekkoromban szoktam
meg, hogy amikor elkezdtük a tanévet
és kinyitottam tiszta, új irkámat, az első
oldalra beírtam azt, amit most, igaz szívvel jelen bevezetésemre írok: „Isten
nevében kezdem el“ - mert ez 2009-ben
első rovatom.
A múlt évet nem zártuk nagy reményekkel. Fél szívvel és kevés meggyőződéssel kívántunk egymásnak „boldog új
esztendőt“. Inkább csak türelmet vagy
kitartást javasoltunk barátainknak. Szeretteimnek én csak egyet ígértem: hogy
imádkozom értük.
*
Január 20-án, reggel 9 órától este 10
óráig bekapcsolva tartottam az CNN
amerikai televízió direktadását. Megszakítás nélkül, egyenesen Washingtonból
közvetítették Barack Obama, ÉszakAmerika új elnökének hatalomátvételét
és ünnepélyes beiktatását, részletes
pontossággal, sorrendben, tárgyilagosan.
Egy dolog az, amikor az ember tolmács
által hallgatja a közvetítést, vagy később
az újságok hasábjain a történtekből, a
beszédekből részleteket kiemelve értesül
az írók, politikai szakértők szájíze szerint.
Más az, amikor eredeti nyelven, kitűnő
dikcióval, váltakozó bemondókkal hallod
és érted meg. Az új elnök székfoglaló
beszédét eredeti szöveggel hallani ennél
még meggyőzőbb. A technika vívmányai
segítségével az egész földkerekségen min-

Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

Az Észak-amerikai Egyesült Államok 44. elnöke
fölesküszik a Bibliára

denki hallhatta, ﬁgyelhette az ünnepséget.
Becslések szerint közel kétmillió ember
volt jelen. Több mint 12-órás adást leírni
nem lehet, még nézni is sok. Különböző
szemszögből figyeltem. Jegyezgettem
gondolataimat: hol úgy, mint argentin,
máskor, mint magyar, legtöbbször, mint
átlag polgár, aki élete alkonyára már bejárta az egész világot és a történelemben
is járatos.
Az Argentínai Magyar Hírlap, bármily
kicsiny szigetet képvisel is a világban,
ekkora horderejű, történelmi léptékű
világeseményt nem hallgathat el, azzal a
lemondó legyintéssel, hogy olvasóinknak
már módjában állott erről a leghíresebb
politikai szakértők véleményét elolvasni.
Ezért azon nyomban, még mielőtt az éter
hullámain keresztül beözönlő vélemények
elérhettek vagy befolyásolhattak volna,
egyéni, szubjektív benyomásaimról szeretnék beszámolni. A politikai jóslatokat
bízzuk a „szakértőkre“.

Argentínában érdeklődésünk központjában januárban és
februárban az időjárás áll.
Az idei 2009-es nyár rendkívül meleg és száraz volt
eddig. A nyaralók természetesen elég könnyen elviselik, de
a mezőgazdaságnak valódi katasztrófát jelent az eső hiánya.
A tengerpartról hazafele vezető úton a vidám nyaralóknak
arcára fagy a mosoly, ha kinéznek a léghűtéses kocsi ablakán
és meglátják a szomjandöglött szarvasmarhák csontvázainak itt-ott felbukkanó árnyait a végeláthatatlan, elsárgult,
perzselt kukoricamezőkön. Ez kellett még a hónapok óta
lázongó, a túladóztatás miatt joggal elégedetlen gazdáknak.
Ilyen nagy szárazság nem sújtotta Argentínát évtizedek
óta. Ezalatt elnöknőnk ráért kétségen felül „színt vallani”:
elutazott ölelkezni politikai hittestvéreivel, Castróval és
Chávez-szel. Nem mintha nem ismertük volna világnézetét.
Bush elnök hiányában ezek után most ki lesz a bűnbak? Kire
kell „minden rosszat” fogni?
*
Magyar kolóniánk képviselőivel és barátaimmal az idén
először január 18-án találkoztam a Szent István Otthonban. A nyomasztó, meleg szombat után kellemesen hűvös
vasárnapra ébredtünk. Gáspár Miklós atya - aki a zimankós
magyar télből évek óta unokahúgánál, özv. Rubido-Zichyné,
Hohenlohe Sentánál tölt nyáron pár hetet - tartotta a hagyományos Szent Margit misét, amire az Otthon vezetőin
és a bennlakó testvéreken kívül meghívták barátaikat is.
Molnár László elnök, Éva igazgatóasszony és az ünneplőbe
öltözött bennlakó testvérek boldogan, mosolyogva fogadtak
bennünket. Nem voltunk túl sokan, noha a fogadótermet
megtöltöttük, de lélekben nagyon közel egymáshoz! Fóthy
István és a Mindszentynum
tagjai segédkeztek a misénél.
Miklós atya szentbeszéde
mindannyiónkra igen nagy
hatással volt. Szent Margit
életét, mint példát tárta fel
előttünk. Az ő imái képesek voltak megmenteni, ha
nem is a pusztító tatároktól
szegény Magyarországot,
de a megritkult, legyengült, Fóthy István segít a liturgia alatt
elszegényedett nép
lelkét. Az imádság
erejében bízva, nekünk - hívők megritkult táborának kellene újraébresztenünk a mai világ
elanyagiasodott emberének lelkiismeretét és szellemét.
A szívünk mélyéig
hatoló, meghaGáspár Miklós kanonok szentbeszéde tó mise, a szerető
szívhezszóló volt
meleg tekintetek

Még azok, akik a választási hadjárat
alatt előítéletek nélkül, pártatlan ﬁgyelemmel kísérték a republikánus pártjelölt,
John McCain szenátor és a demokrata
pártjelölt, Barack Obama szenátor közötti
vitát sem lehettek bizonyosak afelől,
hogy a két jó jelölt közül melyiket fogják
megválasztani. Az észak-amerikai polgár
hazaﬁas érzelmű, és amikor szavaz, az ország érdekeit tartja szem előtt (akárcsak
mi?). A polgároknak volt alkalmuk,
hónapokon keresztül megismerni jelöltjeiket. Nem egy jelölt ellen, hanem egy
jelöltre szavaztak (ellentétben velünk,
Argentínában?). Ezért nem lepett meg
az a leírhatatlan lelkesedés, együttérzés,
amivel
az új
elnököt,
Barack
Obamát
fogadták. Mi
volt az,
ami bárAz új elnök hatásos beköszöntő melyik
beszéde nem maradt el a kampá- párthoz,
nyolása alatt elhangzottaktól
valláshoz
tartozó
hazaﬁas amerikai szívét meghódította és
ami lehetővé tette a békés, megható hatalom-átvételt (ilyenre nálunk nem emlékszem): a beszédei tartalma? Rendkívüli
képzettsége? Magabiztos, természetes
megjelenése? (vagy egy 200 éven át működő demokrácia? Szerk.). Egyéniségéből
meglepő bizakodás, szeretet árad. Talán
az látszik meg rajta, hogy gyermek-

 KOLÓNIÁNK 

mindannyiónkat új
reménységgel, bizakodással töltöttek
el. Szükségünk van
rá! (l. további részleteket 2.o.)
Mise után koccintás
és kedélyes falatozás.
b.-j.: Molnár László, a
Segélyegylet elnöke,
Gáspár Miklós kanonok és szerző

*
Január 22 kivétel volt az eseménytelen nyárban: kéthetes
táborozás után megérkeztek, inkább berobbantak a cserkészek. A Hungária klubban izgatott szülök várták gyermekeiket. Izgalmuk a tetőfokra hágott, amikor megpillantották
hasmenéstől és gyomorrontástól megviselt csemetéiket. Ez
azonban nem vont le semmit a
ﬁatalok lelkesedéséből. Megígérték, hogy az élménydús
táborról kivételesen már a
nyár végén, húsvét után beszámolnak nekünk. Mellékelek
mint csemegét egy fényképet a harmadgenerációs kis
Blahó Cili és Gorondi Miklós táborozókról. Gratulálunk a
a jólsikerült córdobai kiscservezetőknek!
késztáborban
*
A barátság kertje
A barátságot hívhatjuk egy kertnek,
melybe sok kis magot elültethetsz.
Kedvesség és nevetés a locsolás,
s a szeretet lesz a kinyíló virág.
Türelem, megértés, gyengéd ﬁgyelem
napsütésnél jobban melegítenek,
így nem hervad a szeretet virága,
s aki ültette, örökké csodálja. (Névtelen szerző)
Ezen a kivételes csütörtökön „ismerkedési” női teadélutánt szervezett Francisconé Balthazár Mártha. Mai rohanó életünkben már ritkán
rendezünk női
összejöveteleket, ha egyálAz ízlésesen
megterített
uzsonnaasztal
gyönyörű Herendi porcelánja csalogatja a
vendégeket
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korában a „legboldogabb szigeten“,
Hawaiiban nőtt fel, szerető nagyszülei
házában? Irigységnek, gyűlöletnek
nyoma sincs benne. Határozott, erkölcsi
alapokon induló politikája hódította meg
a népet? Ő lenne Lincoln utóda, akit
beköszöntőjében idézett, és aki a régi
értékeket akarja felrázni a degenerált,
ideálok nélküli anyagias társadalomban? Igen - bizonyára mindez együtt.
Ha nem nézhettem volna a szemébe,
nem hallottam volna, talán nem érezném
olyan határozottan, hogy ez a ﬁ atalember őszinte, hogy ő egy igaz ember.
Meggyőződésem, hogy a mai világ
embere a politikában annyi csalódáson,
kiábránduláson ment keresztül, hogy
szeretne végre valakinek hinni (ilyenre
vágyunk mi is, argentínai magyarok).
Észak-Amerika alapítóinak a szabadságra és az igazságra felépített eszméit
egy társadalmi rend, az establishment
fehér tagjai képviselték több mint 200
éven át. Ezeknek az eszméknek a helyreállítását vállalta el bátran egy újabb,
feltörő társadalom képviselője. Ez a
ﬁ atalember nem örökölte vagy kapta
ajándékba az elismeréssel járó vezető
szerepet. Megküzdött érte, akárcsak
a honalapító, bevándorló atyák. Úgy
látszik, a veszedelemben a hazafiak
össze tudnak fogni.(?) Hiszem, hogy a
cél, a szándék és az igyekezet valódi.
Bízzunk, hogy egységben (unióban) a
jó Isten segítségével meg lehet menteni
a nyugati világot. Ez minden kolónia és
minden ország jövőjének, túlélésének a
feltétele.

talán. Kivételt képeznek a leánybúcsúk vagy az iskolai
évfordulók. Jól emlékszem, anyámék idejében ezelőtt
50 évvel egy csoport középkorú barátnő minden szerdán
összejött beszélgetni és egy ﬁnom uzsonnát elfogyasztani.
A jókedvű férjek az esti órákban eljöttek a feleségekért és
egy szelet torta mellett szívesen maradtak a hölgyekkel kis
tereferére. A hölgyek akkor még nem voltak „dolgozó nők”,
ami nem azt jelenti, hogy nem dolgoztak - csak éppen nem
házon kívül.
Balthazár Mártha meghívása a mindannyiónk által ismert,
legkülönbözőbb korú hölgyeket rendkívül kellemesen lepte
meg. Gondosan megterített asztalnál mindenki tányérja
mellett volt egy kis ajándék és papíron egy felolvasandó
bölcs mondat, vagy vers - a barátságról. Így körben mindenki hangosan mondta el „sajátját”. Mártha szeretné ezt a
Caracasból hozott kedves szokást közöttünk is bevezetni.
Mártha
elektromérnök argentin
férjével,
Eduardo
(barátoknak
Pancho)
Franciscoval
2007-ben
Caracasból végleg
Argentínába
költözött.
:A háziasszony a legﬁatalabbakkal:
Az elmúlt eszDrexler András PhD. 1. tanácsos felesége
Mukics Adél és Zaháné Alexandra
tendőben magyar koloniális rendezvényeken többször örömmel
találkoztunk vele, és jegyzeteit, fényképeit az AMH hasábjain biztosan már felfedeztük. Most örömmel vettük
tudomásul, hogy roppant nagy és hűséges magyar-venéz
baráti körébe minket, magyar-argentin nőket is befogadott.
Ő viszont azért hálás, hogy mi befogadtuk őt. Elmondta
nekünk, hogy 1956-ban a forradalom után, 9 éves korában
menekült szüleivel Venezuelába, ahol egy zártkörű magyar
társadalomban nőtt fel. Minden magyar egyletnek, de főleg
a cserkészetnek lelkes tagja volt. A Ráskai Lea cserkészcsapat a KMCSSZ III. kerületében az 1. számot viseli immár
45 éve, és a külföldi magyar cserkészetben vezető szerepet
tölt be. Ennek a most már öregcserkészcsapatnak 35 tagjával
Mártha egy életreszóló baráti kapcsolatot tart fenn (*). Nem
fogja tudni őket helyettesíteni, mert olyan mély kapcsolatok
már nagyon nehezen alakulnának ki. De nem is ez a terve,
hisz nem könnyű egy ilyen gyermekkori baráti kört felnőtt
korban még csak pótolni is! Velünk azt szeretné elérni, amit
Albert Camus sugallott neki: „Ne menj előttem, mert én nem
tudlak mindig követni. Ne kövess engem, mert nem tudlak
mindig vezetni. Ballagj csak mellettem és legyél a barátom.”
Mi erre boldogan és optimistán igyekszünk. Nagy szüksége
van magyar körünknek egy ilyen ﬁatal, lendületes társra!
(*) l. további részleteket HUFI 3. oldal
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AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI

2005: Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta
Alapító Védnökök: Alitisz Constantino - Eickertné Toinette Gorondi István és Edith - Lomniczy József - Monostoryné Kövesligethy
Ildikó - Móricz Istvánné - Papp Jenő - Takács István (+) - Zilahi
Sebess Jenőné Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton
2005-től 2008-ig US$ 100.-on felüli adományaikkal támogattak:
Dr. Alitisz Constantino (3x) - B.Á. (Kanada) (1x) - Dr. Besenyi Károly (1x) Dobosi Szabó Anikó (2x) - Dőry Ilcsi (2x) - Erdődy József (3x) Dr. Farkas Ferenc (4x) - Gorondi István és Edith (1x) - Gosztonyi Attila (1x) Grosschmid Mária (Mo) (1x) - “Instituto Internacional de Artes Culinarias
Mausi Sebess” (2x) - K.I. (1x) - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) (2x) Móricz Istvánné (3x) - Dr. Némethy Kesserű Judit (USA) (4x) - N.N. N.N. - Dr. Orbán László (4x) - Rubido-Zichy Hohenlohe Senta (4x) Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa (4x) - Zombory István (1x)
Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich (x3)

Az AMH és az egész magyar közösség nevében
hálásan köszönjük támogatásukat!

2009: Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - Kalpakian Ervin Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Dr. Orbán László

Minden fölülﬁzetés, adomány, támogatás
elősegíti az Argentínai Magyar Hírlap fönnmaradását!

Dr. Constantino
Miguel Alitisz
abogado

Libertad 480 2º Capital
14 a 18 hs.
4382-2990 / 15-5481-0957
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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

cmalitisz@yahoo.com.ar

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Dra. Gabriela Szegödi
Abogada

Estudio 4372-6844
15-5026-4512

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Dra. Dancs Zsuzsanna

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

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4823-9347

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 -

kerekesmartin@yahoo.com.ar

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

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

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

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA

ARS HUNGARICA KULTÚRA- ÉS ZENETERJESZTŐ CIVIL SZERVEZET - ARS
HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@gmail.com CORAL HUNGARIA - sleidemann@ﬁbertel.com.ar - Cuba 2445, (1428) Buenos
Aires. Tel. 15-6134-1577 - www.arshungarica.com.ar

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

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

KLUBOK - CLUBES

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

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

VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA.

h

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

ISKOLÁK - COLEGIOS

“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

Ne adja kölcsön az
újságot! Szerezzen
új előfizetőt, és saját
előfizetését 2 hónappal
meghosszabbítjuk!
- A megjelent írások nem fejezik
ki szükségszerűen a szerkesztő
véleményét, és azokért minden
esetben szerzőik felelősek.
- Kéziratokat, fényképeket nem
őrzün k meg és nem küldün k
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.

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

Az argentínai magyarok független folyóirata

Kiadó-szerkesztő: Haynalné Kesserű Zsuzsánna
Rovatvezető Sebessné Bonczos Zsuzsa
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné Graul Trixi
L. Monteverde 4251 - (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

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

Az áprilisi számra a
lapzárta: március 10

Anyag és hírek beküldésére

(54-11) 4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

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

SPORT - DEPORTES

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

EGYHÁZAK - IGLESIAS

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

1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar
M AGYAR R EFORMÁTUS E GYHÁZ - I GLESIA R EFORMADA H ÚNGARA - Cptn.
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 / 15-5746-6505
- amerke@argentina.com

"MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ" MAGYAR K ATOLIKUS K ÁPLÁNSÁG
- ASOCIACIÓN DE LOS HÚNGAROS CATÓLICOS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857,
(1414) Buenos Aires. Tel. 4864-7570 - info@mindszentynum.org

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" – Pac. 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

CHACOI MAGYAR EGYESÜLETEK:
- COLECTIVIDAD HÚNGARA DE CNEL . DU GRATY – M. Moreno N° 12, (3541)
Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649

- VILLA ÁNGELA-I MAGYAR EGYESÜLET - SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS
MUTUOS – Hungría 150, (3540) Villa Ángela, Chaco. Tel. 03735-420-939
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

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
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HUFI I.

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

Zólyomi Kati:

Olvasunk… és gondolkozunk:

Havi „HUFImondat”:

Nyílt levél a magyarokhoz

...tengeren innen - tengeren túl...
Buenos Airesben magyar csend állt be. Nyár van. A
táborok lezajlása után Egyesületünk is szünetelt néhány
hétig, a munkaszakosztályok két egész hónapig felfüggesztették nyüzsgésüket, még a Hírlapunk is kettősszámot
adott ki... Rendkívüli magány tengerében hintáztam ezalatt, de az eszem azért foglalkozott az újesztendőre szánt
tervekkel, valamint azokkal a gondolatokkal, amelyeket
a továbbiakban szeretnék az Olvasókkal megosztani.
Egyidejűleg a tenger másik oldalán, a kemény tél bizony
ébren tartotta az ottani magyar testvéreinket is.
Nincs a földön még egy olyan nép, amely ennyire
tudna egymásról, mint a magyar. Amely ily módon
számon tartaná a múltját, és annyi reménnyel gondolna
egy szebb jövőre.
Nehogy a nyomorult tehetetlenség öntsön el minket!
...Ha nem vagyunk egymásnak, már nem érünk semmit!
Magyar, ne bántsd a magyart!
*
Amikor sokáig gyűjtöd magadban a látszólag széteső
gondolatokat, úgy érzed: káoszban imbolyogsz és lehetetlennel foglalkozol. Azonban egyszer csak megérzésednek
értelme támad, sorrendbe igazodnak a szavak, mintha egy
kulcsszóra ébrednének fel, és nagy hirtelen kimondásra
készen állnak.
Aki ismer engem gyermekkoromtól, aki írásaimat követi vagy mellettem húzza a szekeret, tudja, milyen ember
vagyok. Tudomást szerezhetett meggyőződéseimről,
kitartó bika természetemről, de szókimondó és magabiztos modorom mellett kevesen tudják, hogy inkább
félrevonult megﬁgyelő vagyok - s hogy legtöbbször
elhallgatok.
Túl sokáig hallgattam a felől, ami igazán aggaszt,
valóban érdekel, sürgetően izgat: a magyarok jelene,
de legfőbbképpen az, hogy miképp tudnánk helyrerázni
szívünket ahhoz, hogy a tisztességes, szeretetben való
megmaradás ösvényére térjünk. Nem először merengek
el Wass Albert szavain:
„… Szorítsátok egymás kezét még jobban, mint eddig,
s ne fussatok külön-külön kis célok után, mert nincsen
út más csak egyetlen egy, s ezen mindenki egyért, egy
mindenkiért. Eszetekben tartsátok a parancsolatot,
ahogy azt súlyos idők vallani tanították: szeresd a te
népedet, nemzetedet jobban, mint önmagadat, s rajta
kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a
földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet
élhessenek rajta.”
Szegény Wass Albert. Mindig reményteljes tanácsaival
simogatja mindannyiunk lelkét! Hadd állítsak mellé Barkuti Jenő ihletéből is: „Aki megengedi, hogy lebontsák a
kerítését, annak a birkáit is el fogják hajtani!”
*

Szék

A szétszórtságunk változatossága a legkülönbözőbb
hangulatokban fejlődik, miközben helyzetekhez kényszerülve alkalmazkodik. Sok-sok apró szigetet alkotunk
a világon. Nincs vita! Teljesen különbözőek, és még
teljesebben egyformák egymás közt e szigetek. Néhol
óceánok, vaskos hegyláncolatok, máskor zsenge patakocskák és virágmezők, erdőszélek vagy volt határok
választják el egyiket a másiktól. De bezzeg mikor keserű
szavak, alattomosság, bitangság, korrupt politikus, önmagát tápláló államfő, morál és etikahiány a leeresztett
függöny köztünk, akkor áll a veszély! A felsoroltak
áthidalhatatlan távolságokat ültethetnek közénk, életfogytiglan. Mintha olyan sokan volnánk a földgömbön,

mi magyarok! Sokszor úgy jelképezem
szigetecskéinket, mint néhány egymástól
távolodó Húsvéti szigetet, amelyeken az egekbe meredő
fejek zokogó emberroncsokká változnak.
A kiút csakis bennünk van, magyarok, mélyen eltemetve, s nincs megtorlás, bűnbánat, vádolás, kárpótlás,
romantika vagy politikaellenes felszólalás, ami ettől
fölmentene. Ha a magyar nem bízik a magyarban, ha
a magyar nem hallgatja meg a másik magyart, hiába
minden meghatódás s hangoskodás.
Igen kedvesek a dédelgető szavak és a hazaszeretetről
szóló mondatok, viszont egymagukban nem érnek semmit. Tőlük vagy nélkülük még nem leszünk sem jobbak,
sem rosszabbak, s általuk korántsem oldottuk meg a
magyar gondot.
Mert nem foghatom kézen azt, akiben nem bízom,
Nem járhatok amellett, akinek céljai eltérnek az
enyéimtől,
Nem veszem magam mellé azt, akit lenézek,
Nem kéne táncoljam annak táncait sem,
Nem bírálhatom annak a munkáját, akit nem tisztelek,
Nem dolgozhatok azért, akit nem is veszek tudomásul,
Nem győzhetek meg olyant, akitől félek,
S nem juthatok sehova, ha saját érdekemet féltem!
Nem áll mellém az, akinek hazudtam...
*

Patak a Gyimesben

„…nem használ sem az árvalányhajas, fokosos, vitézkötéses magyarkodás, sem az álmodozó, csodára váró
turánkodás, hanem a magyarság tudományosan feltárt
igazi népi-nemzeti értékeinek olyan benevelése, amelynek
sikere a tanítók és a tanárok meggyőződésén, beleélésén
és szuggesztív lelkesedésén alapszik.”
Győrffy István
„A néphagyomány és a nemzeti művelődés.”
Budapest, 1939

is értesülhettem nem egyszer az Óhaza lakóitól, hogy véleményem nem igen beszámítható, ha egyáltalán kimondom álszemérem nélkül azt, amit érzek, vagy gondolok
a magyarság helyzetéről, amely nem egy szempontból
nézve teljes joggal a sajátom is.
Miért „ﬁgyelmeztetsz”, hogy te más vagy, mint én?
Miféle betegség bujkál bennünk, hogy idegennek tűnik
néha a legcsaládiasabb helyzet is? Hát mit tudhat, mit érthet ez a szegény kis külföldön született magyar? Hiszen
ő nem is „igazi” magyar, nem élte át „a dolgokat”, csupa
„véletlenből” beszél jól magyarul… Tanítsunk neki, hadd
tudja meg a valóságot, hallgattassunk meg vele egy kis
jó magyar zenét...
Azonban az a bökkenő, hogy ha én nem ismerhetem
a hazai valóságot, léleknyugalommal feltételezhetem,
hogy a Kárpát-medencében egyáltalán nem ismerhetik
a mi valóságunkat.
Hát igen, nekünk ideát mindig „olyan könnyű volt
magyarnak megmaradni”... A diaszpórában születtünk,
szüleink ölében tanultunk meg magyarul beszélni, a
még sok magyar szeme előtt nem „divatos” cserkészegyenruhában tanultuk meg százával a népdalokat.
Az állati könnyű és a száműzetésben igen praktikus,
gyönyörű magyar nyelvet is megtanították, és ezzel
csak egymás közt tudunk kommunikálni. Magyarázkodtunk vidáman a befogadó országokban szerzett
barátaink, szomszédjaink, iskolatársaink előtt: olyan
mindegy, hogy olyan messze élünk az Óhazától! A
száműzötteknek olyan „egyszerű” volt a kezdet, a
beilleszkedés, az idegen nyelvnek elsajátítása legalább
olyan szinten, hogy meg lehessen keresni a megélhetést. Az első évtizedekben olyan „kellemesek” voltak
a vissza-visszatérő szörnyálmok, lidércnyomások is…
De a nap felkeltével mégis megmaradtak magyarnak!

Fotó Panek

Sajnos nem ismerjük, csupán sejtjük egymás egyedi
körülményeit. Ha a konstatálás nem történik meg, nem
építhetünk mást, mint lehelet-törékeny ködpalotákat.
Most, a napokban kaptam olyan drótpostát, amelyben
a magyarországi cigány erőszakolók, rablók és gyilkosok
bűneit elítélő eljárásokat várja sok mindenki. Engedje
meg az olvasó, hogy őszintén kimondjam: minden országban léteznek azok a társadalmi rétegek, amelyekhez
az ilyen szörnyűséges bűnök fűződnek. Igen, minálunk
a nyomortanyák lakói „mind” erőszakolók, tolvajok és
gyilkosok, úgy, ahogy az USA-ban a szegénynegyedek
néger vagy latin származású lakossága, Brazíliában
a favelákban élők - és folytathatnám… Mindenütt a
világon az éhség, a munkahiány és a lelki szegénység
a legborzalmasabb bűntetteket válthatja ki. Attól még
nem a cigány nép, sem a néger, sem a közép-amerikaiak,
sem a zsidóság egésze, még kevésbé a román nép a ránk
szakadó szenny. Vigyázzunk az átfogóan általánosító
kijelentésekkel! Nemcsak megsértünk sok mindenkit,
hanem eltereljük a ﬁgyelmet a lényegről, a valóságról.
*
Velünk mi van, magyarok? Én szeretem a jó románt,
a tisztességes cigányt, a kedves szlovákot és azt a bűbájos
szerb bácsit is, aki nemrég azt súgta a fülembe, hogy
szereti a magyarokat.
Persze szüleim arra is neveltek, hogy felnézzek az
erdélyi, a felvidéki, a délvidéki, az őrségi magyarokra,
hogy tiszteljem népünk szomszéd népeit, akkor is, ha a
sors annyiszor igazságtalanul bánt el velünk; hogy soha
az életben ne nézzek le s mégkevésbé diszkrimináljak
népeket. Hát nehezen, de már megtanultam a leckét.
Úgy látszik divat lett a kategorizálás, nyilvánvalóan sok
magyarból szakértő s jogosult bölcs lett a szétbomlasztó
közös események folytán. Minden etikai korlátot megszegve mások hozzák tudomásomra, hogy jómagam ki
vagyok, miért vagyok, és mi van nekem megengedve,
mint az Óhazától távol született magyarnak. Édes. Arról

Erdélyi falu

Fotó Panek

Tudjátok-e, Kárpát-medencei magyarok, hogy itt Argentínában majdnem mindig sírunk a Himnusz eléneklése
alatt? S hogy sokan odaátra vágyódó éhséggel követjük
a minden idők magyar íróit? Hogy a magyar hagyományokat milyen fokon, milyen mély tisztelettel ápoljuk?
Tudod-e, érdekel-e, hogy milyen furcsa hovatartozási érzések küzdenek bennünk? Hogy hány magyar
„közkatona” szaladgál szétszórtan, sok-sok szórványban
a világon? Sehova nem vezet a haszontalan feltételezés,
a véleménynyilvánítás - a kiközösítés!
Hát ez van. Vajon mi történne, ha egyszersmind nem
osztályoznánk egymást, nem építenénk fel szétválasztó
falakat? Ha elfogadnánk azt, hogy ki kicsoda, azon a
helyen, ahova magyarnak szánta a sors és végez teljes
önfeláldozással missziós munkát? Ki-ki a maga helyén.
Európában, vagy akárhol máshol, tanári asztal mögött,
hivatalban, konyhában, vagy a szántóföld melege mellett.
Folyt. a II. oldalon

HUFI II.
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A Regös Néptáncegyü�es köszönete
Eltelt még egy dús év, sok
munkával, fontos és sikeres eseményekkel, amelyekről az olvasók
részletesen olvashattak az év folyamán: IX. Dél-amerikai Néptánctalálkozó; fontosabb fellépések
Barilochéban és Córdobában és az
Ars Hungarica Háry Jánosában; a Chacói Liliom Együttes
munkája, Roglich Naty vezetése alatt; a Barilochéban beinduló tánccsoport Besenyi Buba szervezésében, stb.
Sok mindent értünk el az elmúlt évben, ezért ezúton, mint
a Regös Együttes vezetője szeretném hálámat nyilvánosan
kifejezni mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal és támogatásukkal erősítik ezt a növekedő folyamatot, és alkalmat
adnak arra, hogy a magyar néptáncot és annak népviseleteit,
zenéjét ismertethessük.
Különösképpen szeretném köztudomásra hozni és az
összes közbenjárónak megköszönni, hogy a 2007-es MEH
pályázat által boldogult Benedek László felmérhetetlen
segítségével sikerült egy nagyon komoly támogatási összeget kapnunk az együttes részére. Ezt az összeget 2008-ban
juttatták el nekünk az EMESE
Kultúregyesület elnöke, Zaha
Sándor és felesége, Lomniczy
Alexandra által. Így indult be a
szervezkedés, bevásárlás: szekrények, TV- és DVD-játszó,
óriási tükör, plafon-ventilátorok, stb., szerelés, fúrás-faragás, raktár és próbaterem felújítása. De ami a legértékesebb
számunkra: a Magyarországon
bevásárolt 1-1 mintanépviselet,
bujka és mellény, kalapok, 27
A technika segítsége igen
pár csizma, könyvek, dvd-k,
sokat jelent
videok. Ezeknek megvétele
és kiszállítása sem volt könnyű. Hálás köszönetünket itt
fejezzük ki:
- Hortobágyi Gyöngyvérnek, aki a 2006-ban Buenos Airesben megrendezett VIII. Dél-amerikai Néptánctalálkozó
óta mint egy kismama követi munkánkat és felvállalta az
összes Magyarországon beszerzendők megvételét: bevásárolta az oktatóanyagot, méretre megrendelte a ruhákat, csizmákat, kalapokat. Vass Ilona (Regös táncosunk, aki Budapestre telepedett) segített neki az utolsó elintézendőkben.
... NYÍLT LEVÉL

...Folyt. az I. oldalról

Akik tönkre akarják tenni a magyar rendszert, az intézményeinket, el akarják törölni a nemzeti érzésünket, a
hazaszeretetet és a megmaradási folyamatokat is akarattal
félbeszakítanák: azok a nemzetközi bűnösök, azok a valódi hazaárulók! Mintha erre nem lenne előzmény...
Vajon mibe vesztek a múlt által kovácsolt kudarcok
tanulságai? És a nép? A népünk valódi, egyetlen identitása? A sok hős halála? A gyönyörű könyvek, a versek,
a szép vastag történelemkötetek? A hit, az Istenszeretet?
A büszke hovatartozás?
Az értékeinkre kell építenünk, az igazibb, magyarabb
magyarra, az emberebb emberre! Vagy ez sem divat? Vajon miért beszélünk még jól magyarul Argentínában?...
*
Sebeket gyógyító levelek is érkeznek az éteren át,
amelyek egyenest az értékek megmentésére vezetnek.
Szükségünk van egymásra Erdélyben,
mert csak magunkra számíthatunk!
És ha szükségünk van egymásra,
tudnunk kell egymásról, együtt vagyunk erősek...
Kemény, őszinte, hirtelen indulatú, nagy érzelmi hullámzású világ a mienk. Nem szeretjük a „táposokat”: a
tudatlan magyarországiakat. Sem a turbó magyarokat,
turulostól, sem a világmegváltókat, sem az uniósokat,
sem a megszállottakat, sem a hátmegetti hazug-nyálas
udvariaskodást… Hanem az igazul megharcolás, az
egymásráﬁgyelés, a nevetés keveredik nálunk hirtelen haragokkal, nagy összecsattanásokkal s nagy szeretetettel,
igen sok humorral, becsületes szókimondással.
(Panek Kati)
Panek Kati 41 éve énekel
színpadon, rádióban és tv-ben.
Erdélynek annyit jelent, mint
Sebestyén Márta Magyarországnak. Az erdélyi táncházmozgalom és a Bodzafa együttes alapítója. 29 éve a Kolozsvári Magyar Színház hivatásos
színésze. Első levelét ilyen
bekezdéssel kaptam: „Ki vagy
te, Zólyomi Kati? Hány éves?
Mit dolgozol? Hogy kerültél
olyan messze a szülőföldtől s
Panek Kati művésznő
mégis olyan közel a jókedvhez,
lélekhez...?”
(Az elmefuttatást folytatjuk).

- Gorondi Palkónak, aki az anyagiak kézbesítésében volt
a kapcsolatunk.
- A Buenos Aires-i Magyar Nagykövetségnek, hogy Józsa
Mátyás nagykövet úr jóváhagyásával biztosította a sok
értékes felszerelés kiszállítását, és Aguilar Alexnek és feleségének, Gál Katinak, hogy személyes csomagként a nehéz könyveket elhozták és a
nagy csomagokat a reptérről
házhoz szállították.
A sok új oktatóanyag és
egyéb felszerelés csak egy
álom és remény volt hosszú
ideig. Ezáltal még nagyobb
lendületet kapott a csoport,
érezvén, hogy Magyarországon is megbecsülik
Egyensúly és egyenes tartás
munkánkat és támogatnak
- így lesz szép a tánc!
bennünket.
Ezért különös és mély hálánkat fejezzük ki a Miniszterelnöki Hivatalnak, személy szerint Gémesi Ferenc
államtitkár úrnak és a Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának, König Helmut ügyintézőnek, dr. Halmai László
osztályvezetőnek, dr. Zilahi László főigazgató helyettesnek és Kulcsár-Szabó Enikőnek.
Szintén szeretném megköszönni a kedves Oleander
„idősebb” asszonycsoportnak és a lassan beilleszkedő
férﬁaknak is, hogy példaadóan vidám munkát végeznek,
amivel támogatják a Regösöket is. Nemcsak a táncban
haladnak, hanem segítőkészségükkel mindinkább igazi
támaszt jelentenek a Regös Együttesnek. Verbuválják a
régen kimaradt volt táncosokat, barátokat, még idegen tagjaik is vannak. Baráti kört alkottak. 2008-ra visszamenőleg
különösen köszönöm az együttműködést:
- Navesnikné Mattyasovszky Hermina „Mókus” magára
vállalta a népviseletek rendbetevését, megvarrta és patyolatfehérre varázsolta vissza a sok elszakadt alsószoknyát,
fehér inget és bő gatyát.
- Az Oleander „leányok” szervezték meg a hagyományos Cena-Show-t ﬁnom főztjükkel, gulyáslevessel, Botka
Bözsi valódi csipetkéjével és „hegyben álló” lángossal a
táncosoknak. Bözsi „mamáskodik” felettünk, mindig a
lakására mehetünk mátézni, amíg a próba előtt bevárjuk az
összes táncost, vagy szünet alatt...
- A karácsonyi vásáron szépen kidíszített standot állítottak fel a már hagyományos támogatóinkkal: Íjjas Árpi és
Péter a „Los Montes” ﬁnomságaival és sok egyéb áruval.
Mindenből egy bizonyos százalék a Regösöket illette,
kivéve a teljes egészében adományozott áru: Kerekes Ági
készített Regös logóval ellátott kerámiákat és Etcheverry Gloria magyar motívumos füzeteket és írószereket.
Köszönjük szépen!
Sokan besegítettek a vásár alatti teendők megszervezésébe (felállítás és 4 napon keresztül az ottlét és kiszolgálás).
Nem szeretnék senkiről sem megfeledkezni, ezért általános
köszönet jár mindegyiknek!
Így szép kerek összeggel bővült a Regös kassza, ami jól
jön a táncparkett felújítására.
Újból és újból bebizonyosodik, hogy mennyire fontos a
magyar táncnyelvezet a mi kolóniánkban: a tánc közelebb
hozza az embereket a magyar kultúrához, a magyar élethez
és egymáshoz. Kedves emberi csoportok alakulnak, amelyek
gazdagodnak a „visszatérőkkel” is.
Végső megjegyzésem: fontosnak tartom a Dél-amerikai
Magyar Néptáncegyüttesek integrációját. Ezért Argentína,
Uruguay, Brazília és Venezuela tánccsoportjai szoros kapcsolatot tartunk egymással. Sok gyűlés és beszélgetés folyt
tavaly a Brazíliai Fesztiválon, ahol egy olyan álomnak a
magját ültettük el, amelynek nem hittük, hogy ilyen gyors
és konkrét eredménye lesz. Mégpedig 2009. júliusra meghívást kaptunk, hogy e 4 ország tánccsoportja részt vegyen
egy tíznapos Ifjúsági Találkozón Magyarországon. A sok
levelezés és tárgyalás azt bizonyítja, hogy nyilván jelentős
összeggel járul hozzá egy magyarországi szervezet, hogy ezt
az álmot végre is hajthassuk! Ezért, és az összes Dél-amerikai Tánccsoportok nevében, szeretném kifejezni köszönetünket a LAMOSZSZ elnök asszonyának, Kunckelné
Fényes Ildikónak, aki által megteremtettük a kapcsolatot
különböző magyar intézményekkel, hogy konkrét segítséget
kaphassunk e célra.
Nagy felelősséget jelent az odautazás, hiszen képviselni
fogjuk a dél-amerikai magyarokat az Anyaországunkban.
Ez kimondhatatlanul erősíti az eddig is növekedő mozgalmunkat. Tudjuk, hogy nem könnyű magyarnak lenni és
annál is inkább ezt megtartani ilyen távol az Óhazánktól,
de érezzük ennek eredményét és a lehetőségeket, amiket ez
a sok munka és erőfeszítés eredményez.
2009 fontos év, hiszen a Regös-együttes már meghaladta
az 50 évet. Készül is egy izgalmas és élvezetes Táncszínház,
amiről nemsokára hírt adunk.
Addig is mindenkinek kellemes évet kívánunk, teli
sikerekkel!
A Regösök nevében:
Bonapartian Edi
Ui.: A tervbevett utunk nagy összegeket ígényel. Szükségünk
van anyagi támogatásra! Aki méltányolja munkánkat és hajlandó hozzájárulni, nagyon megháláljuk és kérjük forduljon
az AMH szerkesztőségéhez: Graul Trixi tel. 4711-1242 vagy
amagyarhirlap@yahoo.com

BARÁTKOZÁS

Barátkozzunk meg azzal a szép szóval, hogy
köszönöm!
Köszönjük a cserkészvezetőknek, hogy kiváló tábort
készítettek a gyerekeinknek!
Köszönjük, hogy időt szánnak rájuk és foglalkoznak
velük, nevelik őket egész éven át!
Köszönjük a ZIK tanároknak, hogy minden szombaton ott vannak, lelkesen tanítanak!
Köszönjük, hogy évről-évre szép naptárt készítenek
nekünk!
Köszönjük, hogy minden évben mély, megható 56-os
megemlékezést állítanak össze, tanítanak be!
Köszönjük, hogy van egy Magyar Hírlapunk, és hogy
ennyi energiát fektetnek bele!
Köszönjük mindazoknak, akik tesznek azért, hogy a
magyarság megmaradjon, hogy ne szürküljünk el!
Mert mindez nem természetes, ez nem egyértelmű,
hogy így van! Ez sok önzetlen, komoly, odaadó
munka eredménye, amit nem mindig értékelünk.
Mikor is mondtuk utoljára azt, hogy köszönöm?
Lajtaváryné Benedek Zsuzsi

Minihuf i
- Szeretett munkatársaink Dr. Espinosané Benkő Teri cst. és kedves férje,
Espinosa José st. kis családja bővül...
Teri már terhessége 4. hónapját élvezi,
mint ahogy a képen is büszkén mutatja
már kidudorodó hasát. Ugyancsak nagy
örömmel adta tudomásunkra, hogy tágasabb lakásba költöznek át Budára, ahonnan
továbbra is írják a HUFInak magyar életük
palettájából ecsetelt érdekes krónikáikat.
Gondoljuk, az olvasó is mennyire élvezheti
különleges havi rovatukat, amelyek által
színtiszta dél-amerikai magyar szemlencsén keresztül vizsgálják a magyarországi
valóságot. Szívünk legmélyéből, igazi szeretettel gratulálunk nekik, és velük együtt
előre örülünk az új családtagnak!
- Nézd a DUNA TV-t a netten: egy fe- Teri kismama...
lülmúlhatatlan magyar világ jelenik meg
majd előtted. A képernyő ismét hasznos lehet számodra...
Néptánc, politika, kiállítások, különleges, szép magyar
műsorok, sport, irodalom, ﬁlmek. Ha nem akarod vagy nincs
lehetőséged élőben megtekinteni a mindennapi ajánlatot,
ülj le egyszer hetente, nyugodtan, és a feltárt videókat is
megnézheted. Pazar! Úgyszintén javaslom: míg akármikor
böngészel, vagy dolgozol a számítód előtt, kapcsolj rá a
Folkrádióra! A magyar népzene kincsei eláraszthatják szobád minden sarkát, de a lelkedet is!
- Aznap nem enyhült a füllesztő januári hőség, még
estére sem... A gyenge szellő is mintha sivatagi meleget
tolt volna felénk. A gyertyákkal megvilágított kertecske
szélén ültünk asztalhoz valahányan, cserkészvezetők, a
KÖRS. Körülöttünk két életvidám cica szaladgált és ugrándozott a növényekkel dúsan befutott falon. Nem tudom
most pontosan, hogy történt, de a vacsora alatt a komoly
munkakiértékelő gyűlésünk fantasztikus nevetőgörcssorozatra váltott át, a legnagyobb természetességgel.
Régen volt ennyire vidám egy vezetői megbeszélés. FuldoFolyt. a köv. oldalon

MAGYAR FOHÁSZ
A nagyvilágban és hazánkban
Áldd meg Isten a magyart.
Egy ezredéves szenvedésre
Hozz egy jobb kort, s diadalt.
Az ősi nyelvben tartsd meg Isten
Árpád dicső nemzetét.
A szétszórtságban szenteld újjá
Örökét és szellemét.
A Kárpátoktól új hazánkig
Te adj Isten oltalmat.
Ha szavunk, tettünk eggyé teszed
Megmaradunk magyarnak.
(Kántor Pál, 1969 - Delhi, Ontario-Kanada)
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A venezuelai Ráskai Lea öcs.cs. története - dióhéjban

A caracasi Ráskai Lea öcs.
csapat a Külföldi Magyar Cserkészszövetség III. kerületének
1-es számát viseli immár 45 éve.
A Búzavirág őrs tagjai voltunk
mindaddig, amíg már korunk miatt
kimaradtunk az őrsi életből, viszont
továbbra is többen közreműködtünk a cserkészetben, a tánccsoport
vezetésében vagy a hétvégi magyar
iskola igazgatóságában.
Mindannyian ragaszkodtunk
egymáshoz, a cserkészideálokhoz,
A Ráskai Lea csapat hétvégi tábora Colonia Továrban,
megszoktuk a heti találkozást. Így
2003-ban. Guggoló sor b.-j.-ra: 4-ik a szerző,
alakult meg a mi felnőtt csapafekete napszemüveggel
tunk.
Továbbra is képeztük magunkat a fel, s ebben a szellemben éljük mindennapi
legkülönbözőbb témákról szóló előadá- életünket is.
Évente megyünk hétvégi táborba, ahol,
sokkal, de nem hiányzott a jó beszélgetés
és a finom vacsora sem. Gyűléseinket ha más nem is, de a cserkészing és a barna
kedd esténként tartjuk meg a mai napig is. nyakkendő kötelező. Kétszer voltunk kb.
Férjeink tudják, hogy keddenként „külön tizenhatan körúton, Magyarországon és
programunk” van, ahol ők nem hivatalosak. Erdélyben. Különböző TV-programokban
A létszámunk az évek során megnőtt; vagyunk megörökítve, amit aztán a magyar
manapság kb. 40 fő, mert az utánunk televíziós csatornák közvetítettek.
következő őrsökből is bevettünk
tagokat, s néha Magyarországról,
vagy más országból munka miatt
érkeztek értékes személyek, akiket
befogadtunk. Ha nem volt cserkészmúltjuk, akkor előkészítettük
őket, majd valamelyik táborunk
alkalmával letették a cserkészfogadalmat is. A karácsonyi vacsorán
általában harmincan vagyunk, már
évek óta egy közös célra adjuk
össze az ajándékra szánt összeget,
s evvel segítünk egyesületeket
Erdélyben, Magyarországon vagy
Csoportos kirándulás Erdélybe, 2000-ben
Venezuelában.

Az összeszokott barátnők csoportjának karácsonyi vacsorája 2008 decemberében, a szerző
húga, Nicolicchiané Balthazár Beatrix lakásán

Lassan átvettük az idősebb generáció
munkáját a kolóniában, mert tapasztaltuk,
hogy évről-évre nagyobb szükség van reánk
az egyesületekben. Aktívan vesszük ki részünket minden rendezvényen, ahogy azt a
3. cserkésztörvény tanítja: „A cserkész ahol
tud, segít…” Ebben a szellemben nőttünk
... MINIHUFI

Sajnos ketten már csak
lélekben vannak velünk, és
tízen külföldön élünk, mert
a sors különböző okokból
más országba vitt minket,
beleértve jómagamat is.
Azonban hála a modern
technológiának a kapcsolat továbbra is megmaradt.
Sok részlet lenne még elmesélendő, de sajnos helyhiány miatt nem tehetem. Így
csak még annyit, hogy nagyon
büszke vagyok arra, hogy egy ilyen rendkívüli csoportnak vagyok az egyik alapító
tagja, s hogy még ma is, mikor már majdnem
két éve Buenos Airesben élek férjemmel,
minden kedden tudom, hol van a gyűlés,
gondolatban mindig velük vagyok s állandó
kapcsolatot tartok továbbra is barátnőimmel,
cserkésztestvéreimmel.
Francisconé, Balthazár Mártha
...Folyt. az előző oldalról

koltunk, csapkodtuk az asztal szélét
is a csak meleg magyar otthonba illő
paprikás krumpli elfogyasztása alatt.
A legkedvesebb viszont az, hogy
mégis nagyon eredményesre sikerült
találkozásunk. Minden kitűzött
témát átvitattunk, és még egyszer bebizonyíthattuk barátságunk
fejlődését, és azt a tényt is, hogy
egyre jobban kiegészítjük egymást.
- A cserkészcsapatok visszaérkeztek a hosszú, majdnem két
hetes córdobai táborokról. A hegyi
vírussal fertőzött társaság túltette
magát a rosszulléteken és beígérte a
részletes beszámolókat a következő
számunkra.
(ZK) A KÖRS-tagok vidámsága nem akadályozza a komoly tárgyalást

Szerk. megj.: Hirtelen anyagtorlódás miatt nem tudjuk sem a
KMCSSZ sajtóanyagát ismertetni,
sem ígéretünknek eleget tenni és
Zólyomi Kati regényének folytatását, ill. befejező részét közölni.
Ezt igyekszünk következő számunkban bepótolni. Számítunk
Olvasóink megértésére.

Emléktábortűz
BENEDEK LÁSZLÓ
TISZTELETÉRE
távozásának 1. évfordulója alkalmából
március 11-én, 20 órakor
a Cserkészházban

“Legyen meg a Te akaratod”

HUFI III.

Papp Jenő:

EGY ÉVE MENT EL LÁSZLÓ ÉS 11 ÉVE CALA

Egy éve hagyott itt minket Benedek László
és pár nap eltéréssel volt 11 éve, hogy apja,
Calabá is elment. Mindketten pótolhatatlan
űrt hagytak maguk után, mert életük az egész
argentínai magyar közösség, a külföldi magyar cserkészet (Argentínában és a világon),
a Buenos Aires-i Református Közösség és
a Hungária Klub részére követendő példát
jelentett. Mindenhol, ahol példás keresztyén
módon éltek és magyar szeretettel, becsületesen működtek, óriási pozitívumot jelentettek.
Életük nem volt hiábavaló.
id. Benedek László, Calabá Budapesten
született, 1936. március 16-án. 8 éves korában, 1944. Karácsonyán az orosz ostrom elől
szüleivel és Ágnes húgával együtt menekülnie kellett. Kijutottak Ausztriába. Itt életre
szóló, nemzedékekre kiterjedő barátságot
kötött tanítóival: 2 évvel ezelőtt unokáját,
Lajtaváry Zsuzsit és saját lányomat, Papp
Krisztit úgy fogadták ott, mintha saját unokák
lettek volna…
A Benedek család 1949-ben érkezett
Buenos Airesbe. Cala a középiskola után
mérnöknek tanult. Elektromérnöki pályáját
az UBA-ban 1959-ben fejezte be.
A magyar fiúcserkészet megindulásától
kezdve intenzíven cserkészkedett. Akkor
keletkezett a 12. sz. Kinizsi Pál cs.cs. A
concordiai tábor szervezésével kapcsolatosan ismerte meg Micsinay Marikát, akivel
házasságot kötött 1960. január 22-én.
Egy évre rá született meg László ﬁa, akit
gyermekkorában „Hityi”-nek neveztük mindannyian.
Cala a General Electricben dolgozott, amíg
1962-ben átment a Gurmendi acélművekhez,
mint karbantartási főmérnök egész 1978ig. Nemcsak elektromérnöki tudására volt
szükség, hanem nagyon tág gépészmérnöki
mechanikai és vegyészeti tudásra is, hogy a
termelési folyamat meg ne szakadjon. A cél
mindig a preventív karbantartás volt. Nagy
volt Calának a felelősségérzete és kiváló a
munkához való hozzáállása.
Visszaemlékszem, milyen remek volt Calával mérnöki tárgyakról beszélgetni. Sokat
tudtam tőle ezen a téren is tanulni. Aztán
jött a krízis: a Gurmendi céget eladták az
Acindarnak, és ez rövidesen bezárta a gyárat. Cala a német AEG-vállalatnál dolgozott
tovább, mint fejlesztési és gyártási főmérnök
egész 1993-ig, mikor egy újabb gazdasági
és politikai fordulatból kifolyólag az AEG
gyár is bezárt.
Ettől kezdve Cala mint mérnöki tanácsadó
rövidebb privátszerződések kapcsán néhány
kisebb munkát vitt véghez. Még Kínába is
szerződtették, meg a hideg Dél-Atlanti-Óceánon, a Tűzfölddel szemben egy olajfúrási
platformon is volt Calára szükség. Ezek az
alkalmi mérnöki munkák azonban Calát
óriási stresszbe vitték. A helyzet károsan
kihatott egészségére, és végül sok meg nem
érdemelt szenvedés után 1998. március 17-én
bekövetkezett a halál.
*
Közben nevelkedett és kezdte működését
köztünk László és húga Zsuzsi is, így bekapcsolódva a Benedek család munkájába az
egész magyar kolónia, a cserkészek, a ZIK, a
Hungária klub élete javára és örömére.
ifj. László középiskoláját 1978-ban fejezte
be. Közben szintén intenzíven cserkészkedett:
cserkészfogadalom 1970, őv. képzőtábor
Plátanoson 1974, kiscserkész őv. tábor Brazíliában 1975, st. vezetőképző tábor 1979.
Ennek a VK tábornak Cala volt a parancsnoka. Ö vezette az összes st.VK táborokat
Dél-Amerikában 1967-től 1985-ig, amikor
ﬁának, Lászlónak adta át ezt a felelősséget.
Cala 1977-től kezdve sok éven át mint
dél-amerikai kerületi parancsnok irányította a
cserkésztörvények szellemében az argentínai
és a brazíliai magyar cserkészcsapatokat.
Mind Cala, mind László, amíg Argentínában volt mindig tanították a Zrínyi Ifjúsági
Körben a saját generációmat, mint később
ugyanúgy gyermekeimét is a magyarság megszerettetésére és a szép magyar beszédre.
László kiképzőként, majd vezetőképzőtábor
parancsnokaként minden táborban részt
vett. Ha összeadnánk Lászlónak a különböző
táborokban való életét, közel 900 napot töltött
sátorban…
Magyarországon is vezette a st. és tisztképzőtáborokat a Magyar Cserkészszövetség

keretén belül, mint külföldi magyar cserkészparancsnok. 2005-ben a Fillmore-i Jubileumi
nagytábor ﬁú altábor parancsnoka volt.
Írásba fektette a st.VK táboroknak a
„Módszertani leírását”, amelyet ma is használunk a külföldi és anyaországi magyar
cserkészetben.
László pályafutását tavalyi elhalálozásakor
már bőven ismertettük. Mérnök lett, mint
apja: hajómérnökként kezdte, majd átváltott a
repülőmérnöki pályára. Ezt 1983-ban fejezte
be a La Plata-i egyetemen (U.N.L.P.). Ez
után indult el Európába szerencsét próbálni
ezen a pályán: először Németországban a
Dornier repülőgyárban jelentkezett, ahol fel
is akarták venni, de mikor kiderült magyar
származása, a még akkor a hidegháború szelleme idejében alá akarták vele íratni, hogy a
vasfüggöny mögötti Magyarországra nem
mehet be. Ezt nem fogadta el, erősebb volt a
magyarságérzete, mint ez a munkalehetőség.
Turistaként látogatott el Magyarországra.
Ott id. Rubik Ernőnél kapott munkát, mint
tervezőmérnök. Rubik Ernő, akinek régi
tapasztalata volt a repülőgépgyártásban még
a háború előtti időkből, újra repülőket akart
építeni. Lászlóval együtt kitervezték az új
repülőt, és ifj. Rubik Ernő (a „bűvös kocka”
feltalálója) ﬁnanszírozásával ezt a könnyű
repülőgépet le is gyártották, be is repülték,
meg is szerezték a repülési engedélyeket: a
repülőgép még ma is repül.
Lászlónak hivatalos letelepedési engedély
kellett, hogy a szükséges munkaengedélyt
megszerezhesse. A magyar Belügyminisztériumban el is kezdte ennek kijárását még
a kommunista rezsim alatt, 1986-ban. Egyik
tárgyaláson titkos feltételként azt kívánták
tőle, hogy a Belügyminisztériumnak besúgója
legyen a Rubik stúdión belül. Nem ismerték
Lászlót, aki magától érthetően ezt nem fogadta el. Később aztán ifj. Rubik Ernő a magyar
kormánnyal fenntartott jó kapcsolatai folytán
el tudta intézni László hivatalos letelepedését
mellékfeltételek nélkül.
László 1989-ben honosította a mérnöki
diplomáját a budapesti Műegyetemen, letette
a különbözeti vizsgákat és megkapta diplomáját, mint magyar gépészmérnök.
A rendszerváltás után, 1995-ben elvégezte
a budapesti Közgazdasági egyetemen az
üzletvezetési Mastert (MBA).
1989-ben házasságot kötött Karl Dórával.
4 gyermekük született (Dorka 18, Anna 16,
kis László 11, és Simon 9 éves), aranyos,
intelligens gyerekek mind a négyen.
László lelkét adta családjáért. Gyermekeivel töltötte minden szabadidejét és tanította
őket rendszeresen, kitartóan és sikeresen
spanyol nyelvre. Mikor az ember ott járt náluk, hihetetlen volt hallani a spanyol nyelvnek forszírozását, gyakorlását… Ez példa
lehetne itt részünkre, a magyar beszéddel
kapcsolatosan!
László gyermekei többször jártak Argentínában, ahol otthon érezték magukat nagynénjüknél, Zsuzsiéknál és nagymamájuknál,
Marikánál. Ittlétük alatt iskolába is jártak,
minden magyar ügyben részt vettek és megszerettették magukat az itteni ﬁatalokkal.
László nagy erőfeszítést tett eme kapcsolatok megtartásának és kifejlesztésének
érdekében. Sajnos sok pozitív munkája félbeszakadt. Rövid, nagyon fájdalmas betegsége
véget vetett mindennek. Élete utolsó napjáig
a magyarságért, az itteni magyarság fenntartásáért dolgozott. Több magyar szervezetnek
fáradhatatlan munkájával segítséget szerzett a
magyar Kormánytól (pl. ZIK ösztöndíjasok,
Regösök, Cserkészek, stb.)
A halál kegyetlenül korán köszöntött rá
2008. március 11-én, 10 évvel Cala halála után.
Mindannyian fogadjuk őket példaképünknek: mint magyarok, mint cserkészek, mint
keresztyének - mint egész emberek.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a
közeljövőben Fillmore-ban fog leleplezni
egy emlékművet mindkettejük nevének megörökítésére: két gyönyörű kopjafából áll,
amelyeken a következő bevésett szöveg lesz
olvasható:
id. BENEDEK LÁSZLÓ
BUDAPEST 1936.03.16 – BUENOS AIRES 1998.03.17

Ifj. BENEDEK LÁSZLÓ

BUENOS AIRES 1961.01.20 – BUDAPEST 2008.03.11

ISTEN ÁLDJA ŐKET!

HUFI IV.

IFJÚSÁGI ROVAT - 2009. Március

Zsuzsi íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata
„Föltámasztjuk a verset a könyvek soraiból”

Kosztolányi Dezső
2007-ben a Zrínyi Ifjúsági Kör diákjai szavalóversenyen vettek részt. Micsoda öröm volt végighallgatni
őket! Az ember azt gondolta volna, hogy hosszú lesz,
unalmas. De nem! A magyar nyelv dallama, a költők
gyönyörű alkotásai a már harmad-negyedgenerációs
gyermekek ajkain keresztül szinte csodának tűnt. Idén
a szülők és tanárok készülnek szavalóversenyre. Ezt
egy szülő indítványozta - zseniális ötlet: adjunk mi, a
felnőttek is példát!
A költészet a magyar nyelv éltetője. Nagy igazság!
Hiszen lassan már csak a konyhanyelvet beszéljük.
Sokszor már mi sem tudjuk, hogyan mondják helyesen,
vagy észrevétlenül fordítunk a spanyolból. S már-már alig
foglalkozunk a szókinccsel. Egy-egy vers megtanulásával
új szavakat, új kifejezéseket sajátíthatunk el, amelyeket
valószínűleg soha többé nem fogunk elfelejteni. Ma
is emlékszem még azokra a versekre, amiket diákként
tanultam a ZIK-ben: „lomha földi békák”, „az ereszt
sodorván”… Akkor tanultam meg, hogy a lomha, az
eresz... És így sorolhatnék tovább.
Érdekes megﬁgyelni a reakciókat, amikor verstanulásról van szó. Szülőktől már hallottam olyat, hogy „minek
verset tanulni, túl nehezek a mai gyerekeknek! Nem
lehet ilyet követelni”. A gyerekek is lógó arccal néznek
a tanárra, amikor azt hallják: verstanulás. De aztán nem
bánják meg az erőfeszítést, mert mikor megtanulták,
miután tudják, majd évek múltán is emlékeznek rá:
büszkék rá!
Tanárok, oktatók, nevelők, cserkészvezetők, szülők!
Verset tanulni jó dolog, hasznos, nem szabad elhagyni!
Mert gondoljunk arra, hogy a költészet a magyar nyelv
éltetője! És mindannyian azt akarjuk, hogy a magyar
nyelv még sokáig éljen!
Hogyan érjük el, hogy a verstanulásnak sikere is
legyen:
 Jól keressük ki a megfelelő verset. Legyen a korosztálynak megfelelő szókincsben, kifejezésekben és
témában egyaránt.
 Meséljünk az író életéről, érdekesen. Ébresszük
fel a kíváncsiságot a gyermekekben, hogy mit is írhatott
ez a valaki. Történelmi háttérrel is foglalkozhatunk, természetesen megfelelő szinten!
 Ne adjuk fel az egész verset egyik alkalomról a
másikra, dolgozzunk a szókinccsel, készítsünk játékokat!
Segítsünk rajzokkal! A képek nagy segítséget nyújtanak,
szeretik, ők is készíthetnek!
 Ha mindennap elolvassák a tanulnivalót, ha naponta 10 percet szánnak rá, akkor nem is fárasztó, nem
is unalmas - és egy hét elteltével tudják is a verset.
 Serkentsük, lelkesítsük a gyermekeket! Ne a hibát
lássuk, hanem az erőfeszítést.
Jó dolog verset tanulni: ne féljünk tőle! Élvezzük
mind együtt a magyar nyelv csengését, azt a csengést,
azt a mondanivalót, amit annyi nagy magyar költő alkotott számunkra. Szerettessük meg a magyar verseket
a gyerekekkel!
A szavalóversenyen találkozunk!
(Március 14-én, a Hungáriában!)
*

Ami az íróasztalon maradt:

Tanár vagy-e, vagy nevelő?

A tanár tanít --- a nevelő alakít.
A tanár tudományt nyújt --- a nevelő életet.
A tanár a jelennel foglalkozik --- a nevelő a jövőt is
ﬁgyelembe veszi.
A tanár kijön a sodrából --- a nevelő megőrzi a reményét.
A tanárnál mindent betéve kell tudni --- a nevelőnél az
ismeretek integrálása a fontos.
A tanár fenyít --- a nevelő segít megjavulni.
A tanár kényszerít --- a nevelő javaslatot tesz.
A tanár számára a tudomány átadása: minden --- a
nevelő bölcsességet plántál.
A tanár előtt mindenki egyforma --- a nevelő egyénekből közösséget formál.
A tanár hajthatatlan --- a nevelő megfontolt.
A tanár magasabb rendűnek képzeli magát --- a nevelő
iránymutatónak.

„MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI

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

Egyszer évente a ProMinoritate alapítvány (független,
A moldvai csángók egy kisebb része,
közhasznú szervezet, amelynek célja a hazai és más Euró- az északi csángók a magyar nyelv olyan
pában élő etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása, változatát beszélik, amely sok vonásában a
különös tekintettel a határon túli magyarok segítésére) középkori magyar nyelvet őrzi. Számos olyan régi szavuk
megszervezi a Csángó Bált. Idén február 7-én került rá van, amely a mai magyar nyelvből már eltűnt (ﬁljesz: nyúl,
sor, a már megszokott Petőﬁ Csarnokban.
hét: mikor, ahét: amikor régen, bücsü: becsület, csúkmony:
Nívós, két órás gálaműsort nézhettünk meg, majd kü- tojás, eszüdni: hozzáérteni, jü: ő, külpis, külbécs: csiga,
lönböző zenekarok hajnalig zenéltek a lelkes táncosoknak. csánni: csinálni, tenni), ezenkívül sok román jövevényszót
A táncház pedig alkalmat teremtett, hogy a nézőközönség is használnak.
is tevékeny része lehessen a hagyományoknak. A programJellemző erre a változatra az „s” hangnak a sajátos
nak ebben a részében moldvai és gyimesi hagyományőrző használata („sziszegő beszéd”). Másik jellegzetessége a
csoportok segítségével tanulhatták meg az érdeklődők „dzs” fonéma a „gy” helyett (dzsermek - gyermek, dzsió
a csángó táncokat, énekeket. A kisebb termekben pedig - dió, medzs - megy).
kiállítások és koncertek voltak, ezen kívül kirakodó vásár
Beszédük nehezen érthető más magyarok számára. Így a
moldvai népviseletekkel, szőttesekkel, hangszerekkel. népdaloknak egyes részeit nem értettük, sőt mikor velünk
Ráadásul sok érdekes néprajzi
beszélnek a Budapesten
könyvet is árultak.
élők, már tudják, milyen
Most a XIII. Csángó Bált
szavakat hagyjanak ki,
szervezték meg. Joséval noszhogy megértsük őket.
talgiáztunk is egy kicsit, hiszen
José kollégiumi ismerősei
legelőször 2005-ben jártunk itt,
között volt egy pár csánén a Kapocs-program keretén
gó, akik elbeszélgethettek
belül több jó baráttal. Akkor
úgy, hogy senki más ne
nagy hatással volt ránk a bál,
értse őket. A déli csángók
a sok ember szinte eksztáziskicsit nekünk érthetőbb
ban táncolt a dob és furulya
változatot beszélnek. Aki
hatására.
nehezen érti a székely
Legalább egyszer évente az
nyelvjárást, az nagyon
átlag ember is közelebb kerülhegyezze a fülét, ha egy
het a csángók világához.
csángóval találkozik!
A táncrendjük első látásra
A gyimesi csángók
egyszerűnek tűnik, sok benne a
Moldva és Erdély határán,
Csángó leányok
körtánc. Még a páros táncokat
a Tatros folyó forrásviis lehet sokszor körben táncolni. Így olyan is elmerészkedik dékén élnek. Őseik a 17.-18. században csíki székely és
egy csángó táncházba, aki nem tud táncolni ill. nincs párja. moldvai magyar falvakból vándoroltak ki. Fő foglalkozáSőt olyan is akad, aki a ritmusérzékét is otthon hagyta!
suk a havasi állattenyésztés és a fakitermelés.
De kik is ezek a csángók, akik másképp beszélnek, mint
A csángók magyarnak tartják magukat és erősen küzdemi, más, régies szavakat használnak, és még a népviseletük nek jogaikért (t.k. magyarnyelvű oktatás és magyarnyelvű
is teljesen más, mint a többi magyar viselet? Hát, az igazat misék). A szegénység, amelyben élnek szintén ﬁgyelemre
megvallva, nekem is utána kellett nézni. Az érdekesebbeket méltó.
megosztom most veletek.
Talán úgy érezzük: több ezer kilométerről keveset tehe*
tünk érdekükben. Pedig nagyon sokat teszünk, ha tudunk
A csángók több, Romániában élő magyar nyelvű kisebb- létezésükről, érdeklődünk sorsuk iránt. Még többet, ha
ségi népcsoport összefoglaló neve. Három fő csoportjuk életben tartjuk mi is a kultúrájukat.
van: a moldvai csángók, a gyimesi csángók és a barcasági
Ajánlok egy pár oldalt, ahol több információhoz lehet
(hétfalusi) csángók.
jutni, ill. zenét hallani, képeket nézni:
A csángó név eredetéről több elmélet is létezik.
http://www.prominoritate.hu/ www.csango.lap.hu
A székely nyelvjárásokból származik: az elcsángál, azaz
http://www.zurgo.hu/
„elkószál, elcsavarog”. Mások a csángat (csenget) szóból
Jó évadkezdést kívánunk a déli féltekén élőknek!
gondolják eredetét, azaz a csángók azok, akik a csengőt,
Teri és José
kolompot viselő teheneik után elkóboroltak, de az is egy
lehetőség, hogy a besenyők Kangar törzsének nevéből szárHUNGÁRIA
mazik. Rátok bízom: válasszátok a legszimpatikusabbat!
MAGYAR EGYESÜLET
A moldvai csángók Moldva tartományban élnek, a nePje. Juncal 4250
gyedmilliós lakosságból a magyarul még tudók száma a
(1636) Olivos
legutóbbi felmérések szerint 62 ezer körülire tehető.
4799-8437 4711-0144
Eredetük nem tisztázott pontosan. A népcsoport magját
ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON
mzoldi@dls-argentina.com.ar
feltehetően a honfoglaláskor határőrzőként kint hagyott
magyarok alkották, akik mellé a magyar királyok a 12.Vezetőségi gyűlések a hó 1., 3. és 5. szerdáján.
Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján.
13. században erdélyi és Felső-Tisza-vidéki magyarokat
Titkárság: Kedd-szombat 18-21.30-ig. Vasárnap 12.30-16 óra.
telepítettek. A 15.-17. század között magyar husziták és
Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig.
erdélyi menekültek csoportjai érkeztek, az 1764-es madéHétvégén ebéd és vacsora. Asztafoglalás Sr. Omar
falvi veszedelem után pedig nagyszámú székely népesség
telepedett le. Az utóbbiak leszármazottai alkotják a mai
SZEMELVÉNYEK A HKK KÖNYVTÁR
magyarnyelvű moldvai csángók többségét.
KATALÓGUSÁBÓL

A tanár információval szolgál --- a nevelő értékekkel.
A tanár ismereteket közöl --- a nevelő viselkedésformákat ébreszt.
A tanár a betűhöz ragaszkodik --- a nevelő a betű mögött
rejtőző szellemhez.
A tanár elítél --- a nevelő megért.
A tanár folyton kiabál --- a nevelő eléri, hogy ﬁgyeljenek rá.
A tanár parancsol --- a nevelő párbeszédet folytat.
A tanár célt lát a fegyelemben --- a nevelő célhoz vezető eszközt.
A tanár kérdéseket tesz fel --- a nevelő eléri, hogy neki
tegyenek fel kérdéseket.
A tanár elidegenít --- a nevelő felszabadít.
A tanár mindenbe beleköt --- a nevelő végighallgat.
A tanár nem hagyja el katedrája magasát --- a nevelőnek nincs is katedrája.
A tanár tanítja a hitet --- a nevelő tanítja és éli.
A tanár jó magaviseletet követel meg --- a nevelő maga ad rá példát.
A tanár elbátortalanít --- a nevelő biztat.
A tanár megtöltendő edényt lát a diákban --- a nevelő
meggyújtandó lángot.
A tanár célja kiművelni az emberfőt --- a nevelő fölnevelni az embert.
Az az iskola, amely tanárokkal működik: diákgyár.
Az, amely nevelőkkel: az emberség melegágya.

Forrás: Kolumbusz Kristóf Egyetem (mexikói piaristák, Veracruz), ford. Tőzsér Endre

(összeállítja Kádárné B. Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1.em., Olivos 4799-8437 Nyitva tartunk péntekenként 19 - 21 óráig
1978 Róna - Litványi: Urak és elvtársak
2813 Jankovich Ferenc: Hulló csillagok I.-II.
4256 Bibó Lajos: A halott szerető
4301 Kenneth, Claire: A rubin kereszt
4323 Traven: A taliga
4326 Cziffra György: Ágyúk és virágok
4365 Pintér István: Gyilkosság New Yorkban
4402 Komáromi János: Cs. és kir. szép napok
4422 Karinthy Frigyes: Ikarusz Pesten (humoreszkek)
4682 Grey, Zane: A texasi lovas
4748 Csathó Kálmán: A szép Juhászné
4752 Bromﬁeld, Louis: Mrs. Parkington
4773 Defoe, Daniel: Roxana, avagy a szerencsés kedves
4806 Dekobra, Maurice: A hálókocsik angyala
4867 Kisbán Gyula - Meggyesi Éva: Jobbnál-jobb viccek
4878 Bitsch, Jörgen: Jivaro indiánok - Az Amazonas titkai
4902 Baktay Ervin: A világ tetején
4911 Tutsek Anna: Cilike férjhez megy
5000 Róna Tibor: Több nyelven beszélünk
4450/1 Bóka László: Nandu I.-II.
En castellano:
S-102 Roth, Joseph: La marcha de Radetzky
S-119 Zilahy, Lajos: Retorno al hogar
S-128 Los grandes cuentistas húngaros
DVD:
DVD-19 Fenyőktől a pálmafákig – Emlékképek Wass Albert
íróról (Szalay Róbert ﬁlmje)
DVD-20 Mici néni két élete (Egy nő, aki motorozik mindenre
képes). Kiss Manyi, Páger Antal, Szokolay Ottó.
Angol felirattal
DVD-21 Ez történt Budapesten (Hajmássy Miklós, Muráti Lili,
Rajnay Gábor)
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SECCIÓN EN CASTELLANO

Carta mensual desde HUNGRÍA
Queridos Amigos:
Nuestro arte folklórico es uno de los
más ricos y variados
del mundo. Se maniﬁesta en todos los
Anikó de Emődy, ámbitos de la vida.
Hungría
Mi preferido, como
ustedes ya lo saben, es el arte decorativo
de nuestros ancestros. Los elementos
fundamentales del arte de la ornamentación húngara son dados por motivos
naturales, básicamente vegetales, ﬂorales y animales.
Ya les he contado del tulipán, pero es
muy común el clavel, la rosa, el trigo
y algunas frutas. Entre los animales
los motivos preferidos son en primer
término las aves estilizadas, el ciervo,
la liebre y el pavo real. Estos motivos
no nacieron en nuestro hogar actual,
muchos de ellos son traídos desde antes
de nuestra llegada a la Cuenca de los
Cárpatos en el siglo IX. DC. Si prestamos atención, reconoceremos muchas
similitudes entre nuestros bordados actuales y las de algunas culturas asiáticas,
debido al origen en común.
Nuestro arte folklórico es un idioma
totalmente decodiﬁcable, pues usa símbolos que forman parte de nuestra creencia en el más allá, de nuestras costumbres sociales
o de nuestros códigos
morales. La
rosa es uno
de estos motivos ancestrales que ha
Una de las variedades más
sobrevivido
ﬁnas y buscadas de la rosa
hasta hoy en
amarilla
día.
En los cantos folklóricos, “cortar la
rosa” representa vivir el primer gran
amor. Entre los enamorados se llama
rosa a las novias, a las amadas. También puede signiﬁcar la nueva vida, la
resurrección, la inexistencia de la muerte
absoluta y deﬁnitiva.
Las variedades más conocidas llegaron a Europa con la invasión de los
turcos otomanos, por lo cual se supone
que originariamente surgió en ese país.
Sin embargo, existen también algunos
tipos de América.
Tampoco podemos dejar de lado el
hecho de que las rosas aparecen en las
antiquísimas leyendas y mitos de la
cultura griega o romana. Las investigaciones cientíﬁcas más modernas están
hoy de acuerdo en que su cuna primera
se encuentra en un pequeño territorio al
este de Turkmenistán, zona que tocamos
durante nuestra migración hacia Europa
central. Hoy es la ﬂor más cosmopolita
del mundo, la cultivan en un sinnúmero
de tipos, clases y colores.

Ladislao Kurucz:

Nosotros también
tenemos
nuestra
Rosa Húngara:
La Rosa de
Szöreg,
o
“Szöregi Rózsa”.

El delicado tono rosa
coral hace de esta rosa
un simbolo del amor
incipiente

Las creencias
populares húngaras aﬁrman que a través de la rosa operan
enormes fuerzas trascendentales. Las
rosas rojas trasmiten pasión, anhelos
y amor. Las rosas doradas representan
la perfección. Las rosadas oscuras
simbolizan el agradecimiento y el respeto. Las rosadas claras, la admiración
y simpatía. Las blancas la pureza, la
inocencia y la humildad. Las amarillas,
los amores secretos y la felicidad. Las
anaranjadas, a su vez, la alegría y las
azules lo imposible, lo extraordinario…
¿Qué me dicen?...
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Mensaje de la Directora
La colonia ha descansado. Llegó marzo y el
momento de reiniciar las actividades, en un año
que se presenta difícil por razones que todos
conocemos.
Va a ser un año de “ajustarse los cinturones” – con más
razón tendremos que ejercer las virtudes de paciencia,
tolerancia, solidaridad y amor entre todos.
Con este número terminamos nuestro 4º año de periplo
juntos. A la retrospectiva podemos comprobar que nuestro
pequeño órgano de prensa es útil y que se fue haciendo
cada vez más indispensable en la vida de nuestra colectividad. Oﬁcia de enlace entre nosotros y de puente hacia
el gran mundo, de lo cual nuestra presencia en Internet
nos trae la corroboración a diario por los contactos que
llegan en forma profusa. Esto es importante en un mundo
interconectado. Es la forma de participar y no quedarnos
aislados.
¡Que todos los Lectores sigan sintiéndose parte de nuestra gran familia húngara!
¡Buen inicio de actividades!

Susana Kesserű de Haynal

SÁNDOR PETŐFI

- el mayor de los poetas patrióticos de Hungría –
(1823-1849)

El famoso festival anual de la rosa, en Szöreg,
con un sinnúmero de variedades y colores
en hermosos arreglos

La rosa también era usada por la medicina “naturista” popular casi como
panacea: servía para aliviar dolores
menstruales, para calmar el ardor de la
garganta, aliviar la digestión… Usaban
sus pétalos para hacer infusiones, también se maceraban en vino. El polen se
utilizaba contra el sudor, las hojas contra
hinchazones y tumores, el vinagre de
rosas para los desmayos y el aceite de
rosas acompañaba al húngaro desde su
nacimiento hasta la muerte como emulsión o mezclado en bebidas y comidas.
Algunas de las variedades de las típicas rosas estilizadas se usan en nuestros
bordados, en nuestra decoración de
muebles y utensilios domésticos. La
rosa hoy es parte de todas las culturas,
pero tal vez en la nuestra se muestra con
especial riqueza y variedad.
Anikó de Emődy
Fuentes: „Eredmények és feladatok a Matyóság néprajzi kutatásában” (Herman Otto
Múzeum). „A Magyar díszítés alapformáí”
(Tóth István). „A magyar Turáni ornamentika
története” (Huszka József). „A Szöregi Rózsa”
(Magyar Demokrata hetilap, Hankó Ildikó)

Los gitanos

Pocos son los países del
mundo donde no existen
integrantes de esa antigua
tribu de nómades. Oriundos de la India, ya en la Edad Media
llegaron en diferentes grupos al Cercano
Oriente, especialmente a Egipto. Desde
allí se dispersaron hacia el Sur de Europa, a los Balcanes y, más tarde, a Europa
Occidental. De allí el origen del nombre
gitano-gipsy, derivado de la palabra egipcio, lo que es tan erróneo como tantos
otros conceptos respecto de ellos.
No son ni egipcios, ni españoles, ni
húngaros. Forman un grupo étnico de
curiosas características, que mantiene una
pureza racial casi absoluta, ya que gitano
o gitana que se casa fuera de su estirpe,
automáticamente se excluye de la misma.
Son muy prolíferos, y tienen una tenden-

-

cia nata de aﬁncarse deﬁnitivamente en
un lugar, quizás con la sola excepción
de los gitanos de Andalucía. Si bien, por
una parte, mantienen cierta unidad de sus
tribus y conservan vestigios de su antiquísimo idioma ario, por la otra se adaptan
rápidamente al idioma y la religión del
país donde viven. En los países árabes
son musulmanes, en los países latinos se
convierten al catolicismo, muy superﬁcial
por cierto, en Inglaterra - donde existe una
de las colonias más numerosas - son anglicanos y en Europa Oriental todos optan
por la religión ortodoxa-bizantina.
Es cierto que generalmente no despiertan muchas simpatías, por su carácter
inconstante, voladizo y a veces poco
honesto, pero no faltan entre ellos hábiles
artesanos de cuero y cobre y, sobre todo,
tienen una marcada inclinación hacia

En tiempos en que el Gral. José de
San Martín y Simón Bolívar se encontraban en trance de liberar el continente
sudamericano, lejos de aquí, en el corazón de Europa, Sándor Petőﬁ vivió
el tiempo de las revoluciones.
El pueblo húngaro, unido ﬁrmemente
ante el enemigo común y siguiendo los
principios de la Revolución Francesa,
deseaba tener una Patria fundada sobre
la fraternidad y la justicia social.
La revolución de 1848 contra el imperio de los Habsburgo culminó en la
lucha armada por la independencia y
fue derrotada en 1849. Sándor Petőﬁ
fue el más apasionado de los participantes y se convirtió en un verdadero
símbolo, ya que murió durante esa
gesta heroica.
Contaba 19 años cuando, en mayo
de 1842, apareció su primer poema El amor por la libertad traspasa las fronteras: la
obra literaria de Petőﬁ
impreso. Algunos años después era un
se traduce a muchos idiomas
poeta famoso en todo el país. Su poesía
El 15 de marzo de 1848
aportó algo
es
una de las fiestas naradicalmencionales
más importantes
te nuevo a
de
la
República
de Hunla literatura
gría,
porque
se
recuerda
la
húngara.
por
la
proclama
de
Petőﬁ
Su obra
libertad. Desde entonces,
fue traduese día es la ﬁesta de la
cida a un
independencia y del amor
sinnúmero
de idiomas La Proclama de Petőﬁ por la independencia por la Patria, y así lo festejan los húngaros en el
occidentaen las escalinatas del Museo Nacional
(SKH)
enardece a la multitud (15 de marzo de 1848) mundo entero.
les.
la danza y la música. Son famosos los
“cantaores” y bailarines gitanos de Andalucía y los músicos de Europa Central,
especialmente de Hungría, donde siempre
se han destacado principalmente con la
ejecución de la música popular y ligera.
Esto de ninguna manera quiere decir
que la música popular húngara es idéntica
a la gitana. Ellos tienen su propio folklore,
marcadamente distanciado del folklore
húngaro, mucho menos cadencioso. Eso
sí, ejecutan ambas clases de melodías y
ritmos con suma agilidad, agradablemente
y hasta con una maestría universalmente
reconocida.
El muy común el error de confundir
la música gitana con la música popular
húngara, especialmente en el extranjero.
Esto viene del hecho de que la mayoría
de las orquestas populares húngaras que
actuaron y que todavía actúan en el extranjero, se componen mayormente de
gitanos. Lógicamente, se sienten más

identiﬁcados con su propio folklore, que
tiene indudables valores y la música más
bien sentimental y almibarada que con el
auténtico folklore húngaro, más reposado, menos pegajoso, que no posibilita el
lucimiento de sus indudables capacidades
violinísticas.
Como generalmente los gitanos tienen
un carácter muy humilde, casi nunca
fueron perseguidos. Especialmente en
Hungría, todos los gobiernos trataron de
radicarlos y aﬁncarlos deﬁnitivamente
en diferentes formas, no siempre con
éxito. Últimamente, al disolverse los
diferentes clanes, parece que dentro de
un tiempo razonable van a integrarse a
la comunidad. Sin embargo, tratan de
mantener su rico folklore. En Budapest
actualmente existe una Escuela Especial
de Música exclusivamente para músicos
gitanos, para conservar el peculiar estilo
e indudable maestría de la música de esta
raza, proveniente de la lejana India.
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Jorge Nedich: (*)

Mis impresiones sobre Hungría

Una mañana de julio recibo un llamado
telefónico de la embajada de Hungría en
Buenos Aires, invitándome a un Congreso
que tendría lugar en la Universidad de
Szeged (**). Inmediatamente recordé que
mis ancestros fueron esclavos en Europa.

Observé a su gente, bien vestida a toda
hora, amiga de la formalidad, del buen
gusto, del respeto hacia los treinta y cinco
millones de turistas que reciben al año.
Los automovilistas frenan inmediatamente, ni bien uno saca un pie del cordón para
descender a la calle. La ciudad posee,
en su medida, esparcimiento, moda y
peligros, como las grandes ciudades del
mundo, pero además de éstos uno está
seguro allí, no hay robos a toda hora, ni
grandes conﬂictos sociales, ni muertes
innecesarias, sólo algunos taxistas aprovechadores y pequeños embudos en el
tránsito que no afectan el señorío de un
clima envidiable. La gente es silenciosa,
amable, algo metida en su formalidad.

Universidad de Szeged, sede del congreso

En 1859, ni bien recuperaron su libertad,
se reunieron en la ciudad de Budapest
para decidir el nuevo rumbo que tomaría
la etnia. Los míos que procedían de Bosnia, eligieron venir a la Argentina, y ahora
yo tenía la posibilidad de regresar “al
vecindario” y dar cuenta del último exilio
de mi pueblo ocurrido 149 años atrás.
En los aeropuertos uno puede palpar el
humor del país, de acuerdo al recibimiento que le ofrecen. Cuando bajé en Roma
para trasladarme a Budapest, sentí que mi
presencia molestaba, los ojos de los carabinieri se estiraron sobre mí, relucientes
y oscuros como escopetas de dos caños.
Sin quitarme de la mira me dejaron pasar.
Me conmovieron sus ganas de sacarme
de su país, aun sabiendo que estaba en
tránsito. Desde ya que si uno tiene los
papeles en regla lo tienen que recibir,
pero no le van a dar el corazón. Me fue
imposible no pensar en la ingratitud, ya
que en épocas de crisis Italia exportó sus
necesidades a medio mundo y ahora les
cierra la puerta en la cara a sus amigos
cuando le devuelven la visita.
Mi llegada al aeropuerto de Budapest
fue amable. Zoltán, un diplomático que
después sería mi compañero, me esperaba con la bandera argentina. Desde el
auto que me llevaba hasta el hotel, acusé
el primer impacto: entre la ciudad y yo
hubo amor a primera vista. Me cautivó la
elegancia de Hungría, la nobleza de sus
ediﬁcios, el lujo del café Nueva York, la

El autor en el Café New York,
testigo de tiempos de antaño

pulcritud en las paredes, la falta de grafﬁti. Su historia tan controvertida y rica
en experiencias, sus palacios, el Danubio,
como fuente inagotable de inspiración
musical y poética.

En un paseo por Budapest

Le escapa al beso y al abrazo latino, pero
pone el alma en lo que hace y eso facilita
encontrarle el corazón a los húngaros.
Mi llegada a Szeged fue mucho más
familiar: allí estaban mis anﬁtriones, la
conferencia, mi ponencia ya traducida
por las doctorandas, tan queribles como
mi anﬁtrión, que me esperaban vestidas
como para ir a una boda.

El autor (de frente, centro), disfrutando del
agradable clima otoñal con colegas, en Szeged

Budapest es, sin dudas, el lugar soñado - pero Szeged es un palacio lleno de
amigos. Vaya entonces todo el amor que
brota de mi corazón para honrar a la más
hermosa de las princesas encantadas,
Hungría.
(*) Jorge Nedich es escritor. Pertenece a
la etnia gitana. También es colaborador de
la Sección Opinión, del Diario La Nación
y de Crítica, de la Argentina. Brinda aquí
una visión asaz halagadora de Hungría y
los húngaros. Su última novela “El aliento
negro de los romaníes”, ed. Planeta 2005,
fue ﬁnalista del Premio Planeta de 2004 y va
a ser traducida al húngaro por Henriette Eva
Szabó, como lo informamos en nuestro Nº de
enero-febrero pasado.
(**) El congreso “Gitanos en el mundo
hispánico” fue organizado por el catedrático
Prof. Ádám Anderle, de la Universidad de
Szeged.

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS del mes

Helyszűke miatt csak előﬁzetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen
rokonaikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában!
1. Horogh Esteban / Horogh Hernán / Jeffrey Szóﬁ - 2. Horogh Zoltán (Santa Fe) - 3.
Deák Attila - 4. ifj. Kolb László - 5. id. Zaha Sándor - 6. Honﬁ Katalin / Szabó Mária
/ Szabó Gyöngyi / Zoroza-Becske Arantxa - 7. Alitisz Bálint - 8. Bonapartian Edi /
Petőcz Éva - 9. Fainé Szabados Erzsébet - 10. Besenyi Károly / Foffaniné Tamássy
Júlia / Krénn Vazulné - 15. Besenyi Zsóﬁ / Czanyó Péter / ifj. Papp Ernő / Papp János
Ede - 16. Zoroza-Becske Mikel - 17. Cottely Andrea - 18. Haynal Alajos / Keve Miklós
/ Pejkó Oszkár - 19. Pósfay András - 20. Indaco Pablo / Keve Gábor Krisztián - 22.
Szőnyi Ferenc (MO) - 23. Kasza András - 24. Pósfay Mihály - 26. Gátiné Czanyó Kata
/ Haller Cecília / Íjjas Péter / dr. Vácz Elemérné / Zilahi Sebess Zsuzsi - 27. Papp Lili
/ Wenckheim Marianna - 28. Kalmár Lászlóné / Kerekes Cili - 31. Gombos Éva (öo)
/ Kohánszky Kriszti

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!

¡Feliz cumpleaños!
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NOS ESCRIBEN

Tarjeta de Navidad llegada
Mi 1ª experiencia a esa alpor correo, con atraso:
tura fue algo muy profundo:
Kedves Zsuzsó!
llegar hasta Berlín a 6000
Muchas gracias por la hermosa tarjeta msnm, con temperaturas que
que nos vino con el periódico. Les deseo oscilaban entre -20 y 30º bajo cero... (ver
a Ud. y colaboradores muy felices ﬁes- foto). Es un lugar de belleza increíble; un
tas en compañía de sus seres queridos lugar donde nos encontramos con Dios y
y que en el próximo año sigan con el nosotros mismos. El esfuerzo y la entretalento que han demostrado tener y la ga, la solidaridad y el compañerismo, la
resistencia para continuar. Así, nosotros soledad, la tremenda majestuosidad de la
los lectores podremos seguir disfrutando naturaleza y cada paso que he dado en la
el fruto de vuestra pasión que sabemos montaña son vivencias indescriptibles.
valorar. Todos son excelentes, cada cual Controlar mi respiración en ese ámbito
en lo suyo.
inhóspito y a veces tan hostil y seguir a
Con sincero afecto
pesar del cansancio y la adversidad, pero
María Eva Gruber, Córdoba siempre cuidando y preservando la vida,
*
fue un desafío muy hondo.
Cierto, no pudimos hacer cumbre, pero
Una montaña contra el cáncer:
pusimos todo el esfuerzo en cada paso
Aconcagua 2009
Nuestro valiente amigo andinista nos y en cada inhalación cuando faltaba el
mantuvo informados sobre los avatares aire. La montaña seguirá estando ahí,
del ascenso, el duro camino de 10 hs. y lo verdaderamente importante es que
entre Conﬂuencia (3300 msnm) y Plaza de cada uno de nosotros sigamos creyendo
Mulas (4370, a 40 km de Penitentes), allí ﬁrmemente en nuestros sueños y recoel chequeo obligatorio de los médicos del rramos con el corazón el camino que los
servicio de Guardaparques para controlar haga posibles.
si oxigenaban bien, y otros
chequeos varios; el 1er campamento de altura, Canadá
(4900), luego el conocido
Nido de Cóndores (5400),
que los recibió con una tremenda tormenta de nieve y
temperaturas de unos -20ºC
bajo cero. Estuvieron en
la carpa sin poder salir, ni
comer y apenas beber algo
caliente, bloqueados por
la nieve hasta las 11 de la
mañana del día siguiente…
Pero no cejaron, y llegaron
al último campamento de altura: Berlín, a 6000 msnm.
El tan duro y hostil BERLÍN los acogió con tormenta y
30ºC bajo cero- pero lo superaron sin “mal de altura”
Ahora ya está
... de regreso:
No es sencillo no llegar a la cumbre
“Ya he llegado a Buenos Aires y quería agradecer expresamente a tantos que del Aconcagua luego de haberlo soñado
me han ayudado y alentado. Mi especial tanto, pero sin duda alguna esta montaña
reconocimiento a mis amigos Dr. Oscar me ha regalado mucho y fue generosa.
Boiero, el tan buen guía de alta monta- Hay otros sueños, hay otras cumbres y
ña, Fernando Santamaría y su esposa siempre se puede demostrar que se puede
Pancha López. Ellos me acompañaron y seguir, que se puede hacer mucho más.
hemos formado un gran equipo - ¡hasta Hay que encontrar el momento, y hacerlo
nos divertimos en momentos difíciles! Sin con el corazón.
Péter Czanyó.”
ellos nada hubiese sido posible.

- Espigueo...

... en otros medios -

Una noticia algo estrafalaria – para diversión de unos
cuantos lectores (La Nación, 21.1.09):
“BUDAPEST (DPA).- Médicos en Hungría lograron extraer un cálculo del tamaño
de un melón de la vesícula de un paciente
durante una operación abdominal, informó
la agencia de noticias húngara, y citó a
médicos en la ciudad de Debrecen, en el
norte del país.
La piedra pesaba 1.125 gramos y en su
parte más ancha medía 17 centímetros.
El médico cirujano, Miklós Szűcs, del
hospital Kenézy,
explicó que se
trata del mayor
cálculo de vesícula jamás hallado. Hasta ahora,
el mayor cálculo
registrado por
la historia de la
medicina pesaba
menos de la mitad
del cálculo extraído ayer: unos 500
gramos.
El paciente, llamado Sándor Sarkadi, no
había presentado síntomas antes de la operación y llamó la atención de casualidad en
una revisión de rutina. Doce años antes, a
Sándor Sarkadi le habían quitado la vejiga
por un tumor y le había sido reemplazada
por una vejiga artiﬁcial conformada por
tejidos del intestino. El paciente se sintió

luego tan bien que no pasó por una revisión
médica durante los siguientes cinco años.
También después de esta operación el
paciente se siente bien y abandonará el
hospital dentro de pocos días.”
Comentario de la Directora: Llevar una
piedra de un poco más de un kilo dentro
de la vesícula y sentirse bien es realmente
algo fuera de serie – de no ser que aquí la 2ª
parte de la noticia es la correcta, al hablar de
vejiga… En la radiografía se ve claramente
la ubicación del enorme cálculo: es donde
está la vejiga... no la vesícula, ya que ¡eso
sí le habría producido síntomas terribles!
Aquí se trata de un error de traducción,
además de la superficialidad, al haber
irrumpido la era de la computadora y así
haberse suprimido los correctores de carne
y hueso…

¡ATENCIÓN! ¡Ésta es su oportunidad!
¡Aprenda el idioma de sus ascendientes!
Inscríbase en el

CURSO DE HÚNGARO

PARA ADULTOS
Nivel principiantes
Comienza 21 de marzo, de 10 a 11 hs.
Colegio San Ladislao:
M. Moreno 1666 – Olivos
Informes:

Susana Benedek  4790-7081
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Anikó Villalba:

- Espigueo...

Las vivencias de una mochilera

Así como no me
gusta etiquetar a las
personas por nacionalidad, tampoco estoy
de acuerdo con el estereotipo que existe del mochilero. A veces
se piensa que alguien que viaja solamente
con una mochila debe hacer todo el camino a dedo, tener la billetera vacía (o ni
tener billetera), comer solamente en la
calle, dormir donde se pueda y bañarse
cuando la situación lo posibilite. Creo que
más cuenta la mirada que se tiene sobre
los lugares. Lo que me interesa es sumergirme en la cultura de cada país, compartir
un modo de vida distinto al mío, escuchar
las historias de personas que viven a miles
de kilómetros de mi casa y de mi realidad, sentir una gran cercanía hacia seres
humanos con otros idiomas o tradiciones.
Viajar, para mí, implica comer la misma
comida que los locales, utilizar su medio
de transporte, compartir su música y sus
festejos, intentar sentir de la misma forma
que ellos. Viajar es aprender a ver más allá
de la escenografía montada para el turista, es vivir como un local pero observar
como un extraño, sin perder el asombro
hacia las cosas nuevas y distintas.
Y en el fondo la mochila es lo de
menos: bien podría estar arrastrando una
valija, un bolso, un container o solamente
una cartera, y mi equipaje jamás me haría
cambiar.
*
Cuando empecé a planear mi viaje
por Latinoamérica no tuve en cuenta un
factor fundamental. Mi idea era estar unas
dos semanas por país y llegar a México,
como mucho, en cinco o seis meses.
Visto desde mi rutina en Buenos Aires,
medio año me parecía holgadísimo; nunca
había viajado por tanto tiempo (mucho
menos sola) y no sabía hasta dónde iba
a aguantar. Además, cada vez que decía
que me iba a ir a recorrer América latina
me contaban historias de secuestros,
muertes, robos, violencia y me advertían
acerca de la insalubridad de la comida,
de la inseguridad del transporte, de los
peligros de las grandes ciudades... Pero
mis ganas de irme y de ver la realidad con
mis propios ojos fueron más fuertes que
cualquier historia con la que intentaran
convencerme de que me quedara en la
“seguridad” de mi casa.
Mi itinerario de viaje nunca existió
como tal: salí con un pasaje de ida a La
Quiaca y el objetivo de llegar a México
por tierra. Sabía qué países quería visitar
en el recorrido y cuáles iba a dejar para
futuros viajes, pero si me preguntaban
a qué ciudades iba a ir o cuánto tiempo
pensaba quedarme en cada lugar, no tenía
una respuesta concreta. Lo que sí sé ahora, ocho meses después de haber salido
de Buenos Aires, es que, como dije, no
tuve en cuenta el factor que más inﬂuyó
en mi recorrido: la gente. Este viaje me

demostró que un país no es solamente un
conjunto de paisajes, no es una página
de historia en un libro, no es un pedazo
de tierra. Un país es arte, es comida, es
tradiciones, es cultura, es creación; un
país es su gente.
Afortunadamente, gracias al idioma
pude charlar con los locales, escuchar sus
historias, dejarme guiar para conocer sus
ciudades, hablar acerca de mi país y de mi
familia, intercambiar relatos sobre nuestros estilos de vida, nuestros objetivos y
nuestros sueños. Conocí comunidades
que viven en armonía perfecta con la
naturaleza, alejados del caos de la ciudad,
conocí citadinos que necesitan la velocidad de sus urbes para sentirse con más
energía, conocí gente que tiene amor pero
no libertad, gente que perdió a sus seres
queridos y gente que tiene todo lo que
siempre soñó. Me contaron sus historias
y me enseñaron algo nuevo, y gracias a
ellos mi estada en cada país fue especial.
Me doy cuenta hoy, recordando a todas
estas personas, que yo no fui la única que
se acercó con curiosidad: ellos mismos
nunca se cansaron de preguntarme de
dónde era, por dónde había viajado, qué
lugar me había gustado más, qué me traía
por su tierra, qué pensaba de su país, si
había tenido algún problema, a qué me
dedicaba, cómo estaba conformada mi
familia, cuáles eran mis objetivos...
A lo largo de ocho meses fui formándome una idea de ciudades y países que
solamente existían en mi mente como
nombres en un mapa. Descubrí que Bolivia tiene paisajes fascinantes y únicos
en el mundo; descubrí que Ecuador, a
pesar de poseer uno de los territorios más
pequeños, tiene una biodiversidad inimaginable; descubrí que en Perú habitaron
muchísimas civilizaciones además de
los incas, cada una con su estilo de vida
y su propio arte; descubrí que Colombia
tiene ciudades cosmopolitas y regiones
casi inexploradas. Tras pisar Cartagena
de Indias me embarqué hacia Panamá.
El archipiélago de San Blas me dio la
bienvenida a Centroamérica y allí pude
conocer a la comunidad de Kuna Yala
y aprender que no hace falta hablar el
mismo idioma para poder comunicarse.
En Panamá me sorprendí con la diversidad étnica de sus habitantes y en Costa
Rica me deslumbré con la frondosidad
de sus paisajes. Nicaragua me mostró
de frente la historia reciente de su país y
Honduras me dejó espiar una pequeña
parte del enorme legado de los mayas.
Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia me
transmitieron la calidez y la alegría sudamericana; Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras me sorprendieron con su
mezcla étnica, y me enseñaron acerca de
su historia y sufrimiento.
Y mi viaje, como me imaginé que
pasaría, tuvo algunos cambios repentinos. Estando en Honduras me surgió una

EL RINCÓN DE MAUSI

Mientras sigue el calor:
aprovechemos para comer HELADO CASERO
Ingredientes para helado:

Leche
Azúcar
Yemas
Canela

1L
250 gr
12
1C

Batir las yemas con el azúcar.
Calentar la leche con la canela. Verter
una parte sobre las yemas. Llevar todo
de vuelta al fuego y revolver hasta que
la cuchara quede napada (85ºC).

invitación a Vancouver por parte de una
prima de mi mamá que vive allá. Así que
me tomé un avión y me fui más al norte
de lo que imaginé que iba a llegar. Al
pasar de América latina a Canadá pude
realmente ver y comprender los países
que había visitado hasta el momento.
Dicen que uno tiene que salir de su
ambiente y verlo de afuera para conocer
el lugar en el que vive. Apenas pisé suelo
canadiense sentí silencio: era la falta de
ruido, de música, de gritos, del caos y
la calidez latina a la que me había acostumbrado demasiado bien y que ahora
extrañaba. Después de perseguir al verano
durante más de siete meses llegué, por
ﬁn, al otoño. Pasé dos lindas semanas
en Vancouver y me di cuenta de que una
etapa importante se estaba cerrando. Los
ocho meses me hicieron sentir nostalgia
y cansancio; además de no tener el dinero
y el tiempo suﬁciente, me di cuenta de
que tampoco tenía energía para recorrer
todo Honduras, El Salvador, Guatemala
y México (y tal vez Cuba) y volver por
tierra a Buenos Aires antes de las ﬁestas.
Así que decidí dejar esa porción del continente para un futuro viaje, y regresar a
mi casa.
*
No llegué a México pero gané mucho
más de lo que había salido a buscar.
Conocí nueve países, cada uno con su
personalidad y sus atractivos; pude ver
la realidad de cada país con mis propios
ojos, sin intermediarios, y contar mi
experiencia totalmente subjetiva a través
de imágenes y palabras. Probé todas las
comidas, me nutrí del arte y la música
de cada país, aprendí mucho más acerca
de la historia del continente, caminé por
ciudades y mercados, me paré en la calle a
hablar con la gente y, sobre todo, aprendí
a viajar sin miedo y sin prejuicios. Logré
separar el concepto “latinoamericano”
de ciertas ideas que parecen estar arraigadas en el inconsciente colectivo y pude
desprenderme de las nociones previas
que tenía acerca de cada nacionalidad.
Absorbí la cultura de cada país y logré
formar mi propia idea de lo que signiﬁca
ser un viajero.
Mi vida, mi forma de ver el mundo
se ha enriquecido durante estos 250 días
y miles de kilómetros de viaje por el
continente.

... en otros
medios -

Cartas de compatriotas a
“La Nación”:
“Sin alerta”

Señor Director:
“Los daños y las lamentables pérdidas
de vida a causa de la tormenta en Rosario
hacen ineludible la necesidad de indagar en
la responsabilidad del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en este perjuicio al no
haber emitido ninguna alerta. Las tormentas fueron claramente pronosticables con
anticipación, según cartas meteorológicas
accesibles a cualquiera por Internet y, de
hecho, fueron pronosticadas por profesionales independientes. Aún más inquietante,
índices meteorológicos provistos por la
página del SMN mismo advertían de las
altísimas posibilidades de tormentas muy
graves en toda la zona. Por ende, el SMN no
tiene ninguna excusa para no haber emitido
la alerta debida, la única medida preventiva
a su alcance.
Como en el caso de la inolvidable granizada de 2006, también pronosticada en
ámbitos fuera del SMN, el SMN no cumplió
con sus responsabilidades básicas y faltó a
su deber.
Me pregunto cuántas vidas tienen que
perderse antes de que se debata públicamente la calidad del servicio del SMN.
Para los periodistas, poner el tema en la
agenda mediática sería la manera de contribuir a que después no se produjeran tantas
tristes noticias. Postergar la resolución del
problema, como se ve, trae consecuencias
muy graves.”
Piroska Csúri (8.2.09)
*

“Deshaciendo”

Señor Director:
“La ciudad está empapelada con «Haciendo Buenos Aires».
Estuvieron tres meses para hacer a nuevo
la vereda del Zoológico, con las incomodidades inevitables para todos los habitantes
de República de la India, incluyendo los
animales. Pasó un mes y ¡nuevamente están
rompiendo la vereda! ¿No sería posible
prever que hay que hacer otro trabajo antes
de hacer la vereda?
El cartel estaría mejor si dijera: «Haciendo y deshaciendo Buenos Aires». ¿Y
todo lo pagamos nosotros con el aumento
del ABL?”
Susana Sebess (10.2.09)
N.d.R.: El 15 de febrero un responsable del
Gobierno de la Ciudad contestó esta carta. La
publicaremos en nuestro próximo Nº.

esgrima hungária:
CHICOS OBESOS ADULTOS EN RIESGO
Al concluir las vacaciones, los padres ya vamos
organizando la vida escolar y extraprogramática
de nuestros hijos. Éste
es un óptimo punto de
inﬂexión para cambiar ya
desde ahora hábitos nocivos y apuntar a
una vida sana, que beneﬁciará también la
calidad de vida futura.
*
¡155 millones de niños en el mundo
sufren de sobrepeso! Ellos tienen más
probabilidades de convertirse en adultos
con sobrepeso y, en consecuencia, sufrir
más adelante un infarto o accidente cardiovascular.
Investigaciones médicas indican que
los hábitos alimentarios y de ejercicio
se consolidan a los 10 años. Los padres
pueden inculcar estos hábitos, sobre todo
si ellos también adoptan conductas sanas,
tales como:
- Incluir diariamente frutas y verduras
en las comidas.
- Reemplazar las gaseosas por agua, leche o jugos de fruta no azucarados.

- No consumir sal en Compilado por
exceso. Reducirla en las Henriette Várszegi
comidas procesadas.
- Lograr una casa con ambientes libres
de humo de tabaco.
- Incorporar 30 minutos de actividad física diaria y realizar salidas al aire libre.
Esto último se relaciona con la reducción de horas que pasan los niños frente
a una pantalla de televisión. La idea es
evitar el sedentarismo. Pero, además,
el exceso de horas mirando programas
de televisión trae aparejados problemas
de atención. A esto nos referiremos en el
próximo número.

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
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ESEMÉNYNAPTÁR 2009. MÁRCIUS
Március 4, szerda, 21 óra: Választmányi gyűlés. Hungária
Március 6, péntek, 19 óra: Nagyböjti elmélkedés, keresztút. Mindszentynum
Március 7, szombat, 18 óra: Földes Ferenc atya miséje. Utána szimpózium batyus falatozás közben. Hungária
Március 11, szerda, 20 óra: Emléktábortűz Benedek László tiszteletére,
halálának 1. évfordulóján. Cserkészház
Március 13, péntek, 19 óra: Nagyböjti elmélkedés, keresztút. Mindszentynum
Március 14, szombat, 10 óra: Kezdődik a ZIK. Szavalóverseny
elődöntő. Szent László Iskola. Du. kezdődik a cserkészet. Hungária
Március 14, szombat, 18 óra: Magyar Nemzeti ünnep. Mise és ünnepi megemlékezés. Nyilvános ZIK szülői és tanári szavalóverseny: az
1. fordulónak 5 legjobb helyezettje lép föl az ünnepélyen. Hungária
nagyterem
Március 15, vasárnap, 11 óra: Magyar mise. Mindszentynum
Március 20, péntek, 19 óra: Nagyböjti elmélkedés, keresztút.
Mindszentynum
Március 21-től szombatonként 10-től 11-ig: Magyar nyelvoktatás
felnőtteknek. Szent László Iskola. Benedek Zsuzsi 4790-7081
Március 27, péntek, 19 óra: Nagyböjti elmélkedés, keresztút. Mindszentynum
Március 29, vasárnap, 11 óra: Mise utána közösségi gulyásleves
díjmentesen (Feri atya főzi). Önkéntes költségmegtérítés. Választmányi
gyűlés. Mindszentynum
ÁPRILIS
Április 3, péntek, 19 óra: Nagyböjti elmélkedés, keresztút. Mindszentynum
Április 5, vasárnap, 11 óra: Virágvasárnapi szentmise Mindszentynum
Április 9, csütörtök, 19 óra: Nagycsütörtöki szertartás. Mindszentynum
Április 10, péntek, 11 óra: Nagypénteki úrvacsorás Istentiszteletet tart
Nt. Demes András. Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet
Április 10, péntek, 19 óra: Nagypénteki szertartás. Mindszentynum
Április 11, szombat, 19 óra: Nagyszombati szertartás. Tűz és húsvéti
gyertyaszentelés. Feltámadási nagymise. Mindszentynum (nincs mise
a Hungáriában)
Április 12, vasárnap, 11 óra: Húsvétvasárnapi szentmise. Mindszentynum
A „MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ” állandó naptára:
www.mindszentynum.org
Március 7-től kezdve Földes Ferenc atya misézik:
- Minden szombaton 18 órakor magyar mise a Hungáriában
- Minden vasárnap 11 órakor magyar mise a Mindszentynumban
- Minden nap reggeli mise a Mindszentynumban - magyar nyelvű
gyónás: Cel. 15-3349-9006
A Magyar Református Egyház állandó naptára:
Minden vasárnap de. 10 órakor Istentisztelet (a hó 2. és 4. vasárnapján
spanyol nyelven)
A magyar nyelvű igehirdetések a www.amerke.blogspot.com
oldalon olvashatók és meghallgathatók
A Krisztus Keresztje Evangélikus templomban
Január, február, március szünet

SUSANA SEBESS

Társasutazás Erdélybe idegenvezetővel
Csíksomlyói búcsú május 30-án!

Viaje grupal a Transilvania con guía
Salida desde Budapest 23 de mayo
Regreso a Budapest 2 de junio
Hospedaje habitación doble c/baño, comidas y
excursiones incluidas. USD 990.- Informes en:

FURLONG-FOX
Viajes Corporativos
Viajes de Placer
Eventos y Convenciones

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)

Apoyamos al
único
periódico
húngaro de
Latinoamérica

Círculo Juvenil Zrínyi
Inicio de clases 2009
sábado 14 de marzo
Colegio San Ladislao

¡Aprenda idiomas!

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

húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry: 4790-7081
susanabenedek@ciudad.com.ar

Dora Miskolczy: 15-4569-2050

4706-1598 teodorami7@yahoo.com.ar

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

Música Húngara

CALENDARIO DE MARZO 2009

ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Miércoles, 4 de marzo, 21 hs.: Reunión Junta directiva. Hungária
Viernes, 6 de marzo, 19 hs.: Meditación de cuaresma. Vía crucis.
Mindszentynum
Sábado, 7 de marzo, 18 hs.: Misa en húngaro. Celebra P. Földes.
Luego simposio en húngaro. Compartimos un refrigerio (cada uno trae
lo suyo). Hungária
Miércoles, 11 de marzo, 20 hs.: Fogón en memoria de László Benedek
en el 1er aniversario de su fallecimiento. Casa Scout
Viernes, 13 de marzo, 19 hs.: Meditación de cuaresma. Vía crucis.
Mindszentynum
Sábado, 14 de marzo, 10 hs.: Comienzo de clases ZIK (Colegio San
Ladislao) y, por la tarde, del scoutismo (Hungária)
Sábado, 14 de marzo, 18 hs.: Fiesta Nacional húngara. Misa. Durante
la ceremonia festiva declamarán los 5 primeros ganadores del concurso
de recitación (padres y profesores del ZIK). Hungária
Domingo, 15 de marzo, 11 hs.: Misa en húngaro. Mindszentynum
Viernes, 20 de marzo, 19 hs.: Meditación de cuaresma. Vía crucis.
Mindszentynum
Sábado, 21 de marzo, de 10 a 11 hs.: Comienzo del curso de húngaro
para adultos. Todos los sábados. Colegio San Ladislao. Informes: Susana
Benedek 4790-7081
Viernes, 27 de marzo, 19 hs.: Meditación de cuaresma. Vía crucis.
Mindszentynum
Domingo, 29 de marzo, 11 hs.: Misa en húngaro. Almuerzo comunitario
(preparado por P. Földes, contribución voluntaria a los gastos). Reunión
de Junta directiva. Mindszentynum
ABRIL
Viernes, 3 de abril, 19 hs.: Meditación de cuaresma. Vía crucis.
Mindszentynum
Domingo, 5 de abril, 11 hs.: Misa de Domingo de Ramos. Mindszentynum
Jueves, 9 de abril, 19 hs.: Ceremonia de Jueves Santo. Mndszentynum
Viernes, 10 de abril, 11 hs.: Culto de Viernes Santo, con santa cena.
Celebra pastor András Demes, en húngaro. Congregación luterana “La
Cruz de Cristo”
Viernes, 10 de abril, 19 hs.: Oﬁcio de Viernes Santo. Mindszentynum
Sábado, 11 de abril, 19 hs.: Oﬁcio de Sábado Santo. Bendición del
cirio de Pascuas. Misa solemne de la Resurrección. Mindszentynum
(no habrá misa en Hungária)
Domingo, 12 de abril, 11 hs.: Misa del Domingo de Pascua. Mindszentynum

Novedades del Círculo Juvenil Zrínyi

A partir del 21 de marzo todos los sábados
de 10 a 11 hs.
CURSO DE HÚNGARO PARA ADULTOS
NIVEL PRINCIPIANTE
Colegio San Ladislao - M. Moreno 1666 - Olivos
Informes: Susana Benedek  4790-7081

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)

¡Vuelve con la programación normal!

Tels. 4837-9205 y 4797-9293

Susana Benedek y Nicolás Kerekes

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

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

AM-860 Radio DIGITAL

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.

playland park

Hostería "La Esperanza"

Sábados 12.30 a 13 hs.:
AUDICIÓN HÚNGAR A
www.digital860.com.ar

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

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

MARZO 2009

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

ERDÉLYI

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

4229-8433 / 4205-1173

Venta y Alquiler de Propiedades
danielerdelipropiedades@ciudad.com.ar

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

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 ABRIL:

10 de MARZO

(fecha tope de la Redacción para
recibir material y/o datos a publicar)
Tel.fax: (54-11) 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
L. Monteverde 4251 - (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

