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Lapzárta után: 
új magyar miniszterelnök:
Kordonnal jött Gordon...
Április 14-én délután a kettős kor-

donnal körülvett magyar parlamentben 
megtartották rendhagyó országgyűlésüket 
a Magyar Köztársaság képviselői, és a 
szocialisták által benyújtott bizalmatlan-
sági indítvány értelmében 204 igen, 8 tar-
tózkodás mellett felmentették Gyurcsány 
Ferencet a miniszterelnöki tisztségből. 
Majd ezt követően, ilyen arányban mi-
niszterelnöknek választották Bajnai 
Gordont, korábbi gazdásági minisztert, 
aki letette esküjét. 

A rendhagyó szavazásban a Fidesz és a 
Keresztény Demokrata Néppárt képviselői 
nem nyomtak gombot, ami azt jelenti, 
hogy távolmaradtak a szavazástól, bojkot-
tálták annak lefolytatását. 

Az új miniszterelnök megválasztását 
megelőző parlamenti felszólalások-
ban a hatalmon lévő szocialisták s az 
őket támogató SZDSZ frakcióvezetők 
a válságkezelés szükségességét, az 
ellenzéket képviselő Fidesz és KDNP 
frakcióvezetők az előrehozott választás 
fontosságát hangsúlyozták. Az MDF 
képviselők az országért aggódva fejtették 
ki véleményüket.

Ezalatt kint az utcákon, a kordonok 
mögött, több ezres tüntető tömeg követelte 
a parlament feloszlatását és új választások 
kiírását. A tiltakozók közül többen szeret-
tek volna eljutni a parlament épületéhez, 
de a kordonokon nem tudtak átjutni. Ki-
véve néhány libát: ezeket átdobták a torla-
szon - utalva ezzel Bajnai miniszterelnök 
viselt dolgaira... A tüntetők egy csoportja 
a Sándor palotához, a köztársasági elnök 
rezidenciájához kívánt eljutni, hogy ott 
adjanak nyomatékot követelésüknek, de 
a rendőrség ezt megakadályozta. Sólyom 
László elnök szintén az előre hozott 
választásokat tartja elfogadható megol-
dásnak. Ezzel egy időben, a már késő 
estébe nyúló tiltakozásoknak a hirtelen 
támadt esőben a rendvédelmi szervek 
könnygáz bevetésével vetettek véget az 
Alkotmány utcában, illetve a Vértanúk 
terén. A művelet során 15 rendőr és több 
tüntető megsérült.                                 (-b)

*
Frigyesy Ágnes tudósítása nyomán:

A civilek forró hangulatban tüntetnek 
– Döntsön a nép, döntsön a nemzet! Vesszen 
a kormány! – A hangulat magas hőfokon 
– Füttykoncert a kormánypárti képviselők 
megjelenésekor.

A tüntetés elején felolvasásra került 
egy petíció, miszerint „a nép megvonta a 
bizalmat a kisebbségi kormánytól, kéri az 
Országgyűlés azonnali feloszlatását, s írják 
ki az előrehozott választásokat!” A petíciót 
delegáció vitte be az Országgyűlés plénu-
ma elé, ahol azt a KDNP elnöke ¾ 3-kor 
felolvasta. Kihangosítva - nagy örömmel 
- hallgatták az utcán. A tüntetésen számos 
polgármester lelkesítette az egyre türelmet-
lenebb tömeget.   Az ország sorsa a tét! 

Tisztelt Népbíróság! 
Az utolsó szó jogán 
egy férfiú áll a magyar 
népbíróságnak a színe 
előtt, jelentős országos 
állásban és vádaktól ter-
helten. Félévszázados 
adottsággal állok itt; 
egy határozott nevelés-
sel és alapelvekkel. Ez a 
nevelés és ezek az alap-
elvek ugyanúgy vannak 
beépítve egy emberi 
életbe, mint ahogy a 
földre rá van építve a 
vaspálya. Ez a vaspálya 
visz és megmagyaráz 
sok mindent. Ahogy ezt 
a vaspályát, éppúgy az 
emberi életbe beépített 
alapelveket úgy szokták 
egymásba venni, aho-
gyan vannak. 

Most több mint 40 
napja állunk és állok a rendőrhatóság és 
bíróságnak a színe előtt, kérdeznek és 
felelek. A kérdések és feleletek nemcsak 
a kihallgatókat illetik, hanem az ember a 
maga lelkének is válaszokat ad, ezen az 
időn keresztül. 

Ezekből a válaszokból, amit magamnak 
adok, a külső válaszok mellett azt látom 
- s ezért hálát adok az Istennek, - hogy 
életem folyamán a jó szándékot nem 
veszítettem el. 

Nem akartam soha sem ütközni az 
állami törvényekkel. Ha akár körülem, 
akár kívülem lévő okokból itt vagy ott 
megtörtént ez az összeütközés, azt a 
minap itt ezen a helyen minden szépítés 
nélkül megvallottam, sajnáltam, most 
is sajnálom, és úgy gondolom, hogy az 
alapelvekhez, amiket említettem, azokhoz 
való becsületes hűség mellett is, bizonyos 
dolgokat talán hasonló helyzetben más-
ként fognék meg. 

Megállapíthatom másodszor azt is, hogy 
Istennek hála lelkiismeretem szerint nem 
voltam és nem vagyok a magyar népnek az 
ellensége. Nem volt és nincs bajom a ma-
gyar munkássággal, a magyar földműves 
társadalommal, amelyhez családommal 
együtt tartozom. Semmiféle megillető, 
megjáró jogot nem akarok elvenni egyik 
társadalmi osztálytól sem. Csak reám, a 
második világháborús összeomlás után 
egy nehéz történelmi szerep várt, és 
ez abban állott, hogy nekem kellett az 
evangélium összefogó világosságának és 
szeretetének a meghirdetője lennem. 

És itt most méltóztassék megengedni, 
hogy egy percre kikapcsolódjam az utolsó 
szóból. De logikailag idetartozik. Több 
ízben volt szó itt a földreform és a magyar 
katolikus egyháznak a viszonyáról. Éppen 
ezért kötelességemnek ismerem, hogy én 
itt erre most zárójelben, de mégis záróje-
let mellőző fontossággal nyilatkozzam. 
1945. májusi körlevelében a püspöki kar 
áldását küldötte azokhoz, akik földhöz 
jutottak. Utána még négy alkalommal 
tett deklarációt belföldön és külföldön, s 
ennek a tartalma rövidre fogva az, hogy 
az egyház nem kérte és nem kéri vissza 
az érdemes, szorgalmas, a magyar földet 
szerető kisemberektől azokat a szántókat, 

amelyek a kezében van-
nak. A püspöki karnak ezt 
az álláspontját a Vatikán 
soha nem rosszallotta. 

Most folytatom tovább 
az utolsó szót, azért is hálát 
adok az Istennek, hogy 
vizsgálódásaim alkal-
mával a magam szigorú 
lelkiismerete előtt nem 
bizonyultam a béke ellen-
ségének. Egyház és állam 
megbékélésének idején 
nem voltam a béke ellen, 
csak az előfeltételeket 
aláhúzottan említettem és 
nagyon komolynak tartot-
tam azt, hogy ha békét 
kötünk, akkor az időálló 
és tartós legyen.

(…)
Ami azt illeti, hogy 

az állami tőrvényekkel 
egyben-másban előzetes 

akarati elhatározás nélkül összeütköztem, 
összeütközés történt, azt mind mondot-
tam, megvallottam. Az anyagiak terén 
pedig a jóvátételt is felajánlottam. És ezt 
én komolyan veszem. 

Ma reggel ez az imádság jött az ajkamra: 
Da pacem, Domine, in diebus nostris, in 
diebus istis! Uram! Adj békét ezekben 
a napokban. - Nem a közeli vagy távoli 
jövőben, hanem - érdekes - ez az ősi imád-
ság azt mondja: ezekben a napokban. 

És ezt a békét én kértem az én egyhá-
zamnak, amelynek szeretetét elhoztam ide 
is. Ezt a békét kértem a magyar államnak, 
amely iránt való engedelmességemet meg-
mutattam. És ezt a békét kérem a magam 
lelkének is. 

A népbíróságnak pedig azt kívánom, az 
Egek Ura adja azt a bölcsességet, hogy azt 
az ítéletet hozhassák, amely külföldön és 
belföldön a kibontakozásnak, a szerencsés 
kiútnak a reményét, zálogát hozza. 

(Pannon Kiadó, Bp. 1989, 224-226 o.) 

A TARTALOMBÓL:
Bajnai Gordon miniszterelnök 

 1., 3.o.
Fontos koloniális esemény ........ 2.o.
Olvasólevelek ............................ 2.o.
Tőkés László fölszólal az EP-ben .  3.o.
Hogy volt a szavalóverseny? ..... 3.o.
Európai bevándorlás Brazíliába ..  4.o.
Magyarországról:   SP I és 1., 3., 5.o.
A KOLÓNIA HÍREI .................. 6.-7.o.
Tovább gondolkozunk…  ........ HUFI I.
Interjú Győry Katival ............ HUFI II.
Leánycserk.tábor Córdoba ... HUFI III.
Cserkészet a Világban! ........ HUFI III.
Zsuzsi Gyöngyszemei .............  HUFI IV.
A  piac is élmény lehet…  .......  HUFI IV.
¿Crisis? ¿Cómo la vemos? ...... SP I
INFORMACIÓN Emb. Húngara .. SP I
¡Vamos, aprendamos húngaro!   SP II
Sobre el dengue ...................... SP III
CALENDARIO DE MAYO ...... SP IV

Mindszenty József az utolsó szó jogán
a Népbíróság elő�

Tiszteletadás 
Hőseink emlékére

május 31-én vasárnap 
du. 3 óra, a Chacarita-i 

Német temetőben
Legyünk ott minél többen!

Tollas Tibor:
MINDSZENTY

Lassú tűzhalál lett magányod, 
törpék fölé nőtt óriás. 
Fáklyánk voltál, látványos fárosz, 
ma hamukban izzó parázs.
Kétoldalt szítják még a lángot 
kegyetlen inkvizítorok: 
Róma - Bizánc közt állsz, mint vádlott, 
máglyádból néma vád lobog.
Diplomaták és börtönőrök 
tanácsa, kegyes püspökök 
ármány átlátsz Mesteredre: 
nem Róma, csak Krisztus örök.
Kenyér és cirkusz kell a népnek, 
a vértanúk veszélyesek, 
- Hitetlenek, vagy keresztények, 
készül az alku, féljetek!-
Üzennéd fogoly-társaidnak, 
Mária népe tetszhalott. 
Szobrodat kősziklából vésik, 
Igazolnak a századok.

(Nemzetőr, München, 1991. május hó)

Juhász Gyula:
(Szeged, 1883. április 4.- 1937. április 6)

Béke
Lágy lilába öltöztek a fűzfák, 
Fák fölött a béke kékje leng, 
Enyhe bánat madara repült rám 
S bennem régi vers zenéje zeng. 
Messze, mint az álom, él a város, 
Itt a Tisza bűvölete már, 
Itt meséim erdejében járok, 
Itt az idő örök csendje áll. 
Itt reménnyé épül annyi emlék 
És emlékké szépül a remény, 
Feledünk itt hűtelen szerencsét 
S kikötünk az álmok szigetén. 
Itt fölöttem tűnhetnek az évek, 
Én túlnézek tűnő éveken. 
Szívem árad át e békességbe 
És e békesség a szívemen.

Béke

Fotó Frigyesy

A meghurcolt, megalázott és meg-
kínzott bíboros a vádlottak padján. 
Emlékirataiban így írt letartóztatásáról: 
„…népes gyülekezet csődült össze 
levetkőztetésemre (…) lehúzzák a re-
verendámat és nevetve az alsóruháimat 
is…” (Az ítéletkimondás előtt: Budapest, 
1949. február 3-4-5)
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- Európai rangú kórusművészetükért már-
cius 21-én az Angelica Leánykart és Gráf 
Zsuzsanna karnagyot kitüntették a Magyar 
Örökség díjjal, amelyet 1995-ben hozott 
létre a „Magyarországért Alapítvány”. Az 
egyik laudátor szerint ez a díj megfelel egy 
„Magyar Szellemi Becsületrend”-nek. A 
kitüntető címet bizonyító oklevelek ünne-
pélyes átadására a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében került sor. - Éppen 
2 éve volt alkalmunk a neves Leánykar éte-
rien gyönyörű énekét élvezni itteni látoga-
tásukkor. Az AMH az egész magyar kolónia 
nevében szívből gratulál Gráf Zsuzsannának 
és a leányoknak! Ismerőseink közül 2008 
decemberében Herencsár Viktória is meg-
kapta ezt a kitüntető díjat! 

(Köszönet Szőnyi Ferenc)
-----

- Az ausztráliai nagy szárazság és a kiterjedt 
erdőtüzek alatt és után különösen a Koala 
medvécskék szabályosan könyörögnek ví-
zért…  (Köszönet Dr. Kolozsy Sándor, Sydney)

Kedves Zsuzsó!
Zordan és hidegen köszöntött ránk a ta-

vasz első napja. A hőmérő higanyszála 1-2ºC 
fokot mutat mindössze.

Félve, kicsit tartva a beharangozott hírek 
eseményétől, elindultunk mi is megünnepel-
ni Március 15-ét. Biztonság kedvéért úgy 
szerveztük a programunkat, hogy bármi 
is történik, gyorsan és biztonságosan haza 
érjünk a gyerekkel.

Reggeli zászlófelvonást a Kossuth térről, a 
TV-ből néztük. A környéket és az odavezető 
utcákat lezárták, nem lehetett megközelíteni. 
A szerencsések, akik találtak helyet egy-egy 
odavezető utcasor végén csak kis részletet 
láthattak az egész ceremóniából.

10 óra körül indultunk el itthonról, úti 
célunk a Lánchíd volt, mert lovashuszár 
bemutatókat tartottak az Akadémia székháza 
előtt. A Lánchíd is le volt zárva és különböző 
programok voltak rajta, bemutatva a már-
ciusi eseményeket, Pestről Budára haladva 
korhű öltözetben beöltözött színművészeti 
főiskolás hallgatók segítségével.

A Petőfi  szobor érintésével, a Duna korzón 
sétálva szerettük volna elérni úti célunkat, 
de a délután tartandó ünnepség miatt a kör-
nyéket háromszoros biztonsági kordonnal 
lezárták.

A kordon mögött rendőrök sokasága 
„vigyázott” a rendre: még egy légy sem 
szálhatott be vagy ki motozás és alapos 
vizsgálat nélkül.

Szórólapok - amiket a biztonsági őrök 
osztogattak - fi gyelmeztettek, hogy a hely-
színre tilos bevinni tojást, innivalót, tilos 
hangoskodni, véleményt nyilvánítani. Aki 
ezt megszegi szabálysértést követ el, és elő-
állítják. A gyerekkocsiból a cumis üveget 
kivették és nem engedték bevinni.

A közeli utcákban mindenre felkészült 
rendőrök hada gyülekezett, talán az ünnep 
fényét emelni?

Délkörül már itthon voltunk, mert nagyon 
fáztunk. - Az esti TV híradóból tudom: jó 
néhány embert bevittek, akik hangot mer-
tek adni a Márciusi eszmék 12 pontjának 
valamelyikéből. Tömören és röviden ennyit.

 Baráti öleléssel:                      
   Biróné Éva, Budapest

-----
Kedves Zsuzsó!

Köszönöm üzenetedet. Azt és akkor 
közölsz a tőlünk kapott anyagból, amire 
hely van és a téma is érdekes az olvasóid 
részére. Nem lesz sértődés vagy harag, jó 
lenne, ha nyugati sajtónak több ilyen fajta 
problémája lenne.

Különben az áprilisi szám tegnap megér-
kezett és vacsora után leültem és átolvastam. 
Mint mindig tartalmas, érdekes volt. Igaz 
az is, hogy én inkább a cserkészhírek és a 
buenosi társadalmi híreket olvasom nagyobb 
érdeklődéssel. De a többi cikkbe is belepil-
lantok. Gratulálok a mindig jobb minőségű 
és érdekesebb újságodhoz. Csak így tovább. 
Kívánok további sikeres szerkesztést!

Szeretettel ölel,
Lendvai-Lintner Imre 

KMCSSZ elnök, Vienna, VA, USA

olvastam el.
Nagyon tetszett a „Fohász” című vers 

(Antoine de Saint-Exupéry, január-februári 
kettősszám. Szerk.). Évközben egy fi atal 
argentin egyetemi hallgatónak segítettem 
az újságok révén a feladatát megoldani. Ezt 
is köszönöm.

Mégegyszer hálásan köszönöm és kívá-
nok nagyon boldog húsvéti ünnepeket. Sok 
szeretettel

M. Timár Mária, Plátanos
Az eljövendő Csíksomlyói Mária szobor 
visszaszállításakor Plátanoson biztosan 
sokan fogják üdvözölni M. Máriát! Szerk.

-----
Kedves Zsuzsó!

Először is gratulálok az újság 4 éves 
fennállásához. Igazán szép munkát végeztek 
ott, a „végvárban”!

Kíváncsi lennék, hogyan reagáltak az 
olvasók a budapesti cikkemre? (AMH 2009. 
március. Szerk.) Azóta a helyzet még rosz-
szabb lett! Az ország a teljes csőd szélén áll.

A könyvnapra megjelenik „Magyarok 
Dél-Svájcban” c. kötetem. Azt hiszem, 
szép lesz! Elküldöm a fedőlaptervet, és egy 
ismertetést, amit talán a következő számban 
tudsz hozni. Szeretettel ölel

Saáry Éva, Lugano

Az AMH munkatársa, Trixi „János bácsi-
ként” ismerte. Jakab János 1961 decem-
berében vándorolt tovább Argentínából, de 
mindig szeretettel gondol vissza az itt ma-
radt ismerősökre, barátokra. Bobán Irén, 
kedves előfi zetőnk kapcsán teremtődött meg 
köztünk a kapcsolat. János mindig interne-
ten követi az AMH útját, és támogatónkká 
vált! Köszönjük. Szerk.
Kedves Trixi!

Köszönöm az újságokat. Igazán jól esett 
hallani a régi ismerősökről.

Trixi kedves szüleivel is jó barátságban 
voltunk egészen, míg el nem jöttem Argen-
tínából. Örömmel láttam, hogy Dr. Vácz 
Elemérné a 94. születése napját ünnepeli. 
Ugyancsak Kádárné Bonta Anikót is 
megtaláltam. A Lencz Karcsiról írottak is 
érdekesek. Karcsival még Olaszországban 
együtt voltunk a táborban, és később Argen-
tínában együtt dolgoztunk egy rövid ideig. 
Őróla is régen hallottam. Üdvözletem úgy 
nekik, mint a többi régi ismerősöknek!

Én a számítógépen olvasgatom az újsá-
got. Itt mellékelek egy csekély segítséget a 
további munkához.

A legjobbakat kívánok mindenkinek! 
Üdvözlettel

Jakab János, Sarasota, FL, USA
-----
Az AMH azt a hivatást is teljesíti, hogy tá-

voli rokonokat összekapcsoljon egymással. 
A szerkesztőségi irodában ezt az üdvözletet 
kaptuk Újvidékről:
Tisztelt Bonapartianné!

A Magyar Hírlapot férjemmel élvezettel 
olvassuk, és nagyon köszönjük a lappal 
kapcsolatos további információkat. Köszön-
jük, hogy segített rokonunknál (Bobán Irén. 
Szerk.) kideríteni, megkapta-e a karácsonyi 
üdvözletünket. Dühítő, hogy az embernek 
folyamatosan elkallódnak a levelei.

Mi már nagyon várjuk a tavaszt. Csak 
most kezd kinyílni az aranyeső és a japán 
birs rózsaszínű virágai, de a hét második 
felére újra havazást jósolnak. Hosszú, hi-
deg, fagyos telünk volt, már évek óta nem 
tapasztaltunk ilyen zord időt.

Sok szeretettel üdvözöljük és minden jót 
kívánunk,

Bóbán-Warnusz Erzsi és László, 
Újvidék

-----
Kedves Zsuzsó!

Kérdi: valóban másként forog-e az 
agyunk? Hát mit is mondhatnék: másként 
gondolkodunk. S ebben a mögöttünk tu-
dott időnek meghatározó ereje van. Bármi 
hihetetlen: bennem még mindig élnek a 
gyerekkori refl exek, az, ami anyámtól ra-
gadt rám: „Jönnek értünk”... Mindez már 
a múlt, de ezek az árnyak s az ideológiájuk 
még itt van...

Ami az argentínai kis közösséget illeti: 
Tudom és sejtem, hogy egyre fogy az olva-
sók tábora. S bizony még csak igazi bizta-
tást se tudok küldeni innen, hogy tanulják, 
ápolják a nyelvet, mert hiszen most mi is 
fogyunk, és nem tudok jó hírekkel szolgálni, 
pedig szeretnék.

Én meg merném kockáztatni, hogy le-
hetséges a magyar-magyar együttműködés 
határokon át, csak még nem jöttünk rá a 
mikéntjére. Ma az internet világában kell 
lennie olyan lehetőségnek, amit nemzeti ala-
pon kamatoztatni tudunk. Bizonyos vagyok 
abban, hogy eljön ennek az ideje. 

Az internet egy olyan hallatlan lehetőség, 
amit még néhány éve nem is mertünk vol-
na elképzelni. Nemrég írtam, hogy az én 
nagyapám (az I. VH-ban harcolva eljutott 
Udinébe! Átkelt a Piávén s a Montello ne-
vű dombon esett fogságba) és társai arról 
beszélgettek a rádiót hallgatva, hogy egyszer 
majd még olyan is lesz, hogy látni lehet azt, 
aki beszél... Most pedig hol tartunk?! 

Sok üdvözlettel
Barkuti Jenő, Magyarország

-----
Kedves Zsuzsánna és Trixi!

Hálásan köszönöm a négy év fi gyelmes-
ségét, a hírlap küldését! Megkaptam az 
utolsó számokat is. Sajnos nagyon rosszul 
látok, ezért három-négy nagyító segítségével 

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.

FONTOS 
KOLONIÁLIS  ESEMÉNY

Május 30, szombat
A Csíksomlyói Madonna 
ünnepélyes visszahozatala 

Plátanosról 
a Mindszentynumba

Autóbuszokat indítunk a Mindszen-
tynumból és a Hungáriából. Jelent-
kezés május 20-ig 4864-7570 vagy 
4572-3626. Hellyel rendelkező au-
tósokat kérjük, szállítsák barátaikat, 
ismerőseiket, hogy minél többen 
részt vehessünk e fontos koloniális 
eseményen. 

Program:
12 órától gyülekezés Plátanoson. A 
Cserkészek és Regösök részvételével 
13 óra: Közös ebéd. Szeretetvendég-
ség batyu alapon 
15 óra: Litánia a kápolnában
15.30: Szentmise Csíksomlyói Bol-
dogasszony tiszteletére
16.30: A kis temetőben megemlékezés 
a Máterekről, virágok elhelyezése
17 óra: Autókaraván a Mindszenty-
numig
(Hungáriában nincs mise) 

Adatkutatás
Tisztelt Hölgyem!

Emődy Csaba adta meg az Ön elérhetősé-
gét Misley Károly volt nagykövetnek, akivel 
együtt jártam gimnáziumba. A Magyar 
Olimpiai Bizottságban dolgozom mint az 
Emlék és Hagyományőrző Bizottság tagja. 
Az elhunyt magyar olimpiai bajnokok élet-
rajzi adatait gyűjtöm és adom közre. Több 
Buenos Airesben elhunyt bajnokunknak a 
pontos sírhelyét nem ismerjük, ezért fordu-
lok Önhöz segítség céljából. A következők 
után kutatok: 
Homonnai Márton /Hlavacsek/ + 1969.10.15.
Rajczy Imre dr. + 1978.03.31
Pelle István + 1986.03.06.

Ha a temetők nevét, nyughelyük számát 
és a sírjukról egy-egy fényképet küldene 
az ottani magyarok segítségével, nagyon 
megköszönném. 

Domby Iván, Budapest
d.ivan70@vipmail.hu

-----
Keresési kérelem

Keresem édesanyám testvérét, aki 1956-
ban távozott Magyarországról. A család 
utolsó információi szerint Argentínában 
tartózkodott kb. 15 évvel ez előttig. A neve 
Lőkös László, azaz Ladislao Lőkös. Édes-
anyja neve Lukács Eszter, Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében született, Radostány 
községben, 1939-ben vagy 1940-ben.

Tudomásunk szerint született egy Eli-
zabeth nevű leánya, nem tudjuk, hogy 
melyik évben. A testvére, az én édesanyám 
szeretné vele felvenni a kapcsolatot, ha 
az illető is akarja. Tudomásunk szerint az 
utolsó, általunk ismert, tartózkodási helye 
Buenos Aires.

Segítségét előre is köszönöm, maradok 
tisztelettel

Czakó Zsuzsanna
czakozsu@citromail.hu

Fontos hír Romániából
Pillanatok alatt rendezte Románia azt az 

állampolgársági kérdést, amire a „magyar” 
politikai „elit” 20 éve nem hajlandó

Sürgősségi kormányhatározattal fogadta 
el szerdán a román kormány az állampol-
gársági törvény módosítását és kiegészítését. 
Ennek értelmében minden olyan volt román 
állampolgár - és annak leszármazottja 3 
generációig -, aki születés révén jutott az 
állampolgársághoz és önhibáján kívül 
veszítette el azt, kérésre rövidített eljárás 
nyomán visszakaphatja azt. 

Ezek a polgárok Románia területén is 
letelepedhetnek, de az állandó lakhelyük 
lehet másik országban is. A kérelmezők 
megtarthatják a már meglévő egy vagy több 
állampolgárságukat.

- Ezzel a rendelettel a kormánynak az 
volt a célja, hogy egyrészt leegyszerűsítse 
a román állampolgárság megadásának 
feltételeit, másrészt pedig lerövidítse az 
állampolgárság megszerzéséhez szükséges 
időt - nyilatkozta Emil Boc miniszterelnök. 
(Forrás: Erdély.ma)

HÍRFORGÁCSOK
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„A Nyelv csak élve tündököl”

ZIK Szülők  Tanárok 
Szavalóversenye - 
2009. március 14

Szerk. megj.: Áprilisi számunkban 
beszámoltunk arról a fölemelő él-
ményről, amelyben részesülhettünk a 
Hungáriában megtartott Március 15-i 
ünnepélyen: szabatosan, szép magyar 
kiejtéssel elmondott szavalatok sorát 
hallhattuk olyanok szájából, akik 
nemcsak már itt születtek, hanem 
már szüleik is Magyarországon kívül 
iskoláztak, nevelkedtek, részben már 
szintén itt születtek. Alábbi írásból 
megtudtuk, milyen költeményekkel 
készültek a benevezettek. Volt egy 
sor kötelező vers, ezek egyikét kellett 
megtanulniuk, és melléje szabadon 
választhattak egy másodikat. 

Jóleső érzés volt tapasztalni, hogy 
ilyen fi atalokból áll az a „gárda”, a-
melyik arra hivatott, hogy immár a 
harmadgenerációsokat nevelje, tanítsa 
és átadja nekik a magyar nyelvet, hogy 
bevezessék őket a tündérvárba, és áhí-
tattal ejthessék a szót…

Nyilvános köszönetünk illeti őket.
*

Előzmények:
Egy Zrínyi Ifjúsági Kör szülő javasla-

ta megvalósítása ösztönzött arra, hogy 
2008 novemberében meghirdessük a 
ZIK Szülők és Tanárok Szavalóverse-
nyét. Álmodni sem mertük volna, hogy 
e rendezvény ennyi öröm forrása lesz. 

Horvát Imre, erdélyi költő gondo-
latával neveztük el így a napot: „A 
nyelv csak élve tündököl”. Örömmel 
jelezhetjük, hogy igenis tündökölt a 
magyar nyelv, a szülők, tanárok élő 
példájával. Egyértelmű lecke minden 
diáknak, hogy a fáradságvállalásnak 
gazdag a gyümölcse. 
Részletek:

A versenyt (találóbb lett volna „tanú-
ságtétel”-nek nevezni) március 14-re,
a ZIK tanév első napjára tűztük ki. 
Szülők és diákok megtöltötték a Szent 
László iskola legnagyobb tantermét. 
Mindenegyes elhangzott vers után a 
hangulat egyre csodálatosabbá vált. A 
szavalatok között két rövid szünetet 
tartottunk, de az előadás alatt fegyel-
mezésre nem volt szükség még a leg-
fi atalabbak közt sem: szokatlan volt, 
hogy az Édesanya keljen fel a padból, 
a gyermek most őérte izguljon…

A Bírálóbizottság (Dombay Jenő, 
Lomniczy József, Schirl Pál és alul-
írottak) szerepe nem volt könnyű, 
valamennyi szavalatot az első hely 
megillethette volna.
Köszönet a résztvevőknek:

Köszönjük Arcagniné Fóthy Rita, 
hogy Arany Jánost (Családi kör) 
megszólaltattad, és együtt fohászkod-
hattunk Túrmezei Erzsébet versével; 
Balogh-Kovácsné Kiss Bori, hogy 
Szabó Lőrinccel (Lóci óriás lesz) a 
kedves, rakoncátlan kisgyermekeket 
megszemélyesítetted számunkra, és 
Kosztolányi Dezsővel (Mostan színes 
tintákról álmodom) tarkán álmodoz-
hattunk; Beisné Mocsáry Anni, hogy 
Kányádi Sándorral fenn a csillagok 
között járhattunk (Tűnődés csillagok 
alatt) és Túrmezei Erzsébettel el-
mélkedhettünk (Ha nem teszek sem-
mit sem); Blahóné Honfi  Juló, hogy 
Petőfi Sándorral (Szülőföldemen) a 
gyerekkorba visszatekinthettünk, és 
hogy költészet és zene párosításával 
minden jelenlevőt megénekeltettél 
(József Attila: Rejtelmek); Gorondi-
né Haynal Edith, hogy Szabó Lőrinccel 

(Nyitnikék) tavaszt és Falu Tamással 
(Esti Ima) békét varázsoltál a tanterem-
be; Íjjasné Lindqvist Pía, hogy Babits 
Mihállyal (Ádáz kutyám) a bizalmas 
pihenés és Szent-Gály Katával (Tisz-
tább az ég) az Isten akaratának vágyát 
tolmácsoltad; Lajtaváryné Benedek 
Zsuzsi, hogy Vörösmarty Mihállyal 
(Szózat) a Haza iránti hűséget és Mécs 
Lászlóval (Ketten a csodafával) az 
örömteljes életutat hirdetted és egy rajz 
segítségével megelevenítetted; Lomni-
czy Mátyás (az egyetlen „versenyző” 
Édesapa), hogy Arany Jánossal Toldit 
(Előhang) idézted, és Váci Mihállyal 
(Még nem elég) a mindig a többre 
vágyó szolgálatkészségre buzdítottál; 
Makkosné Fuchs Móni, hogy Kányádi 
Sándor verse után legyőzted a lám-
palázat és képes voltál Petőfi  Sándor 
(Szülőföldemen) versét előadni meg-
ható megjegyzésed után: „Ily gyönyörű 
költeményt tiszteletlenség lenne aka-
dozva elmondani…”; Szilvássyné 
Makkos Erzsi, hogy a szerelemről 
két különböző század költője, Petőfi  
Sándor (Szeptember végén) és Holló 
Ernő (Biztosság) szavaival szóltál; 
Zaháné Lomniczy Alexandra, hogy 
Kányádi Sándorral ismét találkozhat-
tunk, és hogy minden Édesanyát meg-
ajándékoztál Mécs László versével (A 
királyfi  három bánata), amikor ezt saját 
Édesanyádra nézve mondtad el. 

Köszönjük Fóthy Zsuzsi, Gröberné 
Várszegi Henriette, Regueirané Fóthy 
Csini és Szentiványi Miklós, hogy je-
lentkeztetek! Nagyon sajnáljuk, hogy 
utolsó pillanatban adódó gondok miatt 
ez alkalommal nem szavalhattatok.

*
Délután, szélesebb körben, a Hungá-

ria március 15-i ünnepélyén a versek 
egy része újra elhangzott. A délelőtti 
hangulat, ami a szépre vágyó, szeretet-
tel készített munka következménye, ott 
is megismétlődött.

Dombay Jenő a Bírálóbizottság 
nevében méltatta minden egyes 
résztvevő igyekezetét, művészetét, és 
ezt a szép gondolatot adta útravalóul: 
„Szüleitektől kaptátok a gyönyörű 
magyar nyelvet, megmutattátok, hogy 
értékelitek, szeretitek: gyermekeitek-
nek hűségesen ti is adjátok át.” 

Benedekné Marika és 
Gorondiné Judit

HAT  ÉVTIZED…  
Múlt számunkban közöltünk egy 

cikket arról, hogy az argentínai ma-
gyarság mai összetételéhez nagyon 
lényegesen – ha nem is kizárólagosan 
– hozzájárult az az emigráns tömeg, 
amely 1948 és 1949-ben lépett partra 
Buenos Airesben. A cikk címe - „Hat 
évtized” - néhány visszaemlékezést és 
személyes anekdotákat is tartalmazott. 
Azzal fejeztük be, hogy  … Szép volna, 
ha több „túlélő” jelentkezne, hogy 
együtt fölfrissíthessék emlékeiket! Ez 
a szerkesztő örömmel jelzi, hogy volt 
néhány jelentkező, és most gyűjtjük az 
anyagot, hogy lehetőleg már következő 
számunkban visszatérhessünk a témára.

 Várjuk a további visszaemléke-
zőket, és előre is köszönjük!  (HKZS)

Az AMH igyekszik Olvasóit hűségesen 
minden olyan hírrel ellátni, amelyről ez 
a szerkesztő úgy véli, hogy fontosak. Ám 
az a bökkenő, hogy havilap vagyunk, 
tehát a napi események híreivel min-
dig csak jó pár lépés késéssel jutunk 
célhoz. Mindazonáltal a Magyarorszá-
gon április hó első felében történtek 
oly fontossággal bírnak, hogy még a 
lapzárta után indokolt csonkaság elle-
nére is igyekszünk tájékoztatni, annak 
tudatában, hogy a magyar belpolitikai 
események nem szerepelhetnek az AMH-
ban közlendő prioritások közé. Ahogy 
már indulásunkkor a célkitűzéseinknél 
megemlítettük: „Ennek a lapnak nem 
az az elsődleges föladata, hogy a 
magyarországi belpolitikai kérdések-
ben ítélkezzen.” Hagyjuk szólni ma-
gyarországi híradónkat:      (HKZS)

A napi hírek fergetegében…
Bajnai Gordon miniszterelnök lett. 

Első külföldi reagálások még nagyon 
szűkszavúak. Az első beszámolókból 
csalódottság érzékelhető. A hírelemzők 
többsége egy erős, nagy támogatottságot 
maga mögött tudó magyar kormánytól 
várná a válság megoldását, s ennek eléré-
séhez előrehozott választásokat tartott vol-
na fontosnak. A jelenlegi új kormányról 
nem mondanak ugyan véleményt, de ki-
hangsúlyozzák a katasztrofális örökséget, 
s azt, hogy a kormányban szerepcserék 
történtek csupán. A hazai sajtóvélemé-
nyek természetes módon megosztottak. A 
kormánypárti média azt bizonygatja, hogy 
ilyen válságban nem szabad választá-
sokkal elvesztegetni az időt. Az ellenzéki 
média a kártyák újra osztásáról beszél s 
arról, hogy a válságot azok akarják kezel-
ni, akik azért felelősek.

   2009.IV.15. (-b)

Vita az Európai Parlamentben a kisebbségi jogokról
Tőkés László felszólalása

Késő éjszakába nyúlt a 2009. február 3-
án Strasbourgban, az Európai Parlament-
ben az a vita, amelyet a Tabajdi Csaba és 
Michl Ebner társelnökök által vezetett 
Kisebbségvédelmi Frakcióközi Bizottság 
kezdeményezésére a hagyományos nem-
zeti és etnikai, valamint a bevándorló 
európai kisebbségek védelme tárgyá-
ban tartottak. 

A Bizottság tárgyalásának 14. pontja fo-
lyamán felszólaltak Tabajdi Csaba Sándor, 
Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, 
Véronique De Keyser, Katrin Saks és 
Claude Moraes, a PSE Csoport nevében. 
(O-0002/2009 - B6-0005/2009).

A történtekről közleményben számolt 
be Tőkés László független EP-képviselő 
sajtóirodája. (l. szomszédos oszlopot)

A magyarság körében nagy megütközést 
keltettek Traian Băsescu azon kijelentései, 
amelyeket legutóbbi budapesti látogatá-
sakor tett. A román államelnök egy csep-
pet sem feszélyezte magát, amikor hivatali 
kollégája, Sólyom László jelenlétében 
ezekkel a szavakkal utasította rendre a 
székelyeket: „soha nem lesz autonómia 
Székelyföldön, mivel Románia szuverén 
és egységes nemzetállam”. „Románia 
soha nem fogja elismerni a kisebbségek 
kollektív jogait” - tette hozzá, majd ön-
elégülten hangsúlyozta ki, hogy: „Ro-
mánia megfelel a kisebbségekkel való 
bánásmódra vonatkozó összes európai 
uniós elvárásnak”.

A román államfő álláspontja a dolgok 
jelenlegi állása szerint - látszólag - teljes 
mértékben megfelel az uniós normák-
nak. Erre nézve elégséges, hogyha az 
Európai Parlament 2009. január 14-i 
határozatára utalunk vissza, „az alapvető 
jogok helyzete” tárgyában. Amiképpen 
azt hírül adtuk, a nevezett törvény 49. 

paragrafusából - a román EP-képviselet 
hathatós közreműködésével - végül is 
törölték a kisebbségi kollektív jogokra 
és az autonómia-jogokra vonatkozó 
megfogalmazásokat. (Jean Marinescu 
EP-képviselő úr derekas munkát végzett 
a kisebbségek iránt előítéletesen elfogult 
elvbarátai körében…)

Felszólalás
Tőkés László (Verts/ALE). - Tisztelt 

Elnök úr! Elismeréssel és köszönettel 
üdvözlöm a hagyományos nemzeti és 
etnikai kisebbségek, valamint az európai 
bevándorlók védelmének napirendre 
tűzését. Fájdalmasnak tartom, hogy kellő 
frakciótámogatás hiányában mai közvi-
tánk határozathozatal nélkül végződik, 
és továbbra sem nyílik lehetőség az EU-
kisebbségvédelmi keretegyezményének 
elfogadására. A volt szovjet kommunista 
tábor országaiban az elnyomott kisebbsé-
gek ügyeinek nemzetközi rendezését az 
egymás ügyeibe való be nem avatkozás 
elve alapján utasították el.

Elfogadhatatlannak tartom, hogy 
ehhez hasonló módon az Európai Unió is 
az egyes tagországok önálló hatáskörébe 
utalja kisebbségeik helyzetének megol-
dását. A nacionál-kommunista időkre 
emlékeztető diktatórikus álláspontnak 
és Európától idegen, demokrácia-ellenes 
megnyilatkozásnak tartom Traian Băsescu 
román államelnöknek az erdélyi magya-
rok kollektív jogok és autonómia iránti 
jogos igényét visszautasító budapesti 
kijelentéseit. Az Európai Unió a nemzeti, 
etnikai és vallási kisebbségeknek is közös 
„hazája” - éppen ezért intézményes és 
törvény által szabályozott védelmüket 
tovább nem halogathatja!
(Strasbourg, 2009. február 4. Tőkés László 
sajtóirodája. Kiemelések tőlünk) 

Március idusa Kolozsvárott
Idén március 15-e alkalmából, az 1848-as hagyományokat követve kilenc ifjúsági 
szervezet az alábbi 12 pontban foglalta össze az erdélyi magyar ifjúság követeléseit: 

Mit kíván az erdélyi magyar ifjúság?
1. - Versenyképes magyar oktatást bölcső-
détől egyetemig! Erős magyar egyetemi 
diákképviseletet!
2. - Véleménynyilvánítási jogot a diákok-
nak az iskolák döntéshozatalában! Színvo-
nalas középiskolai szakoktatást!
3. - Önálló állami magyar egyetemet!
4. - Itthonmaradást ösztönző, pozitív jövő-
képet, gazdasági jólétet biztosító közösségi 
képviseletet!
5. - Fejlődő karrierlehetőséget, munkahely-
teremtést és a lakásgondok megoldását!
6. - A nemzetiségi arányok megváltozta-
tására irányuló államhatalmi intézkedések 
leállítását!
7. - A román hatóságok és szélsőséges szer-
vezetek magyarellenes megnyilvánulásainak 
megszüntetését!
8. - Teljes körű önrendelkezést az erdélyi 
magyar nemzeti közösség számára! Területi 
és kulturális autonómiát!

9. - A magyar nyelv használatát az állami 
intézményekben!
10. - Az elkobzott egyházi javak teljeskörű 
visszaszolgáltatását!
11. - Méltóságteljes és békés ünneplési 
lehetőség biztosítását nemzeti ünnepeink 
alkalmából!
12.- Egységes Kárpát-medencét! Erős nem-
zetet! Közösségi magyar felelősségvállalást!

Kolozsvár, 2009. március 15.
A 12 pont szerzői: Erdélyi Magyar Ifjak (EMI), 
Kolozsvári Ifjúsági Fórum (KIFOR), Kolozs-
vári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Kolozs 
Megyei Magyar Diáktanács (KMDT), Magyar 
Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT), Magyar Ifjúsági 
Tanács (MIT), Országos Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egylet (ODFIE) valamint az Országos Magyar 
Diákszövetség (OMDSZ), Romániai Magyar 
Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ).
Köszönet: Frigyesy Ágnes, Budapest / Tóth 
Miklós, Amszterdam
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nem toboroznak ilyen szintű bevándorlót. 
Az egyre inkább gépesített mezőgazdaság 
és állattenyésztés is egyre kevesebb 
munkáskezet kíván. A japán telepesek 
teljesen kézbentartják és megoldják a 
háztáji, virág- és zöldségtermelést. A 
70-es évektől egyetemi szaktanárokat, 
repülő, elektronikus, telekommunikációs, 
géptervező stb. mérnököket, atomfi ziku-
sokat stb. próbálnak megnyerni az ide 
bevándorlásra. Mindez természetesen 
számban kevesebb immigránst jelent. 

Számok
A számokkal baj van. Brazíliában az 

első nagy bevándorlások idején nem volt 
népesedési nyilvántartás, sem bejelentő 
hivatali rendszer. 

Német kolóniaigazgatók készítettek 
sporadikusan valamiféle feljegyzéseket. 

Például az 
Osztrák-Magyar 
Monarchiából érkező 
szállítmányoknál a 
Harangozó, Pintér, 
Fischer családok 
Magyarországról 
származó hungarés”-
nek voltak beírva.  
Ugyanakkor 
ilyen nevekkel, 
mint Sógor, 
Gatscher, Pongrátz 
Magyarországról 
származó németnek.
1920-as évek után, 
az elcsatolt  ter ü-

leteinkről a magyarok, mint román, 
jugoszláv, vagy mint csehszlovák 
állampolgárok érkeztek Brazíliába.

1944: Városok születnek Dél-Brazí-
liában (Paraná állam), ahogy az immi-
gránsok: magyarok, németek, ukránok, 
lengyelek stb. „tollasodnak”. 

1947: Maringá város megalakulása. 
Alapítói között sok magyar nevet ta-
lálunk. 

1945-től érkezik a II. Világháború 
emigrációja. Nekünk Brazília nem 
ígért semmit, és hajójegyünket az IRO 
(International Refugee Organization) 
fi zette. 

1949-ben szálltunk partra a Rio de Ja-
neiro-i kikötőben.

1971: Cikkek jelennek meg arról, hogy 
„Brazília már nem csábítja a külföldi 
bevándorlót”. Felsorolt valószínű okok: 
Közös Európai Piac (a portugál polgár 
Brazília helyett inkább Németországba 
megy dolgozni, feketén. Egy ismerős 
lelkész, Nt. Gémes István szerint minden 
sírásó Németországban portugál).

1971: Megalakítják a CIME-t: Comité 
Intergovernamental das Migrações Euro-
péias. Ez a bizottság 112.000 európait 
hoz be 20 év alatt. A CIME igazgatósága 
megmagyarázza az új helyzetet: amióta 
megalapították a Tanonciskolákat (SE-
NAI, ipari és SENAC, kereskedelmi) már 

Vége a XIX. századnak

1920: Az I. Világháború, de főleg Tria-
non után megkezdődik a nagymértékű ma-
gyar kivándorlás az elcsatolt területekről. 
Sok közülük eredetileg USA-ba akart 
menni, de magyarok számára igen kis 
kvóta lévén nagyon sokáig kellett volna 
várniuk a beutazási vízumra. Brazíliába 
viszont ingyen hajójegyet kaptak, és 
rögtön. 

Az 1930-as évek után megkezdődik a 
magyar zsidóság kivándorlása. Közülük 
is sokan, bár USA-ba szeretnének menni, 
végül is Kanadában és Dél-Amerikában 
kötnek ki. Később is így történt; egy 
magyar zsidó barátunk 1949-ben adta be 
Salzburgban vízumkérvényét az USA-ba, 
és az kerek 10 év múlva jött meg neki, 
amikor már évek óta Brazíliában élt.

1934: Egy igen érdekes és értékes cikk 
1934-ből, a Délamerikai Magyar Újság 
Naptárából, Gyermek Kálmán tollából: 

„A Brazíliai Egyesült Államok terüle-
tére való belépést és a bevándorlást, az 
1891. évi Constituinte [alkotmányozó 
nemzetgyűlés. Szerk.] alapján, egy fede-
rális és egy speciálisan a sãopauloi vi-
szonylatra vonatkozó estadual [szövetségi 
állambeli. Szerk.] rendelet szabályozza. 
E rendeleteket 1926 óta, mikor a sub-
sidiált [pénzbelileg segélyezett. Szerk.] 
bevándorlás megszűnt, a megszorító 
intézkedések egész tömege változtatta 
meg. (...) Partralépési engedélyt semmi-
lyen körülmények között nem kaphatnak 
hinduk, kínaiak, cigányok, afrikai nége-
rek, 60 éven felüliek, amputáltak, ideg-
betegek, elmebajosok, egyedülálló nők, 
gyógyíthatatlan és fertőző betegek. (...) 
A bevándorló országában székelő brazil 
konzulnak fel kell mutatni a nevére szóló 
”Carta de Chamadá”-t (meghívólevelet) 
és csak akkor kap vízumot (...), a meghívó 
rokon kell legyen. Ha nem rokon, anyagi 
felelősséget kell a meghívottért vállaljon 
a meghívó. A vízumkiállító még kérhet 
egy garanciaösszeget is, amit 6 hónap-
pal a partraszállás után visszakaphat a 

bevándorló, ha közben nem volt valami 
összeütközése a renddel. (...) Utána még 
egy sor adminisztrációs tennivalója van a 
bevándorlottnak. Kivételt képeznek a ren-
delkezés alól tudósok, orvosprofesszorok, 
meghívott szakemberek, kutatók, turnézó 
művészek (...) Az 1913-ban kiadott rende-
let egyes paragrafusai még érvényesek, 
amelyek a São Paulo államba irányuló 
földmíves bevándorlást szabályozzák (...).  
Egy fazendeiró (brazil földbirtokos) kér-
het egy külföldi földmíves család részére 
beutazási engedélyt, amit a Munkaügyi 

Minisztériummal láttamoztatnia kell. (...) 
Ezek a megszorító rendelkezések még 
újabb revíziót fognak szenvedni (...), tel-
jesen északamerikai mintára kidolgozott 
bevándorlási és naturalizációs [állam-
polgárság fölvétele. Szerk.] törvényt 
fognak életrehívni.”

1942-ben Vér Andor és Dr. Miklós 
Elemér (Buenos Aires) írnak egy cikket, 
Magyarok Délamerikában címmel: 
„Brazília ingyen hajójegyet és más ked-
vezményeket biztosít a bevándorlóknak. 
Semmi megkötéshez nem kötötték a beván-
dorlási engedély megadását. Egy könyv is 
megjelent, amely Brazíliát Eldorádónak 
festette meg. Ügyes ügynökök elkezdenek 
munkálkodni, és tömegestől indulnak, 
főleg Erdélyből 1923-27 között. Csalódás 
és továbbvándorlás következik Argentíná-
ba, Uruguayba.”

BRAZÍLIAI HÍRADÓ                         Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

Az európai bevándorlás         (a sorozat 3., utolsó része)

 Az európai immigráns búzatermeléssel is 
próbálkozik. Vannak vidékek, ahol sikerrel 

Érkeznek a jobb sorsra vágyó bevándorlók 

Szerk. megj.: Áprilisi számunkban az érdekes történelmi sorozat 
2. részében a rabszolga-fölszabadítás végét és az európai bevándor-
lás kezdeteit mondtuk el. 

A Balassi Bálint Intézetnek
igazgatója előad São Paulóban

Örömmel értesültünk a São Pau-
lo-i Magyar Konzulátus meghívója 
által, hogy a budapesti Balassi Bálint 
Intézet igazgatója, Prof. Erdős Kata-
lin São Paulóba látogat, és ott előad 
portugál nyelven azokról a tanulási 
lehetőségekről, kurzusokról, amelyek 
Magyarországon az Intézetben fi atalok 
részére nyitva állnak. 

A kurzusokon magyar nyelvet és kul-
túrát tanítanak. Az előadó úgyszintén 
tájékoztatással szolgál a különböző 
fokozatokon, magyar egyetemeken an-
golul lehallgatható tárgyakról.

A São Paulo-i Magyar Konzulátus 
március 26-ra bocsátotta ki a meghívót 
a São Paulo-i Magyar Házban tartandó 
előadásra. 

*
Számunkra a hír érdekes, mivel Ar-

gentínában is igen szívesen vennénk egy 
hasonló tájékoztatási módot a Balassi 
Bálint Intézettől. Egy ilyen előadás a 
helybeli magyar külképviselet égisze 
alatt bizonyosan komoly visszhangot 
keltene.                                    (HKZS)

Megindul az európai immigránsok állás keresése... 
Krumplitermelés 

Gyermekmunkás a szövödében 

Memorial do Imigrante: A São Paulóba érkező 
bevándorlókat befogadó “Hospedaria”. 

Ma már múzeum 

Maringá városka Dél-Brazíliában. 
Alapítói között magyar családok is voltak 

Az riói kitárt karú Krisztus mindenkori áldása 
a város fölött

Az 1949-ben érkezőket Rio de Janeiro fölülmúl-
hatatlan szépsegű fekvése fogadta... 
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A fájdalmas megszorítások kidolgo-
zásához újra összeültek a szocialisták s 
megszavazták a legújabb programot. Ma-
gyarán: nem bíznak semmit a véletlenre. 
Ami több, mint komikus: Gyurcsány az 
ügy olajozásán fáradozik, s mint valami 
ügynök tevékenykedik, amolyan „jó 
beosztott” módjára, mint akire nagyon 
ráparancsoltak. Most lapzártakor már csak 
a parlamenti szavazások vannak hátra, 
amihez a képviselőkkel aláírattak egy 
programnak nevezett nyilatkozatot. Va-
gyis jó előre le kellett tenni a hűségesküt... 
A nagygyűlés zárásaként hosszú szünet 
után a résztvevőknek el kellett énekelni 
az internacionálét! Hát bizony keservesen 
szólt a „Fel, fel, te éhes proletár”! Viszont 
a parlamenti szavazáson meglepetés nem 
jöhet. 

Mindezt a lakosság egyre nehezebben 
tolerálja. A civilek kezdeményezésére 
több mint százezren tüntettek a Hősök 
terén új választások kiírását követelve. 

S miközben ez a kis házimulatság 
zajlott, az oroszok felvásárolták a MOL 
(Magyar Olajipari Rt.) részvényeinek több 
mint 20%-át. S ezzel megkerülhetetlenek-
ké vált a stratégiai döntések meghozatala, 
ami a mai energiaszűkös világban nem 
elhanyagolható szempont. Az OTP (Or-
szágos Takarékpénztár, a legnagyobb 
hazai bank) elleni pénzügyi támadásról 
kitudódott, hogy „Magyarország barát-
jának”, Soros Györgynek a cége volt a 
háttérben...

Sok mindenről kellene még beszá-
molni, de hát az idő is és a hely is véges. 
Valami jó hírt azért talán befejezéskép-
pen: a kormányválság ideje alatt a cigány-
magyar belháború szünetel! Béke honol 
a végeken. Hát ugye minden rosszban 
van valami jó. Örüljünk talán annak, 
hogy a „tervezők” most mással vannak 
elfoglalva...

A következő híradásig
Barkuti Jenő

helyett ott volt egy kis tábla 
a következő felirattal: Nem 
nyert! Mások „veszélyesnek 
látszó” üvegeket raktak le 14-én éjszaka 
kerítések mellé, amit március 15-én reggel 
nagy örömmel felfedeztek a hatalom em-
berei. A veszélyes anyagokat szélsebesen 
begyűjtötték, aztán azokról laboratóriumi 
vegyelemzések után kiderült, hogy emberi 
mellékterméket tartalmaznak... Egyszó-
val: a gyerekek jól szórakoztak. 

Maga az ünnep szomorú s lehangoló 
volt. Méltatlan a múltunkhoz. Méltatlan 
nemzetünk hőseihez, akikről meg kellett 
volna emlékezni. Ez a megemlékezés 
elmaradt. Igazi március 15-i ünnepek 
ismét határainkon túl: Erdélyben akadtak! 
Szívet dobogtató, szép ünnepségek voltak 
az erdélyi városokban.

Az itthoni nemzeti ünnepen a kor-
mánytagok, mint a panoptikum viasz-
fi gurái álldogáltak a zászlófelvonásnál. A 
nép valahol nagyon hátul volt. S ebben a 
nemzeti ünnepben benne volt a kormány 
bukásának az előszele. Olyan állapot volt 
ez az „ünnep”, amitől már menekül a 
jóérzésű ember.

Így következett el a magyar szocia-
listák kongresszusa március 21-én, amit 
még mindig a régi emlékek kísértenek. 
Az ilyen pártkongresszusokon derültek 
ki hajdanán a fontos dolgok, a váratlan 
események. Így volt ez most is. Gyurcsány 
Ferenc kiállt a tagság elé s elmondta, hogy 
új miniszterelnökre van szükség, ezért 
bizalmatlansági indítványt kezdeményez 
önmaga ellen. Ilyenre még ugyan nem volt 
példa a környékünkön, de aztán gyorsan 
megmagyarázták az alkotmányjogászok: 
azért ez a lépés, mert így a köztársasági 
elnök ki van kapcsolva a folyamatokból. 
Nem írhat ki új választást, nem jelölhet ki 
új miniszterelnököt. Vagyis a hatalom ma-
rad, csak átrendezik a sakktáblát. Amolyan 
sutyi-mutyi változás lesz. 

S elkezdődött az új miniszterelnök-
keresés. Két hétig tartott ez a folyamat. 
Volt olyan nap, hogy három új minisz-
terelnök-jelölt is volt. S jöttek a tudósí-
tások: ez se vállalja, az se vállalja. Aki 
pedig vállalta volna, az nem felelt meg az 
SZDSZ-nek (az SZDSZ engedélye nélkül 
ui. nem lehet új miniszterelnök Magyaror-
szágon!). Később aztán mégis megfelelt 
volna némelyik, addigra azonban a jelöl-
tek megharagudtak, és már nem vállalták 
a magas hivatalt... Így fárasztották a jó 
magyar polgárt, s amikor már szinte mind-
egy volt, hogy ki lesz a miniszterelnök: 
jött Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc 
kiváló barátja, akit talán nem véletlenül a 
jobboldali média „Gyurcsány klónozott 
másolatának” keresztelt el.

Mit tudhatunk Bajnai Gordonról? 
Hát ehhez nagyon mély lélegzetet kell 
venni. Bajnai pedigréje a szocialista 
múltban gyökerezik. Negyvenegy éves. 
Közgazdász. A boldoguláshoz szükséges 
iskolákat elvégezte. Ezt a tételt ki lehet 
pipálni. A baloldali gondolkodást az anya-
tejjel szívta magába, s mint pajkos csikó 
futott a nagy múltú szocialisták között. 
Így az előremenetel nem okozhatott gon-
dot. Ma azonban nem tagja a szocialista 
pártnak. Amolyan karámon kívüli ember. 
„Rendszerváltáskor” szinte semmit nem 
hallottunk róla. Félig-meddig gyerek volt. 
A papa egyengette az útjait. Annál inkább 
hallatott magáról később, a „szocialista” 
vagyonok átmentése ügyében. A megszer-
zett cégekből a Bajnai család kimentette, 
ami menthető volt, aztán a cégek rendre 
csődbe jutottak. (Sok-sok ilyen ügy van 
a rendszerváltásban. Miniszterelnök-je-
löltünk csak egy ebben a rendszerváltó 
sorban). Így folyt el az ország vagyona 
közön-kézen a barátok között...

Bajnai Gordon legnagyobb húzása 
a Wallis Rt.-hez kötődik. Ott már mint 
vezérigazgató tűnt fel. Aztán megsze-
rezték a Hajdú-Bét Rt. néven ismert, jól 

Talán már egy éve, 
vagy már annál is 
több. A német tele-

vízió egyik gyermekműsorába tévedtem, 
ahol egy profi  színészcsapat gyermek da-
rabot adott elő. Ebben szerepelt egy gonosz 
varázsló. Az előadóművész dicséretére le-
gyen mondva: az alakítás olyan jól sikerült, 
hogy egy öt év körüli kisfi ú felugrott a 
színpadra - s az odakészített, kelléknek 
szánt bottal nekiesett a „gonosz varázs-
lónak”... A megrémült anyuka alig bírta 
visszahozni a felháborodott gyerkőcöt. 

Eltűnődtem ezen. Milyen jól működik a 
gyerek igazságérzete! No persze nem kis 
szerepük van ebben a szülőknek, a jó óvó-
néniknek. Akik kellő időben megtanítják 
neki azt, mi a jó, mi a rossz. Ötévesen már 
csalhatatlanul meg tudják különböztetni a 
tiszta szándékot a hitványtól. Sőt, azt is 
tudják már, hogy a tűz nemcsak melegít, 
hanem éget is. S a víz időnként, ha hideg 
van, meg is tud keményedni...

S amikor a mesékre 
kerül a sor és eljutnak 
odáig, hogy a farkas be 
akar kéretőzni a kecs-
kegidákhoz, és az óvó 
felteszi a kérdést: Been-
gedjük? - kórusban kia-
bálják: Neeem!

*
Aztán eljön a felnőtt kor, s mintha a 

honfi társaink egy része mindent elfelejtett 

volna az óvodában taní-
tottaknak. Elhiszik azt, 
hogy „Nem lesz gázár-
emelés”. Sőt azt is, hogy 
„Több pénzt akarnak adni az embereknek 
s az önkormányzatoknak!” Igaz, ez utóbbi 
ígérethez a szocialisták nem kötötték hoz-
zá, hogy mikor, de ugye az eltelt időből 
valaminek mégiscsak le kellett volna üle-
pedni a kommunizmus után, az agyak leg-
mélyén, húsz évvel a módszerváltás után… 

Olvasom egy helyi lapban, hogy egy 
honfi társunk árulta a házát, s kirakott egy 
szokványos táblát: A ház eladó. Megje-
lentek nála a cigányok - azaz bocsánat, 
szocializálódott honfi társak - s elmondták: 
ők bizony alku nélkül megveszik a házat, 
csak az a baj, hogy addig nem kapnak 
kölcsönt, amíg a régi félmillió tartozásukat 
ki nem fi zetik a banknak. De ha megkapnák 
azt a félmilliót, hát akkor ők istenbizony 
hoznak tíz millió forintot s nyélbe ütik az 
adásvételt...

Emberünk adott félmillió forintot. Azóta 
is várja a vevőket. Lehet, hogy nem járt 
óvodába? No, de ez egyedi esetnek mond-
ható. De mit kezdjünk azzal a 21 százalék-
nyi honfitársunkkal, 
akik most, Gyurcsány 
után, Bajnai Gordon 
megválasztásának elő-
estéjén habozás nélkül 
beengednék a farkast a 
kecskegidákhoz?   (b-)

 Így élünk,  éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

„Magyarország a közép-európai régió 
éllovasából a kontinens sereghajtójává 
vált, az államadósság fojtogat, sorra 
zárnak be az üzemek, emberek tízezrei 
kerülnek utcára, családok százezreinek 
jövője válik bizonytalanná” - ezt írja az 
ellenzék.

Amint azt lapunk olvasói már bizo-
nyára tudják [az áprilisi számunk pár 
lapzárta utáni kurta mondatából. Szerk.]: 
megbukott a Gyurcsány Ferenc által ve-
zetett magyar kormány.

Bevégződött az a vesszőfutás, amely-
nek stációiról évek óta olvashattak 
lapunk hasábjain. A magyar gazdaság 
és az államháztartás a csődbe jutott. S 
csak azért nem következett be nagyobb 
katasztrófa, mert az Európai Unió nem 
engedhette meg azt, hogy egyik tagállama 
fi zetésképtelenné váljon. Ahogy Sarkozy 
francia elnök megfogalmazta: Nehogy a 
magyar fertőzés átterjedjen a környező 
országokra... No és ugye mi lenne az itt 
tanyázó áruházláncokkal, adókedvezmé-
nyekre „kárhoztatott” mamut-cégekkel, 
biztosító társaságokkal, bankokkal, kül-
földi építőipari vállalatokkal, akik a pénzt 
gyűjtik össze, akik a kamatokat kezelik, 
akik felesleges völgyhidakat építenek, 
alagutakat fúrnak a búzaföldek alá, s így 
havonta több milliárd forintot szivattyúz-
nak ki az országból? 

Magyarország tehát hivatalosan nem 
juthat csődbe. Csődbe jutnak viszont a 
magyar családok, a kisvállalkozások, az 
egyedül élő nyugdíjasok, az önkormány-
zatok, az iskolák, a kórházak, a szociális 
intézmények, a közlekedési vállalatok. 
Egyenként s lassan, de ez más lapra tarto-
zik. Ezt így együtt soha sem olvashatja a 
magyar állampolgár. Csepegtetve jönnek 
a rossz hírek a sztárparádék, nosztalgia-
slágerek közé vegyítve. Egyszer innen, 
másszor onnan érkeznek a szomorú 
közlemények. Ahogy azt Csurka István 
évekkel ezelőtt megjósolta: Minden nap 
egy picivel rosszabb lesz...

S amikor a helyzet már-már tartha-
tatlanná válik, értelemszerűen változtatás-
ra van szükség. A hitelezők verik az ajtót. 
Több pénzt kell beszedni, hogy megnyu-
godjanak a bankárok. A lendületben lévő 
országgal, „dübörgő gazdasággal” ámított 
lakosságnak viszont ehhez kell valami lát-
ványos változás, valami jó kunszt. S hogy 
a lényeg ne változzon, valamit meg kell 
mozdítani a változás érzetének illúziójá-
hoz. Megváltoztatják hát a miniszterel-
nököt, mint a régi szép időkben, amikor 
érdemei elismerései mellett felmentették 
X vagy Z elvtársat. Ma viszont már ezt 
túlhaladta az idő. Rendszert váltottunk! 
Más forgatókönyv, más dramaturgia kell. 
No de hogyan?

Menjünk talán sorjában. Az első ki-
fi camodás jelei március 15-ével mutat-
koztak meg. A nemzeti ünnepre még a 
haldokló rendőröket is berendelték. Buda-
pestet gázálarccal felszerelt, csillagok 
háborújában látott alakokra emlékeztető, 
rendőrnek nevezett szörnyetegek lepték el. 
A március 15-én reggel felébredt s utcára 
lépő budapesti polgár bizony dörzsölhette 
a szemét, mert azt hihette, valami fi lmfor-
gatásba csöppent.

Beléptető kapuk, kordonok, rabo-
mobilok sorjáztak amerre szem ellátott. 
Minden „gyanús” egyént igazoltattak. 
Motoztak, táskába belenéztek. Tojástar-
tókat, benzines üvegeket kerestek. Akadt 
olyan anyuka, akinek az egy év körüli 
babáját nem engedték át a beléptető ka-
pun, mert a cumis üvegben „ismeretlen 
eredetű” folyadék volt... Mit mondhattunk 
volna erre? Mit lehet még mondani?

S ugye jöttek megint a pesti srácok, 
akiknek roppantul tetszett ez a dolog. Fel-
használva a hatalom erődemonstrációs 
rögeszméjét, üres tojástartókat raktak a 
hátizsákjaikba, amire persze azonnal le-
csaptak a rend őrei. Ám a dobozban tojások 

prosperáló libafeldolgozó céget. A menet 
itt is a szokásos módon zajlott. A céget 
rövid idő után csődbe juttatták. A vagyon 
eltűnt. A beszállítók pedig ott maradtak 
fi zetség nélkül. A szerencsétlen termelők, 
beszállítók, akik több tíz ezer libát ne-
veltek-hizlaltak, több millió forinttal 
tartoztak a takarmánykeverőknek, keltető 
állomásoknak, s egyik napról a másikra ott 
maradtak egy fi llér nélkül. A kibocsátott 
számlák után pedig az APEH követelte a 
forgalmi adót! Hiába hivatkoztak arra, a 
becsapott emberek, hogy nem kaptak fi -
zetséget. Őket megtalálta a végrehajtó... 

A nagy alföldi drámában több száz 
család jutott kilátástalan helyzetbe. A 
reménytelenségből kilenc gazda az öngyil-
kosságot találta az egyedüli megoldásnak 
- így legalább a család megmenekült… 
Bajnai Gordon ez alatt - ha hinni lehet az 
információknak - Argentínában mulatta 
az időt [?? Szerk.]. S miután kitisztult a 
levegő, elült a botrány, hazatért. Gyur-
csány, a jó, rábízta az ország gazdasági 
ügyeinek intézését, az Uniós pénzek szor-
tírozását. S most ő a miniszterelnök-jelölt. 
Röviden s tömören itt tartunk most. 

A történetekhez kívánkozik, hogy 
hirtelen felébredt a jobboldali média. 
Egyszerre mély részvétet éreznek a meg-
nyomorított emberek iránt. Mondhatni: 
libaügytől hangos az ország. Bajnait li-
batolvajnak, csalónak, szélhámosnak stb. 
nevezik. Csak hát ugye adódik megint a 
kérdés: hol volt ez a média akkor, amikor 
ezeket a szerencsétlen, kétkezű embereket 
évekkel ezelőtt kifosztották? Hol volt az 
ügyészség? Hol voltak az ellenzéki pár-
tok? Látni kell: Bajnai egy következmény. 
Az agyonkorrumpált, következmények 
nélküli magyar állapotok végterméke. 
Benne minden megtalálható, ami a kom-
munizmus utáni kort jellemzi. 

Az új miniszterelnök-jelölt egyénisé-
géről talán egy mondatnyi idézet mindent 
elárul. Amikor Wallis Rt.-s múltjáról 
faggatták, így intézte el a történteket: „A 
lelkiismeretem tiszta. Nem értettünk hoz-
zá…” Mi pedig nyugodtan hozzá tehetjük: 
még nagyon sok-sok minden máshoz sem 
ért a miniszterelnök-jelölt, amit a magyar 
érdekek megkívánnának! Kivéve persze 
Magyarország vezetését... Erre a feladatra 
alkalmasnak érzi magát! Legalábbis egy 
darabig... Programjáról annyit: fájdalmas 
megszorítások következnek!

Bent a bárány, 
kint a farkas...
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Elöljáróban:
- Május hónapban ismételten emlékezünk Mindszenty 

József hercegprímásra (Csehimindszent, 1892. március 
29 - Bécs, 1975. május 6), akit végtelen szenvedésnek 
vetett alá egy sátáni ideológia úgy testileg, mint lelkileg. 
Életével követendő eszménnyé vált. Az örökkévalóságból 
továbbra is ügyel szeretett magyarjaira. - Kegyetlen meg-
hurcolásának egyik végállomásáról szólnak a fedőlapunkon 
közzétett szavai a vádlottak padján. Ajánljuk - történelmi 
dokumentumról van szó.
- A Plátanosi Angolkisasszonyok intézetének főnöknője, 

M. Margarita engedélyezte, hogy a Csíksomlyói kegy-
szobrot visszaadják a magyar kolóniának, és így ismét tisz-
teletadásra, lelki elmélyülésre könnyen elérhető helyen lesz. 
Ez a kolónia részére ünnepélyes, történelmi eseménynek 
számít. Az erdélyi hagyomány szerint a Csíksomlyói búcsút 
évente a pünkösdi hétvégén tartják. Ezt követi a kolónia 
is. A Magyarok Nagyasszonya leánycserkészcsapat így 
különös alkalom keretében ünnepelheti Pátrónáját! Rész-
letek a 2.o.-on.
- Olvasóink szép számban önként jelentkeztek és meg-

hosszabbították előfi zetésüket. De vannak még sokan, 
akik ezt nem tették. Mint emlékeztető: előfi zetésük lejárta 
után 2 hónappal (sajnálattal) beszüntetjük a lap küldését a 
magas költségek miatt.
- A dengue járvány garázdálkodik országunkban. Minden-

kinek ajánljuk a SP II o.-on e fertőzésről szóló fölvilágo-
sítást, magyarázatot! Szakember barátunk, Bakos István 
Resistenciából ellátott tanáccsal: ne hagyjunk házunktáján 
virágtartókat állott vízzel, vagy tányérokat, csészealjakat 
és bármi olyan tárgyat, amelyekben a víz gyűlik, mert a 
járványt terjesztő vírushordozó szúnyog ilyen vizekben 
rakja le petéit és ott kelnek ki a nagy ellenállóképességgel 
bíró lárvák. A vizet két-háromnaponta cserélni kell! Az 
úszómedencéket is állandóan kellő tisztaságban kell tartani!
- Hiába az összes erőfeszítés! Nemcsak néhány áldo-

zatos privátszemély, mint t.k. Zaháné Alexandra és 
Bonapartianné Trixi, hanem az AMISZ is testületileg 
állandóan igyekszik elérni az eseménynaptár dátumainak 
egyeztetését, vagyis, hogy az intézmények ne ugyanazon 
a napon szervezzenek megmozdulásokat. Ennek ellenére 
már májusban is programtorlódás van! Muszáj ennek len-
nie? Nem vagyunk képesek jobban koordinálódni? Nem 
vagyunk elegen, hogy mindenütt lelkesen és szép számban 
jelen lehessünk, még ha akarnánk sem!

Elhalálozások híre:
- Hadenné Ida halála húsvétvasárnap következett be. 
- Zoltay Zsófi a 50 éves korában lépaneurizma következ-

tében április 13-án hirtelen meghalt. Az elhunytban Dr. 
Bassó Zsuzsa unokahúgát gyászolja.
- id. Dr. v. Kesserű István özvegye, Bezerédj Mária 

Mickó január 23-án, életének 86. évében németországi 
otthonában meghalt. Urnáját a Kesserű családi sírban a 
győri temetőben helyezik örök nyugalomra. 

Elhunytjaink nyugodjanak békében!

Megemlékezés:
- A Református Egyházban a március 15-i Istentisztelet 

keretén belül megemlékeztünk és imáinkba foglaltuk id. 
Benedek Lászlót, Calát, aki 20 éven át (1977-1997) az 
Egyház hűséges főgondnoka volt, és ifj. Benedek Lászlót, 
aki Magyarországon is szívén viselte az Argentínai Magyar 
Református Egyház fennmaradását és érdekében aktívan 
dolgozott mindvégig.

Betegeink:
- Schirl Pali rendszeresen jelenti Tornyai „Lacika” beteg-

ségének mozzanatait. Jelenleg egy öregotthonban jól van, 
vidám, értelmes, mindenkit üdvözöl, de utcára nem mehet, 
gyenge, bár már önállóan járkál-totyog, örül (a kevés!) láto-
gatónak, mert beszédre vágyó! Betegsége óta Pali átvállalta 
a zsoltár-zongorázást a Református Egyházban;
- Eickertné Toinette szerencsétlen esés folytán fájdalmas 

farcsontrepedést szenvedett el;
- Navesnik Norbertónak ugyan szerencsésen összejött a 

szükséges véradomány, azonban elnapolták szívműtétjét 
nem várt komplikációk miatt;
- Dombay Jenci barátunknak tovább kell várnia a szük-

séges stent-cserére, és eközben sok vesződséget kell el-
szenvednie, amihez bizony türelem kell.

Mindannyiuknak javulást kívánunk, szeretettel!
Utazók:

- Lomniczy Mátyás cst. Argentin Körzeti Parancsnok 
minőségében USA-ba utazott, hogy március végén 
részt vehessen a Nyugati Magyar Világ Összegyűlt 
Cserkészvezetői tisztújító közgyűlésén, amelyen minden 
cserkészkerület képviselve volt: Ausztrália, Argentína, Bra-
zília, Venezuela, Nyugat-Európa, Kanada és az Egyesült 
Államok. (l. beszámoló HUFI 3.o.) 
- Kerekes Cili újból visszautazott Venezuelába, ahonnan 

folytatja a dél- és közép-amerikai hátizsákos kalandozását. 
Kalandvágya iskolát csinál, mert:
- Zaha Ilo is hasonló útra indult! Sok szerencsét és kevés 

problémát kívánunk neki is!
- Gálné Babi, Gál Katinak, a nagykövetség faktótumjának 

vidám édesanyja 3 hónapos itt-tartózkodás után hazament 
Budapestre. Várjuk mielőbbi újabb látogatását!
- Tengerdy Emília volt itt már kétízben látogatóban, és 

érdekes „gyógyszerszámot” mutatott be egyes beavatot-
taknak: Magyarországon 
ismerte meg a Brazíliá-
ban kifejlesztett Kristály-
ágyat, és szándéka, hogy 
a kolóniában is mielőbb 
fölébredjen az érdeklődés 
a „csakrákra” vonatkozó 
gyógykihatás iránt, amivel 
a stresszt és fájdalmakat le-
het csökkenteni, gyógyíta-
ni. Szavai szerint: „örültem, 
hogy kissé láthattam mi-
lyen kemény és áldozatos 
munkával tartjátok életben 
a MAGYARSÁG szeretetét 
itt, a nagy Argentínában”. 
- Mind gyakoribb tünet: újabb 3 fi atalember érkezett 

Magyarországról, körülnézni városunkban kivándorlási 
elképzelésekkel. A Mindszenty Zarándokházban laknak, 
és már fölvették a kapcsolatot az itt élő fi ataljainkkal. Kí-
váncsiak vagyunk a fejleményekre.

Esküvők:
- Volt cserkész és ZIK-ösztöndíjasunk, Weisman Anabel-

la március 7-én Gustavo Krepke Riveiro TV-producerrel 
házasságot kötött. Az egyszerű, szimpatikus szertatást az 
Iglesia Universal del Reino de Dios-ban tartották, és utána 
nászútra indultak Brazíliába az ifjú férj rokonaihoz. A ta-
valy júniusban született kis Stephanie várja vissza szüleit, 
akik még Budapesten ismerkedtek meg, ahol Annabella a 
Balassi Bálint Intézet után az Orvosi Egyetemen végzett 
remek eredménnyel a tudományos táplálkozási szakon. 
Gratulálunk, és várjuk a beígért fényképeket!
- Zöldi András ápr. 18-án elvette a csinos, bájos Verena 

Lueg-et. Két héttel előtte András barátai megtartották a 
szokásos legénybúcsút. Ez volt immár az utolsó Zöldi-
csemetének is a meleg családi fészekből való kiröpülése… 
A lapzárta után történt esküvőről bővebben következő 
számunkban, ahol remélhetőleg már megfelelő képanyag 
is a birtokunkban lesz! 
- A Domínguez-Remete család úgyszintén fi uk esküvőjét 

ünnepelte, és beígérte a fényképeket! Várjuk!
Születésnap:

- A közszeretetnek örvendő Béres Gyurka barátunk 
születésnapját stílszerűen ünnepelték április 8-án a Szent 
István Otthonban. Miért stílszerűen? Mert Gyurka lé-
nyének, modorának megfelelően: informálisan és főleg 
szerényen folyt le az esemény, szinte észrevétlenül, mint 
ahogyan ő állandóan bedolgozik a köz javára, ahol csak 
ennek szükségét látja. Gyurka igen jól tartja magát, fess 
és elegáns volt a csíkos, rózsaszínbe játszó ingében! Utólag 
szeretettel gratulálunk!

Egy s más:
- A Húsvéti napokat mindinkább turisztikailag fogják 

föl az embertársak. Az egyházi ünnep, ami a Krisztusi 
Föltámadással éppenséggel a kereszténység lényege és 
alapünnepe, már annyira profanizálódott, hogy minden-
kinek a hosszú hétvég adta utazási lehetőségeken jár az 
esze. Így a „Húsvéti 4 napos szabadság” alatt, aki csak 
tehette, kihasználta és a várostól eltávolodott: tengerpart, 
hegyek, Uruguay…
- Remete Tamásné Kesserű Kati sok év szívós és kitar-

tó munkája gyümölcsét végre megérdemelten élvezheti: 
Miamiban sikeresen megküzdött a nehéz különbözeti 
vizsgákkal, és immár hitelesítve van argentínai diplomája. 
Így USA-ban is már állatorvos lett: DVM, vagyis Doctor 
in Veterinary Medicine. Saját születésnapján írta meg 
ujjongó levélben a nagy hírt, hogy vele együtt örülhessünk! 
Férje Tomi újdonsült kis villanybeszerelési vállalkozása 
is megindult, amire megszerezte a Florida állambeli jo-
gosítványát. Örülünk, hogy sok küzedelem után még a 
krízisvilágban is lassan beindul a normalizálódott családi 
megélhetés!
- Kolóniánk művészei bizony nem voltak restek: 

Kesserűné Angyalka már néhány hete nagy sikerrel vesz 
részt egy Tigre-i képtárban, ahol festményeit állítja ki és 
már nem egy vevőre talált! Mitchell Sebess Carolina 
képkiállítását kitörő örömmel jelezte nagymamája, kedves 
rovatvezetőnk, Bonczos Zsuzsa. Caro valóban lanszírozva 
van! Fölfedezték, tehetségéről tanúskodó festményeit 
kitüntették a „Salon Estímulo 2009”-ben, ahol 70 fi atal 
művész nevezett be. Közülük hárman kaptak díjat és 
hatan érdemeltek kitüntetést. E hat közül Carolina első 
helyen szerepelt, vagyis a 70 résztvevő között negyedik 
lett. Szívből gratulálunk! A két festőnkön kívül van még 
egy művész, aki más vonalon érvényesül: Kiss Piroska, 
aki Magyarországra való visszaköltözése után is követ 
minket az AMH hasábjain keresztül, Budapestről jelezte, 
hogy itt Buenosban elő lánya Éva a gyönyörű nemeztech-
nikával készült munkáival részt vesz a (most itt) rendezett 
nemzetközi iparművészeti textil-világkiállításon. Sajnos 
a meghívó késve érkezett, és a kiállítás április hónapban 
már lezajlott. Első ízben rendezte meg a World Textile Art 
(WTA) a szokásosan kétévente sorra kerülő eseményt Bue-
nos Airesben, a Palais de Glace-ban. Utólag gratulálunk!
- Az AMISZ égisze alatt már nagyban koordinálódik a 

júniusban Buenos Airesben megtartandó I. Latin-ame-
rikai Magyar Országos Szervezetek Szövetségének 
közgyűlésén bemutatandó anyag. Ezáltal ismertetni szán-
dékszunk magunkat és munkánkat nemcsak a LAMOSZSZ 
tagországai képviselői előtt, hanem az Anyaországnak is 
ilymódon igyekszünk tudomására hozni intézményeink 
életének részletesebb mozzanatait.
- Nagy munkában vannak a Regösök is. Nem csoda, hiszen 

óriási dolog, hogy meghívást kaptak Magyarországra, a 
Budapesten tartandó „Vendéglátás Budapesten” ifjúsági ta-
lálkozóra! De ezt megelőzően lázas tevékenység folyt mind-
eddig: Március végén az uruguayi tánccsoport tanárjai, 
Alejandra Brum és Federico Baltar jöttek át egy hétvégi 
2-napos táncpróbára. A húsvétot kihasználva, a Regös cso-
portból utaztak át Montevideóba Bonapartian Edi, Rog-
lich Naty, Mihályfy Juli és Kerekes Miki, hogy táncokat 
előkészítsenek és felkészüljenek a közös magyarországi 
útra, amelyre Brazíliából a Pántlika Együttes is készül. 
Mivel a budapesti bemutatkozásukon Dél-Amerika déli 
vidékét és annak szokásait kell ismertessék, vajon melyik 
ország viszi a mátét és melyik táncolja el Gardel tangóját?   
Sajnos eddig bizony csak két személytől jött be nekik 
100 dolláros adomány - de hát nem lankadnak, egyszer 
csak ráébred a kolónia, hogy milyen nagy kihívásnak 
megy neki a Regös-csoport megint egyszer, és hogy az 
egész argentínai magyarságot is képviselni hivatottak!

(BGT és HKZS)

M i t  h a l l o t t  a z  A M H  ? 
Mély fájdalommal tudatatjuk mindazokkal, akik 

szerették és tisztelték, hogy 
Wagner Mártonné

sz. Ébersz Gabriella
(Budapest, 1925. VI. 30 - Buenos Aires, 2009. III. 21)

83 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Gyászolják:
Lányai Gabriella, Marcella és Carolina
Veje Aldo N. Vizcaíno
Unokái, dédunokája, rokonsága, baráti köre és 
tanítványai Argentínában, Magyarországon, Ka-
nadában, Angliában és az Egyesült Államokban. 
Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
gyászunkban osztoznak.
Gyászmisét tartunk emlékére 2009. április 27-én, 
hétfőn,  19.30 órakor a Mindszentynum (Aso-
ciación de Católicos Húngaros en la Argentina) 
kápolnájában. 
Szeretettel várunk mindenkit, aki utolsó útjára 
kívánja elkísérni. 

A Magyar Irodalmi és Kultúr-
társaság idei első előadása

Április 4-én a Szent László Iskolában Keve László mér-
nök „A repüléstechnika kifejlődését” ecsetelte kezdettől 
napjainkig.

Az emberiségnek egyik ősálma volt a repülés, de csak 
1894 körül valósult meg. Otto Lilienthal (1848-1896) 
vitorlázó szárnyas találmányával sikeresen teljesítette az 
álmot. Az első „lépést” követően gyors egymásutánban 
halmozódtak mind sikeresebb eredmények. Az észak-
amerikai Wright fi vérek (Orville 1871-1948 és Wilbur 
1867-1912) első benzinmotoros gépe lényeges haladást 
jelentett. A francia Louis Blériot (1872-1936) átrepülte a 
La Manche csatornát, az észak-amerikai Charles Lindberg 
(1902-1974) pedig merész bátorsággal az Atlanti-óceánt. A 
II. VH kitörése után lényeges volt a légi fölény fenntartása. 
Németország nagy előnnyel kezdi használni a sugárhajtású 
gépeket, így utat nyitva az ultragyors repüléseknek. 

A békeidők új célokat tűztek ki az utas- és teherszállítás 
érdekében. Állandóan növekszik az igény a mind gyor-
sabb és nagyobb szállítási képességű gépekre és hosszabb 
távolságok elérésére.

A francia-angol gyártmányú Concorde utasszállí-
tó gép elsőként haladta meg a hangsebességet. Nem 

maradhat említés 
nélkül a helikop-
ter fejlődése sem, 
ami számos cél 
eléréséhez pótol-
hatatlan.

Az előadó a bo-
nyolult technikai 
részletek megér-
tését megfelelő 
illusztrációkkal 
segítette elő.

Jakab Nándor
Terek Zsófi a és Redl Erzsébet, a Magyar 
Irodalmi  és Kultúrtársaság előadási prog-
ramjainak koordinátorai veszik körül Keve 
László mérnököt                            Fotó Jakab

Tengerdy Emília Budapestről 
(a képen jobbra) a nyáron meg-

látogatta a szerkesztőt: 
itt a HKK könyvtár ajtajában
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lása mindig bizonyos áldozatot követel 
tőlünk, és ehhez az erőt Istentől kapjuk. 
Kedves meglepetés volt Theész Margit, 
Kuki látogatása közöttünk. Mexikóból a 
nagyhétre látogatott el Buenos Airesbe. 
Istentisztelet után meghívta ebédre az „At-
tila őrs” régi cserkész-barátnőit. Életünk-
ben a gyermekkori kapcsolatok, közös 
élmények valóban a legtartósabbak! 

- Húsvét vasárnap unokáimmal a San 
Andrés presbiteriánus templomban egy 
felemelő ünnepi istentiszteleten vettünk 
részt. Maga a zsúfolásig megtelt terem, 
zenekar és kórus hívogatóan hatott reám, 
de mindennél jobban lelkem mélyéig meg-
hatott a prédikáció, amelynek üzenetét 
szeretném Olvasóimmal közölni, mint-
egy továbbadni. Nagypéntek után, Jézus 
temetése után mi is - akár a kétségbeesett 
tanítványok, asszonyok - úgy érezzük, 
hogy „minden veszve, már mindent lát-
tunk, megéltünk.” Azonban az üres sír 
bejáratánál az angyal így szól hozzánk: 

„Lássatok-néz-
zetek!”. A Krisz-
tus fel támadt, 
így reményked-
ve nézhetünk a 
j ö v ő b e ,  m e r t 
ígéretet kaptunk 
Istentől az örök 
életre. 

- Április 10-én, nagypénteken, a Krisztus 
Keresztje evangélikus templomban, szép 
számban hallgattuk magyarul Nt. Demes 
András prédikációját, Isten szent Igéjét.  
Nagyon 
megha-
tóan in-
tett ben-
nünket, 
h o g y 
az  é lő , 
v a l ó d i 
szeretet 
tovább-
a d á s a , 
gyakor-

Március második felében újult erővel 
kezdődött el kolóniánk társadalmi élete.

- Március 18-án nálam gyűltünk össze 
régi kortárs barátaimmal. Ez a baráti 
kör ezelőtt 30 évvel még házaspárokból 
állott és „bandának” nevezte el magát. A 
mai 8-10 tagból álló csoport még mindig 
mint „víg özvegyeket”, szelídebben, mint 
„családot” emlegetik ezt a zárt társaságot. 
Fényképet nem készítettem, de elárulom, 
hogy megállapodtunk abban, hogy „mi 
vagyunk a legszebbek és a legkedveseb-
bek”. Mindnyájan ezt mondjuk, tehát: 
igaz. (Kipling dixit…).

- Március 22-én vasárnap délben Zom-
bory Istvánék kertjében, Beccarban 
búcsúztatta a család Farkas Nándort és 

unokaöccsét, a 25 éves ifjú Szatlóczky 
Zoltánt. Ez a magyarországi születésű 
és lakos fi atalember, aki egy hónap alatt 
bejárta Argentína legszebb részeit (Barilo-
chét, Iguazút, Mar del Platát),  nem győzte 
csodálni ezt az országot. Szerinte nem 
értékeljük, hogy milyen csodás helyre 
menekített minket a sors. 

-  M á r c i u s 
26-án Gátiné 
Czanyó Kata 
születésnapját 
ü n n e p e l t ü k 
egy díszebéd 
keretén belül, 
a Hungáriában. 
Ez egy rendkí-
vüli születés-
napi ünnep volt.

Csodálatos felépülése örö-
mére (ezelőtt 1 évvel ope-
rálták a szívét) hívta meg 
Kata kiterjedt baráti körét. 
Ragyogó arccal és az ő 
élénk mosolygó szemé-
vel fogadta mindannyiónk 
szívből fakadó jókívánsá-
gait. Ha jól számláltam, 14-
en ültünk az Omar által cso-
dásan terített asztal körül. 

- Kolóniánk új és már közkedvelt tagja, 
Francisconé Balthazár Mártha egy fi a-
talabb korosztályt hívott meg hangulatos 
vacsorára, április 3-án. 9 személyre volt 
megterítve. Első pillantásra egyértelmű, 
hogy 4 házaspár és 1 szingli van meg-

híva. Ebből két tanul-
ságot vonhatunk le. 
Akármilyen korban, a 
társadalmi élet fárad-
ságos és csak akkor 
működik, ha azt szíve-
sen és kedvvel csinál-
juk. Ez pedig a korral, 
egynek egyedül, egyre 
nehezebb. 

Mi Történt? Amint leírom ezt a 
két szót, gondolatban még két kér-
dést fűzök hozzá: Mikor? Hol?

Az első kérdésre könnyű a válasz: az elmúlt hónap 
közepétől a jelen hónap közepéig, tehát az elmúlt 4-5 
hét leforgása alatt. Tehát a történteket nem kezdhetem 
el Kolumbusz Kristóffal…

A második kérdés már sokkal nehezebben határolha-
tó el. Ha egy nap csak egyszer nyitnánk ki a televíziót, 
akkor sem tudnánk beszámolni egy rövid oldalon mind-
arról, ami egy hónap leforgása alatt történt. Arra kell 
tehát szorítkoznom, ami az Argentínában élő, magyar 
érzelmű közösségünket érinti, sőt, mi több: érdekli! 

Itt egy új bökkenő merül fel. Mint argentinokat, 
minket az argentin politikai és gazdasági helyzet sú-
lyosan érint, de nem feltétlenül érdekel. Mint magyar 
emigrációt és annak leszármazottait, minket Magyar-
ország politikája és gazdasági helyzete nem érint, de 
érdekel.

*
Nagyböjti időkben, készülődve Húsvét szent ünne-

pére, mint argentin-magyar és hívő szeretnék Olva-
sóimnak elsősorban boldog ünnepeket, reménységet 
és békességet kívánni, még ha jókívánságaim késve 
érnek is célhoz. Jézus a keresztfán a megbocsájtás 
igaz megtestesítője, a feltámadott Krisztus pedig a 
reménység kútforrása. Sem privát életünkben, sem 
magyar, vagy argentin hazánk életében nem lesz béke, 
amíg nem tudunk egymásnak szeretetben - nem elfá-
sult közönyben - megbocsátani!

Az elmúlt hetek elégedetlen, gyűlölködő hangula-
tában talán irreálisnak tűnnek ezek a jókívánságok. 
Magyarországon lemondott Gyurcsány miniszterel-
nök, mindenki intenzíven gyűlölködik. Argentínában 
júniusra már tervezik az előrehozott választásokat. A 
vádaskodás tűrhetetlen. Új, tündöklő, vezető egyéniség 
eddig egyik hazánk egén sem tűnt fel. A világraszóló 
gazdasági krízis a peremországokat, a fejlődő orszá-
gokat érinti legsúlyosabban. Míg a múltban Argentína 

gazdag óriásként eddig minden krízist átvészelt, addig 
egy szegény kis ország, mint Magyarország ezt nagyon 
keservesen fogja túlélni. A széthúzás és gyűlölködés 
csak késlelteti a feltámadást.

*
A technika vívmányai - az Internet, a rádió, a tele-

vízió - a világ minden részének eseményeivel mint 
egy feltartóztathatatlan árvíz elözönlik és zaklatják 
életünket. Hiába szeretnénk kikapcsolódni, betörnek 
az életünkbe. Kolóniánkat természetesen a legtöbb 
hír nem érinti, és nem is érdekli. Nem hiszem, hogy 
az afrikai négerek vízhiánya bárkit is eltántorítana 
közülünk a víz pocséklásától (legfeljebb akkor vi-
gyázunk majd jobban, ha felemelik a vízdíjat). Ezzel 
szemben más a reakciónk a világgazdaság csődjének 
híre hallatán. A legnagyobb észak-amerikai bankok 
után a német, svájci, holland bankok is meginogtak. 
Az autóipar legjobbjai segítségért kiáltanak. A világ 
leggazdagabb országaiban is sok ezer ember veszti 
el az állását. Jóllehet kolóniánkban 2001-en okulva 
a legtöbben a matracban vagy ahhoz közel tartják 
félretett pénzüket, ezek a vészjósló hírek minket is 
rettegésben tartanak. 

*
Óriási fi gyelemmel kísértük elnöknőnknek, Cristina 

Kirchner asszonynak minden lépését az április eleji 
G-20 csúcstalálkozóján, 
Londonban. A világ vezér-
alakjai, daliás férfi ak között 
kétségtelenül a legmutató-
sabb nő Cristina asszony 
volt. Mindannyian láthat-
tuk a hivatalos fényképet 
a megnyitóról: Erzsébet 
angol királynő a középen, 
Merkel asszony, német 
kancellár a második sorban 
állva, elnöknőnk oldalt, 
az első sorban, kecsesen 

ülve. Lula brazil kormányfőt az angol királynő mellé 
ültették, jóval közelebb, mint a mi csinos elnöknőnket, 
ami világosan rámutatott országunk és óriás szomszé-
dunk mai nemzetközi súlyára… Érdeklődéssel, de ke-
vesebb fi gyelemmel kísértük az elhangzott beszédeket, 
terveket, ígéreteket Barack Obama elnök és Gordon 
Brown, a vendéglátó brit miniszterelnök, valamint a 
hozzájuk hasonló kormányfők szájából. Annyi minden 
okosat, értelmeset mondtak… El kell higgyük nekik. 
Sajnos, akkora összegekről van szó, 500 milliárd, meg 
egy kis „pótlék” 250 milliárd, meg hasonlók, hogy azt 
mi már nem fogjuk fel ésszel. Nem tudjuk követni. 
Mondjuk ezt: április elejére kezd derülni a viharos 
égbolt felettünk és jövőnk felett. [? Szerk.]

Végül is erről a G-20 csúcsértekezletről egy 29 
pontban összefoglalt közleményt adtak ki, amely-
ben sok fontos „szabályzat” minket, argentinokat 
is közelebbről érinthet. Ilyen például az, amely így 
szól: „Vége a banktitok korszakának” és „Fellépé-
sek az adómenedékek, ill. az ezek felszámolásában 
együttműködésre nem hajlandó országok ellen.” Vajon 
van-e Argentínában valaki, aki nem csalt adófi zetések 
terén? Magyarországon, az újszerű demokráciában 
még meg sem szokták a dolgozók, hogy adót kell 
fi zetni, így adócsalásban nincs akkora gyakorlatuk, 
mint nekünk. 

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

  K O L O N I Á L I S  H Í R E K  

A G-20 csúcstalálkozón résztvevők hivatalos tablója a Buckingham Palace-ben

Szatlóczky Zoltán magyar látogató élvezi 
Argentína szépségeit...               Fotó Farkas 

Az ünnepelt Gátiné Czányó 
Kata ragyogott!    Fotó Bonczos 

 b.-j., ülve: Egeyné Zsuzsa, 
Kovács-Baráth Babszi, Hann-né 
Hédy, az ünnepelt, Monostoryné 
Ildikó; állva: Rakolczayné Márta, 
Hann Gerda, Dr. Bassó Zsuzsa, 
Kemenesné Edith, id. Zaha Sán-
dor és szerző           Fotó Bonczos 

A hívogató asztal Fotó Bonczos 

Vidám koccintás a fi nom 
vacsora után!  Fotó Bonczos 

Az Istentisztelet után beszélgetés a ragyogó 
nagypénteki napsütésben b.-j. Sebess Zsuzsi és 
Lindqvistné Andrea Hapci                   Fotó Bonczos 

A reménység a magasba 
emeli lelkünket! 

A fi atalkori közös cserkészemlékek egy életre szól-
nak! b.-j.: Meleg Judit, Lányi Évi, Theész Margit 
Kuki; ülve: Demkó-Belánszky Andrea Hapci                                               

Fotó Sebess 
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INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

Vezető budapesti 
művészeti galéria vásárol

MAGYAR 
FESTMÉNYEKET, 
MŰTÁRGYAKAT, 

reális, európai árszinten
(+54-11) 4798-7521

artehungara@gmail.com

h
“Kiművelt emberfők 

által tenni nagy
nemzetté a magyart!”

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES
EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL 
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar
39.SZ. MAGYAROK NAGYASSZONYA LCSCS. - AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS 
N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 
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 - DISTRI-
TO 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@fi bertel.com.ar -  Cuba 2445, (1428) Buenos 
Aires. Tel. 15-6134-1577 -  www.arshungarica.com.ar
HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR - HKK 
-  BIBLIOTECA HÚNGARA – Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 
4799-8437 - haynal@fi bertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@fi bertel.com.ar

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

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

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

EGYHÁZAK - IGLESIAS
"KRISZTUS KERESZTJE" MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET - IELU -  
CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA HÚNGARA "LA CRUZ DE CRISTO" -  Amenábar 
1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - IGLESIA REFORMADA HÚNGARA - Cptn. 
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 / 15-5746-6505 
- amerke@argentina.com
"MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ" MAGYAR KATOLIKUS KÁPLÁNSÁG 
- 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 ARGENTINO-
HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. - Av. R. Sáenz Peña 720 piso 9° “E”, 
(1035) Buenos Aires. Tel. 4326-5107 - info@camara-hungara.com.ar
MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" –  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 CA-
MARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – J.B. Justo 183, 
(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 -  vferlolo@fi bertel.com.ar
SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. Moreno 1666, (1636) Olivos, 
Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@ciudad.com.ar
VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN DE LOS CABALLEROS VITÉZ. 
Capítulo Argentino. Tel/Fax (5411) 4715-2351 - nvattay@arnet.com.ar

VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS
BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA DE BARILOCHE 
– Rolando 250, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-461994 
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 - fi lipanicslili@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

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

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát
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Kiadó-szerkesztő: Haynalné Kesserű Zsuzsánna

Rovatvezető Sebessné Bonczos Zsuzsa
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L. Monteverde 4251 -  (1636) Olivos - Buenos Aires  
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Az AMH és az egész magyar közösség nevében hálásan 
köszönjük adományukat, támogatásukat, fölülfizetésüket!

2009:  Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - Kalpakian Ervin -
Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Dr. Orbán László - Dr. Némethy 
Kesserű Judit (USA) - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa - Dőry Ilcsi - 
Gorondi István és Edith - Móricz Istvánné - Álvarezné Zöldi Viktória - 
Mészáros Lászlóné, Angéla - Jakab János (USA) - "Instituto Interna-
cional de Artes Culinarias Mausi Sebess" - Dr. Alitisz Constantino

A  Z.I.K.
támogatja 
a magyar

betűt

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

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

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügyvéd

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

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

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

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

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

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

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 adományozók (ábécésorrend): 
(4x) Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesserű Judit (USA) - Dr. Orbán 
László - Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa
(3x) Dr. Alitisz Constantino - Erdődy József - Móricz Istvánné - Pejacsevich Alexis
(2x) Dobosi Szabó Anikó - Dőry Ilcsi - “Instituto Internacional de Artes 
Culinarias Mausi Sebess” - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - N.N. 
(1x) B.Á.(Kanada) - Dr. Besenyi Károly - Gorondi István és Edith - 
Gosztonyi Attila - Grosschmid Mária (Mo) - K.I.- N.N.- Zombory István

Leopoldo Pérez Robledo
(luthier): busca espacio de 
aproximadamente 60m², 
para taller de luthería en 
Zona Norte de Capital y 
GBA.  

15-5044-5137
leopoldoperez@fi bertel.com.ar
www.leopoldoperezrobledo.com
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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!

„Szívserleggel”
- avagy: levél megy - levél jön –

- „…mi nem is ott vigyázunk szenvedéllyel 
a magyar nép táncörökségére, hanem 
itt messze, az argentin pampák szélén, 
Buenos Airesben... Ez természetesen rég 
megszabta a ránk illő szabályokat, meg-
adta a lehetőségeket is. Attól 
is, ettől is nem egyszer eltérve, 
keresésünk eredménye valóban 
nagyszerű...”
- „…nálunk-nekünk csak 

’szívünk’ van, magyarság iránti 
szeretetünk, a magyar nép iránti 
tiszteletből indulunk ki minden 
egyes színpadi feldolgozás vagy 
egyszerű koreográfia felé...”
- „...nem egy élete teljében lévő 

kemény magyar férfi szemé-
ben láttam könnyeket, amikor 
idegenbe került testvéreinkről 
beszélgetünk... Tudunk, számon 
tartjuk Önöket, köszönjük, hogy 
vigyázzák közös értékeinket. 
Mégis - legjobb volna, ha haza 
tudnának jönni. Végleg...”
- „...nincs végleges hazamene-

tel: ezzel szüleink álmodoztak, 
és úgy haltak meg, hogy leg-
többjüknek még egy hazaláto-
gatás sem adódott. MI pedig 
nem mehetünk haza végleg. Itt 
születtünk, és itt vagyunk magyarok. Itt 
van lényeges szerepünk, itt ismertetjük 
magyarságunkat, mert ide vezetett a sors 
keze...”
- „...nagyon, nagyon meghatott leveled, 

és igazán, még annál is igazábban örülök, 
hogy írtál, és hogy ti, ott kinn a messzi 
Argentínában, így őrzitek és féltitek a ma-
gyar kultúrát, hogy ilyen szeretettel írsz 
a magyarságról... Bocsánat, de... ahogy 
leírtad, egyszerre sírni is, és nevetni is lett 
volna kedvem...”
- „...most olvastam el, amit írtál. Sze-

rintem, feltetted a pontot... Sok félresiklott 
gondolkodást helyre tettél vele, persze attól 
még maradnak süket fülek. Engem köny-
nyekig hatottál meg, és nagyon megértelek, 
nagyon egyetértek veled. Köszönöm (még 
ha nem is azért írtad), hogy sikerült ilyen 
szépen, egyszerűen, érthetően elmagyaráz-
ni. Ölellek szeretettel...”
- „...a következő néhány évre mondj vissza 

otthon mindent, mert ahhoz egy ideig ide 
kell költöznöd. Egy-egy kicsit lakhatnál 
mindenikünknél, hisz lakva ismerszik meg 
az ember...”
- „...olvastam leveled pénteken, őszintén 

mondom sírva fakadtam, nem volt erőm 
meg válaszolni sem... mint láthatod sokunk 
lelkét felbolygatta, mondhatom mindany-
nyiunk nevében szóltál, nagyon megható 
volt. Köszönöm neked a szívből jövő sza-
vakat...”
- „mi sem vagyunk sokan, viszont tisztán 

látjuk azt a tényt, hogy túléltük a felszí-
vódásra kitűzött 50 év „kolónia” életkort, 
és sikerült ismét célokat kitűzni, folytatni. 
Manapság majdnem egész energiánkat a 
magyar nyelv tanítására szánjuk minden 
kézzelfogható eszközzel, a magyar érzés 
felébresztésére a legfiatalabbakban...”

*
Azóta elteltek a nyúlánk hetek. A lob-

banó válaszözön, a meleg reakció százai 
egy része ismét hallgat... de folytatódik a 
levelezésünk, már sokkal személyesebb 
formában. Azóta többen vagyunk együtt. 

Azóta a szaklista szerkezetét tisztelve, 
már bensőségesebb hangulatban írunk 
egymásnak és várjuk a személyes találko-
zó lehetőségét. Azóta egy „izgatottság” 
ébredt fel sok mindenkiben, aki eddig 
még hallgatott a felöl, amit szíve mélyén 
hordott, egymagában. Mert azt hitték, 
egyedül vannak...

Izgatott a ház is 
körülöttem, ugyanis 
nem volt az egész hó-
nap alatt egyetlen o-
lyan pillanat, amikor 
csendben írhattam 
volna. A hajnali órák 
csalogattak, de vala-
hogy újabban annyira 
fáradt vagyok, hogy az 
estéket inkább alvás-
ra szánom... Közben 
várok, míg szelíden 
hagyom gondolatai-
mat helyre kerülni. 
Előbb-utóbb, tudjuk, 
ez bekövetkezik. Mint 
ahogy jámborsággal 
fogadjuk el azt is, hogy 
azok a dolgok, ame-
lyeket nem mi válasz-
tottunk ki magunknak, 
pontosan azok tesz-
nek olyanná, amilye-

nek igazán vagyunk: a ház, amelyben 
születtünk s felnőttünk, a szomszédjaink 
s a lakónegyed hangulata, az iskolánk 
környezete s irányzata, a családunk szíve, 
annak egészséges, rutinos mozgása...

Amíg még a természet látszata „moz-
dulatlanul” áll körülöttünk, valahogy mi 
sem öregedünk. Várunk. Az őszi levelek 
tarka hullása viszont figyelmeztet az élet 
múlására is. Úgy, ahogy a tavaszi nyílás a 
folytatást, a visszakerekedő újjászületést 
teszi láthatóvá. 

Felnőtt korunk letagadhatatlan bekö-
vetkezte már tágas választási szabadság-
gal lep meg, azonban a lelkiismeret nem 
engedi meg az 
eltérést a már el-
sajátított elveink-
től. Tanakodunk, 
csodálkozunk, 
félünk, merünk, 
rájövünk!

A szép, okos 
véletlenek kísér-
nek minket, mint 
lélek a testet: út-
mutatók. Ámde 
hogy ezt észre-
vegyük, az már 
a mi dolgunk. 
Az nincs leírva 
a kötelező köny-
vekben, amelyekből annyi van, mint 
ember a földön. Mert mindenkinek saját 
ábécéje van. És ezek nem kinyomtatott 
igék - hanem jelek!

A magyarság nyomdájában halomra 
hányódnak a jelek mondatai. Csökken-
nének az olvasók? Jómagam sokáig azt 
hittem, hogy a szétszórtságban élő magyar 
szülő azért neveli magyarrá gyermekeit, 
hogy hasznát vehessen belőlük az ottma-
radt haza... Később észrevettem, hogy 
nem, hanem azért, hogy újabb s újabb 
magyar hazák keletkezzenek mindenfelé 
a világon. Előrelátás?

De a jelek! Csillognak, beszélnek, s sok 

süket fül mellett harsogják a szavakat! Ki 
hallja? Hol hallja? Mi kell történjen és hol, 
hogy következetesen a jelek mindnyájunk 
számára érthetők legyenek?

Akkor, a zajos, várakozó hónap alatt 
jeleket követtem. El-elgondolkoztam 
a továbbra példaképes tüneteken: az 
otthoni magyarság viharos tengerén, a 
felkiáltó csendeken, az alakuló októberi 
fáklyásmeneten, Argentína legtiszteltebb 
elhunyt elnökén, de az összes várakozó 
emberen is. Összefontam a látszólag 
széteső fogalmakat egyetlen kis meleg 
szőnyegbe, amelyre elhelyezkedve, mint 
kutya a házőrzés küszöbén, nyugodtan 
elmélkedhetek.

Így hát ülök a kis szőnyegemen ár-
va-egyedül, és hullnak körülöttem pe-
helykönnyen az őszi falevelek. Egyesek 
ropognak, és kis zajocskával érintik meg a 
földet, amelyen majd végképp meghalnak. 
Szárazak - és tökéletesek. Mint minden el-
telt pillanat. Mint üres állomás az átrobogó 
vonat után. Az a vonat, amelyre fel kellett 
volna szállni... mint az a vonat, amelyet 
egyértelműen hagyni kellett volna elmen-
ni. Az egész életünk egy nagy várakozás 
az őszi állomásokon. Felszállunk, vagy 
nem? És ha elpasszoljuk a helyes vona-
tot? Hiszen az utána következő már más 
teherrel robog be mellénk. Akkor ismét 
döntenünk kell. És telnek a pillanatok. És 
fegyelemmel sorakoznak a jeleink is.

Az október 23-i „fáklyásmenet a békéért, 
a magyarságért és a szétszórt magyar 
fiatalság összejátszásáért” szervezése 
izgalmas hangulatában kaptam a napok-
ban egy telefonhívást. Arról értesítenek, 
hogy végre visszakapja a közösségünk 
Plátanosról a Csíksomlyói Szűzmária 
szobrot, amelynek végleges, meglátogat-
ható elhelyezést biztosítanának. Azonnal, 
és Pünkösd közelségében, a Székelyföldi 
búcsút, a kegyhely angyali táját láttam 
magam előtt, (habár nem is Pünkösdkor 
jártam ott, és már nagyon régen...). Nem! 
- gondoltam magamban, ez sem véletlen, 

hogy most kell ezt megtudnom, s az sem, 
hogy azonnal észrevettem: Isten tette 
elém a gondom megoldását. Szűzmária 
fogja irányítani menetünket, s vele együtt 
imádkozhatunk a békéért, s drága újra meg 
újra szenvedő hazánkért. Ilyen szent keret-
ben vihetjük városunk utcáin át, s a világ 
szemei előtt mondhatjuk el fohászunkat 
a hős elesettekért, magyar nemzetünk és 
örökségünk megmaradásáért! Mert hajszál 
az élet és a csoda csak egy sóhaj. 

Ebből kiindulva újra kezdődhet min-
den. 

Zólyomi Kati

A 2008. november végén megtartott 
hagyományos táncminősülés országos 
bemutatója után a felhívásra beírtam 
a listába, annak ellenére, hogy ránk 
egyáltalán nem vonatkozik a verseny-
helyzet… Most beszámolok arról, ami 
ezután történt.

*
Amikor beírtam a Martin György Nép-

tánc szövetség felhívására készült listába, 
nyilvánvaló volt számomra, hogy egy 
pillanatig sem az esetleges visszhangra 
építettem gondolataimat, hanem a saját 
szükségemhez mérten cselekedtem. Hi-
szen nem minden esetben adódik a spon-
tán válasz, rendszerint az ember hajlamos 
a halogatásra, és a levelek válaszával még 
inkább így szokott lenni. Mintha máskor, 
később ideálisabb alkalom teremtődne. 
Nem így van.

Utólag azonban igen megfontoltan ol-
vastam a „másik oldal” szavait. Mi váltja 
ki az idegen őszinte hozzászólását? Mi 
választja szét a retorikát a reakciótól, az 
ismerkedés vágyától?

Vajon hogy érzi át az olvasó a hufisok 
lelkületét? Egy újságrovatban, karikában 
játszik a lelkes nyelvtanár megcáfolhatat-
lan igéje a költő savanyú reményével és 
a Budapest utcáit s embereit megfigyelő 
„exportált” krónikás kiegyensúlyozott 
szavaival... Árnyalatok? Széthúzás? 
Nézeteltérés? Ihlet? 

Nem! A magyarság prizmája ez is, 
a krízisek többszínűsége. Ugyanaz a 
lélek keresése, az aggodalom és a még 
egyszeri túlélés eszközeivel való kísér-
letezés. Csak állni kell, megpróbálni, 
kitartani és kimondani mindent. Ezek 
a fegyvereink, olyan lőszerrel táplálva, 
amely mélyen bennünk van, és nem 
vehetik el tőlünk. Szavaink fegyverek. 
Műveltségünk fegyver. A hazaszeretet 
fegyver - de a düh is az: a lélek vészha-
rangja is, az elég volt! Mert a vészharang 
néha csak lárma, figyelmeztetés. Ez sem 
még a lepecsételt kimúlás, hanem millió 
felemelt kéz. Hát ez nem erő?

Manapság olyan magyarok kommu-
nikálnak a kibertér billentyűin keresztül, 
akik nem ismerik egymást. A levelezés 
által mégis mintha családtagok, vagy régi 
jó barátok közt történne ez. Megdöbbentő 
tény a magyar nép egymáshoz való tar-
tozása! 

Elszigeteltség csak akkor van, ha hall-
gatsz. Ha nem nézel széjjel. Nincs az a 
falu vagy dombszéle, ahol ne lenne a 
közelben egy számítógép. Ez valóság. 
Minden eszköz fegyver... a megosztott 
szavaknál hatásosabb nincs is. Egy go-
lyó ölhet, de a lelkedet a nem kimondott 
igazság csonkítja meg örökre. Mert az 
elhallgatás után csak a szégyen marad. 
Az a keserű tudat, hogy nem tettél sem-
mit. Csupán alvókat kell felébreszteni! 
Ennyi. Ki-ki azt, aki mellette van. De ezt 
szüntelen, ezt állandóan, ezt minden nap! 
A szavak nem vitrinüveg mögé kerül-
nek! Hanem újabb és még több könnyes 
szem mögé! És ne várjon senki azonnali 
eredményt! De eredmény lesz! Csak ne 
nyugodj bele!

Azon a listán nagyhirtelen az ilyen 
levelekkel virtuális ölelésközelségbe 
kerültünk jónéhányan (hetvenkét levelet 
kaptam... abból huszonnégy új testvérrel, 
magyarországiakkal és erdélyiekkel tar-
tom a kapcsolatot):

Olvasunk… és gondolkozunk:
Hagyjuk, hogy megtörténjen az, 

aminek történnie kell! (?)

Havi „HUFImondat”: 
A test és a lélek ikertestvérek. Ha az egyik beteg, a másik is az, 

de ha az egyik boldog, a másik is nevetve táncol mellette… 
 (Z.K.)

Csíksomlyói kápolna 

Csíksomlyói Istenanya 
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Egyszer volt, hol 
nem volt, hogy ta-
valy, egy szerdai 
néptáncgyakorlat 
alatt megismer-
tem egy széles 
mosolyú, magas 
magyar  lány t . 

Vagy két óráig táncoltunk egymás mellett 
még azelőtt, hogy első ízben beszélgethes-
sünk és - bemutatkozhassunk egymásnak. 
Jónéhány hónapja van itt Németországból: 
Győry Kati st. már hozzánknőtt! Első pilla-
nattól kezdve bizalom és nyugalom áradt 
belőle s úgy illeszkedett a munkacsoport-
jainkhoz, mintha ő maga már mindig itt járt 
volna köztünk. Azóta látom szombatonként 
egyenruhában, szerdán s pénteken agyon-
izzadt edző ruhában, rendezvényeinken 
közreműködik, segít - egyáltalán: résen áll! 
És igen megszerettette magát! Druszámmal 
megbeszéltük, hogy már épp ideje, hogy 
meséljen magáról a HUFI-nak.
ZÓLYOMI KATI: „Csak” Győry Kati?
GYŐRY KATI: Győry Katalin Erzsébet 
Éva.
ZK: Hát akkor duplán vagyunk druszák! Én 
is Katalin Erzsébet vagyok (de hozzá még 
Ilona)... Mondd Kati, mikor születtél, hol?
GYK: Július 8-án, 1985-ben, Münchenben.
ZK: Már szüleid is Németországban szü-
lettek? 
GYK: Nem, Apukám szegedi, Anyukám 
budapesti. Apukám egyszercsak megfogta 
hátizsákját és „elhúzott” Franciaországba, 
ahol élt egy ideig. Később a müncheni 
magyar körökben találkozott Anyukámmal, 
közös barátokon keresztül ismerkedtek 
meg. És hát így születtem meg én is, test-
véreim is... 
ZK: Több testvéred van?
GYK: Van egy idősebb fiútestvérem, 
Andris, ő is cserkészvezető, 27 éves, s 
ugyancsak Münchenben született Isti is, ő 
pedig 22.
ZK: Hogy döntötted el Argentínába való 
utazásodat?
GYK: Budapesten voltam egy ideig. 
Igazából nem Németországban akartam 
tanulni, de aztán mégis úgy adódott, és 
már két évet lejártam az egyetemen. Majd 
elkezdtem a filozófiakurzust Münchenben 
(LMU), ahol már meg volt szabva előre, 
hogy a 3. évet minden egyetemista valahol 
külföldön kell végezze. Ezért választottam 
ezt a képzést, mert többek közt mindig 
nyelveket akartam tanulni. Angolul tudok, 
és sem Angliába, sem Észak-Amerikába 
nem mennék, s mindenféleképpen messze 
és spanyolt szándékoztam tanulni. Voltam 
Brazíliában, egy cserkésztáborban, és na-
gyon megtetszett a dél-amerikai mentalitás, 
az életstílus, s így választottam Argentínát. 
Már mondták, hogy Buenos Aires szép, 
európai hangulatú város, és úgy gondoltam: 
nagyon fog tetszeni.
ZK: Milyen magyar vonatkozású foglalko-
zást hagytál ott ideiglenesen Münchenben?
GYK: Hat éves korom óta cserkészkedem, 
egy vegyes csapatban a híres Oberföhrin-
ger Strasse 40. alatti magyar misszióban, 
amelynek egy része a cserkészeké, a 67. 
a lányoké és a 76. a fiúké. A lányok pa-
rancsnoka vagyok már egy éve. Segédtiszt 
vagyok; már hívtak a cserkésztisztire, de 
az egyetem kezdete miatt nem mehettem 
át Fillmoreba. Előreláthatólag most az év 
közepén fogok a tisztképző táborba menni. 
Már bejelentkeztem.
ZK: Itt hol jársz be egyetemre?
GYK: Az Universidad Católica Argenti-
nába (UCA), bár jó drága, de miután írtam 
az állami UBA-ba, hiába vártam a választ 
hónapokig, és igazán úgy akartam ide 
megérkezni, hogy már minden el legyen 
intézve. Arra gondoltam, hogy még nem 
tudok spanyolul, és nem szervezetlenséget 
akartam magamnak. Ezért döntöttem, hogy 
privát egyetemre iratkozom be. Onnan 
azonnal jött a válasz, tájékoztattak, volt 
„bevezető hét” is...
ZK: Milyen végzettséggel fejezed majd be?
GYK: Úgy hívják, hogy „Licenciatura en 
Filosofía”

ZK: Hát aztán megérkeztél hozzánk... Ki 
volt az első magyar, akivel találkoztál?
GYK: Jaj de jó, hogy ezt kérdezed! Megra-
gadom a szuper-alkalmat, hogy megköszön-
jem a Zaha családnak mindazt, amit tettek 
értem! Már Ezeizán várt Alexandra, hazavitt 
magához, hogy ott lakjak náluk ameddig 
szükségem van rá, meghívtak mindenhova, 
egyszóval egy családba csöppentem be, 
ahol mindnyájan törődnek velem, kedvesek, 
tehát megérkezni és mindjárt jó kezekben 
lenni!
ZK: Mondd, te már tudtál közösségünk 
munkájáról?
GYK: Igen, még az elején írt nekem Haynal 
Edith, hogy milyen jó, hogy jövök, hogy a 
csapatban három saját korombeli segédtiszt 
dolgozik, szóval már előre tudtam, hogy 
esetleges cserkészmunka is akad számomra. 
Jó érzéssel jöttem már, hogy nem leszek 
„elveszve egyedül”...
ZK: Voltak azért meglepetések, amikor 
közénk kerültél?
GYK: Egészen más itt minden, mint Mün-
chenben. Ott nyíltabb; már az, hogy ti „ko-
lóniának” nevezitek magatokat... Érted - itt 
annyira össze van nőve minden, mindenki 
mindenkinek a valakije, vagy benne vannak 
nyakig vagy egyáltalán nem. Összejátszást 
látok. Ha benne vagy, számíthatsz minden-
kire. Mindenkiről mindenki tud mindent, 
ami lehet pozitív, de negatív is.
ZK: Hát igen kevesen vagyunk...
GYK: Ez egy olyan kétoldalú dolog.
ZK: Mikor mentél először a Hungáriánkba?
GYK: Amikor Tamás megmutatta az 
Ifjúsági szobát az 1. emeleten, s azonnal 
kitapasztaltam a pool asztalt!
ZK: Most így hirtelen eszembe jut, hogy 
egyszer Alexandráékhoz telefonáltam és 
mondta vidáman, hogy egy kedves magyar 
lány lakik náluk, és tőlem is kérte, hogy 
majd foglalkozzak veled. Figyelmeztetett, 
hogy olyan vagy, mint mi magunk! Az 
első kontaktusod az itteni fiatalsággal hol 
történt?
GYK: A KÖRS által szervezett vezetői 
gyűlésen. Ott észrevettem, mennyire ismeri-
tek egymást. De nagyon kedvesen fogadtak 
be engem.
ZK: Adtak-e neked konkrét feladatot a 
csapatban?
GYK: Mondjuk, hogy igen, de úgy álta-
lánosan: besegíteni a foglalkozásokba, a 
táborban elvállalni napostisztségeket, meg 
így. Szóval lazábban, mint otthon, ahol a 
csapatvezetés igen sok munkával jár. Andris 
bátyám a fiúparancsnok. De csak mi ketten 
szervezünk. Ott nincs olyan, mint itt nektek 
a KÖRS.
ZK: Most jövök rá, te már ott ismerted a 
Zaháék rokonait, ugye? Koppányt és Bo-
tondot például, meg Kingát...
GYK: Igen, persze, ők ott az őrsvezetők a 
csapatnál. Kiscserkész koruk óta ismerem 
őket. Hát így kerültem összekötetésbe 
Alexandrával.
ZK: És a néptánccal mióta ismerkedsz?
GYK: Nem is olyan régen, úgy két éve, a 
müncheni regös együttesben. Nagyon jó 
csapat, ők is 50 éve működnek, mint ti. Most 
egy új fiatal tanár van, nagyon jól vezeti, 
azért is járok be újra.
ZK: Akkor nem is lehetett olyan nehéz itt 
minálunk is bejárni...
GYK: Na de azért itt más tempóban megy a 
dolog! A legtöbb táncanyagot nem ismerem 
még, és én még ilyen színvonalban nem 
táncoltam otthon.
ZK: Én úgy veszem észre, hogy remekül 
követsz azért minket...
GYK: Igen, nagyon élvezem a próbákat!
ZK: Hogy képzeled el az elkövetkező éve-
ket? Hogy fogsz visszailleszkedni a saját 
környezetedbe? Igazán azt szeretném tudni, 
mennyivel lezserebb külföldön utazgatva 
tanulni? Mi történt bensődben, amióta itt 
vagy?
GYK: Sok-sok minden megváltozott, főleg 
az utóbbi három hónap alatt, mivelhogy 
Argentínán belül is utaztam...
ZK: Hol jártál?
GYK: Legelőször északon voltam, régeb-
ben. Néhány hetet töltöttem Tucumán, 

Salta és Jujuyban, de voltam Bolíviában és 
Peruban is. Ott karácsonyoztam németor-
szági haverokkal a Titicaca tónál. Gyönyörű 
volt! Egyszerűen még képtelen voltam leírni 
mindazt, amit átéltem! Micsoda napfelkel-
ték… Három nyelven írtam le élményeimet 
a blogomban, amióta elindultam otthonról... 
Fényképek, próza, költeményekkel... 
ZK: Azt nem tudtam, hogy írsz is. Most 
kezdted az utazás alatt, talán így vettél észre 
tehetséget magadban?
GYK: Nem. Mindig szívesen írtam, 
régebbről, de ez most nem egy szépiro-
dalmi blog akar lenni, hanem inkább egy 
naplószerűség. Bár eleinte csak a képeket 
töltöttem fel, aztán pedig „szerencsére” el-
romlott a gépem és nem maradt más, amire 
támaszkodnom, mint saját szavaim. Hát 
akkor leírtam a helyeket és tapasztalataimat 
is. Majd Chilén keresztül értem le Córdo-
bába a nyári cserkésztáborra, a lányokhoz. 
Cuzcóból Córdobáig egy hétig utazgattam. 
Közben Apukám is leutazott meglátogatni 
engem. Együtt voltunk az iguazúi vízesést 
megnézni. Elmenetele után buszra ültem, 
irány dél... egészen Río Gallegos-ig. Onnan 
Calafatéba. Nagyon megleptek az óriási 
távolságok, a síkság, a Pampa térsége, ami 
egyúttal olyan megnyugtató hatással volt 
rám, az itt-ott egy tehén láttával... A Perito 
Moreno gleccser után átmentem Chilébe, 
Puerto Nataléba, és Puerto Arenas-ba is. 
Komppal mentem át a Tűzföldre, majd stop-
pal tovább; és úgy sikerült, hogy egy helybe-
li tanyán dolgozó család vett fel és nagyon 
összemelegedtünk az út alatt. Elmentem 
hozzájuk. Se áram, se telefon, a világ igazi 
végén, egyetlen csappal a konyhában. A 
ház egy sivár tengeröböl mellett. Képzeld, 

ott lovagoltam az egyik gyermekükkel, de 
tényleg úgy, hogy semmi-senki más nem 
volt ott, mint mi. Három éjszakát töltöttem 
náluk, irtó kedvesek voltak. A végén elvit-
tek a határig, és ott meghívhattam őket egy 
étterembe. Fájt is a szívem a búcsúzáskor... 
Ismét buszra fel, Puerto Arenas-ba vissza. 
Itt történt a második poén: ugyanis két 
santiagói sráccal ismerkedtem meg, akik a 
Navarino szigetre készültek éppen, ami még 
a Beagle csatornán is túl van, Ushuaiatól 

még délebbre. Meghívtak és mentem velük. 
Még a Cabo de Hornosra is mehettem egy 
csapatszállító hajón. Isteni volt ez is. Sátort 
vertünk, és két napig halásztunk a nagy 
semmiség kellős közepén... Más élőlényt 
nem is láttunk addig. Már eddigre eltelt egy 
egész hónap - mennem kellett észak felé. 
Megismertem Barilochét, és ott már jól el 
voltam a sátrammal a kempingekben... és 
hát most már megint itt vagyok. 
ZK: Ennyi élmény után melyik most a 
következő terved?
GYK: Az, hogy kezdődik az egyetemmmm! 
És nagyon meg kell nyomjam, hiszen az 
elmúlt félév alatt nem igen foglalkoztam 
vele. Egyrészt gyorsabban fog menni, mert 
sokkal jobban tudok spanyolul, ígyhát 
megszerezhetem azokat a bizonyítványokat, 
amiket kérnek majd tőlem Németországban. 

Legalább négy filozófiai tantárgyból kell 
vizsgáznom a hiányzó félév alatt.
ZK: Milyen kincseket viszel innen el ma-
gaddal?
GYK: Egy dolog, ami nagyon megváltozott, 
s igazából ez volt a célom: úgy érzem, átvet-
tem azt a beállítottságot, amit kerestem, ami 
kellett nekem ahhoz, hogy úgy fogjam fel 
az életet, amilyen: nyugodtabban, lazábban 
és átgondoltabban. Ez eddig úgy elveszett 
belőlem a sok év Németországgal... Spon-
tánabb lehetek mostantól. Ott „huzamosak” 
az emberek, merevek. Régebben nehezen 
tudtam volna elképzelni magamat egy 40 
órás buszozás alatt, vagy azt sem, hogy húsz 
percig várjak egy járműre, mint itt. Nem 
ezen múlik: ezt viszem el! Ezt a belső nyu-
galmat kerestem. Megerősödött bennem az 
önbizalom, az a tudat, hogy biztos sikerülni 
fog, mert a dolgok, ha kell legyenek: adód-
nak! Egy bizonyos típusú merészségről 
van szó. Optimizmus, pozitív beállítása a 
lehetőségeknek, a vágyaknak.
ZK: Ezek szerint voltak prioritásaid, és a 
hozzá illő „ürügyeket” is kigondoltad.
GYK: Hát igen; az egyetem volt az ürügy, 
és a saját életem színe a prioritás.
ZK: Ismersz Magyarországi cserkészeket?
GYK: Igen, persze.
ZK: Mi a véleményed róluk? 
GYK: Még nem táboroztunk együtt, de 
van olyan, hogy meghívjuk vezetőiket 
hozzánk...
ZK: Szóval létezik a csapatok közt egy 
kapcsolat.
GYK: Igen, például akadályversenyekre 
jöttek, meg különböző programokra...
ZK: Gondolom, ők is mások...
GYK: Igen, talán strukturáltabbak... De 
más különbség is akad köztünk.
ZK: Mondjad...
GYK: Hát az a tény, hogy Magyarországra 
csak a cserkészélet vonz, hogy odamenjél...
ZK: Igen...
GYK: Viszont itt nálatok azért, mert ott 
magyarul beszélhetsz, tanulhatsz, mély 
barátságokra tehetsz szert... komplettebb.
ZK: Teljesen egyetértek veled. Ez igen 
meghatározó különbség!
GYK: Eltérő motivációkról van szó.
ZK: Családod támogatott terveidben, 
célkitűzéseiben?
GYK: Mindig utazós voltam, s Anyukám 
mellettem áll döntéseimben.
ZK: Hány éves Édesanyád?
GYK: Ötvenhat. Apukám viszont hatvanöt 
lesz most, és ő nemigen szól hozzá, de nem 
akadályozza meg, ő is támogat.
ZK: Testvéreiddel gyakran levelezel?
GYK: Andris éppen Thaiföldön van, Isti 
otthon, de igen, persze, fel-felkeressük 
egymást...
ZK: A HUFI-riportoknak szokása a kér-
dés-felelet játék. Mondok szavakat, és te 
azt válaszolod, ami először jut az eszedbe. 
Megfelel? Játsszunk?
GYK: Jöhet!
ZK: Erdő -
GYK: Zöld.
ZK: Cserkészélet -
GYK: A legjobb élmény.
ZK: Barátok -
GYK: Kevés de jó.
ZK: Magyarság a világon -
GYK: Erő.
ZK: Magyar fiatalság a világon -
GYK: Fogyóban van.
ZK: Magyar néptánc -
GYK: Óóó, szuper érzés!
ZK: Kedvenc étel -
GYK: Paprikás csirke nokedlivel, savanyú 
uborkával!
ZK: Egy szín -
GYK: Sárga.
ZK: A nap legszebb pillanata -
GYK: Mindegyik lehet...
ZK: Születési jegyed -
GYK: Rák.
ZK: Legkedvesebb barát -
GYK: Solymosi Kati. Őrsvezetőm volt, 
vele voltam Brazíliában, a legeslegjobb 
ember, akit ismerek.
ZK: Hogy vette ő ezt az utazásodat?

Folyt. a IV. oldalon

KI  KICSODA  a  Hungária  magyar  fiataljainak  új  barátai  közt
                           Interjú Győry Katival

Győry Kati a Perito
Moreno háttérrel 

A Beagle-csatorna sivár tája 

Kies természet a Navarino szigeten 
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- A Sydney-i cser-
készek nyári tá-
bora (2008.12.27-
2009.1.3): az 1848-
as Szabadságharc 
volt a kerettörténet, 
a Páfrány Völgy-
b e n  9 0  p e r c r e 
Sydneytől, a Colo 
folyó mellett. 35 
cserkész vett részt, 
összesen 6 őrs tá-
borozott. A tábor 
alatt pontozták is az 

őrsöket: magyar beszéd, őrsi szellem, pon-
tosság, összetartás és sátorszemle. (Gerecs 
Anna cst. számolt be). 

- Európai Kerület Vezetői és Roverkonfe-
renciája: Gyönyörű helyen, egy 800 m ma-
gas dombvonulat szélén, óriási havazásban, 
de kényelmes, nagy házban folyt le március 
elején Diepoldsburgban (Németország). 
(Jablonkay Péter, ker. pk. számolt be). 

- Cleveland: Nagy cserkészünnep február 
22, Lord Robert Baden-Powell, a cserkészet 
alapítója és a világ első főcserkésze születés-
napja. Felesége, Lady Olave Baden-Powell, 
a világ leánycserkész-szövetség alapítója is 
ezen a napon született, 120 évvel ezelőtt. 
1928-ban Magyarországon, Parádon, ekkor 
alakult meg a Cserkészleány Világszövet-
ség. 4 évre rá tartották Lengyelországban a 
7. leánycserkész konferenciát. Itt merült fel 
először a „Emlékezés Napja” gondolat: egy 
dán vezető javasolta, hogy legyen az évnek 
egy napja, amikor minden cserkész-
leány szeretettel és barátsággal gondol 
egymásra. Mert még ha személyesen nem 
találkozhatnak is egymással, de gondolatban 
igen. (Horváth Mihály cscst., Cleveland Körzet 
Parancsnok számolt be).  
- A Nyugati Magyar VILÁG Összegyűlt 

Cserkészvezetői Közgyűlése: Március 28-
án zajlott le a teljes tisztújító közgyűlés a 
Bodnár Gábor Cserkészházban (Garfield, NJ, 
USA), a szokásos kétnapos Intézőbizottsági 
gyűléssel együtt, a kerületek és körzetek 
vezetői gárdájával. Minden kerület képvi-
selve volt: Ausztrália, Argentína, Brazília, 
Venezuela, Nyugat-Európa, Kanada és az 
Egyesült Államok. Ugyanakkor megem-
lékeztek Sík Sándor születésének 120. 
évfordulójáról: a piarista pap-költő a magyar 

cserkész peda-
gógiájának meg-
alkotója, a Fill-
more-i cserkész-
park névadója. 
A közgyűlést 
l evé lben  üd-
vözölte a São 
Paulo-i Chászár 
Ede, a KMCSSZ 
legidősebb tisz-
teletbeli elnöke. 
Az elnökség és 

a tisztviselők beszámoltak a szövetség 
helyzetéről, a célkitűzések haladásáról, 
nevelési eredményekről és a jövő kihívá-
sairól.

- Cserkésztiszti értekezlet Kaliforniában: 
15 résztvevővel. A kerületet Bedy Balázs 
kerületi pk., a központot Dömötör Gábor, 
KMCSSZ alelnök, IB elnök képviselte. (Tóth 
Attila cscst. körzeti pk. számolt be). 

- Clevelandi Vezetőképző Hétvége – 
Nézünk a Jövőbe: Idén is találkoztak az 
amerikai leánycserkészek Richfield, Ohio 
melletti Camp Hilaka parkjában a cleve-
landi, chicagói és más közép-amerikai cser-
készcsapatok továbbképzésre és eszme-
cserére: ma már legtöbben 3., 4.-generációs 
amerikai magyarok. Összesen 35 14-30 év 
közötti vezető vett részt.
- Tábortűzi délután Hamiltonban (Ka-

nada): A hamiltoni cserkészek idén 2009. 
március 1-jén ünnepelték fennállásuk 50. 
évfordulóját. Minden télutón hagyományos 
ez az esemény. Nemcsak a Fodor Józsi bá 
irányítása alatt készülő finom gulyásleves 
miatt, hanem a furfangos tábortűzi számok 
„kiagyalása” miatt is. Az őrsök között ki-
alakult egészséges versengés ösztönzi őket 
- kinek mókásabb, ötletesebb a száma, amit 
a közönség reagálásán (nevetés, morajlás, 
különböző hangeffektusok, stb.) mérhetnek 
majd le. Él még a cserkészet Hamiltonban! 
A nehezítő körülmények leküzdésével még 
inkább erősödik és mélyül bennük az érzés, 
hogy folytatják, mert folytatni kell! A ma-
gyar nyelv, a hazafias érzés és gyönyörű, 
értékes hagyományaink őrzése feladatuk 
életük végéig. (Nagy-Erdős Mária volt kis-
cserkész rajvezető számolt be). 

- Kodály Kalandok, azaz Cserkészek 
Népi Hétvége: Hány kilométert vagy haj-
landó utazni a tél kellős közepén, hogy 
népdal-tudásodat átadjad másnak? 50? 
500? 1000? Az idén nemcsak Bostonból és 
Washingtonból utaztak cserkészek, szülők, 
tanárok New Brunswickra, előadó tanár ven-
dégük, Fehér Anikó, Budapestről érkezett, 
6000 kilométert tett meg, hogy népdal tudo-
mányával gazdagítsa a résztvevőket. Január 
első hétvégén a New Brunswick-i cserkész-
házban gyülekezett a körzet apraja-nagyja. 
A kiscserkészek, az 5-6 éves apróságok, 
tágranyílt szemekkel, izgatottan léptek be, 
kíváncsian, hogy mi vár rájuk?  

(Köszönet KMCSSZ Sajtószolgálata)
Részletesebb beszámolók: www.kmcssz.org

Mindenegyes cserkésztábor kihívás: 
friss hangulatot teremt, és izgalmas elő-
munkája mindig más, mint az előzőnek. 
Az emberek sem ugyanazok. A gyerekek 
megnőnek, a vezetők tapasztaltabbak, 
vagy - mint ez esetben - szolgálatuk 
végén átadják a felelősséget az utánuk 
következőknek. 

És forog a kerék tovább. Lehetőleg a 
legjobban, pörgően, dolgozva-játszva 
fejlődik a cserkészélet és vele együtt gyer-
mekeinké is! Minden személyes szimpá-
tián kívül, ez a leánytábor érdekes fiatal 
szakaszt indított be, ui. új vezetői gárda 
vezette le, amelynek a kedves feje egy 
lelkes és meggyőződött segédtiszt Lajta-
váry Zsú személyében. Ő küldte be írását, 
s minden szavából sugárként ömlik felénk 
az a tudat, hogy e vadonatúj folyamat a 
legszebb útra vezeti a tíz törvényre alapo-
zott, szép élet barnaszoknyás szereplőit. 
A gárdát mély barátság fűzi össze, amely 
mellé a cserkészeszme az ajándék!

Zólyomi Kati cst. 

- Az idén eldöntöttük a nagycserkész-
lányvezetőkkel, hogy Magyarországra 
kellene menjünk táborozni. Például a 
Balatonra (Yacanto, Córdoba). Így hát 
összegyűjtöttünk minden adatot és térké-
pet a Balatonról, és elkezdtük megtervezni 
az utat. Úgy gondoltuk ki, hogy 13 nap 
alatt körbejárjuk a tavat. 

8-án este indultunk nagy izgalommal, 
busszal Budapestről (a cserkészházból). 
Mindenki tudta, hogy sok meglepetés 
és kaland vár ránk. Nem is tévedtünk. 
Gyönyörű erdős helyeken jártunk, és 
jeges vizekben fürödtünk. Voltunk Ba-
latonalmádin, Balatonfüreden. Tihanyon 
megismertük az Apátságot és hallottuk 
az echót is. Keszthelyen megkértek, 
hogy a Festetics kastélyban készítsünk 
egy díszvacsorát. Fontos vendégeket (a 
cserkészfiúkat) fogadtunk ott nagyon 
finom és előkelő vacsorával. Aztán követ-
kezett Hévíz, ahol gyönyörű arcunkat és 

bőrünket szépítettük a spa-ban és a ter-
málvizekben. Balatonlellén pedig nehéz 
feladat várt a lányokra. Nehéz akadályon 
kellett túlmenjenek. Erős vihar kapta el 
őket a hegy tetején (Champaquí). De 
stramm és bátor lányaink mindennel 
dacolva nagy erőfeszítéssel célhoz értek. 
A sok izgalom után tovább mentünk 
utunkon. Következő állomás: Balaton-
földvár. Képzeljétek, Siófokon tehetséges 
tagjaink a siófoki zenefesztiválon vettek 
részt, sőt szép hangjuknak köszönhetően 
díjat is nyertek. Így teltek a napok és már 
véget is ért az út egy óriási közös tábor-
tűzzel, aminek még reggel is izzottak a 

parazsai. Mindannyian (kicsik, nagyok, 
fiúk, lányok) zártuk le a tábort. 

Én személyesen nagyon élveztem a 
szervezést és magát a tábort is. Ez volt az 
első táborunk mint vezetők, ezért nagy 
volt az izgalom. Persze volt pár hiba, pár 
dologra nem figyeltünk, néhány dolog 
kimaradt, de egy az biztos: sokat és sok 
szeretettel készültünk rá. Akartuk, hogy 
a lányok igazán jól érezzék magukat. 

Nagyon szép hangulat alakult ki, sok 
beszélgetés, sok új barátság kötődött. 

Nagyon köszönöm a tagoknak a nagy 
türelmet és a vidámságot. A vezetőknek 
pedig nagyon meg szeretném köszönni az 
együttműködésüket és a sok erőfeszítést, 
amit ebbe a táborba fektettek. Nagyon jó 
és élvezetes volt veletek összedolgozni! 
Különösen meg szeretném köszönni a 
kitűnő szakácsnőnknek, Mitchell Caro-
nak, aki egyedül kellett főzzön ilyen sok 
éhes lányra, programokat is levezetett 
nekik, és ráadásul postás is volt. Meg 
Haller Inesnek is (KÖRS), akitől két 
nappal a tábor előtt kértünk segítséget 
és gondolkodás nélkül rögtön jókedvvel 
vállalta a felelősséget. Végül is, a szülők 
is köszönetet érdemelnek, mert bíznak 
bennünk és támogatnak. Mindent nagyon 
köszönünk!                 

Lajtaváry Zsú st.
A tábor résztvevői:
Táborparancsnok: Lajta-

váry Zsú st.
Vezetők: Mihályfy Juli st., 

Jeffrey Sofi st., Papp Titi st, 
Győri Kati st., Szeley Cyn-
thi st. 
Szakács: Mitchell Caro, 

Haller Ines st.
Tündérrózsa őrs: Mihályfy 

Kinga őv., García Conde Sofi, 
Arcagni Inés, Makkos Viki, 
Lomniczy Mika.
Vizitök őrs: Lomniczy Meli 

és Jeffrey Viki (őrsvezetők), 
Kozempel Oli, Kozempel Eszter, Arcagni 
Anikó, Szentiványi Vali, Zombory Michu, 
Zaha Paula, Jeffrey Tere.

SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET

Gál Éva Emese (*):
„Adj, Uram a léleknek fényvilágot,

a sötétségből tiszta kiutat,
amelyben megsemmisülnek a gyászok,

és irányra talál a gondolat.
Hát azt add Uram, amit már nem adhatsz,
más világban más embert, más jelent,

s olyan lelket a fénylő virradatnak,
ami sokszorozza a végtelent.”

(*) „Ima az emberért”, részlet. – Kolozsvá-
rott grafika-szakot végzett, emellett főként 
költészettel és újságírással foglalkozik. 
Legutóbbi köteteivel elnyerte a Magyar 
Írószövetség tagságát.

A Magyarok Nagyasszonya l.cs.cs.
teljes mértékben sikeres 2009-es táboráról:

A csodálatos fürdőhely

CSERKÉSZÉLET A VILÁGON MINDENFELÉ

Egy kis mátézó pihenő a vezetőknél... 
b.-j.: Szeley Cynthi, Jeffrey Sófi, 

Lajtaváry Zsú, Mihályfy Juli

Oltár a vadonban 

A tábortüzet a legkisebbek is élvezik... 

 Európai vezetők b.-j.: Klement Nándor (Frankfurt, 
KMCSSZ Regös vezetőtisztje), Szemerédi Tibor 
Puma (Bécs, ausztriai körzeti pk., a Kárpát-me-
dencei kapcsolatok vezetőtisztje), Szabó László 
(Zürich, volt svájci körzeti pk.), Schenk Angyalka 
Gigi (Innsbruck, csapat pk.) es Jablonkay Peter 
(Stuttgart, európai kerületi pk.) 

Cserkésztiszti értekezlet Kaliforniában 

Vidámság árad a vezetők arcaiból...

Tóth Romer Eszter (Brazília) 
és Lomniczy Mátyás (Argentí-
na) a közgyűlésen 

50 éves a hamiltoni csrekészet! 
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GYK: Támogatta, tőle kaptam az argentin útikönyvemet 
is...
ZK: Tiszti tábor...
GYK: Megyek ha igaz, ahogy mondtam. Talán mennének 
Lajtaváry Zsú, Papp Titi, Mihályfy Juli, egész jó lenne 
együtt. Tavaly sokan mentek Európából, négyen csak 
Münchenből!
ZK: Hagyjál üzenetet az itteni új barátaidnak.
GYK: Ó, de nehéz! (elkomolyodik). Azt, hogy jó fejek 
vagytok ti itt, a világ végén! Hogy meglepően sok közös 
nevezőt találtam veletek... 
ZK: Én is azt mondhatom, hogy nagyon örülünk annak, 
hogy megismerhettünk téged, Kati! Remélem még sok 
mindent csinálhatunk együtt, míg itt vagy!
GYK: És én is szeretnélek majd valamennyiteket vendégül 
látni Münchenben!
ZK: Van fogalmad, mennyibe kerül egy árva repülőjegy 

Európába? (nevetünk). 
Megszeretted a ma-
tét? 
GYK: Igen! Nagyon 
rászoktam már! Hi-
hetetlen az, hogy La 
Quiacatól Ushuaia-ig 
mindenki ugyanúgy 
szívja és issza! És 
előzetes bemutatko-
zást elkerülve, jön a 
kérdés: „¿Tomamos 
un mate?” és akkor 
minden a helyén...

*
Vasárnap délután történt ez a kis beszélgetés, a VEKI után, 
és mikor már az interjún kívül tovább élveztük egymás tár-
saságát, távol, az ég messzesége olyan kék volt, olyan derűs 
és friss, hogy majdnem látni lehetett Európát, a Kárpátokat. 
És még úgy képzeletben fel is tehettük volna Istennek a 
nagy kérdést: mi lesz a szétszórt magyarokból?
Ekkor egy jelképes madársereg repülte át azt az eget, az 
Ókontinens felé... 

Átköltöztünk egy új lakásba (ahol majd a baba is elfér) 
és szerencsére néhány utcára található a Fehérvári piac.  

Mikor erre jártam mint ZIK ösztöndíjas, még részben 
szabadtéri piac volt. Most egy nagy, tiszta, kulturált 
csarnokká nőtte ki magát.

Átvettünk egy jó magyar szokást: szombat reggel 
José felkapja a hátizsákját, én meg kosaramat, és irány 
a piac. Az áru frissebb és jóval olcsóbb, mint a szuper-
marketekben.

A hangulata is teljesen más. 
Több részlege van. A földszinten vannak a virágárusok, 

növényeket, cserepeket, földet lehet tőlük kapni. Nyolc 
évvel ezelőtt, mikor José legelőször erre járt vásárolni, 
még külön voltak, a szabadtéren. Azt is mesélte, hogy 
az őstermelők, akik most az 1. emeleten vannak, akkor 
szinte csak saját termésüket árulták. Ma, sajnos keverve 
látunk olyan standokat, ahol a sima nagykereskedő árut 
adják, az őstermelők mellett. 

De vannak saját termésüket is eladó nénikék. A kedven-
cem egy palóc néni, aki érdekes hajtogatásokkal köti fel a 
kendőjét a fejére, ahogy náluk szokták. Múlt szombaton 
rájöttünk, hogy újságpapírral merevíti azt ki. Na meg 
persze rakott szoknya, és az alsószoknyák. 

Ugyanezen 
a szinten vehe-
tünk húst, csir-
két ,  pulykát , 
tojást, savanyú-
ságokat. Szin-
tén itt kapható 
igazi tej (amit 
persze fel kell 
forralni mielőtt 
használjuk) és 

adalékmentes joghurt, túró, tejföl és sajtkrém.
A szuterénben árusítanak a sima zöldséges-gyümöl-

csösök. Itt az áru 
a globális világ-
nak felel meg: 
argentin körték, 
spanyol eper, 
venezuelai lime, 
brazil mangó, és 
persze magyar 
tanyai hiteles 
pecséttel ellátott 
tojás, stb. 

Miután mindent megvettünk, amit szem-száj kívánt, 
felmegyünk a 2. emeletre, ahol szó szerint „piaci áron”, 
lehet ebédelni. Van rántott hekk, magyaros pizza (kol-
básszal és ketchuppal!) frissen sült lángos és a világszerte 
közkedvelt kínai büfé is.

Ilyenkor mindig jó magyarosat kérünk, hogy komplett 
legyen az élmény! Frissen sültek, főzelékek, gulyások, 
levesek…hummm…már megint éhes lettem! 

Most, hogy ezeket a sorokat írom, péntek este van és 
a holnapi piacozással álmodozom…

Szeretettel                                                             Teri

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI                                  Budapesti tudósítóink:  
Espinosané Dr. Benkő Teri cst. és 

Espinosa José Vicente st.
A Piac - mint élmény

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

(összeállítja Kádárné Bonta Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1.em., Olivos - 
4799-8437   Nyitva   péntekenként   19 - 21 óráig

  273  Tormay Cecile: Az ősi küldött I.: A fehér barát
  482  Tormay Cecile: Az ősi küldött II.: Túlsó parton
  645  Kosztolányi Dezső: Aranysárkány
  706  Tormay Cecile: Az ősi küldött III.: Csallóközi 
          hattyú
  714  Herczeg Ferenc: Az aranyhegedű
  971  Mindszenty József: Napi jegyzetek (1956-71) Bp.
          amerikai követség
  978  Mindszenty József: Emlékirataim
  988  Mindszenty József a népbíróság előtt (1949) - A
          Mindszenty Bűnügy okmányai (jegyzőkönyvek)
1075  Baktay Ervin: Kőrösi Csoma Sándor
1920  Mindszenty József: Hirdetem az igét (válogatott
          szentbeszédek)
3218  Michelangelo: Versei
3313  Illyés Gyula: Hunok Párizsban
3550  Kästner, Erich: Fabian
3930    Szöregi Béla: Egy orosz hadifogoly naplója (1944-47)
4503  Mátray Lajos: Egyedül Sztálin ellen
4548  Wass Albert: A költő és a macska
5131  Maugham, Somerset: A színes fátyol
5156  Szekeres Szabolcs: Gyermekek I. (1996-2003)
5181  Magyar írók humoros írásai
5196  Vaszary Gábor: Kislány a láthatáron
5260  Steel, Danielle: A szellem

En castellano:
S - 006 Mindszenty, Cardenal: Memorias
S - 185 Bobula, Ida: Herencia de Sumeria
S - 271 Márai, Sándor: Diarios 1984-1989

Videokazetták:
VK 247 - Szerelmes film (Szabó István filmje, spanyol
                felírással)
VK 319 - Mészáros Márta: Napló gyermekeimnek (ff)
              - Napló szerelmeimnek (sz)
VK 347 - A gyertyák csonkig égnek (Márai Sándor, TV-
                verzió)
VK 349 - Teleki Sámuel nyomában Kelet-Afrikában

ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON   mzoldi@dls-argentina.com.ar
Vezetőségi gyűlések a hó 1., 3. és 5. szerdáján. 

Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján. 
Titkárság: Rugonyi Attila

hungariabuenosaires@gmail.com
Szerda, csütörtök, péntek 19.30 - 21.30 / szombat 15 - 18 óra

Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig. 
Hétvégén ebéd és vacsora. Asztafoglalás Sr. Omar 

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250  
(1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

... KI KICSODA                            ...Folyt. a II. oldalról

G Y Ö N G Y S Z EM E K
Februári cikkemben a szép magyar szavakról írtam. 

Elgondolkoztatok azon, hogy milyen magyar szavak 
tetszenek nektek a legjobban? 

A napokban arra gondoltam, hogy tulajdonképpen 
a magyar nyelvben vannak olyan gyönyörű összetett 
szavak, amelyek szinte hihetetlen szépséggel fejezik 
ki a mondanivalót, olyan szépen, mint semmilyen más 
nyelven. És nem hiszem, hogy elfogult lennék. 

Mire gondolok? Hát felsorolok néhány példát, talán 
nektek is eszetekbe jut egypár:

Testvér: Ennél mélyebben és egyszerűbben hogyan le-
hetne megnevezni azt, akiben ugyanaz a vér folyik, mint 
benned, aki ugyanattól a szülőtől származik? 
Útlevél: Egy levél, amely útra indít, amely megengedi, 

hogy az utat elkezdjed, amely jogosít erre. Ez igazából 
egy okmány, de mennyivel szebb így a kifejezés, hogy 
levél, útlevél.
Ruhatár, pénztár, könyvtár, szótár, raktár: Nem 

remek ez a szócsoport? Tárolni azt jelenti, hogy nagy 
mennyiségben elrakni valamit. Hát akkor egyértelmű, 
hogy a pénztár az valami, amiben sok pénz van. A 
szótár egyértelmű, hogy valami, amiben sok szó van, 
és így tovább. És a legérdekesebb a raktár, egyértelmű, 
hogy valamilyen helység, amibe sok mindent rakunk. A 
magyar nyelv olyan, hogy következtetni lehet a szavak 
értelmét.
Sótartó, cukortartó, fényképtartó, hamutartó, kotta-

tartó, kulcstartó, csomagtartó, melltartó: Az ember 
megtanítja diákjának, mit jelent a tartani ige. A szótár 
szerint nem engedi leesni, nem engedi megmozdulni. Hát 
akkor a tartó az a szerkezet, ami segít abban, hogy ne 
essen le, hogy ne mozduljon valami... Hát nem remekül 
írja körül a különböző szerkezeteket?
Élettárs: Ez nem feleség, nem férj, ezt a szót mindig 

olyan lenézően hallottam kiejteni értelme miatt. De 
mennyivel szebb maga a szó, mint férj vagy feleség. 
Élettárs! Hiszen amikor házasodunk, pontosan ezt keres-
sük párunkban! Egy társat, akivel az életünket leéljük, 
jóban, rosszban, hiszen a házasság is erről szól. Szerintem 
a férjem egyben élettársam is, aki vállalta a felelősséget 
Isten előtt és a törvény előtt. (A feleség-fogalom viszont 
nem kevésbé gyönyörűen kifejező, mivel felesben megoszt 
mindent férjével, élettársával! Szerk.) 

*
Sokszor használunk idegen nyelvből átvett szavakat. 

Például azt mondjuk, hogy optimista vagy pesszimista 
- hamarabb beugrik ez a szó, mint az igazi, velős, za-
matos magyar szó. Tudod-e, hogyan mondják ezeket 
magyarul?
Derülátó: inkább a derűs, szép kék eget, a jót látja.
Borúlátó: inkább a rossz, borús időt látja.
Hajnalhasadás: Itt is egy igével találkozunk: hasad. 

Valami kettéválik, megváltozik, átváltozik. Amikor 
hajnalodik, amikor a napkelte közeledtével fény kezd 
derengeni, az egy változás, egy hasadás, ahol behatol a 
hajnal. Az ember szinte látja maga előtt a képet. 
Mennydörgés: Ismét fontos szerepe van egy igének. 

Dörög, tompán dübörgő hangot ad. Eső esetén az ég 
szokott így hangzani, ez a mennydörgés.
Főutca, főváros, főbejárat, főnyeremény, hétfő: Itt 

egy egyszótagú, kis szónak mekkora fontossága van: 
fő, a legfontosabb személy vagy dolog. Így minden szó 
érthető. 
Hangverseny: Más nyelveken koncertre, előadásra 

megyünk. Magyarul versenyre, egy olyan versenyre, 
ahol a hangok versenyeznek, egy zeneműveket bemutató, 
nyilvános műsorra. 
Talpraesett: Itt sem nehéz leszűrni, hogy mit jelent. Aki 

nem hátraesik, aki nem töri össze magát, hanem a talpára 
esik, az csakis olyan valaki lehet, aki nehéz helyzetben 
gyors és jó megoldást talál. 
Vadidegen: Az idegen olyan valaki, akit nem ismerünk, 

aki nem a körünkből van, de aki vadidegen, az aztán 
igazán ismeretlen. A szó annyira jól körülírja a helyzetet, 
hogy még el is tudjuk képzelni...
Torkaszakadtából: Valaki hangosan kiabál. Ezt értjük, 

de ha azt mondják nekünk, hogy torkaszakadtából kia-
bál, hát értjük, sőt, látjuk is, ahogyan szakad a torka az 

erőfeszítéstől, hogy minél hangosabb legyen. Mennyivel 
színesebb azt mondani, hogy torkaszakadtából kiabál, 
mint azt, hogy nagyon kiabál.

Folytathatnám... de kikapnék, hogy túl hosszan írtam. 
Hát nem szép a magyar nyelv? Maradt bármi kételyed, 
hogy egy gazdag, zamatos nyelvről van szó?

Ami az íróasztalon maradt
Illyés Gyula: „Rosszul mondtam, hogy a nyelvújítás 

korában élünk. Nyelvet éppúgy nem lehet újítani, 
akár a fát. Csak nyesni lehet, fattyazni, mívelni”

Győry Kati, a mátézó „bennszülött”...
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La crisis según 
Albert Einstein 

(1879-1955)
“No pretendamos que las cosas cambien, 

si siempre hacemos lo mismo. La crisis es 
la mejor bendición que puede sucederle a 
personas y países, porque la crisis trae pro-
gresos. La creatividad nace de la angustia 
como el día nace de la noche oscura. Es 
en la crisis donde nace la inventiva, los 
descubrimientos y las grandes estrategias. 
Quien supera la crisis se supera a sí mismo 
sin quedar ’superado’. 

Quien atribuye a la crisis sus fracasos 
y penurias, violenta su propio talento y 
respeta más a los problemas que a las 
soluciones. La verdadera crisis es la crisis 
de la incompetencia. El inconveniente 
de las personas y los países es la pereza 
para encontrar las salidas y soluciones. 

Sin crisis no 
hay desafíos, 
sin desafíos 
la vida es una 
rutina,  una 
lenta agonía. 
Sin crisis no 
hay méritos. 
Es en la crisis 
donde aflora 
lo mejor de 
c a d a  u n o , 
porque  s in 

crisis todo viento es caricia. Hablar de 
crisis es promoverla, y callar en la crisis 
es exaltar el conformismo. En vez de 
esto, trabajemos duro. Acabemos de una 
vez con la única crisis amenazadora, que 
es la tragedia de no querer luchar por 
superarla.” 

(Agradecemos a Pál Schirl)

Imagínese usted un pue-
blo muy pequeño donde hay 
una señora mayor que tiene 
dos hijos, uno de 19 y una 
hija de 14. Está sirviéndo-
les el desayuno y tiene una 
expresión de preocupación. 
Los hijos le preguntan qué le 
pasa y ella les responde:
- No sé, pero he amanecido 

con el presentimiento de que 
algo muy grave va a suce-
derle a este pueblo. 

El hijo se va a jugar al billar, y en el 
momento en que va a tirar una carambola 
sencillísima, el otro jugador le dice:
- Te apuesto un peso a que no la haces. 

Todos se ríen. El se ríe. Tira la carambo-
la y no la hace. Paga su peso y todos le 
preguntan qué pasó, si era una carambola 
sencilla. Y él contesta:
- Es cierto, pero me he quedado preocu-

pado de una cosa que me dijo mi madre 
esta mañana sobre algo grave que va a 
suceder a este pueblo.

Todos se ríen de él, y el que se ha ganado 
su peso regresa a su casa, donde está con 
su mamá, feliz con su peso y le dice:
- Le gané este peso a Dámaso en la forma 

más sencilla porque es un tonto.
- ¿Y por qué es un tonto?
- Porque no pudo hacer una carambola 

sencillísima, según él preocupado con la 
idea de que su mamá amaneció hoy con la 
idea de que algo muy grave va a suceder 
en este pueblo. - Y su madre le dice:
- No te burles de los presentimientos de 

los viejos porque a veces salen.
Una pariente que estaba oyendo esto y 

va a comprar carne, le dice al carnicero:

- Deme un kilo de carne - y 
en el momento que la está cor-
tando, le dice: Mejor córteme 
dos, porque andan diciendo 
que algo grave va a pasar y lo 
mejor es estar preparado.

El carnicero despacha su 
carne y cuando llega otra 
señora a comprar un kilo de 
carne, le dice:
- Mejor lleve dos porque 

hasta aquí llega la gente di-
ciendo que algo muy grave 

va a pasar, y se están preparando y com-
prando cosas. 

Entonces la vieja responde:
- Tengo varios hijos, mejor déme cuatro 

kilos...
Se lleva los cuatro kilos, y para no hacer 

largo el cuento, diré que el carnicero en 
media hora agota la carne, mata a otra 
vaca, se vende toda y se va esparciendo 
el rumor. Y llega el momento en que todo 
el mundo en el pueblo, está esperando que 
pase algo. Se paralizan las actividades y de 
pronto a las dos de la tarde alguien dice:
- ¿Se ha dado cuenta del calor que está 

haciendo?
- ¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho 

calor!
- Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca 

ha hecho tanto calor.
- Pero a las dos de la tarde es cuando hace 

más calor.
- Sí, pero no tanto calor como hoy.

Al pueblo todos alerta, y a la plaza 
desierta, baja de pronto un pajarito y se 
corre la voz: ’Hay un pajarito en la plaza’. 
Y viene todo el mundo espantado a ver 
el pajarito.

¡Hola, queridos Amigos!
Les escribo desde la complicada 

primavera Húngara.
Me causó todo un problema decidir 

qué escribirles en este número del 
periódico. Habría que tocar tantí-
simos problemas importantes de la 

actualidad húngara, de mucho peso político, social y 
económico que deben ser mencionados y discutidos, 
que no podía empezar mi “cartita mensual” como si 
aquí “no pasara nada”... Yo no podría hablar así nomás 
y sin cargo de conciencia del mágico colorido de flores 
primaverales y de las aves migratorias que vuelven en 
esta época a nuestra tierra...

Sí, queridos amigos, tengo que decir que en Hungría 
hoy hay muchos problemas sin solucionar, la gente está 
cada vez más agobiada y desesperanzada... Las encues-
tas dicen que al menos el 60% de la población quisiera 
las elecciones parlamentarias adelantadas. Nuestra élite 
política gobernante parece no darse cuenta de esto y, 
aprovechándose de “las puertitas” legales de nuestra 
Constitución, no nos da la posibilidad de conseguir un 
cambio de dirección.

La base fundamental del sistema democrático es jus-
tamente la de las elecciones libres, para que un pueblo 
dé mandato para gobernar a quienes cree depositarios 
de su confianza. Si ésta se pierde, habría que tener la 
posibilidad de volver a votar. En nuestro caso, esto es 
precisamente lo que no sucede. Por lo tanto, puede ser 
que lo que hacen y deshacen por sobre nuestras cabezas 
es “constitucional y legal”, pero, en mi opinión, no es 
ni democrático, ni moral. Y por último creo que donde 
entre la letra de “la ley” y la “moralidad” y la “ética” 
existe semejante brecha, es ¡porque la ley es mala! Y 
entonces, ¡hay que cambiarla!

Las noticias detalladas les habrán llegado a través 
de distintos medios, explicadas de un modo u otro, 
pero no podía guardar en mi corazón la necesidad de 
escribirles de cómo lo veo yo, desde mi punto de vista 
de una argentino-húngara. Con la vehemencia de la 
argentina y con el inquebrantable amor a su patria de 
mi parte húngara. 

La prensa del mundo entero ha dado la noticia de la 
renuncia del primer ministro húngaro, Ferenc Gyur-
csány, el 21 de marzo. Pudieron leerse profusos comen-

Carta mensual desde HUNGRÍA

La República de Hungría comenzará a emitir a partir del 
28 de junio de 2009 pasaportes biométricos electrónicos de 
segunda generación, que contendrán también el registro de 
la impresión digital de sus titulares.

La autoridad emisora expedirá pasaportes biométricos del 
tipo actual sólo hasta el 28 de junio de 2009, y en caso de 
solicitudes ingresadas a partir del 8 de junio de 2009 ya no 
puede garantizar la emisión de estos pasaportes biométri-
cos que contienen sólo la fotografía de sus titulares. 

El registro de las impresiones digitales – en ocasión de la 
entrega de cada solicitud – será sólo obligatoria para solicitan-
tes de 6 años cumplidos y para pasaportes con validez mayor 
a un año. En atención a los ciudadanos húngaros que vivan o 
residan en el exterior, como solución transitoria, se procederá 
a emitir centralmente pasaportes particulares con vigencia de 
hasta un año, que no contengan sus impresiones digitales. 

Tasas de emisión de pasaportes con impresión digital:
- con validez de 5 años   7.500 HUF
- con validez de 10 años 14.000 HUF
- en caso de personas menores de 18 o mayores de 70 

años                                 2.500 HUF
No es necesario el recambio de los pasaportes ac-

tualmente vigentes en uso; los mismos seguirán teniendo 
validez. 

La recepción de las solicitudes de pasaportes del nuevo tipo 
en nuestra Embajada local, con la correspondiente toma de 
impresiones digitales, sólo podrá hacerse luego de realizar la 
actualización informática necesaria y de adquirir los elementos 
requeridos para ello. Les informaremos oportunamente del 
plazo de esta actualización. 

 Plaza 1726 - C1430DGF, Capital Federal Buenos Aires, 
Tel: (54-11) 4553-4646                 

E-mail: mission.bue@kum.hu           Fax: (54-11) 4555-6859

Embajada de la 
República de Hungría

BUENOS AIRES
BOLETÍN INFORMATIVO

SOBRE EMISIÓN DE NUEVOS PASAPORTES 
BIOMÉTRICOS ELECTRÓNICOS

DE SEGUNDA GENERACIÓN

tarios, explicaciones e interpretaciones de ese paso en 
los más diversos tonos. Queda en pie lo siguiente: En 
casos de acefalía, el presidente de la República tiene 
el derecho y la obligación de convocar a elecciones 
nuevas. Para evitar esa acefalía y de que se produzca 
una renovación del gobierno, el primer ministro ab-
dicado buscó designar a su sucesor. Luego de varios 
intentos, infructuosos por el rechazo de diferentes 
candidatos, se fijó la nominación en Gordon Bajnai, un 
joven socialista de 41 años, economista de izquierda, 
sin ser miembro del partido. Aún era recién salido de 
la adolescencia cuando vino el cambio del régimen 
en 1990. Su padre le ayudó en los comienzos de su 
carrera, y así se convirtió en experto, en la nueva era 
de las privatizaciones y “salvatajes” al estilo capita-
lista. También en experto en quiebras de compañías a 
su cargo, de las que siempre lograba salir airoso. En 
los últimos tiempos se ha hecho tristemente famoso 
por el llamado “escándalo del engorde de gansos”, 
negocio que llevó a la quiebra a una importante can-
tidad de criadores que habían entregado miles y miles 
de gansos engordados a pedido, sin recibir luego la 
paga correspondiente. Entre ellos 9 se suicidaron por 
encontrarse de la noche a la mañana en una situación 
económica y fiscal sin salida, endeudados hasta el 
cuello. La voz popular responsabilizó directamente a 
Bajnai por estos trágicos acontecimientos.

Después de tratar un tema de semejante peso e im-
portancia, que es tan sólo un “detalle” de la situación 
actual en Hungría, es muy difícil pasar a algo mucho 
más “liviano”. Pero, como ustedes lo saben, siempre 
quise ser positiva y siento que mi misión en nuestro 
periódico no es la de difundir nuestros problemas, sino 
la de mostrar nuestros valores, nuestras tradiciones y 
costumbres. Todo lo que ayude a que mis compatriotas 
de habla hispana nos conozcan, nos entiendan mejor 
y nos quieran más.

Así es que me despediré de ustedes elevando una 
oración al Todopoderoso para que en el milagro de la 
Resurrección de Cristo y en medio de la hermosa ex-
plosión de colores primaverales húngaros no perdamos 
la esperanza del cambio y de la vida nueva. 

La cartita light queda para la próxima… Al menos, 
así lo espero…

Con cariño,              
Anikó de Emődy

- Pero señores, - dice uno - siempre ha 
habido pajaritos que bajan aquí.
- Sí, pero nunca a esta hora.

Llega un momento de tal tensión para 
los habitantes del pueblo, que todos están 
desesperados por irse y no tienen el valor 
de hacerlo.
- Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me 

voy. - Agarra sus muebles, sus hijos, sus 
animales, los mete en una carreta y atra-
viesa la calle central donde todo el pueblo 
lo ve. Hasta que todos dicen: ’Si éste se 
atreve, pues nosotros también nos vamos’. 
Y empiezan a desmantelar literalmente el 
pueblo. Se llevan las cosas, los animales, 
todo. Y uno de los últimos que abandona 
el pueblo, dice:
- Que no venga la desgracia a caer sobre 

lo que queda de nuestra casa, - y entonces 
la incendia y otros incendian también sus 
casas. Huyen en un tremendo y verdadero 
pánico, como en un éxodo de guerra, En 
medio de ellos va la señora que tuvo el 
presagio, y le dice a su hijo que está a 
su lado:
- ¿Viste m’hijo, que algo muy grave iba 

a suceder en este pueblo?
Moraleja: No hagas caso del rumor. No 

seas un instrumento para crear el caos. Lo 
negativo atrae a lo negativo. Sé POSITI-
VO. Tratemos de construir con visión de 
futuro y no de destruir lo que tenemos.

(Agradecemos a Martha Balthazár)

LA    CRISIS...
Gabriel García Márquez (1927-):

Crisis Mundial...  desde otra perspectiva

Anikó de Emődy, 
Hungría
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La Argentina, nuestra nueva patria, está situada en el 
“Nuevo Mundo”, por lo que se entiende originalmente el 
mundo descubierto por Cristóbal Colón en el Hemisferio 
Norte, donde se establecieron los Estados Unidos de Nor-
teamérica. Nosotros estamos en el Hemisferio Sur, donde 
no se unieron los estados. Nuestro país, la Argentina, es 
- o pretende ser - el estado más civilizado, maravilloso 
y bendecido de todo el Hemisferio Sur.

No digan que este país paradisíaco es arruinado por sus 
habitantes, “los argentinos”. ¡No es verdad! En todo el 
país viven descendientes de los indios y los de la mejor 
inmigración de todas las naciones europeas. Entre todos 
establecieron en esta tierra hospitalaria sus tradiciones 
y costumbres, sin problemas ni restricciones, en plena 
libertad. La comunicación moderna y la “globalización” 
nos permitieron aprovechar lo mejor de la gran variedad 
de tradiciones y costumbres que nos rodean...

*
En el Hemisferio Norte, es decir, en Europa y en los 

Estados Unidos, las grandes fiestas religiosas como 
Navidad y Pascua se festejan en un clima muy diferente 
que nuestra Navidad. Forzosamente, con el frío y la nieve 
de diciembre se festeja de otra manera que en nuestro 
verano, al aire libre. Pascua, en la primavera boreal, con 
árboles brotando y prados en flor, renueva el espíritu y 
llena el alma de esperanza...

Los símbolos que usamos hoy en día para decorar las 
más importantes fiestas 
de la cristiandad, pro-
vienen de las tradiciones 
anglosajonas y germáni-
cas de la antigüedad. Los 
huevos de pascua y las 
liebres de pascua simbo-
lizan el brote de una nue-
va vida y la fertilidad. 

Nosotros, en el Hemisferio Sur, mantuvimos las cos-
tumbres importadas por devotos católicos de España y 
el Mediterráneo. Hace algunas décadas, se festejaban 
solamente fiestas religiosas y unas pocas nacionales: 
la Navidad, con un simbólico pesebre, velas blancas 
y estrellas, sin regalos. El 6 de enero venían los Reyes 
Magos con sus camellos y, ellos sí, dejaban en los zapatos 
o zapatillas de los niños sus modestos regalos y dulces. 
En la Semana Santa, el jueves y el viernes eran días de 
ayuno, mientras que en las iglesias cubrían el altar con 
los paños negros del luto. El sábado, como símbolo de 
Luz y Vida, se prendían y bendecían velas... Sólo en la 
misa dominical de Pascua se festejaba con gran alegría 
la Resurrección de Cristo. 

*
¿Y qué recibían los niños? ¿Cuál era la comida tradi-

cional el domingo de Pascua?
La Argentina no es solamente Buenos Aires. Le pre-

gunté a una señora de la provincia de Santiago del Estero 
sobre las tradiciones locales. Ella me describió las bellas 
tradiciones de Noroeste argentino, de hace 50 años. La 
madrugada de Pascua, apenas se levantaba el sol, los 
adolescentes y niños apostaban entre sí y hacían carreras 
a quién llegaba primero, en ayunas, delante del abuelo, tío 
o padrino, en la propia casa o en la vecindad... Formaban 
fila, se arrodillaban uno por uno, y con los brazos exten-
didos y las palmas de la mano en oración, pronunciaban 
solemnemente: “Santa Pascua, deme la Bendición”. El 
personaje mayor se levantaba y bendecía al arrodilla-
do, dibujándole la señal de la cruz en la frente, y éste 

abría las palmas de la 
mano y recibía como 
regalo unas monedas. 
Después de recorrer el 
pueblo, regresaban con 
su pequeño tesoro a des-
ayunar a su casa. 

Al mediodía, después 
de la misa, se juntaba 
la familia y parentela 
para comer un asado de 
corderito (o chivito, se-
gún la zona). No faltaba 
como postre la rosca de 
Pascuas, decorada con 
azúcar brillante y un 
huevo duro incrustado. 

A kolónia születésnapjai -  CUMPLEAÑOS del mes
Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen roko-
naikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában!
MÁJUS: 1. Haynalné Kesserű Zsuzsánna - 5. Íjjasné Lindqvist Pía / Pappné Rácz 
Erzsébet - 6. Etcheverry Gloria / Kurucz László - 7. Redl Erzsébet / Hefty Attila 
- 8. Bakos Bruno Esteban (Chaco) / Rimanóczy Béla - 9. Fóthy Teréz - 10. Egey 
Lászlóné Zsuzsa / Leővey Ferenc / Lomniczyné Pejacsevich Letti - 11. id. Fóthy 
Gyula (NO) / Haynal Attila (Cba.) - 12. Grabnerné Nagyiványi Patricia - 13. Becske 
Gáborné Bakos Emőke (Sta. Fe) - 14. Giménez Delfina / Haller Inés / Kiss Guido 
- 15. Demes Adri / Szalayné Hefty Éva (MO) / Peruccané Lindqvist Gabi / Molnár 
István Sándor - 16. Oberritterné Judith / 17. Czanyóné Helga / Dvorán Ernestina 
(öo) / Leővey Zsuzsanna / Szentiványi Vali / Gröberné Várszegi Henriette - 18. 
Haller György / Rugonyi Attila - 19. Székásy Miklós / Tóth Katinka (Bche.) / 
Zaha Tamás - 20. Haller Zsófi / Filipánics Mihály (Cba.) / Vass Ilona (MO) - 22. 
Tanyi József (Kanada) - 24. Kalpakian Ervin / Vass András (MO) - 25. Paálné 
Papp Silvia - 26. Dr. Bakos István (Chaco) / Fai Mihály Gábor - 28. Giménez Omar 
(Zoli) / Jakab Judith - 29. Kemény Éva / Wagner Carolina - 31. Block Ema (öo) 
Isten éltesse az ünnepeltjeinket!                ¡Feliz cumpleaños!

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

Inscríbase en el
CURSO DE HÚNGARO PARA ADULTOS 

Nivel principiantes: sábados de 10 a 11 hs. 
Colegio San Ladislao: M. Moreno 1666 – Olivos
Informes: Susana Benedek   4790-7081 

Susana Bonczos:

Tradiciones y costumbres

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la ASOCIA-

CIÓN HÚNGARA DE BENEFICENCIA, 
Pers. Jurídica Nº 115.550/1937, convoca a 
Asamblea Anual Ordinaria para el día 10 
de mayo de 2009 a las 11 hs. en la sede 
del Hogar San Esteban sito en Pacífico 
Rodríguez 6258 de Chilavert, PBA, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1) Nombrar dos socios para firmar el Acta 

de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria Anual, 

Inventario, Balance General, Cuenta de 
Gastos y Recursos e Informe de Revisores 
de Cuentas, correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31/12/2008.
3) Consideración gestión de miembros 

de Comisión Directiva y Revisores de 
Cuentas.

 Perla Vass               Ladislao Molnár
 (secretaria)                   (presidente)

Nota: se les recuerda a los señores socios que 
para poder ejercer su derecho de asambleís-
ta deberán tener las cuotas sociales al día.

Chilavert, 27 de marzo de 2009. 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA 
REFORMADA HÚNGARA 

EN LA ARGENTINA
Comprobante de Inscripción Nº 79 Dto. Nº 

7837 del 15/07/57 - Entidad de Bien Público. 
Reg. Nac. Nº 2056

Aviso de Convocatoria
Se convoca a los asociados a la Asam-

blea General Ordinaria y Electiva el 31 de 
mayo de 2009, a las 10.00 horas, en la sede 
de la Iglesia sita en Capitán Ramón Freire 
1739/45 -1426 Capital Federal.

Orden del día
1. Discurso inicial del presidente.
2. Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta.
3. Lectura del acta de la Asamblea ante-

rior.
4. Lectura  de la Memoria, Cuenta de 

Gastos y Recursos, Inventario e Informe de 
la Comisión Revisora de Cuentas, corres-
pondientes al Ejercicio terminado el 28 de 
febrero de 2009. 

Conforme a la resolución del presbiterio, 
la documentación del punto 4º y el Balan-
ce estarán a disposición de los asociados 
para su consulta, en la oficina de la sede, 
diariamente del 4 de mayo en adelante, de 
9 a 12 horas.
Eva Szabó de Puricelli   László De Pataky

       secretaria                     presidente 
Buenos Aires, 1° de abril de 2009.

HUNGÁRIA,  ASOCIACIÓN
HÚNGARA EN LA ARGENTINA
Se convoca a los Sres. Socios a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el sábado 30 
de mayo de 2009 a las 18.00 horas, en 
Pasaje Juncal 4250, Olivos, para tratar el 
siguiente 

Orden del Día
1º  Designación de dos socios para firmar 
el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance 
General, Cuenta de Gastos y Recursos 
e informe de la Comisión Fiscalizadora 
correspondientes al ejercicio económico 
finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Se recuerda a los socios que si a la hora 
fijada no hubiera quórum, la Asamblea 
podrá celebrarse válidamente 1 hora más 
tarde, cualquiera fuera el número de socios 
presentes.

Martín Zöldi, Presidente

¡Atención! Noticias de 
ARS HUNGARICA

Nuestro primer concierto del año 
se realizará el 

lunes, 1º de junio, a las 20.30 hs.
Velada musical húngaro-checa
Bajo la dirección de Sylvia Leidemann, 
se podrán escuchar la Orquesta y coro 
de Ars Hungarica, con la eximia solista 
de cimbalón Ágnes Szakály (Hungría)
en versiones de música folklórica hún-
gara de grandes compositores y obras 
de Martinu y Dvorak. 
Platea $ 25, pullman (sin numerar) $ 10 

Auditorio de Belgrano, 
Virrey Loreto 2348, Capital. 

Tels. 4783-1783 / 4785-1849. 
(Entradas desde 12 de mayo en el Audi-
torio, lunes a viernes 10-13 y 14-18 hs. 
y desde 15 de mayo en Club Hungária, 
martes a domingo 17.30 a 23 hs.)

El 21 de marzo con 
mucha expectativa 
preparé mis papeles, 
mi mochila y partí 
hacia el Colegio San 
Ladislao, al Zrínyi 
Kör. ¡Era la prime-
ra clase de húnga-
ro nivel inicial para 
adultos! ¿Cuántas 
personas vendrían? 
¿Habría interés? Mu-
chos interrogantes, 
muchas dudas... 

¿Si hubo interés? 
Sí, lo hubo. Ya me es-
peraban algunos estudiantes: unos, 
descendientes de húngaros, otros, 
pareja de algún húngaro, y otros, 
por pura curiosidad. 

¡Qué placer enseñar este idioma 
tan bello pero a la vez tan complejo y 
tan estructurado! Claro, al principio 
todos estaban tensos, quizás sentían 
miedo a lo desconocido o a pronun-
ciar mal. Ningún adulto quiere equi-
vocarse, a todos nos molesta olvidar 
la palabra aprendida, no recordar 
algo que ya nos explicaron o que 
algo no nos salga bien de entrada. 
Aprender un idioma totalmente 
desde el vamos puede llegar a ser 
muy frustrante, y a cierta altura de 
nuestras vidas ya no queremos más 
frustraciones. 

Sin embargo, aprender un idioma 
también es divertido, y superar las 
barreras del miedo produce, a su 
vez, mucha satisfacción, mucho 

Aprender el húngaro:

Ya largamos...

orgullo al darnos cuenta de que 
somos capaces de enfrentarnos a un 
idioma tan particular, como el hún-
garo. El grupo de doce entusiastas 
es brillante. Nos divertimos, nos 
reímos, nos ayudamos unos a otros, 
cantamos, jugamos y además apren-
demos este idioma tan fascinante. 
Con apenas tres clases ya hemos 
logrado muchísimo.

¡Me alegro mucho de que haya 
tantos interesados y que tengan tan-
tas ganas y tan buena predisposición! 
Sé que vamos a llegar lejos...

Susana Benedek
P.D: Si alguien se entusiasma aho-

ra, si alguien tiene ganas de incor-
porarse, adelante, nomás! Abrimos 
otro curso. Solamente tienen que 
avisarnos. Y puede ocurrir que haya 
algunos que ya hablen el húngaro, 
o tengan nociones generales, y no 
sean principiantes: también comuní-
quense con nosotros, porque con un 
mínimo de cuatro personas abrimos 
cursos nuevos. 

¡No lo duden! ¡Comuníquense!
VER AVISO EN ESTA PÁGINA

CARTAS  
DE  

LECTORES
Veredas de la ciudad 

Señor Director:
“Quería agradecer al gobierno de 

la ciudad por haber contestado a mi 
inquietud sobre el arreglo y desarre-
glo de las veredas de Buenos Aires 
y sobre que el gasto de los mismos 
lo asumió la empresa a cargo de la 
obra (15/2). 

Faltaría sólo un detalle: ¿podría el 
gobierno poner unos carteles en la 
vereda del Zoológico, sobre República 
de la India, con una leyenda como «No 
deje lo que su perro deja», o mejor 
aún: «Usá bolsita o te quitamos el pe-
rro»? Es una lástima que, después de 
tanto gasto, la vereda sea intransitable 
porque, literalmente, es un baño públi-
co perruno. De paso: va mensaje a los 
responsables de sus mascotas.”

Susana Sebess
(Edición impresa La Nación, 26.3.2009)

Alberto Asseff (*):
Sería revolucionario que 

reine el respeto
…Cuando hacemos una introspec-

ción, una suerte de balance no conta-
ble, me parece que en una reflexión 
colectiva la columna del debe muestra 
una abultada falta de respeto. No res-
petamos al prójimo, las autoridades 
no nos respetan, no respetamos a las 
leyes. Somos el reino de la carencia 
de respeto. Es un descomunal déficit 
extrafiscal.

En tiempos en los que se cacarea 
progresismo, aunque siguen muriendo 
ocho niños desnutridos por día y la co-
rrupción contra el patrimonio común 
no cesa ni tiene castigo, bien valdría 
que los argentinos del llano nos propu-
siéramos instaurar el respeto en todo 
el país y en todos los ámbitos. Sería 
reconstruir los cimientos de nuestra 
sociedad y estaríamos haciendo una 
revolución no estridente y suprapro-
gramática. Seria revolucionario que 
reine el respeto. Es la propuesta hoy 
ausente de la agenda, pero indispensa-
ble para volver a ser una comunidad
(*)Presidente de UNIR - Unión para la 

Integración y el Resurgimiento. 
Comunicado de prensa 23.12.08 - 
Carolina Abeldaño
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1º Mateo Petinato
1º Milagros Barrios
2º Maximiliano Lutz
2º Agustín Cañizares
El arma de competi-

ción para los menores es 
el florete. Este es un buen comienzo de 
año. ¡A seguir entrenando con ganas!

En el último ranking 
nacional de Cadetes y Juve-
niles (Mendoza, 28/3/09), 
Guido Mulero ganó Ca-
detes y Péter Gavajda 
también hizo podio con 3º 
puesto en sable.

En Juveniles ganó en 
sable László Gáspár.

Guido Mulero está en 
este momento en Irlanda (Belfast), enviado 
por FAE,  disputando como único represen-
tante argentino en el arma sable, tanto en 
Cadetes como también en Juveniles. 

*
El sábado 4 de abril tuvo lugar la 1ª 

Prueba de Ránking Metropolitano Infan-
til de la FECBA en las instalaciones del 
CeNARD.

En esta oportunidad, los menores del 
Club Hungária obtuvieron los siguientes 
resultados, cada uno en su categoría:

1) ¿Qué es el dengue?
Es una enfermedad aguda, 

producida por un virus que se 
transmite a través del mosqui-
to Aedes aegypti infectado. 
Generalmente es de corta 
duración y el paciente no tie-
ne complicaciones (dengue clásico); sin 
embargo, puede desarrollarse una forma 
grave de enfermedad conocida como 
dengue hemorrágico.

Dengue Clásico (DC)
Los individuos que desarrollan dengue 

clásico suelen tener fiebre, dolor de 
cabeza, dolor muscular, náuseas, vómi-
to, dolor detrás de los ojos, exantema 
(ronchas, sarpullido) en cuello y tórax 
principalmente.

Dengue Hemorrágico (DH)
El dengue hemorrágico es una compli-

cación del dengue y se caracteriza por 
disminución de líquidos en la sangre.
2) ¿De dónde viene el dengue?

Los primeros casos que se notificaron 
como dengue es probable que tuvieran 
origen en África y en el continente asiá-
tico; luego la enfermedad llegó a América 
Central y después a Sudamérica.
3) ¿Hay cura para el dengue?

Generalmente el dengue es una en-
fermedad autolimitada: se cura sola. 
Lo importante son los cuidados que se 
deben tener para el paciente en la fase de 
enfermedad; por eso es importante que 
acuda al hospital o al médico en caso de 
sospechar que tiene dengue.
4) ¿Cómo saber si tengo dengue?

Si presenta fiebre y habita en áreas don-
de hay dengue, debe acudir a un centro 
de salud para que sea el médico quien 
determine si tiene dengue. Los síntomas 
se parecen a una gripe muy intensa pero 
sin los signos respiratorios (sin mucosi-
dad, sin tos, sin estornudos).
5) ¿Cuánto tiempo dura la enferme-
dad?

El período de incubación del dengue 
es de 4 a 10 días a partir del contacto 
con el virus. La enfermedad dura hasta 
15 días.
6) ¿Se puede contagiar de persona a 
persona?

No, una persona enferma no contagia 
a otra. Se transmite por la picadura del 
mosquito infectado con el virus.
7) ¿Se muere el mosquito al contagiarse 
del virus?

No, el mosquito no se enferma ni muere, 
ya que él sólo es un vector que transporta 
el virus.
8) ¿Cualquier mosquito puede trans-
mitir el dengue en América?

No. Sólo el Aedes aegypti, el cual puede 
tener lugar de reproducción que comparte 
con otros mosquitos.
9) En las grandes ciudades como Cór-
doba, Rosario o Buenos Aires, entre 
otras, ¿hay mosquitos transmisores 
del dengue?

Sí. Los virus de dengue pueden ser in-
troducidos en estas áreas por viajeros que 
son infectados mientras visitan otras áreas 

de los trópicos donde el den-
gue existe comúnmente. En las 
zonas templadas como Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Fe, la 
Mesopotamia, los mosquitos 
cesan su actividad con el frío, 
pero al año siguiente eclosio-

nan nuevas progenies de mosquitos con 
huevos depositados el año anterior que 
pueden ser viables por un año.
10) ¿Cada qué tiempo se fumiga?

La fumigación se realiza en áreas de 
riesgo de transmisión de la enfermedad 
de dengue, simultánea con actividades 
larvarias y control físico del mosquito, 
en un ciclo rápido únicamente en caso 
de emergencia o brote, previo aviso a la 
comunidad para su participación.
11) ¿Cómo son las hemorragias del 
dengue?

Pueden presentarse en cualquier región 
del cuerpo, como moretones o sangrados. 
El dengue hemorrágico es la variante 
potencialmente letal de la enfermedad. 
La tasa de mortalidad del dengue hemo-
rrágico es de alrededor del 5%, y con 
tratamiento adecuado puede reducirse a 
menos del 1%. La mayoría de los casos 
mortales se dan en niños y en jóvenes, 
cuando la consulta médica es tardía.
12) ¿Me puedo morir de dengue?

Si la atención médica no es recibida a 
tiempo, la enfermedad puede complicarse 
y se aumenta el riesgo de morir.
13) ¿Qué medicamentos se tienen que 
tomar en caso de dengue?

Sólo los indicados por su médico.
14) ¿Por qué no puedo tomar aspirinas 
para el dolor de cabeza cuando tengo 
dengue?

Porque la aspirina (el ácido acetilsali-
cílico) en casos de dengue hemorrágico 
puede favorecer justamente el desarrollo 
de hemorragias. Estrictamente, tiene un 
efecto antiagregante, que se entiende 
como anticoagulante (no se coagula la 
sangre).
15) ¿Hay vacuna contra el dengue?

En este momento aún no hay vacuna 
contra el dengue.
16) ¿El uso de repelente me protege?

Sí, principalmente en lugares donde 
existen muchos mosquitos y riesgo de 
contraer alguna enfermedad infecciosa.
17) ¿Qué hago si me pica un mosqui-
to? ¿Es una urgencia? ¿Llamo a un 
médico?

Generalmente nos pican muchos mos-
quitos y no nos damos cuenta. No hay 
razones para entrar en pánico ni para 
angustiarse. Es posible que no sea un 
mosquito Aedes aegypti y si lo fuera, es 
probable que no posea el virus.

Es importante que usted acuda a 
su médico, para que sea un experto 
quien pueda determinar el diagnóstico 
preciso. 

Jorge Caracostantogolo
Coordinador de la Red de Helmintología de 

la FAO para América Latina y el Caribe
Instituto de Patobiología - INTA Castelar 

- 011 4621-0443 int. 33
(Agradecemos a István Bakos, Resistencia)

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA 
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

*  un deporte moderno *
FORMACIÓN - RECREACIÓN - COMPETENCIA 

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

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

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

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

esgrima hungária

Ingredientes:

Leche    500 cc
Azúcar    125 gr
Huevos        3 u
Pan Brioche o dulce 
(cortado en cubitos chicos) 100 gr
Pasas maceradas en ron 
(del día anterior)       60 gr
Azúcar    100 gr
Agua hirviendo   100 gr
Crema chantilly   100 gr

Preparación:
Colocar en un bol la leche junto 

con el azúcar y los huevos, batir bien 

EL  RINCÓN  DE  MAUSI
¡Económico, pero riquísimo!

BUDÍN DE PAN CON PASAS AL RON
todo junto e incorporar el pan en cubitos. Esperar 
un poco a que el pan se hidrate con la leche, e 
incorporar las pasas maceradas en ron. Revolver 
bien y reservar.

Preparar un caramelo en una sartén de teflón. 
Esperar a que tome un color dorado claro e 
incorporar el agua hirviendo de golpe, revolver 
bien hasta que se disuelva por completo todo el 
caramelo.

Verter el caramelo en la base de un molde de 
budín, luego incorporar delicadamente la pre-
paración del budín de pan. Colocar el molde de 
budín sobre un baño maría, tapar con un aluminio 
enmantecado y cocinar por espacio de 45 minutos 
a 1 hora.

Dejar enfriar por completo, retirar el aluminio y 
desmoldar sobre una fuente ovalada. Servir con 
la crema chantilly.

El 1º a la derecha 
es Guido Mulero, 
contemplando con 
satisfacción la me-
dalla dorada que 
acaba de recibir 

László Gáspár 
reflexiona 
después de la 
práctica 

Información sobre dengue Charles Forelle:
Para Hungría, el sistema de pensiones es una bomba de tiempo

Para entender por qué la crisis económi-
ca de Hungría está poniendo en peligro a 
Europa del Este y el resto del continente, 
considere el caso de Tamás Szabó. 

Hace un año Szabó, de 40 años, se dirigía 
al trabajo en su motocicleta cuando un auto 
dobló de improviso y chocó contra él. Ahora, 
Szabó dice que tiene problemas para mover 
su tobillo izquierdo. No puede cargar cajas, 
asevera, lo que limita su carrera como chofer 
de camión. No ha buscado aprender otro 
oficio y no está seguro si puede encontrar 
un nuevo empleo. 

Hace unos días, Szabó caminó con difi-
cultad hacia el mostrador de la oficina que 
procesa las solicitudes de pensiones estatales 
para presentar sus documentos. Las proba-
bilidades de que reciba cheques mensuales 
del gobierno con sumas parecidas a las que 
ganaría si estuviera trabajando, durante el 
resto de su vida, son altas. 

Hungría, un país de 10 millones de habi-
tantes, tiene tres millones de pensionados. 
Además de enviar cheques a los jubilados, 
el gobierno otorga beneficios especiales a 
las víctimas de accidentes, veteranos de la 
policía y el ejército, incapacitados, alcaldes, 
viudas, agricultores, mineros y artistas “ex-
celentes y reconocidos”. El húngaro prome-
dio se jubila a los 58 años y sólo un 14% de 
la población de entre 60 y 64 años trabaja. 

Las obligaciones del sistema de pensiones 
están en el centro del desorden económico 
que ha estremecido la política húngara. Du-
rante años, Budapest ha acumulado déficit 
fiscales para financiar los programas sociales 
y la cuenta anual del plan de pensiones ahora 
supera el 10% del Producto Interno Bruto. 
El gobierno colocó bonos para financiar 
esos gastos. En octubre, sin embargo, los 
inversionistas dejaron de comprarlos. El 
Fondo Monetario Internacional proveyó 
un rescate de emergencia para que Hungría 
pudiera pagar sus cuentas, pero muchos 
inversionistas internacionales huyeron del 
país, derribando el florín y ensombreciendo 
el panorama económico. 

Hungría representa el mayor desafío 
asociado a la crisis financiera global para 
la Unión Europea, la cual debate intensa-
mente cómo puede intentar un rescate o si 
debe hacerlo. La economía del país es 10 
veces mayor que la de Islandia, el país que ha 
sido víctima del mayor colapso en Europa. 

Problemas similares con el déficit y de-
clives en su divisa han golpeado a la vecina 
Rumania, que espera firmar el miércoles un 
acuerdo con el FMI para recibir un paquete 
de ayuda de 19.000 millones de euros (US$ 
25.600 millones). 

La República Checa, Polonia y otros paí-
ses en el Este europeo - que se encuentran 
en una situación un poco mejor gracias a 
sus finanzas más saludables - temen que 
si la economía húngara se desploma, los 
inversionistas abandonarán toda la región. 
Eso afectaría a las economías de Europa 
Occidental que han invertido en sus vecinos 
emergentes. Hungría importa grandes can-
tidades de productos de Alemania y toma 
prestado de bancos austríacos e italianos. 

Las pensiones son una carga onerosa 
para las arcas del país. Los empleadores 
y una fuerza laboral de cuatro millones de 
personas aportan al programa de pensiones, 
pero sus contribuciones no cubren todos los 
beneficios que el gobierno otorga. El Estado 
cubre la diferencia. 

Los críticos dicen que Hungría tiene que 
reformar su sistema de pensiones. Muchos 
señalan que les da a los húngaros un incen-
tivo para jubilarse temprano o abandonar la 
fuerza laboral por problemas relativamente 
menores. El FMI, que tiene el apoyo de los 
reformistas, quiere recortes, particularmen-
te de una bonificación-aguinaldo.

Reducir los gastos será difícil, espe-
cialmente en un momento en el que la 
crisis económica y el alza del desempleo 
amenazan con dejar a los más destituidos 
con pocas opciones para sobrevivir. Los 
jubilados mayores acusan a los políticos de 
desmantelar las promesas de la generación 
anterior y abandonarlos. 

Los hombres alcanzan la edad para jubi-
larse a los 62 años, pero pueden retirarse 
antes si cumplen 40 años de servicio, lo que 
les da poco incentivo para que continúen 
trabajando. También hay una infinidad de 
formas, dicen los críticos, para que los em-
pleados se jubilen incluso antes. 

Szabó, el camionero que solicitó su 
pensión a los 40 años, reconoce que podría 
acudir a un curso de capacitación y aprender 
un nuevo oficio. Pero encontrar un campo 
“en el que uno se pueda ganar la vida y ser 
contratado, ese es el problema”, advierte. 
Una pensión, agrega, es la mejor forma de 
garantizar un ingreso estable. 

El premier abdicado, Gyurcsány, había 
propuesto algunos cambios. A partir de 
2006, predicó la austeridad. Propuso recor-
tar la bonificación-aguinaldo y aumentar la 
edad de jubilación a los 65 años, pero no 
antes de 2050. Su sucesor probablemente 
se verá obligado a sugerir recortes más 
profundos que podrían ser particularmente 
perjudiciales para la tercera edad. 
(The Wall Street Journal Americas 25.03.2009 
©La Nación)

Compilado por
Henriette Várszegi
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

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

húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry:  4790-7081

susanabenedek@ciudad.com.ar
Dora Miskolczy: 15-4569-2050 
4706-1598 teodorami7@yahoo.com.ar

playland park
Centro de entretenimiento

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

Para suscripciones y publicidades infórmese en  

ESEMÉNYNAPTÁR  2009. MÁJUS

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

www.arshungarica.com.ar
Cuba 2445 - C1428DHR Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4785-6388 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226
sleidemann@fibertel.com.ar                    szekasym@gmail.com

A Magyar Református Egyház állandó naptára:
Minden vasárnap de. 10 órakor Istentisztelet 
(a hó 2. és 4. vasárnapján spanyol nyelven)

A magyar nyelvű igehirdetések a www.amerke.blogspot.com 
oldalon  olvashatók és meghallgathatók

A „MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ” állandó naptára:
www.mindszentynum.org

Földes Ferenc atya misézik magyar nyelven:
- Minden szombaton 18 órakor a Hungáriában
- Minden vasárnap 11 órakor a Mindszentynumban 
- Minden nap reggel a Mindszentynumban

 Magyar nyelvű gyónás: Cel. 15-3349-9006

A Krisztus Keresztje Evangélikus templomban
Minden 3. vasárnap magyar nyelvű Istentisztelet

CALENDARIO DE MAYO 2009
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Abierta todo el año. 
Atendida por su dueño húngaro 

László Jánszky
Cálida atención y trato familiar. 

Gran parque arbolado. 
Pileta de natación. 

Av. Dra Cecilia Grierson 383 
Los Cocos, Prov. Córdoba

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

Conózcanos en: 
www.hosterialaesperanza.com.ar

Hostería "La Esperanza" 

Embajada de la 
República de Hungría 
www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires
Plaza 1726, (C1430DGF) Bs. As. 
(entre Virrey del Pino y La Pampa)

Tel.: +54-11-4553-4646
Fax: +54-11-4555-6859
mission.bue@kum.hu

Embajador: Mátyás Józsa
Consejero: András Drexler, Ph.D.
Secretaría argentina:
embajadadehungria@arnetbiz.com.ar
Consulado:   V. del Pino 4045 

(C1430CAM) Bs. As. 
Tel.: +54-11-4555-6862

Cónsul:  Zsolt Király
consulate.bue@kum.hu
Atención: martes y jueves, 
de 10 a 13 hs. (Sra.Isabel)

BIBLIOTECA   HÚNGARA 
en el Club Hungária

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

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

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

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

Viajes Corporativos
Viajes de Placer

Eventos y Convenciones

FURLONG-FOX

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN DE JUNIO:  10 de MAYO
(fecha tope de la Redacción para recibir material y/o datos a publicar) 

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

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

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

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

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

Secretaría: Sr. Atilio Rugonyi
Miércoles, jueves y viernes de 19.30 
a 21.30 hs.  Sábados de 15 a 18 hs.
 hungariabuenosaires@gmail.com

HUNGRÍA EN LA RADIO: 
Primer y tercer jueves de cada 

mes, de 11 a 12 hs.: 
Música Húngara

Radio Nacional Clásica 
FM 96.7 MHz. Tel.: 4999-0967

Coordina Ars Hungarica

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

www.digital860.com.ar

Apoyamos al 
único 

periódico 
húngaro de 

Latinoamérica
Círculo Juvenil Zrínyi

Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160
(1646) SAN FERNANDO

Prov. de Buenos Aires
Argentina

E-mai l :                               Tel.: (54-11) 4744-2771
turul@arnet .com.ar                 Fax: (5411) 4746-1779

ERD
ÉLY

I Ingatlaneladás, bérlések, kiadások
Venta y Alquiler de Propiedades

4229-8433 / 4205-1173    
 danielerdelipropiedades@ciudad.com.ar

Hijo de húngaros 55 años busca dama 
húngara o hija de húngaros, 45-50 
años, solt./vda.  s/hijos, sencilla, bo-
nita, p/amistad, pareja formal, fines 
serios, socia en común.  Llamar a:

Péter.  4205-4468 de 20 a 21 hs.

Señor con tít. sec., ingr. en U.P., 
c/exp. en inmob. y ventas en Cía. 
multinac., busca asoc. p/posible 
inversión, ind.-com., lab. de of.
Péter   4205-4468 de 20 a 21 hs.

Május 1, péntek, 12.30 óra: Munka napja. Asado. $ 30.- ital 
nélkül. Asztalfoglalás: 4799-8437 / 4711-0144. Hungária
Május 3, vasárnap, 11 óra: Mindszenty emlékmise Domonkos 
páter halálának 4. évfordulójára. Ünnepi ebéd. 14 óra: Közgyűlés. 
Jelentkezés: 4864-7570 / 4572-3626. Mindszentynum
Május 10, vasárnap, 11 óra: Segélyegylet Közgyűlés. Asado. 
$ 30.- ital nélkül. Foglalás: 4722-0098 / 4729-8092. Szent István 
Otthon (l. SP II)
Május 16, szombat, 16 óra: Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság 
előadás. Bonczos Zsuzsa: Peremország és a pártütők. Hagyomá-
nyos társas tea. Szent László Iskola
Május 16, szombat, 17.30 óra: Kiscserkész beszámoló. Hun-
gária
Május 17, vasárnap, 12.30 óra: Nyugdíjasok ebédje. Tisztújító 
Közgyűlés. Asztalfoglalás: 4244-1674 / 4209-6333. V. Alsina
Május 30, szombat, 12 óra: A Csíksomlyói Madonna ünnepélyes 
visszahozatala Platánosról a Mindszentynumba. Részletek 2.o.-on
Május 30, szombat, 18 óra: Közgyűlés Hungária (l. SP II)
Május 31, vasárnap, 10 óra: Istentisztelet. Utána Tisztújító 
Közgyűlés. Magyar Református Egyház (l. SP II)
Május 31, vasárnap, 11 óra: Pünkösdvasárnapi Mise. Mind-
szentynum
Május 31, vasárnap, 15 óra: Hősök Napja. Chacarita 

JÚNIUS
Június 1, hétfő, 20.30 óra: Magyar-cseh zeneest. Ars Hungarica. 
Auditorio Belgrano. Részletek a SP II oldalon
Június 7, vasárnap, 11 óra: A Csíksomlyói Szűzanya ünne-
pélyes intronizációja a Mindszentynumban. Szentmise. Coral 
Hungaria énekel. Díjmentes közösségi gulyásleves és almás pite, 
a Mindszentynum vendégeként, önkéntes költségmegtérítéssel. 
Jelentkezés 4864-7570 / 4572-3626. 14 óra: Nyílt Választmányi 
gyűlés minden jelenlevő számára. Mindszentynum

Viernes, 1° de mayo, 12.30 hs.: Día del Trabajo. Asado. $ 30.- 
sin bebida. Reservas 4799-8437 / 4711-0144. Hungária
Domingo, 3 de mayo, 11 hs.: Misa Cardenal Mindszenty en el 
4° aniversario del fallecimiento del Padre Domonkos. Almuerzo. 
14 hs.: Asamblea General. Reservas: 4864-7570 o 4572-3626. 
Mindszentynum
Domingo, 10 de mayo, 11 hs.: Asamblea General Asoc. de 
Beneficencia. Asado. $ 30.- sin bebida. Reservas: 4722-0098 / 
4729-8092. Hogar San Esteban (ver p. SP II)
Sábado, 16 de mayo, 16 hs.: Charla: tema político, en húngaro, de 
Susana Bonczos. Té. Círculo Literario húngaro. Colegio S. Ladislao
Sábado, 16 de mayo, 17.30 hs.: Informe audiovisual campa-
mento de lobatos. Hungária
Domingo, 17 de mayo, 12.30 hs.: Almuerzo de Jubilados. 
Asamblea, renovación Comisión Directiva. Reservas: 4244-1674  
4209-6333. Coro Valentín Alsina
Sábado, 30 de mayo: La venerada estatua de la Virgen de Csik-
somlyó retorna de Plátanos a la sede de Mindszentynum. Micros 
desde Mindszentynum y Club Hungária. Comunicarse hasta 20 de 
mayo al 4864-7570 o 4572-3626. Programa: 12 hs. Encuentro en 
Plátanos. Almuerzo a la canasta. Misa. Colocación flores en cementerio 
de las Hermanas húngaras. Vuelta a Mindszentynum en caravana
Sábado, 30 de mayo, 18 hs.: Asamblea General. Hungária 
Domingo, 31 de mayo, 10 hs.: Culto. Luego Asamblea General 
Ordinaria y Electiva. Iglesia Reformada (ver p. SP II)
Domingo, 31 de mayo, 11 hs.: Misa de Pentecostés. Mindszentynum
Domingo, 31 de mayo, 15 hs.: Homenaje a los héroes húngaros. 
Cementerio Alemán. Chacarita

JUNIO
Lunes, 1° de junio, 20.30 hs.: Velada musical húngaro-checa. 
Ars Hungarica. Auditorio Belgrano. Detalles pág. SP II
Domingo, 7 de junio, 11 hs.: Solemne entronización de la Virgen 
de Csíksomlyó. Misa. Canta Coral Hungaria. Almuerzo comu-
nitario s/cargo, sopa gulyás y postre. Contribución voluntaria a 
los gastos. Reservas 4864-7570 o 4572-3626. 14 hs.: Reunión de 
Consejo Directivo, abierta a los presentes. Mindszentynum
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