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Kardos Béla (Sydney):

Mivel járt a csatlakozás és mi annak
eddigi eredménye?

Magyarország 10 évig tartó felkészülés után
már öt éve tagja az Európa Uniónak
Mire költötték el ezeket a forrásokat?
A csatlakozási folyamat rákényszerítette
a magyar vezetést, hogy a múlt század Megduplázódott az ország gyorsforgalmi
90-es éveiben eurokonform szabványokat, úthálózata 1100 km-re. Autópálya vezet
fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi Miskolcra, Debrecenbe, Nyíregyházára,
normákat vezessenek be, korszerűsítsék Szegedre, Dunaújvárosba és Nagykanizsára.
és a fejlett európai partnerek jogrendjéhez Felépült három új Duna-híd és felújítottak
illesszék a jogi szabályozást. Ez nagy ellen- vagy 1000 kilométer közutat. Növekedett
állást váltott ki, és jól látható, hogy mely az ország gáztároló kapacitása, így a januári
területeken nem sikerült mély reformokat gázválságban sikerült elkerülni a gázkorvégrehajtani: egészségügy, nyugdíjrend- látozásokat. Megkezdődött Miskolcon,
Debrecenben és Szegeszer, büntetés-végrehajden a villamoshálózat
tás, igazságszolgáltatás.
felújítása. Budapesten
Ezek a területek társaforgalomba állították a
dalmilag érzékenynek
bizonyultak, és ezért
Combino villamosokat.
ma is a kádári korszak
A csatlakozás a tanulás időszaka volt Manyomait hordozzák.
gyarország számára. A
Magyarországnak az
különböző kiírásokra
EU tagság előnyei nemtöbb mint 685 milliárd
csak a pénzbeli támoforint értékben futottak
gatásokban fejezhetők
be pályázatok. Ez 19 ezer
ki, hanem magában az
pályázat kiﬁzetését eredegységes piacban való
ményezte. A 12 ezernél
részvételből, az áru,
több lezárult projekt és a
a töke, a szolgáltatás,
forrásfelhasználás euróa személyek szabad
pai összehasonlításban
mozgásának és szabad
is magas 94%-os aránya
munkavállalásának biz- amivel Magyarország
tosításából. A csatlakoaz újonnan csatlakozott
zási folyamattal párhuzamosan végbement Magyarország EU-csatlakozásának idő- országok között az 5.
10 év alatt az állami pontja 2004. május 1. Másnap ebédre helyen, míg az összes
terítettek végig a Lánchídon a tömeges
tagállam között az első
gazdasági rendszer ra- ünneplésre
Fotó AP
dikális magánosítása és
tízben szerepel -, mind
a magyar külkereskedelem reorientációja. azt jelzik, hogy nemcsak az intézményrendFigyelembe véve a 40 éves szociális orien- szer, de a pályázók is jól vizsgáztak.
táltságú, kelet felé néző és romokban heveAz Unió tagjaként, a külső kontroll nyorő gazdaságot, ez óriási teljesítmény volt, mására, a magyar kormány kénytelen volt
amelynek költségét részben a társadalom áll- intézkedéseket hozni a rossz irányba fordult
ta, részben a külföldi tőkebeáramlás fedezte. gazdasági mutatók korrigálására. Könnyen
Az EU csatlakozás fontos politikai hajtóerő Izland sorsára jutott volna Magyarország, ha
volt ebben a folyamatban. A taggá válást az Unión kívül éri a gazdasági világválság,
követően az új tagországok kivitelének így viszont, mind az EU, mind az IMF segítcsaknem 80%-át már unión belüli forgalom ségével sikerült tompítani a válság romboló
adja. A Schengeni Szerződés pedig lehetővé hatását. A Magyarországnak biztosított 25
tette, hogy a magyarok személyigazolvány- milliárd dolláros pénzügyi csomag mellett
nyal utazhassanak Európa 21 országában; az EU azon elvi állásfoglalása is komoly
aki magyar vízumot kap, az Európába lép stabilizáló szerepet tölt be, amelyben kibe, nem csak Magyarországra. Ausztria és nyilvánította, hogy valamennyi tagországát
Németország kivételével (itt még vannak megvédi a pénzügyi összeomlástól.
létszámkvóták) a magyar állampolgárok
A Közös Agrárpolitika reformja - francia
szabadon telepedhetnek le, vállalhatnak segítséggel - olyan irányban folyik, amely
munkát és vehetnek részt a politikai életben előreláthatóan kedvező hatással lesz a mabármelyik tagállamban.
gyar mezőgazdaságra.
A csatlakozás óta Magyarország részt vesz
A határok eltüntetésével az EU olyan
az EU jogalkotásában. Magyar tisztviselők átjárhatóságot biztosít Közép-Európában,
kerültek be az EU intézményekbe, a min- amely végre újra lehetővé teszi a Trianonban
denkori kormány részt vesz a Tanács, a szétszakított nemzetrészeink kapcsolatát, a
Bizottság és a Parlament munkájában. hazai és elszakított magyarság személyiEnnek azonnali eredményeként előbb az kulturális-gazdasági és politikai kapcsolatát,
alkotmányos szerződésbe, majd a Lisz- összefogását. Lásd pl. a Kárpát-medencei
szaboni Szerződésbe is sikerült beiktatni magyar képviselők fórumát, Székelyföld
a kisebbségek védelméről szóló kitételt, fellendülését a magyar beruházások és
valamint, hogy magyar fellépésre parla- turizmus nyomán, a felvidéki magyarmenti és tanácsi vizsgálat indult a vajdasági magyar kapcsolatok 60 éve nem tapasztalt
magyarokat ért atrocitásokra és ezáltal azok erősödését.
2011-ben, az 1. félévben, Magyarország
visszaszorítására.
Magyarország az elsők között teljesít az lesz az EU Tanácsának soros elnöke, Beleurópai fejlesztéspolitikában. Öt éves uniós giummal és Spanyolországgal osztozva egy
tagsága fejlesztési forrásának mérlege 8,5 18 hónapos elnökségi cikluson. A 2010 első
milliárd euró, ami kb. 2500 milliárd forint. felében elnöklő Spanyolországgal, valamint
Ez az összeg 2013 végéig 25 milliárd euróra a 2010 második felében elnöklő Belgiummal
fog nőni, ami kb. 7500 milliárd forint.
alkot majd egy csoportot. 
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Tollas Tibor: (*)
Füstté vált törzsünk nyers szagát
már nem érzik az unokák.
Gyökerünk él a föld alatt,
tavaszok feltámasztanak.
Fiatal ágak tenyerén
hajdani ütések, sebek
fájdalmát beszövi a fény,
s kizöldülnek a levelek.
Kínoktól csavart törzseink
Némán is felkiáltanak,
zöldkendős, síró asszonyok:
fák siratják a holtakat.
(*) Irgalmas fák – A máglya éneke

Saáry Éva (Lugano):

AZ ÍRÁST MEGTALÁLJÁK…
1945-ben írt naplójegyzeteim olvasása közben

Nyolcvanadik évemhez közeledve, úgy olvasom 1945-ben, 15
éves fejjel írt naplómat, mint egy idegenét
(akár unokáim szólnának belőle hozzám).
Az akkori fiatal lány nem bőbeszédű.
Tőmondatokban számol be az életéről, de
az apró, gyerekes megjegyzések mellett
(mint például, hogy „ma ettem először sárgadinnyét” vagy „egy nagyon csinos ﬁatal
katonát láttam, alig tudtam levenni róla a
szememet”) súlyos dolgokat közöl.
A naplóírást Budapest ostroma után,
májusban kezdi. A város még ájult állapotban van. Nyárra jelenik meg a villany, a
gáz. A villamosok is csak itt-ott kezdenek
közlekedni. A hidak felrobbantva, csónak
(motorcsónak?) bonyolítja le a két part
között a forgalmat.
Az orosz katonák garázdálkodásának
nincsen vége. Betörnek a lakásokba s „titkos
leadó” keresésének ürügyén zabrálnak.
Megkezdődik lassan az iskola, de „vérforraló”, mikor a Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium igazgatója arról beszél, hogy
a szovjet csapatok „felszabadítottak” bennünket, és „hálásaknak” kell nekik lennünk.
Természetesen az orosz nyelv tanítása is
beindul. Egyelőre hirtelen előrántott, alkalmi
tanárokkal (gyakran visszatért hadifoglyok),
de a kommunista hatalom nem rendezkedett
még be véglegesen. Létezik lelkigyakorlat, Mária kongregáció, s a Hercegprímás
beszédének a meghallgatására kivonulnak
az iskolák a bazilika elé. Pislákol a remény:
„guggolva is ki lehet bírni.”
A kislány édesapja (aki vöröskeresztes
páncélvonaton volt orvos) a muraközi
partizánok táborából szabadul. Balatonkenesei házát teljesen kirabolva találja (a
bőrszékeket is megnyúzták), de legalább
nem érte bombatalálat, mint a környező
épületeket. Él mindenki.

Szeptember 12-én - Palacio San Miguel

Szállingóznak a hadifoglyok. Veress
Zoltánnak a Donnál lefagytak az összes lábujjai, Pál György pedig Auschwitzból jön,
ahová paciﬁsta nézetei miatt vitték. Onnan
érkezik régi fényképészsegédjük, Nelly is.
Náluk dolgozik egész izraeli kivándorlásáig.
Sok mindent mesél. Többek közt azt is, hogy
a haláltáborban sínylődők egy részét a várva
várt oroszok gyilkolták meg. (Erről ma sehol
sem esik szó!)
A budapesti lakások (a megmaradtak!) igen
rossz állapotban vannak. Nincs ablaküveg,
nincs fűtés. Akinek cserépkályhája van, még
szerez valahonnan nagynehezen fát, de a
radiátoros házakban vaskályhát vesznek, az
utcára eresztve a füstöt…
Sok épület teljesen kiégett. A naplóíró
édesanyjának Böszörményi úti fotóüzlete
is! Takarítani kell az üszköt, az emberi
ürüléket.
Nehezen indul meg a munka: Először az
orosz katonák jönnek fényképet csináltatni.
Oda kell tenni nekik a vörös terítővel fedett
asztalt, a telefont, a műpálmát. Könyöklő
pózban felhúzzák a gimnasztyorka ujját,
hogy jól lehessen látni a lopott karórákat!
A hosszú pinceélet és az éhezés legyöngítette az emberek szervezetét. „Évike”
augusztusban háromhetes (!) szörnyű
inﬂuenzán esik át. Közben kapják a tífuszoltásokat!
Az élelmiszer kevés. Az asszonyok „batyuznak”. Gyakran vagon tetején utazva
vidékről hoznak krumplit, lisztet (értékes
arany ékszereiket cserélve el). Az utazás
néha napokig tart.
Folyt. a 2. oldalon
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2. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

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.
Tisztelt argentínai magyarok,
kedves honﬁtársak!
Családi, egészségügyi problémák miatt
2009. július 13-án végleg elutazunk Argentínából.
Örülök, hogy megismerhettem a Buenos
Aires-i magyar közösség tiszteletre méltó,
nagyszerű, magyarság-őrző, Magyarországszerető tagjait.
Köszönöm az együttműködést, segítséget
és kedvességet, amelyet e rövid idő alatt
itt-tartózkodásom során a magánéletben és
munkámban is tapasztaltam. Természetesen
az AMH hírein át az interneten rendszeresen
ﬁgyelemmel kísérem majd a közösség sorát.
Családom nevében is jó egészséget, magyarság-őrző munkájukhoz további kitartást,
magánéletükben sok örömet kívánok!
Buenos Aires, 2009. július 6.
Tisztelettel
Király Zsolt konzul és családja
----Kedves Szervezők!
A cserkészbál támogatására vonatkozólag
bejelentem, hogy úgy, mint az elmúlt hat évben
FŐVÉDNÖKI hozzájárulással támogatom az
idei bált is. Ölelés
Dr. Orbán László, Laci
----Kedves Zsuzsó!
Az ember nem egyszer akar valamit csinálni, amit azonban sosem képes megtenni. Ez
történt velem, mert már régóta gondoltam,
hogy írok Neked pár sort, hogy gratuláljak az
Argentínai Magyar Hírlap remek szerkesztéséért és kiadásáért, mert ez a hírlap nemcsak
személyi örömet szerez nekem, hanem sok-sok
külföldi környezetben élő magyarnak is az
összeköttetés egyetlen szálát adja a régi, de
azért sosem elfelejtett hazához.
Most azonban erőt vettem és írom e sorokat.
Otthon élő unokatestvérem küldte el nekem
Gyimóthy Gábor „Nyelvlecke” című versét,
amit az AMH 2008. júniusi számában már
olvastam. Te közölted, mert úgy vélted, hogy
valaki valami értékes gondolatot fejezett ki és
azt nyilvánosságra kell hozni. Biztos, hogy ez
esetben ez egy jó elhatározás volt!
Bár nem élek a múltban, sokszor visszaemlékszem a régi időkre, amikor például édesapád („Kespis”) balatoni kiruccanásunkból autóval hazavitt engem Budapestre. Hogy miért,
azt máig sem tudom. Csak ilyen dolgokat még
az évek múlása sem töröl az emlékezetemből.
Akkor még szegény jó bátyád három-négy
éves lehetett, de már remekül énekelte a katonai indulókat! Kedves Zsuzsó, szeretettel
küldöm Neked kézcsókjaimat
técsői Móricz Iván
----Kiss Piroska kedves Olvasónk kapott híreket a
Vajdaságból – és megosztja velünk. Így írja:
Kedves Zsuzsó!
Itt küldöm egy magánlevél másolatát,
amelyet egy vajdasági barátnőm írt a napokban, hogy médiai nagyítás nélkül, eredetiben
lásd, hogyan is vannak, hogyan élnek. Ez
egy tipikus nagycsalád, vallásos emberek,
a háború idején úgy döntöttek, sehova sem
mennek, hanem a Jóistenre bízzák magukat,
....AZ ÍRÁST MEGTALÁLJÁK....

S apró, ma nevetségesnek tűnő részletek:
a rádiónak csak a belső szerkezete van meg,
fából kell neki dobozt készíteni; iskolatáska
helyett szatyrot vásárolnak a diáknak; s karácsonyi ajándékul 120.000 pengőt kap (ami
azonban alig ér valamit), és sorolhatnám…
*
A naplóíró kislány sokat olvas (egy év
alatt majd 30 könyvet!), s nem is akármit.
A címeket gondosan felsorolja (A ﬁlozóﬁa
nagy rendszerei, Beethoven és a magyarok, Tolsztoj Feltámadás, Herczeg Ferenc
Bizánc, Krúdy Három király…), s mindenhez szigorú, egyszavas megjegyzéseket
tesz: „jó”, „érdekes”, „tűrhető”, „se füle,
se farka”…
Gyakran jár moziba, s csak azon háborog, hogy az „Ugocsát” „Vörös csillagra”
keresztelték.
A hősies ellenállást dicsőítő német UFA
ﬁlmek (Stukák, Lützow sasok…) helyett
megjelennek a sokáig nélkülözött amerikaiak, mint a Waterloo Bridge, az Olajváros, a Modern idők, Gilda és a Hét ten-

és Újvidéken maradtak.
Kérded, hogy a magyar kormány nem tesz-e
valamit a túlkapások miatt? Milyen kormány?
Magyarországon a helyzet teljesen kaotikus.
Már úgy állnak a dolgok, hogy mi imádkozunk
az anyaországi magyarság megmaradásáért,
mi, akik határontúli „törvénytelen gyermekei”
vagyunk…
A dolgokat megnehezíti, hogy az anyaország botrányai miatt a magyarság tekintélye
leromlott. Rossz a helyzet a Felvidéken is,
de szerencsére a kettős állampolgárság viszszautasítása bennünk megerősítette a nemzeti
megmaradás érzését!
Azért küldtem el Neked a levelet, hogy a
való igazságról tudd meg a dolgok állását.
Szeretettel ölellek
Kiss Piroska, jelenleg Magyarország
„Drága Piroska!
Hallottam az örvendetes hírt, hogy egy új
élet jött a világra - a te unokád. Isten éltesse
erőben, egészségben a kis jövevényt, a boldog
szülőket és a csodálatos nagymamát, akinek
meleg szívére, mindent elrendező gondoskodására és ﬁnom humorára ilyen öregedő fejjel
is olyan jó rágondolni.

Érettségi után, Újvidéken

Mi jól vagyunk. A gyerekek megnőttek mind
a négyen! Az utolsót, Borkát most vették fel
a gimibe. Tizenketten vannak, mint az apostolok. A képen láthatod, a ballagási bál előtt,
elöl balra, zöld ruhában. De vannak másfajta
hírek is ám. Anyukámnak házát felgyújtották
Szenttamáson, egyike volt a legszebb polgárházaknak. Azóta nálunk van. Nem tudom, ki
gyújtotta fel. A teteje teljesen leégett, a kiskonyha és a fészer égtek még. Amolyan tízezer
eurós kár keletkezett. A rendőrség mélyen
hallgat az ügyről. Nem is merem ezt nagyon
mondogatni, de remélem te megérted.
A magyar-verések sajnos napirenden vannak. Laci ﬁam gimista volt, amikor a Petőﬁ
kultúrkörből kijött egy magyar bálról a barátjával. Észrevették, hogy három ﬁú követi
őket. Ők tovább mentek a barátjával, matek
versenyre készülődtek, és arról beszélgettek.
Ezek utolérték, beléjük kötöttek és Lacit
megverték. Laci a legvadabb támadóját felismerte. A Teslába járt valamikor. Felhívtam
telefonon a gyereket és megkérdeztem: miért
tette? „Csak úgy” - volt a válasz. Felhívtam az
édesanyját, az csak azt mondta, nem igaz, az
ő ﬁa nem tett ilyent - és letette a kagylót. Én
annyira felháborodtam, annyi gyűlölet telepedett a lelkemre, hogy hónapokig nem mertem a
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A kolónia búcsúzott Józsa Mátyás nagykövettől

Józsa Mátyás magyar nagykövet mandátuma lejártával hazautazott családjával
együtt Magyarországra, hogy a Külügyminisztériumban megkezdje az új hatásköréhez
tartozó föladatok elvégzését. A nagykövetségen tartott fogadás szívélyes, barátias
hangulatát előzőleg is már jó néhányszor

tapasztalhattuk az itt képekkel bemutatott alkalmakon, amelyeken a különböző
intézményeinknél lezajlott búcsúztatókat
láthatjuk. Kívánunk Józsa Mátyásnak és
Gabriellának zökkenésmentes visszaszokást
a magyar életbe, gyermekeiknek pedig sok
barátot az új iskolai környezetükben!
(HKZS)

Hivatalos búcsúfogadás a kolónia részére a nagykövetségen - július 18

Józsa Mátyás nagykövet búcsúszavaiba néhány
kedves emlék is belekeverődik a négyéves
ittlétről…
Fotó Trixi

A díszes vendégsereg megint élvezhette a
nagykövetség fogadásain megszokott ﬁnom és
ﬁgyelmes vendéglátást
Fotó Trixi

A kolónia nevében Zilahi Sebessné Bonczos
Zsuzsa AMH rovatvezető szólal föl kedvesen,
fölidézve az eleinte nehezen beinduló barátkozást
a nagykövet házaspárral
Fotó Trixi

A Valentín Alsina-i Magyar Dalkör méltó jelenléte! Szénási Pál elnök és felesége Katalin szép
emlékplakettet nyújt át a búcsúzó diplomata
házaspárnak. Mögöttük a Dalkör aktív üv. titkára,
Papp Antal
Fotó Jakab

Július 5-én a hagyományos Szent László ünnepi ebéden búcsúztatták
a Józsa házaspárt, közös szervezésben a Mindszentynummal (Fotók Jakab)
P. Földes Ferenc imája a
Szent László emlékmise
alatt. A háttérben Bobrik
György, Mindszentynum
alelnök
A nagykövet házaspárt körülveszik b.-j.:
Terek Zsóﬁa és Redl
Erzsébet, a Magyar
Irodalmi és Kultúrtársaság előadásainak
koordinátorai, és v.
Vattay Miklós, a Vitézi
Rend képviseletében

Július 6-án az AMISZ búcsúvacsorája a gyűlést követően, a Mindszentynum éttermében
(Fotók Jakab)

Folyt. az átellenes oldalon
Folyt. az 1. oldalról

ger ördöge (amit háromszor is megnéz a
főszereplő délceg kalózkapitány, Errol Flynn
miatt). Látványos revük Rökk Marikával és
pazar mesék (Bagdadi tolvaj, Óz, Walt Disney „Hófehérkéje”, „Hamupipőkéje”…)
Vannak már orosz ﬁlmek is, de egyelőre
inkább történelmiek: Rettenetes Iván, Kutuzov, Megvédjük Cáricint…
A magyar vígjátékok sem vesztek ki: A
hölgy egy kissé bogaras, Kölcsönkért kastély, Maga lesz a férjem, de ezeket, felnőttes
fölénnyel, gyakran „limonádénak” minősíti.
(Milyen meghatottan nézem ezeket a derűs
alkotásokat viszont most, öreg fejjel, a svájci
havasok lábánál!)
*
Érdekes az élet! Sok, nagy érték helyett
gondosan megőrzött ilyen „fölösleges”,
apró dolgokat, mint például ez a napló.
Kis, tépett, kockás füzetke. Sejthette-e az
akkori bakﬁs, hogy sorai a 21. század elején
mennyire gondolkodóba ejtenek majd egy,
az élettel már leszámolni készülő asszonyt?
– „Az írást megtalálják…” 

Puricelliné Dobosi Szabó Éva AMISZ elnök
átnyújtja az ízléses argentin gyapjúkendőt
a búcsúzó nagykövet házaspárnak

Az AMISZ vezetősége az Intézmények
képviselőivel a vacsora előtt

Július 8-án Búcsúvacsora a Hungária Egyesületben

(Fotók Trixi)

Még
koccintások előtt:
b.-j.: Zöldi
Márton
Hungária
elnök a
búcsúzó
nagykövettel

A két
ﬁrst lady
(b.-j.):
Józsáné
Gabriella
és
Zöldiné
Cristina

A Hungária elnöke
emléktárgyat nyújt át
a nagykövet házaspárnak:
egy alpakka-szegélyű fényképkeretet

2009. Szeptember

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Véleményfórum
Stirling György (Eger):

Ötvenhat apoteózisa Egerben

Évek óta minden nyáron megrendezésre kerül Egerben a nemzetközi
Slow Film-fesztivál, ahol általában
olyan különleges filmalkotásokat
mutatnak be, amelyeket nem tűznek
műsorra a ﬁlmszínházak. E keretben
régi mulasztást pótolt júliusban az
Uránia ﬁlmszínház: bemutatta Kovács
Klaudia A lyukas zászló (Torn from
the ﬂag) című, többszörös díjnyertes
1956-os dokumentumﬁlmjét, amely
először július 25-én került a közönség
elé, majd a nagy érdeklődésre való
tekintettel a fesztivál utolsóelőtti napján, 30-án másodszor is levetítették.
A nézők mindkét vetítés után hosszú
tapssal fejezték ki tetszésüket.
USA-ban a ﬁlmet a magyar forradalom 50. évfordulóját követően,
2007-ben mutatták be, majd több
külföldi filmfesztiválon szerepelt
és hat díjat nyert, azonban érthetetlen okból csak éppen Magyarországon nem láthatta a nagy-közönség. A ﬁlm alkotója, az egri születésű
Kovács Klaudia producer most elérte,
hogy ﬁlmje szerepelhessen az idei fesztiválon. A teljes estét betöltő ﬁlmalkotás - amely az 1945-től 1991-ig tartó
időszakot öleli fel - 9 évi munkával
készült olyan kiváló szakemberek,
mint az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos, az az óta elhunyt Kovács László
operatőr és Hules Endre író-rendező
közreműködésével.
A lyukas zászlót már az 1. napon,
díszbemutató keretében láthatta a
közönség. A vetítés után Kovács
Klaudia elmondta, hogyan fogant
meg benne a ﬁlm ötlete és született
meg a story, válaszolt a közönség
köréből feltett kérdésekre és vázolta
azt széleskörű társadalmi mozgalmat,
amely a ﬁlm készítése alatt kibontakozott és lehetővé tette a munka
befejezését. Észak-Amerikában közel 2000 magánszemély, magyar
egyház és alapítvány támogatta a mű
tető alá hozását és az összefogásnak
köszönhetően valósulhatott meg ez
a maga nemében egyedülálló dokumentum.
A ﬁlm hosszú és izgalmas történelmi
korszakot mutat be, kezdve a forradalmat megelőző Rákosi-terror éveitől
egészen 1991-ig, a kommunizmus
összeomlásáig. A nagyhatalmak rivalizálásának jegyében eltelt hidegháborús
időszak feszültségét jól érzékeltetik a
korabeli képek és megnyilatkozások,
de a csúcspontot az 1956 októberében
kirobbant drámai események jelentik.
Az ifjúság tüntetésétől és a Sztálinszobor ledöntésétől az utcai harcokon
keresztül a szovjet tankok félelmetes
felvonulásáig lelkesítő és torokszorító
...Olvasólevelek

képek sorát láthatjuk a ﬁlmvásznon
peregni, majd a forradalom leverését
követő évtizedek hangulatát érzékeltetik a korszak volt főszereplői, akik
közül megszólal a ﬁlmben Ronald
Reagan, Henry Kissinger, Mihail Gorbacsov, Habsburg Ottó, Göncz Árpád,
Pozsgay Imre és még sokan mások.
Beszélnek a ﬁlmben volt szabadságharcosok is, akik győzelemre vitték a
forradalmat, de a szovjet túlerő elől
végül menekülniük kellett. Történeteik a ﬁlm erősségei, és egyrészről
érzékeltetik az elkeseredést, ami a
ﬁatalok kezébe adta a fegyvert, hogy
harcoljanak a szovjet megszállók
ellen, másrészt felidézik azt a lelkesedést, amivel vállalták az egyenlőtlen
(és kilátástalan) küzdelmet a szabadságért. Az akkori idők politikusainak
szavaiból pedig világosan bontakozik
ki az a konklúzió, hogy a magyar
forradalmat a túlerő vérbefojtotta
ugyan, de történelmi szerepeként
olyan csapást mért a Szovjet-unióra,
amit az egészen sohasem hevert ki,
és megmutatta a világnak a rendszer
igazi arcát. S ezzel meg is kezdődött
a hitelét vesztett kommunizmus
hanyatlása, amely végül a bukásához
vezetett.
A ﬁlm külföldön mindenütt siker
volt, noha vannak fogyatékosságai
is. Egyesek a ﬁlm hibájául róják fel,
hogy feleslegesen sok a nyilatkozó,
az interjúalanyok között aránytalanul
sokan szerepelnek olyanok, akik a
barikád másik oldalán álltak, ortodox
kommunisták, volt pufajkások és
ávósok, akiket a nem magyar nézők
nehezen tudnak megkülönböztetni a
tisztességes megszólalóktól. Sokan
kifogásolják a képanyag helyenként
gyenge minőségét, dehát egy ötven
évvel ezelőtt, főleg amatőrök által
felvett archívanyag kópiáján már
nyomot hagy az idő.
Én azonban mint sok évig külföldön
élt szemlélő annyira pozitívan elfogult vagyok minden 56-os anyaggal
szemben, hogy ezeket nem akartam
észrevenni. A kritikus véleményekkel szemben inkább értékelem azok
munkáját, akik bármivel is hozzájárultak 56 megismertetéséhez a nagyvilágban, még ha nem is tökéletes módon.
(A Szerkesztőségben a hivatalos sajtótájékoztatókon kívül kaptunk több jól megalapozott, őszinte vélekedést, pozitív és negatív
színezetű hozzáállásokkal. A pozitívok közé
sorolható t.k. Krakkó Endre és Frigyesy
Ágnes, míg a negatívok közé tartozik t.k.
Szíki Károly és Farkas Péter véleménye.
Alig várjuk, hogy a ﬁlm köztünk is bemutatásra kerüljön, hogy saját véleményünket
is kialakíthassuk HKZS).

Folyt. az előző oldalról

Miatyánkot imádkozni. Csak azt hajtogattam Istennek: Uram,
nem akarok gyűlölni, a bosszú nem az ember dolga...
Mindezt azért mondtam el, mert szeretném megtalálni a
tettest, aki felgyújtotta anyukám házát. Jobb lenne, ha mi ketten elrendeznénk az adósságot. Csak annyit kérnék tőle, hogy
segítsen eltakarítani a romokat.
Látod ilyen az élet.
Mekkorák az unokáid Argentínában? Hogy értekezel velük?
Olyan egzotikus nekünk az az ország, szívesen hallanék róla
többet is. Meddig maradsz Magyarországon?
Szeretettel üdvözöllek benneteket
... Elza, Újvidék”
----Tisztelt Szerkesztőség!
Az elmúlt napokban sikerült találkoznom Nádházi János
Buenos Airesben élő rokonommal. Ellátogatott Magyarországra megismerkedni azokkal a helyekkel, ahonnan nagyszülei
kivándoroltak.
Elődei 1922-ben Gyula városából vándoroltak Buenos Airesbe. Kérésünkre az ott élő rokonok elküldték annak a templomnak az oltár körüli részről készült fotóját, ahol a nagyapját
megkeresztelték. Eljuttatták a tanya fotóját, ahol az elődök
éltek, gazdálkodtak, de amely már sok éve megsemmisült.
Nádházi János itt mély betekintést nyert a „gyökerekbe”.
Most gazdag élményekkel tér vissza Buenos Airesbe. A találkozás elsősorban az ott működő magyar közösségnek és
az Argentínai Magyar Hírlapnak köszönhető. Külön köszönetet mondok Haynalné Kesserű Zsuzsó asszonynak, aki

3. OLDAL

Mint a hű tanítvány, úgy állunk előtte,
Hiszen ő e nemzet nagy, bölcs nevelője,
Szelíd és jó mester
Élete tanulság, emléke örökség,
Úgy daloljuk őt, mint új idők új hősét,
Ki új díszt adott e nagy, szent szónak: Ember!
(Juhász Gyula:
Prológus Eötvös József ünnepére)

La niñez, tu ilusión y tu contento,
la que al darle el saber, le diste el alma.
Con la luz de tu ingenio iluminaste
la razón en la noche de ignorancia.
Por ver grande la Patria tú luchaste
con la espada, con la pluma y la palabra.
(Leopoldo Corretjer:
Himno a Sarmiento) (*)

A szerző megjegyzése: Tudomásom szerint Sarmiento műveinek nincs magyar, és Eötvös munkáinak sincs spanyol fordítása. Rövid írásom elsődleges célja, hogy ráirányítsa a ﬁgyelmet a magyarargentin szellemi-történelmi párhuzamokra és további kutatásokat, fordítómunkát ösztönözzön.

Nemzetnevelők

Milványi Cseszneky Miklós:
Báró vásárosnaményi Eötvös József és Domingo Faustino Sarmiento kortársak voltak, s
bár két különböző földrészen éltek, életpályájuk,
céljaik és eredményeik között nagyon sok a hasonlóság. Ez akkor is így van, ha Eötvös József
békésebb, kompromisszumokra jobban hajló
személyiség volt, mint harcosabb, mondhatni
politikusabb alkatú, s olykor ellentmondásoktól
sem mentes argentin szellemi rokona.
*
A 19. század derekán a Nyugat-Európában
bekövetkezett gazdasági és kulturális fejlődéshez
s polgárosodáshoz képest megkésett de komoly
reformmozgalmak bontakoztak ki a nyugati
civilizáció perifériáján található államok némelyikében. E mozgalmak legfőbb célja az ország
mielőbbi felzárkóztatása volt a haladónak, sikeresnek és műveltnek tekintett államokhoz.
A nemzeti liberalizmus és fejlődés rendszerint
kulcsfontosságúnak tekintette a nép kulturális
színvonalának emelését, a népoktatás, az általános
alfabetizáció ügyének előmozdítását. Nem volt
ez másképp a nemzeti romantika bűvöletében élő
Magyarországon, s a függetlenségét épp csak
kivívó, az önálló nemzetfejlődés útjára lépett
Argentínában sem. Mindkét országban egy-egy
nagy formátumú és jelentős műveltségű politikus
vált az oktatásügy élharcosává: Eötvös József
(1813-1871) és Domingo Faustino Sarmiento
(1811-1888). Mindkettejük eszménye a művelt,
felelős polgár volt, erről álmodtak és írtak dolgozószobájuk magányában, miközben odakünn
gauchók és csikósok kurjantása hangzott, a pampákon félművelt caudillók szava volt a törvény,
s írástudatlan magyar parasztok röghöz kötött
félrabszolgaként robotoltak.
Ideáik és az őket körülvevő valóság közötti
áthidalhatatlannak látszó különbség nem szegte
kedvüket, sokkal inkább a helyzet reális felmérésének igényét erősítette bennük. 1845-ben szinte
egyidejűleg született meg a Sarmiento Facundo-ja
és Eötvös A falu jegyzője. Az irodalmi romantika
fénykorában mindkét alkotás erős realista, mármár szociológiai-szociográﬁai vonásokat mutat.
Sarmiento részben valós történelmi szereplőkkel
mutatja be a „barbárság” és „civilizáció” küzdelmét, de Eötvös alakjai is valósághűen ábrázolják
a feudális vármegyei rendszer korruptságát, a
jobbágyság szenvedéseit. A gauchaje és a bomló
magyar feudális rend barbárságával szemben áll a
művelt, felvilágosult szabadelvű polgár civilizált
világa. Sarmiento a barbárságot köztes állapotnak
tekinti a vademberi lét (ser salvaje) és a civilizált
létforma között, s így hisz benne, hogy a gaucho
a tanulás révén felemelhető, ahogy Eötvös báró
is vallja, hogy a néppel együtt érző felvilágosult
magyar nemes értelmiségi képes a közművelődés
ügyét diadalra juttatni.
Mindkét politikus jellemzője a külföld irányába való nyitottság, a külhoni eszmék és

ezt a csodálatos művet gondolataival, ötleteivel, szorgalmas
tevékenységével életben tartja. Az Argentínai Magyar Hírlap
megrendelése – most a világválság idején – gazdasági akadályokba ütközik, de a honlapjukat mind szélesebb körben
ﬁgyelemmel követik.
Ismételten köszönöm a segítségüket. További erőt, egészséget,
sok örömöt kívánok a szerkesztőség vezetőinek, munkatársainak. Tisztelettel,
Dr. Nádházi Lajos, Magyarország
----Drága Trixi és Zsuzsó!
Megint Rátok gondoltam. Nálatok most tél van, igaz, hogy
nem olyan kemény teletek van, mint itt Kanadában, főleg
Calgaryban.
Az idén mi itt nagyon is
kifogtuk a hideget! Azért
is elhatároztuk, hogy lemegyünk egy kicsit melegebb helyre: Arizonába!
Nagyon szép volt ott az
idő, és élveztük a jó, száraz
meleget. Sokat mentünk
kirándulni, szebbnél szebb
helyeken jártunk. Sedona,
Sátorhelyi Ildikóék
az óriás kaktuszok világa:
Arizonában nyaraltak
annyi kaktuszt még életünkben nem láttunk! Több mint ötven év kell ahhoz,
hogy az első karja kinőjön a kaktusznak. Egész nagy
kaktuszerdők vannak, a nagyobbak elélnek 300 évig is.

gondolatok kritikus alkalmazására való készség.
Eötvös Trefort Ágoston társaságában, 1835-ben
bejárta Svájcot, Németországot, Németalföldet,
Franciaországot és Angliát, s útja során megismerkedett Victor Hugóval és Lamartine-nal.
Sarmiento 1852-ben visszatérvén chilei emigrációjából, Juan Manuel de Rosas [aki száműzetéséig

az Argentin Konföderáció (1835-1852) teljhatalmú
irányítója. Szerk.] bőséges könyvtárában Chateau-

briand, Victor Hugo, Lamartine és Tocqueville
műveit olvassa. Egy évtizeddel később neki
is része lesz világkörüli utazásban, amelynek
során Amerika és Európa oktatási rendszereit
tanulmányozza. Mindketten megismerhették a
politikai emigránsok keserű sorsát is: Sarmiento
többször is Chilébe menekült politikai ellenfelei
elől, s 1848 őszén a báró is a müncheni emigrációt választotta
Az átmeneti kudarcok és a meg nem értettség
azonban nem akadályozhatták meg a hazájuk
felemelkedése és a nemzetnevelés ügye mellett elkötelezett államférfiakat, hogy tovább
munkálkodjanak céljaik elérése érdekében.
1867-ben Eötvös József vallás- és közoktatási
miniszter lesz, törvénybe iktatja a kötelező elemi
iskolai oktatást és lerakja a modern tanítóképzés
alapjait. 1868-ban, a magyar népiskolai törvény
elfogadása előtt alig két hónappal Domingo F.
Sarmientót Argentína elnökévé választották.
Az új államfő teljes tekintélyével kiállt a ﬁú- és
leánygyermekek egyenlő és kötelező oktatása
mellett, s elnöksége alatt alakult ki az argentin
tanítóképzés intézményrendszere.
*
Eötvös József és Domingo F. Sarmiento
annak a 19. századi nemzeti szabadelvű szellemi-politikai irányzatnak volt a képviselője,
amelynek meggyőződése volt, hogy a nemzeti
felemelkedés legfontosabb eszköze a kiművelt
emberfők sokasága, és a sikeres országépítés
fundamentuma a képzett, felvilágosult, a közösségért és önmagáért felelősséget vállaló polgár.
Bár az általuk létrehozott intézmény-rendszerek
maradandónak bizonyultak, eszményeik sokszor
csak hangzatos szólamok formájában maradtak
fenn, s ez részleges magyarázatot nyújthat az
argentin és magyar nemzetfejlődés egyes viszszásságaira. Jorge Luís Borges így írt 1974-ben:
„Nem állítom, hogy a Facundo a legrangosabb
argentin könyv… Csak annyit mondok, hogy
ha példaként állítottuk volna magunk elé ezt a
könyvet, az egész történelmünk máshogy - jobban
- alakult volna.” Borges véleményét Eötvös
József munkáival kapcsolatos analógiaként talán
Magyarországra nézve is megfontolhatnánk.
(*) 1943-ban ülésezett Panamában a közoktatás

képviselőinek Amerika-közi konferenciája, ahol szeptember 11-ét, Domingo Faustino Sarmiento halálának
napját a Tanító Napjának nyilvánították 55 évvel
az elhalálozása után. Ez a dátum az egész amerikai
kontinensre érvényes. Szerk.

Olyan kaktusz is van, ami a test melegétől neked ugrik, tehát
nem ajánlatos nagyon közel menni hozzá.
Józsira is ráugrott az egyik, és belement jól a
tüskéje a lábába… A gyönyörű hegyek egész
másak, mint Kanadában, majdnem rózsaszínű
kőrétegekkel, különleges formákkal…
Viktor öcsém és felesége, Terike eljöttek Los Angelesből. Nagyon jó volt megint együtt lenni és
beszélgetni a régi szép időkről. Főleg följött megint Argentína,
mivel Viktor ott volt még kiscserkész Plátanoson. Az AMH-n
keresztül annyi sok névre emlékezett vissza. Fóthy Gyuszi volt
akkor a parancsnokuk, meg a Gáti Gábor családra nagyon jól
emlékszik, Calabára, stb... Még mint plátanosi növendék az
első magyar tánccsoportban is benne volt, amit ha jól emlékszünk - Trixi, a te Édesanyád tanított
be nekik.
Kár, hogy Buenos Aires olyan nagyon meszsze van ide, mert ott is szívesen töltenénk még
egyszer a telünket és viszontlátni a sok régi és
új barátot!
Képzeljétek el, hogy ki hívott fel Floridából?
Már ezer éve nem hallottam felőle: Kővágó
Norma! Majd egy óráig beszélgettünk, olyan
nagyon jó volt hallani róla és felidézni a régi
kapcsolatokat!
Hát ezzel búcsúzunk is, üdvözlet minden
ismerősnek, sok szeretettel
Tanyiné Sátorhelyi Ildikó, Calgary
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BRAZÍLIAI HÍRADÓ
Szerk. megj.: Két fontos és időszerű téma beszúrásával
ideiglenesen megszakítjuk történelmi sorozatunkat a brazíliai Jaraguáról. Olvasóink megértésére számítunk!

2009. Szeptember
Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

Ünnep São Paulóban:

A gyémántmisés Ödön Atya

Július 12-én ünnepelte pappászentelésének 60. évfordulóját
Linka Ödön Ernő 1925-ben
született Mártonfapusztán. 1944ben öltözött be Pannonhalmán.
1945-ben megkezdte ﬁlozóﬁai és
teológiai tanulmányait. 1949-ben
szentelték pappá. Ennek az eseménynek ebben az évben, július
12-én ünnepelte 60. évfordulóját,
a Gyémántmisét, a Szent Gellért
Apátság templomában.
Ha ránézünk pappászentelésének
dátumára - 1949-re - rögtön az
jut eszünkbe, hogy ez a 24 éves
ﬁatal bencés milyen céltudatos és
Linka Ödön Ernő
bátor volt, hogy éppen ezekben a
bencés atya
keményen és ijesztően beinduló
kommunista években is magára veszi a megálmodott és
felvállalt hivatását, Krisztus követését.
Először szűkebb hazájában, a Dunántúlon végzett lelkipásztori munkát. Itt és ekkor élte át az 1956-ot. Majd
Budapestre került 1959-ben, ugyancsak lelkipásztori
munkára.
1966-ban Jordán Emil Atya látogatott haza Brazíliából, azzal a szándékkal, hogy fiatal segítséget
vigyen a távoli Dél-Amerikába szakadt magyar hívek
pasztorálásához, és a São Paulo-i Szent Imre Kollégium
segítségére.

Magyar bencések 1959-ben, lebegő reverendával, b.-j.: Iróffy Zsolt,
aki a leghosszabb ideig volt a Szent Imre Kollégium igazgatója;
Endrődy Csanád (visszament Európába); Jordán Emil, egyike a
legelőszőr Brazíliába érkezett bencéseknek, Vila Anastációra, az
1930-as évek végén. Később az ő ötlete volt egy ﬁúgimnáziumot alapítani Morumbin. Zseniális, előrelátó egyéniség, pénz-előteremtő,
a nagy tervek kigondolója, megszervezője és kivitelezője; Kögl
Szeverin, aki a Santa Rosa-i (Sta. Catarina állam) szemináriumot
alapította és később a Magyar Múzeumot már fent Morumbin, amikor
Vila Anastációról odaköltöztek; Tóth Veremund 16 éven keresztül a
Dobó Katica l.cs.cs., majd a Dél-amerikai Magyar Cserkészkerület
parancsnoka. 200 valláserkölcsi tanulmány, tankönyv írója; Sarlós
Engelbert első iskolaigazgató. Korán meghalt Fotó archív

Ödön Atya, bevallása
szerint, őszinte örömmel
fogadta ezt a meghívást,
és 1967 augusztusában
már São Paulóban találjuk. Milyen munkát
végeznek Brazíliában a
magyar bencések? - kérdezhette magától a frissen
érkezett. Első állomása a
Vila Anastációi magyar
eredetű plébánia.
1968 végén indul első
külső missziós útjára, egy
már régebben érkezett
A Szent István templom
testvérrel, először nyugatVila Anastáción
Brazília felé. Egyik úticél
Árpádfalva, mintegy 900 km-re São Paulótól. Ide már
1924-től kezdve érkeztek magyarok. Onnan tovább, le
egészen az argentin határig. Ödön Atya kezdi megismerni
hatalmas missziós területét.

Pannonhalma: a szentmártoni apátság bencés közösségéből
származtak el a São Paulóban is tevékeny magyar atyák

Második külső missziós útjára már 1969-ben indul.
Több ezer km-t utaznak vonattal, autóbusszal. Meg-megállnak egy-egy magyar településen, ahol a szórványban
élő magyarok, mint az őskeresztények, pap nélkül őrzik
vallásukat, keresztény hagyományaikat. A hívők magatartása a szertartások alatt a legfegyelmezettebb. Az atyák
misét mondanak, áldoztatnak, keresztelnek, esketnek,
újházasok házát megáldják. Hibátlanul zengnek a régi
magyar miseénekek. „Az áhítatot nem lehet szavakkal
leírni”, jegyzi fel naplójában.
*
Mindig mélyen megrendülve érkezik haza São
Paulóba missziós útjairól. Ezeket a következő évek
folyamán újra meg újra megismétli, nyugat és dél felé.
Ide irányította Brazília a
Trianon után érkező magyar
emigrációt. (l. történelmi
sorozatunkat az AMH korábbi
számaiban. Szerk.) Ezek az
utak nemcsak a híveknek
adnak örömet, hanem a
missziót végző bencés papoknak is. „A föld másik
felén is létezik szellemi MaMisemondás előtt...
gyarország, mindenütt találsz magyarokat” - írja naplójában.
Ödön Páter három év alatt több mint 4.000 km-t tett
meg. Beszámoló könyvében ezt jegyzi meg: „Kedves
Olvasóm, sose szégyelld, hogy magyar vagy!”
1971. júniusban nagy változás történik életében. Elöljárói visszahívják a São Paulo-i monostorba, az iskolába.
Munkája mellett esti tanfolyamon elvégzi a pedagógiai
főiskolát. Így 24 év után pontot tesz a Pannonhalmán
elkezdett tanulmányokra.
Az évek rohannak, változik és sokasodik a munka. A
magyar bencések által 1951-ben alapított iskola állandóan bővül és lassan a város legjobb iskolái közé sorolják.
Óvoda, elemi, gimnázium, kollégium… Több, mint 2000
növendék. Beosztásai 1971-től: A Szent Gellért monostor házgondnoka. A Szent Placid szeminárium vezetője
és tanára. 1981-től, nyolc éven keresztül perjele, majd
1989-ben első apátja lesz a São Paulo-i magyar bencés
rendnek. A Szent Imre kollégium nevelés irányítója,
majd adminisztrációs felelőse, a favela-k (környező
hatalmas, több tízezres! nyomortelepek) szakértője és a

Már nem csak magyar bencések... Linka atya elöl, középen

HÍRFORGÁCSOK

Elhunyt egy legendás
könyvkiadó augusztus 2-án
A nemzeti könyvkiadás
újkori megteremtője, Püski Sándor (19112009) 1935-ben alapította a Magyar Élet
Könyvkiadót, elsősorban népi írók művei
kiadására. 1950-ben államosították, őt
magát pedig 1962-ben hamis vádakkal bebörtönözték. Egy évvel később szabadult,
feleségével 1970-ben elhagyta az országot,
az Egyesült Államokban telepedett le. Itt
megalapította a közkedvelt New York-i

Püski Könyvkiadót. 1989-ben tért vissza
Budapestre, ahol megnyitotta könyvesházát.
Régebben közreadott kiadványait ismét
megjelentette, de újabb műveket is kiadott.
Beírta nevét a magyar kultúra történetébe.
Augusztus 13-i temetésén Lezsák Sándor
búcsúztatta.
*
Új magyar világbajnokok
- Aranyérmet szerzett Hosszú Katinka
a római vizes világbajnokságon. Szenzációs versenyzéssel nyerte a női 400 m-es

szociális munka előmozdítója. Hova lettek azok a szép
missziós utak?!
Igen, rohannak az évek, a világ változik… Árpádfalva
és a többi brazil-magyar falu népe égi tájakra költözött,
és az unokák már a helyi brazil plébániákon hallgatják
a miséket...
A 70-es években besegítő, lelkipásztori munkát végez,
amit a 80-as években is tovább folytat az egyházmegyének ebben a csücskében. Ugyanakkor kiveszi részét a
brazíliai bencések összefogásából és – 1975-től kezdve
– a négyévenként rendezett latin-amerikai monasztikus
találkozókon, megismerve az összes nagyobb férﬁ és
női kolostort.
1984-től részt
vesz az ugyancsak
a négyévenként
Rómában tartott
Apát Kongresszuson, ahol módja
volt újra meg újra
találkoznia a Szent
Atyával, II. János
Pál Pápával, aki
 Találkozások II. János Pállal
Rómában, az apát-kongresszusokon 

1980. július 3-án a São Paulo-i monostorban szállt meg.
2005-ben letelt apáti küldetése, és immár több ideje
marad a magyar kolónia
életét kísérni és támogatni,
amit addig csak nagyon
kevés idő ráfordításával
tudott végezni.
*
Ödön Atya 84 évesen, gyémántmiséjén, a tőle megszokott csendes humorral megállapította, hogy immár
42 évet szolgált az Úrnak Magyarországon és 42 évet
Brazíliában. 
Papi életének csúcspontján: Ödön atya mutatja be saját
gyémántmiséjét. A 60 év szolgálatból 42 évet a brazíliai
magyarság is élvezhette

jobbra: A győri bencés gimnázium ﬁúkórusa egy rövid brazíliai
kőrút után visszaérkezett Ödön atya gyémántmiséjére
és azt latinul végigénekelte

b.-j.: Linka Sándor, Ödön atya öccse és Dom Paulo,
a jelenlegi brazil/gaúcho bencés apát

vegyesúszás döntőjét. A világbajnoki és
Európa-csúcsot jelentő 4.30.31-es idővel
csapott a célba.
- Marosi Ádám a tizedik egyéni magyar
Öttusa vb-aranyérmes. A női csapat is
dobogóra állhatott izgalmas csata után,
bronzéremmel.
Forrás: MNO (sportforum.hu)

*
Guinness rekord hungarikumból
Egy 500 literes pohárban elkészítették a
világ legnagyobb „kisfröccsét” a budapesti
Fröccsünnepen: 250 liter rosé borból és
ugyanennyi szódából (vagyis - a szintén

magyar hungarikum - szikvízből) készült.
A cél a minőségi magyar borfogyasztás
népszerűsítése volt. Olyan keverési arányban, ahogy Magyarországon előfordul, máshol nem található meg. A szervező, Kántor
Endre szerint ez nem egy elavult, régies
kocsmaital, hanem egy
nagyon finom frissítő
ital, egy trendi dolog,
amit minőségi borból
kell inni.
Szerző: Szalai Anita.
Forrás: www.dunatv.hu/
kultura/froccsfeszt.html

2009. Szeptember

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Így élünk, éldegélünk . . .
... (levélrészlet Magyarországról)
Lassan elmúlik ez a nyár is. Elmondhatjuk, volt benne minden, mint egy
jó vegyeskereskedésben: vihar, árvíz,
jégeső… Volt szép napos idő, aszály,
búzamezőket elöntő Medárdos esőzés,
özönvízszerű felhőszakadás, házak tetejét
lebontó szélvihar. No és ami ehhez tartozik:
sovány termés, a folyók, tavak, vizek
közelében szúnyogok milliárdjai, amelyek
irtására most takarékosságból nem volt már
pénze az önkormányzatoknak. S ehhez
társulnak a nyomott felvásárlói árak.
Fő beszédtéma azonban változatlanul
a válság. Mondhatni: erre vagyunk már
berendezkedve (kárhoztatva?). Naponta
kapjuk a szükséges adagot a médiákból,
mint akut beteg az infúziót. Válságmagyarázó műsorok jöttek létre, amelyekben azt
mondják el, miért rossz most nekünk... Így
kénytelenül ezt forgatjuk a mindennapok
során, mint valami imamalmot: Válság
van... válság van... A kormányunknak is az
a neve: Válságkezelő átmeneti kormány...
Ez a válságkezelés takar be bennünket
keresztbe-hosszába, ami alól minduntalan
kilóg valamilyen testrészünk, mint valami
rosszul szabott szemfedél alól. Minden
bajnak, gondnak, kárnak, tehetetlenségnek,
korrupciónak, csirkefogászatnak, trehány
munkának az a vége, hogy: válság van.
Bajnai miniszterelnök szerint viszont
jól haladnak a dolgok: már mutatkoznak az
eredmények. Csak éppen azt nem árulta el,
mit számít ő eredménynek. Ha momentán
arra a 15 ezer magyar honﬁtársunkra gondolt, akiket eddigi rövid működése alatt
kilakoltattak otthonaikból, akkor tényleg
vannak már eredmények... A politológusok
még félmillió kilakoltatást jósolnak!
Mit tehetnénk hozzá ehhez? Bizony
nem sokat. Az Argentínai Magyar Hírlap
olvasói e tekintetben talán többet tudnak,
jobban informáltak, hiszen a hűséges olvasóinkat hónapok óta arról tudósítottuk,
hogy milyen cudarul állnak a dolgok,
hogy csúszunk egyre lejjebb és lejjebb.
Most kézzelfoghatóvá vált a kormányzati
ámokfutás. Ahogy azt megírtuk: nincs hová
hátrálni! Könyörtelenül eljött az igazság
órája. A bankok természetesen beszedik a
proﬁtot, avagy a kölcsönbe adott pénzüket.
Megesik, hogy néhány tízezer forintos
hátralék miatt elviszik a tetőt az adós feje
felöl. Mindezt törvényesen és jogosan.
Bármi áron és érzelmek nélkül. Ha van
eladósodás, ott teremnek a végrehajtók
s nincsenek tekintettel se öregekre, se
pici gyerekekre. Néhányan ellenállnak a
kilakoltatásnak. Ajtófélfába kapaszkodnak, sírnak. De a kilakoltatók kigyúrt,
erős emberek. Akadnak családok, akik
kényszerűségből állami gondozásba adják
gyerekeiket. Míg másoknak a „négylábú
barátok”, a házi kedvencek okoznak megoldhatatlan problémát. Úgy szabadulnak
meg tőlük, hogy kiteszik őket a kocsiból
valahol egy falu mellett, és sorsukra hagyják őket. A szerencsétlen állatok pedig
gazdájukat keresve, csonttá soványodva
kódorognak az utak mentén, míg egy autó
halálra nem gázolja őket. Hát így megy ez
a válságkezelés a föld közelében...
A bankok úgy körbe vannak véve jogokkal, mint egy jó vár ágyukkal. Minden
gond nélkül egyoldalúan megváltoztathatják a szerződéseket is. Mindenféle közjogi
eljárást megkerülve, pénzbehajtó cégeiken
keresztül nyíltan fenyegethetnek, kilakoltathatnak családokat. S ha másként nem
megy: „visszalopathatják” a részletﬁzetésben megszorult autótulajdonos félig, vagy
majdnem egészen kiﬁzetett, részletre vásárolt gépkocsiját is. Végső elkeseredésükben
többen megrongálják a visszakövetelt
járművet…
Ilyen véleményeket lehet olvasni manapság a médiában: „Sokan könnyelműen,
át nem gondoltan túlköltekezték magukat
és nem számoltak a következményekkel...
Sokan felelőtlenül vettek föl hiteleket”.
Érdekes módon senkinek nem jut eszébe, hogy ugyanez a média tavaly még

dübörgő gazdaságról, szárnyaló fellendülésről beszélt.
Az őket egész oldalas hirdetéseikkel kitartó
bankok, pénz kihelyező cégek pedig nulla
forintos kezdő részletekkel biztatták nagy
értékű vásárlásokra a polgárokat. Így adtak
aztán több tíz milliós kölcsönöket autóra,
lakásra, házra, vásárlásra, külföldi utazásra.
És a rászedett magyar állampolgár méltán
gondolhatta úgy, hogy megvalósíthatja
álmait, hiszen ezt hallotta a rádióban, azt
látta a televízióban és azt olvashatta a
lapokban, hogy a gazdaság szárnyal! És
amikor már a válság viharszele úgy becsapta az ablakokat, hogy csörömpöltek az
ablaküvegek, s tízezrek munkahelye került
veszélybe, még akkor is azt nyilatkozták a
legmagasabb helyen: Bennünket ez a válság nem érint! Kinek jut eszébe már azon
töprengeni, hogy jutott idáig? Kik ígérték
a paradicsomi állapotokat?
Mindez csupán egy szelete a magyar
valóságnak. Ez van lent az alagsorban. De
mi van akkor felül, az emeleten? Nos, ott
virágzik az élet. A válságkezelők most felhagytak a több tíz és százmilliós tanulmányok írásával. Tanulmányokból már van
elég. Ezt a szélhámosságot már nem lehet
tovább folytatni. Senki nem kérdezi: Mire
jutottunk a milliárdokra rugó tanulmányokkal? Mi lett a sorsuk? Kik voltak azok
a nagytudású szerzők? - Aki ilyen gondolatok közelébe téved, az nagyon hamar
fasiszta lesz!
Most a végkielégítések időszakát éljük.
Vagy, ahogy az utca nyelvén fogalmazzák:
„végkielégülnek”... A botrány - ha még
annak lehet nevezni a „botrányt”, mert a
szó elveszítette eredeti jelentését - az utcán
hever. Naponta belebotlunk a korruptabbnál korruptabb ügyekbe. Nem is lehet már
számon tartani, hány volt. Szinte minden
napra jut egy eset. Jelen idő szerint a Budapesti Közlekedési Vállalatnál kipattant
ügy képezi a jéghegy csúcsát. Ezt darálja
az ellenzéki média, és így a liberálisok is
kénytelenek egy picit foglalkozni vele. De
mi is történt?
Mint az kiderült: Székelyné Pásztor
Erzsébet, kommunikációs igazgató (igen
fontos, nélkülözhetetlen hivatal ez egy közlekedési vállalatnál!) közös megegyezésen
alapuló távozás okán, pár forint híján százmillió forint végkielégítést kapott, majd
tovább dolgozott négy millióért... Erre
aztán többen fölkapták a fejüket: hogy lehet
ez? S ahogy lenni szokott, jöttek a további
ügyek. Megtudtuk, hogy más, a tűzhöz
közel állók - régi jó elvtársak, haverok,
rokonok és azok fel- és lemenői is - kaptak
40-50 milliókat. Ugyancsak egy fővárosi
cégnél, egy másik igazgató 200 millióval
„végelégült”... Vagyis van itt pénz bőven.
Mindeközben a BKV csődközeli állapotban
van. A buszok műszaki állapota kritikán
aluli, és 10 milliárdos állami támogatást
várnak a működés fenntartásához.
De a sort lehetne folytatni a Magyar
Államvasutaknál kirobbant ügyekkel,
vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél
(MNV) történt ügyekkel, ahol Tátrai Miklós
évi 67 millió forintos ﬁzetésért kezelte az
állami vagyont, s miután hanyag munkáért
el kellett bocsátani, most végkielégítésért
perel. Ismerve a magyar igazságszolgáltatást minden oka megvan rá, hogy 200 millió
forint végelégülésben részesül, amit majd
már az új kormánynak kell kiﬁzetni.
*
Szomorú hírek ezek, de a kívülről érkezők se jobbak. Szlovákiában így szól az új
szlovák nyelvtörvény: ezután nem szabad
magyarul beszélni. Az a hivatalnok, bolti eladó, fodrász, stb., aki ezt mégis megteszi, kiteszi magát egy 5 ezer euróig érő büntetésnek!
A válságkezelő magyar kormány nem
tud mást tenni az ügyben, mint hogy szerényen tiltakozik. A szlovákok pedig remekül
felhasználják azt a bizonyítványt, amit a
liberális média állított ki rólunk, miszerint
rasszisták, antiszemiták vagyunk. A New
Yorkban, Berlinben, Párizsban megrendelt,
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Véleménysarok

„Kimondom a teljes igazságot”
Szepessy Zsolt, Monok független
polgármesterével készült interjú a közelmúltban, fenti címen. A cigánysággal
foglalkozó bátor részt emeljük ki a terjedelmes riportból, kivonatosan:
- Az emberekben óriási feszültséget
generál, hogy a cigány lakosság népszaporulata olyan mértékű, hogy vidéken
már szinte mindenütt több cigánygyermek
születik, mint magyar. Míg mi fogyunk,
a cigányság szaporodik... Nálunk az első
osztályban két magyar gyermek tanul.
Jövőre Kossuth Lajos szülőfalujában
viszont nem lesz az első osztályban
magyar tanuló, csak cigány. Az iskolánkban a gyerekek 60%-a cigány, az
óvodában ez a szám még magasabb. Ez
az ország az én őseim országa, több ezer
éves kultúrával és tudással rendelkező
nemzet lakja, ezt az országot megörököltem a dédapámtól, és az a feladatom,
hogy továbbörökítsem az unokámnak,
de félek tőle, hogy hasonló népességi
mutatók mellett nem tudom megtenni.
- Engem megkövezhetnek, ki fogom mondani az összes igazságot. Öntsünk végre
tiszta vizet a pohárba. A rendszerváltástól
kezdve azért jutottunk idáig, mert hazudtunk egymásnak mindenről, és a hazugságnak ez az ára, hogy az ország óriási
katasztrófa felé sodródik. Amikor az iskolánkban a tanárnő a rendetlenkedő cigánygyerekhez odafordult és megkérdezte, te
mi akarsz lenni, az csak annyit mondott:
„segélyes”. A ﬁúk általában pénzbehajtók,
autó- vagy vaskereskedők akarnak lenni,
a lányok pedig egy ősi mesterséget favorizálnak. A polgári foglalkozás meg sem

Szepessy Zsolt
fordul a fejükben.
monoki polgármester
Ez döbbenetes.
- Persze ez nem mindenkire igaz, de
amíg az átlag magyar polgár dolgozik,
adót ﬁzet, áldozatot hoz, addig vannak
olyan emberek, akik hagyják gyermekeiket korán teherbe esni, a születendő
gyerekekre pedig nem fordítanak semmi
gondot, tehát újra a mi vállunkra raknak
terheket. Ki kell végre mondani: ezek az
emberek azért vállalnak gyermekeket,
mert a gyerek a család megélhetésének
alapja. Ha ezeket a problémákat nem
tudjuk kezelni, borzasztó nagy bajba
kerülünk. - Ha a jelenlegi tendenciák
maradnak, 20 év múlva a Magyarországon
élő magyar és cigány lakosság aránya
egyforma lesz, esetleg a romák aránya
meg is haladja a magyarokét. Mondhatják,
hogy egy vidéki polgármester vizionál,
de én látok tendenciákat, ismerek olyan
falvakat, ahol a cigányság aránya már
ma is 50-60%, és ez nem fog megállni.
- Az integrálás az eddigi módszerekkel
nem megy. Meg kell változtatni a rendszert, lehetőséget kell biztosítani a magyar
családoknak arra, hogy ne 1-2 gyermeket
vállaljanak, mert azzal a mi nemzetünk
ki fog halni. Magyarország nem szegény,
hiába sugallják ezt sokan, ez az ország az
itt élő embereket bőséggel és gazdagon
el tudná tartani. A gazdaságunkat fel kell
fűteni, és olyan közgondolkodást kell terjeszteni, hogy egy magyar család bátran
vállaljon gyermeket. A magyar dolgos
nép, de látni kell: a huszonnegyedik óra
előtt járunk pár másodperccel.

Magyarországot rossz színben feltüntető,
nemlétező fasizmusról szóló cikkek, riportok most kapóra jöttek a szlovákoknak, akik
azzal vágnak vissza: A magyarok először a
saját házuktáján söpörjenek!
Joggal kérdezhetik a távolban élők:
hogy lehet az, hogy Magyarországot
lejárató újságcikket rendelnek meg Magyarországon élő magyar állampolgárok?
Mire jó ez? Kinek használ? Cui prodest?
Nos, a rendszerváltást követően nem lehetett többé a kommunista mundér mögé
bújni. Kellett valami új tabu. Valami új,
érinthetetlen, biztos menedék. Így jött elő
az antiszemita veszély, vagy - ahogy az
ellenzéki média berkeiben mondják - az antiszemita kártya. Az egykori főemberek,
bennfentesek, főszerkesztők, munkásosztály élharcosai levetették az ÁVH-s frazeológiát, munkásőr gúnyát, és felrakták
a sábeszdeklit. Mondván: mától mi zsidók
vagyunk, s aki bírálni, netán számon kérni
merészel, az fasiszta, antiszemita. Ehhez
viszont meg kellett teremteni a miliőt, a légkört. Antiszemitizmust kellett fakasztani a
föld alól is, hogy legyen hivatkozási alap,
amit aztán a külföldi liberális rokonmédiák
alátámasztanak, megerősítenek. Ennek
tudhatóan alakultak újfasiszta szervezetek,
ami mögül mindig kilógott a lóláb. Ma már
senki nem emlegeti, de volt egy Szabó Albert-féle csoport, amely miután bevégezte
dolgát szőrén-szálán eltűnt. Utánuk jött
a Bácsﬁ Diána nevével jelzett (négyfős)
„nyilas szervezet”. Majd kiderült: Bácsﬁ
Diána apja egy állampárti belső tiszt... Ők is
eltűntek, pedig heteken-hónapokon át velük
foglakozott a hazai és nemzetközi liberális
média. Most a Magyarok Nyilai vannak
soron, de itt már terrorcselekményre való
felkészülés is meg van említve. Ez ügyben
több személyt letartóztattak. Köztük Budaházy Györgyöt, aki több kormányellenes
megmozdulásban részt vett és közismert
radikális nézeteiről. Aztán bemutattak egy
próbarobbantásról készült filmet, amit
nekik tulajdonítottak, amiről később az
ellenzéki média kiderítette, hogy láttuk már
valahol. Mint az beigazolódott: egy több
mint egy éve történt esetet mutattak be, amit
kísérletező diákok követtek el Bonyhádon,

s már megbüntették őket. Innen kezdve mit
szabad elhinni?
Egyszóval: semmi sem az, aminek
látszik, káosz, zűrzavar amerre néz az
ember, mialatt újabb milliárdokat vonnak
ki az egészségügyből. Rákos betegeket
helyeznek várólistákra. És folyik a végkielégülés...
Ehhez jött most a legújabb cigánygyilkosság. A sorozatgyilkos (vagy gyilkosok?)
ismét akcióba léptek. Ezúttal Kislétán
történt újabb aljas gyilkosság. Egy 42 éves
cigány nőt lőttek agyon vadászfegyverből,
söréttel, és a 13 éves lányát sebesítették
meg halálosan. Mindebből azt igyekeznek
kihozni, hogy szélsőséges fasiszták raszszista indíttatásból cigányokat gyilkolnak.
A gyilkosságok azonban már európai
belüggyé is válnak, ami természetes
módon nem használ Magyarországnak.
Egykori nyugdíjas rendőrök viszont arra
ﬁgyelmeztetnek, hogy az ügy mögött politikai szándék is meghúzódhat, és külföldi
elkövetőkkel is számolni kellene.
Ehhez szinte hozzásimul az a szlovák
hangulatkeltés, amely szlovák kormány-körökből indult el, és amely szerint a magyarok
kiirtják a cigányaikat... Sőt, tüntetést szerveznek a szlovákiai magyar követség elé a magyarországi cigányok meggyilkolása miatt.
Furcsa módon a bűncselekmények a
szlovák-ukrán határt átfogó félkörben
fordulnak elő, a Nyírségben. A liberális
hírmagyarázók pedig úgy adják elő a
történetet, hogy az bizony a jobboldal,
a szélsőjobboldal bűne, vagy legalábbis
közük van hozzá. S adódik a kérdés megint:
Kinek áll érdekében?
*
A magyar életnek természetesen még
számos változata, árnyalata van. Sokan
vannak, akiket mindez nem érint. Élik az
életüket gond nélkül. A médiák többsége is
ilyen képet vetít a tévénézők elé. Felhőtlen
nyaralásokról, főzőtanfolyamokról, aktuális sztárpletykákról informálnak. És a
nosztalgiaslágerek is folynak. Lehet mulatni: Hajmási Pétertől Louis Amstrong
trombitaszólójáig.
Hát így élünk, éldegélünk...
Barkuti Jenő

(Forrás: „Hírhozó” hetilap barikád.hu)

6. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP
Halálesetek

- Augusztus 15-én délben Gáspár Miklós
kanonok, Rubido-Zichy Hohenlohe Senta
unokatestvére misét mondott a budapesti
Farkasréti templomban Senta lelkiüdvéért.
Szőnyi Ferenc volt argentínai nagykövet is
részt vett rajta feleségével együtt, hiszen a
házaspárt meleg barátság fűzte az elhunythoz. A magyar kolónia jól ismeri az atyát,
mivel Senta évente karácsonytájt meghívta
Argentínába, és így Szent Margit napján,
januárban mindig magyar misét hallhattunk a Szent István Otthonban, tartalmas
szentbeszédekkel. A két unokatestvér nagyon szerette egymást, közös gyerekkoruk
különös baráti kapocs volt.
- Augusztus 16-án az Evangélikus templomban a havi magyar Istentisztelet keretében Nt. Demes András szépen emlékezett
meg Rubido-Zichyné Sentáról. Senta apja,
hg. Hohenlohe Károly Egon sok éven át
főfelügyelője volt a Krisztus Keresztje Magyar Evangélikus gyülekezetnek, valamint a
régente havonta megtartott kultúrdélutánok
kiváló, nagy műveltségű előadója. A lelkész
fölemlegette Senta disztingvált, ﬁnom, segítőkész lényét. Tudjuk, hogy Senta egy
korszakot képviselt, amit most vissza nem
térően magával vitt. Lezárult egy fejezet.
Nagy űrt hagy maga után.
- Itthagyott minket özv. Zumpf Gusztávné Simonfay Emese. Különösen az
a körülmény rázta meg a kolónia számos
tagját, hogy majdnem napra 1 évvel férje
halála után halt meg. Hála Istennek, szenvedés nélkül, villámcsapásszerűen érte a
halál. Dolgos élete után már nyugodhat
békében!

Betegeink

- A Santa Teresitán élő Czanyó Adorján
felesége Helga július 14-én szerencsétlen
esés miatt csípőtörést szenvedett, immár
másodszor, ezúttal jobboldalt… A szükséges
műtétet követően, mivel teljes kiszolgálásra
és kezelésre, tornára van szüksége, hoszszabb időre abba az otthonba került, ahol
férje Dodó már egy ideje él. Így adódik
szerencsésen, hogy naponta találkoznak
és elbeszélgetnek. Augusztus 19-én együtt
ünnepelhették meg Dodó 90. születésnapját
és egyből házasságuk 59. évfordulóját! Az
AMH utólagosan is melegen gratulál a
jubilánsoknak, és javulást kíván mindkettejüknek! Dodó a Dél-amerikai Magyar Hírlap nagyérdemű szerkesztője volt 27 éven
át, amikor le kellett tennie a tollat korára és
egészségi állapotára való tekintettel.
- Lindqvistné Hapci sikeres csípő-operáción esett át. Otthonában lábadozása alatt
a Boszorkák gondoskodtak róla, és hogy
ne legyen egyedül, jártak hozzá dumcsizni,
kártyázni. Ennek köszönhetően máris részt
vett az augusztusi Választmányi gyűlésen a
Hungáriában. Brava, Hapci!
- Már korábban jeleztük, hogy JeszenszkyBöhm Attila hetek óta a San Isidro-i kórházban várt a kilátásba helyezett operációjára.
Azonban hazaküldték, mert a cukorszintje
még mindig túl magas, és nem műtik, amíg
ezt nem sikerül lenyomni.
- Kísérteties ábrázattal, sötét napszemüveggel jelent meg Lomniczyné Letti a

Mit hallott az AMH ?
Hungária Választmányi gyűlésén augusztus 19-én, sötétlilába játszó, mélyfekete
karikákkal mindkét szeme alatt. Kiálló
járdakövön bukott föl és esett neki egy
kemény kerítésnek. Homloka nagy ütést
kapott, fölsebződött, és ez a sérülés húzódik véraláfutásosan arcán lejjebb. Letti,
ne panaszkodj a „buta” esés miatt - olcsón
megúsztad! Gyors javulást kívánunk, hogy
mielőbb újból szépnek láthassuk!

Születések

Július 20-án hajnalban megszületett
Pejkó Tibor, jelenti
a büszke nagypapa,
kedves előfizetőnk
Pejkó Oszkár. Fia
Mátyás feleségével,
Davinával a boldog
szülők.

Esküvő

- Tóth Gergő kaliforniai barátunk, aki
ittjártakor sokunkkal készített terjedelmes
interjúkat, hirtelen hírrel lepett
meg: július 18-án
megnősült. Az ara
Brittany, akit úgy
másfél éve ismer.
Nem magyar, de
már tanulja a nyelvünket. Az „első
menetbeli” esküvő
kötetlenül zajlott zárt körben, egy kis hajón Miami előtt a vízen, az ottani barátok
szervezésében. Októberben lesz a formális
esküvő Kaliforniában. Gratulálunk!
- Július 23-án
Jakabné Terek
Zsóﬁ baráti körben
ünnepelte születésnapját a Hungáriában. Asztalon az
ünnepi tortával, elhangzott a Serkenj
fel az Oleanderek
csoportjától. Utólagos gratuláció
az AMH részéről
hűséges számvizsgálónknak!
- Pár nappal azelött érkezett vissza Kerekes Ági
Magyarországról, és a társaságot Pick szalámival
és tokaji borral lepte meg!
Jóízűen falatozva koccintottak a Barátok napjára.
Ági készíti
a kis „katonákat”! 
 Haltenberger
Ányos Bea
élvezettel
kóstolja!

egyenesen a kolóniát érintő kérdésekről:
„Van-e értelme egy magyar katolikus, vagy
keresztyén közösségnek Buenos Airesben?”
„A családlátogató pap kiment a divatból?”
Földes atya szokásához híven felkészült úgy, mint a vasárnapi prédikációira,
hogy kielégítő válaszokat adhasson a
felvetett kérdésekre. Azonban az igényes
résztvevők sem
maradtak hátra,
mert érdekes
hozzászólásaikkal és véleményeik megnyilvánításával
színezték a hanP. Földes Ferenc
gulatot és adtak
lehetőséget a meggondolja a válaszokat
további vitákra.
Természetesen a témák komolysága és
a különböző nézetek miatt az idő túl rövid
volt arra, hogy a jelenlevők egy-egyetlen
és végleges közös nevezőre juthassanak, de
úgy érzem, mindannyian lélekben meggazdagodva tértünk haza.
Balthazár Mártha
(képanyag Balthazár)

- Gorondi Palkóék budapesti lakásán volt
nagy „argentin” találkozás! Láthatjuk, hogy
bőséges volt a jókedv!

Utazók

Nagy jövés-menés…
- Trombitás Zsóﬁa, jelenleg magyar konzul a New York-i külképviseleten ugyan már
néhány hónapja járt köztünk, a Hungáriába is
ellátogatott, de szerencsére azóta megmaradt
a kapcsolat! Még most is szívesen emlékszik
vissza Buenos Airesre, örült a baráti beszélgetéseknek, ami segítette abban, hogy rövid
idő alatt megérthesse az argentin-magyar
lelkületet. Szavai szerint nagyon meghatotta az az
odaadás,
amivel a
magyarságunkat
itt ápoljuk
időt és
fáradtságot nem
A Tigre-i hajó-„végállomáson”
kímélve.
Ellátogatott Iguazúra, gyönyörűnek találta,
Buenos Aires várost szépnek - mindez arra
ösztönzi, hogy a férjével együtt visszajusson
Argentínába, mivel az emberi találkozások
talán még a természeti szépségek élményeinél is többet jelentettek. Várjuk!
- Július hó folyamán magyarországi
őrsvezetői körútra ment Zaha Paula és
Zombory Michelle. Így futottak össze a
Regösökkel is, amikor azok vendégszerepeltek az óhazában!
- Zaháne Lomniczy Alexandra mamájával, Lettivel átutazott Európába, hogy
együtt részt vegyenek az ősök Pejacsevich
kastélyának látogatásán a család 7 tagjának
jelenlétével.

Ünneplünk

Kerekasztal Földes Ferenc piarista atyával

ifj. Zaha Sanyi bocsátott ki eredetien megfogalmazott meghívót, amely beröppent a
Buenos Aires-i magyarok elektronikus postaládájába június végefelé. Kb. így szólt:
„Hosszú nadrágot
nem visel. Hitler-bajsza van. Néha ordít,
amikor prédikál. Nem
teketóriázik. Nyíltan,
egyenesen elmondja,
amit gondol. Egyesek
tartanak tőle. Mások
elismerik. - Van mondanivalója! És azt,
ifj. Zaha Sanyi
amit mond, szép mamoderátor
gyar mondatszerkesztéssel adja elő. Ezért megkérjük Földes
Ferenc piarista atyát, beszélgessen velünk
(halkan) vegyes témákról” .
Az ilyen szombat esti „kerekasztal-megbeszéléseken” a Hungáriában volt(ak) július
hó folyamán vagy 18-20-an. Sok általános
téma vetődött fel. Például „Miért mondja
a Pápa, hogy az óvszer osztogatása nem
megoldás Afrikában, ahol tízezrek halnak
meg AIDS-ben, és miért tiltja egyáltalán
az egyház?” „Miért nem házasodhatnak a
papok?” „Miért virágoznak a szekták és
ürülnek ki a katolikus templomok?” Vagy

2009. Szeptember

A Pejacsevich kastély elött Nasice /Horvátország/
Lomniczyné Pejacsevich Letti, (balról a második)
2 lányával és 4 unokával

b.-j.: Espinosané Benkő Teri (még Ignáccal!) (MO),
Zaháné Lomniczy Alexandra (Arg.), Lomniczyné
Pejacsevich Letti (Arg.), Fóthy Erzsébet Lumpi
(MO), Némethy Kesserű Judit (USA), Dóryné
Lomniczy Paulette (NO), Sternné Fóthy Zsóﬁ Tuku
(NO), Gorondi Istvánné Haynal Edith (Arg.) és
háziasszony Gorondi Pálné Balla Orsi (MO)
Fotó Gorondi

- Már második éve, hogy Lajtaváryné
Benedek Zsuzsit a Svédországi Magyarok
Szövetsége meghívta a Göteborgtól 100
km-re fekvő Tångagärdei Magyar Házban
rendezett magyar nyelvtáborba. Zsuzsi már
nemzetközi elismerésnek örvend nyelv- és
pedagógiai tehetsége érdemeként. Büszkék
lehetünk rá, és boldogok, hogy kolóniánk
aktív tagja! Várjuk Zsuzsi beszámolóját!
- Július 26-ra már az összes Regös táncos
visszaérkezett Buenos Airesbe. Élményeiket
nem győzik mesélni. (l. Bonapartian Edi rész-

beni beszámolóját, köszönőlevelét HUFI 2.o.)

Máris elkezdték a nyilvános képes-ﬁlmes
bemutató előkészítését. Sok érdekes rendezvényen és úton volt már részük, de ez
teljesen új jellegű volt, párosítva felejthetetlen találkozókkal és új baráti kapcsolatok
létrehoztával. Emellett az egyhetes erdélyi
körút után mégtöbb gazdag élménnyel tértek
haza a ﬁatalok.
- Heftyné Vámossy Kató több hetet töltött
USA-ban lányánál, Klárinál. A rendszeres
látogatások szükségesek ahhoz, hogy követni lehessen az unokák életét, a dédunoka
fejlődését!
- Szeptember elején Gröber Bernát és
felesége Várszegi Henriette indul egyhónapos magyarországi útra. Meglátogatják
lányukat, Lisát és kedves előfizetőnket,
Várszegi Katát is. Ezúton küldjük át meleg
üdvözleteinket!

INNEN-ONNAN-MINDENHONNAN
- Megható találkozás: E sorok írója még a
HungArgenNews szerkesztője volt, amikor
2004 végén Magyarországról kerestetési
kérelem érkezett: Haász István művész
kereste már évtizedek óta nem jelentkező
apjának esetleges itteni leszármazottait.
Hosszú levelezés után nagy szerencsével
sikerült megtalálni az ismeretlen argentínai
féltestvéreket, egy húgot és egy öcsöt! Július
elején belátogattak a HKK könyvtárba, hogy
személyesen is beszámoljanak és megköszönjék a sikeres közbenjárást. Hosszan
elbeszélgettünk a „megtalált” ill. „fölfedezett” rokonokkal. Mind igen boldogok voltak. Együtt bejárták, „végigzarándokolták”
Corrientes és Misiones tartományok azon
vidékeit, ahol apjuk mozgott annakidején.
István beszélt még emberekkel, akik apját
személyesen ismerték. A második feleség
népes családja (König) ott él a vidéken
(14 testvér, valami 80 unoka!), azok adták
a „magyarországi rokont” kézről-kézre,
faluról-falura. Ennek a származásnak
köszönhetően németül tudtak értekezni
egymással…
- Ám a kolónia is „megtalált” egy rég elveszett bárányt Imrédy Marianne személyében! Nagy örömünkre Fóthy Istvánné Balogh-Kovács Judith „rátalált”, és azonnal
előﬁzetett részére egy félév AMH-t, hogy
Marianne rászánja magát újból a velünk való
kapcsolatfölvételre. Isten hozott vissza, Marianne! E sorok írója különösen örül Neked!
- A kolónia gazdagszik olyan nem magyar férjek által is, akik szívükbe fogadnak
minket úgyannyira, hogy nekiállnak magyarórákat venni… Ez az eset Balthazár
Mártha, újságunk munkatársának férjével,
Eduardo Francisco Pancho-val, akinek
ezt az elhatározását - ahogy mondja - olyan
kedvesen fogadták az új barátai , hogy még
jobban kötelezve érzi magát arra, hogy
komolyan vegye a tanulást… Csak előre,
Pancho, ne lankadj!
- Augusztus 7-én megtömött kis kamionnal
indultak el a cserkészházból: Demes Sanyi,

Kerekes Marci, Zöldi András, Collia Niki
és Fóthy Gyuszkó Misiones felé. A tutajtúra alkalmával szolidáris munkát végeztek
Wanda városában. Most ismét gyűjtési
akciót indítottak az ottani szegény lakosság
részére. Annyi adománycsomag jött össze,
hogy nem is tudták az egészet elvinni…
(képeket közlünk a következő számban).

- Már visszatért otthonába, Münchenbe
az ideiglenesen köztünk tartózkodó Győry
Kati, aki ifj. Fóthy Gyuszkóval együtt
főszervezője volt a Hungáriába összehívott,
igen sikeres „Irodalmi Kávéház”-nak. Egyéves itt-tartózkodása alatt nagyon komolyan
kivette a részét a kolónia tevékenységeiben,
és ezért megérdemelten sok elismerésben
volt része. (l. beszámolókat a 9.o.-on, valamint
a HUFI 2.o.-án, képekkel)

- Olvasóink zöme - köztük e szerkesztő is
- erősen hiányolja a hirtelen beszüntetett,
naphosszat klasszikus zenét sugárzó FM
103.7 Radio AMADEUS-t. Azon a hullámhosszon most már „modern” (olvasd:
zajgépekbe való) muzsika hallható. Köszönettel vesszük, ha ez értelemben barátaink
eleget tesznek a SP 3.o.-on megjelent fölszólításban kérteknek.
- Úgy hallottuk, hogy a szeptember 12-i
díszes Cserkészbálra nagy lelkesedéssel
készül az egész kolónia! Nem szabad kihagyni! A krízis ellenére erősen folynak a
készületek a fővárosi Palacio San Miguelben a nagy Gálaestre, és noha nem „kerek
számú” rendezvény, igen jónak ígérkezik!
Ott találkozunk!
(BGT és HKZS)

A Hungária Színpadán
Bencsik Imre komédiája:

KÖLCSÖNLAKÁS
két felvonásban

Október 17-én, szombat, 18 óra
A színpadi hősök 21 évestől 75 évesig!

Bevétel a Szent István
Otthon javára

Mindenkit szeretettel várunk és elvárunk!

2009. Szeptember
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OMNIBUS MORIENDUM EST

GY Á S Z J E L E N T É S
báró Rubido-Zichy Ivánné
szül. Hohenlohe Waldenburg Senta hercegnő
2009. augusztus 13-án, percekkel éjfél előtt, 83 éves korában
hosszan tartó, türelemmel viselt szenvedés után
otthonában elaludt az Úrban.

*

Másnap, 14-én ugyanott fölravatalozták. Augusztus 15-én kísértük a Jardín de
Paz temetőbe, megadni neki az utolsó végtisztességtételt. Ott hamvasztották,
hogy végleges nyugvóhelyét szeretett férje, Iván mellett lelhesse.
Mindkét alkalommal egyszerű gyászszertartást végzett a Maschwitz-i evangélikus lelkész, aki személyesen ismerte. Üzenete egyből vigasz is akart lenni:
„Megnyugszanak fáradozásaiktól, és az ő cselekedeteik követik őket.” (Jel. 14:13).
És: „Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért:
elég minden napnak a maga baja.” (Máté 6:34).
Pedig lehetne okunk az aggodalomra. Halála által súlyos veszteség érte a magyar
kolóniát, annak néhány kifejezetten fontos intézményét. Az Argentínai Magyar
Hírlap Alapító Fővédnökét vesztette el benne. Senta kiemelkedő személyisége
volt közösségünknek, de nem a hagyományos értelemben. Nem önös érdekből,
föltűnési vágyból cselekedett, ezért is nehéz elképzelni nálánál jobb és nemesebb embert. Mindent, amit tett, a „háttérből”, csendesen és sokak által ismeretlenül tette. Diszkréten, ﬁnoman, úri módon, ﬁgyelmesen. Nemcsak anyagilag
segített, hanem buzdított, érdeklődött a problémák iránt, igyekezett azokat enyhíteni. Mindig tudatosan „egyengette ösvényeinket.” (Péld. 3:6).
*
Az ember emlékezet által él. Ahogy Kölcsey mondja Berzsenyi sírja felett:
„Az emlékezet életet ád, s ki tetteiben megemlegettetik, az halhatatlan lesz.”
Egy ilyen ember soha nem hagyja el teljesen a földet, hanem örökre megmarad
azoknak a szívében, akik szerették. Elment ﬁzikailag, de mégis velünk van. Tovább
él szívünkben, mert SZERETTÜK ŐT.
Isten Veled, Senta! Mindent, amit tettél értünk köszönöm, köszönjük Neked.
És fohászkodunk: „Segíts Uram, mert fogynak az Igazak!”
Haynalné Kesserű Zsuzsánna
és az ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP munkatársai
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Az állandó helyhiány miatt a júniusban esedékes
jelentést csak most tesszük közzé. Szerk.
HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE
Kölcsönkönyv- és Levéltár
A HUNGÁRIA EGYESÜLET
2009. MÁJUSI KÖZGYŰLÉSÉRE

beadott ÉVI JELENTÉS (2008. I. 1 - 2008. XII. 31)

Az 1976-ban alapított Hungária Könyvbarátok Köre
rendszeresen működik. Állandó és alkalmi önkéntes
munkaerők segítségével számos szükséges közszolgálatot
végez.
Az egész 2008-as év az átrendezés és rendrakás jegyében
telt el. Az iktatási munka helyhiány miatt leállt. Az iktatásra
váró könyvtömeg óriás mennyiségű és igen értékes. Sok
hagyaték érkezik. Az anyag átnézése és selejtezése csak
lassan halad. Beiktatott és listázott állományunk ezért változatlanul 6000 kötet, ebből 5300 magyar nyelvű, a többi
magyar tárgykörű könyv más nyelveken (spanyol, angol,
német, francia és portugál). Utóbbiak nagy szolgálatot
tesznek a gyakori, magyarul nem tudó érdeklődők kiszolgálásában. Emellett eladás céljából tartunk máshol nem
beszerezhető szótárt, szakácskönyvet és nyelvtankönyvet.
A 2008. év folyamán kikölcsönzött könyvek: 278. Videokazetta és DVD állományunk 354 ill. 25, kikölcsönözve
18 ill. 15.
Látható, hogy a könyvkölcsönzés nagyon megcsappant.
A megszokott olvasótábor nagy része kiöregszik, ﬁatal
utánpótlás nincs.
A helyhiány problémájára a Hungária Vezetősége mindeddig csak igen gyér enyhítést nyújtott. Amit eddig rendelkezésre bocsátottak az a hátsó lépcsőnél levő rakodóhely
fele. Nyilvános köszönet jár ez ügyben a Hungária elnökének, Zöldi Mártonnak a személyes munkabevetéséért.
A hozzáértők előtt világos, hogy a HKK világviszonylatban is kincsnek számító kötetekkel rendelkezik, amelyek
máshol már nem vagy alig föllelhetők. Ez a tény ösztökél
bennünket arra, hogy újból és újból fölszólaljunk a Hungária Vezetősége előtt a helybővítési kérésünkkel. Erre a
célra világosan kifejtett tervet adtunk elő.
Állományunk duplum-példányait a decemberi karácsonyi vásáron ún. „turkálóasztalokra” helyeztük, ingyenes
elvivésre. Ezen kívül ahányszor adódnak utazók Magyarországra, igénybe vesszük esetleges hajlandóságukat néhány
kg könyvnek elszállítására. Ezeket aztán Budapestről az
elszakított területekre küldik tovább az ezzel foglalkozó
szervezetek.

†

Kezedre bízom lelkemet,
te váltasz meg engemet,
oh Uram, hűséges Isten.
Zsolt.31.6

Szomorú szívvel jelentjük, hogy rövid betegség
után meghalt

Zumpf Gusztávné
szül. Simonfay Emese
(Budapest, 1934. június 10 Buenos Aires, 2009. július 10)

Gyászolják:

Zumpf Erzsébet és Patrícia, lányai
Gáspár Zsolt és László, Kuklenyik Tamás, unokái
Simonfay Géza, bátyja, Elsa, sógornője és gyermekeik Toni és Chintia (Ecuador)
Ratti Karina, unokahúga és keresztlánya családjával
együtt
Rajczy Imre (Brazília) és Honﬁ Jánosné szül. Rajczy
Katalin, unokatestvérei és családjaik
Zumpf Mária, sógornője
valamint a kiterjedt rokonság Magyarországon és
az Argentínában élő baráti kör.
Hamvait a pampai búzaföldön helyezzük el, ahol
szeretett férje is nyugszik.
Nyugodjék békében!

Állandóan növekszik az Internet világhálón keresztül
a főleg kutatóktól származó informálódás, ami levéltári
anyagunk fontosságát bizonyítja. A szükséges levelezést
alulírott végzi.
Nagyon különböző érdekkörökben kerestek föl bennünket az év folyamán, t.k. állampolgársági ügyekben;
magyar kottákért; egyetemi hallgatók magyar témákról;
kérdések magyar művészek és graﬁkusokról; Magyarországra utazók információért; az egyik magyar tévé,
kérdésekkel az itteni kolóniáról; magyartanulást keresők;
1 új tag lépett be.
Haynalné Kesserű Zsuzsánna, s.k.
könyvtárfelelős

Magyarország és az Európai Unió

határokon, a schengeni övezethez
Ezzel a címmel tartott előadást
történt csatlakozásuk óta pedig az
augusztus 8-án Dr. Drexler András a
övezet országaiba nyitott határokon
Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság
át mindenféle ellenőrzés nélkül utazrendezésében a Szent László kolléhatnak, megnőtt a magyar diákok
gium kistermében. Íme a kivonatos
számára az európai egyetemeken az
összefoglaló:
ösztöndíj-lehetőségek száma, továbbá
Magyarország 15 év felkészülés
a tagállamok fokozatosan megnyitják
után lett az Európai Unió tagja. Az
a munkaerőpiacukat a magyar munka1998. március 31-én megkezdődött
vállalók előtt.
csatlakozási tárgyalások - amely során
Magyarország csatlakozása mellett
Magyarország és az EU is több területen kért és kapott átmeneti mentességet A magyar nagykövetség első beosztottja és fontos érv volt az EU pénzügyi alap- lezárására 2002 decemberében került ügyvivője, Dr. Drexler András előadása után jaihoz történő hozzáférés. Bár a tagság
sor. Ezt 2003 áprilisában a csatlakozási átvette diplomáját Terek Zsóﬁa és Redl Er- első három évében az új tagállamok
a Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság másodlagos kezelésben részesültek
szerződés aláírása, majd a 2004. május zsébet,
programjainak koordinátoraitól
Fotó Jakab
a pénzügyi támogatások mértékét
1-ji csatlakozás követett.
Bár az EU kibővítésére elsősorban a régi tagállamok te- illetően, a 2007-2013-as közösségi költségvetést azonban
kintettek vegyes érzelmekkel, Magyarország uniós tagsága már az új tagállamok aktív részvételével alakították ki,
és a kibővített Unió eddigi tapasztalatai ugyanakkor azt amiben már érvényesültek a magyar fejlettség alapján
mutatják, hogy a helyzet jobb, mint amitől egyesek tartot- meghatározott szempontok és összegek is. E külső fejtak. Bebizonyosodott, hogy az EU intézményrendszere, lesztési-modernizációs forrás Magyarország (és a többi
döntéshozatala működőképes maradt a 12 új csatlakozó új tagállam) számára óriási lehetőséget jelent. Igaz, az e
pénzekből megvalósuló projektek gazdaságélénkítő hatása
ország felvételével is.
A tagság legjelentősebb hozadéka, hogy Magyarország különböző okok miatt csak hosszabb távon jelenik majd
teljes jogú tagként részese valamennyi integrációs döntés- meg, de a kezdeti szakasz pozitívnak mondható.
Az uniós tag Magyarország előtt álló feladatok néhány
előkészítési és döntéshozatali folyamatnak. Míg a csatlakozási felkészülés időszakában az uniós politikákat befolyá- kiemelt kérdése a versenyképesség javítása, a polgárok
solásuk nélkül kellett átvenniük és alkalmazniuk, addig a biztonságának erősítése, új közös politikák igénye (pl.
tagságot követően a jogok és kötelezettségek egyensúlya energiapolitika, innovációs politika), csatlakozás az inhelyreállt, és ma már a magyarok is részesei az uniós tegráció belső köreihez (euró-zóna), a bővítési folyamat
folyamatok alakításának. Uniós taggá válásukkal azonos továbbvitele, az Unió működőképességének javítását, hajogokkal és lehetőségekkel delegálhatnak képviselőket az tékonyságának növelését célul tűző Lisszaboni Szerződés
ratiﬁkációs folyamatának lezárása. Emellett kiemelt kérdés
EU különböző intézményeibe.
A magyar állampolgárok egyben uniós állampolgárokká a 2010-2011-es spanyol-belga-magyar trió-elnökségi felkéis váltak, és ennek alapján a tagországok közötti utazások szülés, illetve azon belül a 2011. első félévében esedékes
esetén „alanyi jogon” mentesültek az útlevél használatá- magyar uniós elnökség sikeres megvalósítása.
Az érdekfeszítő előadást követő hagyományos teán a
nak kötelezettsége alól. Megindulhatott az akadálytalan
-ra áruforgalom, megszűnt a vámellenőrzés az uniós belső résztvevők még sokáig folytattak eszmecserét.
Feszült ﬁgyelem és példás
csend… több
órán át 

Helyesbítés

Múlt számunkban a 7.o.on közölt Akik hatvan évvel
ezelőtt jöttek c. cikkbe sajnos
egy névelírás csúszott.
A hibáért elnézést kérünk, és
ezennel helyesbítünk: Horváth
Éva édesapjának neve nem
Horváth Ferenc, hanem néhai
Horváth János fényképész.

 A ﬁatalság is látható érdeklődéssel követte az előadásokat


A tréfás részeken még maga az
előadó (Dombay Jenci) is mulatott…
(képanyag Balthazár)

2009. Szeptember

†

Ars Hungarica nagy fájdalommal
és szomorúsággal tudatja,
hogy szervezetének az alelnöke

báró Rubido-Zichy Ivánné
szül. Hohenlohe Waldenburg Senta
hercegnő
augusztus 13-án elköltözött az örökkévalóságba.

Hálával emlékezünk vissza arra, aki megalapításunk óta állandó nagylelkű támogatásával fontos előmozdítója volt zenei
programjaink megvalósításának.
A Vezetőség

Búcsú Sentától
Kemény, irgalmatlan, koporsófedélen koppanó szavak:
a világosi fegyverletétel 160. évfordulóján - 2009. augusztus 13-án este - br. Rubido-Zichy Ivánné Hohenlohe
Senta hercegnő visszaadta lelkét a teremtőjének.
Tengeren innen és tengeren túl csak nézünk egymásra
mind, akik szívének a vendégszeretetét élveztük itt e
földön, és nem hisszük el. Pedig, sajnos, szomorúan és
könyörtelenül igaz.
Korszak zárult le az eltávoztával. - Felfoghatatlan
csoda volt. S nemcsak azért, mert mindenkin segített - a
Szent István Otthontól az Argentínai Magyar Hírlapon
és az Ars Hungarica Alapítványon át Böjte Csaba dévai
árvaházáig annyi sok intézményen és annyi sok mindenkin (számára a jó nem elvont erkölcsi kategória, hanem
mindennapos létprogram volt) -, hanem mert úgy volt
itt köztünk, ahogy: megvesztegethetetlen jóízlésével és
sosem hátráló értékigenlésével. A származás és a lélek
arisztokráciájának jelével minden mozdulatán és minden
megszólalásán. Boldog lehetett minden cselekedet, amely
az ő szándékaiban szövetségesre talált.
Próbálom felidézni ﬁgyelmes, érdeklődő kedvességét, szellemének szigorú derűjét, szemérmes jóságát. A
kedves pillanatokat ott Maschwitzban, a Rutini borral
az asztalán, a változatos Buenos Aires-i és budapesti
találkozásokat, és hát, a meghitt sétákat Zürichben, ahol
utoljára voltunk együtt hárman, Senta, Siske és én. És beleborzongok az örökkévalóság természetes érintésébe.
És ebbe a mostani, rettenetes csendbe. Nincs szó, mely
ne kulcsolódna imára ebben a döbbent, mély csendben. És gondolatban még egy legutolsó sétát teszünk
a maschwitzi ősparkban, agyunkban a felfoghatatlan
bizonyosságával, szívünkben az Arkisz kutya gazdátlan
vonításával.
Barátai, akik testben is ott lehettek a koporsója mellett,
a magyar Himnusszal búcsúztak el tőle.
A honvédek után százhatvan évvel a hercegnő is letette a fegyvert. De nyugalmát kardos angyal őrzi. Isten
áldott, szelíd csillaga volt - tisztítsa meg a lábát minden
gondolat, mely az ő emlékének csarnokába lép.
Szőnyi Ferenc, volt argentínai nagykövet

„Irodalmi Kávéház”

- szokatlan kulturális megnyilvánulás a Hungáriában Két ﬁatal, Fóthy Gyuszkó és a müncheni Győry Kati
rendezésében július 11-én este a tervezett szavalóestből
nívós „Irodalmi Kávéház” alakult ki. Ízlésesen felállított asztalkáknál empanadát, pogácsát, borral vagy üdítővel fogyaszthattak
a vendégek és élvezhették az est műsorát.
Művészies előadásban peregtek a Reményik,
Petőﬁ, Mécs László, Vörösmarty, Kosztoláifj. Fóthy Gyunyi, Radnóti, Villon-Faludy versek.
la, a főrendező,
A szereplők a legkülönbözőbb korosz- bevezeti
a
tályból adódtak össze: Kiss Péter és leánya „Kávéházat”
Bori, az ifjú Grabner Pisti a veterán Dombay Jenci mellett Lomniczy Józsefen kívül a két rendező
is szavalt. Panek Kati és Zoltán versét, erdélyi és felvidéki
háttérzenével Zólyomi Kati adta elő, majd Lajtaváry Dani
gitárkíséretével Honﬁ Juló József Atilla verseket énekelt,
mialatt a közönség vele dúdolt. Természetesen nem hiányozhattak Schirl Pali versfaragásai sem. Megható volt a
doyen, id. Zaha Sándor Babits versolvasása.
Az est különlegességét emelte a helyszínen a ﬁatalok
által nagy buzgalommal frissen elkészített kürtöskalács.
Talán a legfontosabb megemlíteni azt, hogy a legﬁatalabbak
„kalácssütő” csapata milyen feszült ﬁgyelemmel hallgatott,
ami azt mutatja, hogy a következő nemzedékek is mennyire
képesek értékelni az irodalmi műveket!
Hasonló „szalon” összejöveteleket id. Fóthy Gyuszi
rendezett feleségével hajdan, (ott is) kandalló körül de saját
otthonukban, és ﬁuk most nyomdokaikba lépett ezzel az
esttel! Köszönjük a régi emlékek felfrissítését!
Gratulálunk a nagy sikerhez, és reméljük, hogy a tömeges
megjelenés és az elért jó hangulat buzdítani fog újabb, jókedvet árasztó és élvezetes irodalmi esték megszervezésére!
Hiszen világos, hogy van rá igény.
Balthazár Mártha

2009. Szeptember

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

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

Elöljáróban: Argentínai olvasótáborunk annyira megszerette és
megszokta, hogy van egy Argentínai
Magyar Hírlapunk, hogy sokszor úgy reagál, mint egy
elkapato� gyermek. A napokban több olvasóm azon háborgo�, hogy miért kell a téli vakációt ﬁgyelembe venni,
miért jelenik meg csak egy ún. „ke�ősszám” július-augusztusban? Miért nincs minden hónapban külön szám?

A méltatlankodás nem egészen alaptalan, mert a legtöbb
olvasó csak egyszer, nyáron veszi ki szabadságát (vagy
még akkor sem). Az idén, télen - a legtöbben rosszkedvűen
- sehová nem mentek.
Ezért most csak emlékeztetni szeretném a kedves Olvasót, hogy 5 éve, amikor megindult az Argentínai Magyar
Hírlap, szerkesztőnk, Haynalné Kesserű Zsuzsó 10 számot
ígért egy évben és ezt rendületlenül, pontosan betarto�a.

Ha néha-néha késve érkeze� meg a címze�ekhez az AMH,
az a postahivatalon és nem az újság stábjának szorgalmán
múlo�. Én nemcsak rovatvezetője, hanem barátja, lelkes
híve és olvasója vagyok az újságnak. Egyrészt megértem az
olvasók óhaját, de ugyanakkor támogatom fáradhatatlan
szerkesztőnket, hogy eredeti ígéretén nem változtat: nagy
szüksége van egy évben két rövid pihenőre, hogy továbbra
is elláthasson minket szellemi táplálékkal!

Augusztus elsején egy szokatlan üdvözletet kaptam
„Boldog második félévet kívánok” címmel. Meglepett,
talán kicsit meg is ijesztett. Ennyi eltelt volna már 2009ből? Júliusban annyit borzongtunk, fáztunk, aggódtunk,
hogy valóban nagyon jól esett egy szívhez szóló jókívánság.
Július 9-re, argentin nemzeti ünnepünkre régebben
mindenki nagy örömmel készült. Nemcsak azért, mert
1816-ban, 6 év háborúskodás után az ország kikiáltotta
függetlenségét a spanyol fennhatóság alól, és munkájának
eredményeképpen 1819-ben érvénybe lépett az első Alkotmány. Ennek már annyiszor örvendtek a hazaﬁak, hogy
napjainkban jóformán el is felejtik. Mégis örömünnep
maradt, mert ilyenkor kezdődött mindig a téli vakáció. Az
idén szokatlanul hideg volt. Évek óta a szekrény mélyén
fekvő, naftalinban védett zsákokból előszedtük a bundákat.
A hegyvidékeken erősen havazott. Téli pihenésre, vagy
sportra berendezkedett argentin családok, turisták, külföldi
látogatók serege, a színházak, a szórakoztató ipar - hónapok óta mind a vakációra készültek és fektettek be. Viszont
a sertés-inﬂuenza járványra való tekintettel elmaradt a
hagyományos vakáció! Július végéig az iskolákat bezárták,
a külföldiek lemondták látogatásukat, még a színházak
és mozik is felfüggesztették előadásaikat. A kéthetes
telelést dideregve, aggasztó gazdasági krízisben, kevés
lelkesedéssel töltötte a vészhírekkel megfélemlített nép.
A közhangulatot még az országos, patinás Mezőgazdasági
Vásár és díjkiosztás sem tudta igazán felvidítani. Hiába

vonultak fel a legcsodásabb tenyészállatok és büszke
gazdáik. Hiába látogatta a vásárt naponta sok ezer kíváncsi ember és gyermek, a hangulat borongós maradt.
A pénzhiány abban is mutatkozott, hogy a díjazott állatok árverésén potom pénzért keltek el a legértékesebb
példányok…
A hivatalos megnyitón, augusztus 1-jén a kormány
képviselői nem jelentek meg. - Azt szokták mondani,
hogy emelt fővel csak a nagy jellemek viselik el a veszteséget. A mi kormányunk eddig erre nem volt képes.
Csökönyösen nem akar tudomást venni a június 28-án
tartott képviselőválasztás politikai vereségéről, pedig az
eredmények láttán kiszámíthatta, hogy az ország 70%-a
határozottan elégedetlen a mostani álszocialista „államformával” és annak felelős vezetőivel. Alig egy éve, amikor
Néstor Kirchner átadta feleségének, Cristinának a hatalmat, az arány fordított volt: a magas népszerűség most
27%-os mélypontra zuhant. Az ellenzéki pártok újonnan
megválasztott képviselői csak hónapok múlva foglalhatják
el helyüket a parlamentben, hogy terveikkel együtt lesújtó
véleményüket tudomására hozzák az elnökházaspárnak,
ill. a kormánynak. Augusztus 3 óta a téli vakáció végeztével az első vállveregetéseket mérges tárgyalások követték.
Nagy változásokra decemberig mégsem számíthatunk,
mert hivatalosan csak akkor kezdik mandátumukat az új
képviselők.
Az ország jövője szempontjából egy ilyen átmeneti
helyzet mindennél rosszabb. Amíg nincs bizalom, nincs

befektetés, nem indul meg a termelés, sem a fellendülés.
Peregnek a napok. Közben nem történik semmi. Az elbocsájtások tovább fokozódnak. Tudjuk egyáltalán, hogy
a vetéstől az aratásig hány hónap munkára és hány millió
peso befektetésre van szükség? Tudjuk talán, hogy egy
borjút hány hónapig kell nevelni, etetni, amíg meg lehet
fejni? Vagy mint hízott tinót eladni? Meddig kell még
várjon a termelő? Meddig érdemes várni? Az argentin nép
türelmesebb, mint a magyar - de mindennek van határa.
*
Magyarországról hasonló híreket kapunk. Anyaországunkban a politikai helyzet sokban hasonlít Argentínáéhoz.
A legfeltűnőbb hasonlóság, hogy náluk is teljes a bizalmatlanság. Ez pedig magával hozza a bizonytalanságot. A
kormány és az ellenzék évek óta folyó heves vitájában a
végén senkinek sem hisznek, senkiben sem bíznak igazán.
Az igazmondás ma már nem közös tulajdonságunk. Magyarország gazdasági helyzete az Európai Unió új országai
között a gyengébbek között helyezkedik, a közös pénzegységet, az eurót még nem tudták bevezetni. A pangást,
a csődöt nem lehet csak a világkrízisre fogni. Ki a felelős,
ki a hibás? A közhangulat egyre türelmetlenebbül követeli
az új választásokat. Kibírják türelemmel a hivatalos 4 év
határidőt? (Magyarországon 2010, nálunk 2011!). Egy új
kormány mikor, kivel és mivel kezdhetné el az építést,
a fellendülést? Ezeket a kérdéseket teszik fel maguknak
magyar honﬁtársaink, akárcsak mi itt, Argentínában. A
lehetőségek azonban sajnos egészen mások.

***

- Július 5-én Szent László emlékmisére és a
Szent István Kör díszebédjére voltunk meghíva a Szent László iskola termeibe. Földes
atya megható, értékes prédikációjában
Szent Lászlót idézte fel előttünk mint hazaﬁas példaképet, vitéz lovag-királyt. Hatására
újból elővettem a történelmet, mert hiszen
nagyon régen érettségiztünk… Ritka szép
számban megjelent a kolónia színe-java,
és a nagyteremben, névjegyekkel ellátott
hosszú asztaloknál foglalt helyet. Kitűnő
volt a nagy szakértelemmel elkészített töltöttkáposzta, a Blahó házaspár remekelt.
Az ünnepi szónoklatok után a házigazdák és
a szervezetek elnökei megható búcsút vettek
Józsa Mátyás nagykövettől és feleségétől,
Gabriellától (fotók a 2.o.-on).
- Július 6-án este az AMISZ havi igazgatósági gyűlésén minden intézmény képviselője
pontosan megjelent, tudván, hogy egy-két
sürgős kérdés tisztázása után Józsa Mátyás nagykövet búcsúztatása következik. A
gyűlés utáni kedélyes társasvacsorán Józsáné Gabriella is részt vett. A Mindszentynum
elnökének felesége, Fóthyné Judith eljött,
hogy megmutassa az adományokból sikerült
építkezések eredményét a zarándokházban.
Örömmel, elismeréssel gratuláltunk! A körséta után Józsa Mátyás magyar pálinkájával
koccintottunk egymás egészségére és utána
Józsa
Mátyás s.k.
körülkínálja
a ﬁnom
magyar
meggypálinkát - itt
szerzőnek
és Székasy
Miklós ARS
elnöknek
Fotó Jakab

vidáman, kitűnő étvággyal ültünk asztalhoz,
hogy elfogyasszuk Paál Magdi ﬁnom vacsoráját. A családias hangulaton érezhető
volt, hogy Józsa Mátyás valódi barátja és
támogatója volt több magyar intézménynek.
A búcsúbeszédek és köszöntések őszinték,
szívélyesek voltak (fotók a 2.o.-on).
- Július 11-én folytatólagos rendezvénysorozat örvendeztette meg a kolóniát. Du. 4
órakor a Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság
meghívására Lajtaváryné Benedek Zsuzsi
tartott egy szórakoztató, érdekes előadást
„Mosolygó Anyanyelvünk” címmel. Ismerem és csodálom Benedek Zsuzsikát pici
gyermekkora óta. A jó Isten jó kedvében
teremtette ezt a derűs, energiával teli
gyermekét. Előadásának címe tökéletesen

***

***

***

***

***

***
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fedte a tartalmát. Ha valaki ﬁgyelemmel
kísérte az ő módszerét, stílusát, lendületét,
amellyel a magyar (és a spanyol!) nyelvet
meg lehet kedveltetni és szívesen tanulni,
akkor ellenállhatatlanul tanítványa lesz,
vagy tanítványokat szerez neki! Előadása
a megszokott diplomán kívül aranyérmet is
érdemelne!
A Magyar
Irodalmi és
Kultúrtársaság
előadási
programjainak
koordinátorai,
Terek Zsóﬁa és
Redl Erzsébet
diplomával tüntetik ki a kiváló
tanárnőt

Fotó Jakab

- A Szent László iskolából du. 6-ra átsétáltunk a Hungária Egyesületbe, hogy
részt vehessünk a P. Földes által bemutatott
hálaadó szentmisén. Krisztusba vetett hittel,
szeretettel és együttérzéssel kísértük barátunkat, Lomniczy Józsefet húga, Dobozyné
Bethlen Katalin halálának emlékére. Együtt
imádkoztunk és köszöntük meg Istennek,
hogy Katalint adta nekünk. Reméljük, hogy
hosszú szenvedése után olyan szeretettel
fogadta Isten az Örök Életbe, mint amilyen
szeretettel családja búcsúzott tőle.
- Az esti rendezvényre írásbeli meghívót
kaptunk és jelentkeztünk idejében Fóthy
Gyuszkónál és Győry Katinál. Az „Irodalmi Kávéház” nagyon szórakoztatónak ígérkezett, ezért többen, akik már a Hungáriában
voltak beszélgetve várták a megnyitást.
A rendezőség türelemre intett, miközben
lázasan készült. Sajnos, mire megnyitották
az ajtót, sűrű füst vakította szemünket.
Csodálkozva vettük észre, hogy hiába jelentkeztünk idejében, minden asztal és szék
kabátokkal és táskákkal el volt foglalva. Egy
kis ügyességgel kerítettem itt-ott pár széket
és lefoglaltam 4 személyre egy asztalt, amiről kiderült, hogy a díszlethez tartozik…
Végén a hangszóró elé telepedtünk. Így szerencsére jól hallottunk, mert gyertyafénynél
a csodás versek nyomtatott szövegét nem
mindig tudtam követni. A hangulat kitűnő
volt, a kürtös kalács ﬁnom. Különösen az
időseknek csodálatos tapasztalni, hogy azok
a ﬁatalok, akik már itt születtek, mennyire
értékelik a magyar költészetet! Élveztük.
Gratulálunk! Várjuk a folytatást - valamicskével jobb rendezéssel!
- Július 18-án délben a magyar nagykövetségre voltunk híva „búcsúfogadásra”.

A hónap folyamán már többször búcsúztattuk Józsa Mátyás nagykövetet és feleségét,
Gabriellát, mégis ezen a napon vált tudatossá bennem az érzés, hogy „búcsúról”
van szó. Az elmúlt 4 év alatt módunkban
volt megismerkedni. Kezdetben óvatos,
kicsit bizalmatlan kíváncsisággal ﬁgyeltük
egymást. Ez nem is csoda, ha ﬁgyelembe
vesszük kolóniánk sokféle rétegeződését
és beállítottságát. Az évek folyamán hála
Józsa Mátyás kiegyensúlyozott, valódi diplomata ügyködésének, a kapcsolat őszinte
barátsággá fejlődhetett. A borús, hideg idő
miatt nem tudtunk kimenni a kertbe, de „sok
jó ember kis helyen is elfér” jelszóval sokan
vettünk részt ezen a fogadáson. Megkértem
a nagykövetet, hogy intézzen hozzánk néhány búcsúszót, mire mi is meghatottan
élete további útjára, jövendő beosztására a
jó Isten áldását kértük (fotók a 2.o.-on).
- Július 19-én, a vasárnapi istentisztelet
keretén belül a San Salvador anglikán templomban megkeresztelték Nicolás Mitchellt,
Mitchell Andrew és Valeria Evangelista
8 hónapos kisﬁát, Zilahi Sebess Zsuzsa
unokáját. 5 éves nővérkéje, Zoé életében
először látott egy ilyen szép templomi
szertartást - hiszen saját keresztelőjére nem
emlékszik…

Nicolás Mitchell a keresztvíz alatt, mosolygó
szüleivel és ﬁgyelmes nővérével...
Fotó Bonczos

- Augusztus
4-én Móriczné
Marika ebédre
hívta legrégebbi barátait a
Hungáriába.
A Hungária
kantinosa, Omar
nemzeti színekbe
öltöztette a díszasztalt Móriczné
Marika (b.-ról
harmadik) méltó
megünneplésére
Fotó Bonczos

Ezelőtt 20 évvel ugyancsak ennyien voltunk,
fele barátnő-fele férj. Most a férjekből csak
kettő maradt. Omar nagy igyekezettel igazi
ünnepi ebéddel remekelt. Kitűnő hangulatban koccintottunk Marika egészségére.
- Augusztus 8-án, délután 4 órára, az Irodalmi Kör meghívására Dr. Drexler András
a magyar nagykövetség első beosztottja
„Magyarország és Európai Unió” címmel
meghirdetett előadására igyekeztünk a Szent
László iskolába. Soha nagyobb érdeklődéssel
nem néztünk egy előadás elé, miután Magyarországon hetek óta az Európai Uniós
képviselőválasztások tartották izgalomban a
közhangulatot. Dr. Drexler pár hete tért viszsza szabadságáról, most átmenetileg a magyar nagykövetség ügyvivője. Kolóniánkból
sokan ismerik ezt a rendkívül rokonszenves
ﬁatalembert, de nem mindenki tudja, hogy
diplomáciai szakképzettségén belül 3 évig
dolgozott Magyarország Európai Unióba
való belépésén a külügyminisztérium erre hivatott szakosztályán. Tehát jobb szakértőtől
nem kaphattunk volna felvilágosítást erről a
témáról. Az Európai Unióról alkotott vélemények Magyarországon vagy bárhol azért
olyan különbözőek, mert az emberek csak
felületesen ismerik. Dr. Drexler roppant
pragmatikusan és értelmesen levezette nekünk az Unió szabályait, jogait, felelősségét
és kötelességeit, annak minden előnyével
és esetleges hátrányával, mind a befogadó
országok, mind a belépni igénylők részéről.
Kívülről az emberek sokszor úgy látják, mint
egy jól jövedelmező „füstfaragók egyletét”,
pedig ha ismernék, akkor talán megértenék,
hogy egy nagyon logikus és amellett ideális
organizáció, amely egyesíteni képes Európát,
mint érdekközösséget. Magyarország 20102011-ben 18 hónapon át a spanyol-belga-magyar trió elnökség keretében, ill. 2011-ben a
magyar EU-elnökség során vezető szerepet
kap az Európai Unióban, és erre nagyon
komolyan készül (l. előadásának kivonatos
összefoglalóját az átellenes oldalon). 
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Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

()

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

2009: Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - Kalpakian Ervin Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - 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 Internacional de
Artes Culinarias Mausi Sebess" - Dr. Alitisz Constantino - Dr. Farkas
Ferenc - Sisa István (USA) - Erdődy József - Dr. Orbán László (2x)
Az AMH és az egész magyar közösség nevében hálásan
köszönjük adományukat, támogatásukat, fölülfizetésüket!

Kőműves, festő, vas és
parketta munkák

Péter Szilárd és Miskolczi
Tamás 15-5844-0090
Unger István 15-6265-9154
Munkaminőség referenciával

Szurdokpüspökin

82 km-re Budapesttől, 2005 m2-es telek
és rajta 98,51 m2-es felújított régi összkomfortos parasztház, melléképülettel
eladó, gázcirkó fűtés, pince, erdő.
Ár: 8.000.000 Ft.
Tel.: (0036) 30 648 6171
(0036) 20 992 8754

Buenos Airesben élő budapesti
lány munkalehetőséget keres
magyar családoknál:
- gyermekfelügyelet, bébiszitter
- idősebbeknek bevásárlás, főzés,
takarítás, felolvasás, társalgás
magyar nyelven
- házhozjáró magyartanítás

Kiss Anita 3534-0449

email.: kissanit@gmail.com

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügy v éd

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

Dra. Gabriela Szegödi
Abogada

Estudio 4372-6844
15-5026-4512

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4823-9347

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

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

NUESTRAS INSTITUCIONES

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES

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

39.SZ. MAGYAROK NAGYASSZONYA LCSCS. - AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS
N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel.
4723-4988 - edithhaynal@hotmail.com

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

kerekesmartin@yahoo.com.ar

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

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

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

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA

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

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

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

KLUBOK - CLUBES

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

Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-8437 / 4711-0144 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
M AGYAR R EFORMÁTUS E GYHÁZ - I GLESIA R EFORMADA H ÚNGARA - Cptn.
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 / 15-5746-6505
- amerke@argentina.com

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

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES

h

“Kiművelt emberfők
által tenni nagy
nemzetté a magyart!”
HUNGÁRIA

KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

Az argentínai magyarok független folyóirata

Kiadó-szerkesztő: Haynalné Kesserű Zsuzsánna
Rovatvezető Sebessné Bonczos Zsuzsa
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné Graul Trixi
L. Monteverde 4251 - (1636) Olivos - Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com
http://epa.oszk.hu/amh
http://efolyoirat.oszk.hu/amh
www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

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

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

MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" – Pac. Rodríguez 6258 (ex 1162),

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

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

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

Hivatalos órák: Péntekenként
19 - 21 óra. Hungária Egyesület
1. em. - Pje. Juncal 4250, Olivos
Tel. 4799-8437
haynal@ﬁbertel.com.ar

(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 - vferlolo@ﬁbertel.com.ar
SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. Moreno 1666, (1636) Olivos,
Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@ciudad.com.ar

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

BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA

Az októberi számra
a lapzárta: szeptember 10
Anyag és hírek beküldésére

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

VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN

DE LOS

CABALLEROS VITÉZ.

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

VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS

DE

BARILOCHE

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

moka_retezar@yahoo.com.ar

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

- VILLA ÁNGELA-I MAGYAR EGYESÜLET - SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS
MUTUOS – Hungría 150, (3540) Villa Ángela, Chaco. Tel. 03735-420-939
CÓRDOBAI MAGYAR KÖR - CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

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

SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA FE
( CAPITAL ) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 zoltanhorogh@hotmail.com

Atención:
Rogamos a los responsables informarnos de errores o cambios. Gracias.
Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A. 4522-1855
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HUFI I.

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

„A CSITÁRI HEGYEK ALATT”

... hogy egy másik magyar ne érezze magát olyan ár va-egyedül...
Közeledik október. A felejthetetlen események viszsza-visszatérő árnyéka. Mert
már mióta - és még mindig! táplálkozhatunk mi, magyarok,
az 56-os üzenetből, a szabadságharcosok felülmúlhatatlan
példájából. És a tanulság olyan
modern, olyan aktuális, olyan
leírhatatlanul figyelmeztető!
Háborús politikai viszony,
harag, megnemértés, tiszteletlenség, feledés, hanyag közöny,
hazaszeretet hiánya, ingadozás,
nyugtalanság, bizalmatlanság,
megtorlás. Rendőrség, vér, politikai szélsőségek hatalomvágya, józanság
hiánya, veszély, bosszúvágy, felületesség,
elvándorlás, felvásárlás.
És mint csúcspont: a magyar nyelv betiltása és büntetése Szlovákiában. Úristen,
micsoda időket élünk, micsoda várakozást,
micsoda kétségbeesést!
Másfél évvel ezelőtt egy 17 éves cserkészlány ezt kérdezte tőlem: Hogy tudsz
ilyen mély magyar érzéssel gondolkozni
és meghatódni? A kérdés, így váratlanul,
megnémított. Rövid gondolkozás, viszszaemlékezés után jött a válasz: elsősorban
szüleim adták át az érzéseiket, viszont
lényeges útmutató volt cserkészvezetőim
akkori szerepe is, mivel megadták azt a
lehetőséget, hogy olyan magyar rendezvényeken vehessek részt, amelyek alatt s után
olyan meghatódásban és hovatartozásban
fürödhettem meg, hogy eldöntődött az életem. Mert büszke lehettem magyar létemre, mert megengedték, hogy felszólaljak
fáklyásmeneteken, mert sosem véletlenül
adták kezembe a mikrofont, mert meséltek
magukról és a magyarságról, mert nem
pihentek, hanem tettek mellettem, hogy
példát vehessek. Persze, az eredmény
mégis megváratja magát.
Azért lesz az idén, október 23-án este
MAGYAR FÁKLYÁSMENET, hogy a
mai nemzedékek is átélhessék a jelent. Ez
a jelen nem rózsás: aggodalommal telített
és fenyegető. Éhes a szavak kimondására,
a valóság kitárására! Felelősséget jelent
az Anyaország felé! Hadd tudják ott meg,
hogy még mindig létezünk, hogy teszünk,
hogy ﬁgyeljük az elkeserítő történteket,
hogy továbbra is magyarokat nevelünk,
készítünk, mintha valamikor tényleg meg
lett volna írva, hogy rajtunk is fog még
múlni a magyar feltámadás!
Meg akarjuk mutatni Argentínának
is az igazat, a valót, a kultúránkat,
ﬁataljainkat... Összetartást, igazi öszszejátszást szeretnénk sugározni a
Felfoghatatlan megsemmisítési merényletek ellen küzdött, küzd s kitart a
Kárpát-medencei anyaországától elcsatolt
magyarság... Kivégzés, falurombolás,

Havi „HUFImondat”:

„Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg
arcodat...”
(József Attila)

Olvasunk… és gondolkozunk:

Emberebb ember - VAGY magyarabb magyar?
Mennyi idő marad?

Kárpát-medencei magyarság felé, ahol
néha szinte csökönyösen elfelejtenek
minket. Mintha mindig muszáj lenne
átutaznunk hozzájuk, hogy csodálkozva,
meghatódva eszükbe jussunk. Az ember
nem azért vallja magát magyarnak, hogy
valami haszna legyen ebből... Azért teszi,
hogy egy másik magyar ne érezze magát
olyan árva-egyedül.
Mindezért a 2009. Forradalom és Szabadságharc megemlékezése nyilvános
lesz, egyszerűen szép és magyar, meg
meghatóbb és üzenetképes:
- A BÉKÉÉRT
- A KIENGESZTELŐDÉSÉRT,
- A SZLOVÁKIAI MAGYAROK
JOGAI VISSZASZERZÉSÉÉRT,
- A VILÁGON SZÉTSZÓRT MAGYAR ÉS MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ
FIATALSÁG EGYRE GYAKORLATIBB ÖSSZEJÁTSZÁSÁÉRT,
- EGY SZEBB, IGAZSÁGOSABB
MAGYAR JÖVŐÉRT!
A már levélben megfogalmazott nyílt
felhívásunkat az AMISZ-on keresztül hivatalosan megkapja az összes Argentínában
működő magyar egyesület, intézmény,
hogy utána a részvételét megerősítve
megkapja a további utasításokat, mármint
a gyülekezési időt, helyet, a program
részleteit, valamint választ minden egyes
kérdésére.
A fáklyás felvonulást, mint minden
évben az októberi tiszteletadást, a Zrínyi
Ifjúsági Kör keretében szervezzük. Tartalma: magyar mise (alatta magyar nyelvű
megemlékezés), fáklyás felvonulás, záró
műsor spanyol nyelven (magyar műsor: 56os ﬁlmkompozíció spanyol felirattal, Coral
Hungaria, szólista népi énekes, magyar
néptánc, magyar ének, Boldog együttes).
Magyar szeretettel
Zólyomi Kati
zolyomikati@ﬁbertel.com.ar
iskolák, egyetemek bezárása, templomok
lebontása, faluk elöntése vagy területeik
szántóföldre való alkalmazása. A nyílván
szándékos kulturális holokauszt szennyét
s annak nehezen elviselhető
légkörét megteremtve, 2009ben betiltják, büntetik a magyar beszédet Szlovákiában!
Milyen új átok ez? Milyen
megpróbáltatás? Avagy még
nem bűnhődtük meg a múltat s jövendőt? Sajnos mi itt
messze, csak aláírásokkal járulhatunk hozzá a keserű sors
esetleges megváltoztatásához,
és lankadatlanul használjuk,
növeljük és tanítjuk tovább
szép nyelvünket Buenos Airesben. Egyre biztosabb, hogy
nem hiába!
(ZK)

Manapság elképzelhetetlen a médiától
elkülönülni, szinte percenként értesülünk
a földgömb összes táján való történtekről.
Így sóhajtásnyira van tőlünk Magyarország
is. Szem elé tárva a valóság, leszűrhetőek
azok a tények, amelyek a jövőt is megváltoztathatják számunkra. Cserkész létemre
egyes motivációkkal már teljesen tisztában
vagyok - de mégis, viszonylag sokkal
gyakrabban, mint régen, megtestesül,
magasra emelkedik és árnyékot vet rám a
veszélyes kérdés: melyik kell legyen a legigazibb feladata egy emigrációban született,
hazán kívüli magyarnak, a közösségében vezetői szerepet vállaló felnőttnek?
Emberebb embereket vagy magyarabb
magyarokat nevelni? Óriási különbségek
jelentkeznek a két szép, mélyen cserkészies
mondat hordereje közt. A sietésben már
nehezen férnek el egymás mellett.
Mit ápolok inkább? A lelkét, vagy a ﬁatalnak az örökölt magyar felelősségtudatát?
Ugyanis egyre gyakoribb a nem magyar
barátaink mellénk csatlakozása, s minden
ifjúsági magyar intézményben egyre számosabb a magyarul nem beszélő tagozat.
Íme, ismét kérdezem: mire fektessek hangsúlyt? A magyar tagozat megerősítésére
- vagy az új tagozat alapból induló kiképzésére? Hiába magyaráznak sokan mágikus
elképzeléseket és szisztémákat, a kettő
nem mehet egyszerre.
Rég megﬁgyeltem, hogy a mi közösségünkben nem az új elem próbál kézzellábbal magyarul megszólalni, hanem pont
ellenkezőleg, akik tudnak magyarul átváltanak a spanyolra, hogy az újonc ne érezze
magát túl nagy nyomás alatt. Hát ezért. És
mert ez így „kényelmesebb”...
Ez a mindenkori túlzások kétszínűsége!
Az élet nem fehér vagy fekete. A
legkülönbözőbb szürke árnyalatok társaságában küszködünk. Mindnyájunknak
van egy aurája, amely hol ihletesebb s
fényesebb, hol sötétedik, míg vonszoljuk
magunkat tovább. Igen, jövő-menő szivárványt kell kezeljünk: ez maga a túlélés.
Viszont a magyarság túlélése megvalósításához mit kell cselekednünk?
Van, aki azt állítja, hogy nyelvében él a
nemzet (én is!), de van, aki napról napra
bebizonyítja, hogy más nyelvek használatával is lehet magyar érzést felébreszteni:
azaz tanítani, művelni, néptáncolni... még
cserkészkedni is. Azonban ehhez az utolsó
felfogáshoz kivétel nélkül szükséges a
magyarul beszélő és kellőképpen felkészült
felnőtt tanító elem, teli lelkesedéssel és
még inkább teli magyar öntudattal.
Kérdem tovább: ezekkel, azaz velünk,
ki foglalkozik? A tovább táplálásunkkal,
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a határozottan magasabb szintű lelkesítésünkkel, magyar lelkünk felügyelésével?
Avagy már - továbbra is - magunkra
vagyunk hagyva? Teljesen egymásra
szorulva...
Mi a sürgősebb? Mire kell jobban
vigyázni? A már létező, formált és meggyőződött magyarra? Vagy az utánpótlást kell nullából felépíteni, mindegy,
hogy mennyi időt vesz igénybe? Mennyire sietünk? Mi a mai magyarok világkörülménye? Van-e egyáltalán idő arra, hogy
lassan haladjunk? Milyen fenyegető tények
állnak előttünk? Nem igaz, hogy nagyon
kevés a magyar a világon? Nem igaz, hogy
az Anyaország ismét krízisben szenved?
Nem igaz, hogy alszik az ezerszáz éves
identitás? Nem igaz, hogy a szétszórtságban, négy fal közt egyre kevesebb családban beszélnek magyarul? Nem igaz, hogy
nem tévedhetünk, mert ha most nézünk el
a helyes döntések mellett, veszve minden,
amit a sok évtized száműzetéssel szemben,
Trianonnal szemben, kommunizmussal
szemben a magyarság mégis kivívott?
Az emberebb ember fogalom amúgy
is része a jó istenhívők életének. De mi,
kulturált, hős, egyedi, kicsinyke, fogyó
nép, magyarságunkat most már nem kockáztathatjuk! Főleg azért, mert tudjuk,
hogy a nélkül is meg lehet élni, szépen...
De mi nem azt akarjuk! Vagy a globalizáció csataterén már nem fontos, ki vagy,
mi vagy? Mert ha lemond a világ a népek
identitásáról, néhány évtized múlva már
majd csak üres tekintetű kóborlók néznek
bambán maguk elé. Mint az árvák, akik
nem tudják, honnan s kitől származnak.
Ezek után szükségem van átérzett,
őszinte köszönetemet nyilvánosan kifejeznem azoknak a tisztelt korábbi
nevelőimnek és mai barátaimnak, akik
mellett dolgozhatok, akik nem hagyják
abba, akik mernek álmodni, de úgy, hogy
az álmokból türelemmel, utánajárással,
tanulással és kellő készülődéssel magyar
valóságokat születtetnek meg - újra meg
újra.
Fóthy Zsuzsi, Lomniczy Mátyás, Szőnyi
Ferenc, Gorondiné Judit, Zaháné Alexandra, Paál Magdi, Bonapartianné Trixi, Benkő Sanyi, Haynalné Zsuzsó, Espinosané
Teri, Dombay Jenci, Lomniczy Józsi, Zaha
Tamás, Lajtaváryné Zsuzsi, özv. Benedekné Marika, Jeszenszky-Böhm Zsuzsi,
Fóthy Erzsébet, Demes Sanyi, Bonapartian
Edi. Köszönöm a magyarság nevében, és
- ahogy új barátunk, Balthazár Mártha is
kifejezhette az újság hasábjain néhány hónappal ezelőtt - ki kell mondanunk, merészen, boldogan, hogy kiket szeretünk!
Viszont azt is, hogy miért! Titeket. És
bennetek tisztelem a kézben-kész kardot,
a kitartást, de legfőbbképpen azt, hogy
tudjátok, miért csináljátok! Kételyeiteket is
megosztom veletek. Csak mindig lépjünk
egyet tovább. Pihenésről már nem eshet
szó.
Zólyomi Kati
Havi kulcs: legyőzni a gőg szellemét,
az irigység romboló erejét, és keresni a
becsületes célunk szolgálatában a ránkbízott
közösség szükségéi kielégítését. A tapasztalat egymagában nem oldhat meg mindent.
Mindig hozzá kell tanulni újat, hogy az idők
változásaival mi is fejlődhessünk. Ez az igazi
felelősség. Ilyen értelemben eszünkbe juthat,
hogy mi is már az idők jegyzőivé váltunk.

HUFI II.
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Dél-amerikai Magyar Néptánccsoportok a
„Vendégségben Budapesten” rendezvényen

A Buenos Aires-i REGÖS Néptáncegyüttes legújabb magyarországi útjáról
Vannak olyan élmények, amiket szavakkal nagyon
nehezen lehet elmondani, mert főleg érzésekről szólnak,
és azokat kifejezni nehezen lehet. Ez pontosan így volt…
Képzelje el az olvasó, hogy több mint 14 ezer kilométerre az Anyaországtól, ﬁatal magyar leszármazottak
2-szer, 3-szor hetente járnak táncpróbákra. De minek?
Mi a célja? Csak azért, mert szeretik? Csak azért, mert
jól érzik magukat? Hogy előadásaikkal képviseljék a
Buenos Aires-i magyar kolóniát?... Mindebben lehet
valami valóság, de tudat alatt rejlik egy identitás keresése
is. Lehet, hogy nagyon nehezen jön rá erre a ﬁatal táncos.
Sőt, talán nem is tudja, hogy azt keresi…
Július 5-től 15-ig 29 országból több mint 700 magyar származású fiatal, közülük legtöbben határon
túlról érkezett Budapestre. A találkozó lényege, hogy
sok külföldön született magyar ﬁatal találkozhasson
egymással. Legtöbb valamilyen művészeti körhöz, ill.
csoporthoz tartozott. Sok énekes, sok táncos, zenész,
színművészek, egyetemisták vett részt a rendezvényen.
De minek találkozzanak?
Talán a magyar érzés erősítése lenne a legmegfelelőbb válasz. Mindenki tudta a másikról, hogy magyar.
De hova valósi? Talán erdélyi magyar, vagy vajdasági?
De a lényeg az, hogy magyarul beszéltünk egymással,
hogy magyar előadásokat tartottunk, és hogy a magyar
kultúrát mutattuk egyszerre, osztottuk egyszerre, ápoltuk egyszerre.
Nos, a dél-amerikai oldalát mesélném inkább, hiszen
az itt élő magyarokat képviseltük, és egész őszintén
mondhatom, hogy minden elvárást és képzeletet túllépett
a mi részvételünk. Nemcsak az előadások színvonaláról
mondom, hanem azt szeretném kiemelni, hogy az egész
rendezvény lezajlása alatt, elejétől kezdve otthon éreztük
magunkat. Az az otthon, amiről nagyszüleink meséltek,
amiről a cserkészeten és a ZIK-ben hallottunk, amiről a
táncegyüttesben beszélünk ahányszor valamilyen táncot vagy éneket tanulunk. Öröm volt számomra a ﬁatal
táncosainkat látni, hogyan élték bele magukat, hogyan
érezték ennek a csodálatos néptánc-világnak a szépségét,
a határon túli magyarok külön erejét, energiáját. Sok mulatság adódott és sok életre szóló barátság kötődött. Sokat
nyújtott nekünk az a sok magyar, és amint hallottam nem
is egy országtól: nekünk is sikerült valami különlegeset
nyújtani nekik!
A rendezvény elején mi - a dél-amerikaiak - voltunk
a „fekete bárányok”. Már 14 éve szervezik e rendezvényt, és először volt az, hogy az óceánon túlról is hívtak magyarokat a találkozóra. Mi voltunk a „furcsák”,
akiket senki sem ismert, akikről senki semmit sem tudott.
Ez a furcsa érzés eltartott néhány napig, a találkozó első
napjaiban. Ezért is kihasználtunk minden egyes alkalmat,
hogy ismertessük munkánkat és tevékenységünket.
Már július 6-án, a nyitó estén, amikor minden ország
és régió bemutatkozott egy-egy standdal, volt alkalmunk,
- Itt jártak nálunk a Debreceni ﬁatalok a
szószerinti „diákcsere akció” által, amelyet
annyi éve oly sikeresen végez a ZIK! Az
októberi számunkban egyenként bemutatjuk őket. A Szent László iskolaközössége
és a ZIK családközössége fogadta be őket
vendégül otthonaiban. Megérkezésük
napján, amely pont szombatra esett, choripán-nal, játékokkal és ismerkedő foglakozásokkal vártuk őket. A napok-hetek
elteltével igen jól beilleszkedtek közénk,
ill. kortársaik közé, bejártak a mindennapi
argentin iskolákba (már némi spanyoltudással rendelkeztek), megismerkedtek
Buenos Aires városával, a Cataratas del
Iguazúval, és hazautazásuk előtt, augusztus 22-én elmesélték az érdeklődőknek az
itt szerzett tapasztalataikat, élményeiket.
Városuk, Debrecen az idén decemberre
várja a mi négy diákunkat is!
- New York kávézó? Pilvax? Café Tortoni? Nem! Ahogy már bejelentettük, július
11-én két versszerető magyar ﬁatal szervezésében
„Irodalmi
kávéházat”
tartottunk a
MIK-szoba
jól megrakott égő
Fotó Zóka

Első krónika
hogy első kis ízelítőként bemutassuk, mi van Argentínát,
az ország különböző érdekességeit: kézműves tárgyak,
öltözet, zene, gasztronómia. A megnyitó kiállítás alatt
sokan érdeklődéssel lapozgaták az AMH számait, és
többen, főleg a sajtó és a határon túliak nézegették újságunkat. Ez még mindig nem volt elég. Még be kellett
bizonyítani, miért is vettünk részt e rendezvényen. Hiszen eddig senki sem tudott az argentínai magyarokról,
dél-amerikai magyarokról...
Mit keresünk mi hirtelen a rendezvényen?
Július 9-én este volt egy „Dél-amerikai Est”. Ez 3
részből állt. Első része az országok bemutatkozása. Földrajzról és Argentína jellegzetességeiről Kerekes Miki
(gaucho ruhában; ő az, aki egyben idegenforgalommal
foglalkozik), nagyon proﬁ módon és közvetlenül szólt a
közönséghez. A 700 részt vevő ﬁatal és felnőtt egyből
kezdte hegyezni fülét, mert sejtette, hogy érdekes dolgokat mesél majd.
Nemcsak Argentínáról, hanem az itt született magyarokról is volt szó. Vetítés is volt a cserkészekről (tutajtúránkról és a hegyi túráról is mutattunk képeket), ZIK,
Coral Hungaria, stb. Próbáltunk a rövid idő alatt mindent
elmesélni. Az emberek bámultak, hihetetlenül ﬁgyeltek
mindarra, amit mesélünk… Utánunk ugyanúgy a brazíliai magyarokra került a sor (Piller Gida és Yamashita
Szabó Yuri beszéltek), és Uruguayból Gaál Laci bácsi,
aki kísérőként ment az Uruguayi Magyar Otthonból.
Második résznek a táncelőadás következett. Már elhangzott a közönségben, hogy most jön a tangó, a samba
meg dél-amerikai ritmusok… Azonban a Kóborzengő
banda helyezkedett el a színpadon, és kezdték húzni a
Lőrincrévi Pontozót! A Regös ﬁúk táncra perdültünk.
Olyan meglepetten néztek ránk - mit is csinálunk? Hát
ez nem tangó, ez magyar néptánc a javából! Tánc végén
óriási taps! Aztán jöttek a brazíliai és uruguayi csoportok
is táncaikkal. Amint vége lett táncunknak, Goldschmied
József, a főszervező és a rendezvény igazgatója feljött a
színpadra, és elmesélte a közönségnek mennyire nehéz
volt minket meghívni Magyarországra, de ugyanakkor
mennyire örülnek, nem bánták meg, hogy ott lehetünk és
nem volt hiába a sok erőfeszítés. Ajándékot is kaptunk tőle.
A terem még mindig telve volt lelki melegséggel és
meghatódottsággal. De már sokat ültek az emberek.
Spontán latin mulatságot szerveztünk, amelyen megtanítottuk a ﬁatalokat chacarera-t táncolni (Jeszenszky
Zsuzsi nemcsak néptáncot, hanem argentin folklórt is
táncol!), aztán a candombe uruguayo-t és a brazíliai samba-t is közösen táncoltuk. Ezután következett a tipikus
latin zene, és buli! - Úgy élvezték! Úgy élveztük!
Másnap már indultunk a felvidéki Gombaszögre,
ahol szintén felléptünk egy fesztiválon. Aztán vissza
Budapestre, ahol a bazilika előtt a Szent István téren
tartottunk előadást. Döbbenetes volt annyi ismerőssel
találkozni! Nagyon sok argentin család, dél-amerikai
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család, ismerősök, rokonok voltak előadásainkon! Táncmestereink is ott voltak, pl. Timár Sanyi bácsi eljött
minket megnézni, akárcsak Hortobágyi Gyöngyvér,
Lévay Péter, stb.
A sajtó végig kísért minden előadást, nagyon kíváncsiak voltak az argentínai magyarokra, és nagyon nem
értették, hogy lehet az, hogy manapság ennyire őrizzük a
magyar nyelvet és kultúrát. Erre mindig nagyon büszkén
válaszoltunk, és úgy az idősebb táncosok, mint a ﬁatalabbak éreztük, hogy mennyire megéri ez a sok munka,
amit itt Argentínában végzünk.
Ezúton szeretném köszöneteimet kifejezni a három
dél-amerikai ország nevében:
- Kunckelné Ildikónak, LAMOSZSZ elnöknőjének,
aki megteremtette a kapcsolatot a magyarországi
szervezőkkel;
- az Égtájak Irodának a meghívásért;
- a Miniszterelnöki Hivatalnak az anyagi támogatásért;
- különleges hálánkat Goldschmied József úrnak, aki
bízott tervében és ismeretlenül bennünk is, de aki kitartó
és szorgalmas munkájával ilyen hatalmas célt tűzött ki
saját maga és mindenki elé;
- minden más szervezőnek, aki végig kísérte őt, Csilla,
Csicsai Antal, Váczi Péter és sokan mások!
- a Kóborzengő Együttesnek, amely végig élőzenével
kísérte táncainkat. Ez külön élmény volt nekünk!
- a Magyarországon élő argentin családoknak, akik
segítettek és „követtek bennünket”, és az Angelika
Leánykórusnak, akik búcsúestét rendeztek részünkre
Gráf Zsuzsa otthonában;
- nem utolsó sorban Kismihály Zsoltnak vagyunk
hálásak, aki Ughy Viktorral szervezte meg a találkozó
utáni erdélyi turnénkat, amelyre az uruguayi Tündérkert
táncosaival mentünk.
Argentína nevében pedig köszönjük gr. Keglevich
Miklósnak az Assist-Cardot és Sebess Zsuzsinak a
„zűrös” repülőjegyek elintézését. Külön köszönet jár támogatóinknak: Weyland Ernának, Haynalné Kesserű
Zsuzsónak és Tanyiné Sátorhelyi Ildikónak, valamint
ifj. Zaha Sándor és Alexandrának felmérhetetlen
segítségükért.
Mindenkinek: SZÍVBŐL KÖSZÖNJÜK!
*
E gazdagító tapasztalat által kicsit jobb magyarnak
éreztük magunkat, erősebben kezdett dobogni szívünk
minden magyar zene hallatára, minden magyar tánc
eljárására. Éreztük, hogy ez a miénk…!
Identitásunk egyre jobban kialakul, szívünkbe vésődik,
és átérezzük, hogy megéri az erőfeszítést, mert tudjuk,
hogy kik vagyunk! Az egész út nagyon nagy lendületet
adott a csoportnak. Feltöltött lélekkel tértünk haza.
Bonapartian Edi st.
A Regös Néptáncegyüttes vezetője
(Folytatjuk)

Zsúfolt közösségi élet

Az ihletes versmondásokat élvezettel hallgatják
(itt szerző deklamál): elöl Bobrik György és Fóthy
István Judithtal
Fotó Balthazár

kandallója melege mellett. Otthoniasan
terített asztalkáknál ültünk mindnyájan,

Hangulatos előadást nyújtott Honﬁ Juló kellemes
hangjával, Lajtaváry Endre gitárkíséretével

Fotó Balthazár

b.-j.: A két szervező, a müncheni Győry Kati és
Fóthy Gyuszkó, szerző és Grabner Pisti
Fotó Balthazár

úgy előadók, mint hallgatók, és elmondtunk-meghallgattunk a legkülönbözőbb
stílusokból összeválogatott, számtalan verset. Az elképzeltnél is remekebbre sikerült
a hangulat, mindenki hol mosolyban, hol
könnyben, tiszteletes csendben élvezte az
előadásokat; sorakoztak a versmondók,
volt deklamáció meg énekelt vers is, s utána
vidám tombolással vagy magasztos tapssal
ünnepeltük meg mindegyiket! Közben fogyott a bor, az üdítő, a sok apró ﬁnomság,
s nem egyszer raktunk a tűzre, hogy még
tovább lángoljon a folytatódó, ráadásokkal
is ízesített lelkület mellett. Folytatás lesz,
azt már eldöntöttük, hiszen már szó van egy
„gyermekvers” délutánról is!

- Nem sok ﬁatal jelentkezett még, viszont magyarul tudó énekes felnőttekkel
Leidemann Sylvia egy „visszaalakított”
Coral Hungariát hozott létre, azzal a
tiszta s nyílt indokolással, hogy a magyar
közösség összes rendezvényét, megmozdulását énekkel gazdagítsa. Igazából ez
a kórusunk eredetileg 1993-ban tevődött
össze Sylvia kezdeményezésére, a Zrínyi
Ifjúsági Kör szülői kórusaként. Nagyon
örülünk nekik, és reméljük, gyakran lesz
alkalmunk együtt dolgozni!
- Lajtaváryné Benedek Zsuzsi újabb,
másodszori meghívást kapott Svédországból. A HUFI nagyon örül pályafutásának,
hiszen az egész magyar kolónia büszke lehet kollégánk munkájára, nyelvkönyvére,
a magyar nyelvünk iránti szenvedélyére.
Egyébként irtó érdekes már az a tény,
hogy szakemberek körébe kerülhetett be,
akikkel szüntelen kapcsolatot tartva bizony hasznos, értékes munkaeszközöket,
nyelvtanítási módszereket sajátíthat el, s
a sajátjaival összevetve egyre inkább gazdagíthatja a Zrínyi Kör oktatását, amely
az utóbbi időkben minden energiáját
majdnem kizárólagosan a nyelvtanításra
szánja. Zsuzsi majd saját rovatában elmeséli nekünk újabb élményeit!
(ZK)
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CSERKÉSZÉLET

Innen-onnan:
Olvass és értesülj!
Mintha újabban rövidebbek lennének az
évek! Ti nem úgy érzitek? Csak néhány
hete láttuk a leánycsapat szép tábori
beszámolóját! Mintha csak az elmúlt
napok friss emléke lenne a vidámsággal
elöntött terem, az ügyes vetítés, a játékok,
a szülőket is befogó jópofaságok, az ízletes uzsonna, egyáltalán az a családias,
kedves hangulat, amely mindig is jellemző
a beszámolókra.

Viszont egy-két lélegzetvétel - és hajrá!

Az újabb nyári táborok helyével és programjával kell foglalkozni, most annál is
inkább azért, mert ismét cserkészvezetői
kiképző évet élünk: januárban őrsvezetői
és segédtiszti táborokra jelentkeznek már
több országból a jelöltek, és míg e sorokat
írom, USA-ban négy ﬁatal cserkészvezetőnk (Zaha Tamás st. ﬁú csapatparancsnok, Mihályfy Juli st., Lajtaváry Zsuzsi st.
leánycserkész rajparancsnok és Zombory
Andi st. kiscserkész rajparancsnok) végzi
a kiképzés egyik legmagasabb fokát Fillmore-ban: a tisztitábort. Ugyancsak felutazott velük Benedekné Marika cscst. és
Szilvássy Lőrinc cscst. is. Lőrinc kiképzői
szerepet vállalt az észak-amerikai segédtisztin, viszont Marika drága férje, Cala és
szeretett ﬁa, László elhunytának emlékére
faragott két szép kopjafa elhelyezése
szertartására ment. A magyar cserkészpark
erdős árnyékában ágaskodik a két oszlop,
mint az „emberebb-ember” mandátum
igazságos jelképe. Minek is tisztázzam,
hogy nem akármilyen cserkészvezető
kapja meg kopjafáját Fillmore-ban...

Visszatérve a 2010. évi táborokra, hadd

meséljem el, hogy tüneményes helyre
bukkantunk az argentin cserkészek révén. Hatalmas területre, amelyen az eukaliptuszok, a fenyők, a tölgyfák mesebeli
erdőkben várják a táborozókat. A területen
átcsobogó folyóban hódok építkeznek és
a patak mentén, a füves tisztásokon pedig
mókusok játszanak. De már novemberben
is hasznát vesszük, mert itt tartjuk meg a
hagyományos akadályversenyt, csakhogy az idén meghívjuk az örmény és a
lengyel cserkészcsapatokat is! Monumentális foglalkozás lesz, mind a három nyelven, közös szervezésben és valószínűleg
új barátságokkal gazdagítja meg a cser-

HUFI III.

készéletünket. Nagy lelkesedéssel és
kíváncsisággal várjuk a találkozót! Már
előre érezzük a közös tábortűz energiáját,
elképzeljük sokszínűségét, a háromnyelvű
népdalozást, a csatakiáltásokat...
A decemberi számban majd elmeséljük,
hogyan sikerült.
Most hagyjuk a természetet megpihenni,
és térjünk át a cserkészélet másik oldalára:
az esti lámpafényben fürdő városban kap
helyet az évente megrendezett cserkészbál. Szeptember 12-én lesz az 51-ik! Ismét
a Palacio San Miguel díszes termeiben
várjuk a kedves vendégeket, a cserkész
családokat, az izguló elsőbálosokat, a
díszmagyarba öltözött lányokat és asszonyokat, a táncosok műsorait: a közkedvelt
palotást, amelyet az idén egy teljesen új,
ﬁatal gárda ad elő, és a mindig meglepő
éjféli táncosok produkcióját, amely ez
alkalommal a Kárpát-medence magyar
néptáncrendjeiből mutat színpadi öszszeállítást, vagyis a különböző táncrendek
közti rokonságot bizonyítja be a magyar és
az argentin társaság szemei előtt.
Majd amikor a bál véget ér és fáradtan
de boldogan körülvesszük a gyertyás
cserkészliliomot, gondolkozzunk el azon,
hogy milyen alapvető munkát végez,
milyen megmaradási gyökeret növeszt a
cserkészet minden magyar közösségben!
Legyen egyre tudatosabb, sürgetőbb és
lelkiismeretesebb! Ne bízzunk semmit a
sorsra! Hanem akaraterőnkre és céljaink
elérhetésére!
Amikor a hetvenes években felépült a
II. Rákóczi Ferenc cserkészotthon, ez
az akkor még négy olivosi cserkészcsapat
egymás melletti működését serkentette.
Eltelt azóta majdnem negyven esztendő,
és megért a józan gondolat: itt az ideje
egy teljes tatarozásnak. Eddig kisebb
javítások, szerény festések és alkalmi
helyreigazítások s rendrakások megtörténtek ugyan, viszont ez egyszer padlócsere, külső és belső falfestés, ajtójavítás,
zár és kilincscsere, ablakok rendbehozása,
villany és gázberendezés felújítása és a
regösök táncparkettája átépítése is megtörtént! Majdnem egészen kész lett már
minden. Nagy a megelégedettség, üde
lett az otthonunk, s bizony hozzásegít az
amúgy is lelkes szombati foglalkozások
és táncpróbák hangulatához! Mens sana
in corpore sano...
Elmesélem azt is, hogy a Bartók Béla
csapat felnőtt vezetőinek csoportja felhívására megtelt a cserkészház alja egy
hegymagasságú halom adományzsákkal...
Ruhanemű, cipő, irgalmatlan mennyiségű
játék és iskolatárgy, táska, hátizsák, matrac, takaró, lepedő. Mire? Augusztus 7-én
felvitték a misionesi Wandaba, ugyanis
folytatták a tutajtúra alatt elkezdett miszsziójukat ebben a tényleg elhagyatott,
lehetőségek nélküli településben. Ott
töltötték a „Gyermek Napját” velük, és
nem kell sok fantáziára szert tenni, hogy
elképzeljük a kis mezítlábas, rongyospiszkos gyermekek szeme csillogását a
sok ajándék láttára! A jótékonyság angyalok munkája, és a szívünk legmélyéből
örülünk ﬁataljaink kezdeményezésének,
hiszen ez valóban cserkész feladat: ahol
tud, segít!
Gondoljuk, a te csomagod is ott volt
- nem? Hát lesz még alkalom, felkeresünk!
További jó munkát!
Zólyomi Kati cst.

Ez történt Fillmore-ban…
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség
központi vezetőképző táborának utolsó
napján, 2009. augusztus 16-án a záró
mise és istentisztelet végén gyülekezett
közel 300 táborozó cserkész és a hétvégre
odaérkezett
rengeteg
szülő és barát
a Fillmore-i
Sík Sándor
cserkészpark
emlékkertjében. Két nagyon szeretett
cserkészvezetőre emlékeztünk itt:
id. Benedek
Lászlóra, Calára, és ﬁára,
ifj. Benedek
Benedek Lászlóné Marika, Lászlóra.
özvegy és anya, szeretett férﬁai
között
Fotó Némethy

Benedekné Marika
Jani külön ez alkalomra
utazott Argentínából az
Egyesült Államokba, de
többen is jelen lehettünk
buenosiak: Lajtaváry
Zsú, Mihályfy Juli,
Zombory Andi és Zaha
Tamás, a négy frissen
felavatott cserkésztiszt,
és Szilvássy Lőrinc, aki
Cala és László utódaként a
segédtiszti tábor kiképzője
volt. A megemlékezést Vajtay István nyitotta meg, kiemelve, hogy Cala és László

Argentinok Fillmore-ban, b.-j.: Zombory Andi, Mihályfy Juli, Benedekné Marika, Lajtaváry Zsú és
Zaha Tamás
Fotó Némethy

együttvéve negyven éven át vezették a
dél-amerikai segédtisztképzést!
Utána a Cserkészszövetség elnöke,
Lendvai-Lintner Imre Caláról emlékezett meg, aki az 1967-es táborban a st.
jelölt Imrének őrangyala volt. Lászlóra
a Szövetség Vezetőtisztje, Szentkirályi
Pál emlékezett vissza, akit Eibisbergben,
az 1989-es első nagy közös Kárpát-medencei vezetőképzőtáborban ismert meg.
Egy-egy népdal követte beszédüket. Majd
Dömötör Gábor, az Intézőbizottság
elnöke Rónay György A Kisduna Harasztinál c. versét mondta el. Végül Némethy
Kesserű Judit a buenosi társak, barátok
nevében beszélt, kiemelve mindkét László
példamutató jellemét, hitét, hűségét, áldozatkészségét, főleg végtelen szeretetét,
amellyel mindannyiunk életét gazdagabbá, jobbá tették.
Ezután került sor a két kopjafa felszentelésére Nt. Eötvös Zsolt és P. Sajgó

Cala és László kopjafája a cserkészet számos
nagyjai tőszomszédságában, a fenyőkatedrális
emlékkertjében. Középen: Benedek Lászlóné
Marika és unokája, Lajtaváry Zsú
Fotó Némethy

Szabolcs S.J. imájával, majd Jani kérésére a tisztképző tábor tagjai elénekelték a
„Tebenned bíztunk eleitől fogva” zsoltárt.
Befejezésül nagy kört alkotva és egymás
kezét fogva a „Szellő zúg távol” szívbe
markoló sorai hangzottak el.
Így került Cala és László kopjafája
cserkészetünk nagyjai, Bodnár Gábor, Némethy György, Hevesi Nagy
Tibor, Dömötör Margó és több más
cserkészvezető emlékkertjébe, ahol az
elkövetkező cserkészgenerációk majd
megőrzik emléküket.
(nkj)
(A kopjafákat Makay Árpád faragta).

A Magyar Szolidaritás Tüze
A kolónia sűrű programsorozatának
közepette éppen augusztus 20-ra esett az
EMESE tisztújító Választmányi gyűlése,
ami értelemszerűen nem tömeges megnyilvánulás, de több csoport volt képviselve. Éppenséggel azok, amelyeket mint

Ifjúságfenntartó szerv az EMESE támogat
(ZIK, cserkészek ﬁú- és l.cs. vezetői, Regösök). A szervezők kihasználták a baráti
együttlétet, hogy csatlakozzanak a Magyar
Szolidaritás Tüze immár világszerte elterjedt rendezvények mozgalmához.

A résztvevők egy része, éneklés közben

Fotó Zaha

HUFI IV.
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Zsuzsi íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

Furfangos magyar nyelv

Nemrégen azon szórakoztam, hogy milyen tehetetlenül
érezheti magát egy kezdő szinten magyarul tanuló valaki, amikor a „furfangos” magyar nyelvet hallja, benne
ismerős szavakkal, de számára teljesen érthetetlen kifejezéseket alkalmazva. Szerencsére eszembe jutott, hogy
leírjam elmélkedéseimet, és így másokat is szórakoztathatok velük. Közben észreveszem, hogy mindez fordítva
is megtörténhet. Egy kezdő szinten spanyolul tanuló
magyarnak is hasonló gondjai támadhatnak.
Hogy honnan jött az ihlet? Elmesélem.
A múltkor egy kezdő szinten spanyolul tanuló magyar
azt kérdezte tőlem, hogy mit jelent az, hogy “hászé un
frío de la gran szíete”, mert, hogy valaki ezt mondta neki.
Hirtelen én sem értettem, sőt, abban kételkedtem, hogy
ez egyáltalán spanyolul volt-e. Akkor vettem észre, hogy
miről van szó, amikor hozzátette, hogy annyit tud már,
hogy hace frío annyit jelent, hogy hideg van, és a la gran
siete az meg „a nagy hetes”. Elmagyaráztam neki, hogy ez
csupán azt jelenti, hogy nagyon hideg van. De a kezdőnek
a fejében ez így hangzik, hogy „a nagy hetes fázik”.
Vagy például, ha azt a kifejezést hallja, hogy se llevó
ﬂor de susto, ezt úgy fogalmazná meg magyarul, hogy
„elvitte az ijedtség virágát”, vagy abban az esetben, ha
nem leírva olvassa, hanem csak hallja, és a ﬂor után egy
vesszőt képzel el, az is lehet belőle, hogy „elvitt egy virágot ijedtében”. Vajon mit képzel, ha ezt hallja se pegó
un ﬂor de golpe… hirtelen magához vágott egy virágot?
(cserepestül…), vagy magára ragasztotta az ütés virágát?
Szóval - sehogyan sem stimmel.
Térjünk át a gyümölcsökre, sőt, a déli gyümölcsökre
(amelyekből „a magyar rendőr este nem eszik, mert tudja,
hogy az déli gyümölcs…”). Képzeljük el a következő
helyzetet: a kezdő spanyolul tanuló magyart egy argentin ismerőse fuvarozza autóval valahova. Este van, és
ráadásul zuhog az eső. Az argentin előre hajolva, orrával
majdnem a szélvédőt érintve vezeti az autót, és megszólal: No veo un pomelo.
A magyar kezdő rögtön azon kezd morfondírozni,
hogy miért is látna ott egy grépfrútot (aminek a magyar
neve citrancs), vagyis pomelo-t? Talán pont azért, mert
ott nincs is semmiféle grépfrút. De vajon miért pont ott
keresi?



Ami az íróasztalon maradt:
Soha nem hallott vicces közmondások:
• Mindenhol jó, de a legolcsóbb otthon.
• A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
• Miért marad mindig olyan sok hónap a pénz végére?
• Az önző csak magára gondol, az irigy másokra is.
• A sör lassan butít, de nem baj! Én ráérek!
• A pofon elhadart simogatás.
• A szél a levegő azon része, amelyik siet.
• A régész karrierje romokban hever.
• Mindenütt jó, de mindig elzavarnak!
• Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit
hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét.
• A sláger az a zene, ami a füleden megy be és a
könyöködön jön ki.
• A lustaság netovábbja, ha valaki azt álmodja, hogy
nem csinál semmit.
• Én különb vagyok, mint a többi ember, mert belőlem csak egy van, a többiből pedig sok.
*
Mekkora kincs minden egyes nyelv, amit az ember
ápol! S ha sikerül nagyszüleid, őseid kincsét megőrizni,
az a legértékesebb kincs! Bárcsak tisztában lenne ezzel
mindenki!
Lajtaváryné Benedek Zsuzsi

Vegyes hírek:

Fillmore-i nyári iskolatábor
Júliusban a Sík Sándor Cserkészparkban a KMCSSZ
újból megszervezte a szokott nyelvtábort. Cél: magyar
környezetet teremteni, amelyben az idén 60 külföldön
élő magyar származású, magyarul beszélő diák gyűlt
össze, hogy nyelvkészségüket fejlesszék. 24 önkéntes
tanár és cserkészvezető minden ellenszolgáltatás nélkül
foglalkozott velük. Pigniczky Esztiék kérésére először
volt köztük egy hétre az általunk is ismert Tóth Gergő,
aki rövid levélben beszámolt a kitűnő hangulatról: „Ismét
megfogott a cserkész-szellem” - írja. A következő tábor:
2010. július első felében lesz.
----Sikerült…
A lelkes ZIK-diákot és cserkészt, Pérez-Leidemann
Natit fölvették a Pécsi Egyetemre! Kifejezetten oda
akart kerülni. A vizsgák gyakorlati részén a maximális
pontozást kapta, a számára nehezebb elméletiben pedig
inkább tehetségét és az attitűdöt mérték föl. Nati úgy

HUNGÁRIA

ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON

Vagy akkor egész más körülmények között horgászni
viszi az argentin ismerős a kezdő spanyolul tanuló magyart. Órákon keresztül ülnek a parton és a horgászboton
kívül nem fognak semmit. Erre megszólal az argentin:
No pasa naranja.
Hát a szegény magyar elkezd gondolkozni: naranja az
narancs. No pasa azt jelenti, hogy nem fér át, illetve nem
megy át. Vajon hol nem fér át a narancs? És vajon miért
és hol kellene, hogy átférjen vagy átmenjen egy narancs
éppen itt, horgászás közben?
A kezdő spanyolul tanuló diák nagy nehezen megtanulta azt a felszólító igét, hogy: tomarse algo. Például:
Tomate un café. Tomate un descanso. Csak egyre nem
volt felkészülve: amikor az argentin barátnője ráordított,
hogy ¡Tomátelas!. Először körülnézett, hogy most mit is
fogjon meg, mit igyon meg vagy mit vegyen át, mit sem
sejtve, hogy most tették ki a szűrét.
Az a kérdés is sokszor félreértéseket okoz, hogy ¿Qué
hacés? (mit csinálsz?). Egy argentin rögtön rávágja, hogy
Bien (jól). Vagy - ritkább esetekben - azt, hogy Mal (roszszul). Hát nem viselkedik észszerűbben a kezdő magyar
diák, aki előbb a kérdésre válaszolva elmeséli, hogy
tulajdonképpen mit is csinál, akár semmit, és legfeljebb
a végén hozzáteszi, hogy jól vagy rosszul?
Azt is el tudom képzelni, hogy a magyar diák rajtakapván argentin barátnőjét (azt, aki az előbb kitette a szűrét)
legjobb barátjával, ráförmed, hogy „Mit csinálsz?”, és az
csupán annyit válaszol, hogy „Jól, köszönöm!”
Hát csodálatos a nyelvek világa, ugye?

MAGYAR EGYESÜLET
Pje. Juncal 4250
(1636) Olivos
4799-8437 4711-0144
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. Asztalfoglalás Sr. Omar

„MAGYAR” ÉLETÜNK
SZÍNEI

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

Kedves HUFI-olvasók, engedjétek meg, hogy ebben
a hónapban egy nagyon személyes élményt osszak meg
veletek: július 27-én megszületett kisﬁúnk, Ignacio José
Espinosa-Benkő, 3540 gramm és 55 centivel.
Az életünk végképp
megváltozott, most már
család vagyunk. Megismertük a szeretet legmagasabb fokát, az abszolút feltétel nélkülit.
A szülés hosszú és nehéz
volt, de egyben boldog
és szeretetteljes. Joséval
végig együtt éltük át ezt
A boldog kis család
a csodát.
Isten keze is jelen volt. A legtöbb kérésünk, vágyunk a
szüléssel kapcsolatban valóra vált, és egészséges, aktív
kisbabánk jött a világra. Használhattuk az alternatív
szobát, nagy francia ággyal, ﬁtball-lal, bordás fallal,
sarokkáddal, amiben több órán át vajúdtam. Zenét is
hallottunk közben.
Itt Magyarországon az a szokás, hogy a kismamák
fogadnak orvost és szülésznőt a szülésre, díj ellenébe. Mi
úgy döntöttünk, hogy csak szülésznőt fogadunk, mivel ő
van egész idő alatt jelen, kíséri a vajúdást, és a szülésnél
a munka nagy részét ő végzi. Az orvos a szülésre jön, és
ha gond van: ő dönt.
A választott szülésznőnk kitűnő volt, hagyta, hogy mi
mint pár legyünk a főszereplők, csak időnként jött be
hozzánk, meghallgatta a baba szívét, megvizsgált, homeopátiás bogyókat hozott - és már ott sem volt. Amint
az események felgyorsultak, támogatott, biztatott.
Az ügyeletes orvos szintén nagyon szakszerű volt.
Emellett kedves és együttérző. Teljes volt az összhang az
orvos, a szülésznő, José és köztem. Majd amikor a még
maszatos csöppséget a hasamra tették, a világ nagyot
fordult velem és Joséval, aki elvágta a köldökzsinórt.
A Szent Imre kórházban szültünk,
és négy napig bent voltunk. Abszolút meg vagyunk vele elégedve. A
szülészet egy új részlegben van, így
privátklinika jellegű. Én egy kétszemélyes szobában voltam. A mosdók
is elegendők, és tiszták.
A csecsemős nővérek túl vannak
terhelve, és talán azért nem mindig
segítőkészek, de általában nagyon
Ignacio José
jók voltak. Most már 10 napja itthon
vagyunk, élvezzük a babát és az új Espinosa-Benkő
szülői szerepünket.
Sokmindent megértek már a szüleimmel kapcsolatban:
ennyire szeretni valakit és mégis engedni, hogy szabadon
éljen, válasszon, még ha néha tévesen is… És nem egyet,
hanem többet így szeretni! Köszönöm, Aranka és Laci,
hogy olyanok vagytok, amilyenek, remélem én is leszek
olyan jó szülő, mint ti!
Teri



került hozzánk kiskorában Leidemann Sylvia kezén,
hogy nem beszélt magyarul. Büszke lehet a harmadgenerációs mama is, hogy ennyi kitartás és erőfeszítés
bizony meghozta gyümölcsét! Blanka nagymama meg
mosolyogva nézi az égből… Gratulálunk a 4. generációs
Natinak! Íme levele:
Kedves mindenki!
Sikerült a felvételim! Őszintén mondva, még mindig
nem tudom elhinni, mindez olyan, mintha a végeredmény
„természetes” valami lett volna, de ugyanakkor olyan,
mintha álom lenne... Mindegy, hogy milyen érzelmeim
vannak, a lényeg az, hogy célomat elértem, és ez egyedül
már boldoggá teszi a lelkemet.
Azért is írok, hogy megköszönjem azt a sok segítséget
és lelki támaszt, amit adtatok nekem! Nagyon bizonytalan volt az utam, de mégis csak tovább mellettem
álltatok és tovább bíztattatok engemet! Ennél többet
nem kérhettem volna. És én ezt komolyan megköszönöm
mindnyájatoknak.
Sok-sok puszi mindenkinek!
Pérez-Leidemann Nati
----A Cserkészház új arcot kapott…
Kőművesség, festés, parkettázás és vasmunkáknak
vetették alá a Cserkészházat, amire bizony már nagy
szüksége volt. Lomniczy Mátyás körzeti parancsnok
értesítése szerint Péter Szilárd, Miskolczi Tamás és
Unger István nemrég érkeztek közénk, és letelepedési
szándékkal megélhetési lehetőséget keresnek. Az EMESE Fenntartó testület őket szerződtette az említett tatarozásra, amit szakértelemmel elvégeztek a téli vakáció alatt.
Az EMESE vezetősége ajánlja jó minőségű munkájukat!
(l. hirdetésüket elérhetőségükkel az utolsó odalon). (HKZS)

SZEMELVÉNYEK A HKK KÖNYVTÁR
KATALÓGUSÁBÓL

0298
0366
0792
1160
1275
2114
2157
2314
2591
2868
3309
3699
4100
5008

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

Füry Lajos: Gyöngykaláris
Róna István: Híres vadászkalandok
Moldova György: Az elátkozott hivatal
Cooper, Duff: Talleyrand
Lewis, Sinclair: Ez nálunk lehetetlen
Arnóthy Kriszta: Wanda
Zsigray Julianna: Tragikus keringő
Varga József: Bánki Donát (XIX. sz. feltaláló gépészmérnök)

Vargas Llosa, Mario: Júlia néni és a tollnok
Szőke Klára: Négy hét Párizsban…
Essad Bey: Összeesküvés a világ ellen
Forster, E.M.: Út Indiába
Bacsó Péter: A tanú (szatíra)
Armstrong, Karen: Isten története. A judaizmus, a
kereszténység és az iszlám 4000 éve
5019 Bíró László József: Csendes forradalom (a golyóstoll
5060
5085
5140
5305
5306

regénye)

Steel, Danielle: Szenvedély
Fülöp János: Gordiusz mester nyomoz
Wass Albert: Vérben és viharban. Egyedül a világ ellen
Borges, Jorge Luis: A tükör és a maszk (elbeszélések)
Madrák József: Volt egyszer egy ﬁlmsztár…
Szilassy László élete
1356/7 Hamsun, Knut: Az utolsó fejezet I.-II.
En castellano:
S-135 Kern, Erich: Documentos silenciados. Hechos no
revelados de la 1ª y 2ª Guerra Mundial
S-272 Földes, Yolanda: Se necesita un marido
S-273 Márai, Sándor: Los rebeldes
Videokazetták:
VK-089 Látástól vakulásig (humoros krimi)
VK-329 A kőszívű ember ﬁai (Jókai Mór regénye után)
VK-342 Magyar Állami Népi Együttes

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

-

SECCIÓN EN CASTELLANO

Carta mensual desde HUNGRÍA
Desde Hungría:
¡Hola, Amigos!

Anikó de Emődy,
Hungría

„No hay en la tierra, conforme a mi parecer,
contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida.”
Don Quijote (Miguel de Cervantes Saavedra)

Todos sabemos que
los húngaros han pasado por un sinnúmero de sufrimientos a lo largo de su
historia. Lo que no todos sabemos es que
hay momentos de la misma que aún hoy
siguen estando ocultas en la oscuridad y
sin explicaciones. Los que vivieron esos
trágicos tiempos pertenecen a una generación ya mayor. Son los que viven en la
emigración, o bien están enfermos y, de a
poco, van desapareciendo.
Los políticos, los medios de prensa, no
hablan de todo esto y callan - al parecer a
propósito. Es un terrible pacto de silencio,
para que así una nueva generación de
jóvenes crezca sin tener la menor idea de
los horrores sucedidos.
Se trata de temas “políticamente incorrectos y tabúes”.
Estoy profundamente convencida de
que si no los ventilamos, si no informamos al respecto, si no los ponemos sobre
el tapete una y otra vez, se borrará de la
conciencia colectiva el recuerdo de esos
sucesos, y así resultará aún más fácil
falsiﬁcar nuevamente nuestra verdadera
historia.
Mucho se habla sobre el holocausto
judío, pero nada se dice de los terribles
pecados cometidos por la dictadura comunista. Por eso decidí escribirles sobre
el “GULAG Húngaro”. Toda dictadura
inventa “su imagen enemiga” y, para el
comunismo, lo eran “los enemigos de la
sociedad”: cualquier excusa era apta para
rotular a cualquiera como perteneciente a
esa “casta”.
Al ﬁnalizar la guerra, los húngaros no
sólo debieron soportar la dictadura, la
ocupación militar soviética, sino también
sobrevivir a un inhumano sistema de terror interno. A principios de los años 50,
en el Hortobágy (parte de la gran llanura
húngara), el sistema político organizó 12
campos cerrados de trabajos forzados. Allí
encerraban, “deportaban” a familias enteras marcadas como “elementos extraños”,
o “enemigos de la sociedad” (osztályidegenek). Uno de esos campos de concentración estaba situado en la Hacienda Borsós.
En junio de 1952, la empezaron a poblar
familias de Miskolc, luego de Várpalota,
de Besenyőtelek, Kiskőre, Kunmadaras, y
de otras proveniencias. Estas familias, más
de mil personas, adultos, niños y ancianos,
fueron despojados de todos sus bienes y
forzados a trabajar como esclavos.
Hace poco tuve oportunidad de conocer
a una valiente mujer que fue victima de
estos horrores. Me honró con la posibilidad de escuchar de sus propios labios
la historia de estos años. Me autorizó a
contárselo en su lugar a todas las personas amigas del pueblo húngaro de habla
hispana, para que esto no pueda suceder
¡NUNCA MÁS!
Su nombre es Enikő Szász, esposa de
Ádám Kovács, y así cuenta su historia
(*):
- “Aún hoy se me oprime el pecho al recordar los horrores vividos en los años 50.
Ya no quedan sentimientos de odio o de
rencor personal hacia las personas que nos
mantenían encerrados, que nos forzaban
al trabajo - pero hasta mi último aliento
no podré olvidar todo lo vivido.
- Mi padre, Oszkár Szász, era teniente
coronel de Artillería, y estaba a cargo del
Colegio Militar de Artillería Antiaérea. En
1944, se trasladaron a Kőszeg, tratando
de esquivar la línea de batalla. No quería
llevar a los jóvenes cadetes aspirantes a
oﬁciales a Alemania, pero recibió la orden
de poner en vagones el colegio entero,
a todos los oﬁciales con sus familias, y
encaminarse a Friedrichshafen. Allí, ya

bajo órdenes alemanas, tendría que haber
mandado a estos jóvenes a la primera línea
de fuego. Negándose a esa orden, y bajo
peligro de fusilamiento, salvó la vida de
cerca de las 300 personas a su cargo.
- Las tropas francesas [como parte de las
Fuerzas Aliadas en la guerra. La R.] ocuparon Württemberg. Los jóvenes húngaros
así no fueron muertos, ni cayeron como
prisioneros. Los franceses permitieron que
izaran la bandera húngara, que siguieran
con las actividades de entrenamiento, y
recibieran alimento. [Las fuerzas de ocupación francesas siempre tuvieron más
consideración hacia los húngaros porque
se acordaban de la historia: durante
la 1ª Guerra Mundial, los húngaros les
dispensaron un trato muy humano a los
prisioneros de guerra franceses. La R.]

- Así fue como mi padre llevó de vuelta a
Hungría sanos y salvos a todos sus jóvenes y oﬁciales. Rescató todo el equipo e
incluso un vagón completo de medicinas.
El año 1946, todos los diarios escribieron
sobre este acto heroico de mi padre. Pasado este período, mi padre presentó su
pedido a retiro y se lo concedieron.
- Pero bien pronto llegó “el nuevo poder”
que le quitó su pensión y lo degradó a
soldado raso. Finalmente nos internaron
en el campo de trabajo del Hortobágy. El
24 de junio de 1952, se presentaron 2 policías en nuestro hogar. Dijeron que estaban
buscando a unos ladrones fugitivos y que
debían revisar la casa… (Yo tenía entonces 14 años, era una de las tres mejores
alumnas del instituto, y hubiese querido
seguir estudiando… Años después de mi
liberación del campo, volví a visitar mi
casa y - ¿qué es lo que vi? ¡Que en mi ex
hogar vivía ahora, cómodamente instalada, la familia del jefe de policías que había
entrado buscando “al ladrón”!)
- Aquella noche, a las 2 de la madrugada,
tocaron el timbre como si se hubieran
pegado a ella. Primero pensamos que
era mi hermano, que estaba de servicio
como soldado y que volvía a casa, pero
no. Irrumpieron 12 personas de la temida
fuerza de seguridad ÁVH, vociferando,
gritando y empujándonos. Nos dieron 20
minutos para ensamblar un pequeño bulto
con lo más indispensable, y nos subieron
junto con otras personas a unos camiones
con techo de lonas. En la estación de Miskolc nos “envagonaron”, y Hortobágy fue
la parada ﬁnal.
- Allí nos “arrearon” a unas 280 personas
como a animales hasta un galpón de tractores. A cada tres adultos nos tocaban 2
camas, y si había niños, cada 4 personas,
2 camas. Eran del tipo cuchetas-camarote, unas encima de las otras, y estaban
ubicadas a 50 cm una de otra. Nuestras
pertenencias - el pequeño bulto que trajimos de casa - debían colocarse debajo
de la cama.
- A la mañana siguiente, ¡al trabajo en
el campo! En verano a las 4.30 de la
madrugada hasta la puesta del sol. Sólo
se podía dejar de trabajar si uno de los
guardias daba permiso y nos acompañaba
hasta el galpón.
- Mi madre se había enfermado y estaba muy débil, se desmayó varias veces.
Por eso ella permaneció en el galpón y

debía trabajar adentro - pero no recibía
su “sueldo”… De esto dependía cuánto
alimento se nos daba. Los dos juntos con
mi padre, trabajando de sol a sol en el campo, cargando pesadas bolsas de 50 kilos
o moviendo metros cúbicos de tierra, no
podíamos “ganar” más que dos platos de
comida por día… Así es que entre los tres
nos repartíamos esa cantidad. Padecimos
mucha hambre. Durante nuestra estada allí
mi padre perdió más de 30 kilos, pues a
pesar del trabajo físico tan duro, me daba
a mí, a su hijita adolescente, la porción
mayor de aquel paupérrimo menú.
- Tampoco puedo describir con palabras
el trato de los guardias armados… Ancianos golpeados, porque no podían trabajar;
no teníamos modo de higienizarnos; a las
muchachas jóvenes no las dejaban bañarse
o lavarse a solas ni en los días del período
menstrual… Muchísimos de los internos
murieron.
- Cuando por ﬁn nos devolvieron “la
libertad”, siguieron años de desesperanza. No teníamos ni lugar donde vivir,
ni trabajo. Finalmente conseguimos una
pieza cerca de Debrecen. Nos salvaron
de morirnos de hambre los ex soldados
de mi padre.
- Luego de bastante tiempo yo conseguí
trabajo. Pero quedé marcada de por vida,
ya que, cuando se enteraban de quién era
hija, me despedían por ser “enemiga de
la clase social”.
- Pasé en la marginación toda mi juventud. Me marcó la discriminación y el constante vivir en la necesidad. Pero nosotros
nunca nos dejamos vencer. Seguimos
luchando, yo siempre encontraba algún
nuevo trabajo. Tal vez se puede decir
que vivimos “un poco más tranquilos”
en Budapest pasada la década de los 60,
cuando encontramos un alquiler común
con otros cinco inquilinos.
- En resumen, sólo puedo decir que nos
arrebataron nuestra vida entera. Nosotros
perdimos nuestro pasado, nuestro futuro,
nuestros bienes materiales, y muchos de
nosotros nuestra salud también.
- “Naturalmente”, nunca hemos recibido
ningún tipo de indemnización ni compensación por todo esto. Ni siquiera un
reconocimiento del tipo moral, un pedido
de perdón, por todo el sufrimiento pasado. Por eso le pido a Dios que NUNCA
JAMÁS vuelva a suceder algo así, con el
sufrido pueblo de mi patria.”
*
Mis queridos amigos, creo que todo
comentario posterior a esto es superﬂuo.
Me despido de ustedes ¡hasta la carta del
mes que viene!
Anikó de Emődy
N.d.R.: Se recomienda leer la carta mensual de Anikó de Emődy sobre la misma
temática, publicada en el AMH del mes
de octubre de 2008. – Cabe agregar que
el campo de trabajos forzados más letal y
secreto en Hungría fue el de los disidentes
políticos, los anticomunistas, “prisioneros
de conciencia”, intelectuales, poetas o simples trabajadores que fueron llevados a las
canteras de Recsk, en la serranía rocosa de
Mátra. Ese lugar se convirtió en un campo
del terror a partir de 1950. El trabajo bajo
las inclemencias del tiempo y la escasez
de alimento llevaron a la muerte a miles,
muerte despiadada y apurada por el trato
inhumano y sádico de los guardias. Los
campos de concentración empezaron a desmantelarse a la muerte de Stalin, en 1953.
En el caso de Recsk, pasaron las topadoras
para que no quedaran rastros siquiera. Las
memorias de algunos sobrevivientes están
registradas en libros o poemas, como en
el caso del poeta György Faludy. Verdaderamente, allí sólo cabía pensar en Dante:
”Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”
(Divina Commedia Inferno III:9.)
(*) Entrevista personal realizada a la Sra.
Enikő Szász de Kovács, y referencias del
libro „Száműzöttek a Hortobágyon”, escrito
por los mismos internos del campo de trabajos forzados del Hortobágy aún en vida. 

-
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Hungría conmemora el
vigésimo aniversario
de la apertura de la
frontera a Occidente
Apertura valiente,
simbólica e histórica

Hungría conmemoró el 27 de junio el
vigésimo aniversario de la apertura de su
frontera hacia Occidente, lo que marcó el
inicio del derrumbe del régimen comunista en los países de Europa central y oriental, para los que así se abrió el proceso de
democratización. De esta manera culminó
en Hungría un proceso de fermentación
cuyo desencadenante más recordado fue el
sangriento aplastamiento de la revolución
antisoviética de 1956, a partir del cual
gobernaba en Hungría János Kádár con
pleno poder del Partido Socialista Obrero Húngaro (MSZMP, comunista) hasta
febrero de 1989.

Trozo certiﬁcado del alambre de púas que formaba
el “telón de acero” o “cortina de hierro”.

En el solemne acto en el Parlamento
de Budapest estuvieron presentes el ex
ministro alemán de Asuntos Exteriores
Hans-Dietrich Genscher y el ex canciller
federal austríaco Wolfgang Schüssel,
además de altos representantes de una
treintena de países, entre ellos ocho jefes
de Estado. El parlamentario estadounidense David Price transmitió el mensaje
del presidente Barack Obama, que en su
carta enviada a los reunidos aseguró que la
apertura de la frontera “fue un importante
acontecimiento histórico que hizo posible
poner ﬁn a la época comunista y a que
cambiase el mapa político de Europa”.
El presidente federal austríaco, Heinz
Fischer, recordó que posteriormente las
dictaduras en los países de Europa del Este
“cayeron como las ﬁchas de dominó”.
Las conmemoraciones concluyeron con
la noche de gala en la Ópera de Budapest,
donde los dignatarios asistieron a un
concierto titulado “El nacimiento de la
libertad” y a la lectura de fragmentos de
documentos oﬁciales de la época de la
apertura de la frontera.
*
Los alambrados húngaros con la frontera austríaca, de unos 246 km de longitud,
databan de entre 1965 y 1971. Durante
la década de los años 80 del siglo pasado
se registraron todos los años entre 1.200
y 1.800 intentos ilegales de cruzar esa
frontera, en el 85% de parte de ciudadanos
de otros países comunistas.
Cont. en pág. sig.

Sra. Martha
4784-4314

INFORMES:
Sra. Alexandra
4794-4986
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Susana Bonczos de Zilahi Sebess:

Una feliz casualidad...

Hace unos meses, en una reunión de
unas 30 elegantes y alegres señoras, el
destino quiso que me sentara al lado de
una dama excepcionalmente culta, reﬁnada y amable. Me atreví preguntarle si
me podía conceder una entrevista en un
ambiente más tranquilo para conocernos
mejor. Nuestra simpatía parecía ser recíproca. Intercambiamos tarjetas de visita y
decidimos vernos pronto.
Mi nueva amiga resultó ser Noemí Elisa
Biró de Ditro de Del Vecchio, nacida en
Córdoba, en 1926. Lo singular del caso:
¡hablaba húngaro!
Con gran alegría la recibí en mi casa a
mediados de junio para charlar e intercambiar ideas en nuestro idioma materno. Ella
me regaló uno de sus libros de ﬁlosofía,
“Las enseñanzas del sabio Patañjali”,
escrito con el propósito de familiarizarnos con las enseñanzas de “yoga Sûtra”,
según las transmitiera el ﬁlósofo indio
Patañjali.

Noemí Elisa Biró de Ditro de Del Vecchio

Foto Bonczos

Habían pasado algunas semanas desde
nuestro primer encuentro. Antes de la entrevista me tomé el tiempo para leer varias
páginas en Internet, recabando amplia
información sobre su fama y éxitos como
profesora de ﬁlosofía oriental y yoga en
la Universidad del Salvador, con conferencias y libros editados sobre ﬁlosofía
práctica. Obtuvo importantes premios
nacionales e internacionales de escultura
en mármol y piedras en galerías de arte y
museos. Admiré las páginas ilustradas con
fotos de su juventud como gran deportista y pionera de la
aviación argentina.
Así, en 1944, a los
18 años, en ocasión de la celebración de la “Semana
de la Aeronáutica”
en la base Aérea
Militar de Paraná,
le entregaron un
“Brevet de Oro”
como distinción
por su vuelo de
bautismo y sus
vuelos de acroba-

cia en todo el país. Interiorizándome de
su vida me preguntaba: ¿Cómo era posible que en la colectividad húngara nadie
conociera un personaje tan famoso, tan
especial?
En la entrevista, Noemí me contó los
detalles de su vida. Su padre, ditrói Bíró
Dezső (o Desiderio Biró de Ditro) nació
en Hungría en 1893. Se recibió en 1916
de ingeniero mecánico-industrial en la
Facultad de Ingeniería de Budapest y trabajó como joven profesional en el recién
inaugurado aeropuerto. Terminada la 1ª
Guerra Mundial, fue llamado por la Aeronáutica Militar argentina. El ingeniero
Biró llegó a la Argentina en 1921 y trabajó
en varias áreas de la Aeronáutica durante
30 años. Colaboró con el General Mosconi en Y.P.F., estudiando y ensayando las
fórmulas para combustible de aviación.
Construyó planos propios para la avioneta
“Patoruzú”, la primera a hélice metálica.
Construyó el primer planeador argentino,
el “Regina”, bautizado por Doña Regina
Pacini de Alvear (1868-1942, esposa del
entonces presidente argentino Marcelo
Torcuato de Alvear). En 1952, año de su
temprana desaparición, estaba desempeñando el alto cargo de Ingeniero Inspector
de todas las bases aéreas militares del país.
La madre de Noemí, Steﬁ, llegó a la
Argentina con su tía. Era huérfana del
conde Gyula Brilli, caído en combate en
la 1ª Guerra Mundial (la rama húngara
de la familia Brilli vivía en Esztergom).
Steﬁ conoció aquí al ingeniero Biró en una
reunión, en compañía de su mejor amigo,
András Kálnay, dueño y constructor de
la vieja Cervecería Munich de la Avenida
Costanera. Los dos húngaros rivalizaban
por la mano de Steﬁ, de extraordinaria
belleza. El ganador de su mano, Dezső,
se casó con ella y nació Noemí. Vivieron
en Córdoba. Al comenzar el primer grado,
Noemí no hablaba otro idioma más que el
húngaro. Después del fallecimiento de su
padre, su madre no se volvió a casar y se
quedó en Córdoba, mientras que Noemí
se fue a estudiar a Buenos Aires. Así
perdió contacto con los húngaros. ¡Fue
conmovedor comprobar con qué alegría
emocionada y con qué precisión buscaba
expresarse en su idioma materno!
*
Noemí es, sin duda, un ejemplo de
nuestra fe y convicción de que lo que nos
identiﬁca, nos une y nos distingue aquí, en
la Argentina, es nuestro idioma húngaro.
Me identiﬁco con Noemí, y me pregunto
por qué tengo que escribir en castellano
para que los nietos nos entiendan… Y no
puedo evitar sentir una gran tristeza. 

(Foto archivo)

(Foto archivo)

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS del mes - Septiembre

Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen rokonaikról
emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában!
1. Benkő Etel / Benkő László / Gorondi özv. Némethné Siraky Lenke - 17. Arrighi
István / Máthé Ági / Zurueta Gusztáv - 2. de Collia María T. (öo) / Fehér Tordai
Kovács-Baráth Babszi / Zombory Michelle Magdalena / Földényi Ottó (MO) / Haynal
- 3. Kiss Péter - 4. Dombay Jenőné, Mielke Nina (Cba.) / özv. Papp Jenőné Babi - 18.
Regina / Schirl Ilona (102!) - 6. Kazinczy Honﬁ László - 20. Bonapartian Juan / özv.
Ferenc - 7. Becske B.-né, Andrea Enrietto - Monostoryné Ildikó - 21. Arany Lászlóné
8. Giménez Hernánné, Kesserű Anikó - 10. Edith - 22. Demes Sándor / Kraft Péter
Íjjas Diana - 11. Németh Gyula / Lizardiné (Peru) - 23. Honﬁ Ágnes - 24. Gröber Steﬁ
Vass Katalin (MO) / Vargáné Tordai Nagy / Montiné Zöldi Veronika - 25. Kemenes
Anna (Nusi) - 12. v. Endre Zsigmond / Edith (MO) - 26. Pérez Leidemann Nati
Kalpakian Artin - 13. Lencz Károly / ifj. (MO) - 27. id. Egey Gyula / Gorondi Pál
Roósz László - 14. dr. Bassó Zsuzsanna / (MO) / Süllős Lenke - 28. Szentiványi Ilona
Lányi Mátyás / Remete Tamás (USA) - 16. / Tóth Kristóf (Ausztria) - 29. Szilágyi Péter
Aguilar Gál Réka /Aguilar Medina Alex / - 30. Jeszenszky Attila / Juhász Karold

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!

¡Feliz cumpleaños!
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FIELTRO

Nuestra lectora y amiga Piroska Kiss nos
avisa desde Hungría que salió en Clarín
una nota sobre su hija, Evelyn Bendjeskov.
Se trata de la „moda-arte en ﬁeltro” (en
húngaro: nemez), el tejido más antiguo de
la humanidad, proveniente de Asia, que resulta ser ecológico, abrigado, ultraliviano
e impermeable. Resumimos aquí lo esencial
de la nota:

se empezó
a recuperar
en los años
70. Dos de
cada tres
personas lo
hacen ahora. 4 - 5 años atrás, cuando traje
los primeros objetos, nadie sabía que existía
el material, algo increíble con la calidad de
la lana que hay en el Sur. Es un material
mágico porque uno mismo crea la tela. Y tan
plástico que permite crear prendas delicadas,
pero también objetos rústicos”.
Eva Bendjeskov es otra de las pioneras. Vivió 20 años en Yugoslavia (N.d.R.:
en Voidvodina), donde convivió con esta
técnica. Además de crear prendas, revistió
sillas y sillones y planea, junto a la actriz
Georgina Barbarossa, construir unas cabañas revestidas en ﬁeltro en Córdoba. “Tiene
propiedades que ni el mejor tejido posee:
es mucho más abrigado que el suéter más
gordo, ultraliviano (un tapado pesa entre 400
y 500 gramos), impermeable (la lanolina de
la lana repele el agua), se lava con agua y
jabón y se seca rápido porque el tejido es
muy poroso. Es 100% ecológico”.
El ﬁeltro permite revalorizar la lana virgen, un recurso local muy valioso y poco
considerado. En los últimos tiempos se multiplicaron los talleres para aprender a hacer
ﬁeltro. Cuenta la artista Julia Rossi: “Participan muchos diseñadores de indumentaria y
joyeros y lo hacen como una salida laboral.
Es una técnica que entusiasma, pero muy
laboriosa”.
Hace algún tiempo, Eva se ofreció
a la comunidad
húngara en la Argentina para instruir a los que se
interesen por esta
técnica artesanal
que ella domina.
Nuestro Periódico,
a su vez, ofrece
oficiar de intermediario entre los responsables de nuestra
colectividad para hacer accesible esta
(aquí) novedosa actividad a los interesados,
el nemezelés, actividad que les va permitir
acercarse a sus raíces.

Este invierno, donde se imponen los tejidos rústicos y artesanales, el ﬁeltro está ganando espacio en los circuitos de diseño con
piezas únicas hechas íntegramente a mano
y que, más que prendas, parecen objetos de
arte para usar. Suave, ultraliviano y súper
abrigado, el ﬁeltro enamora tanto a quienes
lo usan, como a los artistas y diseñadores
que lo trabajan.
El regreso del ﬁeltro está ligado a la tendencia mundial de revalorizar los tejidos
naturales y ecológicos. 2009 fue declarado
por Naciones Unidas como el Año Internacional de las Fibras Naturales, y la Argentina
participará en los festejos en octubre.

El ﬁeltro consiste en amasar la lana hasta
lograr un material ﬁrme que luego se moldea. Es típico de los países escandinavos,
Rusia, Mongolia, Turquía y Hungría, entre
otros, donde se aprende a trabajarlo en la
escuela o se transmite de padres a hijos. En
el país, empezó a desembarcar en el circuito
de diseño hace cinco años y desde entonces
no ha parado de crecer, ya que existe una
tendencia a utilizar este tipo de textiles no
tan abocada a lo eco y sí a la moda y a la
originalidad.
Celia Mikkelsen, argentina, nieta
de daneses,
cuenta que
“en Dinamarca, el fieltro

Imágenes http://alkoss.blog.hu/ http://www.
netlabor.hu/ szaszikreativ.blogspot.com

20º Aniversario de la apertura...

...Cont. de pág. ant.

húngaro Otto de Habsburgo. En esos
meses, 57.000 ciudadanos de la RDA cruzaron la frontera hacia Austria, un camino
que también eligieron después polacos y
checoslovacos. Todo ello llevó a la caída
del Muro de Berlín, el 9 de noviembre
de 1989.

En el verano boreal de 1989, el ministro húngaro de Exteriores, Gyula Horn,
y su homólogo austríaco, Alois Mock,
cortaron el alambrado el 27 de junio. Así
se abrió una puerta para que pudieran huir
a Occidente los ciudadanos de la antigua
República Democrática Alemana (RDA),
lo que funcionó como un catalizador de los
procesos de transformación de Europa del
Este. En las siguientes semanas cientos
de alemanes de la RDA pudieron escapar
hacia Austria, mientras que el gobierno
de la RDA amenazaba con romper las
relaciones diplomáticas con Hungría, algo
inédito en el seno del todavía existente
Pacto de Varsovia.
Después del corte oﬁcial del alambrado,
uno de los sucesos que facilitó el cruce
de la frontera a Occidente fue el llamado
“Picnic Paneuropeo”, el 19 de agosto de
1989, con la participación de unas 15.000
personas y destacados personajes como el
eurodiputado y sucesor al trono austro-

Fuente: (CET – EFE, compilado por skh)

✽

Lo acontecido en Hungría hace 20 años precipitó
la caída del Muro de Berlin que empezó a construirse el 13 de agosto de 1961: circular libremente
por debajo de la Puerta de Brandenburgo es todo
un símbolo para la Europa entera…

Comunica la FUNDACIÓN ATLAS 1853:
El Grupo Salinas, con el co-auspicio de
la Fundación Naumann, lanza su CONCURSO „Caminos de la Libertad para
Jóvenes” en ocasión del 20º Aniversario
de la Caída del Muro de Berlín, premiándose las obras que mejor expresen qué es la
libertad, qué muros les impiden ser libres,
qué implica ser libre.
El concurso está abierto a jóvenes entre
15 y 25 años, en las categorías de 1) Fotografía, 2) Música, 3) Video, 4) Expresión
escrita, y 5) Pintura.

Se reciben los trabajos en la dirección:
Concurso „Caminos de la libertad”, Periférico Sur # 4121, Col. Fuentes del Pedregal. C.P. 1414, Ciudad de México, D.F.
México.
Las obras cuyo formato lo permita pueden
enviarse por correo electrónico a:
caminosdelalibertad@tvazteca.com.mx
La convocatoria estará vigente desde hoy
y hasta el 30 de septiembre de 2009.
Mayor información en la página web
www.caminosdelalibertad.com
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Lo que interesa a todos - ¿o no?

Mario Diament:

La prensa escrita tampoco es inmune

Quien quiera asomarse al
futuro e imaginar un mundo sin diarios puede visitar
cualquiera de los foros de
los diarios online. Allí, una
rara mezcla de participantes, cuya identidad es tan
incomprobable como sus
credenciales, se da cita
todos los días para hacer
comentarios y exponer sus
opiniones.
El fenómeno es absolutamente novedoso. Nunca Interesante... Es como un archivo portátil de 500 k y no tienes que
antes tuvo tanta gente la esperar a que descargue... ¿Y dices que se llama "periódico"???
posibilidad de hacerse escuchar públicamente y sin ningún tipo de los diarios se renueven y reconsideren
tamiz. Pero el producto de estos foros per- su estrategia, su supervivencia se torna
tenece más al mundo del debate de café (y, seriamente cuestionable.
en ocasiones, al de la psicopatología) que
¿A quién le importa? La gente joven
al de la información. Las especulaciones raramente compra diarios y lee cada
se combinan libremente con las verdades vez menos. Un estudio del Fondo Nacioa medias; la desinformación es tan ram- nal de las Artes en 2004 determinó que los
pante como los errores ortográﬁcos.
hábitos de lectura de los norteamericanos
Al mismo tiempo, la industria de la de entre 18 y 34 años declinaron un 55%
prensa escrita enfrenta una de las crisis más que el resto de la población. Ese
más graves de su historia. A la progresi- sector no lamentará la desaparición
va pérdida de lectores y anunciantes por de los diarios.
la competencia de los medios electróLos políticos seguramente celebrarán
nicos, se suma ahora la severa recesión haberse quitado ese tábano del cuello y la
internacional.
oportunidad de publicar sus panﬂetos sin
En estos días es difícil encontrar un competencia. Y los medios electrónicos se
periodista que no esté preocupado por convertirán en los beneﬁciarios del volula posibilidad de quedarse sin trabajo. men publicitario. De modo que después
Razones no faltan. Según un análisis de de 400 años, los diarios podrían pasar al
Barclays Capital, las empresas editoras olvido sin que nadie lo lamente realmente,
de diarios en Estados Unidos registrarán excepto que su ausencia serviría, tal vez,
este año una caída del 40% en sus utili- para que la gente tomara conciencia de
dades publicitarias. Los diarios reducen su extraordinaria importancia. Porque
sus redacciones con la tenacidad de los la perspectiva de vivir en una sociedad
jíbaros.
donde la información está en manos de
Los Angeles Times tiene hoy menos de bloggers, foristas y operadores políticos
la mitad de los periodistas que siete años equivale a renunciar al derecho a saber.
atrás y su compañía madre, Tribune Co.,
Los diarios, tanto como los periodistas,
propietaria del Chicago Tribune, está en son productos imperfectos, muchas veces
convocatoria de acreedores. La corpo- tendenciosos; otras veces, instrumentos de
ración McClatchy, que publica unos 30 intereses no explícitos. Pero en la mayoría
diarios, como el Miami Herald, despidió de los casos, desarrollaron mecanismos de
a una cuarta parte de su personal en veriﬁcación y control que aseguran que la
2008 y se dispone a anunciar una nueva información llegue al lector con la mayor
reducción.
veracidad posible. Podrán representar y
USA Today, el de mayor circulación exponer puntos de vista diferentes, pero
en el país, impuso una semana de trabajo su multiplicidad garantiza la pluralidad
no pago a sus empleados; Wall Street de ideas y el equilibrio.
Journal, recientemente adquirido por
Imaginar un futuro sin diarios es como
Rupert Murdoch, congeló salarios. Hasta imaginar un futuro sin poesía o sin conoel venerable New York Times vio sus ac- cimiento. Un amplio foro online donde,
ciones depreciadas a la categoría de junk y parafraseando a Shakespeare, todo “es
debió ser rescatado por el multimillonario como un cuento narrado por un idiota,
mexicano Carlos Slim.
lleno de sonido y de furia y carente de
Como muchas otras industrias en la signiﬁcado”.
presente economía, el único camino
Fuente: www.lanacion.com 21.2.09
previsible es hacia abajo. A menos que
(Subrayados nuestros. La R.)

EL RINCÓN DE MAUSI

¡Comamos sano! - Ensalada Niçoise
Ingredientes:

ENSALADA
Escarola ﬁna
1 planta
Huevos duros
2u
Aceitunas negras
50 gr
Cilantro
10 gr
Cebolla colorada en aros ﬁnos 1 u
Tomates
2u
Pepino
1u
Atún fresco
100 gr
Chauchas redondas
35 gr
Anchoas
4 ﬁletes
Radicchio
¼ de planta
VINAGRETA
Vinagre de vino
10 cc
Sal y pimienta
c/n
Aceite de oliva extra virgen 30 cc
Preparación
Realizar una vinagreta colocando
todos los ingredientes juntos dentro de
un recipiente hermético con tapa. Batir

bien a ﬁn de poder emulsionar todos los ingredientes juntos.
Ensalada: Cortar los huevos duros en cuartos,
luego cortar los tomates en sextos, seguidamente el pepino sin piel cortado en rodajas
ﬁnas.
Blanquear en agua con sal las chauchas por 5
minutos, luego sumergirlas en un baño maría
invertido por 2 o 3 minutos.
Tomar la posta de atún y sellarlo en una sartén
con un hilo de aceite de oliva. Deberá quedar
bien rosado en el centro. Cortar en fetas de 3
o 4 mm de espesor y reservar.
Presentación
Colocar en la base del plato las hojas de lechuga bien lavadas, luego disponer unas fetas de
pepino, huevo, tomates, chauchas y cilantro.
Salsear con un poco de la vinagreta. Luego
terminar colocando las aceitunas, los ﬁletes de
anchoa, las cebollas en aros ﬁnos y terminar
con las fetas de atún. Terminar salseando con
un poco más de la vinagreta.
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NOS
ESC RIBEN
Estimados Amigos:
Lamento informarles del fallecimiento
del Muy Reverendo Csaba Béla Rázmány,
obispo de la Iglesia Unitaria de Hungría.
Csaba Rázmány nació en 1946 en Kolozsvár (hoy Cluj-Napoca), Transilvania. Entre
1968-1995 sirvió como pastor en varias localidades en Transilvania. En 1995 se mudó
a Hungría, y en 2001 fue elegido obispo de
la Iglesia Unitaria de Hungría.
Saludos,
Nicolás Cseszneky de Milvány
----Estimada Susana:
Nosotros vivimos unos días muy lindos:
En la ciudad de Santa Fe se realizó en junio
el 2º Taller Latinoamericano sobre Residuos
de Pesticidas, Alimentos y Medio Ambiente, auspiciado por la Universidad Nacional
del Litoral, Facultad de Ingeniería Química
y laboratorio central. La organizadora fue
Margarita Panza de Solís, que es la nuera
de una señora de nuestro grupo y que generosamente nos invitó a la inauguración.
Esto se debe a que habíamos demostrado
mucho interés al enterarnos de que asistiría
un estudiante universitario de Hungría.
Fue muy grato conocerlo. Él se sintió muy
agradecido, charlamos, fue muy agradable.
Yo sólo escuchaba, pero las que hablan el
magyar desplegaron sus conocimientos.
Por supuesto le llevamos un ejemplar del
Magyar Hírlap - ¡para que viera que acá
también existe un periódico húngaro! Nos
dejó una notita que paso a transcribirle:
“Kmellár Béla vagyok, harmad éves PhD
hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem
Alkalmazott Kémia Tanszéken. Nagyon
örülök, hogy találkozhattam Önökkel, és
hogy ilyen kedvesek!”

Fe de erratas

Corrección tardía a pedido del lector
Miklós Székásy: En el Nº de junio del periódico, en la nota sobre la Reunión de la
Comisión Directiva del Club Europeo en
el Club Hungária publicada en esta misma
sección, se dijo erróneamente que el Sr.
Gerhard O. Krummacher representaba al
Hurlingham Club. En vez de ello, dicho
señor es representante de la comunidad
alemana a través del Club Alemán. La
Redacción se disculpa por el error.

Gran ﬁesta en Oberá

En la Fiesta del Inmigrante, en el Parque de las Naciones de Oberá, Misiones, la
colectividad húngara de la Argentina será
representada por los húngaros del Chaco.
(Villa Ángela se hará cargo de la exposición
y Cnel. Du Graty asistirá con su conjunto
de baile “Liliom”).
En la invitación oficial por parte del
gobierno de la provincia consta que la
población de Misiones cuenta con una
presencia de inmigrantes europeos muy
fuerte. En efecto, la ciudad capital, Oberá,
fue fundada por inmigrantes suecos en
1928, y este año se celebran sus 30 años de
existencia. Misiones es la única provincia
en la Argentina donde existe un importante
contingente de descendientes de inmigrantes suecos.
Estando Suecia a cargo de la presidencia
in tempore de la Unión Europea durante
el 2º semestre del corriente año, el señor
embajador de Suecia en la Argentina cursó
en abril pdo. una invitación a través de los
Jefes de Misión de la Países Miembros de
la UE para todas las colectividades que
representan a esos países. Desde esa fecha,
se ha seguido adelante con la planiﬁcación
de la Fiesta en Oberá.
Hungría estará dignamente representada
por nuestros hermanos del Chaco. Les
informaremos al respecto en el próximo
número.

PEDIDO PERSONAL DE
LA DIRECTORA

Béla Kmellár, de Hungría (centro), quedó bien
sorprendido al encontrarse en Santa Fe con el
simpático círculo de damas de origen húngaro

Apenas llegado a Hungría nos mandó por
mail las fotos que sacó, aquí va una de ellas.
Estamos muy contentas y pasamos unos
momentos muy reconfortantes.
La saludo en nombre mío y de las demás
señoras del grupo de Santa Fe
Elsa Elena Simonsini de Re
----Hola Zsuzsó:
Elsa ya te contó que nos encontramos con
un joven ingeniero magyar, Béla Kmellár,
que vino a Santa Fe a un Workshop organizado por la Universidad Nac. del Litoral.
Sólo estuvo por los días del congreso. ¡Fue
muy grato el encuentro!
Nos preguntó por el Argentínai Magyar
Hírlap, quiere saber si hay alguna página
por la que él pueda leerlo desde allá. Estamos orgullosas por el educado y cariñoso
trato que tuvo y tiene hacia nosotras (cinco
mujeres mayores que lo buscamos…) y
nos gustaría no perder esta hermosa comunicación.
Köszönöm - ¡todos los agradecimientos
son pocos para tu dedicación hacia nosotras!
Sok puszit,
Rosi Vogel, Santa Fe

Queridos amigos Lectores:
Quiero compartir con ustedes una
gran tristeza por una tragedia cultural:
acaban de hacer desaparecer del dial la
emisora AMADEUS. La FM 103.7 ahora
se ha convertido en una frecuencia más
con un tipo de música “popular”. ¿Para la
juventud? ¿O para nivelar hacia abajo?
Personalmente deploro la desaparición
de Amadeus, porque extrañaré enormemente la ayuda que era para mi trabajo
ese remanso de cultura con su exclusivo
ﬂuir de música “clásica” durante casi todo
el día, con excelente calidad auditiva y
grabaciones impecables (muchas de ellas
con la intervención de artistas o sellos
húngaros). Además, el alcance era suﬁciente como para hacer llegar su sonido
prácticamente a toda el área metropolitana, sin sufrir interferencias de ondas
“piratas”.
Una mega-metrópoli como Buenos Aires
merecería tener varias Amadeus. Ahora
sucede que nos han quitado la ÚNICA.
Les ruego que me ayuden a inundar la
casilla de Radio Cultura (FM 100.8), la
que absorbió a Amadeus por fusión, con
cartas exigiendo aumento de potencia
(no se la capta en muchas zonas) y que
de una vez hagan honor a su nombre:
difundir cultura musical, con la inclusión de la discoteca de Amadeus, como
mínimo. Y menos cháchara, que para
eso están las demás emisoras. Dirección: amigos@culturamusical.com.ar ,
o nuestro periódico. Gracias.
Susana Kesserű de Haynal

esgrima hungária
Aún siguen vigentes
las disposiciones sanitarias a nivel nacional
por las que tuvimos que
suspender todas nuestras
actividades (entrenamiento, torneos, etc.),
hasta nuevo aviso. Volveremos con novedades
en el próximo número.

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

* un deporte moderno *

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

Maestros : Juan Gavajda - Alberto Soiza
INFORMES: Henriette Várszegi
henriette@arqa.com – Tel. 4461-3992
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ESEMÉNYNAPTÁR 2009. SZEPTEMBER
Szeptember 4, péntek: „A bevándorló napja”. Az idén Haller Mihályt
tüntetik ki diplomával. Hotel de los Inmigrantes, Av. Antártida Argentina 1355, Capital
Szeptember 5, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör előadás spanyolul. Dr.
Luis Collia: A szívbaj és érrendszerbetegségek elhárításáról. Hagyományos társas tea. Szent László Iskola
Szeptember 6, vasárnap, 17 óra: 1. vasárnapi Szentmise és teadélután.
Mindszentynum
Szeptember 12, szombat, 20.30 óra: Cserkészbál. Palacio San Miguel
Szeptember 10 - 13: Bevándorlók ünnepsége, Oberá, Misiones. Az
argentínai magyarságot a chacói magyarok képviselik. Villa Ángela
kiállítással és Cnel. Du Graty a „Liliom” gyermekegyüttes néptáncaival
vesz részt
Szeptember 14, hétfő, 19.30 óra: Ars Hungarica F.J. Haydn emlékhangversenye. A bécsi Zeneegyetem szólistái, instrumentális és vokális
kísérők, Ars Hungarica kamarakórus. Jegyek $40 szeptember 1-től
kedd-vasárnap 14-19 óra a Múzeumban és 17.30 - 23 óra a Hungáriában.
Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902, Buenos
Aires, tel: 4802-6606
Szeptember 20, vasárnap, 12.30 óra: Tavaszi ebéd. Valentín Alsina.
Asztalfoglalás: 4244-1674 / 4209-6333
OKTÓBER
Október 3, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör előadás. Benedekné Marika: Erdély mit adott az egyetemes magyarságnak. Társas tea. Szent
László Iskola
Október 4, vasárnap, 17 óra: Magyarok Nagyasszonya mise és teadélután. Mindszentynum
Október 6, kedd, 19 óra: Magyar fölolvasás argentin hallgatóság
előtt: Az Ember Tragédiája utolsó képét hallatjuk. (l. részleteket a
szomszédos hasábban “Comunicado de interés”)
Október 10-12: Raji kirándulás
Október 17, szombat, 18 óra: Színházbemutató: „Kölcsönlakás”.
Bevétel a Szent István Otthon javára. Hungária színpad

A „MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ” állandó naptára:
www.mindszentynum.org
A hó első vasárnapján 17 órakor Szentmise.
Utána hagyományos teadélután

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

Encargado de Negocios a.i.:
András Drexler, Ph.D.

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

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

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

¡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

Apoyamos al
único
periódico
húngaro de
Latinoamérica

Círculo Juvenil Zrínyi

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

A Magyar Református Egyház állandó naptára:
Minden vasárnap de. 10 órakor Istentisztelet spanyol nyelven
kivéve a hó 3. vasárnapján, amikor
Nt. Demes András magyarnyelvű Istentiszteletet tart

FM 96.7 MHz. Tel.: 4999-0967

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

Sábados 12.30 a 13 hs.:
AUDICIÓN HÚNGAR A

SUSANA SEBESS

FURLONG-FOX
Viajes Corporativos
Viajes de Placer
Eventos y Convenciones

Társasutazások magyar és angol
nyelvű idegenvezetővel

Viajes grupales con guía (húngaro e inglés)

Música Húngara

Radio Nacional Clásica
Coordina Ars Hungarica

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

playland park

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

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

Viernes, 4 de septiembre: Día del Inmigrante. Hotel de los Inmigrantes.
Participa colectividad húngara, Av. Antártida Argentina 1355, Capital
Sábado, 5 de septiembre, 16 hs.: Conferencia en el Círculo Literario,
castellano: Dr. Luis Collia sobre Enfermedades cardiovasculares y cómo
prevenirlas. Té. Colegio San Ladislao
Domingo, 6 de septiembre, 17 hs.: Misa de los primeros domingos.
Té. Mindszentynum
Sábado, 12 de septiembre, 20.30 hs.: Baile de Gala de los Scouts
Húngaros. Palacio San Miguel
10-13 de septiembre: Fiesta del Inmigrante en Oberá. La colectividad
húngara de la Argentina será representada por los húngaros del Chaco.
Villa Ángela se hará cargo de la exposición y Cnel. Du Graty asistirá con
su conjunto de baile “Liliom”. Más detalles en nuestro próx. número
Lunes, 14 de septiembre, 19.30 hs.: Ars Hungarica en concierto conmemorativo de F.J. Haydn con solistas de la Universidad de Música de
Viena, instrumentistas locales, Coro de Cámara Ars Hungarica. Dirige
Sylvia Leidemann. Entradas a $40 desde 1º de septiembre de martes
a domingo en boletería 14-19 hs. y en Club Hungária 17.30 - 23 hs.
Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902, Buenos
Aires, 4802-6606
Domingo, 20 de septiembre, 12.30 hs.: Almuerzo de Primavera. Valentín Alsina. Reservas: 4244-1674 / 4209-6333
OCTUBRE
Sábado, 3 de octubre, 16 hs.: Conferencia en el Círculo Literario, en
húngaro. María M. de Benedek. Té. Colegio San Ladislao
Domingo, 4 de octubre, 17 hs.: Misa Patrona Hungariae. Té. Mindszentynum
10-12 de octubre: Excursión scout
17 de octubre, 18 hs.: Obra teatral en húngaro a beneﬁcio del Hogar
de Ancianos. Club Hungária
COMUNICADO DE INTERÉS:

“Proyecto Babel, la biblioteca”

La Dirección General del Libro y Promoción de
la Lectura desarrolla este proyecto que consiste
en una serie de lecturas de textos teatrales de
autores extranjeros en su lengua original en Bibliotecas
de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del VIIº Festival
Internacional de Teatro de Buenos Aires.
La comunidad húngara de Buenos Aires participa en el
proyecto. Se leerá en húngaro el último cuadro “Fuera
del Edén”, de La Tragedia del Hombre, de Imre Madách, en digna recordación de su muerte el 5 de octubre
de 1864.
La presentación se llevará a cabo el martes 6 de octubre
a las 19 hs., en la cercanía de la Plaza Hungría. (Biblioteca
Brig.Gral. Cornelio Saavedra, Crisólogo Larralde 6293, Bº
de Saavedra)
Beszerzem kedvenc
CIERRE DE NUESTRA
filmjeit vagy kedves
EDICIÓN DE OCTUBRE:
előadójának dalait.
10 de SEPTIEMBRE
Minőségi CD-n illetve (fecha tope de la Redacción para
DVD-n. Ár megegyezés recibir material y/o datos a publicar)
Tel.Fax: (54-11) 4711-1242
szerint. Hívjon:

amagyarhirlap@yahoo.com

15-5878-2716

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

CLUB HUNGÁRIA
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

SEPTIEMBRE 2009

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

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

ERD

I
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Ingatlaneladás, bérlések, kiadások

Venta y Alquiler de Propiedades
4229-8433 / 4205-1173
danielerdelipropiedades@ciudad.com.ar

Hostería "La Esperanza"
Abierta todo el año.

Atendida por su dueño húngaro

László Jánszky

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

Av. Dra Cecilia Grierson 383
Los Cocos, Prov. Córdoba
Tel.: (03548) 492016

Restaurante
CLUB HUNGÁRIA

Pasaje Juncal 4250, Olivos

info@hosterialaesperanza.com.ar

Concesionario R. Omar Giménez
Abierto todas las noches, excepto lunes.
Sábados y domingos almuerzo y cena.

www.hosterialaesperanza.com.ar

4799-8437 y 4711-0144

Conózcanos en:

Reservas al:

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES,
HERRAMIENTAS DE CORTE Y
DISPOSITIVOS
www.turulsrl.com
Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160
(1646) SAN FERNANDO
Prov. de Buenos Aires - Argentina

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

Para suscripciones y publicidades infórmese en 

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

Administración: Trixi Graul de Bonapartian
L. Monteverde 4251 - (1636) Olivos - Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4711-1242 amagyarhirlap@yahoo.com
http://epa.oszk.hu/amh
http://efolyoirat.oszk.hu/amh
www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

