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Feketén készülődött a karácsony. Reggel óta szünet nélkül csorgott az eső,
s a kisváros csatakos utcáin hideg köd
tapadt a házfalakhoz. Az emberek föltűrt
gallérral, morcosan siettek, s ázott, ócska ruháikban még soványabbaknak és
éhesebbeknek látszottak, mint máskor. A
rendőrség épületében rosszkedvű homály
uralkodott. A főnök indulatosan csapkodta
az ajtókat egész nap, s az írnok behúzott
nyakkal hajolt az asztala fölé, csak lopva
mert néha a faliórára pislogni. Iszonyú
lassan mászott az idő.
Öt perccel négy előtt a főnök kilépett a
belső irodából. Kabát volt rajta és kalap.
- Kimegyek levegőzni, Krájnik - mordult
rá az írnokra. - ha ötig nem jövök vissza,
hazamehet. Jelentés?
A sovány írnok buzgó igyekezettel
szökött fel székéről. - Semmi fontos
főnök úr. Az öreg Garami két hete nem
jelentkezett...
A hatalmas rendőrfőnök hangja úgy
csattant a nyaka közé, mint a mennydörgés. - És ezt csak most jelenti? Behozatni
a vén bitangot! Büntetőcellába vele! Tán
azt hiszi a vén semmirevaló, hogy amiért
törvényszéki bíró volt annak idején, most
nem kell engedelmeskedjék a törvénynek?
Majd megtanítjuk! Ahelyett, hogy hálás
lenne, amiért kiengedték a munkatáborból, s megúszta annyival, hogy hetenként
egyszer jelentkeznie kell! Most már az is
sok neki! Mihelyt bejön a járőr, küldje ki
utána! Érti?
- Igenis - hebegte az írnok, s a főnök haragtól fújtatva kidübörgött az irodából. Az
ajtót döngve csapta be maga után.
*
Kint esett az eső. A hatalmas úr föltűrte
kabátján a gallért, s lassú léptekkel megindult az utcán. A ködszagú, nyirkos levegő
jólesett, s ahogy zsebre dugott kezekkel,
maga elé bámulva haladt, megpróbált
nem gondolni semmire. Arra sem, hogy
karácsony van. A múltra sem. Semmire.
De a léptei súlyosak voltak, s vállait valami nyomta láthatatlanul. Ázott kis olcsó
ruhában sovány leányka haladt előtte az
utcán, vállán karácsonyfát cipelt. Alig
lehetett több tíz esztendősnél. Nagy volt
számára a fenyő, s nehéz, alig vonszolta
magát alatta. Harisnyátlan, vörösre fázott
lábán nagy, elnyűtt munkásbakancsot
viselt. Időnként megállt, letette a fát, és
kékre fagyott kezeit szájához emelte. A
rendőrfőnök lassan utolérte, és megállt
mellette.
- Kinek viszed azt a fát? - kérdezte haragosan.
A leányka ijedt szemekkel nézett föl reá.
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Wass Albert:

Angyalka

Márton Lajos rajz (1942) (köszönet Saáry É.)

Szemei kékek voltak és nagyok.
- Haza, nagyapóhoz - rebegte félénken.
- Nagyapó beteg. A temető szélén vágtam.
Nem szabad?
- Miért ne lenne szabad... - morogta a
főnök bosszúsan. Valami furcsa, megmagyarázhatatlan érzés fogta el, ahogy
azokba a kék szemekbe nézett.
- Hol laktok?
- A Rigó utcában.
A hatalmas ember körülnézett. Üres volt
az utca, és félig már sötét. Hirtelen lehajolt
és megmarkolta a fát.
- Majd én viszem - dünnyögte valami
furcsa szégyenkezéssel a hangjában. Nehéz neked.
A kislány ámulva nézett föl reá, a szeme
ragyogott. - Milyen jó ember maga!
- Gyere! - morogta a főnök, és megindult
a Rigó utca felé, vállán a fenyővel. Szó
nem esett közöttük egész úton. Egy ház
előtt a leányka megállt.
- Itt lakunk - mondta - hátul...
A főnök is megállt, és a fenyőt letette
maga mellé a falnak támasztva. Szótlanul
nézték egymást egy pillanatig.
- Köszönöm, hogy olyan jó volt... - kezdte
a leányka bizonytalanul, de a rendőrfőnök
legyintett. Szinte gorombán mondta:
- Ne köszönj semmit. Csak emlékeztettél
valakire, ennyi az egész. Nekem is volt
egyszer egy kislányom, olyan, mint te...
A goromba hang furcsán ellágyult, s a
leányka csodálkozva nézett föl a nagy erős
emberre. - Hol van most?
- Meghalt.
Csönd volt a szó után, mély és sötét
csönd. Csak az esőt lehetett hallani, ahogy
alácsorgott a háztetőről. - Akkor az égben
van - szólalt meg a kislány tárgyilagosan.
- Ott van az én apukám is, meg anyukám
is. Biztosan együtt vannak ott most, és
az ő kislányuk a maga kislánya ott fönt...
Nem jön be? - kérdezte hirtelen. -Nagyapó
örvendene, s én is... Segíthetne nekem
földíszíteni a karácsonyfát... Aztán énekelnénk egy kicsit, ahogy karácsonykor
szokás...
A nagydarab ember lehajtotta a fejét,
és egy pillanatra félrefordult. Mintha egy
könnycseppet törölt volna ki a szeméből.
Aztán lehajolt a fenyőfáért.
- Gyerünk hát! - mondta, és a hangja furcsa volt, mély és halk, és egészen más,
mint azelőtt... A leányka kinyitotta a kaput, és előrement. Megkerülték a házat.
- Még azt sem tudom, hogy mi a neved
- szólalt meg a rendőrfőnök, mikor a hátsó
ajtóhoz értek.

- Angyalka - felelte a kislány, és kezét
rátette a kopott kilincsre. – Így szólítanak
az emberek. Egyébként Rozi a nevem,
csúnya név, ugye? Legyünk csöndesen,
hátha nagyapó alszik...
Óvatosan kinyitotta az ajtót és belesett.
- Jöjjön! - suttogta halkan. Aztán elakadt
a szava és egy pillanatig döbbenve nézett.
- Valami baj van? Beteg talán?
A rendőrfőnök halálos sápadt volt, és
reszketett. S a szemei... a szemei olyanok
voltak, mint aki kísértetet lát.
- Beteg? - ismételte meg a leányka ijedten a kérdést. A rendőrfőnök megrázta a
fejét, és szótlanul belépett a nyitott ajtón,
vállán a karácsonyfával. A szegényesen
berendezett szűk kis szobában egy árva
villanykörte égett, fénye hideg volt és
kietlen. A szoba sarkában ócska vaságyon
fehér hajú, sovány öregember aludt a
falnak fordulva. A főnök odatámasztotta
a fenyőfát a fal mellé.
- Nincs tűzrevalótok? - kérdezte dörmögve, és állával a sarokban álló pléhkályha
felé bökött. A leányka betette az ajtót.
- Van egy kevés, de takarékoskodni kell
vele - súgta. A szekrény alól előhúzott
egy fából készült karácsonyfatalpat, és
az asztalra tette.
- Ide tesszük a karácsonyfát, jó?
A főnök föltette a fenyőfát a talpra. A
leányka kinyitotta a szekrényt, és elővett
egy papírdobozt.
- Amíg nagyapó alszik, földíszítjük a fát
- súgta és odatette a dobozt az asztalra.
Használt karácsonyfadísz volt benne.
A szekrényajtó nyikorgására az öregember ott az ágyon megmozdult, köhögni
kezdett, majd nehézkesen átfordult a másik oldalára. Szemei lassan megnyíltak és
keresve tapogatták végig a szobát. Aztán
megakadtak a rendőrfőnökön és nem
mozdultak többet.
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- Nagyapó - újságolta a kislány lelkendezve - ez a jó bácsi segített nekem hazahozni a fát! Nagyon jó bácsi, nagyapó,
neki is van egy leánykája fönt az égben,
ahol anyuék vannak, és én behívtam, hogy
legyen velünk karácsony estéjén... Ugye
jól tettem nagyapó?
- Jól tetted, Angyalka - felelte az öregember halkan, anélkül, hogy levette volna
szemét a rendőrfőnök arcáról. - Tessék
leülni, rendőrfőnök úr...
Köhögés rázta meg, görcsös, csúnya
köhögés. A rendőrfőnök néhány pillanatig
döbbenve nézte hamuszürke arccal. Aztán
lassan odament az ágyhoz.
- Nem tudtuk, hogy beteg, Garami úr mondta halkan. - Hívatott orvost?
A volt törvényszéki bíró megrázta a
fejét a gyűrött párnákon. - Kár nekem az
orvos - hörögte - tudom én azt. Az idő eltelt fölöttem. Mindannyiunk fölött eltelik
egyszer. Ebben az egyben nincs különbség
közöttünk...
A köhögés miatt alig lehetett megérteni
a szavait. A rendőrfőnök lassan leült az
ágy melletti székre és arcát a tenyereibe
hajtotta. Csönd volt, csak a beteg ziháló
hörgése hallatszott, s az ezüstpapír-láncocskák halk nesze, ahogy a kislány ott az
asztal mellett egymás után aggatta őket a
karácsonyfára.
- Három gyertyavégem is van még! - szólalt meg boldog, csilingelő hangon, mikor
befejezte a díszítést. - Csak átszaladok
Sánta nénihez gyufáért, s aztán boldog
karácsony lesz, és énekelünk!
Alig csukódott be az ajtó, a beteg megszólalt megint. Rekedten, akadozva:
- Meghalni... nem rossz... az olyannak,
mint én vagyok... csak... azt tudnám...
Angyalkával mi lesz? Mi lehet belőle a
maguk világában... rendőrfőnök úr?... Az
Angyalkákból?...
A rendőrfőnök néhány percig hallgatott.
Amikor megszólalt a hangja komoly volt
és szelíd:
- Nekem is volt egy leánykám - mondta.
Angyalkának hívtuk őt is. Ekkora volt
éppen, amikor... amikor meghalt. A háború vitte el...
- Sok mindent elvitt a háború - felelte a
beteg.
- A családomat - mondta a főnök, és a
hangja keserű volt.
- Az enyémet is... csak ő maradt. Angyalka. Kinek maradt? - tette hozzá a kérdést zihálva. - nekem, aki elmegyek?...
Aztán csönd volt a két magányos ember
körül a szobában. Az emlékek árnyéka ránehezedett a csöndre, sötét, fekete, vérbe
fagyott árnyékok, s az asztal közepén álló
árva kis karácsonyfán didergett az ócska
ezüstdísz.
Folyt. a 2. oldalon

Boldog, befogadó
Karácsonyi ünnepeket kíván az olvasóknak Szabó
Anikó művésznő az AMH
szerkesztőjével és munkatársaival együtt!
Karácsony fényei jöjjetek,
szívünket békesseg töltse meg:
szeretnénk boldognak látszani,
s lehetnénk egymásnak társai.
(Balogh József)

2. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

COLUMNA METEOROLÓGICA
Nemes kezdeményezés született az
osztrák közösség és Kereskedelmi Kamarájuk részéről: az Argentína 100-éves
függetlenségének ünneplésére 1910-ben a
Monarchia által ajándékozott ún. Meteorológiai oszlopot föl kéne újítani, rendbehozni és ünnep keretében ezzel gratulálni
befogadó országunknak a közelgő 200.
évfordulóra. (l. további részletek 7.o.)
A két kolónia intézményei már vagy 2
éve elkezdtek tárgyalni. Ennek eredménye
a magyarok viszonylagos passzivitása

mellett az osztrákok hathatós cselekvése
lett. Az eredményt láthattuk a szokatlanul tikkasztó október 23-án, a Botanikus
kertben, ahol az oszlop pompázott - stílszerűen a tűlevelűek részlegében.
Pancho Ibáñez ismert programvezető
kifogástalan dikciója beleillett a gyönyörűen megszervezett ünnepbe: pergett
a program, amelyet az osztrákoknak
köszönhetünk, de ők ezt, úri módon és
kulánsan, egy szóval sem hánytorgatták
föl. Egyenlő partnerekként vettünk részt,
és örültünk egymásnak.
Ma már nincs nagyhatalomnak számító kettős
Monarchia, de mind az
osztrákok, mind a magyarok elismert szerepet töltenek be Argentínában.
Magyar részről Dr.
Drexler András, a Magyar
nagykövetség ügyvivője
és Szabó Éva AMISZ elnök beszéltek. (l. SP 1.o.)
(HKZS)
Az alkalomra megjelent
német-spanyol nyelven írt,
bőségesen illusztrált “AustriaHungría y el Centenario” című
díszkönyv megtekinthető a
HKK könyvtárban.

Fotó Jakab

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.

Kedves Trixi!
Mindig nagy élmény számomra visszatérni
Argentínába, és nagy öröm sok év után ismét
köztetek lenni. Most sem csalódtam: látni régi
barátokat, felidézni gyermekkori élményeket
és tudni azt, hogy férjem Tibor nagyon élvezi
az én baráti körömet!
Mi már nagyon sok cserkészbálon vettünk
részt az évek során, és mint volt elsőbálos 51
év távlatából visszaemlékszem az első cser-

„Tegnap” - a régi cserkészbál: b.-j.: Kranauer Judit
Fruska, ifj. Balogh-Kovács Antal Putyi, Clemens
Dorka, Rugonyi Zsolt, Kővágó Norma, Lányi
Laci...
Fotó Horváth

....ANGYALKA ....

Folyt. az 1. oldalról

Könnyű, futó léptek hallatszottak kint, s
a rendőrfőnök hirtelen fölkapta a fejét.
- Miatta ne aggódjon, Garami úr - mondta sebesen, s a hangja rekedt volt és fojtott.
- Angyalka az én leányom lesz, örökbe
fogadom...
Az ajtó megnyílt.
- Itt a gyufa! - csilingelte örömtől lelkesen a kislány. - Most meggyújtom a
gyertyákat, nézzék!
A csöndben hallani lehetett a gyufa
sercegését. Az öregember feje lassan
megmozdult, s egy kép felé fordult a falon.
Katonatisztet ábrázolt a kép. - Ez volt az
apja - motyogta halkan.
A rendőrfőnök ránézett a képre, aztán
lehajtotta a fejét.
- Magának ellensége volt... - suttogta a
beteg lázas szája.
A három kis gyertyacsonk apró, sárga
lánggal égett a karácsonyfán. Félénk, szomorú kis lángok voltak, de égtek mégis.
- Most énekeljünk! - szólalt meg a kislány a karácsonyfa mellett.
A rendőrfőnök fölállt. - Kezdd el, Angyalka! - mondta szelíden.
*
Mikor a rendőrjárőr durván berúgta a
Garami-lakás ajtaját, döbbenve torpant

készbálra. Őszintén mondhatom, hogy az idei
bál - főleg a táncosok programja! - volt talán
a legszebb. Tibor készített egy CD-t a bálról,
hogy az emlék egy felejthetetlen éjszakáról
bármikor felidézhető legyen. Gratulálni kell
mindazoknak, akik e szép hagyományt viszik
tovább és megőrzik a Magyar Cserkészet
életformáját, amely egy életre szívünkbe
vésődött. A világ minden táján vannak barátaim, de igazi, életre szólóak csak a régi
cserkészbarátságból adódnak.
Honﬁ Jancsi és Kati vendégszeretetét élveztük és emlegettük a sok élményt, amit az
Attila őrs adott nekünk. Tibor ámulva hallgatta, hogy félévszázad után hogyan tudtunk
visszaemlékezni! Hát ez a cserkész életforma!
- mondtam férjemnek.
Mint mindig, most is élveztük az olivosi
Magyar ház, a Hungária konyháját. Sikerült
néhány jó baráttal találkozni, örültem nekik!
Lindqvistné Andrea, a mi szeretett Hapcink
elkocsikáztatott bennünket városnézésre, és
végül is kikötöttünk egy jó vendéglőben, ahol
élveztük a valódi argentin asadót. De Honﬁ
Jancsi szakértelemmel elkészített búcsú asadója is emlékeinkben marad!

meg a küszöbön. A hatalmas és félelmetes
rendőrfőnök ott állt összetett kezekkel egy
olcsó kis karácsonyfa előtt, mellette egy
vézna, csillogó szemű leányka, és együtt
énekelték a karácsonyi dalt. Az ének
elakadt, a leányka szeme nagyra nyílt,
ijedtre, az egyenruhák gombjai hidegen
csillogtak.
- Tegyétek be az ajtót! - mordult rá a
rendőrfőnök az őrjáratra. - Nem látjátok,
hogy karácsony van? - Aztán intett. Énekeljetek!
Ezüstös tiszta csengéssel emelkedett
föl Angyalka hangja a fűtetlen, szegényes
szobából, föl, föl a magasságos ég felé,
s néhány pillanatig egyedül szálldosott,
mint egy árva, Istenhez menekülő galamb.
De aztán lassan, tompán, mintha mély és
sötét pincéből jött volna, követni kezdte
énekét a férﬁak dörmögő hangja is, s a dal
hömpölygött, áradt, nőtt, emelkedett, míg
végül is egyetlen hatalmas zsoltárrá forrva
betöltötte a szobát s az egész sötét, hideg
világot. S a három kis pislákoló gyertyavég fénye szelíden csillant meg a marcona
férﬁak megkönnyesedő szemeiben.
A beteg vénember ott hátul az ágyban
lehunyta a szemeit. - Valami mégis megmaradt - suttogta halkan -, az emberi szív.
Köszönöm, Isten... 
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Szerkesztői elmélkedések
Kis falunk lelkes szervezőinek megint
egyszer sikerült egy bravúr.
Ez emlékeztetett engem a boldogult
iskoláskoromban tanult Boyle-Mariotte törvényre, amelyben gázokról,
hőmérsékletről és nyomásról volt szó
- sokkal többre nem emlékszem. De az
megmaradt, hogy azért van kettős neve
a törvénynek, mert kb. ugyanakkor, a
XVII. század derekán de egymástól teljesen függetlenül tette a fölfedezést egyrészt Boyle ír ﬁzikus Angliában, másrészt Mariotte francia ﬁzikus, hazájában.
*
Hasonlóképpen nálunk Zólyomi Kati
kieszelte, hogy egyszer a hagyományos
október 23-i ZIK-megemlékezést (amelynek általában ő a fő szervezője) végre
nem magunknak, befelé, hanem kifelé,
argentin külvilágunknak hirdessük. Meg
is volt a szép, szokatlan - mert először
előforduló - utcai fölvonulás plakátokkal,
mise az olivosi nagytemplomban, majd
vetítés a Forradalom kronológiájáról,
népitánc és zene. A hangsúly azon volt,
hogy megnyilvánulásunk spanyolul
legyen, hogy a külvilág fölﬁgyeljen. (l.
beszámoló a HUFI-ban).
Ugyanakkor más agyakban megszületett az az ötlet, amit Szabó Éva AMISZ

elnökasszony magáévá tett, hogy idén
a Plaza Hungríán is kell legyen megemlékezés, spanyolul. Mert hogy kifelé
kell ismertetnünk ezt a tragikusan
végződő eseménysorozatot, annál is
inkább, mert most van a Berlini Fal
leomlásának 20. évfordulója.
Mindez érthető, az egyeztetés hiánya
azonban nem. Nem lett volna elég egy
egységes kifelé irányuló megmozdulás
kolóniánk részéről?
*
Melegen javaslom az év elején öszszejövő programegyeztetőknek, hogy
beszéljék meg egymással: legyen egyszer ez, egyszer az, legyen egy évben
spanyolul, aztán magyarul, vagy akár
két nyelven, kifelé vagy befelé, fölváltva. Az utcán, vagy a Hungáriában, a ZIK
szervezésében, vagy az AMISZ-éban.
Mert jöjjünk rá végre egyszer: kevesen
vagyunk, és nem lehet kívánni azoktól,
akik még aktívan részt akarnak venni
mindenben, hogy mindenütt ott legyenek, mert az október-novemberi koloniális rendezvények özöne kimerítette
a legedzettebbeket is.
Boldog egyetértést, boldog Ünnepeket és boldog Újévet kívánok!
Haynalné Kesserű Zsuzsánna

Háromhetes argentin utunk elvezetett az
Iguazú vízeséshez, ami csodálatos volt, hisz
annak ellenére, hogy én Argentínában születtem, míg ott éltem soha sem volt módunk egy
ilyen útra.
Bízunk egy jobb és szebb jövőben, remélvén, hogy ismét találkozunk. Kívánunk mindannyiatoknak egy nagyon boldog Karácsonyt
és egy békés, boldog Újévet, sok szeretettel
Kővágó Norma és Zalezsák Tibor
Ormond Beach, Florida
--Kedves Zsuzsó!
Köszönjük a nagyon szép méltatást a nemezről és lányom Éva munkájáról! (l. AMH
SP II 09. szeptember “Fieltro”).
Nagyon örültünk Évával, hogy részt tudtunk
venni a szép felvonuláson és ünnepségen
Olivoson október 25-én. Sajnos, mi nem
maradhattunk végig, Évának már hajnali
negyed 5-kor kell kelnie. Meglepődtünk,
hogy ilyen népesen képviseltették magukat
a magyar egyesületek. Menetelés közben
volt egy nagyon megható pillanat: két idős
hölgy állt oldalt, és valaki odaszólt nekik
spanyolul, hogy talán át akarnak menni az út
másik oldalára és megállította a sort. „Mi is
magyarok vagyunk”, mondta az egyik, a másik pedig hozzátette: „…és
mi is oda megyünk”. Aztán
csatlakoztak a menethez. Mivel a téma a tanúságtétel volt,
ők is megtették a magukét...
Szép volt.
Szeretettel üdvözöllek
Kiss Piroska
(ideiglenesen Bs. Airesben)

Nyílt levél
Vitéz Endre Zsigmond úrnak

Kedves Zsiga bátyánk!
A Berlini Fal leomlásának 20. évfordulója a szűkebb körű évfordulóinkra
is visszaemlékeztet. Húsz éves Ösztöndíjprogramunk is, amelynek az indító
lökését a Vitézi Rend adománya illetve
Zsiga bátyánk közbenjárása adta meg.
Örömmel jelenthetjük, hogy az eredeti
cél változatlan maradt: a magyar öntudat
felébresztése, elmélyítése az argentínai
magyar származású ﬁatalok között.
Az Ösztöndíjprogram keretében eddig
közel 50 Zrínyi Köri ﬁatal látogatta és
szerette meg Magyarországot, több mint
negyven magyarországi ﬁatal volt vendégünk. Zsiga bátyánk bíztató hozzáállása,
kitartó segítsége bőségesen gyümölcsözik.
Ezért mondunk köszönetet.
A Jó Isten áldását kérjük Zsiga bátyánkra
és jó egészséget kívánunk.
Tisztelettel és szeretettel,
A Zrínyi Ifjúsági Kör Vezetősége nevében:
ifj. Zaha Sándor

A színes, lelkes fölvonulás
Olivoson, Avenida Maipú
Fotó R. Lequerica

--Tisztelt Szerkesztőség!
Úgy érzem , tartozom annyival az Argentínában élő magyar testvéreimnek, hogy világosan írjak a jelen „helyzetünkről”.
Mélypontra került az ország. Magyarországot a Nyugat leírta, a hazudozás csillagászati,
a nyomor terjed, mint a mocsárláz, a bűnözés
tobzódik. Az „elit” emeli saját ﬁzetését, s
mindent ellop, ami sűrűbb a levegőnél. Ezt
nem tűrhetjük tovább. Ezért kell rámutatni
ezen jelenségekre, amíg nem késő.
A hatalom erkölcsi bukása bekövetkezett. Közben a hatalmon lévők a jólétben
dőzsölnek, akkor, amikor az általuk képviseltekre a legképtelenebb terheket rakják.
Most már valóban étkezés és fűtés között,
hideg víz és melegvíz között kell választani a
magyarnak. De most már nem is választhat: a
számlákat kihozzák. Le kell mondani minden
alapvető szociális kedvezményről.
Igaz, a világon mindenhol, mindenütt
düledezik a jóléti rendszer. Választani kellene
a transznacionális világcégek mérhetetlen

proﬁtja, vagy a foglalkoztatottak, és ebből
következően a családok tisztességes bére
között. De a mohó monopoltőke mindenütt
a világon munkahelyeket szüntet meg, és
béreket farag le a saját nagyobb proﬁtja érdekében, és mindenütt rá akarja tenni a mancsát
a nyugdíjalapokra és a szociális rendszerek
számára eddig hozzáférhetetlen tőkéjére.
A jelenlegi hatalom nemcsak hagyja, hanem
még hozzá is segíti a tőkét, hogy a magyar
nép a saját hazájában idegenek cselédje legyen. Kit érdekelnek már a pártok, amikor
enni kell, és meleg szoba kell? Kit érdekel a
Nyugat véleménye, amikor az életünkről van
szó? Most ember- és pártpróbáló időket élünk.
Örökre kijátszhatja magát a becsületéből és
nemzetéből akárki.
Innen már nem ad „kegyelmet” és „nem
bocsát meg” a nép.
Tisztelettel
Botyánszki György FTC BMBK elnök,
Békéscsaba
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Saáry Éva:

VÉGVÁRAK

Az 1989-es, ún.
rendszerváltás után
a nyugati magyarság
legjobbjai (politikusok, írók, gazdasági
szakemberek) azt hitték - természetesnek
tartották! -, hogy bekapcsolódhatnak a
hazai életbe, átmentve oda tudásukat,
tapasztalataikat.
Ez volt az az időszak, amidőn egymás
után szűntek meg a színvonalas sajtóorgánumok; nemcsak halálozás miatt (mint
Mózsi Ferenc chicagói Szivárványa vagy
P. Békés Gellért Katolikus Szemléje), hanem azért is, mert szerkesztőik, magas korukra hivatkozva ugyan, de abban bíztak,
hogy otthon folytathatják a munkájukat.
Aztán jött a nagy kiábrándulás! Magyarország helyzete az oroszok kimenetele után sem fordult jobbra, csupán
átalakult („csöbörből vödörbe!”), s a
nyugatiak lassan megértették, hogy rájuk
semmi szükség, az ő tanácsaikra senki
sem kíváncsi. Arról a néhány szerzőről
sem tud (szűk irodalmi körökön kívül)
senki, akinek, valami csoda folytán, megjelent otthon egy-két könyve.
Az emigráció kezdett visszafordulni
önmagába. Az eleve pesszimistáknak, a
semmit sem remélőknek, az őrhelyeiken
tovább is kitartóknak lett igazuk!
Nem jól átgondolt, hosszú tanulmányt
írok, ezért korántsem sorolhatok fel mindenkit, csupán a helytállás három kiragadott példáját szeretném bemutatni.
*
Elsőként a nyugati magyar újságírás
nagy öregjéről, az Egyesült Államokban
élő Soós Józsefről kell megemlékeznem,
aki ma is töretlenül dolgozik, noha december elsején tölti be 90. életévét.
Jelentős múlt áll mögötte. 1964-ben
szerkesztett és adott ki először újságot
Amerikai Magyar Értesítő, majd Baltimorei Értesítő néven, a helyi egyesületek
tájékoztatójaként. Ez utóbbi 1975-ben
alakult át rendszeres havi lappá. Főmunkatársa kezdetben Stirling György
és Stolmár G. Ilona volt. Irói közé tartozott a nyugati tollforgatók színe-java.
1995-ben ismét névváltoztatás történt.
A folyóirat Amerikai Magyar Újság lett.
Tartalmában a politika, a magyar történelem és irodalom játszik fontos szerepet.
Ki kell emelni a lap magas szellemi szín-

vonalát és nagyon szép, tetszetős külsejét,
amely lassan 15 éve változatlan.
Hosszú időn át folytatott, lankadatlan,
sohasem ingadozó munkáról van tehát
szó, amilyennel ritkán találkozunk az
anyaországban is!
*
A másik hősies vállalkozás Nyitrai
Gyula nevéhez fűződik, aki Tollas Tibor
halála után vette át a megszűnés küszöbén
álló müncheni Nemzetőrt, s a kezdeti
cserbenhagyások, támadások ellenére,
börtönben szerzett súlyos betegségén
és az óriási anyagi nehézségeken úrrá
léve, immár 12 esztendeje szerkeszti, és
adja ki.
Az első idők bizonytalansága után
hamarosan kialakult a lap formája és
szellemi proﬁlja, amit nemcsak a hazai
korrupt rendszerrel szemben tanúsított
harcos ellenállás, hanem szakmai hozzáértés is jellemez.
A nyugatiakon kívül, egyre több hazai
olvasója is van, ami azonban anyagi
szempontból inkább veszteséget, mint
hasznot jelent.
*
Végül, de nem utolsó sorban meg kell
említenem a már külföldön nevelkedett
Haynalné Kesserű Zsuzsa bravúros
„haditettét”, aki a Czanyó Adorján által
27 éven át hűségesen szerkesztett Délamerikai Magyar Hírlap 2004-es nyugalomba vonulása után, 2005-ben „felemelte
a zászlót”, és új lapot indított Argentínai
Magyar Hírlap címmel, amely azóta is
napvilágot lát. (Jelenleg ez Dél-Amerika
egyetlen magyar nyelvű sajtóterméke.)
Bátor, megalkuvás nélküli világnézeti
kiállás, változatos tartalom jellemzi.
Természetesen (ez helyi követelmény)
sokat foglalkozik társadalmi hírekkel,
eseményekkel. Külön érdekessége, hogy
vannak spanyol oldalai is, a másodgenerációs ﬁatalokra, idegen házastársakra
való tekintettel.
A lap külseje modern, igen szép. Fényképek is vannak benne.
*
Természetesen ez csak ízelítő a ma is
létező nyugati sajtóból. Lényeg, hogy a
szétszórtan élő magyarság visszatért önmagához, megértve, hogy csak önmagára
számíthat, s ott kell helytállnia, ahol van:
az utolsó végvárakban!
(2009)

Saáry Éva fenti cikke rámutat az irónő
végtelen zsenerozitására: hirdeti, dicséri
a nyugati magyar sajtó egyes képviselőit,
emellett teljesen elhallgatódik az az óriási
érdem, amit saját hatáskörében évtizedeken át szívósan és következetesen kifejtett
Luganóban, a Svájci Magyar Irodalmi és
Képzőművészeti Kör (SMIKK) megalapítójaként, a Luganói Tanulmányi Napok
szervezőjeként, a Kör kiadványainak a
szerkesztőjeként.
E hiányt szeretném pótolni Sáary Éva
alábbi rövid életrajzának ismertetésével, megjelent könyveinek jegyzékével.
Közelgő kerek születésnapjára sok szeretettel küldöm
meleg jókívánságaimat saját
és munkatársaim nevében!
Haynalné Kesserű
Zsuzsánna
A budapesti könyvnapokon
tavaly júniusban Saáry Éva
legújabb, „Magyarok DélSvájcban” c. könyvét dedikálta (l. fotó. A recenziót az
AMH májusi számában közöltük) , valamint úgyszintén
az akkorra megjelent „Elvarázsolt kert” c., életrajzi
mozaikokat tartalmazó kötetét is. Gratulálunk kedves
barátnőnknek, aki önszántából munkatársunkká vált,
és írásaival megörvendezteti
olvasótáborunkat.

1929. november 28-án született Balatonkenesén. Édesapja orvos, édesanyja fényképész volt. Szülei hároméves
korában elváltak, s az elemi iskolát 4
különböző városban végezte. Csak gimnáziumi éveire került végleg Pestre. 1948ban érettségije után elvégezte az Eötvös
Loránd Tudomány-egyetem geológia
szakát. 1952-ben kapott diplomát. Közben
tanult fényképészetet (letette a mestervizsgát), festészetet, gép-és gyorsírást, zenét,
táncot, nyelveket.
1956-ig mint geológus dolgozott a
zalai Magyar-Szovjet Olajnál, majd a
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Stirling György:

A Vatikán adóssága

XVI. Benedek pápa boldoggá avatta
Meszlényi Zoltán
vo l t e s z t e r g o m i
segédpüspököt. A
b ol d o g g á av a t á s i
szertartást ünnepi szentmise keretében
október 31-én tartották az esztergomi
bazilikában.
Meszlényi Zoltán 1882-ben született,
1915-ben szentelték pappá, 1937-ben pedig segédpüspökké. Hosszú egyházi szolgálata során ezután Esztergomba került,
ahol Serédi Jusztinián hercegprímástól
kapott fontos beosztást, a háborús évektől
kezdve pedig a mindenkori esztergomi
érsek mellett látta el a segédpüspöki
teendőket.
Amikor 1948. utolsó napjaiban az ÁVH
elhurcolta Mindszenty Józsefet, Drahos
János kinevezett érseki helynököt pedig
megölték, Meszlényi Zoltán lett az érseki
helynök.
A Mindszenty ellen levezetett nyomozás és a koncepciós per idején az ÁVH
fel akarta használni Meszlényi püspököt,
de ő elutasított minden együttműködést,
aminthogy később is ellenállt a zaklatásoknak és a többször ismétlődő beszervezési kísérleteknek. A kommunista
titkosrendőrség végül belátta, hogy
Meszlényinél nem érhet célt, mire elhatározták letartóztatását. 1950. július
28-án, másfél évvel Mindszenty bíboros
elhurcolása után Meszlényi Zoltánt is
letartóztatták és mivel több hétig tartó
kínvallatás után sem tudtak ellene vádat
kovácsolni, a kistarcsai internálótáborba
zárták.
A internálás ideje alatt sem ért véget a
fogoly kínzása: mindenkitől elkülönítve
télen is ablaktalan magánzárkában tartották, éheztették és rendszeresen ütlegelték.
A püspök mindezt krisztusi alázattal
tűrte, de legyöngült szervezete nem bírta
a megpróbáltatásokat és 1951. március
4-én elhunyt.
Me sz lé ny i Z olt á n
nevéhez nem fűződnek nagy tettek vagy
jelentős események, ő
„csendes” szent volt, aki
az állhatatosságból és a
tűrésből mutatott példát
mindenkinek. Lelkiereje és lelki nagysága a
következetes helytállásban mutatkozott meg.
Nem kérdéses, hogy
megilleti egy hely az
Egyház boldogjainak sorában. Életszentsége alapján joggal gyarapítja a magyar
boldogok számát.
Egy kérdés azonban mindenkiben fel
kell merüljön, aki a Meszlényi püspök
boldoggáavatásáról szóló hírt olvassa:

mikor ismeri el végre az Egyház Mindszenty József mártíromságát és életszentségét? Legjobb tudomásunk szerint már a bíboros halála után néhány
esztendővel, tehát legkevesebb húszhuszonöt évvel ezelőtt megkezdődött a
boldoggáavatási procedúra, és az ezzel
kapcsolatos dokumentumok már réges-rég
a Vatikánban vannak. Miért ülnek rajtuk?
Ha valaki rászolgált az Egyház elismerésére, az Mindszenty József, aki
többször is szenvedett a hitéért rabságot
és száműzetést, meghurcolták, megkínozták, megalázták - de ő nem tört meg és
tudatosan vállalta a mártíromságot. Esztergomi prímásként 1948 végén történt
letartóztatásáig ő volt a magyarországi
ellenállás vezéralakja, aki megalkuvás
nélkül küzdött a kommunista térhódítás
ellen. És ezt a harcot folytatta haláláig
azután is, hogy 1956-ban kiszabadult a
kommunisták börtönéből.
Miért késlekedik akkor a Vatikán?
Nos, megvan rá az ok. Mindszenty
József elkövette azt a hibát, hogy nem
engedelmeskedett első szóra a pápának.
Az engedetlenség vétkét követte el, amire
nincs bocsánat a Vatikánban.
Jól emlékszünk: amíg a bíboros 1956
és 1971 között önkéntes száműzetésben
élt a budapesti amerikai nagykövetségen,
követei útján VI. Pál pápa többször is kérte, hogy mondjon le önként esztergomi érseki tisztéről, de ő mindig nemet mondott.
Amikor 1971-ben a Washington-RómaBudapest közötti megegyezés eredményeképp elhagyta Magyarországot, a pápa
Rómában kitüntető szeretettel fogadta
és biztosította arról, hogy továbbra is őt
tekinti a magyar egyház fejének. Aztán
három év múlva, 1974. február 5-én megüresedettnek nyilvánította az esztergomi
érseki széket. Így kívánta ezt a Casaroliféle „keleti politika”, amit Mindszenty
József nem volt hajlandó támogatni.
A katolikus egyházban szigorúak a
szabályok, és Mindszenty ezek
ellen vétett. Ahelyett, hogy
ellentmondás nélkül teljesítette volna VI. Pál óhaját, nem
mondott le. Ahogy akkor kijelentette: nem hajlandó magára
hagyni a nyáját. De a pápa döntése ellen nem volt fellebbezés.
Roma locuta, causa ﬁnita.
A Szentszék pedig nehezen
bocsátja meg az engedetlenséget. Ezért maradt ki Mindszenty neve a II. János Pál pápa
által boldoggá vagy szentté
avatott több mint ezer név közül, és ezért
feledkezik meg róla most XVI. Benedek
is... A hitvalló Mindszenty József olyan
történelmi személyiség, akinek az Egyház
szentjei között van a helye. A Vatikán még
adós ennek elismerésével. 

Pestvidéki Ásványbánya Vállalatnál.
A Forradalom leverése után menekült.
Először Svájcba, majd Franciaországba
került. Francia Egyenlítői Afrika Gabon
tartományában kutatott olaj után. Később,
magánéleti okokból megvált a szakmájától, és a dél-svájci Luganóban telepedett
le, ahol most is él. Szabad újságíróként,
festő- és fotóművészként tevékenykedik.
Házasságot kötve Larroudé Joseph
nevű kollégájával, két leánya született, Sophie és Ágnes. Mindketten jól beszélnek
magyarul és nagy szerepet játszottak a nyugati magyar cserkészetben. (Argentínában
is jártak, voltak cserkésztáborban. Szerk.)
Saáry Éva közéleti munkája is jelentős.
Az 1970-es évektől a mai napig a Ticinói
Magyar Egyesületnek hol elnöke, hol alelnöke; 1976-92 között a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK)
üv. elnöke, a Luganói Tanulmányi Napok szervezője, a Kör kiadványainak a
szerkesztője.

1965-től képeit, művészi fotóit a világ
minden részén rendezett tárlatokon mutatja be. 1992-től Magyarországon is szerepel - előadásokkal, kiállításokkal. Több
nyugati és hazai lap állandó munkatársa.
Művei a Könyvnapra megjelent könyvein
kívül:
Átható csend (versek), München, 1973
Érdekes emberek - Vadnay Zsuzsával (portrék),
SMIKK, Zürich, 1981.
Százféle szerelem (versek), SMIKK, Zürich, 1984.
Hol volt, hol nem volt (karcolatok), Újváry-Griff,
München, 1985
Silence profond (versek francia nyelven), Revista
Cayey, Puerto Rico, 1986.
Luganói tavasz (versek), Lugano, 1987.
Káprázatok (versek), Lugano, 1987.
Tüzes tarló (versek), Lugano, 1988.
Sírjunk, vagy nevessünk? (anekdoták), Szenci
Molnár Társaság, Budapest, 1991.
A Luganói Tanulmányi Napok tizenöt éve (tanulmány), Szenci Molnár T. Bp. 2003.
Éjbe szórt szavak (versek), Pannon Tükör Könyvek, Zalaegerszeg, 2007.
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BRAZÍLIAI HÍRADÓ

Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

A 13. Szondi György cscs.
60. évfordulója
Az első tengerentúli
Magyar Cserkészcsapat

- visszatekintés –
A csapat a 13-as számot kapta meg a leigazolásakor
az USA-ban székelő Külföldi Magyar Cserkészszövetségtől, és a Központ a Szondi György csapatnevet is
jóváhagyta.
E dátum, szám és név hatvanadik évfordulóját ünnepeltük meg 2009 októberében São Paulóban, az
embúi Simon Bálint cserkészparkban, mert valójában ez
volt Brazíliában a magyar cserkészet megjelenésének a
dátuma. Négy cserkészgeneráció volt együtt.

Hatvan év fényképben...
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1949 októberében alakult meg Brazília
akkori fővárosában, Rio de Janeiróban
az első tengerentúli
Magyar Cserkészcsapat

A vendégek - mondhatni 90%-ban - régi cserkészek
voltak családjaikkal, közelről-távolról. Még USA-ból és
Rio de Janeiróból is voltak, de a közel 150 vendég zöme
természetesen São Paulóból.
Már érkezésnél mindenkit kellemes meglepetés fogadott: az embúi Simon Bálint cserkészpark széltébenhosszában megnagyított új tetőkkel és más praktikus
újdonságokkal várta a vendégeket! Többet nem kell az
esőtől, sártól félni! - futott át a cserkészek és szülők
agyán. Az egyik gondos/aggódó apa - Kiss Gábor (igen,
igen, jól sejti az Olvasó, az „argentin”-ról van szó!)
addig kilincselt a Szent Imre Kollégium karbantartási
főnökének irodaajtaján, míg kivívta ennek a reformnak
a kivitelezését, amibe persze ő maga is komolyan besegített, családjával együtt.

Fotó Piller

*
Rio de Janeiro 1960-ban megszűnt Brazília fővárosa
lenni. Ekkorra készült el a nagy álom, az ország mértani
közepére tervezett, majd felépített új főváros, vagyis Brasília. Rio elvesztette a minisztériumokat, a többi föderális
hivatalt és a rengeteg közhivatalnokot. Lassan az ipar is
elhagyta a forró klímájú tengerparti várost és alkalmasabb, hűvösebb vidékre telepedett (São Paulo, stb.)
Rio tehát ezek után egy hatalmas idegenforgalmi gócpont lett, amelyet turisták ezrei látogattak egész éven
át. Aki viszont nem az idegenforgalommal foglalkozott,
már nem találta ott a helyét. A magyar kolónia mérnökei, technikusai rövid időn belül szintén új helyeken
kerestek nekik való állásokat. A ﬁatalokat is elcsábította
a nagyvilág, és a nyugdíjasok a hegyekbe menekültek a
hőség elől.
A magyar kolónia is megérezte ezt a nagy változást.
Megcsappant, és ez lassan de elkerülhetetlenül megfojtotta a szépen működő, immár ﬁú és leánycsapatra szétválasztott csapatokat.
Amikor Rióban a 13. Szondi György cscs. végleg
megszűnt, a név visszaszállt a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi irattárába, és mint a tengerentúli
első magyar cserkészcsapat számát és nevét védett név és
számként nem adták ki más, újonnan születő csapatnak.
Amikor azonban a São Pauló-i 4 cserkészcsapatot is öszsze kellett vonni, a vezetőség
megkérte a 13. Szondi nevet, és
a Szövetség São Paulónak kiadta. Így a 13. Szondi György
csapatszám és név addig élni
fog, amíg Brazíliában külföldi
magyar cserkészet működik.
*
A 13. Szondi cscs. seregszemléje meg is történt a múlt
hónapban, az embúi csapatünnepélyen. A csapat apraja
és nagyja, vezetősége és szülői közössége fáradhatatlan
volt. Hetekig tartott a lázas előkészület: az emlék-ingek, a
vállra akasztható, „szondis” bögrék csináltatása. Minden
ﬁatal és öreg cserkész be lett vetve és dolgozott, lótottfutott. A cserkészvezetők már előző nap is készülődtek,
sőt kint is aludtak a parkban.
A meghívóval sikerült sok régi cserkészt elérni, és így
a vendégek már koradélelőtt elkezdtek érkezni. Minden
újabb érkező a már ott lévők nyakába ugrott, hogy jaj te
is itt vagy, Istenem ezer éve nem láttalak!

Dömötör Gábor elhozta USA-ból az ott őrzött eredeti 13. Szondi
csapat zászlóját - itt átadja Kiss Tominak, a jelenlegi Szondi cscs.
parancsnokának
Fotó Gombossy

A zászlólevonáshoz felállt csapat és vendégek. A vezetőség, háttal:
Kiss Tamás st. csapatparancsnok középen, jobbra Dömötör Gábor
cscst., a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Intézőbizottságának
elnöke, balra Hársi Sári cst. brazil Körzeti Parancsnok; balszélen
Pillerné Tirczka Éva cscst. (szerző)
Fotó Gombossy

Miközben a konyhások szorgalmasan főzték a székelykáposztát, a cserkészek akadályversenyt rendeztek
és ezeken az állomásokon „próbáztatták” a vendégeket.
Majdnem mindenki át akart menni a „próbáztatáson”.
Volt becslés, kimjáték, nótázás, különböző (mondjuk,
enyhe) testi teljesítmény-próba. A legjobban a népdalozás
ment, a végén már mindenki ott szorongott a nótázók és
kánonéneklők között.
A délutáni bemutatón aztán sorra kerültek az olyan ősi
tábortűzi számok, mint pl. a „Samuka”, az akrobata bolha. A sapka-leverőhöz bőven akadt jelentkező. A lányok
körtáncához a közönségből is beugrottak sokan, mint
ahogy a „Hozz pénzt lefogyott”-tánchoz is a ﬁúk.

Lajtaváryné Buza Marika elmondja a Riói 13. Szondi György
csapat alapításának (1949) a történetét.
Fotó Gombossy

A komoly részben 5 brazíliai cserkészcsapat életéről
számoltak be. Lajtaváryné Buza Marika az eredeti
Szondi csapatról, Kokron Ili a 36. Dobó Katicákról,
Orsovay Alajos a 25. Szent Imrékről és Bircák-Ráth
Magdolna a Zrínyi csapatokról. Az első parancsnokok
vagy meghatározó vezetők nevei mind elhangzottak, mint
pl. Lajtaváry Dani, Szirmay Iván, Gábor Nusi és Sanyi,
(Rio), Tóth Veremund OSB, a Réz lányok: Gémesné
Réz Kati és Szabóné Réz Panni, Dömötörné Kokron
Margó (Dobó Katicák), a Ráth család, a Bálint család
(a Zrínyiektől). Lehet, hogy most én kifelejtek valakit
a felsoroltakból, de mindenkiről szó volt és a közönség
kellőképpen megörült egy-egy névnek vagy elszomorodott egy-egy már nem köztünk levő nevének hallatára.
Búcsúzóul a brazíliai körzet parancsnoka, Hársi Sári
megköszönte a vezetők kitartó munkáját, a szülők és a
helyi társadalom folyamatos segítségét.

Búcsú zászlólevonás. Középen Ödön Atya (szerzővel), mielőtt
áldását adja a jelenlevőkre és további „Jó Munkát” kíván

Fotó Gombossy

A befejező zászlólevonás alatt Linka Ödön OSB
bencés atya megáldotta a cserkészmunkát, a jelenlevőket, és még további hosszú évekre kitartást és további
Jó Munkát kívánt.
Azt hiszem lélekben ezt, akkor és ott, mindenki szentül
megfogadta.
A nap jelszava Teleki Pál mondása volt:
Lelki bátorság nem a nekimenés,
hanem a kitartás bátorsága.

...GYORSPOSTA...

Népijáték: „Én vagyok a révészlegény...”

Fotó Gombossy

A ﬁatal cserkészgeneráció pedig bemutatta a nagy
igyekezettel betanult Aratóünnep-et. Ha nem tévedek, az
első közös Regöstáborunkon tanultuk be ezt a szépséges
népszokást, amire talán még a régi argentínai regösök is
emlékeznek?!

Az Aratóünnep végén a csárdás:
„Most már csapra azt a hordót, a ﬁstes meg húzza ...”

Fotó Gombossy

- Sport: - Berki Krisztián,
a lólengés négyszeres Európa-bajnoka a londoni tornavilágbajnokság döntőjében
ezüstérmes lett (okt. 17).
Az egyiptomi U20-as labdarúgó-világbajnokság a
hullámzó színvonalú Magyarország–Costa Rica találkozó büntetőpárbajában
dőlt el: a magyar válogatott
elnyerte a bronzérmet. (okt. 16)
- Jelentős magyar tudományos felfedezés: Kéri
Szabolcsnak és kutatócsopor tjának (Sem melweis
Egyetem) először sikerült
bebizonyítania, hogy egy
génvariáns egyszerre lehet
felelős a zsenialitásért és az
elmezavarért is. Ez adhat
magyarázatot arra, hogy a
zsenik és az őrültek között
alig van különbség… (okt. 7)
- A pápának muzsikálhattak: Kivételes megtiszteltetésben lehetett része

a Vatikánban a
Rajkó zenekarnak és Vincze
Lillának: XVI. Benedek pápának játszhattak és ajándékokat adhattak át. (nov. 4)
- A magyar társadalom
állapota: 2008-as felmérés
tanúsága: Az EU-ban a magyar emberek a legpesszimistábbak. - 2001-ben 0,7 millió
ember élt a létminimumon,
2007-ben már 3,1 millió. Öt
gyermek közül kettő szegénységben él. - Magyarországon a nők egyharmada
nem szül gyermeket, 1000
házasságkötésre 610 válás
jut, a házasságok kétharmada
csődbe megy. - Az EU-ban
Magyarországon a legrövidebb a várható élettartam.
- A Badiny Jós Ferenc emlékkönyvet (Magyar Ház)
bemutatta az MVSZ Szent
László Akadémiája (nov. 2).
(MNO–PL)
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Így élünk, éldegélünk . . .
... (levélrészlet Magyarországról)
Október hónap mozgalmas időszak
magyar földön. Megemlékezések, évfordulók követik egymást. Alig múlott el az
aradi vértanukra való visszaemlékezés,
már jött a 23-i évforduló. S megint felbukkant a nagy kérdés: milyen lesz a nemzeti ünnep? Ami ugye némelyek számára
továbbra is csak a naptárban létezik. S
ebben a tudatban, felfogásban benne van
minden nyomorúságunk, kínlódásunk.
Még mindig nem jutottunk el a felismeréshez, hogy a kétfelé húzott nemzetnek mindannyian vesztesei leszünk.
Legalább nemzeti identitásunkban, ünnepeink tiszteletében közös pontra kellene
jutni s akkor talán a tisztesség, a becsület
dolgában is előbbre jutnánk. Csakhogy a
mindent átható liberalizmusban a történelemtanárokra van bízva, hogyan tanítják
az ötvenhatos forradalmat! S hogyan
tanítják? Hát úgy, hogy baj ne legyen
belőle…
Így fordulhat elő az a furcsa helyzet,
hogy a ﬁatalok alig tudnak valamit 56-ról.
A megkérdezett tizenévesek összekeverik
az ötvenhatos forradalmi eseményeket
a negyvennyolcas szabadságharccal.
No de hát a régi jó, leválthatatlan igazgatók, megbízható káderek továbbra is
vigyáznak a gondolatokra; s melyik tanár,
tanárnő merne vitába keveredni, most,
amikor egyre kevesebb kenyér jut? Ez a
csakazértis, mi vagyunk az erősebbek él
a fejekben már hosszú évek óta. E szerint
„illik” gondolkodni még mindig. Az egyik
TV csatorna a nézőket is megszavaztatta:
lesz-e rendbontás a nemzeti ünnepen?
Mintha lenni kéne... A szavazók többsége
arra tippelt, hogy: lesz. Hát nem lett.
A pártok ismét külön ünnepeltek. A
szocialisták kora reggel koszorúztak a
301-es parcellában, s mielőtt az egykori
kivégzettek hozzátartozói odaértek volna,
ők már tova tűntek, mint a lábujjhegyen
járó tyúktolvajok, csak a koszorúik
árulkodtak arról, hogy ott jártak. Ezzel a
szocialisták le is tudták a megemlékezést.
Legtöbbjük számára ez is sok volt.
A Fidesz gyakorlatilag kivonult a
fővárosból. Budafok-Tétényben a helyi
önkormányzat által újra felállított egykori
országzászló avatásra időzítették az ünneplést. A jól szervezett, kulturális műsorral fűszerezett ünnepi hangulatú rendezvényen Orbán Viktor mondott beszédet, s aktuális politikai dolgainkról szólva
kijelentette: Olyan kormányt szeretne
látni, amely hivatását 56 fundamentumán
teljesíti be. Majd új küzdelmek eljövetelét
s új országépítést helyezett kilátásba, amit
a jelenlévők nagy örömmel fogadtak. Ide
kívánkozik, hogy Orbán Viktor szavai már
az eljövendő, új miniszterelnök magabiztosságával csengtek. S a Budafok-Tétényi
helyszín is sokat elárul a Fidesz terveiről,
helyzetéről. A közvélemény-kutatások
szerint a biztosan vezető párt már kerüli
a bonyodalmakat, a zavargásokra, provokációkra alkalmat adó helyszíneket.
Biztonságot s nyugalmat kell árasztani.
Négy és fél hónappal a választások előtt
ez igen fontos szempont.
A budapesti nemzeti ünneplés ﬁgyelme ily módon a rakéta gyorsaságával
emelkedő JOBBIK-ra terelődött, akiknek
efféle problémákkal nem kell küzdeni.
Náluk éppen ellenkező szempontok dominálnak. Most a ﬁgyelem megszerzése,
a fókuszba kerülés, a nagy durranás hoz
hasznot... Ezen a megemlékezésen mintegy 1000 Új Magyar Gárdista jelent meg
egyenruhában, ami látványnak sem utolsó. Miután a gárdisták be vannak tiltva a
„félelmet keltő” egyenruha viselése miatt,
ezért némi gondja akadt a rendőrségnek.
Tekintettel arra, hogy ennyi embert már
igen nehéz előállítani, ezért a rend őrei
ott is voltak, meg nem is... Amolyan
bámészkodó, somfordáló alakzatokban
mutatkoztak.

A JOBBIK rendezvény
fő szónoka, Vona Gábor nem
fukarkodott a kormány bírálatában. A
rendőrminiszterről enyhén szólva leszedte
a keresztvizet. Véleménye szerint: „Egy
normális országban ezeket a pokolfajzatokat nemzeti ünnepen kalodába zárnák,
hogy a hazafelé tartók leköpködhessék
őket” (...). Szavait nagy tetszésnyilvánítás
fogadta a JOBBIK-osok táborában.
Az SZDSZ és az MDF ünneplése igen
haloványra sikeredett. Szinte nem is maradt meg róluk ﬁgyelemreméltó vélemény.
A MIÉP rendezvényéről egyszerűen nem
számoltak be a hírcsatornák, mintha már
nem is léteznének, pedig ott is akadtak
néhány ezren.
Így múlott el a nemzeti ünnep magvasabb része. Természetesen nem maradtak
el a szokásos kitüntetések. A vertes címeket, díjakat szinte kivétel nélkül az egykori
kommunisták, ill. szocialisták udvari
emberei kapták. Így végződött 1956 dicső
ünnepe 2009-ben.
*
Aztán a kívülről jövő hírek lettek
erősebbek s elnyomták a hazai panaszokat, gondokat. Mint azt megtudtuk, a
csehek alaposan átolvasták a „Lisszaboni
szerződés” néven elhíresült uniós alkotmánynak is beillő törvénycsomagot (amit
a mi politikusaink azonnal aláírtak!), s
ebből gondok adódtak Európa szerte. A
csehek ui. azt olvasták ki a szerződésből,
hogy az egykori Csehszlovákiából elűzött
németeknek s magyaroknak követelni
valója akadhat, amiből kifolyólag még
kárpótlást kellene ﬁzetni. Ezért ragaszkodnak a „Benes dekrétumok” néven hírhedté vált, 1948-ban hozott, magyarokat s
németeket kollektíven sújtó törvényhez.
Épeszű ember az efféle jogtákolmányt
már a törvénybeiktatás pillanatában is
elutasította. S ezek a törvények a mai napig érvényben vannak! (Más kérdés, hogy
jelenleg nem alkalmazzák őket). Csudákcsudájára az Unió vezető politikusai egyik
futárt a másik után menesztették Václav
Klaus cseh köztársasági elnökhöz, mivel
a cseh köztársasági elnök magára vállalta
az ellenállását s egyszemélyben megtagadta a passzus aláírását, ill. a csehek
jóváhagyását.
A mi politikusaink pedig álltak és
csodálkoztak, hogy: jé, hát így is lehet?
Most mi lesz? S vártak: hátha Václav
Klaust bekapja valami uniós szörnyeteg.
Aztán jött a meglepetés. Miután Klaus
nem engedett a negyvennyolcból, Brüszszelben kitalálták, hogy lesz egy lábjegyzet a Lisszaboni Szerződésben, amelynek
révén mentesítik a cseheket az emberjogi
charták betartása alól. Azaz: marad minden a régiben. A németeknek s a magyaroknak nem jár semmiféle jogorvoslat az
elszenvedett sérelmekért. A németeknek
azért nem, mert németek. A magyaroknak
pedig azért nem, mert magyarok…
Ezek után a mi politikusaink egy
picit kényelmetlenül érezték magukat.
Zsörtölődtek, morgolódtak, hogy ez azért
mégsem járja az emberi jogok diadalának
időszakában. Pláne most, hogy csapataink
helytállnak Afganisztánban s Bin Ladent
keresik... Micsoda dolog az, hogy nem
vagyunk egyenlők?
Néhány médiaszereplő is célozgatott
arra, hogy bezzeg nekünk is lett volna
alkalmunk egyet s mást követelni. Például
autonómiát a határokon kívül rekedteknek.
De aztán, mintha csak egy nagy kéz intett
volna, vége szakadt a morgolódásnak.
A médiák felelősei más témát kerestek.
A cseheket megnyugtatták. Klaus pedig
aláírta a szerződést.
Alig simultak el a hullámok amikor
első helyre került a sertésinﬂuenzaként
ismert járvány, s ez kitöltötte a hírek
rubrikáit. Végszóra elkészült a hazai oltóanyag is. Igen ám, de a média megint be-

5. OLDAL

Nemcsak Berlinnel, hanem Berlinben ünnepelt a világ!
Angela Merkel német kancellár szerint az újkori német
történelem legboldogabb napja
volt 1989. november 9.
Azonban nemcsak Németország, nemcsak Európa, hanem az
egész világ ünnepelte a hírhedt
berlini fal leomlásának huszadik
évfordulóját. A német fővárosba érkeztek az Egyesült Államok és Oroszország
vezetői, az Európai Unió tagországainak
állam-, illetve kormányfői és mindazok a
korábbi vagy ma is aktív politikusok, akik
most érdemeket vindikáltak maguknak a
fal lebontásában. Oroszországot Dmitrij
Medvegyev államfő, az Egyesült Államokat
Hillary Clinton külügyminiszter képviselte.
Berlinben volt Nicolas Sarkozy és Gordon
Brown, Magyarország képviseletében pedig
Bajnai Gordon miniszterelnök. Jelen volt
az egykori Szovjetunió volt vezetője, Mihail
Gorbacsov, Lech Walesa, a lengyel Szolidaritás egykori elnöke és Németh Miklós
korábbi magyar miniszterelnök is.
A német egység kancellárjának nevezett
Helmut Kohl betegsége miatt nem lehetett
jelen. A volt külügyminiszter, Hans-Dietrich Genscher szerint a Berlint 28 éven
keresztül megosztó fal lebontása olyan
történelmi esemény volt, amely nemcsak
Németország és
Európa,
hanem az
egész világ
megosztottságának
felszámolását
elősegítette.
A fal
leomlásában döntő
szerepet
vállalt az
akkori keletnémet

ellenzék és az egyházak. Az 1989ben rendszeressé vált hétfői tüntetéseken kiadták a jelszót: Wir sind
das Volk! (Mi vagyunk a nép!), és
meghátrálásra kényszerítették a kommunista rezsimet, Erich Honeckert,
Egon Krenzet és a többieket. De a
nyugati oldalon szükség volt Helmut
Kohlra és Hans-Dietrich Genscherre is, akik
felismerték, hogy a fal leomlása történelmi
lehetőséget nyitott a német egység helyreállítására.
Az egykori NDK-hoz tartozó keletnémet
tartományok még távolról sem olyan virágzó
tájak, mint amilyennek Kohl az egyesülés
nyomán jövendölte. Németország azonban
november 9-én elsősorban ünnepelt.
Lábjegyzetként szerényen említem meg
személyes élményemet, amikor a fal épülésekor 1961 augusztusában éppen Londonban diákoskodtam és Anyám sürgető
fölszólításokat küldött, hogy azonnal térjek
haza Buenos Airesbe, mert kitör a 3. Világháború! Maradtam, így 1961 decemberében
aztán megláthattam a falat, és életre szóló,
mély benyomást tett rám a (nemsokára lebontott, mert túl szörnyűséges!) Bernauer
Strasse épületsora a befalazott ablakokkal,
tövében a sok fakereszttel az ott halálukba
ugrott szabadságkeresők emlékére.
20 évre rá bizony „mindenki” hangoztatja
érdemét a fal és a rendszer összeomlásában.
USA ismételgette a híres Kennedy Ich bin
ein Berliner! kiáltását, valamint Reagan Tear
Down that Wall, Mr. President! erélyes, drámai fölszólítását. Az oroszok fölemlegették
Gorbacsov glaznoszt és peresztrojkáját, a lengyelek Walesát és a Szolidaritás mozgalmát…
Ám vitathatatlan történelmi tény a magyarok mérvadó érdeme kezdve a totalitárius rezsimben éket verő 56-os Forradalom
és Szabadságharccal, amely kihatásaiban
tetőzött az 1989-es nyári „piknikben” és az
őszi határbontásban. Ez után már „logikus”
következmény volt a fal ledöntése.
Haynalné Kesserű Zsuzsánna
(MH híradás alapján)

letenyerelt a tervekbe. Olyan véleményeknek adtak hangot, miszerint nem is hatásos
az oltóanyag. A háziorvosok is elkezdtek
nyilatkozni, hogy hát nem tudják mitévők
legyenek, mert a vakcinát nem tesztelték
megfelelően... Jó magyar szokás szerint
központi kérdés lett a védőoltás témája.
Egyre többen diskuráltak arról, hogy
ez nem egyéb, mint egy nagy átverés.
Micsoda pénzt akarnak megint kaszálni
rajtunk... (egy adag szérum 2000 forintba
kerül). Már olyan véleményeket is lehetett
hallani, hogy a járványok mögött a gyógyszer-lobby áll…
S akkor Ukrajna felöl megjött a
vihar. Néhány hét leforgása alatt 900
ezren betegedtek meg a Kárpátokon
túl! Az ukrán kormány segítséget kért a
szomszédaiktól. Bezárták az iskolákat,
megtiltották a tömegrendezvényeket, s
a patikákban elfogytak a szájkendők és
a C-vitamin készletek. A megriadt kárpátaljaiak - Ungvárról, Beregszászból
- elindultak hozzánk és más szomszédokhoz bevásárolni. A szlovákok nyomban
lezártak két határátkelőt Ukrajna felé.
Hasonló intézkedéseket foganatosítottak
a románok is. S jöttek a fogvacogtató
hírek, hogy Ukrajnában nem is a sertésinﬂuenza, hanem valami sokkal veszélyesebb vírus terjed. Erre már nálunk is
beindult a gyógyszermizéria. Kiderült,
hogy a gyógyszertárakban nincs elég
oltóanyag…
*
Ennek okán a politikai cirkuszokra
már kevesebb ﬁgyelem jut mostanában.
Igaz, a korrupciósorozatok miatt közömbössé vált a lakosság. Ki ﬁgyel már arra,
hogy Budapesten a szocialisták kiléptek
az SZDSZ-vezetésű fővárosi koalícióból?
Magyarán: a szocialisták megpróbálnak
kimenekülni a botrányból. S most, hogy
már formailag kívül vannak a nagy szövetségen - rendcsinálást szorgalmaznak!
Eskü alatt tagadják, hogy a százmilliós
végkielégítésekről, panamákról tudtak

volna. Mondhatnám megint: a régi jó
kommunista taktika jut előtérbe, ami úgy
szól: Ha már nem tudod megakadályozni
a lelepleződést, akkor hagyj ott mindent
s állj a leleplezők élére. Természetesen
a szétbomlott koalíció szavazásokkor
továbbra is együtt szavaz, mintha semmi
se történt volna. A hat hónapja előzetes
letartóztatásban lévő Hunvald György
terézvárosi polgármester is tovább kapja
a ﬁzetését és a költségtérítéseket, mint
más dolgos ember... Vagyis: megy minden tovább, a rendszer akadálytalanul
működik, még ha néha vannak is kisebb
zökkenések…
A csodalovunk sorsa is rosszra fordult. Overdose tulajdonosát, Mikóczi
Zoltán vállalkozót Romániában letartóztatták s igen gyorsan el is ítélték: a vád
csődbűntett. A Szlovákiában élő Mikóczi
több országban folytat húsipari tevékenységet. A válság nyomán azonban - elmondása szerint - romániai üzlete csődbe jutott
és nagy adósságokat halmozott fel. Majd
a csődbiztos engedélye nélkül próbálta kimenteni a gépeit Romániából, de útközben
a román hatóságok lekapcsolták. Miután
ﬁzetés nélkül akart távozni s a cselekmény
egyértelművé vált, a nagyváradi bíróság
egy év hét hónapi letöltendő börtönre és
a károk megﬁzetésére ítélte.
Az eljárás itthon nagy csodálkozást
okozott. Nálunk ui. a csődbűntett csak
elvben létezik. Sőt, az ilyen előélet a karrier záloga is lehet - akár miniszterelnökségig is el lehet jutni egy kis szélhámossággal... Erre mondják erdélyi barátaink:
ja, kérem, Románia nem Magyarország...
Ki hitte volna? Így Overdose további sorsa egyelőre bizonytalan.
Akad azonban egy kis jó hír is!
Ifjúsági labdarugóink az egyiptomi világbajnokságon az igen előkelő 3. helyet
szerezték meg s ezzel a focidrukkerek előtt
megcsillant a remény: van utánpótlás!
Hát így élünk, éldegélünk.
Barkuti Jenő
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M it hallott az AM H ?

Elhalálozások

Argentínába, és így itt kezdik meg közös
életüket. Egyelőre angolul beszélnek egymással, igyekeznek megtanulni spanyolul
ill. magyarul. Várjuk őket a Hungáriába is,
hogy közelebb kerüljenek a kolóniához!
- Az új szlovák nyelvtörvény kapcsán az
AMISZ beadott a szlovák külképviseletre
egy hivatalos, lepecsételt kérvény-levelet,
amelyben a kolónia nevében határozott
tiltakozást fejez ki a diszkrimináló törvény
új szabályai ellen. A nagykövet meghívta
Puricelliné Szabó Éva AMISZ elnököt
és Haynalné Kesserű Zsuzsánna AMH
szerkesztőt, hogy álláspontját elmagyarázza.
A találkozásra Pavel Sipka nagykövettel
Esküvők
- A baráti körükben közkedvelt Cabral november 19-én került sor egy másfélórás
Matías, Vass Gyöngyi ﬁa, több éves ud- barátságos beszélgetésre.
varlás után október 24-én elvette Valeria - Ifjaink berkeiben zajlik az élet! Februárig
Fidalgót. A Budapestről érkezett Lizardiné nemigen lesz pihenésük. Decemberben kisVass Kati unokatestvér képviselte a Vass cserkésztábor, január elején vezetőképző tácsaládot. Sok boldogságot kívánunk nekik! borok. Ezekre többen is érkeznek külföldről.
A táborok után pedig tisztikonferencia… Jó
Munkát!
- Január második felében a Regös együttes
részt vesz Uruguayban a X. Dél-amerikai
Néptánctalálkozón. Kérjük, a vásáron minél
többen forduljanak meg standuknál, ahol
Los Montes áru, csapoltsör, magyar pancho
és szép eredeti magyar tárgyak megvásárlásával támogathatják a Regösöket!
- Puricelliné Éva éremgyűjtéséről olvashatunk az átellenes oldalon a Mi Történt rovatban. Azonban a sydney-i World Masters
Games-en szintén részt vett a lánya, Cecilia
Puricelli, mégpedig az 50 és 100 m-es szabadúszásban. Most
- Az idén talán az utolsó esküvőt KereCecilia, aki
kes Marci cst. és María Paz Nadale köti
20 évvel ezdecember 12-én este. Erre az alkalomra
előtt úszóKerekes Cili is megszakítja utazását és a
bajnok volt,
család örömére ellátogat közénk, hogy az
a 40 évesek
ünnepekre is együtt lehessen a család!
kategóriáLátogatók
jában 50
- Az Ars Hungarica meghívására köztünk
vetélkedő
volt a Liszt-díjas karnagy Erdei Péter (noközt a 20.
vember 11-18). Itt nyilvános kóruspróbák
helyet érte
után a november 15-i kórustalálkozón négy
el. Erre jogkórust vezényelt, valamint az IUNA Kodály
Ceciliának nagy elégtétel volt
gal büszke
újból egy 50 méteres olimpiai
szeminárium vizsgáit felügyelte, hogy a
lehet, és graúszómedencében vetélkedni
magyarországi Kodály Intézet a kurzusokat
Fotó Szabó tulálunk!
akkreditálja. Hála ilyen látogatásoknak,
- Az október 17-i nagysikerű színházLeidemann Sylvia munkája e téren megszibemutató nemzetközi hullámokat vert, ui.
lárdul és a Kodály-módszer lassan de biztoaz egyik díva - Kerekes Ági személyében san népszérűsödik és terjed Argentínában!
írt róla lelkendezve
Kunckelné Ildikó LAMOSZSZ elnökasszonynak, aki a szóbanforgó levelet a világ négy sarkára
továbbküldte, „hogy tudjunk egymásról”… Tk.
ez áll a levélben: „Egy
biokémiát tanuló fiatalunk kigondolta, hogyan
lehetne felpezsdíteni a kis
kolóniánk vidámságát és
egyből pénzt is szerezni
a magyar Öregotthon
javára. Nyolc embert
Maestro Erdei búcsúvacsorája Leidemann Sylvia szép otthonában:
toborzott (korosztály: 74
b.-j.: Székásy Miklós, Haynalné Kesserű Zsuzsó, Erdei Péter, Paál
Magdi, a háziasszony, Rakolczay Judith (Balthazár Mártha fényképez)
és 21 között!), Magyarhonból megszerezte az
- Villámlátogatásra érkezett Fülöp Andrea
általa kikeresett darab forgatókönyvét és az
koordinátor, a Magyar Külügyminisztérium
engedélyt a játszásra, és ezután sok hónapon
a szórványmagyarokát gyötörtük egymást - míg végül óriási siker
kal foglalkozó irodákoronázta az erőfeszítésünket. A vígjáték
jának munkatársa.
Bencsik Imre „Kölcsönlakás” című bohózata
Élénk érdeklődést
volt. Ezzel a derűkeltő darabbal valahogyan
mutatott itteni intézát kéne jutnunk Brazíliába is! Most már azon
ményeink, főleg azok
jár az eszünk, hogy jövőre új színdarabot
nehézségei és igényei
kéne betanulni…”
iránt. November 15-én
- Újból ingyenes könyv-turkálóasztal a
adódott alkalma több
Hungária vásáron! (l. hirdetés 8.o.)
vezetővel találkoznia Fülöp Andrea a magyar
Utazók
a Szent István Kör Külügyminisztériumból
Fotó Vattay
Az
AMH
immár
„lovaggá ütött udvari
évzáró ebédjén a
fényképésze”, Jakab Nándi és feleséSzent László iskolában.
ge Terek Zsófi repülnek és ladikoznak:
Vegyes
Velencéből hajón bejárják a Földközi-ten- Néhány hónapja ﬁatal házaspár él Bueger számos – horvát, tuniszi, spanyol és
nos Airesben: a magyar Juhász Sándor és
marokkói – kikötőjét, majd továbbhajófelesége, az argentin Viviana. A Valentín
káznak kontinensünk felé, Brazília északi
Alsina-i évfordulói ebéden beszélgettek rirészéig. Velük örülünk a jól kiérdemelt
porterünkkel, Balthazár Márthával. Megpihenésnek!
tudtuk, hogy tanfolyamon ismerkedtek meg
- Collia Niki és Olenka friss házasok
Houstonban, idén májusban Magyarorszávisszaérkeztek a mexikói Cancún-közeli
gon esküdtek, ez után Sándort áthelyezték

Gyászoljuk özv. Bodnár Gáborné Jámbor Ágnes cscst. (1931-2009), a külföldi
magyar cserkészmozgalomnak oszlopos
vezetőjét. A II. Világháború után a németországi lágerekbe menekült, és 1949-ben férjhez ment Bodnár Gáborhoz, aki egészen
1996-ban bekövetkezett haláláig központilag irányította a mozgalmat. Isten nyugosztalja a külföldi magyar cserkészet szüleit!
Az AMH ezúton küldi részvétét mind a 8
gyermeküknek: Áginak, Emőkének, Csillának, Gábor Bencének, Enikőnek, Rékának,
Zoltán Bukónak és Tündének.
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Figyelem: Jelentjük, hogy 2009.
december 19-től 2010. január-február
hónapokban a HKK kölcsönkönyv- és
levéltár fölfüggeszti ügyfélfogadási tevékenységét. 2010. március 5-én újból
fogad péntekenként, 19 és 21 óra között.
Sürgős esetekre telefon 4798-2596, Kádárné Anikó

Az AMH előﬁzetésének évi díja 2010.
januártól 170 pesóra emelkedik. A
decemberi hónap folyamán az elmaradt
előﬁzetők még a régi áron rendezhetik
tartozásukat, azután már az új árral kell
számolniuk. A Hungária vásáron Trixinél,
a Regös standnál van lehetőség ﬁzetni.
A külföldi előﬁzetések nem változnak.

nászútjukról, mire aznap Collia Luis és
Anna Rózsa elindultak 2 hetes kikapcsolódási útra Spanyolországba és Portugáliába, ahol több magyar turistacsoporttal is
találkoztak.
- „Zsuzsik találkozója”: A kaliforniai
Fresnóban 4 napon át koptatták nyelvüket
Földényi Zsuzsi és az odalátogató Sebess
Zsuzsi. A pletykaáradat közben a tüneményes Yosemite parkba is ellátogattak.

az út most meg van nyitva. Anna mesélte,
hogyan telt meg szívük jó érzéssel, amikor
a Regös együttest látták föllépni Budapesten, mert kitűntek az összes közül! Ők értik
jól, mi a kisebbségi sors, 20 éve költöztek
Erdélyből át Magyarországra, ahol sajnos
a lakosság ellaposodott, közömbössé vált,
nem érdekli őket zászló, címer, nemzeti
érzés, hagyomány. Nyugatot majmolják. Ki
kéne őket tenni pár évre kisebbségi sorsba,
akkor levetkőznék ezeket a sok éves szovjeturalom által rájuk nyomott kinövéseket.
A kisebbség erőt ad, szívósságot. - Sok
és gazdag élménnyel tér haza, és reméli,
nem utoljára volt itt. A magunk részéről
reméljük, hogy egy következő látogatásakor
személyesen is megismerhetjük, nem csak
telefonon keresztül!

Bébigaléria

A két Zsuzsi: Sebess és Földényi

- Bakos István kedves előﬁzetőnk, a Segélyegylet támogatója Resistencia, Chacóból szakmai gyűlésre fölutazott a fővárosba,
és ez alkalommal megfordult a Hungária
Egyesületben, amelynek tagja. Az AMH
szerkesztővel kellemesen eltársalogtak
vacsora közben. Így tudtuk meg, hogy a
Miskolc mellett született István ötévesen
került Argentínába 1950-ben, elemi iskoláját
a plátanosi Matereknél végezte. Állatorvosi doktorátusát a corrientesi egyetemen
szerezte meg. Jelenleg Chaco, Formosa
és Corrientes tartományokban dolgozik a
laboratóriumi vizsgálatok terén a SENASA kötelékében, ahol a hivatalos közegek
előtt beszámol az állatállomány egészségi
és tartási helyzetéről. István jól emlékszik
gyerekkorából a Hungáriára és az akkori
törzstagokra, főleg azokra, akik apjával
teniszezni jártak: Balogh Tuta, Kissék,
Sáfrány Györgyi, és még sokan mások.
Örültünk a ritka találkozásnak!
- A „Van Hyfte team”, Csereklye Zsókáék pár hónapra ismét Buenos Airesben
tartózkodnak. A kis Rozijuk idén a magyar
Mikulást várja a vásáron.
- November 7-én Kanadából érkeztek
buenosi rokonlátogatásra Zaha László és
felesége Székely Otília, akiket már hosszú
évek óta nem láttunk.
- Kerekes Miki váratlan, szép születésnapi
ajándékot kapott: november 8-án indult 2
hetes útra vállalata megbízásából London,
Prága és Szóﬁába, jutalomból azért, mert a
magyarországi Regös út alkalmával több
kontaktust is szerzett az utazási irodának.
Sok sikert kívánunk neki további tevékenységében!
- Az AMH megható CD ajándékot kapott
Mihályfyné Mazzoleni Zsuzsitól karácsonyra. Köszönjük!
- Az AMISZ a november 2-i választmányi
gyűlésén megerősítette, hogy a tervbevett
LAMOSZSZ közgyűlés Buenos Airesben lesz 2010. május 14 és 16 között, a
tagországok és Magyarország hivatalos
képviselőivel.
- A Villa Ángela-i Szabóék 1. fokú unokatestvére, Gagyi Endréné Szabó Anna először látogatott a Sopron melletti Kövesdről
Chacóba. Szabó Ferenc nagybácsi, édesapja
ﬁvére 1926-ban vándorolt ki Argentínába.
Amikor az idősebb generáció a 70-es években meghalt, a fonal elveszett, megszűnt
a kapcsolat, amit most tudtak fölújítani,
mégpedig Vajda István kedves előﬁzetőnk
közbenjárásának köszönhetően, aki kb. 4
évvel ezelőtti magyarországi látogatásakor
fényképet vitt nekik a rokonokról. Most
aztán sírva váltak el - de kicsi a világ, és

- Dávidházy János nagypapa lett. Lánya
Anna Krisztina Panni egészséges, 3,5
kg-s kislánynak Bianca Joannak adott
életet Budapesten október 29-én. A papa
Pierre Foldes,
magyar apa és
angol anya ﬁa,
ugyanolyan
nemzetközi,
mint Panni,
mert USA-ban
született és Párizsban nőtt föl
- a kis Bianca
sem kezdi
Dávidházy Panni az édes
kis jövevénnyel
másképpen!
Gratulálunk!
- November
13-án megszületett
Lévay Dani
és Yessica
Antelo 2.
gyermeke,
Mailen,
3,700 kg-s
egészséges
kislány,
Lévay Mailen, boldog szüleivel
Botka Erzsébet Bözsi 3. unokája. Bátyja, a 4 éves
Santiago egyelőre kissé még megszeppenve szemléli az életébe betört csöppséget…
Az AMH szívből gratulál!
- November 16-án a Papp Jenő-Zizi
családnál
is megérkezett a közel
háromkilós
első unoka,
dédunoka:
SzotyoriNagy Papp
Tamás
Éliás.
Szülők:
SzotyoriNagy
A kis Szotyori-Nagy Papp
Ricardo
és
Tamás Éliás, szüleivel
Papp Gabi.
Gratulálunk a szülőknek, nagyszülőknek
és Babi dédmamának!
- Kiss Piroska kedves
előﬁzetőnk kis unokája, Lilla, Tóalmáson
lakik szüleivel, Bengyeszkov Leoniddal és
Csillával, és noha még
nem egészen féléves, Lilla, az „argentin”
meggyőződött Boca- Boca-szurkoló,
szurkoló, akárcsak az Magyarországon
apja és nagymamája…
(BGT és HKZS)

Vajda István (Villa Ángela, Chaco)
ezúton fejezi ki köszönetét a Buenos
Aires-i Magyar Református Egyház
felelőseinek, hogy gyülekezetileg megemlékeztek nagybátyja, Vajda Mihály
2009. szeptember 21-én az erdélyi
Gernyeszeg helységben bekövetkezett
elhalálozásáról.
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Mi történt?

Az újságírók a legnagyobb élvezettel
vájkálnak a borzalmas hírekben. Ijesztgetik - sajnos nem ok nélkül - a már
megfélemlített, elcsigázott olvasót.
Nekem valami «szívújság»-szerű folyóiratba kellene megnyugtató, vidám
történeteket írni, nem pedig Argentínai
Magyar Hírlapunkban befogadó hazánk
sorsát ecsetelni. Azonban ebben az
országban találtunk otthonra, ehhez az
országhoz van közünk, és itt mint teljes
jogú polgároknak van jogunk felszólalni.
Ezt teszem.
A helyzet rosszabb, mint ahogy a
napilapokban olvassuk leghíresebb
politikai rovatvezetőink tollából. A
botrányos csalások, ravasz fondorlatok,

Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

megvesztegetések oly gyors ütemben,
bajjóslóan követik egymást, hogy fel
sem fogjuk való értelmüket. Kábultan
állunk, és nem látjuk az alagút végét.
Örvendünk, ha munkahelyünkre útzárlat
nélkül bejutunk.
Ezelőtt 1 hónappal reméltük, hogy decemberben az új parlamentnek módjában
lesz megállítani a fenyegetően közeledő
lavinát. Erre a mai napig semmi pozitív
jel nem mutat. A kormánynak sebtében
sikerült több fontos kérdésben olyan
törvénymódosításokat megszavaztatni,
ami hatalmukat nemcsak biztosítja, hanem kiterjeszti. A költségvetés terén a
szuperhatalom még nagyobb összeggel
rendelkezik és utalja ki tetszése szerint.
A médiákra vonatkozó új törvény privát

A lesújtó politikai helyzet után öröm a magyar koloniális eseményekre terelni ﬁgyelmünket.
- Október 14-én egy rendkívül díszes és ﬁnom vacsorára
voltunk hivatalosak Redl Erzsébet és Ferenczy Lóránd
vendégszerető otthonában. Véletlenül mind a 8 meghívott
virágcsokrokkal felszerelve egyszerre érkeztünk. Bent a
szalonban vettük csak észre, hogy közöttünk egy rokonszenves ﬁatal házaspár, akit nem ismerünk: Házi Judit,
új magyar főkonzul és chilei születésű férje, Sergio Pérez
Gutiérrez. Hírlapunk novemberi számában elolvashattuk
ennek a kitűnő képzettségű ﬁatalasszonynak rövid életrajzát. A vendéglátás rendkívüli volt: ma már egészen
szokatlan, hogy az előétel után a főételt két féléből, a
desszertet pedig 3 féléből lehessen választani…
- Október 15-én Fóthyné Judithék szűk családi vacsoráján megismerhettem egy rokonukat, Dr. Gödölle
Istvánt. A 74 éves magyarországi születésű és lakos,
jogi doktor és villamosmérnök hivatalos úton járt köztünk. Az AIPPI (a Szellemi Tulajdon Védelmére Alakult
Nemzetközi Egyesület) 4-évenként az idén itt megtartott nagygyűlésén mint magyar és európai szabadalmi
ügyvivő vett részt. A szakmai szabadalmi jogi, védjegyjogi, versenyjogi, szerzői jogi kérdéseket tárgyalták.
Megemlítette, hogy hasonló szerepben már 1980-ban is
képviselte Magyarországot
itt Argentínában, akkor előadó is volt. Egy
részünkre nem
eléggé ismert
szakmát és
egy ilyen nemzetközi szervezetet nem
Dr. Gödöllét körülveszik a vidám argentinok! b.j.: Dr. Bassó Zsuzsanna, Bobrik György, Fóthy k ö n n y ű e g y
István háziúr, szerző, Fóthyné Balogh-Kovács vacsora kereJudith
Fotó Bonczos tében felfogni
és regisztrálni, de nagyon örültem az ismeretségnek.
Dr. Gödölle mint ember közvetlen, értelmes, kedélyes,
melegszívű benyomást kelt. Árad belőle az a nyugodt
önbizalom, ami egyszerű természetességgel párosulva
az igazi értelmes embert jellemzi.
- Október 17-én este mutatta be legújabb színésztársaságunk nagy érdeklődéssel várt színdarabját, a Kölcsönlakást a Hungária dísztermében. Ezt a pikáns komédiát
Budapesten Bencsik Imre írta a 1930-as években. Buenos Airesben Grabner István állította össze és rendezte
magyarul. Kiss Péter és Makkos Erzsébet fordították
spanyolra az előadás alatt vetített feliratokhoz. - Soha
nem láttam műkedvelőktől ilyen tökéletesen rendezett
és alakított kitűnő, mulatságos előadást. Ahhoz, hogy a
rendezőt a szereplőkkel, munkatársakkal, támogatókkal
egyenként felsoroljam, egy egész oldal sem lenne elég.
Az előadást végig lelkes tapssal kísérte a publikum.
Mindenkire - a mai helyzetben! - „gyógyírként” hatott
ez a könnyed komédia. Köszönjük a rendezőnek, a
szereplőknek, a mecénásoknak mind külön-külön ezt

A lelkes gárda! b.j.: Grabnerné Nagyiványi Patrícia, Kerekes Gyuri,
Kerekes Ági, Pappné Rácz Zizi, Schirl Pali, Haller Ines, mögötte Kerekes Miki (a kepről lemaradt a sürgölődő Grabner Bandi) Fotó Bonczos
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monopóliumok helyett egyetlen állami
monopóliumot teremthet - s odavész
a sajtószabadság? A közbiztonság, a
igazságszolgáltatás, az egészségügy, a
közoktatás, a mezőgazdasági termelés
- mindez marad a régiben, egészen 2011ig, a választásokig...
Ki maradt a porondon? A Vezér maga,
és a peronista táborban t.k. egyetlen igaz
ellensége, Duhalde. Ez a kettő fogja
izgalmas meccsekben kivívni a választások ütemét, módját, pártok kialakítását és vezérletét. Az ellenzéknél eddig
egyetlen kimagasló alak sem bukkant
még fel. Gondolhatunk talán a derék Cobosra, az alelnökre? Szimpatikus ember.
Eszembe juttatja De la Rúát, aki ellen
senkinek sem volt kifogása, mert ugye

 ESEMÉNYEK 
a kedves estét. Úgy vettem észe, hogy a szereplőknek
is sok örömöt okozott, ők maguk is jól mulattak, és a
bevételt spontán a Szent István Otthonnak ajánlották
fel! A magam részéről mint a Magyar Segélyegylet és
azon belül a Szent István Otthont támogatók táborának
ügyvivője, aki a kolóniabelieket segítségért kiáltozva
állandóan körlevelekkel üldözi, meghatottan köszönöm
meg ezt a nagylelkű anyagi támogatást. Nem a haszonról
volt szó, hanem a belépőjegyek egész összegét utalták
át. Ez a mai világban valóságos angyali gesztus. A jó
Isten áldja meg a jó szívüket!
- Október 22-én este a Német Klub 21. emeletén volt
a „Magyar hét” záró, ünnepi vacsorája. Októberben
a magyaroké
volt a hangadó
vendégszerep.
Mi magyarok az
Európa klubba
az AMISZ-on és
a magyar nagykövetségen át
közösen kerültünk be. A Magyar hét alatt kiállítást rendeztek b.j.: Szabó Éva, AMISZ elnök, Rodolfo Caffaro
Kramer, Club Europeo elnök, Székásy
az erre hivatott
Miklós, Ars Hungarica elnök, Paál Magdi,
megbízottak,
örökké nyüzsgő ezermester Fotó Bonczos
hogy Magyarországot ismertessék a többi klubtaggal. A vacsorára 100
ültetett vendégre számítottak (100 $ fejenként). Az öszszes jegy már napokkal a vacsora előtt elkelt, várólistára
maradt vagy 40 ember. Rodolfo Caffaro Kramer, a Club
Europeo elnöke magyarul üdvözölte a vendégeket, kitűnő
kiejtéssel, ami máris baráti hangulatot biztosított. A magyarok részéről a Dr. Drexler András ügyvivő tartott egy
rövid de velős beszédet, spanyolul. A magyaros vacsorát
természetesen a klub szakácsai főzték, de Paál Magdi
szakértő felügyelete mellett. Minden fogás közben magyar szórakoztató programra is sor került: a legjobb a
15 perces videoﬁlm volt, amit a nagykövetség hozott és
amely tökéletes képet festett Magyarország kulturális,
természeti és történelmi kiváltságairól. Ezek a Club Europeo
összejövetelek véleményem
szerint nagyon jó benyomást
keltenek a többi európai tagtársak és az argentinok felé. Ideje,
hogy az Argentínában felnőtt
magyar középnemzedék érezze,
hogy egy nemzetközi társaságban a magyarságot képviseli.
- Október 23-án de. 11-re a
palermói Botanikus kertbe szólt
hivatalos meghívás. Ragyogó
tavaszi napsütésben, argentin,
osztrák és magyar lobogókkal
feldíszített parkban katonazenekar, népviseletes ifjúság,
argentin hatóságok, osztrák és
magyar követségek vezetői,
bécsi hivatásos kórus, ünnepi
szónokok adták meg a keretet az 1910-ben Argentínának
adományozott emlékmű újraavatására. Argentína 100 éves
fennállásának ünnepére minden
európai nagyhatalom ajándékozott valami maradandót a
Fotó Argentin-Osztrák Kereskedelmi
Kamara Ll. Kast

milyen határozottan harcolt a nyugdíjasok érdekében. Aztán meddig tartott a
dicsősége? Rókák és farkasok ellen nem
lehet trombitával harcolni.
A másik óriási veszedelem, hogy a
kormánynak egy felfegyverzett, szervezett hadserege van. Több millió ököllel
fenyegető, szavazójoggal rendelkező
választó. A szakszervezetek óriási erőre
és anyagi bőségre tettek szert. Ki tud
velük szembeszállni? Ki tudja őket féken
tartani, megfegyelmezni?. Rendőrség,
hadsereg? Egyik sincs. A polgárság, a
«hallgatag többség» számszerint kisebbségben van. Nem szeretném Venezuelához hasonlítani a helyzetet. Talán
megjelenik nálunk egy Jeanne d´Arc?
Vannak még csodák?

városnak, így az Osztrák-Magyar Monarchia egy díszes
oszlopot fehér gránitból. A közelgő 200 éves évfordulóra
tekintve történt a tatarozás, és így az osztrákokkal együtt
mi, magyarok is fontos szerephez jutottunk. (továbbá l. 2.o.)
- Az AMISZ még nem tüntette ki érdemrendekkel
elnöknőjét, Puricelliné,
Dobosi Szabó Évát, de ő
közben nemzetközi világsporteseményeken gyűjti
az elismerést és aranyérmeket. Október 10 és 18
között átröppent Sydneybe,
ahol több ezer sportoló
között részt vett a minden 4
évben megrendezett World Szabó Éva 362 ponttal aranyat
Masters Games játékokon. nyert légpisztolyban! Fotó Szabó
A 28 sportág között Éva a
Gold shooting tagozatban, a szabad pisztoly, 22-es kaliberű sportpisztoly és légpisztoly egyéni versenyben
egy arany és egy ezüstérmet nyert, mind argentin, mind
magyar hazája képviselőjeként. Gratulálunk ennek a
ritka tehetséges bajnoknak. Évában megtaláljuk bármely
sportteljesítmény alapjának követelményeit: tehetség,
fegyelem, koncentrációs képesség és szorgalom. Büszkék lehetünk Szövetségünk elnöknőjére!
- November 1-jén, a Református Egyházban a magyar
kolónia képviselői valláskülönbség nélkül részt vettek a
Reformáció emlékünnepén.
Ma már tisztában vagyunk
azzal, hogy az 500 évvel ezelőtt reformált keresztény
világ csak úgy tud fennmaradni, ha együtt dolgozik
és hirdeti az igét. Sajnos
magyar közösségünk egyik
felekezete sem engedheti
meg magának, hogy egy
magyar anyanyelvű lelBenedekné Micsinay Marika
szól az egybegyűltekhez
készt eltartson. NapjainkFotó Jakab
ban a legnagyobb angol
vagy német anyanyelvű gyülekezetek sem képesek már
erre. Tekintettel a ﬁatalságra, spanyol nyelven tartják az
Istentiszteleteket. 
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AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI
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. Farkas Ferenc - Sisa István (USA)
- Erdődy József - Dr. Orbán László (2x) - Dr. Alitisz Constantino (2x)
Az AMH és az egész magyar közösség nevében hálásan
köszönjük adományukat, támogatásukat, fölülfizetésüket!

Figyelem!
A közönség óhajára:
Újból INGYENES
TURKÁLÓASZTAL

December 4-5-6
karácsonyi vásár

Magyar és más nyelvű
antikvár könyvek,
szakkönyvek,
vásárolható új könyvek és
2010-es naptárok

Hungária Klub, 1. em.
Kőműves, festő, vas és
parketta munkák

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

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

2009. December

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. 4794-4986 rubiecito87@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. 15-3623-4345 - 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. 4501-0543 - depataky@arnet.
com.ar

"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. M. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 jakabterek@ﬁbertel.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
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
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!

Havi „HUFImondat”:

Hiába ellenkezel, hiába forszírozod a helyzeteket,
csak az következik be, aminek lennie kell.

(ZK)

Olvasunk… és gondolkozunk:
Utógondolatok az

„A csitári hegyek alatt” és a „Magyar téri”
tiszteletadásokról

... már nem tör ténelemfejezetek, hanem örökölt emlékek...
Természetesen, a
Kárpát-medencei magyar nem értheti meg
a külföldön (elkülönítő
ez a kifejezés?...) élő
magyarok érzelmeit…
Van, aki nem is hiszi,
hogy egyáltalán van
ilyen, van, aki némi
tisztelettel elismeri,
úgyszintén van, aki
könnyekig hatódik meg
rajta, de olyan is, aki
azt véli, hogy „magyarkodó show-off” az
egész.
Öröm minden találkozás - pedig nem hasonlítunk egymáshoz. Még magyarul is
másképp beszélünk. Színpadon másképp
táncolunk, a népdalt is más körülmények
közt, más hangulattal énekeljük. Mi sosem lennénk turisták családjaink földjén.
Más gondolatokat mondunk ki, amikor
megszólalunk, és más szemmel nézzük
ugyanazokat a magyar tájakat. Minekünk
a Kárpát-medencével való találkozás
táplálék, támasz, felújulás és mindig visszavisszafojtott könny.
Azt nem lehet megértetni, hogy mi nemigen asszimilálódtunk második hazánkban.
Magyar életet élünk otthon családainkkal,
egyesületeinkben, baráti összejöveteleinken, minden néptáncedzés alatt vagy
cserkészfoglalkozáson. Kiharcoltuk nem
magyar házastársaink elismerését, legtöbb
esetben még támogatását is. Megmaradásunkért felsorolhatatlan erőfeszítéseket
teszünk, és sokan, noha kint születtünk,
magyarul gondolkozunk…
A miénk egy különös valósággal rendelkező magyar élet. Ifjúságunk keretében egy
végtelenül szabad és politikamentes kis
Magyarországot tartunk élve magunknak!
De árvák vagyunk. A családi háztól távolra
sodródott gyermekek.
Nagyszüleink, szüleink „visszavágytak”,
mi viszont „átvágyunk”. Azt hiszem nem
tévedek, ha azt állítom, hogy akkor lennénk
megelégedettek és boldogok, ha mindnyájan minimálisan évente átmehetnénk Magyarországra... egy ölelésért, egy vacsorára,
egy éneklésre, egy táncházra, egy tartalmas
előadásra. Valahogy úgy érezzük, hogy
állandóan hiányzik életünkből valami. Ez
a hiányérzet az, amit én „új honvágynak”
neveztem el magamban. Mikor eljön a várt
utazás, enyhül a lázadás, bekövetkezik a

Megérkeztünk a nagytemplom főajtaja elé

pillanatig tartó nyugalom. Egy rövid időre
szóló béke.
Az 56-os Forradalom
történései számunkra
már nem történelemfejezetek, hanem örökölt
emlékek. Minden évben
átlapozzuk ez emlékek
könyvét és hónapokig
a mindennapi életünk
részévé válnak. Hiszen
míg készül egy tiszteletadás, sok ﬁatal kerül
egyre közelebb a Szabadságharc részleteihez - elgondolkozik,
elmélyül.
*
Az argentin-magyar kolónia szervesszűk része most is elvállalta a tanúságtétel
feltételeit: megmutatni az egyesületünk
negyedében élő embereknek a magyar hangulatot. Azt, amely minden évben ilyenkor
nem gondol másra, mint a Forradalom után
rámaradt üzenetre: Magyar, légy igazi, légy
hazaszerető, légy tisztességes és érezd magad szabadnak! Tarts ki elveid mellett, légy
büszke és bátor! Ne hagyd, hogy eltiporjon
a hatalom, s mentsd át azt, amit elődeid
szent szónak hirdettek: „a magyarság kincs,
s a kincsekre vigyázni kell!”. És az őrzők
serege oly picinyke...
Október 25… délután 18 óra. Egy végállomás melletti tipikus argentin tér, ahol
gyermekek futkosnak-hintáznak, galambok
repdesnek a kötő nagyanyók és sakkozó
idős férﬁak fölött. A térnek már a neve
is jelképes: Bevándorlók tere! Hirtelen a
galambszárnyak csapkodása mellett ráncos magyar szoknyák surranása mozgatta
meg a szellőt. Négy vasárnap délutáni-esti
órát töltöttünk együtt. Túlnyomóan felnőtt
jelenlétet vártam, de csodálkozásomra
kevesen jöttek el. Lehet, hogy a legtöbb
tartott a nyilvános felvonulástól, a nyílt
tanúságtétel igazaitól? Viszont a sok ﬁatal
életvidámsága s önfeledt kíváncsisága
minden lehető kiábrándulást bepótolt!
Hiszen a nekik szánt üzenetre épült fel a
megemlékezés tartalma.
A felvonulás alatt megﬁgyelhettem az
átszellemült résztvevőket. Csupán maréknyi magyar... Egy kis embercsoport, amely
a nagy sugárút tágságában még apróbbnak tűnt. Akár a magyarság a világon...
Amikor megérkeztünk a tavaszi zölddel
befutott templom sarkára és befordultunk
a főajtaja lépcsőzete felé, megdöbbentő
jelenetet alkottunk - mondták azok, akik
ott vártak és látták. A „Boldogasszony
Anyánk” ének alatt ömlött be a magyar
csoport az impozáns nagytemplomba s
míg haladt előre a főhajó közepén, olyan
magasztos hangulat keletkezett, amelyről
sokan nem fogunk megfeledkezni. A Coral
Hungaria angyali éneke betöltött minden
sarkot, minden lelket... A Szentmise a
megszokottnál józanabb volt, s a kedves
plébános szívhezszóló szavakkal együttérzést sugárzott felénk. Ilyen még nem volt,
hogy spanyolul közvetítettük volna az

56-tal kapcsolatos érzéseinket. Ezegyszer
az egész magyarságért imádkoztunk, azon
a nyelven, amelyen a befogadó második
hazánk megérthet minket. Különleges látomás volt kalotaszegi viseleteseket látni
a templom jobb szárnyában a padokban,
mint a néprajzkötetek közismert képein.
Számos felejthetetlen pillanatról maradt
le az, aki nem jött el.
A Mise után az előtérben magyar zene,
népdal s néptánc egy kis része megelevenedhetett az emberek előtt. A ﬁatalabbak
érdeklődtek szüntelen, néhányszor még
lökdösődtek is, hogy
mindennek része lehessenek, nehogy kimaradjanak, nehogy
elmulasszanak valamit. Mindegyik el
akarta olvasni a neki
szánt kívánságot, annak ellenére, hogy
nem volt kötelező.
Kérdezősködtek, tudni akarták mi következik, tucatjával
kértek saját másolatot a vetített ﬁlmről.
Többen könnyeztek, olyanok is, akik nem
magyarok, mint a kedves Ana Iudica, aki
a záróének alatt sírvafakadt. Pedig „csak”
az élettársa magyar...
Amikor fáklyáink fellángoltak az esti ég
felé, amikor a Himnusz zengése felszállt
a tavaszi est csillagaihoz, úgy éreztem
nem lehet, hogy az Isten ne hallja meg
kérésünket. A magyarság átküszöböli ezt

a viszályt is! Felébred és továbbírja történelme könyvét, mert nemes nép vissza
kell szerezze alvó nemességét! Nemzettudatát és tisztességét! Míg várjuk ennek
bekövetkeztét, továbbra vigyázunk egymásra - de a ránkbízott „kincsre” is!
*
November 1, 11.30. Ezzel a gondolattal,
csakhogy a ragyogó napsütés alatt és a mi
„saját” terünkön (a székelykapus Magyar
tér, Saavedra negyedében) néhány nappal
később ismét együtt voltunk. Értelmes és
átérzett szavak hangzottak el... kár, hogy
kevesen hallgatták.
A kis maréknyi idős
magyar megint fölnézett az Úrhoz... míg
az argentin és a magyar zászlók emelkedtek a szélben, rácsok mögé zárva húzta ki magát a faragott
székelykapu, hiszen
tudja, hogy a magyarság szimbólumai
egyike. Tudja, hogy
támasz kell legyen, s egyúttal emlékeztető
balzsam. Egy totem és egyúttal művészi
tárgy, hiszen a nép érdes tenyere nyugszik
rajta. Ugyanakkor erős teste a beengedést,
a megvédést és az ezerszáz éves múltat
foglalja magába. (l. továbbá SP II)
Egy maréknyi magyar vár, emlékezik
és őrséget áll, az esetleges jobb jövőre
gondolva.
Zólyomi Kati

HUFI II.
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X. Dél-amerikai magyar néptánctalálkozó
URUGUAY: 2010. JANUÁR
- még egy szempont Sokszor írtam a magyar néptáncról
az elmúlt közel öt „Huﬁév” alatt. Megosztottam az olvasóval a legtisztább
meggyőződéseimet, míg (szerényen)
tudnivalót is közölhettem a néptánc világáról. E magyar hagyatékkal megpakolt
világ „élettannak” számít, ha minél
őszintébb hozzáállással viszonyodunk
hozzá. Ugyanis az ember életében a táncolás lehetősége mennyei ajándék. Nincs
természetesebb és testalkatilag fejlettebb
a néptáncnál. Muszáj azonban kiemelni az
alapvető koncepciót: a néptánc „befogadó”, nem „elkülönítő”. Ez a táncforma a
népé, azaz mindenkié egyaránt: gyermekeké, serdülőké, felnőtteké és öregeké.
Persze némi különbségek jelentkeznek
a valódi néptáncőrzők és a városi néptáncosok szellemi világa közt. A magyar
falusi ember életmódjához tartozik a
tánca, éppúgy, mint maga az étkezéshez
szükségesek termelése. Az élet összes
pillanatához fűződnek szokásaik, és ezek
követése, betartása és továbbadása kifogástalanul összejátszódik a rítusvilággal
s hitvilággal.
Viszont azok, akik városban élünk de
a néphagyománnyal foglalkozunk, más
indokkal sajátítjuk el ugyanezt a fogalmat. Elsősorban színpadon mutatjuk
meg parasztkultúránkat, minden esetben
azzal a lelkülettel, hogy az elfajulásokat
vagy fölösleges stilizálásokat elkerülve
elmondhassuk a közembernek a magyarság legigazibb szellemét. Adatközlőink,
mestereink ösztönét követve mélyülünk el
a mozgásvilágban is. A mi életünk egyre
globalizáltabb, szóval egyéniségünket
mentjük meg, ha néptáncolunk, ha
hites viseletben mutatjuk be tudásunkat.
Nekünk feladatunk a falusi élet összes
mozzanatának megvilágítása!
A világon egyre jobban szétterjedt néptáncmozgalom nem ifjúsági mozgalom,
hanem az ifjúság benne s általa találja meg
gyökereihez és személyiségéhez azonosító
vonzódását. Téves fogalom, hogy a néptáncolás korhoz és testi ügyességhez kap-

csolódik. Egymagában a tánc orvosság,
közösségbe való befogadás, egyszóval
- egészség és csoportmunka eredményeként - barátságápoló eszköz is.
Sok irányban mozog a magyar néptáncmozgalom a világon. A Kárpát-medencében hatalmas erőt jelképeznek a
hagyományőrző együttesek. Mivelhogy
állandó rendezések lehetővé teszik e
csoportok találkozását is, egyelőre mindegyiknek biztosítva van sajátos hagyományának ismertetése és megszerettetése.
Régen elképzelhetetlen lett volna az,
hogy pl. egy Gombosi (Vajdaság) ﬁatal
ismerje s táncolja a Kalotaszegi (Erdély)
táncrendeket. Ma már a hagyományos
táncoktató táborok óriási szokásterjesztési eszközökké váltak! Vannak ugyanis
felvidéki, délvidéki és erdélyi tánc-énekzenetáborok, amelyekre mennek az érdeklődők, akár tánctanárok de még turisták és idegenek is! Az oktatás felváltva
falusi táncosok, énekesek és zenészek, de
a hivatásos emberek által is történik.

miniHUFI
- A BOLDOG együttes egyre fontosabb fellépései
Az öt néptáncos-cserkészvezető ﬁatal barát majdnem
játszva hozta össze rock-együttesét. A láng azóta is ég,
növekszik, és mind újabb tervekkel biztosítja továbbfejlődését. Hamarosan eladásra kész az első lemezük is, amelynek stúdiófelvétele megtörtént s csak a tokja végleges
borítója hiányzik. Egyre több saját számmal lepik meg
a hallgatóságot, és öntudattal telve lépnek fel a magyar

rendezvényeken is! Az idei 56-os tiszteletadó záróműsoron
két számmal szerepeltek: a saját Elmegyek-kel, és a magyar
Ismerős arcok-együttes Aki hazáját igazán szereti feldolgozásával. Úgyszintén több alkalomkor vettek részt (más
együttesekkel) különböző rock-estéken, s a minél gyakoribb
megjelenések lehetősége tapasztalattal gazdagítja őket. Már
egy ideje arról álmodoznak, hogy egyszer felléphetnek Magyarországon is! Abban a pillanatban, amikor egy álomból
terv születik, már konkrétum. Csak el kell határozni! Mindenesetre sok sikert és kitartást, továbbképzést és ihletet
kíván nekik a HUFI!

Emellett működnek az iskolák, egyetemek, városok együttesei, valamint a
hivatásos csoportok, amelyek felkészült
irányítóikon kívül tapasztalt koreográfusok és színpadművészek hozzáértéséből
kapnak patyolatszép és eredetit tükröző
produkciókat. Így művelik a közönséget.
*
Aztán hozzájövünk mi is, a külföldre
szorult magyarok leszármazottjai. Ötven
életévet meghaladó remek néptáncegyüttesek is vigyáznak a drága bástyára: a
magyarság igazi s még nem beszennyezett
kultúrájára!
A X. Dél-amerikai magyar néptánctalálkozó küszöbén hasznos lenne átgondolni, mi minden áll rendelkezésünkre.
Pontosan azért, mert a néptánc egy nem
erőltetett, hanem teljesen természetes
mozgásvilág, olyan szerkezetet tár ki
előtted, amely kifejleszti a benned elásott,
alvó hajlamokat. Ritmusérzékedet fedezi
fel, javít rajta, átemel a zenéhez való kapcsolatfokra oly módon, hogy felébreszti,

- Az ÁLOMGYÁR magyar színtársulat új előadásai
közelednek...
Nemegyszer halljuk azt a kijelentést (panaszt?), hogy
„túlzsúfolt” a közösségünk programja, hogy vannak olyan
emberek, akik több intézményben aktívak, hogy már nem
elég a hely az évi naptárban a sok rendezvény elhelyezésére... Ez mind igaz! Ez az oka a színtársulatunk tervei halogatásának is. Mivel látszólagosan enyhén nyugalmasabb
két év előtt állunk, folytatódhat a munka. Három darabbal
indulnánk, nyugodtan, lelkiismeretesen: a „Fekete Angyal” (népi-történelmi daljáték), az „A macska felugrott az
asztalra” (vígjáték) és a „Producerek” (szatirikus musical).
Amennyiben megtörténnek a (felfrissített) szereposztások,
értesítjük az olvasót is. Türelem! Nem egyszerű egy fenékkel ennyi lovon vágtatni!
- A magyar barátságunk jön velünk, ahova együtt
megyünk!
Közösségünk művészcsaládjai nem pihennek. Ezek olyan
otthonok, ahol a hétköznapok alatt ötletek testesülnek meg,
emberek komponálnak, énekelnek, gyakorolnak, koreografálnak, írnak és szüntelen gondolkoznak. Olyan otthonok,
ahol hangszerek és népviseletek hevernek a kanapékon,
valamint hegymagasságú papírtornyok ülnek az egész nap
bekapcsolt számítógépek mellett. Alkotás és technika ez, az
alkotás szolgálatára. Ezekben az otthonokban más a hangulat, s minden telefoncsengés újabb fejleményeket indít el.
Eme otthonok közt a kommunikálás és az együttműködés
folyamata lüktet. Itt születik meg sokminden, amit a kolónia
lát a színpadon, a rendezvényeken, vagy olvas az újságunkban. Az egyik ilyen család a Lajtaváry-Benedekéké.
Mindnyájan énekelnek, zenélnek, akárcsak a von Trapp
család (La novicia rebelde). A napokban egy tipikus argentin
étterem „műsora” pontosan ők voltak: Dani papa cowboy
kalapban adta elő a kedvelt country énekeit, még felesége
Zsuzsi is énekelt vele; aztán ﬁa Márton a basszus gitárjával
kísérte, Richárd és András viszont szép melodikus énekekkel
léptek fel ketten.

ﬁatalítja és táplálja a lelkedet. A ritmusra való mozgás egészség! Néptánccal
és népdallal virágra nyílik a szív, mert
megosztott a boldogság. Minden életkorban élvezet az öröm kimutatása, és a mi
esetünkben a magyarságunk szüntelen
alátámasztása! Ki hogy tudja, ahogy
bírja, úgy járhatja! Fiatalosan, öregesen,
virtuóz módon vagy szerényen, órákig
vagy percekig, de mindig magyarul, és
nem elfelejtve azt, hogy általa egymáshoz
tartozónak is érezzük magunkat! (Az uruguayi találkozóról l. részletek SP II)
Akik még mindig azon csodálkoznak,
hogy telnek az évek és tovább néptáncolok, hát íme erre a magyarázat: a szívem, a szeretett szakmám és a lelkem
legmélyéből fakadó fenti szavak. Persze
kételyek mindig voltak, vannak s lesznek,
de az igazság az, hogy a kétség akkor
jelentkezik, mikor a szakma mellől kimaradt a lélek!
Ezért léteznek a mai izgató kérdések
is:
- hagyományőrzés - vagy „gerendarugdosás”?
- Balettiskola - vagy a források hűséges
alkalmazása?
- Színpadi produkció - vagy az élet
maga?
- Tánctábor - vagy „csak” mulatóhely?
- Falusi esztétikatisztelet - vagy stilizálás?
*
Zárónak, egy kis példa: a magyar karikázóban (Dunántúl, Dél-Alföld, Palócság) mi hívja fel legjobban a ﬁgyelmet?
Mozog a sok tucat pendely, lépkednek a
lábak, felszólal a népdal, s egymás mellett
járja a nagymama, a középkorú asszony, a
ﬁatal és a serdülő leányka - csak a fejviseletük s az öltözetük árnyalatai különböztetik meg őket egymástól. És az öregaszszony járja s énekli a legszebben!
Ha minden magyar találkozhatna a
néptánccal, nem lenne kérdés a hazaszeretet hiánya, sem a hovatartozási érzés.
Álom az élet, ugyebár?
(ZK)

Ámde ez úgy látszik mégsem volt elég, mert Fóthy
Gyuszkó és Blahóné Juló is előadták a már sikeres Hetediket, amihez ez alkalomkor hozzáfűzték az antológiába illő,
a Tolcsvay-triótól származó számot, valamint a Republic
együttes közismert 67-es út sikerét. Tombolt a vacsorázó
közönség, és ott voltunk vagy 10-en barátok, rokonok,
menyasszonyok is. Sőt annyi ember jött össze, hogy Lajtaváryék házából hozták át a székeket és még egy asztalt is
- szerencsére a helyiség alig 50 méterre volt!
- A ZIK Ösztöndíjbizottsága színházestje
Zaháné Alexandra a ZIK nevében meghívta a kolóniát
és a szomszédságot is egy önként jelentkező műkedvelőtársaság spanyolnyelvű színházelőadására. A Las viejas vienen marchando darab tetszett, szép bevételt hozott a
ZIK-nek és egy teljesen más légkört teremtett a Hungária
dísztermében! (ez valódi SUM, vagyis salón de usos múltiples…) (l. részletek SP III). Elgondolkoztam: de jó lenne,
ha egyre gyakrabban használnánk a Hungária színpadát!
Most egy hónap alatt két színdarab is volt! Éljen az ihlet,
a változatosság és a nyüzsgés! Már csak az hiányzik,
hogy a nézőtéren is minél számosabban legyenek... (ZK)
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HUFI III.

ZIKhír - ZIKUJDONSÁG

Egy szálig és épségben követik a számukra kitaposott ösvényt!
Azóta utaik ide-oda ágazódtak. Néhányan közülük a kisebb korkülönbségek miatt már ösztöndíjasok voltak Magyarországon, s mások
pedig odafelé készülnek. A következő sorok gyönyörűek! Olvassátok el
ﬁgyelmesen, azzal a tudattal, hogy az első krónika olyan ﬁataltól keletkezett, aki nem kisgyerekként találkozott a magyar nyelvvel. A két záró
írás viszont az átutazást megelőző szellemben fogalmazódott meg. (ZK)

Még tisztán emlékszem az első órámra a ZIK „Dió” csoportjával.
Igen szerencsés egy társaság: öt ﬁú-négy lány. Vidámak, kíváncsiak,
elevenek - és zajosak. Kedvesek és szépek! Olyan gyerekek voltak
még akkoriban! Az idő eltelt, és az elmúlottaknak csak értékes következménye maradt. Talán a legjellemzőbb a mély baráti kapcsolatuk.
A legkedvesebb az állandó jóindulatuk. A legélvezetesebb a humorérzékük és a leglélekemelőbb a felelősségtudatuk. Egészségesek.

Úgy ég a tűz, ha tesznek rá…
Eredmények Balassi után…
2008-ban a magyarországi Balassi
Bálint Intézetben
voltam mint ösztöndíjas. Buenos
Airesből január 31én indultam. Kicsit féltem, de főleg
izgultam, hogy mi
is vár rám: milyen
lesz a kolesz (vagyis a kollégiumi élet),
kik lesznek a szobatársaim.
Szerencsére, amikor megérkeztem a
Balassiba már várt öt uruguayi barátom,
akiket a néptáncfesztiválról ismertem.
Mindnyájan örültünk, hogy együtt lehetünk. Az első hónapokban együtt főztünk
és ettünk, mert így mulatságos és olcsóbb
volt.
A Duna Palota színházban, a Budai
Vigadóban és a Szent Anna templomban
dolgoztam mint jegyszedő. Itt történt meg,
hogy argentin nénikkel beszélgettem,
akik, képzeljétek el, emlékeztek, hogy
a Hungária vendéglőjében valamikor az
Ösztöndíjprogram javára sorsjegyet vettek, és most én, az ösztöndíjas ott álltam
előttük! Nagyon megörültek, hogy jó
helyre ment a pénzük!
Télen, amikor végre havazott, nagyon
boldogan hógolyózni mentünk, fölsétáltunk 5 perc alatt a Citadellára és ott
nagyokat szánkóztunk, ez nagyon klassz
volt!
A Balassiban tanulni is kellett. Reggel
8-tól 12-ig magyarórákra jártam, és délután 4-ig Hungarológiai szemináriumokra.
Kanadai, olasz, venezuelai, kolumbiai és
észak-amerikai diákokkal voltam együtt
a B1 Cserkészcsoportban. Osztályfőnökünk, Dávid Mária nagyon jó és kedélyes
tanár volt. Sokat tanultunk. Erdélybe és
Észak-Magyarországra kirándultunk vele.
Erdélyben a Csíksomlyói búcsún vettünk
részt, meglátogattuk Torockót, Gyimest,
Kolozsvárt és gyönyörű természeti helyeket, mint a Gyilkos tó, Sóbarlang, Békásszoros, Szent Anna tó...
Októberben pedig egy háromnapos
kiránduláson Észak-Magyarországra

(1. rész)

mentünk. Ott Egert és Miskolcot látogattuk meg, nagyon élveztük a barlangi
termálfürdőt, az ősi ember barlangját és
az Aggteleki-cseppkőbarlangba is bementünk.
A nyári iskolai szünet alatt többször
külföldre utaztunk. Az uruguayiakkal
egy rövid körutat szerveztünk Franciaországba, Németországba és Ausztriába.
A Balassi barátaimmal Lengyel- és Csehországot is megismertük.
Magyarországi vidéki városokat is
meglátogattam: Tokajon a Zomboryék
pincéjét, Balatonszárszón ünnepeltünk
születésnapokat, Mohácson a busójáráson
vettem részt, és Édesanyám unokatestvérével Karancslapujtőre mentünk, ahol a
családunk régi házát ismertem meg.
Budapesten sok híres épületet, turisztikai érdekességet újra megtekintettem,
és sok új értékes hellyel ismerkedtem
meg. Ez volt a harmadik, leghosszabb
magyarországi utam. Jobban megismertem az ottani életet, önállóságban,
felelősségtudatban és sok új barátsággal
gazdagodtam. Nem volt mindig egyszerű
helytállni, de nagyon érdemes a szükséges erőfeszítés. Mindenkinek merem
ajánlani ezt az izgalmas lehetőséget. És
ezért szeretném nagyon megköszönni
a ZIK-nek, a Cserkészszövetségnek, az
Ösztöndíjbizottságnak, a szüleimnek és
mindenkinek, aki hozzásegített, hogy ezt
a nagy kalandot megélhessem.
Beis András őv.

… és elvárások Balassi előtt
Mit várok magyarországi utazásomtól?
Elsősorban azért
szeretném kihasználni ezt az utazási
lehetőséget Magyarországra, mert
egész életemben
magyar hétvégi
iskolába, magyar
cserkészetre és
magyar néptáncra
jártam, és most hihetetlen élmény lesz, ha ezt tényleg
élőben ismerhetem meg. Már amúgy is
irtó klassz volt, mikor 2009 júliusában

Az utóbbi évek során mennek-jönnek az utazó magyarok, és itt, a Déli-sark közelében is találkozunk és
mesélünk egymásnak. Terepíjász világbajnokság zajlott
le Buenos Airesben október 22-24-ig. Az aranyérmes
bajnok is eljött: magyar, persze, mivelhogy minden magyar a honfoglalók leszármazottja... Nyíllal célbalőni?
Magyar ügy! Megtartotta koronáját, másodszor került
első elhelyezésbe a barebow (csupasz reﬂexíj) kategóriában. Megismerkedhettünk Kamarás Szilárd piros
címeres mezével, a honfoglalás idejét felidéző övével
és tarsolyával, nyugodt mosolyával, magabiztos de sze-

Magyarországra mentem a „Határon Túli
Magyar Fiatalok Találkozójára”, mert hát
ott ismertem meg nemcsak Magyarországot, hanem egyáltalán először voltam
Európában.
Ottlétem alatt roppant megszerettem
Magyarországot, és azután lettem teljesen
biztos abban, hogy menni szeretnék a
Balassi Bálint Intézet programjára. Csak
jókat lehet itt Argentínában hallani erről
az útról, és hát ez is felébreszti bennem
a kedvet ahhoz, hogy menjek. Másik
fontos célom többet tanulni, megismerni a
magyar szokásokat. Klassz volna, ha több
népdalt, néptáncot, magyar népijátékot
tanulnék, nemcsak azért, hogy a saját magyarságomat gazdagítsam, hanem azért,
hogy ezeket átadjam az itteni magyaroknak és így továbbíthassam a magyarságot
a ﬁatalabb generációknak. Ez nem könnyű
munka, de egy ilyen program, mint amit a
Balassi Bálint Intézet nyújt azért, hogy a
külföldi magyarok a gyökereikről tanulhassanak, éktelenül megkönnyíti feladatunkat. Nagyon fontosnak tartom, hogy
minél több embert megismerjek, és hogy
ezekkel a kapcsolatot az út után tovább
tartsam. Így ötleteket lehet szerezni.
Legfontosabb célom sokat tanulni olyasmikről, amit - ismétlem! - tovább lehet
adni az itteni magyaroknak. Már egyre
nehezebb itt Argentínában a magyarságot
ápolni, mert most már egyre kevesebben vagyunk. Ezért az itteni magyar
kolóniának szüksége van erre. Ezeken
kívül szerencsét szeretnék próbálni a zenével, hátha a magyaroknak megtetszene
a magyar zene, amit Argentínában játszunk. Van nekem itt egy magyar rockegyüttesem, neve „Boldog”. Készítettünk
egy CD-t 9 saját számmal, és ezt szét
szeretnénk osztani Magyarországon, hátha sikerünk lenne.
Persze, hogy mire visszajövök klassz
volna ötleteket gyűjteni arra, hogy a
„Boldog” tovább és pozitívan fejlődjön.
Tulajdonképpen nem ez a legfontosabb,
de ha elérnénk valami jót ezzel kapcsolatban, arra nagyon büszke lennék. Biztos
vagyok, hogy ezt az utat nagyon jól fogom
tudni kihasználni és nagyon örülök, hogy
ezt a lehetőséget megkapom.
Hálás köszönet mindenkinek ezért!
Lajtaváry Richárd őv.

Kamarás Szilárd a ZIKben és a Recoletában

rény megjelenésével. A ZIK-diákok célbanyilazhattak,
egyesek remek s megismétlődő telitalálatokat értek
el. Sajnos kevés napig maradt itt, jó lett volna jobban
megismerni a lelkes Szilárdot, a mogyoródi (e nevet a
Hungaroring, illetve a Forma 1-es verseny tette ismertté) Szent László Íjász Egyesület elnökét. Szerette volna
14 éves ﬁának bemutatni az Argentínában élő magyar
származású hasonkorúakat. Beszélgetésünk alatt érdekes
párhuzamot vonhattunk a cserkészeszmék
és az íjászelvek közt! Belvárosunk utcáit
járva, belátogattunk a Recoleta negyedbe. A templom, a világhírű temető és az
Avenida Alvear elegáns hangulatát, az
épületek s kanyargó útvonalak vitathatatlan szépségét élveztük együtt, miközben
magyarságunk jelenét vizsgáltuk át.
(ZK)
--Az AMH is beszélgetett Szilárddal:
Sokfelé fordult meg eme nem pénzdíjas
sportvetélkedéseken - és nyert. 2007-ben
a németországi versenyben világbajnok
lett 285 pontos világcsúccsal a barebow
kategóriában. Az IFAA (International
Federation of Archery Associations) által
megszabott föltételek nem a tudástól,
hanem az íjtípustól függnek. Az Argentí-

Mit várok az egyéves budapesti ösztöndíjtól?
Nagyszüleim vándoroltak ki a Második Világháború után
Dél-Amerikába. Anyai nagymamám 4
éves volt és anyai
nagypapám 8. Azóta
a magyarság a családomban mindig
nagyon fontos volt,
és mindig ez a nyelv meg kultúra maradt
meg itthon, mintha egy kis Magyarország
lenne Argentínában. 3 éves korom óta
járok a magyar hétvégi iskolába, és most
már tanítok is. Emellett járok magyar
cserkészetre is, ahol őrsvezető vagyok
és a Regös magyar néptáncegyüttesben
is táncolok.
Ebből észre lehet venni, hogy életem
legtöbb idejét a magyarságra szánom, és
nagyon büszke vagyok rá. De egy különlegesség ebben az, hogy csak egyszer
mentem Magyarországra 17 éves koromban egy hónapra, egy táncfesztiválra.
Nagyon megtetszett nekem! Nagyon sok
helyre utaztam, amikről már az itteni
hétvégi magyar iskolában tanultam, de
valahogyan úgy éreztem, hogy sokkal
több látnivaló van: városok, fontos épületek meg helyek. Azonkívül fel szeretném
venni a kapcsolatot rokonaimmal, akik
ottmaradtak a háború után.
Igazi elvárásom a magyarországi ösztöndíjjal kapcsolatban: élőben megtanulni, meglátni mindazt, amit eddig tanultam,
hallottam meg képekben láttam amióta
megszülettem. Nem mindegy a Lánchidat
meg az Országházat könyvekben látni
vagy átsétálni rajta, megállni előtte és
csodálni az épületet. Annak is örülök,
hogy a nyelvet jobban meg fogom tanulni. Tudom, hogy nagyon egyszerű szavakkal beszélek. Talán egy év alatt sokat
fog javulni a magyar beszédem. Mert
az én felelősségem is, hogy itt átadjuk a
magyar nyelvet a kisebbeknek. Ha magyar
beszédemet fejlesztem, akkor majd én is
jobban tanítom a nyelvet az itteni gyerekeknek. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt
az utat megtehetem. Remélem helyt is
fogok állni.
Lajtaváry András őv.

nában lezajlott nemzetközi versenyen 12 lövéssorozatot
adtak le naponta, összesen 60 lövéssel. A sérülések
elkerülése alapos bemelegítéssel és koncentrált odaﬁgyeléssel érhető el. A külvilágot ki kell zárni, agyilag
memorizálni a mozdulatokat, ezeket csukott szemmel
mentálisan végigkísérni. A versenyen attól kezdve lőtt jól,
hogy megjöttek a cserkészek szurkolásra! „Márcsak ezért
is érdemes volt kijönnöm” - mondta. Most tehát kétszeres
világbajnok, és kitapasztalta Argentína laza, hanyag,
„valahogy lesz” szervezési „technikáját”, de ugyanakkor
a legfontosabb kincsét is: az emberi jellegzetességeket,
melegségüket. Szeretetreméltóak, kedvesek, első nap
után már barátságok alakultak ki, befogadták. Így mesél: „Íme egy kis anekdota: A verseny 2. napja hőséggel
köszönt be, 32ºC az árnyékban, forróság a teremben.
Az izzadó tenyereket törölni kell - erre nem készültem
eléggé. Másnap reggel egy sportellenfél hozott részemre
egy megfelelő törülközőt - rajta K.S. monogrammal…
Megindító: előző nap a szabad délutánját arra használta
föl, hogy ezzel törődött, ezt kifejezetten részemre megcsináltatta! Hihetetlen. Ilyen nincs máshol a világon, ez
a hozzáállás…”
No és megismerte az argentínai magyar kolóniát, amiről még álmodni sem tudott volna: a végtelen vendégszeretetet, páratlan segítőkészséget. Érzelmileg szívbe
markoló élményekkel távozott. Ez, szerinte, a valódi
díjazása, amit hazavihetett magával a megújított világbajnoki címével együtt. A viszontlátásra, Szilárd!
(HKZS)

HUFI IV.

Zsuzsi íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

KI MONDTA, HOGY
NEHÉZ A MAGYAR NYELV?

Sokan panaszkodnak, hogy milyen nehéz a magyar
nyelv. Ez a hír járja a világot. Erre azt szoktam válaszolni, hogy nem nehéz, hanem más. A lényeges tulajdonságaiban eltér a többitől. Teljesen eltér. Nem követi
a szokott, ismert nyelvtani felépítéseket. Az agyunkat át
kell kapcsolni, át kell állítani egy más rendszerre. Nehéz
félretenni azt, amihez hozzá vagyunk szokva és egy új
lapon, teljesen fehér lapon, megérteni és elfogadni az
új nyelvet, a magyart, ami hihetetlenül logikus és szabályos nyelv és tökéletes felépítésű a nyelvtana. Nem
véletlenül mondta Erbersberg, XIX. századbeli bécsi
tudós: „Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha
nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen
benne minden szabályosság, tömörség, összhang és
világosság”.
Hasonlítsuk össze például a spanyollal. Spanyolban
négy múlt időt használunk. Magyarban hányat? Csak
egyet. Hát már ez a tény egymagában azt mutatja, hogy
mennyivel egyszerűbb a magyar. A négy múltnak nem
könnyű megtanulni az igeragozását, még kevésbé ha
minden egyes igeidőnek mások a rendhagyó igéi. Lássuk
példákkal:
Közel múlt (pretérito perfecto) Esta mañana he comido huevo frito. Ezzel a múlt idővel az egész közeli
múltban vagy még egy nem lezárult időszakban lezajlott
cselekvést tudunk kifejezni. Ennek a megfelelője magyarul: Ma reggel tükörtojást ettem.
Elbeszélő múlt (pretérito indeﬁnido) Anoche comí
huevo frito. Olyan cselekvéseket és eseményeket fejezünk ki ezzel a múlt idővel, amelyek már lezárult vagy
behatárolt időszakban mentek végbe. Magyarul hogyan
mondanánk? Tegnap este tükörtojást ettem.
Folyamatos múlt (imperfecto). Cuando era chica
siempre comía huevo frito. Ez az igeidő folyamatosságot,
múltban szokásos cselekvést, rendszeres ismétlődést
fejez ki. Magyarra így fordítanám: Gyerekkoromban
mindig tükörtojást ettem.
Régi múlt (pretérito pluscuamperfecto): Anoche cuando llegó mi mamá yo ya me había comido el huevo frito.
Ez múltbéli előidejűséget fejez ki, azaz két múlt idejű
cselekvés vagy történés közül „régi múlt”-ban áll az,
amelyik előbb történt. A történések logikus sorrendjéből
tudjuk megállapítani, mikor kell használnunk ezt az
igeidőt. Magyarul így fejezném ki: Amikor édesanyám
tegnap este hazaért, én már megettem a tükörtojást.
Mondhatjuk, ugye, hogy a magyar nyelv ebben
egyszerűbb? A magyar nyelvtan azt mondja: minek ennyit
ragozni, minek ennyi igeidő, hiszen ha kiegészítem a
mondatot egy időhatározóval (adverbio de tiempo), akkor
egészen világos, hogy ez közel múlt, vagy előtte történő
cselekvés, vagy szokás, vagy elbeszélő: akkor én már
megettem… már azt jelzi, hogy előtte történt. ...mindig
tükörtojást ettem... mindig azt jelzi, hogy szokásos cselekedet. Ma, ma reggel, ezen a héten ez már jelzi, hogy
közelmúlt. Tehát ha időhatározókat használunk, akkor
felesleges komplikálni a nyelvtant újabb igeidőkkel.
Mennyire logikus gondolkodás!
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„MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI

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

Itt a karácsony és utána hamarosan bekövetkezik az új
év. Ilyenkor önkénytelenül is átgondoljuk az évet, az elért
célokat és a meghiúsultakat.
Álmodozunk és tervezünk. Ajándékokat készítünk vagy
veszünk, képeslapokat küldünk szeretteinknek, kidíszítjük
a házat. Kellemes Karácsonyt és boldog új évet kívánunk
még az állandóan rosszkedvű boltosnak is. De vajon felkészülünk-e a legfontosabb karácsonyra, arra, ami bennünk
zajlik? Kitisztítjuk és feldíszítjük-e lelkünket úgy, mint
otthonunkat? Vagy legalább feleannyira?
Olyan gyorsan elmúlik a december, hogy semmire sincs
időnk, majd még 24-én végezzük az utolsó vásárlásokat.
Nem beszélve a tisztításról, rendrakásról! No meg a sok
főzésről…
Teljesen más a Karácsony, ha felhasználjuk az Advent
adta időt és felkészülünk rá. Egy örömteli ünnep, amely
feltölt energiával és boldogsággal. Csak adjunk neki
lehetőséget erre. Legyen az idén egy igazán lelki, családi,
szeretetteljes keresztény Karácsonyunk. Győzzük le a
fogyasztói karácsonyt.
Már egy pár éve inkább kigondolt, saját kezűleg készített ajándékokkal lepjük meg a családot, barátokat. Úgy
látjuk, ők is kedvelik az ilyen meglepetést. Már november végén elkezdhetjük őket, és ha ügyesek vagyunk,
a pénztárcánk is megköszöni, így csökkentve a tipikus
karácsonyi stresszt.
Miközben ezeket elkészítjük, elgondolkozhatunk a Karácsonyon, mit is jelent számunkra Jézuska születése. Minden születés egy kezdet. Mit szeretnénk mi megvalósítani
életünkben? Milyen „születés” valósuljon meg? Persze a
megajándékozottra is gondolhatunk, miként segíthetünk
neki, ill. javíthatjuk, gazdagíthatjuk a kapcsolatunkat.
Az adventi koszorú is kitűnő eszköz: legalább egyszer
hetente összeül a család egy meghitt negyedórára, amikor
lehet imádkozni, beszélni, elgondolkodni együtt, miközben meggyújtunk egy gyertyát. Azoknál a családoknál,
ahol gyerekek is vannak szuper az Adventi naptár, egy
kis ajándékkal minden napra, amit este beszélgetés, talán
ima után, kapnak meg. A nagyobbacskák kitűzhetnek
maguknak egy napi célt is.

Viszont nem tűnt fel az olvasónak, hogy az egyik
mondatnál azt írtam: megettem a tükörtojást. Ez is a
magyar nyelvnek egy gyöngyszeme, a híres igekötők.
Ilyen sincsen más nyelvben. Az igekötő az egy kis szótag, egy rag, amit az ige elé helyezünk. Mit tesz ez az
igekötő? Az ige jelentését módosítja, például ebben az
esetben, hogy „megettem”, a befejezettséget hangsúlyozza. Elolvastam, megértettem, kimondtam, lenyeltem, ezek
mind azt fejezik ki, hogy teljesen vége a cselekvésnek,
körülrajzolja, és az ember maga előtt látja a kész helyzetet. Ha tovább nézzük az igekötőket, ﬁgyeljük meg a
következő szavakat: megy, felmegy, lemegy, kimegy,
bemegy, átmegy, visszamegy. Az igekötő megadja az
irányt, megváltoztatja a szó jelentését. És nem nehéz
megjegyezni. Tudjuk mit jelent a „megy” ige, tudjuk,
hogy az igekötők milyen irányt jeleznek, akkor már
következtetni lehet, hogy az újonnan képzett ige mire
vonatkozik. Ha spanyolul akarjuk ezeket kifejezni,
ezek mind különböző igék, teljesen eltérnek egymástól
(sube, baja, cruza, vuelve, entra, sale). Hát nem remek
ez a magyar nyelv? Nem sokkal egyszerűbb? Még nem
győztelek meg, hogy nem is olyan nehéz?
Azért szeretem ennyire a magyart, mert mindenben
keresi a logikát. Tudjátok-e, miért helyezzük magyarban
a hangsúlyt az első szótagra, vagy miért hangsúlyozzuk
az első szót a mondatban? Mert akkor van a legtöbb
levegő a tüdőnkben… (Kiss Dénes)
Ti is hasonlítgassátok össze a magyart a környezetetekben élő nyelvvel! Érdekes szórakozás, sokat lehet
tanulni! És aki eddig félt a magyartól,
mert azt gondolta, hogy túl nehéz nyelv,
hát itt az ideje, hogy nekivágjon! Jöjjön
magyart tanulni a Zrínyi Ifjúsági Körbe.
Érdemes - és lehet!
*

Ami az íróasztalon maradt:

“... A magyar nyelv remekmű, olyan
kincs, mint a legnagyobb emberi szellemek alkotta alkotások... Nem érveltem azzal, hogy nyelvünk muzsikája
szép, szavaink lejtése kellemes, mert
ezt mindenki elmondhatja - joggal anyanyelvéről, hanem éppen nyelvünk
gazdagságáról beszéltem... Az, hogy
megtanultok magyarul, hogy szüleitek
nyelvén érintkeztek, az nemcsak a szülők ragaszkodása óhazai múltjukhoz,
amelyet gyermekeikben folytatni akarnak, hanem ezzel a nyelvvel műalkotássá
váltok magatok is.” László Gyula

A főzést is meg lehet szervezni!
Létezik a freezer, előkészíthetünk sok
mindent. Ne válasszunk egy megterhelő menüt. Nem
az a legfontosabb, hanem a kellemes, rohanásmentes,
családias este.
Itt Budapesten több karácsonyi vásárt is rendeznek.
Mi a Vörösmarty térit kedveljük, amely bekerült az Euró-

pai vásárok Top 10- be. Minden vasárnap meggyújtják az
adventi gyertyát egy óriás adventi koszorún, és minden nap
feltárnak egy motívumot egy-egy ablakon a nagy adventi
naptáron, amelyet a Gerbeaud épületére tesznek fel.
Sok kitűnő stand van, kellékeket lehet beszerezni, és
persze ötleteket is. Változatos zenés-táncos, többnyire
népi műsorokat nézhetünk
minden este.
Kívánunk mindnyájatoknak egy nagyon kellemes,
békés karácsonyt és egy
örömteli új évet!
Espinosa-Benkő család

HUNGÁRIA

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

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

Titkárság: 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

SZEMELVÉNYEK A HKK KÖNYVTÁR
KATALÓGUSÁBÓL

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

144 Kemény János: Kutyakomédia
216 Wass Albert: Tizenhárom almafa
494 Wass Albert: A funtineli boszorkány
850 Mahmudi, Betty – Hoffer, William: Lányom nélkül soha
946 Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
1244 Fekete István: Ballagó idő
1499/1500 Hajnóczy G. Rózsa: Bengáli tűz I.-II.
1615/6 Sillanpää, F.E.: Silja. Egy régi család utolsó hajtása I.-II.
1736 László Gyula: A „kettős honfoglalás”
2165 Ammers-Küller, Jo van: Madame X - Napóleon korának
nagy kalandornője
2199 Kenneth, Claire: A hermelines hölgy
2323 Fűry Lajos: Az ellopott szerelem
3140 McCullough, David: Óceántól óceánig (Panama csatorna
építése)
4329 Cziffra György: Ágyúk és virágok
4449 Carco, Francis: Szerelmem Páris
4789 Dumas: Roland, a kutya
5005 Tobak Tibor: Pumák földön-égen – Egy vadászrepülő
kalandjai
5096 Gardner, E.S.: A rámenős milliomoslány esete
5307 Drexler András: Az Európai Unió – Latin-Amerika kapcsolatrendszer. Spanyolország szerepvállalása
5308 Praschl-Bichler G. – Cachée J.: „… fáradtan teszem le
esténként koronámat…” Erzsébet királyné magánélete
En castellano:
S-198 Kurucz, Ladislao: Los húngaros en la Argentina (En
español y en húngaro)
S-240 Márai, Sándor: El amante de Bolzano
S-275 Fóthy, Julio: Relato de un viaje muy particular
DVD:
DVD-20 Mici néni két élete (Egy nő, aki motorozik mindenre
képes). Kiss Manyi, Páger Antal (angol felirattal)
DVD-31 A mások élete (német ﬁlm, magyar felirattal)
DVD-32 Eszmélet után I.-IV. (2001-2004) Elégia József Attila
életéről I.-II. (Ruttkay É., Latinovits Z. Simon P.)

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

-

SECCIÓN EN CASTELLANO

Carta mensual desde HUNGRÍA
Hola,
queridos Amigos:
Esta carta empalma
con la del mes pasado.
Allí, al ﬁnal de mis penAnikó de Emődy, samientos, cito una de
Hungría
mis partes favoritas de
la Biblia (Santiago 2:17): “La fe sin obras
es muerta en sí misma…”
Pues bien entonces, ¿qué esperamos?
Para mejorar todos los problemas que
tenemos en el país, ¡hay que poner manos
a la obra! En esta situación es aconsejable hacer un balance de los instrumentos
con los cuales contamos para empezar
este enorme trabajo de reconstrucción
nacional.
No entiendo demasiado de política, mi
profesión no es la economía, ni la sociología, pero no hay que ser ningún genio
para darse cuenta de que uno de los más
importantes recursos de los que dispone
un pueblo es justamente ¡su gente!
Nuestra gente, los húngaros, la mente de
los nuestros, tiene un enorme potencial.
Es por allí donde deberíamos empezar a
buscar nuestro “tesoro oculto”. Si no me
creen, investiguen un poquito como lo
he hecho yo. ¿Y saben a qué conclusión
llegué? Pues a que somos una nación de
inventores, descubridores ¡y de muchos
reconocidos premios Nobel!
*
Para no transcribir la casi interminable
lista de ilustres y de sus logros, sólo voy
a nombrar algunos de ellos. Creo que
ustedes también se sorprenderán y se
enorgullecerán conmigo.
Siempre habrá quien cuestione que muchos de ellos no desarrollaron su invento
o su tecnología viviendo en este suelo, y
que la patente ﬁnal no la hayan registrado a su nombre, pero no se puede negar
que todos ellos son los primeros dueños
de la idea y que todos son húngaros, sus
raíces pertenecen a esta patria, hablaban y
pensaban en nuestro idioma, se formaron
en nuestra cultura, se consideraban integrantes de nuestra nación. - Empecemos
por algunas curiosidades:
¿Sabían que el inventor del disco
ﬂexible o ﬂoppy fue Marcell Jánossy?
Cuando se le vence la 1ª patente, no la
renueva y Siemens la repatenta.
- ¿que el principio del dínamo moderno
lo inventó un húngaro llamado Ányos
István Jedlik en 1861? Lamentablemente
no patentó su invento, cosa hecha 6 años
más tarde por Siemens.
- ¿que la técnica de la película sonora es
invento de Dénes Mihály? Fue también
él quien por primera vez supo pasar una
película muda y luego la sonora al sistema
de TV.
- ¿que la bomba de hidrógeno fue desarrollada por Ede Teller?
- ¿que las holografías fueron desarrolladas en 1947 por Dénes Gábor, que mereció un premio Nobel por su invento?
- ¿que el carburador es un invento de
János Csonka padre (1893), sobre la
base de las teorías desarrolladas por Donát Bánki?
- ¿que el agua soda se debe a Ányos
Jedlik (1826)? Su sistema hizo posible
la fabricación económica en cantidades
industriales.
- ¿que la primera central telefónica fue
una verdadera proeza técnica de Tivadar
Puskás (1877)? Edison mismo reconoció
que la idea provenía de su compañero de
trabajo.
Club "Hungária"

FERIA DE NAVIDAD
Y ARTESANÍAS
Diciembre 2009

Viernes 4 - de 18 a 23 hs.
Sábado 5 - de 16 a 23 hs.
Domingo 6 - de 16 a 21 hs.
Pasaje Juncal 4250 - y por
L. Monteverde 4251 - Olivos
4799-8437 / 4711-0144
Almuerce o cene en el Restaurante del Club

- ¿que el transformador es invento de
Ottó Bláthy, Miksa Déri y Károly Ziperowsky (1885)? Los tres eran ingenieros
que trabajaban en la fábrica Ganz, a su
vez exportadora de sus productos e.o. a
la Argentina.
- ¿que la máquina de coser la inventó
József Kiss?
- ¿que el bolígrafo, la Birome, fue inventada por László József Bíró? Su 1ª patente
respectiva data de 1938, en Hungría. Más
tarde vino a la Argentina, donde se lanzó
la fabricación a gran escala.
Son, además, mentes húngaras las
que originariamente desarrollaron los
principios o los primeros pasos de la TV
de colores (Péter Károly Goldmark), la
geometría en el espacio (János Bólyai
desarrolló la llamada geometría absoluta,
resolviendo el problema de las paralelas),
la primera ﬁlmadora, la primera emisora de TV (Mihály Dénes), el helicóptero… - ¡En mi lista hay otros cincuenta
inventos que revolucionaron e hicieron
avanzar la ciencia y que se originaron en
cabezas húngaras!
¿Quieren saber más? Aquí va la lista de
nuestros premios Nobel:
Fülöp Lénárd (Física 1905), Róbert
Bárány (Medicina 1914), R ichárd
Zsigmond (Química 1925), Albert
Szent-Györgyi (Medicina 1937), György
Hevesy (Química 1943), György Békésy
(Medicina 1961), Jenő Wigner (Física
1963), Dénes Gábor (Física 1971), Elie
Wiesel (Paz 1986), John C. Polányi
(Química 1986), György Oláh (Química
1994), János Harsányi (Economía 1994),
Imre Kertész (Literatura 2002), Ferenc
Herskó (Química 2004; luego de emigrar a Israel en 1950 cambió su nombre a
Avram Hershko).
Impresionante, ¿no? Abundar en los
logros de cada uno de ellos y en su trayectoria es tema para otras ocasiones. Basta
por hoy sólo preguntarnos que con semejante potencial humano, con semejantes
capacidades y cerebros humanos - ¿por
qué estamos donde estamos? ¿Por qué no
aprovechamos esta fuente incalculable del
saber? ¿Cómo es que en el seno de nuestro
pueblo se destacaron tantos sobresalientes
en todos los aspectos de la ciencia?
Creo ﬁrmemente que esta cantidad de
éxitos entre los hijos de una misma nación
sólo son posibles cuando un conjunto
de condiciones se dan al mismo tiempo.
Debemos examinar qué condiciones de
nuestra sociedad generaron estos éxitos
permitiendo que evolucionen en ella.
Podemos identiﬁcar los principales elementos. Luego no tendríamos más que
hacer que poner a funcionar aquellas
condiciones. Así volveríamos al camino
correcto.
A mediados del siglo XIX, en Hungría,
reformaron el sistema educativo. Tomaron
elementos de la enseñanza alemana, de
la francesa y de la inglesa. Elaboraron
un sistema pedagógico especial, con
excelentes maestros y profesores. En esa
Hungría funcionaban cientos de estas
escuelas de elevado nivel. Instauraron
los concursos de matemática, física y
química intercolegiales. Se publicaban los
adelantos cientíﬁcos en los colegios y se
los estudiaba y analizaba, entre docentes
y alumnos. Hubo un enorme desarrollo
cultural y, a partir de ello, uno económico
e industrial. Se precisaba cada vez más
la gente capacitada adecuadamente para
mover el motor de la sociedad.
Todo esto liberó enormes energías, los
conocimientos intelectuales rindieron sus
frutos, la sociedad avanzaba, se desarrollaba. Los ingenieros, los médicos, los
matemáticos y los físicos eran respetados
y buscados.
Así de sencillo…¿Por qué no hacerlo
de nuevo, hoy?
Anikó de Emődy
Fuentes: www.world.sztaki.hu ; www.mszh.
hu/feltalalok ; magyar találmányok és feltalálok/
Wikipedia/Creative Commons. Agradecimiento
M. Székásy
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Acto solemne, muy logrado, en el Jardín Botánico
En la parte húngara de nuestro periódico
nos referimos en detalle al hermoso acto
del 23 de octubre pdo., organizado por la
colectividad austríaca en el Jardín Botánico de la ciudad, para dejar inaugurada
la restaurada Columna Meteorológica,
monumento ofrecido por los inmigrantes provenientes de la Monarquía Dual
Austro-Húngara para el Centenario de
la República Argentina en 1910 y que
ante el advenimiento del 2º centenario, en
mayo de 2010, se volvió a presentar por
las colectividades austríaca y húngara. A
continuación, los discursos por la parte
húngara de la festividad, en orden inverso
a lo programado:

Eva Szabó de Puricelli: (*)

Autoridades presentes,
Señoras y Señores:
1810 - 2010. Una importante fecha nos convoca: el Bicentenario de
la Revolución de Mayo
de 1810, en la que un
puñado de habitantes de Eva Szabó, presiesta tierra argentina dio denta de FEHRA
Foto Cª de Cº
su primer grito de liber- Arg.-Austríaca
Ll. Kast
tad y sentó las bases de
un país independiente y soberano, el que
con generosidad sin límites acogió a los
numerosos inmigrantes y refugiados que
buscaron asentarse en ella.
Así llegaron, entre otros, los austríacos y
los húngaros, desplazados por la hambruna
y por los conﬂictos de Europa, integrándose a esta tierra sin tener que perder su
identidad.
En 1910, en el centenario de aquel grito
de libertad, la colectividad austro-húngara,
unida en el deseo de participar en los festejos de tan magno acontecimiento, ofrendó
a la ciudad una Columna Meteorológica en
la que se leía - y aún se lee - “La colonia
austro-húngara, a la centenaria Nación
Argentina.”
Hoy, en la iniciación de los festejos del
Bicentenario de la Nación Argentina, participamos en la restauración de este símbolo,
que representó en su momento la unión
de nuestras comunidades en homenaje a
aquélla que nos recibió y que ahora, cien
años después, vuelve a tener el mismo
signiﬁcado: unidad e interés común.
Como presidente de la Federación de
Entidades Húngaras de la República Argentina, traigo los saludos de la comunidad
que represento.
(*) Presidenta de FEHRA

Corte de cintas por la Exma. Dra. Dª Gudrun
Graf, Embajadora de Austria y Dr. András Drexler,
Encargado de Negocios de la Embajada de
Hungría
Foto Jakab

Dr. András Drexler Ph.D.: (*)

El día de hoy representa un nuevo testimonio de las estrechas relaciones entre el
pueblo húngaro y el austríaco. A los dos
los une hace mucho tiempo su posición
geográﬁca, el pensamiento centro-europeo, la convivencia durante siglos, las
raíces culturales comunes europeas y los
compartidos valores europeos. A pesar de

La banda del tradicional Regimiento de Patricios
viene marchando... Foto Cª de Cº Arg.-Austríaca Ll. Kast

Saturnalia, obra del italiano Ernesto Biondi, en
el magníﬁco Jardín Botánico porteño, diseñado
por el paisajista francés Carlos Thays e inaugurado el 7 de septiembre de 1898 (archivo)

ocasionales altibajos a lo largo de nuestra
trayectoria histórica, la simpatía mutua de
muchos siglos se ha conservado intacta.
El pasado común apoya más que diﬁculta
nuestra cooperación y colaboración. Una
evidencia histórica de ello es la Revolución
Húngara de 1956, conmemorando su 53o
aniversario justamente hoy, después de la
cual Austria signiﬁcó una nueva patria para
muchos húngaros o la posibilidad de viajar
hacia otros países del mundo, entre ellos a
la acogedora Argentina.
El desmantelamiento de la Cortina de
Hierro entre nuestros países, símbolo de
la Europa dividida, signiﬁcó el ﬁnal del
mundo bipolar. Los Ministros de Asuntos
Exteriores de Austria y de Hungría cortaron
el alambrado de púas en un acto demostrativo y solemne hace 20 años.
En la historia de la
apertura de las fronteras entre nuestros
países, más precisamente en la reuniﬁcación de Europa,
fue un momento
importante el “PicHabla el Encargado
nic Paneuropeo” en
de Negocios de
agosto de 1989. En
Hungría, Dr. András
Drexler Foto Cª de Cº
aquel acontecimienArg.-Austríaca Ll. Kast
to fue abierto un
paso fronterizo provisional en la frontera
austro-húngara por unas horas, y cientos
de ciudadanos de Alemania Oriental que
venían permaneciendo hacía varias semanas en Hungría, pudieron pasar a través de
Austria a Alemania del Oeste.
La pertenencia a Europa, a la comunidad
de valores e intereses compartidos, es decisiva en el pensamiento de ambas naciones.
Aunque en distintas fechas, pero del mismo
modo, se adhieron a la Unión Europea.
Para Hungría fue un reconocimiento valioso y una demostración de la simpatía
el hecho de que - según las
encuestas - el 66% de la
población austríaca apoyó
la adhesión de Hungría a la
Unión Europea, y tal puntaje
fue el mejor entre los países
candidatos.
Al ingreso de los estados
de Europa Central y Oriental
terminó la era del continente
dividido. Con la adhesión a
la zona del Tratado de Schengen desaparecieron las fronteras que habían separado a los pueblos europeos. Se realizó el
objetivo y, al mismo tiempo, el logro más
importante de la integración europea: la
libertad de comunicación y movimiento
sin control fronterizo. Además, la unidad
podía garantizar la convivencia pacíﬁca
de los pueblos, estabilidad y bienestar en
Europa. La concepción austríaca y húngara sobre el futuro de la Unión Europea
muestra una concordancia notable. Juntos
buscamos respuestas a los desafíos de la
Unión Europea, a los problemas de nuestra
época que solamente podemos tratar mancomunadamente.
Este monumento, es decir el hecho de
que dos comunidades locales - la austríaca y la húngara - construyeran juntas la
Columna Meteorológica, es la prueba de
que con voluntad común podemos trabajar
juntos y llevar a cabo nuestras ideas. 
(*) Encargado de Negocios a.i. de la Embajada
de la República de Hungría
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La colectividad
húngara
conmemoró la
Revolución
húngara de 1956

X° Festival sudamericano de
danzas folklóricas húngaras

X. Dél-amerikai magyar
néptáncfesztivál

Plaza Hungría
En un hermoso 8 de noviembre, con sol
radiante, respondiendo a la invitación de
la Federación de Entidades Húngaras de la
República Argentina (FEHRA), húngaros,
familiares y amigos acudieron a la Plaza
Hungría de la Capital al acto que se realizó
para la conmemoración del 53º aniversario
de la Revolución Húngara de 1956.

Foto Trixi

Los oradores del acto izq.-der.: Dr. András Drexler, Eva Szabó,
Dr. Miklós Székásy (en uso de la palabra), Sofía Terek, todos en
augusta compañía del Rey San Esteban bajo el arco sículo de
la Plaza Hungría
Foto Jakab

Sofía Terek, a cargo de la presentación,
dijo: “Recordamos los dramáticos acontecimientos que desgarraron al pueblo y
a la nación húngara y que conmovieron
al mundo durante 13 días. Fue un enfrentamiento entre la voluntad de libertad y
justicia del pueblo húngaro frente al gigantesco dispositivo militar de represión.
Esta desigual lucha mereció el espontáneo
reconocimiento internacional. En nuestro
país, la nación entera se hizo eco de la
noble frase en la que se expresaba ‘En
cada corazón argentino debe haber una
pequeña Hungría’”. (Frase del a la sazón
presidente argentino, Gral. P.E. Aramburu. La R.)
Estaban presentes el Encargado de
Negocios de la Embajada de Hungría,
Dr. András Drexler y su señora esposa,
y como invitados especiales, Werner
Reexigele, Rudolf Hepe y Sigfrido
Wolfsteller en representación de la
Federación de Asociaciones ArgentinoGermanas (FAAG), Miguel Schuld y
señora esposa por la Asociación Cultural
Argentino-Germana, los representantes
de las Instituciones Húngaras y Grupo
Scout Húngaro.
Después del izamiento de las banderas
argentina y húngara y de entonar el himno nacional argentino, en su alocución

Nuestros scouts - ¡presentes, y siempre listos!
izq.-der.: Los hermanos Ricardo y Andrés Lajtaváry, Paula Zaha y Teresa Jeffrey
Foto Jakab

el Dr. Drexler destacó que
“la revolución claramente
demostró que sí había vida
detrás de la Cortina de Hierro,
y con su acto de entonces
el pueblo húngaro recuperó
su dignidad, mostrando un
ejemplo moral y político al
mundo entero. 1956 se ha
convertido en el símbolo de
la democracia, la libertad, la
solidaridad y la autodeterminación nacional. Hoy en día
es una verdadera fiesta del
pueblo”.
Miklós Székásy habló en
forma concisa sobre los antecedentes y consecuencias de
la Revolución, ciñéndose al
breve tiempo asignado, pero
abarcando los detalles más
signiﬁcativos.
Alexandra Zaha y Susana
Lajtaváry ejecutaron dos
canciones pentatónicas milenarias, en ﬂauta dulce.

La ﬂauta dulce del
Círculo Juvenil
Zrínyi contribuyó a
la recordación con
su nota típica

Foto Balthazar

La oración
estuvo a cargo
del Rdo. Pastor
Gabriel Miraz
y las palabras ﬁnales se escucharon de la
presidenta de la FEHRA, Eva Szabó.

El pastor calvinista Gabriel Miraz intervino con
enérgicas palabras de condena contra el diabólico
régimen soviético
Foto Jakab

Finalizó la conmemoración con las emotivas notas de los himnos nacional húngaro y el sículo, arriándose las banderas.
Martha Balthazár
Representantes del
tradicional
folklore húngaro rodean
a la autora:
izq. Kati
Zólyomi
con atuendo
de Kalotaszeg, der.
Susi
Jeszenszky,
de Marosszék
Fotó Balthazár

Queridos amigos:
Se acerca rápidamente la fecha para
nuestro Xº festival: domingo 17 de
enero a las 20 hs. en el Teatro Solís de
la Ciudad de Montevideo, seguido del
simposio de danzas húngaras.
La participación de los siguientes grupos ya está conﬁrmada: Brasil: Pántlika
y Zrínyi (San Pablo) y Dunántúl (Jaraguá
do Sul); Argentina: Regös (Buenos Aires);
Venezuela: Gyöngyösbokréta (Caracas);
y la local Tündérkert, además de Forrás
(Százhalombatta), de Hungría.
Como par ticipantes del simposio
vendrá un grupo de Bariloche, que este
año lamentablemente no estará arriba
del escenario porque no puede venir el
grupo entero, pero sí lo hará en futuros
festivales.
Gran novedad: El festival se llevará
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Atención: Centro Cultural Recoleta,
14-21 hs.: Posibilidad de visitar hasta el
6 de diciembre una exquisita exposición
sobre el genial paisajista francés Carlos
Thays, que tanto contribuyó a embellecer
las áreas verdes de nuestras ciudades.
Gusto reﬁnado, con la única artista invitada, la pintora naif Anikó Szabó, nuestra
patrocinadora de la tarjeta de Navidad de
este año, adjunta (motivo “Navidad en la
Ciudad”, con el Monumento a Mitre).

a cabo enteramente con música en vivo,
a cargo de los músicos del grupo Forrás,
de Hungría.
¡No se pierdan este espectáculo inolvidable! Hemos creado una comisión para
asesorar y asistir en la planiﬁcación y
organización de su viaje a Montevideo
como espectadores.
Todos los acompañantes pónganse en contacto con nosotros: turismofestival@gmail.
com, para poder ayudarlos con la planiﬁcación de su viaje, entradas, hotel y todo
lo necesario. Detalles: http://sites.google.
com/site/entradasparaelfestival/entradaspara-el-festival
Con un cálido saludo desde Montevideo,
¡esperamos verlos a todos en enero!
Conjunto Folklórico Húngaro
“Tündérkert”
Montevideo - Uruguay

EXCELENTES NOTICIAS DEL CHACO
El 11 de octubre pdo., el Centro Astronómico y Cultural de Villa Ángela
(Chaco) recibió la muy bienvenida visita
de integrantes de la Universidad Nacional de Córdoba, Instituto Astronómico y
Tecnológico Experimental dependiente
del Conicef: el director, Diego García
Lamba, doctor en astrofísica y director
del Instituto, acompañado por la Lic.
Mónica Donne y 3 estudiantes adelantados de astronomía.
Observaron con el telescopio nuevo
de Villa Ángela. Nos felicitaron por el
tipo de telescopio, manifestando que
puede considerarse un gran telescopio.
Prometieron colaboración permanente
en cuanto a datos, preguntas y/o ayuda
tecnológica que se necesite, al punto de
que dentro de 30 días vendrá una persona del Instituto para 3 o 4 días a ayudar
en lo que puedan.
Continuaron su viaje al Meteorito
Chaco, Sáenz Peña y Miraﬂores, zona
del Impenetrable. Llevaban en la camioneta del Conicef un telescopio para
enseñar a aborígenes wichis la luna,
Marte, etc.
Quedamos muy agradecidos por esta
importante visita.
*
El 22 de octubre fue el turno del Gobernador de la Pcia. del Chaco, Jorge
Milton Capitanich, para visitarnos,
acompañado por el intendente de Villa

Ángela, Oscar Domingo Peppo, y toda
su comitiva. Fue una visita de observación utilizando el nuevo telescopio
obsequiado por el Gobernador y ejecutado por la Fundación Chaco Solidario.
Se llevaron a cabo las observaciones de
la luna, Júpiter y todo lo visible aquella
noche. Se les ha hecho oír el deseo de
poder inaugurar el observatorio completo en octubre o noviembre de 2010,
aprovechando los festejos de los 100
años de Villa Ángela. Falta un 20% de
las construcciones. Nos prometieron ﬁrmemente que recibiremos la ayuda para
terminar la tarea hasta el año próximo.
Actualmente se está construyendo
una verja de 25 de largo x 3.30 de alto
al frente, muy resistente. Los pedidos
son 300 m de porcelanato y 300 m de
cielorraso para el salón de uso múltiple,
donde funcionará la sala de proyección,
además del museo de piedras, ya que
tenemos más de 150 clases de minerales
seleccionados para exponer. Está hecha
la biblioteca, que cuenta con la muy importante donación del matrimonio Géza
Verebély y Sra. de más de 1 tonelada de
libros para dicha biblioteca.
Además, tenemos otro proyecto para
la inauguración del año que viene:
diseñar un parque temático de nuestro
sistema solar, con ﬂejes de hierro y en
escala.
(Agradecemos las noticias a István Vajda)

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS del mes - Diciembre/Enero

Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen rokonaikról
emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában!
DECEMBER: 1. Grabner István / Soós József
(Baltimore) / Szilvássy Lőrinc - 3. Gosztonyi Gyula
/ Keve Miklósné, Varga Veronika - 5. Jeffrey Viki /
6. Papp Zoe - 7. Máthé Endréné Szigethy Júlia (öo)
- 8. Fóthy Csilla / Halaman Kati - 9. Dr. Collia Luis
/ ifj. Honﬁ János / Paál László - 10. dr. Orbán László
/ Schirl Adrián - 12. Fóthy Margit / Képíró Magdi
- 13. Deák Gábor / id. Kolb László / Szegödi Ede
- 14. Fóthy Miklós / Németh Alexné, Kohánszky
Kati (Chile) - 15. Máthé Lászlóné, Krumenacker
Zsuzsanna - 16. Lajtaváry Endre - 17. Blahóné
Barotányi Klári / Hallerné Bartha Kati - 18. Alitisz
Miklós / Vilanova János - 20. Sculli Francisca (öo) 21. Blancasné Csasztek Zsuzsi / Pósfay Borbála - 22.
Grabner András - 23. Meleg Piroska - 24. Mitsko
Éva (öo) / Papp Jenő - 26. Castro Nelly (öo) - Egey
Marcella - 27. id. Becske Gábor - 28. Gorondi Péterné, Meleg Judit / Kolb Jazmín - 29. Fóthy Zsuzsi
/ Honﬁ Lászlóné, Meleg Irén / Németh Gábor - 31.
Hann-né Hédy / Mihályfy Juli / Tasnády-Szűts
András / ifj. Zaha Sándor / Zöldiné Patuel Cristina

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!

2010. JANUÁR:
2. Kádárné Bonta Anikó - 3. Papp Titi - 5.
Collia Niki - 6. Nagy Isabel (öo) - 7. Blahó
Ervin / Gáti Gábor - 8. ifj. Farkas György
/ Indaco Antonio - 10. Fóthy Ilona / v.
Ladányi Domonkos - 12. Becske-Enrietto
M. de los Milagros / Benkőné Honﬁ Aranka
/ Mizsey Mókus - 13. Gorondi Gábor - 14.
Emődy Éva (MO) / Máthé Gábor / Zaha
Paula - 16. Csík Lászlóné Margit / Lajtaváryné Benedek Zsuzsi / Szalay Balázs (MO)
- 17. Várszegi Kata (MO) - 18. v. Ferenczy
Lóránt / Pataky László - 19. Kovács András
(Cba.) - 20. Móricz Eszter - Tarafás Iván
(Sta. Fe) - 21. Giménez Ariana / Kozempel
Olivia / 22. Erdélyi Mária / Manzi Irene
(öo) / Pósfay Mária - 24. Ferroné Filipánics
Zsuzsi - 25. Juhász Péter - 26. Cottely Marianne / Zoltay Julianna - 27. Ughy Viktor
/ Zumpf Erzsébet Tücsi - 28. Máthé Kati
- 30. Erdélyi Lajos

¡Feliz cumpleaños!
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¿Cómo se llegó a la caída del Muro?

Pere Rusiñol (Enviado especial):

En tres actos…

El gulag de la República Democrática Times. Él tenía 10 años en esos días que
Alemana (RDA) de Erich Honecker, que el mundo entero vivía con agitación, pero
aún era estalinista cuando en la mismísima su recuerdo es el de una evolución lógica
Unión Soviética ya se llevaba la peres- dentro de la normalidad. Pone un ejemplo:
troika, acabó siendo víctima del gulash. “Mi abuelo no tenía nada de comunista y ya
Los historiadores coinciden en que Hungría, puso en marcha su propio negocio sin nincon la decisión de abrir su frontera que gún problema en 1980. Cuando se aprobó
conectaba el Bloque del Este, soviético, que el país sería una república sin el clásico
con Occidente fue la clave que haría rodar añadido de popular [2 de mayo de 1989],
todas las ﬁchas del dominó hasta la caída del ya llevábamos años de cambios”.
Fue en esta Hungría liberal, que ya había
Muro de Berlín , dos meses después.
autorizado los parA Hungría se
tidos independienla conocía destes en 1988, donde
de la década de
se tomó la decisión
1970 como el
clave que acabapaís del comuría cambiando el
nismo gulash,
rostro del mundo:
el plato típico
abrir las puertas
que servía iróa todo aquel que
nicamente para
deseara largarse.
contraponerlo al
Fue en tres acterrible gulag sotos: en el primero,
viético de cárcel,
el 2 de mayo de
trabajo esclavo
1989, el Ejército
y totalitarismo.
Era una mane- Guardias fronterizos húngaros retiran la alambrada de la retiró la alambrada
ra de subrayar frontera con Austria el 2 de mayo de 1989 (Gino Molin / AP) electrificada que
que el régimen era una dictadura, sí, pero cerraba el paso hacia Austria (foto). Aunque
menos asﬁxiante y más interesada en los esta permanecía formalmente sellada, las
pequeños placeres como degustar un buen imágenes condujeron al segundo acto:
gulash, considerados burgueses entre los llegaron decenas de miles de alemanes
orientales esperando un signo para huir al
hermanos del bloque.
En la Hungría de esa época, todo estaba Oeste.
En septiembre ya eran 60.000 refugiados,
permitido, siempre y cuando no amenazara
al régimen que, a diferencia de la RDA de oﬁcialmente “de vacaciones”, lo que llevó
La vida de los otros, había renunciado a al tercer acto ante semejante aglomeración.
controlar también las mentes. Prefería el El 10 de septiembre, el ministro de Exteriocinismo al totalitarismo: dejaba, por ejem- res húngaro, Gyula Horn, fue preguntado en
plo, que el Hilton se instalara en Budapest televisión cómo respondería el Gobierno si
ya en 1976, la primera incursión de la ex- los refugiados cruzaran la frontera. “Los
clusiva cadena al otro lado de la Cortina dejaremos cruzar sin problemas y supongo
de Hierro y autorizaba sin problemas giras que los austríacos los dejarán entrar”, conde estadounidenses tan ultras como el pre- testó, según recuerda el historiador Tony
Judt en Postguerra (Taurus).
dicador Billy Graham.
Ya nada fue capaz de detener el hura“Lo que pasó hace 20 años fue sólo una
certiﬁcación oﬁcial de lo que ya estaba en cán: el Muro cayó el 9 de noviembre de
marcha desde hacía años en el país”, expli- 1989.
(Agradecemos a Nicolás Cseszneky)
ca Attila Leitner, periodista del Budapest

El obispo húngaro Zoltán Meszlényi,
fallecido en 1951, se convirtió en el
primer beato proclamado por la Iglesia
católica como mártir y víctima del régimen soviético posterior a la Segunda
Guerra Mundial durante la persecución
de la religión y las iglesias. Meszlényi
fue obispo auxiliar de Esztergom, en sucesión de József Mindszenty, cardenal y
arzobispo húngaro, también perseguido,
detenido y torturado en 1948 por el estado
comunista.

La próxima edición de nuestro
periódico corresponde al
número conjunto de verano
enero-febrero y su publicará
a ﬁnes de enero.
¡Buen descanso!

(Efe. Agradecimiento Cseszneky)

ATENCIÓN: NOTICIA DE
INTERÉS LOCAL

En la tradicional Feria de Navidad
del 4-5-6 de diciembre y a pedido del
público, se repite la modalidad de las
mesas de libros gratuitos
en húngaro y otros idiomas.
Recomendamos visitar las mesas del
entrepiso y del 1º piso, Club Hungária

EL RINCÓN DE MAUSI

Postre sencillo, pero festivo y rico:
ALBÓNDIGAS DE RICOTA CON FRUTAS
Ingredientes:

2 huevos
30 gr de manteca
500 gr de ricota
4 C de sémola
Pizca de sal
Frutillas
(frescas o frizadas pueden ser guindas,
damascos, duraznos,
frambuesas, etc.)
Para servir:
Crema ácida, azúcar
impalpable

Preparación:

Batir las yemas con la manteca ablandada, agregar la ricota
previamente pasada por tamiz y la sémola. Condimentar con
una pizca de sal y mezclar enérgicamente.
Batir las claras a punto nieve y agregarlas de a poco a la
masa. Dejar reposar en heladera por unas horas.
Con manos mojadas formar pequeñas albóndigas y colocar
una frutilla (u otra fruta) en el centro de cada una. Cerrar
bien apretado. Echar en agua salada en leve hervor y hervir
durante 6-8 minutos (el agua no debe estar hirviendo a borbotones). Sacar con espumadera y escurrir bien.
Servir cubriendo de crema ácida y espolvorear abundantemente con azúcar impalpable. Adornar con fruta y una
ramita de romero.
Tiempo de preparación: 20-40 minutos. Algunas horas de
enfriado en la heladera.
(Agradecemos colaboración a G. Tóth [California] y Ágnes Kerekes)
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FESTEJO EN EL CLUB DE VALENTÍN ALSINA
El 8 de noviembre, el Coro Húngaro
de Valentín Alsina festejó sus 74 años
invitando a la colonia húngara y sus
amigos a un almuerzo, en el que ofreció
un exquisito menú con opción entre pollo
asado o székelygulyás.

Judit Házi, la nueva cónsul de Hungría, su
esposo y el esposo de la autora

Entre socios y amigos:
una numerosa concurrencia

Amenizó la orquesta Sans-Souci, que
con su música logró integrar en la pista de
baile a todas las edades. El grupo folklórico “Juventud del Sud,” de Temperley,
presentó tres bailes que los presentes
agradecieron con un cálido aplauso.

La Directora de Cancillería de la embajada
húngara, Kati Gál y familia
Fotos Balthazár

Pál Szénási es presidente hace ya 20 años

Pál Szénásy, el incansable presidente
del Coro desde hace más de veinte años,
dio la bienvenida a la Cónsul de la República de Hungría, Dª Judit Házi, en

compañía de su marido, Sergio Edgardo
Pérez. También saludó a la Directora de
Cancillería, Katalin Gál y a su marido
Alexis e hijos y una pareja de recién
casados, Sándor Juhász y Viviana, que
hace poco viven en la Argentina.
Hubo tómbola, se rifó un cuadro donado por Teréz Kihut y muchas tortas ricas
para disfrutar hasta entrada la tarde.
Para su Aniversario No. 75, tienen
previsto un acontecimiento de gran trascendencia, al cual desde ya esperan una
numerosa concurrencia.
Martha Balthazár

Las viejas vienen marchando…

Vinieron - ¡y cómo!
No las asustó la sobreabundancia de programas del calendario húngaro. Y tuvieron razón.
Porque tampoco se amilanó el público húngaro,
trajeron a sus amistades
argentinas, y llenaron
el gran salón del Club
Hungária para disfrutar
el 7 de noviembre de una
Estados de ánimo, peleas, bromas y ocurrencias...
muy agradable velada de
una sucesión de situaciones jocosas
Foto Balthazár
teatro.
El acontecimiento fue inusual no sólo del fondo de becas del Círculo Juvenil
porque se trataba de una representación Zrínyi para viajes de estudio a Hungría.
totalmente en idioma vernáculo, sino
Gracias al grupo de teatro DESPERpor la composición del elenco: señoras TART, a su directora, Ana Giovanoli,
de cierta edad que a ojos vistas se divir- pero por sobre todo a las cinco integrantes
tieron sobre el escenario - y hacían reír que dejaron huella en nuestros corazones.
al público. Talentosas, entusiastas, llenas ¡Hasta la próxima! (SKH)
de brío y de buen humor, pero aún mejor
disposición. Porque lo
más laudable fue su
gesto de ofrecer toda la
recaudación a beneﬁcio
Integrantes del Taller
de Teatro de "Santiago
Doria": izq.-der.:
María del Carmen Oliver,
María Carmen Hawlyn,
Elsa Del Santo, Ana
Giovagnoli - co-directora,
Martha Álvarez,
Hilda Villagrasa
(Autora: Cristina Grillo)
Foto Balthazár

esgrima hungária
Continuamos con las
rutinas de entrenamiento
en los horarios habituales.
Para informes dirigirse a
Henriette Várszegi, o a la
secretaría del Club Hungária.

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. DECEMBER
December 1, 8 és 15, kedd 10.30-12.30 óra: Karácsonyi kézügyességi
tárgyak készítése. Paál Magdi. Mindszentynum
December 4-5-6: Karácsonyi vásár: kézműáru, mézeskalács, ajándéktárgyak, könyvek. Vasárnap 18 óra Mikulás. Hungária
December 6, vasárnap 17 óra: Szent Erzsébet mise. 18 óra: Választmányi gyűlés teadélutánnal. Mindszentynum
December 7, hétfő: ZIK ösztöndíjasok indulnak Magyarországra 3
hónapos tanulmányútra
December 7, hétfő, 20 óra: Évzáró AMISZ Vezetőségi gyűlés. Koccintás. Mindszentynum
December 9, szerda, 21 óra: Házi Judit konzul és Dr. Drexler András
ügyvivő és házastársaik a Hungária vezetőség vendégei. Hungária
December 10, csütörtök, 20.30 óra: Karácsonyi vacsora a Club Europeo szervezésében a Magyar nagykövetség székhelyén. Zeneműsor,
Coral Hungaria kántálás. Vacsora CE tagok $150, ifjúsági $100, nem
tagok $200 december 3-ig, utána $30 felár. Foglalás CE 4311-9896 /
4313-7755 Szabó Éva 4542-9877. Plaza 1726, Capital
December 13, vasárnap, 12.30 óra: Évvégi ebéd. Valentín Alsina
December 20, vasárnap, 12 óra: ZIK-karácsony. Honﬁ család.
Benavídez
December 21, hétfő, 17 óra: Betlehemezés. Szent István Otthon
December 25, péntek, 10 óra: Karácsonyi Istentisztelet magyarul,
úrvacsoraosztással. Nt. Demes András prédikál. Református Egyház
December 25, péntek, 11 óra: Karácsonyi Istentisztelet magyarul, úrvacsoraosztással. Nt. Demes András prédikál. Evangélikus Egyház
December 25, péntek, 11 óra: Karácsonyi Szentmise. Koccintás.
Mindszentynum
December 26-31: Kiscserkésztábor Jáureguiben (Pcia. Bs.As.)
December 31, csütörtök, 21 óra: Szilveszter est. Hungária
2010. JANUÁR
Január 2-10: VK táborok
Január 12, kedd, 20.30 óra: Cserkész Tisztikonferencia. Minden
avatott st. és tisztet szeretettel várunk. Köztünk lesznek Dömötör
Gábor, Szentkirályi Pál és Szórád Gábor, KMCSSZ tisztek. Hungária
Január 15-24: X. Dél-amerikai néptánctalálkozó. Uruguay (részletek
l. SP II o.)
Január 27, szerda: ZIK ösztöndíjasok indulnak Magyarországra
egyéves tanulmányútra

A „MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ” állandó naptára:
www.mindszentynum.org
A hó első vasárnapján 17 órakor Szentmise
Utána hagyományos teadélután
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
A Krisztus Keresztje Evangélikus templomban
Minden 3. vasárnap magyar nyelvű Istentisztelet
www.lacruzdecristo.com.ar

SUSANA SEBESS

FURLONG-FOX
Viajes Corporativos
Viajes de Placer
Eventos y Convenciones

7 napos társasutazás
Budapestről Kárpátaljára
2010. március 26 - április 1

Viajes grupales con guía (húngaro e inglés)

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

www.arshungarica.com.ar
Cuba 2445 - C1428DHR Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4788-8889 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226
sleidemann@fibertel.com.ar
szekasym@gmail.com

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

Cónsul: Judit Házi

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

HUNGRÍA EN LA RADIO:
Sábados 11 a 12 hs.:

EN CHACO, CNEL. DU GRATY
HORA HÚNGARA (en castellano)

“Raíces de nuestra entidad”

FM 103.7 Mhz www.senderofm.com.ar

Sábados 12.30 a 13 hs.:
AUDICIÓN HÚNGAR A

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

Apoyamos al
único
periódico
húngaro de
Latinoamérica

Círculo Juvenil Zrínyi

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

Martes 1, 8 y 15 de diciembre, 10.30 a 12.30 hs: Taller de artesanías
navideñas. Sra. Magdi Paál. Mindszentynum
Diciembre 4-5-6, viernes a domingo: Gran Feria de Navidad: Artesanías, bordados húngaros, repostería navideña, muchas ideas para
regalos. Domingo 6, 18 hs.: Visita de Papá Noel. Hungária
Domingo, 6 de diciembre, 17 hs.: Misa Santa Isabel de Hungría. Té.
Mindszentynum
Lunes, 7 de diciembre: Inicio del viaje de los alumnos becados del
ZIK para 3 meses de estudios en Hungría
Lunes, 7 de diciembre, 20 hs.: Última reunión del año de Comisión
Directiva FEHRA. Brindis. Mindszentynum
Miércoles, 9 de diciembre, 21 hs.: La Comisión Directiva invita a las
autoridades de la Embajada de Hungría. Cena. Hungária
Jueves, 10 de diciembre, 20.30 hs.: Cena de Navidad organizado por
Club Europeo. Programa musical, canta Coral Hungaria. Precio para
Socios CE $150, juveniles $100, no socios $200, hasta 3.12.09, luego
recargo $30. En la sede de la Embajada de Hungría. Reservas CE 43119896 / 4313-7755 y Eva Szabó 4542-9877. Plaza 1726, Capital
Domingo, 13 de diciembre, 12.30 hs.: Cena de Fin de Año. V. Alsina
Domingo, 20 de diciembre, 12 hs.: Navidad del ZIK, Quinta Honﬁ.
Benavídez
Lunes, 21 de diciembre, 17 hs.: Pesebre viviente en el Hogar San
Esteban
Viernes, 25 de diciembre, 10 hs.: Culto de Navidad en húngaro oﬁciado por Rdo. András Demes, con Santa Cena. Iglesia Reformada
Viernes, 25 de diciembre, 11 hs.: Culto Navideño en húngaro oﬁciado
por Rdo. András Demes, con Santa Cena. Iglesia Luterana
Viernes, 25 de diciembre, 11 hs.: Misa de Navidad. Brindis. Mindszentynum
26 al 31 de diciembre: Campamento scout. Jáuregui, Pcia. Bs.As.
Jueves, 31 de diciembre, 21 hs.: Fiesta de Año Nuevo. Hungária
ENERO 2010
2-10 de enero: Campamentos de instrucción Scout
Martes, 12 de enero, 20.30 hs.: Conferencia de dirigentes scouts
húngaros. Hungária
15-24 de enero: Xº Festival Sudamericano de Danzas Húngaras.
Uruguay (detalles SP II)
Miércoles, 27 de enero: Inician viaje alumnos becados ZIK para 1
año de estudios en Hungría
Beszerzem kedvenc
CIERRE DE NUESTRA
filmjeit vagy kedves EDICIÓN DE ENERO-FEBRERO:
előadójának dalait.
10 de DICIEMBRE
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:
FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES,
HERRAMIENTAS DE CORTE
Y DISPOSITIVOS

playland park

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

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250,

Web: http://www.turul.com.ar
Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160
(B1646DAV) SAN FERNANDO
Prov. de Buenos Aires - Argentina

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

Tel.: (54-11) 4744-2771
Fax: (5411) 4746-1779

E-mail: contacto@turul.com.ar

Ing. Eugenio Papp: papp@turul.com.ar Ventas: ventas@turul.com.ar

(1636) Olivos
4799-8437

amagyarhirlap@yahoo.com

15-5878-2716

ERD

I
ÉLY

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:

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

