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Történelem

Az új kormány Délvidéki haláltáborok
első hetei
- a jóvátétel meddig késik? - egységben az erő -

Az április 26-án megtörtént áttörő
jobboldali győzelem napjától május
31-ig, az új kormány hivatali munkájának kezdő napjáig
eltelt hetek rendkívüli eseményei szinte követhetetlenül
peregtek le szemünk előtt. Érezni lehetett a Fidesz gárda
felkészültségét és elszántságát.
Az új országgyűlés megalakulását (május 14) követően május 22-én nyújtotta be Orbán Viktor a kormányprogramot, amelynek címe a Nemzeti Együttműködés
Programja. Rövidesen egész sor új törvényt hoztak,
köztük a legfontosabbat; május 26-án fogadta el az
Országgyűlés a kettős állampolgárságról szóló törvényt. Meglepő egységben, mindössze három ellenszavazattal. (Az egyik Gyurcsány volt.) Ennek a törvénynek
példa nélküli jó fogadtatása volt országon kívül és belül.
A közvélemény-kutatók a Fidesz népszerűségét minden
eddiginél magasabbra mérték. Szinte hihetetlen, hogy
ebben a kérdésben mekkorát változott az ország hangulata. A hat évvel ezelőtt megtartott népszavazáson kevés
többséggel elvetette az ország népe a kettős állampolgárságról szóló javaslatot. Kellett hosszú hat év ahhoz,
hogy a nemzetellenes hangulatot a népakarat elsöpörje
- a nemzetellenes kormánnyal együtt.
Egyedül Szlovákiában borult ki a bili. Zavarja folyamatos és szívós törekvésüket, magyarjaik asszimilálását.
Féltik a déli területeket. Most azzal vágnak vissza, hogy
aki elfogadja a magyar állampolgárságot, attól elveszik
a szlovákot. Azután már csak a közigazgatást kell hozzáigazítani az állampolgársági hovatartozáshoz, hogy
helyreálljon a rend. Egyébként is nyugtalankodhatnak,
mert az 1945-től Magyarországon fennállott szlavoﬁl
és trianonista bolsevista irányzat, a szlovák nacionalisták pártfogója, végleg kiesett a hatalomból. A Nemzeti
Együttműködés Programja erről szól, és abban a nemzeti
érdekek szolgálata hangsúlyos fogalmazást kapott. Ha
tetszik, ha nem, ez most már így lesz a külpolitikában is.
Szlovákia átvette, felduzzasztotta a csehszlovák magyarellenes nacionalizmust. 17 éves állami fennállásának
gyermetegségével elképzelt homogén nemzetállam építését szorgalmazó időszerűtlen elgondolásaival igyekszik
ellenkezni a fejlődő idővel. Márpedig ennek a játéknak
vége van, mert ma már van olyan kormányzat Magyarországon, amely nemcsak megfogalmazta, de valóra is
váltja a nemzeti együttműködést. Kinyilvánította, hogy
nincs különbség magyar és magyar között. A Felvidék
magyarsága Pozsony részére államalapon belpolitikai
kérdés, Magyarország számára nemzetalapon ugyancsak
belpolitikai kérdés. Ez így egyensúlyos. És így, ebben a
kérdésben is, van értelme annak a kijelentésnek, hogy az
elmúlt hetek változásai forradalmiak voltak.
Orbán Viktor szavai szerint „kétharmados, alkotmányos forradalom történt. 1848 és 1956 polgári identitású
forradalmak voltak, amelyek békésen zajlottak le, és
csak azért váltak véressé, mert a status quóban érdekelt
»labancok« külföldi csapatokkal leverték azokat.”
Most nincsenek ellenséges nagyhatalmak ugrásra
készen eltaposni a magyarok tavaszi forradalmát, így
most végre sikerülhet. De volt-e elég ok forrongani?
Volt bizony, sok is. A húszéves mulasztások folyamán
kitakarítatlan bolsevista geng visszaélt a történelmi hagyományú magyar türelemmel, amely arról szól, hogy a
magyar soha nem indított véres forradalmat - de megfeledkeztek arról, hogy a türelem elfogytával rendszerint
összeáll a tábor. Ha nem is forradalmi cselekményekre,
de forrongó lelkületre hevült politikai táborok, radikális
mozgalmak alakultak a türelememésztő kormányzásokkal szemben.

„A házainkban mások laknak,
a földjeinket mások szántják.
Soha nem kaptunk kártérítést. ”

Csurog, Zsablya, Mozsor

Ez év szeptemberében van 65 éve, hogy kinyíltak a haláltábor kapui a csurogi, zsablyai és
mozsori magyarok előtt. Azok, akik túléltük a
haláltábor minden kínját, talán örömünnepnek
is vehetnénk a szabadulásunk évfordulóját, de
sajnos a szabadulásunk napja sem lehet számunkra ünnep. Mert e napon kezünkbe adtak egy
elbocsátó levelet, amelyen az állt, hogy bárhova
mehetünk, Csurog, Zsablya, és Mozsor kivételével. Ezt a döntést 1945-ben az akkori Vajdasági
Képviselőház Elnöksége hozta meg a belügyi
szervek javaslatára.
A szegény megkínzott magyarok, asszonyok
és gyerekek ott álltak egy szál ruhában, csontig
lesoványodva, és akkor döbbentek rá, hogy földönfutókká váltak. Nincs ahova haza menjenek.
Nem volt elég, hogy férjeiket 1944-ben kivégezték, most megalázva, mindenüktől megfosztva
száműzték otthonukból, amit kétkezi munkával
teremtettek.
1946-ban a zsablyai bíróság hozott egy határozatot, amelyben kimondta, hogy alkalmazni kell
a csurogi magyarok felett a kollektív bűnösséget.
Ezzel a határozattal osztották szét vagy államosították el a magyarok vagyonát. Mindez a katonai
közigazgatás és Tito beleegyezésével történt.
Ezek az emberek soha nem kaptak kártérítést. A
házainkban mások laknak, a földjeinket mások
szántják. Csurogon elföldelték az ártatlan magyarokat, a volt katolikus temető helyén most
szeméttelep van.
Kérelmet fogalmaztunk az EU parlament részére, amelyben érdekeink védelmét kértük. A
kérésünk az, hogy vegyék le rólunk a háborús
bűnök terhét, és rehabilitálják mindazokat, akiket
ártatlanul kivégeztek és akiket ártatlanul meghurcoltak. Tehát számunkra az erkölcsi kártérítés a
legfontosabb, viszont tudtára kell adni a világnak,
hogy e három község magyar lakosságát minden
ingó és ingatlan vagyonuktól megfosztották, és
kártérítést soha nem kaptak.
Ezt a kérelmet átadtuk a Szövetségi, a Köztársasági és a Vajdasági képviselőháznak. Több mint
300 aláírással.
Mert mind ezért ki kell mondani, hogy nemcsak „benesi dekrétumok” voltak, hanem „titói
dekrétumok” is!
Teleki Júlia
Ha most a Fidesz nem állt volna az elégedetlenség élére békés
megoldásra alkalmas teljes hivatali felkészültségével, félelmetes
fejlemények keltek volna életre,
amikkel szemben, ebben a jelenlegi szemléletű világban, a baloldali
kormány erőszakszervei nemzetközi legalitással léptek volna fel,
vérszomjas, 2006-ban begyakorlatozott alakulataikkal. Fogadjuk el
tehát a Fidesz megfogalmazását, ők
csinálták a forradalmat. Mi ennek
áraként elvárjuk, hogy megtegye

Elégikus hangulat…

Petőﬁ verseiben az erotika nincs jelen, a szerelem
csak ﬁlozóﬁaként jelenik meg. Filozóﬁai töprengés. A
költő szemlélődik, nézi az őszülő tájat. Nem tájleíró
költemény, hanem kontempláció. Ahogyan elmúlik a
nyár, elmúlik az élet. Párhuzamot von a nyár, az ősz
ill. a ﬁatalság és az öregség között: ahogy nyáron látszanak a havasok, ugyanolyan hamar megöregszünk.
Tragikus a szerelem, ami nem azonos a boldogsággal,
hiszen magában foglalja azt.

Petőﬁ Sándor:
SZEPTEMBER VÉGÉN

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyül már,
A tél dere már megüté fejemet.
Elhull a virág, eliramlik az élet...
Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sírom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?
Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könnyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hívedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!

mindazt, ami elvárható egy történelmi léptékű, történelmi emlékű
békés magyar forradalomtól.
Kétharmados forradalomnak
nevezte tehát Orbán Viktor a
szavazók döntését és annak eredményét, ami alkotmányos keretek
között ment végbe. Helyénvalóan
hangsúlyozta, hogy nemcsak a
nyolc éves kormányzással szemben léptek fel a választók tavaszszal, hanem ez egy rendszerellenes akaratnyilvánítás is volt.
Folyt. a 2. oldalon

(Koltó, 1847. szeptember.)
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Az Olvasó írja...
Az AMH postarovata az olvasók fóruma. Az abban foglaltak teljes
egészében az író véleményét tükrözik. A szerkesztőség ugyanakkor
fenntartja a jogot, hogy a beérkezett leveleket szerkesztve közölje.
Kedves Zsuzsókám!
Nyisztor Judittól kaptam ezt a levelet, amit
a caracasi Magyar Ház elnökének írtak Magyarországról.
Büszkén olvastam végig, hogy kis kolóniánk
- mert én még mai napig az enyémnek tartom
- milyen értékes vélemény-megnyilvánulásnak
volt főszereplője.
Tudom, hogy itt Buenos Airesben is kiérdemli a kolónia a dicséretet, mert komoly
nagy munkával és erőfeszítéssel tartja fenn
magyarságát. Szeretettel
Balthazár Márti
(volt Caracas, néhány éve Buenos Aires)
Venezuelai Magyar Kultúrház
Gózon Imre elnök úrnak
Tisztelt Elnök Úr!
A Duna Televízióban láttam egy műsort,
amely az Önök életét, mindennapjait mutatta
be. Nagyszerű élmény volt látni, hogy Magyarországtól elszakítottan mennyire meg tudtak
maradni MAGYARNAK a szó legnemesebb
értelmében. Óvják és ápolják a magyar nyelvet, kultúránk minden részét. A gyermekekkel
való törődést, ide értve a cserkészmozgalmat,
ahogyan ott a ﬁatalok és a már nem annyira
ﬁatalok a személyiségformálás sokszínű folyamatát levezették! Felemelő érzés volt. A
katolikus és református közösségek összetartó
erejének prezentálása és a családias összejövetelek megszervezése és lebonyolítása példaadó
lehet minden itthoni közösség számára. Az az
összetartás, ami látható volt, nálunk nagyon
hiányzik. Több ilyen riportﬁlmet kellene az
itteni magyarok számára láthatóvá tenni!
Tudom, hogy ez nem Önökön múlik, de ezt
a javaslatomat az itteni illetékeseknek is el
fogom juttatni.
Most pedig legyen szabad néhány mondattal
leírni ki is írta Önnek e sorokat. Ketten feleségemmel néztük a műsort, így mindkettőnk
nevében írom. Két éve lettünk nyugdíjasok.
Általános iskolában tanítottunk. Feleségem
tanító, magyar és dráma-pedagógia szakos. Én
tanító, történelem, testnevelés és ének szakos
vagyok. A szülők és tanítványaink megelégedettségét több évtizeden át élvezhettük. Feleségem tanítványai sok versenyen nyertesek
voltak helyi, megyei és országos szintig.
Csak a legnagyobb elismeréssel szólhatunk
az Önök munkájáról. Azt kívánjuk, hogy
ugyanilyen töretlenül tudják ezt folytatni
továbbra is! Ehhez kívánunk nagyon jó erőt,
egészséget! Tisztelettel:
Horváth József és Horváth Józsefné,
Magyarország

Kedves Zsuzsó!

A Királyhágónál Fóthy István, Judith és lányuk
Erzsébet Lumpi a három gyermekével,
Ilona, Margit és Edit

Felejthetetlen és mélységesen megható élmény volt a Királyhágónál! Itt Székelyföldön,
a Hargitán igaz magyarok vannak. Szívünk
megtelt magyar lelkülettel. Ezen a kiránduláson értettem meg az argentínai magyarok,
apáink önzetlen építő munkájának gyökerét és
erejét, hogy miért kellene még a dédunokáiknak is magyarul beszélni Argentínában!…
Fóthy István
-------Kedves Zsuzsó!
Meghatottan és nagy csendben, fájós szívvel
olvastam Istvánról írt cikkedet. Sok élet volt a
testvéredben - de főleg a humora! Intenzíven
élte az életét…
Tudod, Zsuzsó? Nem volt sok kapcsolatunk
veletek. De otthon Mamám és Papám gyakran
beszéltek rólatok. Talán valahogyan a szüleink
hármatokat vettek mintának, mint hogy mi is
úgy tanuljunk, mint ti. Sokszor emlékszem
rátok… a három Kesserű testvérre! Életetek
valahogyan a mienkkel volt összefűzve a
szívemben.
Én különösen Juditot ismertem, mert ő volt
a cserkészvezetőm… És milyen rend volt a táborokban, milyen nyugodt fegyelem! Nagyon
élveztem mint kiscserkész.
Papa büszke volt Istvánra. Mama azt mondta
mindig, hogy a legjobb nőgyógyász Argentínában. Nem tudtam, hogy endokrinológus is
volt. Egyszer, már régen, Rupprecht Péter nagy
táncot rendezett a lányának, Krisztinának 15.
születésnapjára a Sheraton utolsó emeletén. Ti
is ott voltatok. István nagyon kedvesen odajött
hozzám és felkért táncolni. Tánc közben pedig
elmesélte, hogy miért lett orvos. Úgy látszik,
hogy mint gyermek a papámhoz, Dr. Bartha
Istvánhoz ment vizsgálatra, és azt kérdezte

CSAPÓ ENDRE: AZ ÚJ KORMÁNY ELSŐ HETEI...

Mint mondta: „Az eddigi status quo
alapja a társadalmi szerződés hiánya
volt, ehelyett az elitpaktumok sorozata
jellemezte a rendszerváltás óta eltelt
időszakot. A társadalmi szerződés alapján kialakuló új rendszer neve: a Nemzeti
Együttműködés Rendszere.”
A nemzet terének nevezte a Kossuth
teret Schmitt Pál, amikor köszöntötte
- a kormány megalakulását követően - a
Fidesz-KDNP ünnepi nagygyűlésének
résztvevőit az Országház előtt. Így fogalmazott: „Mától véglegesen visszafoglaltuk a Kossuth teret, újra eljött az idő,
amikor újra kezünkbe vehetjük az ország
és a nemzet sorsát. Nyolc év kellett ahhoz,
hogy ne legyen kordon az ország háza és
a nemzet között, ami elzárja a különféle
világnézetű és származású embereket
attól, hogy közel kerüljenek a Szent Koronához.”
A Fidesz még a parlament megalakulása
előtt 18 törvényjavaslatot és négy határozati javaslatot nyújtott be az Országházban, amelyek mind törvénnyé váltak.
Sajnálattal tapasztalhattuk: 1990-ben
az első polgári kormány csak a kormányzati hatalmat szerezte meg, minden más
hatalom - így a sajtó, az igazgatás, az
önkormányzatok - a kommunista rendszer vezetőinek kezében maradtak. A
következő években a két oldal élet-halál
harca, ígéretlicitje alakította a politikát.

Folyt. az 1. oldalról

Itt fészkel az a média-közöny is, ami
húsz éve megnyilvánul a világban szétszórtan élő több százezres létszámú magyar nemzetrész iránt. Nem ismételheti
meg az Orbán-kormány ezt a hibát, hogy
a kommunisták kezében hagyja a nemzeti
tájékoztatás lehetőségeit. A tájékoztatás
fontos nemzeti érdek. Mint ahogy nem
mindegy, hogy mit fogyasztunk testünk
épségben tartása érdekében, ugyanúgy
nem mindegy, hogy mivel táplálják
lelkünket, tudatunkat a hírközlők, a tankönyvek, az ismerettárak, a színházak,
mozik, televíziós állomások. Nem elég védekezésnek a kommunisták kiszorítása
a politikából, ki kell iktatni őket minden
olyan területről, ahol ártani tudnak a nemzet testi és lelki egészségének, életének.
Félreértés ne essék, nem a sajtószabadság,
a szólásszabadság, a kulturális szabadság
korlátozását javasoljuk, de tenni kell valamit annak érdekében, hogy a külföldi
tőkés társaságok által felvásárolt tájékoztató vállalatok idegen érdekű, idegen
lelkületű szellemi termékei ne nyomják
el, ne szoríthassák háttérbe a hazai kultúrát ápoló tájékoztató intézményeket,
vállalkozásokat. Mint ahogy a szabad
közlekedés terén is vannak szabályok,
amik biztosítják mindenki számára az
egyenlő esélyt.
Sok szó esett a kialakítandó polgári
társadalom kulturális alapjairól, azok

2010. Szeptember

meg a NAGY orvos bácsitól, hogy lehet az,
hogy annyit tud? A papám nagyon nyugodtan
megmagyarázta neki, hogy gyermekkorában
nagypapája egy nagy lyukat vésett a fejébe…
és beleöntötte a tudást!
Ilyen volt a papám! Nekem nagyon nagy
dolog volt, hogy István a papámra emlékezett
és kedvesen el is mesélte: attól a perctől kezdve az apátokat nyaggatta, hogy lyukat véssen
az ő fejébe és öntse bele a tudást!
Nagy ölelés, sok puszi
(Haller Mihályné, Bartha) Kati,
Puerto Madryn
U.i. Bánom, hogy a magyar helyesírással
hadilábon állok. Ezért NAGYON élvezem
Benedek Zsuzsi cikkeit!
-------Kedvesek!
Örülök, hogy többen örülünk a megosztott
szép élményünknek a Bicentenario alkalmából szervezett felvonuláson! Jómagam is ilyen
szellemben nevelkedtem, ui. szüleim végtelen
szeretetet és hálát éreztek Argentína felé! Szép
volt, a kisebb nagyobb kudarcok ellenére.
Megható volt, kedves, és identitásunk kapott
egy bizonyos lökést is.
Élveztem a ﬁatalabbak őszinte jókedvét,
a közönség spontán kedvességét. Még egy
erdélyi magyar családdal is találkozhattunk,
akiket megkönnyeztetett táncunk, népdalaink,
vidámságunk!
Különleges,
meghatározó napot
tölthettünk
együtt. Az,
hogy ilyen
kevesen
vettünk
részt, mégis
egymáshoz
tartozásunkat
erősítette.
Az őslakók leszármazottai
tömegesen jelen voltak
Büszkék
voltunk arra,
hogy a magyarokat képviseltük!
További észrevételeimet és az ünnepséget
magát már megírtam a júliusi kettősszám
HUFI részében.
Szeretettel
Zólyomi Kati
-------Kedves Zsuzsó!
Kevesen vagyunk a világban? És mégis
mindenütt magyarokkal találkozunk! Múlt
hónapban elvoltunk férjemmel egy hajóutazáson a Földközi-tengeren. Egy óriási hajóról
volt szó, ahol több mint háromezer utas volt.
Kitűnő volt a kiszolgálás, az ennivaló, lehetett
táncolni, sportolni, sétálni, színházba menni,
stb. stb. Minden igazán szép volt, de ami

minket kellemesen meglepett az volt, hogy
akik legszebben, igazán gyönyörűen zenéltek,
azok magyarok voltak! Egy hegedű, egy zongora, egy gitár és egy nagybőgő. Nemcsak a
kiváló technikáról van szó, hanem a mély érzelem, amivel játszottak! És ami különlegesen
megható volt: a hegedűs minden alkalommal,
nagy büszkeséggel bejelentette, hogy ők magyarok. Ez minden nap elhangzott!
Persze könnyeztem, amikor igazi magyar
zenét játszottak, amit az én édesapám is tudott. Beszélgettünk velük, és mesélték, hogy
a zenei téren nagyon rossz a helyzet Magyarországon, ezért ők a hajón dolgoznak hat
hónapon át, utána egy hónapra hazamennek.
Nem fogjuk őket elfelejteni, mondtuk nekik,
hogy okvetlenül jelentkezzenek, ha véletlenül
Buenosba érkeznének.
A matrózok közt is volt pár magyar, de őket
nem tudtuk megtalálni, hiszen 1200-an voltak,
44 különféle országból…
Melegen ölellek
Zuruetané Tóth Mónika
-------Drága Zsuzsó!
Múlt héten itt volt Washingtonban kislányom Katalin, mutattam neki az Argentínai
Magyar Hírlapban a közös Anyák Napi fényképünket. Annyira örült! Megcsodálta a férjezett nevét magyar változatban, és meghagyta,
nehogy véletlenül kidobjam az újságot. Hát
ezt könnyű volt megígérni, mivelhogy nem
szoktam az új lapot kidobni, hanem szépen
ráteszem a többire. Kis dél-amerikai szigetet
képeznek. Köszönöm, Zsuzsó. Azt hiszem
mindannyiunknak, akik a képen vagyunk,
nagy örömet jelentett, hisz nem kis dolog,
hogy valahogy számon van az ember tartva
idő és messzeség ellenére, magyar Dél-Amerikában…
Sok, sok szeretettel,
Dömötör Éva, Washington
-------Tisztelt Szerkesztőség! Kedves Zsuzsánna!
Köszönöm, hogy a velem foglalkozó spanyolnyelvű cikk megjelent az újság július-augusztusi számában. Mivel, ahogy ott mondtam,
az Argentínában töltött elmúlt tél volt életem
egyik legszebb időszaka - mérhetetlen szeretet
és tisztelet övezett Mar del Platától San Juanig, több száz barátom lett - megfogadtam,
hogy már idén visszatérek az országba, hogy
egy argentin kerékpárcsapattal versenyezzek
Dél-Amerikában a jövőben. Terveim szerint
novemberben utazom és San Juanban lesz a
bázisom. Érdekességként annyit, hogy a kint
megismert kerékpárversenyző barátaim közül
öten nálam vendégeskednek (augusztustól
szeptember végéig) és közösen veszünk részt
közép-európai versenyeken.
Üdvözlettel
Werderits Ádám

mikéntjéről. Átfogó rendezést érzékeltetett Orbán Viktor, amikor arról szólt,
hogy „a modern jobboldal számára
szükséges, de már nem elegendő a régi,
hagyományos magyar nemzeti keresztény
kultúra, ami 1945 előttről származik, és
túl nagy ívet fog át. Itt már egy egyszerű
restauráció nem segít, hiszen egész nemzedékek maradtak ki ebből a kultúrából.
A régit megőrző, de új, modern jobboldali
kultúrára van szükség!”
Erről feltehetően sokan fogják faggatni
a miniszterelnököt részletek megismerése érdekében. Politikusi fogásként is
emlegetik majd, és az is szóba jön, hogy
egykor ezt nem mondta volna, vagy
nem így viszonyult hozzá. De nézzük a
lényeget. Végre ismét itt van egy magyar kormányfő, aki egy jobbára nemzeti érzésű és keresztény erkölcsiségű
országban támpontként jelöli a magyar
nemzeti keresztény kultúrát. Azzal most
ne foglalkozzunk, hogy vannak, akiket
e három szó egyike-másika nyugtalanít,
az legyen az ő problémájuk, a lényeg az,
hogy lezárult végre egy olyan korszak,
amikor ennek a három szónak említése
is, meg a hozzájuk fűződő érzelmeknek a
megvallása is hátrányos volt, vagy éppen
üldözött.
Igenis volt a közelmúltban magyargyűlölet, nemzetellenesség és keresztényüldözés. Magyarságukért, nemzeti
érzésükért, kereszténységükért ezrek és

ezrek szenvedtek és haltak vértanúhalált.
Ennek mindnek helye van a nemzeti
tudatban, csakúgy, mint Trianonnak.
Erre való emlékeztetésnek az eszközeit
(szobrok, emléktáblák, megemlékező rendezvények, ismertetők) létre kell hozni, és
egyúttal el kell távolítani a kommunista
időben példaképpé avatott hazaárulók
emléktárgyait. Ennek is nagy jelentősége
van az egészséges nemzeti tudat visszaállításában. Beleillik mindez a miniszterelnök
Kossuth téren kifejezett gondolatainak a
tartalmába:
„Nemcsak a nemzeti együttműködés
rendszerének megvédésén kell még dolgozniuk, de azon is, hogy aki egymásra
uszította az embereket, aki visszaélve
a hatalommal kárt okozott az országnak, az kapja meg méltó büntetését.
Az elmúlt húsz év tanulsága az volt,
hogy rendszert váltani nem lehet, a
rossz rendszert meg kell dönteni, és
helyette újat alapítani. A gránitalap
építőkövei a munka, a család, az otthon,
az egészség és a rend. Mindezt pedig
a tisztelet kultúrájára épülő nemzeti
együttműködés rendszere fogja össze.
Most arra van szükség, hogy minél
több magyar hajtsa végre magában
azt a gyökeres változást, amellyel végérvényesen a becsület, a szorgalom
mellé állhat.”
(A jobboldal történelmi színre lép című
cikknek kivonatos ismertetése. Kiemelések
tőlünk. Szerk.)
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Évek óta viták kereszttüzében folyik XII. Pius szentté avatási eljárása

Ábel András (Sydney):

XII. Pius pápa a háború szorításában

A II. Világháború és a XII. Pius pápa - Eugenio Pacelli - halála után 65, illetve 52 évvel miért nyúlunk a fenti
témához? - kérdezheti az olvasó. Azért, mert amikor a jelenlegi pápa XII. Pius szentté avatása érdekében az első
lépést megtette, az egyházat támadó erők azonnal támadásba lendültek; tulajdonképpen mindkét pápa ellen.
A Sydney Morning Herald egy 2009.
decemberi számában olvasható Jeremy
Lawrence sydney-i főrabbi véleménye,
amely szerint XII. Pius „morálisan gyáva”
egyén volt, akinek szentté avatási eljárásának elindítása leértékeli a holokauszt
áldozatainak és azoknak a keresztényeknek az emlékét, akik segítettek nekik. A
rabbi véleménye általánosnak mondható
zsidó körökben. Általánosan azért bírálják a pápát, mert szerintük tudott a náci
tervekről, a római zsidók elhurcolásáról, és nem tiltakozott, még akkor sem,
amikor azokat teherautókon szállították
a Szent Péter téren keresztül.
*
A XII. Pius pápa elleni tüzet már a
negyvenes években begyújtották, és a
fentiek szerint még ma is ég. Ezekről
könyvek jelentek meg, mint például a
„Hitler pápája” - amelyről az Independent on Sunday napilap azt írta: „Ez egy
briliáns könyv, amelyet olvasni és ismét
olvasni kellene.”
Érdemes visszalapozni a naptárakban
néhány évet, hogy megérthessük az ügy
hátterét. Az 1929-ben kezdődött nagy
gazdasági világválság sok millió áldozata
között volt a német Karl Friedrich Otto
Wolff, mint állását elvesztett hirdetési
ügynök. Azokban az időkben lépett
barátságra Rudolf Hess-szel. Amikor
Hitlerből Führer lett, Wolff az SS kötelékébe lépve szolgálta hazáját Berlinben,
nagyokat ugorva a ranglétrán. A baj ott
kezdődött, ott lett fájdalmas, amikor az
őt négy gyermekkel megajándékozó feleségét egy ﬁatalabb nőre akarta leváltani.
Már mint SS-tábornok közvetlen feletteséhez, Heinrich Himmlerhez fordult a
válás engedélyezése érdekében. Himmler
az SS szolgálati szabályzatára mutatva
elutasította a kérést. Egy másik irodában
azonban a vágyait követő tábornok engedélyt szerzett, mert Hitlernek tervei voltak
vele, és így igen olcsó áron lekötelezte,
anélkül hogy Wolff erről tudott volna.
Himmler azonban sértve érezte magát,
és Wolff azonnal megkapta áthelyezését
Berlinből Milánóba, mint az Olaszországban harcoló SS-csapatok parancsnoka.
- Itt Wolffot egy időre magára hagyjuk, és
a pápaság ide vonatkozó szerepét futjuk
át egészen röviden. Természetesen úgy,
ahogy azt a „Nyugat” látja.
*
IX. Pius állítólag a felvilágosítás, a
liberalizmus és a demokrácia elleni aktivitásban jeleskedett. Ezt követően X. Pius
(1903-1914) állítólag a modernizációs
törekvések ellen harcolt még vehemensebben. XV. Benedek (1914-1922) alatt
ez a folyamat enyhült ugyan, de XI. Pius
(1922-1939) alatt az egyház a „fasiszta
fázisába” lépett, és a kommunizmustól
való félelmében a következő „fasiszta”
államokkal kötött barátságot: Spanyolország, Magyarország, Portugália, Olaszország és Németország. A Vatikán államtitkári pozícióját (amely a külügyminisztert
jelenti) Eugenio Pacelli töltötte be, aki
aztán XII. Pius pápa lett (1939–1958),
és akinek mindenekfeletti célja az egyház
hatalmának növelése volt.
Bár kérdéses, hogy a két világháború
közötti Magyarország fasiszta volt-e, de
innen kell elindulnunk. XI. Pius halálos
bűne volt, hogy Mussolinival tárgyalt, és
annak eredményeként 1929-ben a lateráni
egyezmény alapján megalakult a Vatikán
Állam. Pacelli nyolc évig volt pápai nuncius Münchenben és öt évig Berlinben.
Tökéletesen beszélt németül, és miután

pápa lett, német apácákat és német jezsuitákat vett maga köré. Ehhez párosult
még fegyelmezettsége, amely vetélkedett
a német fegyelmezettséggel.
XII. Pius és titkárnője, Pasqualina
nővér térdelve egymás mellett imádkoztak, amikor a pápa átsúgta: „Döntöttem,
nővérke, meggyőztél. A barátod jön be!”
Így lett Francis Spellman az új bíboros
Amerikában, aki Roosevelt elnök barátjának is mondhatta magát.
*
A háború alakulásával 1942 januárjában a németek 21 hajót süllyesztettek
el, februárban 27-et és márciusban már
50-et. Spellmant Roosevelt kineveztette az amerikai hadsereg állományának
vezető tábori lelkészévé 2700 pappal és
kétmillió katonával. Ez adta az alapot
Spellman behívására a Fehér Házba, ahol
Roosevelt előadta, hogy szabotőrök jelzik
a németeknek a hajózási forgalom adatait,
s így nagyok a veszteségek. Roosevelt
tudta, hogy Frank Costello mafﬁafőnök
Spellman miséire járó katolikus. Itt tenni
kell valamit! - A mafﬁával?...
*
Akkor nekem a pápa engedélye kell,
mondta a bíboros, és Rómába repült.
Ott először Pasqualinával tárgyalt, aki
megértette vele, se a pápának, se Rooseveltnek nem lehet nemet mondani. Így a
pápa megtudta a problémát, és üzenete a
következő volt: ez az ő dolga, erről nem
kell vele tárgyalnia. Spellman visszatérve találkozott Costellóval, aki a főpap
kérésére azt válaszolta, megtisztelve érzi
magát, hogy hazáját és egyházát szolgálhatja. Costello a börtönben ülő Charlie
„Lucky” Lucianóval, az amerikás olasz
mafﬁa leghatalmasabb főnökével tárgyalt
a hazaﬁas ügyről, s láss csodát, heteken
belül megszűnt a szabotázs. Amikor a szicíliai partraszállásra készültek, Lucianót
„áthelyezték”, és Szicíliában elkészítette
a partra szállást, közben bűnszövetkezetét
háborítatlanul működtethette börtöncellájából. Háborús érdemeiért cserébe
1946-ban Luciano 30–50 évnyi börtönét
elengedték.
*
1943 júliusában 500 amerikai repülő
bombázta Rómát, annak ellenére, hogy
Roosevelt megígérte a pápának, hogy
az nem fog megtörténni. A bombázásnak még vége sem volt, amikor a pápa
megkérdezte: - Mennyi pénzünk van a
bankban? Kétmillió líra, volt a válasz. Azt
zsákokba téve a pápa egy kocsiba szállt,
és hármasban - Pasqualina és a sofőr
- a bombázás színhelyére száguldottak.
Amikor a kocsi megállt, százával vették
őket körül „Il Papa! Il Papa!” kiáltozással.
A pápa utolsó kenetet osztott a pénz osztása mellett. Egy anya halott gyermekét
vette át, és átölelve áldotta meg a lerombolt utcán. Az éjt átdolgozva hajnalban
indultak vissza a Vatikánba, ahol egy
levelet diktált Roosevelt számára. Mindhiába. Augusztus 13-án ismét bombázás
érte Rómát, amikor a pápa maga köré kérte vezető embereit és kijelentette: - Amíg
én vagyok a szentatya, a Vatikán sohasem
fogja semlegességét megtagadni. 1943.
július 24-én a Duce leváltva, a fasiszta
párt betiltva, Badoglio marsall vette át
a hatalmat, miközben béketárgyalásokat
kezdett. Július 25-én Pasqualina megmondta a pápának: Hitler elrendelte,
jönnek érted, ha ellenállsz, lelőnek. Pasqualina közben belépőket hamisított zsidóknak, akiket a Vatikánban rejtettek el.
*

Szeptember 9-én a németek elfoglalták
Olaszországot. Hitler kikelt magából:
„Bemegyek a Vatikánba! Kihurcoljuk
őket, az egész társaságot! Nem lesz az
egyháznak még egy alkalma az állami
ügyekbe avatkozni! Eljön az idő, amikor
leszámolok a pápával!” A fentiek szerint
Mussolini leváltását Hitler a pápa számlájára írta. Hitler magához rendelte Wolffot
a „farkasbarlangba”, Kelet-Poroszországba: „Most, Wolff, speciális küldetésem
van számodra, ami az egész világra kiható
jelentőséggel bír. Ez egy kettőnk közötti
személyes dolog. Te sohasem beszélhetsz
erről az én engedélyem nélkül, kivéve az
SS legfőbb parancsnokát, aki mindenről
tud. Akarom, hogy csapataiddal, amíg
erős a reakció Badoglio árulása miatt,
foglald el a Vatikánt, mihelyst lehet,
és szerezd meg az értékes iratokat és
műkincseket, fogd le a pápát és a kúriát,
az ő biztonságuk érdekében, nehogy a
szövetségesek kezébe kerüljenek és politikai befolyást gyakoroljanak. A katonai
és politikai fejleményektől függően meg
lesz határozva, hogy Németországba hozzuk vagy a semleges Liechtensteinbe”.
Wolff a feladat nagysága és az SS-alakulatok rendkívüli igénybevétele miatt
hat hetet kért a tervek kidolgozására. A
tábornok még 1943 végén hazája vatikáni
nagykövetének segítségével bejutott a
pápához, és őszintén kifejtette, ha a szentatya kilép egy bizonyos mozgástérből,
az őt is bizonyos lépések megtételére
készteti, de megígérte, hogy a pápának
személyesen semmi baja nem fog történni.
*
Decemberben Hitler ismét magához
rendelte Wolffot, amikor az bejelentette,
hogy készen van a terve. Wolff kijelentette: „A fasiszták nem élvezik a nép
bizalmát, a háború kifárasztotta a népet.
Mussolinit utálják, a németeket nem szeretik. Az egyetlen nagy hatású intézmény
a római katolikus egyház, amelyhez az
olasz nők ragaszkodnak annak ellenére,
hogy a férfiak nem annyira fogadják
el a pápaság hatalmát. Az olasz nép
mindenáron védeni fogja az egyházat”.
Hitler megköszönte az őszinte beszédet,
és megkérdezte, mi az ő véleménye az
egész szituációról. Wolff arra kérte a
Führert, hogy adja fel a Vatikán-projektet. „A megszállás és a pápa deportálása
negatívan hatna az olaszokra és a német
katolikusokra otthon és a fronton, de az
egész világ katolikusaira is, még a semleges országokban is. Ezek a reakciók
nagyobb károkat okoznának, mint az esetleges előnyök, beleértve a zsákmányokat
is” - vélte a tábornok. Hitler elfogadta a
fentieket, a tervet így ejtették.
Kár, hogy a pápa és Wolff közötti
beszélgetésről nem tudunk többet, de
bizonyítottnak könyvelhetjük el.
A pápa Hitlertől való fenyegetettsége
miatt nem tudott hangot adni igazi érzelmeinek. Ennek ellenére több ezer zsidó
érdekében sokat tett és eredményes volt.
Ez derült ki Golda Meir volt izraeli miniszterelnök szavaiból is, amelyeket a
pápa halálakor mondott: „Ő fenntartotta
a béke legmagasabb ideálját, a béke nagy
szolgálóját gyászoljuk.” A dachaui koncentrációs tábor megmenekültjeinek esete
is ide illő, az ott sínylődő protestáns papok szidták a pápát és a püspökséget, azt
ﬁrtatva, miért nem fogják be a szájukat.
„Ők hősöket játszanak, és mi ﬁzetjük a
számlákat” - dohogtak, hiszen minden
tiltakozást rosszabb bánásmód követett.
*

XII. Pius

A pápa halála alkalmával a Washington
Jewish Post a következőket írta: „Senki
sem segített a zsidóságnak a legszörnyűbb
tragédiájának órájában olyan mértékben,
mint a pápa”. Pasqualina szerint a pápát
hibáztatják, de Roosevelt volt az, aki a
feltétel nélküli megadás követelésével a
háborút meghosszabbította, és a legyilkoltak számát így növelte.
Wolff nem sokkal a szövetségesek
beözönlése előtt újra találkozott a pápával, s előtte a Vatikán kérésére több
olasz politikust kiengedett a Gestapo
börtönéből. Az egyórás beszélgetés alatt
- 1944. május 10-én - Wolff azt is mondta
a pápának, hogy ő készen áll mindenre,
hogy a háborút minél előbb befejezhessék. 1945 februárjában Luigi Parilli báró
Max Weibel, a svájci biztonsági ezredes
segítségével ígéretet tett Wolffnak egy
svájci találkozásra Allen Dulles-szel, aki
az akkori amerikai felállásban a mai CIAnak megfelelő berni főnökséget képviselte. Dulles bizonyítékot kért: ha Wolff
tényleg olyan hatalommal rendelkezik,
hogy békekötésről beszélhet, bizonyítsa
be azzal, hogy szabadon engedi a milánói
börtönből Antonio Usmianit és Feruccio
Parrit. Négy napon belül a két fogoly
Zürich utcáin sétált. Dulles ezért komolyan vette az ügyet, és a gyorsvonattal
érkező civil ruhás Wolff-fal Zürichben
találkozott. Három whisky után éjfél felé
váltak el Dulles ígéretével, hogy jelentkezni fog. Az azonnali, feltétel nélküli
megadás ajánlatát Churchill és az angol
tábornokok lelkesedve fogadták volna,
ha Roosevelt nem tárgyal a szovjetekkel.
Sztálin nyetje azonban meghosszabbította
a háborút, és a hosszabbítás alatt a szovjetek lőtték a gólokat.
*
Wolff 1945. május 1-jén aláírója volt a
kapitulációs egyezménynek. A nürnbergi
perben a nyugatiak védték Wolffot, akinek a pápa is, Hess is referenciát adott.
Négy évet ült börtönben SS-tagsága miatt,
később 15 évet kapott zsidók Auschwitzba deportálása és más bűnök miatt, de
ebből is csak négy évet töltött le. 1971-től
visszakapta minden állampolgári jogát, s
aránylag békésen élte életét tévészerepléseivel. Nyolcvannégy éves korában a
dél-bajorországi Rosenheimben érte a
halál.
(A cikk a Magyar Nemzet 2010. április 3-i számában is megjelent. A szerző.)

...GYORSPOSTA...

- A román pártok és vezetőik
össztüzet zúdítottak Tőkés Lászlóra, az Európai Parlament (EP)
alelnökére. Tőkés július 22-én
tusnádfürdői előadásában kijelentette: miért
ne sikerülne Székelyföldnek kivívnia a területi
autonómiát, ha egy olyan, nagyságrendileg
Székelyföldhöz hasonló régió, mint Koszovó,
kivívta függetlenségét. A román média azt is
jelentette, hogy Tőkés szerint a székelyek követhetik a katalán modellt, utcára vonulhatnak,
ha szükséges. Az Európai Néppárthoz tartozó
PD-L európai parlamenti képviselője, Cristian
Preda szerint Tőkés nyilatkozata Székelyföld
autonómfájáról elfogadhatatlan, nem szolgálja
a román-magyar megbékélést (mti)
- A DUNA tv műsorvezetője, Menczer Tamás
interjúvolta Dr. Tanka Lászlót, az Amerikai
Panoráma főszerkesztőjét, a Magyarok a nagyvilágban c. könyv szerkesztőjét, a Világklub
alapító elnökét. Beszéltek a világba szétszéledt
magyarok helyzetéről, közösségeinek életéről
egy idegen kultúrában, értékeiről, alkotásairól.
Mindez az egyetemes magyar kultúra része.
Üzenete: az óhaza ne bánjék velük mostohán!
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Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

Dr. Lépine-Szily Alinka kitüntetése

P. Tóth Veremund OSB
Szily Alinka 1957-ben
parancsnoksága alatt a
érkezett São Paulóba.
Külföldi Magyar CserMint ahogy a többi 56készszövetség egyik
os menekült közül nagyon
legnagyobb leánycsasokan, gyerekekkel, fiapatává nőtte ki magát.
talokkal együtt, ő is csatVeremund páter remek
lakozott a már meglévő
kis vezetőgárdát tumagyar kolóniához. Alinka
dott belőle kinevelni.
belépett az akkor éppen 4
Tábortüzeink és a fogéves 36.sz. Dobó Katica
lalkozások alatt rengeleánycserkészcsapatba.
teg népdalt tanultunk,
A cserkészcsapatban ekmivel maga Veremund
kortájt született egy újdonság: a regösmunka. Már A kitüntetett tudós előad a díszvacso- páter is nagyon szerenemcsak népdaloztunk, rán, amikor a São Pauló-i magyar koló- tett népdalozni.
Fotó Piller G.
*
amihez Kodály / Bartók nia megünnepelte
Elgondolkoztam... Alinka velünk hol
hatalmas Népzene Tárából merítettük
az anyagot, de meg tudtuk szerezni a 4 ázott-fázott, hol izzadt trópusi cserkészkötetes Magyarság Tárgyi és Szellemi életünkben, verte a sátrat és gyűjtötte a
Néprajzát is, és abból tanulmányoztuk és rőzsét a tábortüzekhez... Mindezt pedig
ismertettük a cserkészeinkkel a magyar el kellett mondjam, hogy a továbbiakban
érthető legyen: miért érzem, hogy jogunk
népművészetet.
Ebbe a cserkészéletbe csöppentek bele van büszkélkedni vele? Tüstént jön erre
az újonnan érkezettek. Jelenlétükkel, a válasz: mert annyira közénk tartozónak
hibátlan magyar nyelvtudásukkal, Ma- érezzük!
Alinka elvégezte a brazil középiskolát,
gyarországról frissen hozott emlékeikkel
észrevétlenül gazdagították és emelték majd a São Pauló-i Állami Egyetem ﬁcserkészmunkánkat. Ugyanakkor - gon- zikus szakán végzett 1964-ben. 1965 óta
dolom - az, hogy itt, messze külföldön ezen az egyetemen dolgozik. Kutatási
is rögtön egy magyar baráti körbe kap- területe a kísérleti magﬁzika. 1972-ben
csolódhattak be és ráadásul ebben egy doktorált. 1993-ban egyetemi magánjó cserkészhangulat vette őket körül, tanár lett, majd 1996-ban versenypályátalán máris csillapította friss, fájdalmas zaton egyetemi tanári beosztást nyert el
és ezzel akkor a Fizikai Intézet egyetlen
honvágyukat.
A már komoly létszámú 36. Dobó női professzorává vált.
A São Paulo-i Állami Egyetem Fizikai
Katica csapat tehát tovább erősödött, és

Intézetének (Instituto de Física, Universidade de São Paulo - USP) Magﬁzikai
Laboratóriumában a 70-es évek közepe
óta működik egy Pelletron 8 UD Tandem
Van de Graaff gyorsító. Alinka ezen végzi
kísérleti munkáját, és 2007 óta a laboratórium igazgatója.
Családjában régi hagyomány a tudomány művelése. Dédapja, Nagyszigethi
Szily Kálmán nyelvész, ﬁzikus, analitikus és tudománytörténész, a Budapesti Műegyetem (BME) rektora, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
főkönyvtárosa és főtitkára, és a Természettudományi Közlöny alapítója volt.
Nagyapja, ifj. Szily Kálmán ugyancsak
a BME rektora, majd államtitkár. Úgy
az idősb, mint ﬁa, ifj. Szily Kálmán az
Akadémia rendes tagjai voltak. Édesapja,
Dr. Szily József mérnök, aki a II. Világháborúban életét vesztette, szintén a BME
tanára volt.
Alinka nem esik messze családjától.
110 cikke jelent meg neves tudományos
folyóiratokban. A magfizika területén
közölt cikkei nagy nemzetközi visszhangot váltottak ki. 40 éve folyamatosan
oktat. Irányításával számos mesterfokú
diploma és PhD dolgozat született. Kapcsolatot tart fenn magyar kutatókkal és
ﬁgyelemmel kíséri a magyar tudományos
közéletet. Franciaországban és Németországban is végzett tudományos munkát.
Gyakran látogat Magyarországra kutatási
munkáin adódó együttműködései során és
konferenciák alkalmából is.

2 érdekfeszítő előadás a Buenos Aires-i
Magyar Irodalmi és Kultúrtársaságban

Szakály Ágnes hangversenyturnéja két országban
A magyar nagykövetségen megtartott magas színvonalú és sikeres hangversenyén kívül az Ars Hungarica meghívására érkezett Szakály Ágnes kiváló
cimbalomművésznő még több ízben fellépett Argentínában és Montevideóban is, az Uruguayi Magyar
Otthonnal közös rendezésben.
Első a rgent í nai
koncertjét San Fernando város szponzorálásával egy helybeli szép templomteremben tartotta meg
június 12-én, részben
szólójátékkal, részben Leidemann Sylvia kíséretével virginálon. Ezt a hangversenyt megismételték
Szakály Ágnes hangol
június 18-án a Juan
José Castro konzervatóriumban, ahol egyúttal Szakály
Ágnes rövid cimbalomtanfolyamot is tartott számos
növendék részére. Szereplését június 19-én fejezte be a
Hungária egyesület nagytermében, ahol - valószínűleg
első alkalommal Argentínában - egyidejűleg három
cimbalom-előadót hallgathattunk meg, Lea Prime és
Fernando Olmedo argentin művészek szereplésével.
Dunántúli néptáncok, Berlioz Rákóczi indulója, Erkel
Ferenc és Allaga Géza művek, egy, két vagy három
cimbalmon, Leidemann Sylvia kíséretével virginálon
egy érdekes és változatos programot nyújtottak a számos
közönségnek.
Június 20 és 22-e között Szakály Ágnes Montevideóban szerepelt. Teljesen telt ház előtt a Zeneművészeti
Főiskola nagytermében egy magyar ének-zene-táncest
keretében, ahol fellépett a Kárpátia kórus Carlos
Correa de Paiva vezénylésével (ők az Ars Hungarica
meghívására a Bartók Emlékévben, 2006-ban szerepeltek Buenos Airesben a Centro Naval dísztermében) és a
Tündérkert néptáncegyüttes is. Ezen kívül két masterclasst tartott a Főiskola növendékei részére. Az uruguayi
vendégszereplését egy, a Magyar Otthonban megtartott
vacsorával egybekötött szólókoncerttel zárta.
Székásy Miklós

A magyar jezsuiták latin-amerikai működése
A Magyar Irodalmi Kör idei első előadását
Dr. Székásy Miklós tartotta meg június 5-én
a fenti címmel. A XVII.-XVIII. században a
jezsuiták célja elsősorban az indiánok megtérítése volt, de a munkájuk alapján az európai
kultúra más megnyilvánulásait is terjesztették, a földműveléstől és állattenyésztéstől
a képzőművészetig és főleg a barokk zene
ismertetéséig, amelyben az indiánok valóságos
mesterek lettek. Nagyon sok magyar jezsuita
Dr. Székásy Miklós a jezsuitákról, sok érdekes adattal dolgozott kiemelkedően, köztük Brentán KáFotó Jakab roly térképész és indián nyelvek tudósa, Asperger Zsigmond, az orvosi tudomány képviselője,
Limp Ferenc történész és földrajztudós, Éder Ferenc, a szokások és
környezetük legjobb megﬁgyelője és Orosz László, tudós, egyetemi
rektor és a dél-amerikai missziók nagykövete az európai udvaroknál és
a Vatikánnál. A zenés példákkal illusztrált, nagy érdeklődéssel követett
előadáson a magyar nagykövet, Dr. Varga Koritár Pál is jelen volt.

Humor az ún. „szocialista” - olvasd
kommunista - rezsimekben

Az Irodalmi Kör
idei előadássorozatának sikeres első
két alkalma után a
meghittebb (melegebb!) fölső szobában beszélt spanyolul augusztus 14-én
Dr. Várnagy Tamás, szintén kitűnő
fölkészültséggel, a
közép- és kelet-európai kommunista rezsimek tiltott de léte-

2010 áprilisában Alinka levelet kapott
a Magyar Tudományos Akadémia - Magyar Tudományosság Külföldön elnöki
bizottságától:
Tisztelt Lépine-Szily Alinka Igazgató
Asszony!
Örömmel értesítem, hogy a „Magyar
Tudományosság Külföldön” - Elnöki
Bizottság 2010. április 20-i ülésén Arany
János érmet ítélt Önnek, amellyel határontúli magyar kollégák a magyar
tudományosságért kifejtett eredményes
tevékenységét ismerjük el.
A díj átadására Budapesten, az Akadémia közgyűlése keretében kerül sor
május 4-én.
Mivel Alinka a megadott dátumra nem
tudott átutazni, alkalomadtán átveszi a
nagy kitüntetést egyik következő magyarországi látogatásakor. Addig is a kolónián
belül ünnepeljük és gratulálunk! 

Dr. Lépine-Szily Alinka a Magyar Ház igazgatósága körében: bemutatja Hegyi Ferkó; jobbról ülve
Kapos László, a Magyar Ház igazgatója Fotó Piller G.

Szent László ebéd,
lovagavatással
Július 4-én rendezte meg a Szent István
Kör a hagyományos Szent László megemlékezésére tartott díszebédet a Szent
László Iskolában. Ez alkalommal az iskola
névadó védőszentjének tiszteletére egy 40
tagú kisiskolás énekkar lépett föl, gitár és
furulyakísérettel, az igazgatók, tanárok és
szülők jelenlétében. Magyarul is énekeltek, mégpedig meglepően jó kiejtéssel.
Kiérdemelték a tapsot!

40 elemista énekel a védőszent tiszteletére

Fotó Jakab

A közszeretetnek örvendő özv. Benedek Lászlóné Micsinay Máriát a
Szent László Társaság és Rend lovagjává
avatták. v. Ladányi Domonkos megható
szavakkal vezette az eskütételt.

A hallgatóság jól szórakozott

Fotó Jakab

ző politikai humoráról. A
rutinos egyetemi tanár élvezetes dikcióval és meggyőző előadási modorral megnyerte a csípős hideg ellenére összegyűlt hallgatóságot. Előadásának szövegét
kivonatosan közöljük a SP
2.o.-on. Ajánljuk!
A sikeres előadó megérdemelte a díszdiplomát... Fotó Jakab

b.-j.: Redl Erzsébet, lovag Benedekné Mária, Honﬁ
János, v. Ladányi Domonkos
Fotó Jakab

Redl Erzsébet immár betegségéből
fölépülve mindenki nagy örömére részt
vett az ünnepségen.
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Így élünk, éldegélünk . . .
Ha lassan is, de azért
visszaáll az időjárás órája.
Árvizek, jégverések földcsuszamlások
után most végre talán békésebb időszak
köszöntött ránk. Reménykedünk, hogy
a természet valamit kárpótol a tavaszi,
nyári szenvedésekért. Az árvízkárosult
családoknak tető kell a feje fölé, mire
megjön a fagy.
Hála Istennek az új kormány nem
csak szavakban áll a kétségbeesett családok mellett. Rajta tartja a szemét a
segélyek elosztásán, a helyreállításokon.
Meglepő gyorsasággal folynak a rom
eltakarítások, és a legtöbb helyen már
emelkednek az új házak. Elmondhatjuk:
a helyreállítás üteme igazi magyaros
tempóban halad.
Igaz, a munkanélküliségre kárhoztatott építőiparosoknak már égett a keze
egy kis munka után. Számukra - bármi
furcsa is leírni - a természeti csapás nem
okozott nagy bánatot. Ahogy a szólás
tartja: minden rosszban akad valami jó is.
Sok igazság van abban, hogy szélviharok
idején az üvegesek tudnak a legszebben
fütyörészni... A száz éves vályogházak
helyett most komfortos, korszerű lakásokat kapnak a szerencsétlenül jártak,
ez sokat enyhít az elvesztett javak miatt
érzett bánatban.
A segítségnyújtás több tételből áll
össze. Nagyrészt a hazai és nemzetközi
összefogásból származó adakozások, a
biztosítók által adott összegek, valamint
a kormány nyújtotta pénzekből kerekedik
ki az újjáépítés költsége. A munkák szervezésében az önkormányzatokra hárul a
legtöbb feladat. Az árvíz okozta gondok
enyhítése, a helyreállítás tehát egyelőre
jól halad. Ennek legbiztosabb jele az,
hogy a liberális média egy szót sem szól
a munkák állásáról.
Annál nagyobb a sziszegés, prüszkölés
a leváltások miatt. Sok jó kádernek borul
be az ég mostanában. Pedig a régi, jó,
szocialista vezetés alaposan bebiztosította
őket. Abban a hitben ültek székeikben
a rokonok, haverok, üzlettársak, hogy a
csillagászati végkielégítések kiﬁzetése
miatt nem tudják majd őket elmozdítani
a jól ﬁzető állásokból. Az Orbán-kormány
azonban egyetlen huszáros suhintással
átvágta a gordiuszi csomót. Úgy vették
el súlyát a bebetonozott törvénynek,
hogy új törvényt hoztak, ami arról szól,
hogy a végkielégítések kettő millió Ft.
felett 92%-os adó alá esnek. Így aztán
a százmilliós végkielégítések az állam
kasszájába szállnak vissza. Maximálták
az állami alkalmazottak ﬁzetését is kettő
millió forintos plafonban.
Mindebből nagy vihar támadt abban
a bizonyos egy pohár vízben. A felháborodás Simor Andrásra, a Nemzeti Bank
elnökére hegyeződött ki - mivelhogy
nyolcmillió nyolcszázezer forint a havi
jövedelme és őt érinti legfájdalmasabban
az új törvény. (Megjegyezendő, hogy az
USA jegybank elnöknek sincs ilyen magas
havi jövedelme). Ezért a liberális média
Simor védelmére kelt. Egyes ellenzéki
nyilatkozatokban már boszorkányüldözést
emlegettek és az IMF-fel riogattak, mint
valami szigorú nagybácsival, aki most
nagyon meg fog haragudni ránk és elporol
mindenkit, Orbán Viktortól kezdve egészen a sírásókig.
Nem is kellett sokáig várni. Egyszer
csak betoppantak az IMF komor arcú
ellenőrei és nyomban rosszallásukat fejezték ki amiatt, hogy egy ilyen remek
embernek, mint Simor András, meg
akarják kurtítani a ﬁzetését. Mindezt megtetézte annak a döntésnek a híre, hogy az
új kormány a bankokra 200 milliárd forint
rendkívüli adót akar kivetni, miközben
az IMF újabb lakossági megszorításokat
javasolt.
Ez a bejelentés már istenkáromlással
felérő cselekedetnek minősült. S akkor

még Orbán Viktor miniszterelnök kerek
perec kijelentette: az IMF-fel kötött
szerződés októberben lejár. Nem kívánják
azt megújítani. A felvett adósságot viszont
törleszteni fogjuk, de nem az IMF-től
kapott újabb kölcsönből.
Szörnyű haragra gerjedtek erre a tanácsadók és az ellenőrök. Úgy itt hagytak
bennünket, mint Szent Pál az oláhokat. A
tárgyalások megszakadására rögvest beindult a liberális média gőzhengere. Csak
úgy sorjáztak a külföldi lapokban megrendelt cikkek, amit a hazai sajtócézárok, jó
szokásukhoz híven, azonnal idéztek. Hogy
lám, a Financial Times-ben mit írnak rólunk! Sőt, már a New York Times is azt
mondja, hogy csőd szélére kerülhetünk!
A Der Standard pedig egyenesen Simor
András elleni támadásról tudósított. Aztán
jött az idézet a Washington Postból…
A nagy felhajtás nyomán már másnap
több mint tíz forinttal esett a HUF értéke.
Erre lett aztán igazi lárma. Mondván: na
tessék. Itt van az eredménye a szembeszállásnak! A devizahitelesek kamatai
elkezdtek növekedni. Már olyan nyilatkozatok is megjelentek, hogy Orbánék két
hónap alatt tönkretették az országot.
Orbán Viktor ezalatt Berlinbe látogatott, ahol Angela Merkel asszonnyal
találkozott, aki jó lépésnek nevezte a
bankok megadóztatását. Sőt kilátásba helyezte, hogy Németország is követni fogja
a magyar példát. A hírre elindult a forint
árfolyama fölfelé. És már olyan írások is
megjelentek konzervatív lapokban, internetes hírportálokon, amelyek a magyar
kormány bátorságát dicsérték azért, mert
szembe mert szállni az IMF hatalmával.
*
S itt adódik az a kérdés, hogy: jó-jó,
de honnan lesz pénz, ha elakadnánk a
nemzeti jövedelemnek majdnem 80%-át
kitévő kamattörlesztésekkel? Erre nézve
sajnos csak pletykákról tudok beszámolni.
Állítólag a kínaiak húznak ki bennünket a
pácból, ha nem jól alakulnának a dolgok.
Ezt a feltevést többen is arra alapozzák,
hogy a választásokat megelőzően Orbán
Viktor Kínában járt s ott több magas rangú
vezetővel tárgyalt.
Így van-e vagy sem, a hírt ebből a
tudósítói székből sem megerősíteni, sem
cáfolni nem tudom. Annyit talán meg
szabad kockáztatni, a nagy bátorság láttán
- ami azért elég ritka dolog nálunk -, hogy
valami új rokonnak kell lenni a láthatáron.
No és ugye a népi bölcsesség: Nem zörög
a haraszt, ha nem fúj a szél…
Amíg a bankok körüli háború dúlt, a
közvélemény-kutatók sem tétlenkedtek.
Gyors felmérést végeztek a lakosság
körében és kiderült, hogy az új kormány
népszerűbb, mint a választások előtt. Az
ellenzék pedig még lejjebb csúszott. Erre
a hírre aztán a forint visszaállt a korábbi
szintre és egyelőre vége szakadt a nagy
felháborodásnak.
*
Amíg ez a kis gazdasági belháború
dúlt, mozgott-mozgolódott a magyar közélet más szeglete is. Minden napra jutott
egy-két letartóztatás. Újabb információk
láttak napvilágot a Sukoró ügyben. Ezek
szerint nem a botrányos földcsere ügylet
volt itt az igazi nagy biznisz, hanem az a
húsz milliárd forintnyi támogatás, amivel a kaszinó építését akarták „segíteni”
Gyurcsányék-Bajnaiék.
Álljunk meg itt egy picit. Akarvaakaratlan el kell ezen gondolkodni: Vajon
létezik-e mégegy ország rajtunk kívül,
ahol százmilliós veszteséggel cserélnek
állami földeket és húsz milliárddal támogatnának egy magán kaszinóépítést? Hát
nálunk kis híján ez is sikerült…
Feltehetően ezt és az ehhez hasonló
ügyeket sokallták meg az ügyészek, és
még a választások előtt az asztalra ütöttek.
Eddig és nem tovább! Ennek szellemében működik most az újonnan felállított
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... (levélrészlet Magyarországról)
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, s - ha
minden igaz - végére járnak ezeknek a
krimikbe illő történeteknek. Munkában
nem lesz hiányuk, az biztos. Itt van
mindjárt a kormányzati negyed építésének ügye, amire százmilliók folytak el
és egy téglát nem tettek arrébb. Itt van a
Guinness-rekordokba illő metróépítés,
és sok más „jótétemény”, hogy a kórházi
széfeket már ne is említsük!
Nem csoda, hogy ezek után a tanácsadók, tanulmányszerzők, időjósok és
egyéb szélhámosok felszisszennek, mint
akiknek a körmére léptek. Olyan pókhálókba piszkált bele az Orbán kormány,
amelyek évtizedek alatt szövődtek és
eddig érinthetetlenek voltak. Ezeknek a
pókhálóknak a szálai többnyire New Yorkban vannak elkötve, s ha csak egy szálat is
megérintenek ott, akkor nálunk rezeg az
egész háló! Ezért születnek egyre-másra
a különféle károgó hangvételű elemzések
a nagyhírű orgánumokban.
Azért elmereng ám ezen a gondolkodó magyar. Hogy a csudába van ez,
hogy egyszerre ilyen fontosak lettünk
s aggódnak értünk? Érdekes módon, ezek
a nagynevű lapok egyetlen sikkasztásról,
csalássorozatról, felelőtlenül felvett milliárdokról egy árva betűt nem írtak, amíg
a szociálliberális kormány volt hatalmon!
Ebből is kitűnik, hogy nem lesz olyan
egyszerű ez a nagytakarítás, mint ahogy
az első nekifutásra látszik. Lesznek itt
még nem várt meglepetések, taposóaknák,
gondosan eltakart vermek...
A közhangulat azonban most a takarítók oldalán van, és ezt ki kell használni,
amíg tart ez a bizalmi tőke. Úgy tűnik,
élnek is a lehetőséggel a kormány berkeiben. Kétharmados többség birtokában
sok mindent megtehetnek! Eltörölhetik
a véget nem érő vitákra okot adó jogszabályokat, amelyek révén hónapokon át
folyt a szócséplés - minden eredmény
nélkül. Legszebb példa erre, hogy egyetlen határozott döntéssel csökkentették a
parlamenti képviselők létszámát, amiről
húsz éven át csak vitatkoztak. A kétharmados parlamenti többségnek nagy ereje
van, ha azt jól használják.
*
Természetesen a Fideszesek se földreszállt angyalok. A kétharmados többség
birtokában bebiztosítják magukat, amenynyire lehetséges. Ennek tudható be, hogy
Sólyom László köztársasági elnököt már
nem kívánták újabb öt évre megválasztani. Pedig Sólyom László igyekezett az új
időknek megfelelni.
Az igyekezet és a hallatlan alkalmazkodási képesség nem fért bele a Fideszes
elképzelésekbe. Aki ui. hamar véleményt
tud váltani, az az első szélfúvásra már új
takaró után néz. Ezért Schmitt Pált, az
egykori vívó aranyérmes olimpiai bajnokot (1968-1972), illetve Olimpiai Bizottsági tagot, nagykövetet, EU-parlamenti
képviselőt, továbbá újdonász magyar
országházi elnököt jelölték köztársasági
elnöknek, és természetesen gond nélkül
meg is választották.
Így lett Schmitt Pál köztársasági elnök. Akiről azt érdemes tudni, hogy népszerű. Sokoldalú sportdiplomata ismeretekkel rendelkező tisztviselő volt, akit a köznép csak Schmitt Paliként ill. Smiciként ismer. Ettől a Smicizéstől, Palizástól bizony
nehezen fog megszabadulni - ha egyáltalán meg kell ettől szabadulni. Mindenesetre nagy elnöki tekintélyre egyhamar
nemigen tarthat igényt. A sportbarátok,
szurkolók ahhoz vannak szokva, hogy
Paliként emlegetik, akivel le lehetett ülni
egy sörre, ha úgy hozta a véletlen. Hogy
ez miként változik majd meg, ha ezután
kilép a Sándor palotából - az már jövő
zenéje. Mindenesetre Schmitt Pál nem
lesz a kormány döntéseinek kerékkötője,
az egyszer biztos. Efelől nem is hagyott
kétséget székfoglaló beszédében.

Sólyom László annak idején ellensúlyként jelölte meg köztársasági elnöki
szerepét. Mint aki a pártok felett áll, s
ellensúlyt képez. Schmitt Pál most egyensúlyt emlegetett. Ebben az egyensúlyozásban bizony mind a kormánynak, mind
a köztársasági elnöknek jól kell tudni
mozogni… No és Schmitt Pál karrierjét
se szabad feledni. Úgy ívelt felfelé a
pályája, mint egy kilőtt űrrakéta. Jóformán bele se tanult a házelnöki szerepbe,
ami amúgy elég macerás dolog, mert
nem lehet elbóbiskolni. Figyelgetni kell,
ki következik felszólalásra, s azt is, hogy
egyáltalán a bejelentett témáról beszél-e
az illető képviselő? Ha nem, akkor meg
kell vonni tőle a szót, stb. Ezek a feladatok kissé zavarták a „mi Palinkat”. No de
ez már a múlt. Köztársasági elnökként
ilyen piszlicsáré dolgokkal már nem kell
bíbelődnie. A mostani székben a hallgatás már felér a feladatok teljesítésével.
Vélhetően nem is várnak tőle többet.
A beiktatására az ellenzékiek közül
egyedül csak a Jobbikosok mentek el.
A szocialisták dörmögtek valamit, hogy
későn kapták a meghívót. Az elempések
pedig arra hivatkoztak, hogy nem mennek
oda, ahol nem látják őket szívesen. - Ezek
a kis epizódok nagyjából lefedik a pártok
állapotát és a nemzeti összefogást építő
törekvéseiket, amiről olyan nagy hévvel
tudnak szónokolni.
*
No és akadt itt még egy gyors törvény, amit nem lehet szó nélkül hagyni.
Az új kormány a holokauszt-tagadását
szankcionáló törvényt kiegészítette azzal,
hogy aki a kommunizmus bűneit tagadja,
az is hasonló sorsra jut! S lám, mit tesz
Isten. Elsőként Biszku Béla 56 utáni
belügyminiszter akadt fenn a hálón, aki
a TV nyilvánossága előtt az ötvenhatos
szabadságharcot ellenforradalomnak
nevezte. Fel is jelentették a Jobbikosok
azon melegében. Lám, így múlik el a világi dicsőség! Ki gondolta volna ezt, akár
egy évvel ezelőtt? Kíváncsian várjuk, ki
szabják-e rá a három év börtönt?
*
Határainkon kívül kedvezően alakult
a politikai forgószínpad. Szlovákiában az
öklét rázó Ficót elfújta a választási szél.
Az új koalíciós kormány reményekre jogosít, s remélhetőleg megoldódnak a szlovák-magyar ellentétek. Ami meglepetést
okozott: A Magyar Koalíció Pártja kiesett
a szlovák parlamentből. Bejutott viszont
A Híd néven indult szlovák-magyar
párt, amit Bugár Béla, a MKP-ből kivált
egykori elnök alapított. A dologban az a
meglepő - és kellemetlen -, hogy a magyar
média a Magyar Koalíció Pártját támogatta és Bugárékról egy szót sem ejtett!
Márpedig Bugár Béla nagyon helyén látta,
hogy itt és most nem a széthúzás, hanem
a szlovák-magyar összefogás teremthet
nyugalmat. Meg is jutalmazták a szavazók
mindkét oldalról.
Romániai barátainknál most tuszkolják le az IMF békát a torkukon. Lesz
nadrágszíjhúzás!
Barkuti Jenő

Aranyköpések
- Az idegbaj öröklődő
betegség. Én is a gyerekeimtől kaptam.
- Ha még egyszer élnék, ugyanezeket a hibákat követném el, csak
hamarabb.
- Ha véghezviszed a lehetetlent, a főnököd felveszi a napi teendőid közé...
- Mindig így fogsz szeretni? - Mindig.
Csak lehet, hogy nem mindig téged!
- Annyit olvastam a szesz és a dohányzás
káros hatásáról, hogy elhatároztam, abbahagyom az olvasást!
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FIGYELEM!

Változás a Könyvtár
nyitvatartásában!
A Hungária Könyvbarátok Köre kölcsönkönyvés levéltár (HKK) változtat a közönség-szolgálatra szánt nyitvatartási óráin: szeptembertől
kezdve a hó második és negyedik péntekén (páros péntekeken) 19 és 21 óra közt várjuk a kedves
érdeklődőket!
Telefon sürgős esetekre: 4798-2596

Mit hallott az
AMH ?
Elhalálozások

- Közöljük, hogy július 6-án 89. évében Veveyben elhunyt
Vajay Szabolcs, a Johannita Rend t. kommendátora, akinek sok tisztelője van Buenos Airesben. Sok évvel ezelőtt
költözött át Svájcba, de a kapcsolat nem szűnt meg. Ezúton
fejezzük ki részvétünket a gyászoló családnak.
- Újságunk egyik alapító védnöke, Eickertné Rubido-Zichy Antoinette Toncsi augusztus 13-án rövid de intenzív
szenvedés után meghalt. A másnapi ravatalon számtalan
rokon, barát és ismerős gyülekezett búcsút venni tőle. Az
AMH jelen volt, és ezúton is csatlakozik a részvétnyilvánításokhoz. Nyugodjék békében!
- özv. Mizsey Péterné Mária augusztus 12-én meghalt.
- Barczikay Klári hősiesen bírta sokoldalú betegségét szívbaj, enyhe Parkinson, áttételes tüdőrák. Otthonában
ápolták. A gyors halál megváltás volt. Ahová költözött,
nincs többé szenvedés.
- Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én meghalt
özv. Grabner Lászlóné Nóra. A kegyetlen rák túlzottan
elburjánzott. A kolóniánkban népszerű Grabner és Ferenczy
családok baráti köre búcsúztatta augusztus 16-án.

Betegeink

- Szabó Éva AMISZ elnök unokák lefektetésekor a fölső
ágy létrácskájáról lefelé lépve az utolsó fokról lecsúszott és
rázuhant jobbkezére. Csuklója csúnyán, több helyen eltört,
az operáció után az érzékeny izület hosszú hetek gipszét
és utána huzamos rehabilitációt igényel. Türelmet és gyors
javulást kívánunk a mozgékony elnökasszonynak, hogy
minél előbb fölvehesse újból tevékenységeit - és a szeretett
lövészetet!

SZERKESZTŐI ÜZENET

- Az Olvasók ﬁgyelmébe ajánljuk a mellékletet.
Ez a Magyar Közlöny júniusi 4-i számának fakszimiléje,
amely az aznap hatályba lépő törvény szövegét tartalmazza. A törvényt az Országgyűlés a 2010. május 31-i
ülésnapján fogadta el. Mindnyájunkat érint!
- ÚJDONSÁG: SPORTROVAT. E számtól kezdve
olvasóink követhetik a kiemelkedő magyar sporteredményeket Kovács Attila magyarországi tudósítónk
beszámolója kapcsán (l. HUFI 4.o.).
- A szerkesztő szeretne a közeljövőben egy
AMH-ra vonatkozó vélemény-kutató körkérdést
beindítani. Néhány egyszerű kérdést tennénk föl az
Olvasóknak, azzal a kettős kéréssel, hogy egyrészt válaszoljanak, másrészt fontolják meg válaszukat olyan
értelemben, hogy ezektől függően lehet az újság tartalmát módosítani. Pár percet venne csak igénybe, de
munkánkban nagy segítséget jelentene, ha az olvasók
zöme megadja véleményét. Névtelenül is lehet. Ennek
értelmében a novemberi számhoz röplapot csatolunk
1 AMH-nak címzett borítékkal, azok számára, akiknek
nem lehetséges válaszukat e-mailen vagy telefonilag
megadni. Előre köszönet a közhasznot elősegítő együttA szerkesztő
működésért!

Események

- özv. Göndör Józsefné, sz. Ertl Emma
augusztus 12-én töltötte be 103. életévét,
teljes testi és szellemi
épségben. Ünnepelték
3 lánya, egy fia, 10
unokája és 9 dédunokája. Gratulálunk!

- Kerekes Ági június végén elvitte Kati unokáját Calafatéra
15. születésnapi ajándékként. Az utat Kerekes Miki tökéletes szakértelemmel állította össze, ott meg minden hihetetlenül szép volt, a tájakat csak csodálni lehetett. Az egyik
csúcspont volt a Holzmann Gusztiéknál tett látogatás, ahol
a hagyományos, szíves magyar vendéglátásban részesültek.
Egy alkalmazott elvitte Katit egy hosszú lovagló kirándulásra 8 kutya kíséretével, még nagy nyulat is fogtak!

Esküvő

Az egész Zaha család
nagy örömére július
17-én, Budapesten
Zaha Eszti és Mallát Ádám összeházasodtak. A polgári
esküvő után egyenesen Madagaszkárba
költöznek, mivel Esztit oda helyezte át a
munkaadó cége. Buenos
Airesből Letti nagymama
és édesanyja, Alexandra, Németországból
Dóryné Paulette koccintottak egészségükre.
Molnár Gyula MSZP
országgyűlési képviselő,
Újbuda polgármesterétől
szívélyes gratuláló lapot
kaptak.
← Eredeti esküvői jármű

Születések

- Július 21-én a belga nemzeti ünnep
meghozta a Van Hyfte családnak Rozika mellé a kis Sára Lujzát 3170 gr és
50 cm-rel. A boldog szülők Csereklye
Zsóka Kata és Jan Van Hyfte ígérik,
hogy nemsokára elhozzák bemutatkozni a Hungáriába. Várjuk!

Utazók

- Bonapartian Edi augusztus 5-én indult 3 hétre Magyarországra és Erdélybe, ahol tánctáborban, továbbképzésen
vett részt, később pedig Budapesten a Vendégségben
Budapesten-programon. Ide dél-amerikai koordinátorként
kérték föl. A brazíliai Zrínyi együttes és a venezuelai
Gyöngyösbokréta együttes képviselték a dél-amerikaiakat.
Edi már zsebben újabb látogatások szerződésével tért haza.
Gratulálunk! Ügyes ﬁú!
- Gorondi Pálné Orsi szeptember 30-án a 3 kislányával
érkezik közénk, hogy a gyermekek gyorsan magukba szívják
a spanyolt. Közben a kolónia és a nagyszülők nagy örömére
minden aktivitásunkban részt vesznek. Isten hozza meg
őket egészségben!
- Kesserű Gábor pólózni indult Magyarországra, ahol a
magyar válogatottba meghívták, hogy európai játékokon
részt vegyen. Gratulálunk, és várjuk beszámolóját!
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↑ Holzmann Guszti
volt cserkészünk

- Luraschi Steﬁ befejezte 5 éves
tanulmányait Budapesten, és most
eljött Buenosba tovább tanulni.
Reméljük, gyakran köszönthetjük
körünkben!
← Luraschi Steﬁ, Budapesten
- Kedves látogatók jöttek Erdélyből
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Matematika és Informatika tanszékének tanári köréből a Hungáriába Dr.
Kovács Lehel és Dr. Györﬁ Jenő személyében, akik a
Mindszentynumban kaptak szállást. Egy, a vágás/lefedés
(cutting/packing) problémáival foglalkozó színvonalas
nemzetközi konferenciára, az ESICUP-nak 7. tekintélyes tudományos rendezvényére érkeztek előadónak a diofantoszi
egyenletek megoldásairól. A Hungáriában néhányan koccintottunk velük június 4-én borocskával és empanadákkal.
Üzenetük: „Legszebb emlékeink között tartjuk számon a
Buenos Aires-i magyarok szíves vendégszeretetét, és elismerésünket fejezzük ki ezúton is az argentínai magyarok
érdekében végzett kitartó és önzetlen munkájukért.” Sajnos
vágyuk nem teljesült, nem jutottak ki Czetz János sírjához.
Majd legközelebb!
- Születésnap
ünneplés:
Szilágyi
Péterné
Analy
születésnapját
ünnepelte meg
július 29-én
az Oleanderek
körében

†
Augusztus 13-án hosszú betegség után meghalt

Barczikay Klára
Nyíregyháza, 1932. április 10 Buenos Aires, 2010. augusztus 13

Gyászolják:
Gyermekei Gyöngyi és Attila
Menye María Belén Rozlosnik, veje Carlos Paes és
unokái Jorge és Estefanía
Testvérei Mária és Tamás, unokahúgai JeszenszkyBöhm Márta és Zsuzsanna, unokaöccsei Barczikay
Juan Manuel és Jeszenszky-Böhm Attila
Sógora Jeszenszky-Böhm Attila, sógornője María
Angélica Calvosa

Nyugodjék békében!
EZ-AZ

- A F.A.C. (Federación Argentina de Colectividades)
beindítja a „Miss Colectividades de la República Argentina 2010” vetélkedést. Fölhívást intézett az összes
etnikai csoport intézményeihez, hogy vegyenek részt ezen
a szépségkirálynő versenyen, amely első ízben kerül megszervezésre és évente lesz szeptember-október hónapokban.
Az Argentínában honos kolóniák mindegyike küldhet egy
résztvevőt. A terv szerint ez a verseny az egyik legfontosabbá nőné ki magát Argentínában, a keretet hozzá egy nagy
ünnepség fogja nyújtani, a nyertes pedig értékes díjakra
számíthat. Föltételek: Kor 17-27 éves, minimum magasság 1,65 m, hajadon, avagy gyermektelen elvált asszony,
az etnikai csoportjának hazájából származó kell legyen
apai vagy anyai ágon. További információkat az AMISZ
vezetősége nyújthat.
- Újságunkban sok szó
esett már
a Bicentenarioról, a
nagy fölvonulásról…
Azonban
nemcsak a
bevándorolt
- immigráns - etnikumok vonultak föl, hanem azt megelőzően
a bennszülöttek is - hiszen övék volt ez a föld a fehér ember
XVI. századbeli „betörése” előtt… Az Olvasólevelek oldalán láthatunk képet egy ilyen „testvérünkről”.
- Az AMISZ Vezetőség úgy határozott, hogy a Város által
a Bicentenario kapcsán, a kultúra-terjesztés terén kitűzött
érdem-éremre nem privát személyt, hanem intézményt
jelöl, mégpedig az érmet a kiválóan szervező ARS HUNGARICA kapja. A kitüntetett szeptember 4-én veszi át a
medáliát. A Város ezt szimbolikus aktusnak minősíti, nem
„jutalomnak” bármiféle teljesítményért.
- Örömmel értesültünk, hogy a magyar nagykövet felesége, Varga Koritárné Betty asszony remekül integrálódott
a Coral Hungariába. Lelkesen részt vesz a próbákon, és
mindenkit, akivel dolga akad, megnyer kedves, közvetlen
lényével, természetes modorával és spontán tettrekészségével. Ráadásul még proﬁszinten ért az énekléshez is!
Főnyeremény!
- Anyagtorlódás miatt utolsó számunkból kimaradt néhány
kedves budapesti kép:

Földényi Csutka és Kraft
Peti meghatottan idézték
föl a régi közös plátanosi
emlékeket...

Kesserű Judit és Theész Kuki
szintén sok ﬁatalkori emléket
osztanak meg
(BGT és HKZS)

Megismételjük a tavalyi sikeres irodalmi estet!

2. Irodalmi Kávéház

a Hungária MIK-teremben, szombaton,
szeptember 11-én, 19 órakor.

Hogy megoszthassuk egymással a gazdag magyar
irodalom válogatott gyöngyszemeit, várjuk a kedves
jelentkezők kedvenc versét legkésőbb szept. 8-ig
Kiss Borinál 15-3388-6666 kissbori@hotmail.com
Honﬁ Julónál 15-6907-8740 mjhonﬁ@yahoo.com.ar
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Mi történt?

A téli vakáció hivatalosan július
17-én kezdődött. Iskolákban, hivatalokban erre a napra tervezte Argentína
népe hetekkel előre a szabadsága kezdetét. Az időjárás
sajnos az idén nem kedvezett az utazóknak, mert ún. polar,
azaz déli sarki szokatlan hideg lepte meg Buenos Aires
lakosságát: a hőmérséklet 0 fok alá esett és napközben nem
érte el a 12 fokot. A téli sportra nagy tömegeknek nincsen
pénze, a vidéki rokonlátogatásokhoz viszont egy kellemes
hőmérséklet elengedhetetlen. A reggeli hírek azzal kezdték
ijesztgetni az utazókat, hogy a távolsági buszjáratok 0
órától sztrájkba lépnek… 460 busz nem indult el. A vita
akörül forgott, hogy a vezetők éjjeli szállását és kosztját a
visszainduló nap előtt ﬁzeti-e az autóbusz-társaság. Nyilván
kiegyeztek, mert azóta már minden jól működik.
*
Magyarországról csak a jó híreket hallgattam meg. A
szörnyű árvíz a Dunán talán annyiban nem ártott meg Orbán
Viktor új kormányának, mert a természeti csapások alatt a
nép sokkal jobban összetart és segíti egymást. Ezt láttuk
szomszéd országunk, Chile új elnökválasztása alkalmából
is. A hatalomátvétel ünnepélyén a szomszédos országok
elnökei mind az udvarra menekültek, annyira rengett a föld.
Utána a chileiek hihetetlen erővel kezdték el az újraépítést.
Ezt látjuk Magyarországon is. Megalakult az új kormány,
Schmitt Pál személyében megválasztották az új köztársasági elnököt, aki augusztus 6-án vette át elnöki tisztségét
Sólyom Lászlótól. Érdekes családi hír szerint, Sólyomnak
utolsó hivatalos szerepe július 30-án a parlamentben volt,
amikor Szekeres Zsolt argentin-magyar barátunknak átad-

Társadalmi hírek, események.

ta a legmagasabb érdemrendet, évtizedek óta teljesített
munkájáért. Szívből gratulálunk Zsoltnak.
Az új államelnök, Schmitt Pál 1942-ben született, évek
óta a Fideszben munkálkodik és szerepel. Pályafutásában a tőrvívásban szerzett magának nemzetközi sikert és
elismerést. Mi itt Argentínában a Fidesz és Orbán Viktor
miniszterelnök kormányáról régi hívein keresztül egyoldalú
lelkesedéssel vagyunk informálva. A nemzetközi Financial
Times ezzel szemben eddig két „öngóljáról” is beszámolt.
Először halálra ijesztgette a hitelezőket, miután Magyarország gazdasági helyzetét a görögök államcsődjéhez
hasonlította, holott a magyarok jobb helyzetben vannak.
Másodsorban szerintük nem tartott igényt a könnyű likvid
hitelre, amit az IMF és a EU felajánlott a kezdeti nehézségek
könnyítésére. Ahogy múlik az idő, mindinkább arra kezd
fény derülni, mintha mégsem öngólokról lenne szó…
*
- Argentínában a Dél-Afrikai Futball VB minden egyéb
hírt elnyomott. Ez önmagában véve nagyon érthető, mert
Argentínának komoly esélyei voltak a győzelemre. Maradona világhírű bajnokunk szolid utcai öltözetben vezette a
játékokat. Sajnos a balszerencse úgy hozta, hogy július 3-án
a németekkel kellett megmérkőzniük. Az argentinok az első
váratlan gólnál elvesztették a fejüket és egy szomorú 4-0-ra
veszítettek. Ez még egy közömbös futballközönségnek is
nemzeti gyászt jelenthetett…
- A mérkőzések után a belpolitikai viták és parlamenti
szavazások újra napirenden vannak. Első célpont Mauricio Macri, a főváros ellenzéki kormányzója. Hónapokkal
ezelőtt ő volt az első, aki kijelentette, hogy 2011-ben az el-

Koloniális életünkben júniusban sajnos a német klubtagokat. Dr. Caffaro Kranem tudtam aktívan részt venni, egészségi mer, a Német klub volt elnöke bemutatott
okoknál fogva. De július 2-án jelen akartam Sandra Smimmónak, az Club Euopeo új
lenni a már hetekkel előtte meghirdetett (belga) elnöknőjének, akivel kiderítettük,
EUROGALA bálon, amit a
hogy nagybátyjának jó barátja
Club Europeo a Parque Norte
voltam. Hamarosan a magyar
“Golden Center” helyiségébarátokkal is összetalálkoztam,
ben rendezett az argentínai
Colliáné Theész Anna Rózsával
Bicentenario megünnepléséés Luisszal, Grabner Bandival és
re. Elnöknőnk, Puricelliné
felesége Nagyiványi Patríciával,
Szabó Éva fölszólított, hogy
Vattay Miklóssal és felesége Kiss
lehetőségeink szerint vegyünk
Ildikóval. A hölgyek mind csodás
részt, és ezáltal mi magyaestélyi ruhákban. Legcsinosabb,
rok is emeljük az est fényét.
mint mindig, maga elnöknőnk, SzaSzabó Éva, AMISZ
Én boldogan felajánlottam, elnök Fotó Bonczos
bó Éva volt. Majd megpillantottam
hogy hosszú estélyi ruhában
a Francisco házaspárt, Balthazár
igyekszem emelni a fényt, nem sajnálom a Mártit és Panchót, akik egy kis asztalkánál
költséget, de csak akkor, ha megszerveznek szorítottak nekem is helyet, sőt hoztak egy
mellém egy jól táncoló magyar úriembert. tányér remek füstölt lazacot és egy pohár
A Mindszentynum aranyos tagjai, tudván pezsgőt. Amikor 10 óra után megnyílt a
mennyire szeretek táncolni, szóltak a jól nagyterem, megtudtuk, hogy a magyarok
táncoló Bobrik György barátomnak. A 2 asztalnál ülnek. A 14 jelentkezőt sehogy
bál előtti napon még nagy izgalommal sem lehetett egy 10-es asztalnál elhelyezni.
kellett megbirkózni: taxiban elvesztettem Így az egyiknél ült 6 magyar és 4 osztrák,
a táskámat, minden papírral, kapukulccsal, a másiknál 8 magyar és 2 osztrák. A végén
névjegyekkel, mobiltelefonnal… Fiam és olyan óriási zaj volt, olyan sok szónoklat,
lányom társaságában egész éjjel telefonon köszöntő, vetített hangszórós közvetítés,
mindhiába kerestük - nem jelentkezett a hogy a melletted ülőkkel semmiféle társaltáska megtalálója. Éjfélkor kihívtam egy gást nem lehetett folytatni. A felszolgálás és
lakatost és kicseréltettem a bejárati kapu a vacsora a nagy tömeg ellenére bőséges és
zárját.
aránylag jó volt. Az édességnél tartottunk,
Ezek után végre beszámolok a bálról. amikor a népzenei programot végre leválPontosan 20 órakor megérkeztem a Golden totta egy beatle-nek maszkírozott kitűnő
Centerbe. Az előcsarnokban eligazító bizott- ﬁatal zenekar, gitárral és a Beatles együttes
ság fogadott, akiknél különböző táblákon legismertebb számaival. Partnerem Bobrik
szerepelt az 500 meghívott neve. Ruhatár, Gyurka kötelességtudóan azonnal felkért
jelentkezés után már mindenki tudta, hogy a táncolni. Boldogan furakodtunk ki a zsúfofogadást követően egy másik nagy teremben lásig megtelt táncparkettre. Lábaim remekül
hányas számú asztalnál fog ülni. Ezek után felelevenedtek a kitűnő ritmusra, élveztem
a nagy fehér szalonban a legcsodálatosabb, fürge partneremet. Nem vagyok biztos,
legcsábítóbb hideg büfé fogadta az embere- hogy 500 ember között 14-en magyarok
ket. Engem az osztrigák asztalánál már várt megemeltük-e a bál fényét? Szerencsére
Bobrik György. Első a kötelesség, gondol- Dr. Drexler András követségi tanácsos
tam, és mielőtt tányérral és pohárral kezem- hősiesen képviselte a magyar diplomáciai
ben egy helyben falatoztam volna, gyorsan kart. Amikor elérkezett az ideje, csendben,
végigfutottam a termet és üdvözöltem angolosan távoztam. Mint aki kötelességét
minden régi ismerőst, főleg az osztrák és teljesítette, nyugodtan ágynak dőltem.
- Július 9-i argentin nemzeti ünnepünket
családias körben, bennlakó testvéreinkkel
töltöttük együtt a Szent István Otthonban.
11 órára tervezte Eva Rebechi igazgatónőnk
az ünnepélyt a Guías Santa María del Camino cserkészek közreműködésével, akiknek vezetői, Carina Ferleta és Alejandra
Orellia Eva gyermekkori barátnői közé tartoznak. Idős testvéreink díszesen felöltözve
kokárdával a mellükön nagy érdeklődéssel
várták a hazaﬁas programot. Ez alkalommal vettük igénybe először Demes Ferenc
nagylelkű adományát, egy hangszóróval,
b.-j.: Grabnerné Nagyiványi Parícia, Bobrik
György, szerző, Franciscóné Balthazár Mártha
mikrofonnal és Cd-lemezlejátszóval ellátott
Fotó Bonczos
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(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

nöki tisztségre pályázik. A többi ellenzéki párt a mai napig
nem jelölt kandidátust. Természetes tehát, hogy Macri az
1. számú ellensége az immár 7 éve hatalmon lévő Kirchner pártnak. Most bíróság elé állítják, mert a vád szerint a
városi kormány telefonbeszélgetéseket hallgatott le. Ez az
egész világon bevett szokás. Minden minisztériumnak van
egy titkos elhárító szervezete, amely ezzel foglalkozik. A
legjobb védekezés a támadás. Macrinak támadnia kellene,
mert a kormánypárt maga a telefonkémkedést állandóan
gyakorolja. A La Nación leghíresebb publicistái mostanában halkabban kritizálnak. Másik sikere a kormánypártnak, hogy a parlament mindkét kamarája megszavazta a
homoszexuális párok esketését, házaspárrá nyilvánítását.
Sikerüket annak köszönhetik, hogy az ellenzékiek egy
része, akik kimondottan egyház ellenesek, haladó szellemüknek bizonyságaként szintén rájuk szavaztak. A világon
mindenütt sok szó esik az „emberi jogokról”, de sehol sincs
lefektetve, hogy mi az „emberek kötelessége”.
- Július 24-én nyílt meg hivatalosan a híres évi mezőgazdasági és állattenyésztési vásár Palermóban. Szitáló esőben érkezett meg az első díjnyertes bika. A hétvégére már minden
készen várta az ünnepélyes megnyitást. Hol vannak azok az
évek, ahol még az elnök - utoljára Carlos Menem - nyitott
kocsiban vonult végig a tribünök előtt a nép tapsvihara közepette? A mostani elnöknőnk és előtte férje ezt nem merték
megtenni. Az ő pártjuk nem a dolgozó és termelő gazdákból
áll, hanem munkakerülő, szubvencionált hívekből. Sajnos
ma ezek vannak többségben. A kormánypártot senki nem
képviselte az ünnepélyes megnyitón.

A bennlakók erdeklődéssel várják az
ünnep kezdetét

kitűnő zeneszekrényt. Először az argentin,
majd a magyar himnusszal szenteltük
fel a csodás új szerzeményt, amit aztán
a jelenlevők karéneke igyekezett kísérni.
Két nemzetünk zászlójából az egyiket Rugonyi Attila elnökünk, a másikat Juhász
Andrea tartotta kibontva a himnuszok
alatt. Alejandra Orellia egyszerűen de
tömören összefoglalta július 9-i ünnepünk fontosságát és
lényegét, majd egy
kiscserkész szavalata következett. A
program fénypontja
Juhász Karold valóban tökéletes tangó
táncbemutatója volt, A cserkészkislány
szavalata
amit idős testvéreink és mi
mindannyian
élveztünk és
hálásan megtapsoltunk.
Az ebéden
mind együtt
vettünk részt.
A ﬁnom
locró-t a
szakácsné, a
kissüteményt
Némethné
Lenke
készítette.
A vezetőJuhász Karold bemutatója
ségből
Molnár László, Rugonyi Attila, Némethné Lenke, Juhász Karold, Demes Ferenc
és én vettünk részt. Lelki üdülés volt mindannyiónk számára ez a barátságos együttlét.
A tökéletesen haladó építkezési munkálatok idős testvéreinket és a személyzetet
is láthatóan boldogítják. Megemlékeztünk
Lévay Győzőről az építkezés vezetőjéről,
aki szörnyű balesete (l. AMH július-augusztus) ellenére minden nap telefonon

ﬁgyelemmel kíséri a munkálatokat. [Miután a villanyfűrész szétzúzta sípcsontját,
összeesett, de szerencsére nem vesztette el
eszméletét, hanem a villanyzsinórt ki tudta
húzni a áramkörből és megállítani az ördögi gépet. Minden erejét összeszedve egy
emelettel lejjebb csúszott, ahol telefonon
próbált valakit elérni. Az első élő hang, aki
felvette a telefont Bán Sándor barátjáé volt,
aki szintén majdnem szörnyethalt, midőn
meglátta Győzőt. Azonnal hívta a mentőket,
akik hordágyon levitték a sebesültet. Több
operációval sikerült Győző lábát ép lábával
egyforma hosszúra összeállítani.] Október
első hetében, az új felvonó ünnepi felavatására, reméljük hősies építőnk is meg tud
majd jelenni.
- A Segélyegylet, legrégebbi Intézményünk sikeréről és tervbe vett ünnepségéről
ugyan korábban akartunk már megemlékezni, de egyelőre a szeptember 18-ra hónapok
óta hirdetett Cserkészbál teljesen elvonja
kolóniánk ﬁgyelmét. Annak ellenére, hogy
pártolóink nagy része már nem vesz részt
a bálon, mi szolidárisak akarunk maradni
ennek az eseménynek fontos szerepével.
Támogatni akarjuk őket ebben a nagy közös
munkában. Ezért elhalasztottuk a mi megnyitó ünnepünket október elejére.
- Zaha Sándorné Lominczy Alexandra
minden energiáját ennek a bálnak sikerére
koncentrálja. Ennek ellenére, nagy izgalmak között mégis elutazott 2 hétre, édesanyjával Lominiczyné Lettivel Európába,
a drága gyermek és unoka, Zaha Eszti esküvőjére. Útjuk először Londonba vezetett,
ahol július 10-én a Pejacsevich család az
apai nagynénjük halála évfordulójára jött
össze a világ több tájáról. Onnan egyenesen
Paulettékhez, Alexandra húgához repültek
Münchenbe. Mind együtt érkeztek Budapestre, ahol július 17-én tartották meg Eszti
polgári esküvőjét, a már Argentínában is
bemutatkozott vőlegénnyel Mallát Ádámmal. Eszti 26 éves korára már több egyetemet járt végig Európában. Budapesten
szerezte meg gazdaságtanból diplomáját.
Párizsban az Erasmus-program keretében
hallgatott pár szemináriumot, majd Berlinben kezdett dolgozni egy német banknál,
amely őt jelenleg a madagaszkári fiókintézetbe helyezte át. Remélik a ﬁatalok,
hogy hamarosan visszakerül újra Berlinbe,
ahol Ádám is dolgozik. Egyházi esküvőről
egyelőre nem esett szó. A rendezést és közel
60 vendég meghívását kizárólag az ifjú pár
határozta el. Gorondi Palkóék budapesti
lakásán volt megtartva az esküvő utáni fogadás. Alexandra és Letti július végén jöttek
vissza Magyarországról. Csatlakozunk a
sok jókívánsághoz mi is!
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP
Kedves Előfizetőnk!

AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI

Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta ()
Alapító Védnökök:

2010:
- Álvarezné Zöldi Viktória
- Besenyi Károly
- Instituto Internacional
de Artes Culinarias
Judit
"Mausi Sebess"
- Magyar Református
- Móricz Istvánné
Egyház
- Dőry Ilcsi
- Kalpakian Ervin
- Z. Sebessné Bonczos - Luraschiné Földényi
Judith
Zsuzsa
- Dr. Orbán László
- Mészáros Lászlóné,
- Dr. Kraft Péter
Angéla
- Csesztregi Ferenc
- Alitisz Constantino
- Erdődy József
- Kurhelec János
- Gorondi István és Edith - Dr. Farkas Ferenc

Alitisz Constantino - Eickertné Rubido-Zichy Antoinette () - Gorondi István és Edith - Lomniczy József - - Dobosi Szabó Anikó
Monostoryné Kövesligethy Ildikó - Móricz Istvánné - - Pejacsevich Alexis
Papp Jenő - Takács István () - Zilahi Sebess Jenőné
Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton - Dr. Némethy Kesserű
2005-től 2009-ig US$ 100.-on felüli adományozók
(ábécésorrend):

(5x) Dr. Alitisz Constantino - Dr. Farkas Ferenc - Dr.
Némethy Kesserű Judit (USA) - Dr. Orbán László Rubido-Zichy Hohenlohe Senta () - Zilahi Sebessné
Bonczos Zsuzsa
(4x) Erdődy József - Móricz Istvánné
(3x) Dőry Ilcsi - “Instituto Internacional de Artes
Culinarias Mausi Sebess” - Luraschiné Földényi Judith
(Ausztria) - Pejacsevich Alexis
(2x) Dobosi Szabó Anikó - Gorondi István és Edith - N.N.
(1x) Álvarezné Zöldi Viktória - B.Á. (Kanada) - Dr.
Besenyi Károly - Gosztonyi Attila - Grosschmid Mária
(Mo) - Jakab János (USA) - K.I. - Kalpakian Ervin Mészáros Lászlóné, Angéla - N.N. - Sisa István (USA)
- Zombory István
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H álásan köszönjük adományukat!

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügy v éd

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

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Dra. Gabriela Szegödi
Abogada

Estudio 4372-6844
15-5026-4512
gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

A magas költségekre való tekintettel szeptembertől kezdve csak
olyan olvasóknak postázzuk a hírlapot, akik a címkén közölt lejárási dátum szerint előfizetésükkel
ill. hirdetésük befizetésével napirenden vannak.

Megértésüket előre is köszönjük!
Kérjük ne feledje közölni velünk a
befizetésének módját és dátumát.
Köszönjük támogatását!
AMH

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

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.

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052
SZENT ISTVÁN KOLLÉGIUM - COLEGIO SAN ESTEBAN. Anasagasti 202, (8400)
San Carlos de Bariloche, Río Negro. Tel. 02944-42-0404 - colegio@sanesteban.
edu.ar - www.sanesteban.edu.ar
SZENT LÁSZLÓ ISKOLA - COLEGIO SAN LADISLAO. M. Moreno 1666, (1636)
Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 - sladislao@ciudad.com.ar

15-5325-2078 4823-9347

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

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

SPORT - DEPORTES

(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

h

“Kiművelt emberfők
által tenni nagy
nemzetté a magyart!”
A Z.I.K.
támogatja
a magyar
betűt
HUNGÁRIA

KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Hivatalos órák: A hó 2. és 4.
péntekén 19 - 21 óra.
Hungária Egyesület 1. em.
Pje. Juncal 4250, Olivos
Tel. 4799-8437

haynal@ﬁbertel.com.ar

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

Az argentínai magyarok független folyóirata

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

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

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

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

1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar www.lacruzdecristo.com.ar
M AGYAR R EFORMÁTUS E GYHÁZ - I GLESIA R EFORMADA H ÚNGARA - Cptn.
R. 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

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,

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

VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN

DE LOS

CABALLEROS VITÉZ.

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

VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS

BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA

DE

BARILOCHE

– Mitre 213, 2°, of.8, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-430282

luiseduardostany@hotmail.com

CHACOI MAGYAR EGYESÜLETEK:
- COLECTIVIDAD HÚNGARA DE CNEL . DU GRATY – M. Moreno N° 12, (3541)

Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649

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

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

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

Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A. 4522-1855
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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!

Kik-mit-hol-mikor-kivel?
Mindig - csakis előre!

Természetesen, élvezek írni. Ha valaki
kételkedik ebben, ne tegye, kérem...
Mert nagyon élvezem! Különösen akkor,
amikor olyanokról fogalmazódik a krónikám, akiket szeretek, akikre felnézek,
akiket elismerek és tisztelek! A kis Buenos Aires-i közösségünk két magasan
kiemelkedő egyéniséggel büszkélkedhet, és el ne passzolja ezt az alkalmat
sem, vagyis az utóbbi történtek rövid de
érzékeny beszámolóját, hadd tudjon meg
újat róluk! 

Mindketten, Bonapartian Edi st. és
Demes Gemer Sanyi st. élete izgalmas,
s alkalomadtán teljes értelemben megérdemelt jutalmakkal lepi meg őket.

Kevés nap elcsúszással, mindkettőjük
élete nagyot fordult! Edi ismét átutazhatott a Kárpát-medencébe, Sanyi pedig
megszerezte egyetemi diplomáját. Edi
álmait hurcolta át magával, az erdélyi
hegyek aljáig, Budapest városa mindig
megható, felfedezhető utcáihoz, ahol
kedves barátokat ölelhetett meg, ahol
továbbképződhetett, ahol feltölthette
kedélyét, szívét is, legalább egy időre.
Sanyi, mint mindennel, csökönyösen
indul el céljai felé, hogy azok testet ölthessenek. Nagyravágyó természetével,
kitartásával éri
el őket.
A két hasonkorú Buenos
Aires-i magyart
mély barátság
fűzi egymáshoz. Ez nem
véletlen, minthogy az sem,
hogy rajtuk
múlik jövőbeni
itteni sorsunk
nem kis része.
Szenvedéllyel
foglalkoznak
a ﬁatalsággal,
nem hagyják
abba azt, amit
elkezdtek,
fejlődnek,
tanulnak és
alkotnak.
Mindig szeretettel fogadjuk, igazi
érdeklődéssel
újabb meg
újabb kezdeményezéseiket,
mert a közösség tudja hogy
számíthat rájuk.
Viszont ez nem
egy egyedül
megjárható út,
hanem egy állandó tisztításra kényszerült
ösvény, egy veszélyesen kiszáradásra
ítélt patak! Velük együtt mindnyájan
a magyarság megmaradása hajójának
matrózai vagyunk!
(ZK)

Havi „HUFImondat”:
„Ha egy zöld ágat tartasz a szívedben,
előbb-utóbb rátalál egy énekes madár.”

(kínai közmondás)

Olvasunk… és gondolkozunk:

„... a még érintetlen dimenziók feltárása...”

Ülök itthon,
a legkedvesebb magányban, és
gondolkodom...
Sok szép
kép él még
a szemeim
előtt.
A közösségünk
élete jelenetei ﬁlmet
vagdosnak
számomra, s
úgy nézem
át az utóbb
történteket, mintha nem is éltem volna át mindegyiket, mindenkivel együtt. Fantáziát
látok most ebben, mármint abban, hogy
nézőként morzsoljam szét előttetek a
felmerülő érzéseket. Mert nem ugyanaz kintről szemlélni azt, amit bentről
éltem át, úgy, ahogy valójában történik.
Épp azért mert érdekes, megpróbálom.
Egyúttal megállapíthatom, mennyire
meghatározó a főszerep. Nehéz, súllyal
megpakolt helyzeteket teremt. Kritikus
és valamennyi merészséget is igényel.
Kivétel nélkül, minden új esztendő
újat hoz magával. Több esetben nem az
elvárt hagyományosodás folytatását,
hanem a még érintetlen dimenziókat
bontja fel előttünk. Ehhez készen kell
állni, befogadó képességet gyakorolni,
meglepődni, éhes szemekkel nézni az
élet állandóan változó körülményei
elfogadása felé.
Csakis békés lélekkel, amolyan nyugalommal tehetem ezt. Mert az alkotás,
a tervezés izgatottsága lelkületében
bizonyára nem könnyű lecsillapodni
és „észrevenni” az átformálódást, másodpercről-másodpercre, szerénységgel. Szerénység... istenáldotta erény.
Jaj de nehéz szerénynek lenni! Nem
tolakodni, az önteltség ellen küszködni, mosollyal fogadni el a felebarátunk
tehetségét, különös ihlete fellobbanó,
még éretlen világát. Oltári gyakorlat,
szinte személyes győzelem ezt valaha is
elérni! Csak akkor sikerül, ha jómagunk
nem felejtjük el, hogy korábban épp
ilyenek voltunk! Azt sem, hogy valaki
átadta nekünk a helyét.
Ezt az eszmét fontolgatom magamban. Mert a fejlődés lemondással, hallgatással, nevetéssel és kimondással
jár. Tessék? Igen, a vezetői szerep ily
gyakorlattal van fűszerezve!
A vezetés iránymutatás és „melléállás”. Kézfogás, megbecsülés és tisztelet azok iránt, akik fejlődnek mellettünk. Nehéz! Mert akkor kell arrébb
állnod, amikor végre „odáig jutottál”
ahova egész életeden át készültél. Igen,
amikorra megtanultad, át kell adjad.
Ez sors. Ez folyamat, ez továbbfejlődés.
A következő sorok pont ezt az elmefuttatást szeretnék megerősíteni.
Az elmúlt két téli hónap alatt nem egy
kedves, színvonalas esemény történt a

kolóniánk mindennapisága meleg ölében. Az egész AMH, de a HUFI feladata
is az elmesélés, a beszámolás, a bemutatás, a megfontolás. Kedves olvasó, nyisd
ki szívedet, s a legtisztább szeretettel
olvasd el a rovatokat. Gondolkodj Te
is, foglalkozz lelked magyar mélyével
olymódon, hogy a szavak életképességet rajzoljanak benned, kedvre kerekedtessenek Téged is, a közös munka
elismeréséhez, a közreműködéshez, a
részvételhez. Ne menj el, hanem közeledj hozzánk, kísérj minket, fogd fel
a lényeget, a feladatok pezsgős erejét.
Mert „okosan zárt” körökben mozog a
magyar koloniális élet! A megmaradás
színpada a legbiztonságosabb talajunk!
A ﬁatalság útravezetése a célunk! A valóság megismertetése lesz a táplálékuk!
Az utánajárás az egyetlen eszközük!
A felelősségvállalás az orvosságuk!
Pihenésről még mindig nem eshet szó!
Egyelőre próbálom cserkészﬁam és
csapattársai lépteit követni az USA-i
Jubileumi tábor képei által, az új néptáncosok lépteit követni az edzéseken,
az utazó kollégák lépteit követni elméletemben, saját emlékeimben is. Próbálom, próbálkozom - élek.
Zólyomi Kati

HUFI II.
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„Színpadon, és a mögött”
Július 17-én este pörkölttel ízesített,
borral megöntözött pazar magyar-lengyel
néptáncelőadás volt a Hungáriában!

Bebizonyosodott: minden rendezvénynek két oldala van. Mint maga az életnek,
az emberek minden tettének is egyaránt.
Egyrészt van az, ami látszik, ami nyilvános, ami a már elért eredményt mutatja
ki, de másrészt a legizgalmasabb, legigazibb, illetve a legértékesebb
oldala az maga a háttér, a
kreativitás felébredése, s
utána a produkció végleges
összeállítása. Vagyis a lázas,
fárasztó előkészületek intim
világa.
A néző gyönyörködhet
egy plasztikusan megkötött
repülő masniban, egy virágos szoknya suhanó forgásában, egy hímzett viseletdarab
szépségében... Viszont e
pillanat előtt mindegyik
mögött volt egy pár kedves kéz, amely
megkötötte, amely megvarrta, ráncba
szedte, vagy amely kihímezte! A mozdulatvilág esztétikáját egy koreográfus
szeme képzelte el, egy tánctanár tanította
be, egy táncos gyakorolta sok-sok időn
keresztül.
Ahhoz, hogy egy műsor színpadra
kerüljön, félelmetes munkaidő kell, hogy
összejátssza a széteső kockákat. Így volt
ez most is, bár különlegesen élvezetes
keretben adódtak az előkészület hetei-napjai-órái. Hihetetlen harmóniában, higgadt
és felelős hangulatban pörgött minden.
A szokásosan kimerítő péntek esti főpróba jó későig tartott. Mégis szombat
reggel korán ismét ott voltunk mindnyájan. Habár félénken sütött a nap,
leírhatatlanul hideg reggel volt.
Feladat: pörkölt, galuska készítés, színpadkellékek előre cipelése, terem felállítása, asztalok
ide-oda hordozása, megterítés,
hang s fénytechnika felállítása...
Pompás hangulatban, megállás
nélkül nyüzsgött minden táncos!
Ráment a reggel, a délután! Estére
még a népviseletekkel kellett foglalkozni, használati sorrendben
felakasztani, vagy kiteregetni
a későbbi táncszámok közötti
szélsebes átöltözésekhez. Mert
hát ilyen az amatőr együttesek
élete! Aki táncol, az szervez, varr, hímez,
hagymát vág, cipel, emel, elad, mosogat,
számol, takarít, rendet rak - és mindezek
alatt még boldogan énekel is!
*

Tényleg zsúfolásig telt meg a Hungária
dísztermében felállított összes asztal. Minden vacsorajegy eladódott! Szolid, ízléses
terítés fogadta a majdnem kétszáz kíváncsi
érdeklődőt. Szakpontossággal érkezett
meg buszon a Nasz Ballet lengyel ven-

dégegyüttes is. Mindnyájan meg voltunk
bízva valamivel, minden a helyén volt, a
jókedv sugárzott minden arcon.
Bejelentkezett a várva-várt, egészséges
lámpaláz is! Kezdődik az előadás! Fellépés előtt megtörténik a hagyományos
koccintás. Kezdjük. Remek! A legszebb
érzés önt el minket, sötétítés, egy pillanat, elhangzik az első, vagyis műsornyitó
táncszámunk muzsikája: a rábaközi verbunk pattogó üteme betölti a színpadot,
a termet, minden lelket! A hálás nézők
előtt eltűnik a fáradtság, valóban üde
minden táncosművész! Csattannak a férﬁ-ﬁú tenyerek a kemény csizmaszárakon,
habkönnyűnek tűnik minden pendely,
felszólal az ének, szél keletkezik minden
forgással!

A csárdás csúcspontjánál robban a taps!
Kilenc táncprodukciót láthatott a vegyes
magyar-argentin-lengyel közönség. Öt
magyar (a fent említett Rábaközi, az első
ízben bemutatott Moldvai, a legények
kocsmajelenete, a Kalotaszegi szvit valamint a műsorzáró

KOLOMP

- a Regös felnőtt együttesének fejlődése Még egy-két hónappal ezelőtt nem
gondoltam volna azt, amiről most boldog
meggyőződéssel írhatok. Hiszen amikor
az év elején beindult a KOLOMP felnőtt
együttes, csupán jó szándék volt az egész.
Egy „pelenkás” elképzelés kezdett el tipegni - úgy, ahogy. Lassan, tántorogva, a
magyar népzene anyás ringatására.
Sokan jelentkeztek. A minden kezdetnek
lázában...! (gondoltam én)... majd idővel
úgyis leszűrődik. Minden embercsoporttal
így van. Csak az marad meg, aki „mer”...
vagyis, aki „igazán akar”.
Ámde ez esetben kellemesen csalódtam!
Akik elkezdték, folytatják is, egyre lelkesebben, ki-ki saját lehetőségei szerint, de
a közel huszonöt jelentkezőből gyakorlatilag senki sem „kopott le” azóta. Elteltek
a hónapok, a munkás-táncos szombat délutánok, és hol teljes létszámban, hol kevesebben, de határozott kitartással járnak
a vidám új táncosok! Van köztük nem egy
„volt-regös”, amúgy a zöme először életében jár most néptáncot. Legtöbben magyarok, de hozzánk csatlakoztak argentin
barátok is, három házaspár, egy végtelenül
kedves idősebb asszony, de néhány kezdő
ﬁatal is, aki a magyar néptánc alapismereteinek elsajátítása és megfelelő gyakorlása
után majd átkerülhet a Regösbe.
Márciustól kezdve minden egyes
szombaton 15 órakor megszólal a zene,
Mezőségi csárdajelenet) és
négy lengyel váltotta egymást, igen változatos képet
mutatva a két mindenkortól
barát nemzet táncos hagyományaiból. Káprázóan szép
népviseleteket tekinthetett
meg a néző, felfedezhette a
különbségeket, de a hasonlatosságokat is.
Miközben fogyott a ﬁnom
vacsora, a megérdemelt
tapshullámok megünnepelték a színvonalas előadás
összes szereplőit. Már nem
számított a fagyos téli hideg, megfeledkeztünk a fokhagymás
illatú kezeinkről, a szervezés izgalmáról,
egyszerűen csak egymás társaságát élveztük a színpadon, s a mögött.
S e rendezvény „mögött” sok minden
történt, sok mindenki támogatott minket,
sok mindenki dolgozott, aki nem volt
később látható a bársonyfüggönyös
színpadon, a szép világítás dísze alatt...
*
Az egész együttes nevében szeretném itt

kezdődik a másfél óra néptánc! Egyszer
sem maradt ki egy edzés. Az eredmény
már most látható. Két kárpát-medencei
táncrenddel foglalkozunk felváltva. Hol
az egyikkel járjuk el a tanóra bemelegítését s a másikat boncolgatjuk részletesen
az óra végéig, hol fordítva. Az erdélyi
Szék összes táncait, énekeit vettük elő,
és Szatmárvidék lassú és friss csárdásai
jellegzetes ﬁguráit. A próbaterem tükre
fölött elhelyezett ezeréves Magyarország
térképét ﬁgyeljük, a táncosok ismerkednek a nevekkel, kifejezésekkel, természetesen már precízen tudják hol van Szék és
hol Szatmár. Nem beszélve arról, hogy
mennyi mindent sikerült már elmesélni
nekik!
Az edzések három részre vannak beosztva, egy kis pihenővel félbeszakított
két félórás táncoktatás, és a záró videodvd anyag megtekintése. Még szétszéledés előtt mindig elmondjuk együtt
Ábrányi Emil verse utolsó két sorát:
„...Hozzatok díszt nemzetünk nevére,
Hogy bennetek tiszteljék a magyart!”
*
Akik még nem mertétek megkóstolni,
gyertek! Bátran, nyugodtan, mindig ott
találtok minket! A tánc feloldódás, terápia,
vidámság, egészség, barátkozás! S akit ez
is érdekelne: magyarságápolás!
(ZK)

kifejezni óriási hálámat a főző, hurcoló,
terítő, felszolgáló mamáknak, a Kolomp
barátoknak, a menyasszonyoknak, férjeknek, feleségeknek, majd drága-ügyes
és mindig szolgálatkész Gemer (Demes
Sanyi) barátunknak a kiválóan felállított
hang és fény technikáért, Grabner Pisti
barátunk értékes közreműködését, nevezetesen a remek bemondását, egyáltalán
a műsor levezetését, s nem utolsó sorban,
hanem különlegesen kiemelni Roglich
Nati (főszervező) munkáját!
A Nasz Ballet együttesnek pedig köszönet a
kedves, önzetlen hozzáállásáért, és igazán szép
műsoráért!
Ui.: Aztán a regösök „folytattuk hajnalig”: rendrakás,
takarítás, mosogatás, stb.
stb.stb, - de koccintással.
Ahogy ez ilyenkor van, és
illik!
(ZK)
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CSERKÉSZÉLET

A 18-as Bartók ﬁúk, 39-es lányvezetők „kiruccanása”

Július 29-én 11 magyarszármazású cserkész
(szülőkkel, testvérekkel) gyülekezett az ezeizai
repülőtéren. Irtó korán reggel zöldnyakkendős ﬁatal ﬁúk intézkedtek az Avianca pultjánál. Igen nagy
volt az izgalom! Hiszen hónapokat tartó készülődés,
pénzgyűjtés után elérkezett az indulás napja a híres
észak-amerikai útra. Elérkezett az ideje a magyar
cserkészet fennállásának 100. évét ünneplő Jubileumi Nagytábornak a nevezetes Fillmore-i magyar
cserkészpark hatalmas, zöld pázsitos, zöld erdős
területén.
A csak többévente ismétlődő cserkészesemény előtt
az Argentínából átutazó kis csapat New York városát
vehette „birtokba” öt egész napig! Zaha Tamás cst.
csapatparancsnok gondos védőszárnya alatt a ﬁatal
fiúcsoport élvezte az életét. Cserkészcsaládoknál
elszállásolva, városnézéssel, kisebb vásárlásokkal,
kirándulásokkal önfeledten töltötték idejüket, együtt a
brazíliai és venéz cserkésztársakkal. A kapott képeken
kétely nélkül megállapítható a jókedvük, a ﬁúszórakozás könnyen elképzelhető baráti légkörében.

Augusztus 5-én viszont megindult a nagytábor Fillmoreban. Már egymagában különleges cserkészesemény, de még
inkább ez alkalommal, amikor újból egy még újabb gárdát
képviselve, több olivosi cserkész vett részt e nagy megmozduláson. A 18.sz. Bartók Béla csapatból 2 tiszt (Zaha
Tamás cst., Beis András st.), három őrsvezető (Lomniczy
Attila, Papp Mátyás, Lajtaváry Márton) és hat cserkész
(Hajdú Mátyás, Hajdú Tamás, Mattiauda Szanti, Paál
Szanti , Paál Feri, Szilvássy Ignác). Ugyanakkor a 39.sz.
Magyarok Nagyasszonya lcscs. valahány tisztje is bekapcsolódhatott! (Haller Ines st. - KÖRS -, Mihályfy Juli st.,
Mihályfy Kinga st., Szentiványi Juci st.).

Facebookon naponta követhettük a tábor fejleményeit,
megnézhettük kedvesen összeállított ﬁlmjeit. Már innen
lelkesen gratulálunk a látottakért! Meg is osztunk az olvasókkal e szép felvételek hangulatából, de lesz több részlet
majd a cserkészek visszajövetele után, amikor kikérdezzük
őket, hadd meséljenek személyes tapasztalataikról!

MiniHUFI
 Havonta egyszer igen vidám hangulatban
folytatódik a Zrínyi Kör tanárainak tartott továbbképző „magyar grammatika-helyesírás”
tanfolyama. Benedekné Marika néni a lelkes
levezetője, a munkalapok s füzetek összeállítója. Kevés kivétellel mindnyájan ott szoktunk
maradni szombaton délben az oktatás után, s
korgó gyomorral végezzük el gyakorlatainkat.
Néha ﬁgyelemreméltóan hibátlanul, máskor
viszont el kell fogadnunk, hogy még enyhén
„bugyuták” maradtunk e téren! Köszönjük,
„Janika”, az önzetlen s őszinte erőfeszítésed!
 A cserkészet eszméjét valódi sokoldalúsága teszi páratlanná. Minden korosztály, minden
életélmény, életvágy teszi egyre változatosabbá! A jótékonyság, a magas fokú kihívás is.
E téren mozog Demes Sanyi st., aki nemrég
megszerezte Nemzetközi Kereskedelemi szakdiplomáját és akinek talán legmagasabbra ágaskodó projektje az „Impenetrable”-i (Chaco)
Toba indiánok segítségére sietni. Ezek településeinek sürgető szükségletei tüzetes felmérése
került elsőbbségi sorrendbe. Már megelőzve
a ﬁú cserkészvezetők válogatott csoportjának
felutazását, elkezdődött a nem romlandó ételek és orvosságok gyűjtése. Tornyosodnak a
zsákok a II. Rákóczi Ferenc cserkészházunk
alsó nagytermében. Minden szombaton lehet
hozni, avagy hozzájárulni a szép magyar
cserkésztudatossághoz! Az „extreme KÖRS”
hatalmas munkát vállalt a Patricia Sosa híres
énekesnő „Pequeños gestos” alapítványa mellett. Ezt támogatnunk kell mindnyájunknak!
Minden lágy szívű, józan felfogású magyar
forduljon hozzánk (Demes Sanyihoz vagy
hozzám) és egyszerű utasítások után segíthet
e lényeges akcióban! Minden szombat délután
oda lehet jönni és hozni az adományokat, 15
órától 18 óráig.
 Nyakunkon az idei Cserkészbál! Már az
ötvenkettedik! Telnek-múlnak az évek, a
hagyomány megmarad, frissen „tovább él”,
ahogy a meghívóban is olvashatjuk. Lesz
elsőbálos leányka, szép Palotás, ﬁnom vacsora,
elegancia, mulatás és a megszokottól eltérő
éjféli táncmeglepetés! Kell-e mondjam, hogy
gyere? Ugye nem! A siker mindig mindenkitől
függ, nemcsak a rendezőségtől vagy a bevont
közreműködőktől. Te kellesz ehhez, hogy ismét felejthetetlen lehessen a bálunk! Várunk!
Szeptember 18, Palacio San Miguel. Ne
felejtsd el, hogy a magyar cserkészcsapatok
továbbműködését szolgálod, támogatod!
Zólyomi Kati

Nemcsak USA-ban, hanem szinte egyidejűleg zajlott
le Németországban, a Burg Kastl melletti Ambergben az
európai magyar cserkészkerület nagy jubileumi tábora is.
Itt is voltak a mieink közül: Lajtaváry András és Ricsi,
a hónapokig Argentínában tartózkodó Gyeöry Kati,
Dóryné Lomniczy Paulette három ﬁával és egyszem
lánya, Kingával, férje Csabával, és sokan mások, mind
kedves barátaink, ismerőseink! (Konthur Marika, Márton
Emese, Berdeffy Lili, Schenkengel Mari...).
A közeljövőben, 2011 nyarán itt, Dél-Amerikában São
Paulo (Brazília) lesz a székháza a mi „latin” cserkészkörzetünk jubileumi táborának. Remélhetőleg sokan
mehetünk majd át Argentínából!
„A cserkészmozgalomnak fontos szerepe lehet a
társadalom morális megerősödésében, a szétzilálódott
értékrend helyett az egészségesebb szemléletmód kialakításában.” (Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium vezetője).
Jó munkát, mindenkorra!
Zólyomi Kati cst.

KMCSSZ Központi Jubileumi Nagytábor, Fillmore, N.Y.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Sík Sándor Cserkészparkjában, Fillmore-ban (NY, USA) augusztus 15-én véget ért
a magyar cserkészet 100 éves fennállása alkalmából rendezett
10 napos Központi Jubileumi Tábora.
Lamperth Zoltán, a Park igazgatója már tavalytól kezdve
készítette a Parkot a nagy létszámúnak ígérkező rendezvényre.
Horváth Mihály clevelandi körzeti parancsnok, akit a tábor
vezetésével megbíztak, idejekorán megkezdte a tábor kereteinek kidolgozását, felkérte az altáborok vezetőit, ők pedig
megkezdték törzseik felállítását és altáboraik programjainak
tervezését.
Az előkészületek kiterjedtek mind a négy világrészre. Végül
is Nyugat-Európából (I.ker.) 35, Dél-Amerikából (II.ker) 24, az
USA-ból és Venezuelából (III.ker.) 401, Ausztráliából, (IV.ker.)
41, Kanadából (V.ker.) 152, és a Kárpát-medencéből (MCSSZ,
RMCSSZ, SZMCS) 34, összesen 687 fő vett részt a táborban.

A világ ennyi részéről érkezők nyolc altáborban verték fel
sátraikat: Králik László alt. (42 fő, családosok), Bodnárné
Jámbor Ágnes alt. (86 fő, 10-12 éves lányok), Dolesch Melinda alt. (108 fő, 13-15 éves lányok), Lindenmeyer Antónia alt.
(43 fő, 16-18 éves lányok), Szilassy Aladár alt. (92 fő, 10-12
éves ﬁúk), kisbarnaki Farkas Ferenc alt. (100 fő 13-15 éves
ﬁúk), Dr. Némethy György alt. (37 fő, 16-18 éves ﬁúk), és a
Bodnár Gábor alt. (88 fő, programtörzs). Az infrastruktúrát a
2 konyhán 39 fő, a gyengélkedőben 12 fő, a műszakiaknál 21
fő, a médiánál 9 fő szolgáltatta, és mindennek irányítását a
26 fős törzs látta el. Közülük többen nem voltak jelen a tábor
egész ideje alatt.
Az első napokban a tábor kapukat, sátorkörleteket épített.
Utána kirándulások, portyák, akadályversenyek és egy közel
40 állomásos pálya segítségével a táborok résztvevői összemérték tudásukat, a Szövetség vezetősége pedig áttekintést
nyert a különböző kerületek tagjainak cserkészismereteiről és
magyarságtudásáról.
Az utolsó előtti napokban versenyek és bemutatók következtek. A pénteki versenyeken résztvevő altábori csapatokat

Néptánc a bemutatón

az altáborok fergeteges szurkolása lelkesítette. A szombati
bemutatón a jelenlévő csapatok és kontingensek az előre betanult műsorokkal léptek fel. Ezt már a mintegy
150 látogató is odaadással és lelkesen tapsolta
meg. A bemutatón az írásbeli dolgozatok és a népdalverseny eredményeit is megtudhattuk. Ekkor
került sor a Szövetségi Teleki Pál és a kisbarnaki
Farkas Ferenc érmek átadására is a cserkészetért
végzett munkák elismeréseként. IDŐKAPSZULA
50 évre földbe helyezésére is sor került a KMCSSZ
csapatainak különféle emléktárgyaival, írásaival és
digitálisan rögzített információival.
A táborhoz jó idő párosult, az első nap zápora
után csak néhány cseppet elejtő felhő tévedt felénk. A Gyengélkedőnél 208 cserkész jelentkezett
kezelésre, de mindössze 5 esetben volt szükség
ambuláns kórházi ellátásra.

Az időkapszula elásása

A tábor vezetősége fáradtan, de megelégedetten készült a
táborzárásra, a búcsútábortűzre és a vasárnapi szentmisére,
istentiszteletre, az emléktáblák megáldására.

(A KMCSSZ Sajtószolgálat beszámolója nyomán)

HUFI IV.

Zsuzsi íróasztaláról...
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„MAGYAR”
ÉLETÜNK SZÍNEI

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

AZ AMH ÚJ

SPORTROVATA:
Új vezetés a
magyar fociban

Júliusban földindulás-szerű változá-

Bármilyen változás eredménye sok történtek a magyar labdarúgásban.
Erwin Koeman szövetségi kapitánnyal szerződést boncsak lassan válik érezhetővé
Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

Koromfeketétől hófehérig

Nem győzöm magyarázni, hogy magyar nyelvünk
milyen csodálatos, milyen gazdag, felépítése mennyire
átgondolt, logikus, szókincse mennyire bő. De nem az
a megdöbbentő, hogy sok szóból áll, nem a mennyiség
hívja fel a ﬁgyelmemet, hanem a minőség, az a tény, hogy
hogyan játszik a szavakkal, hogyan teszi őket össze, hogyan kölcsönöz más nyelvekből, hogyan keletkeznek az
újabb magyar kifejezések. Ha tudom mit jelent az, hogy
út, meg az, hogy levél, akkor következtetni lehet, hogy
mit jelent az útlevél. Mintha az új szó egy képet adna a
helyzetről: az úton mehetek ha nálam van ez a levél, ami
az útlevél. Az új szó leírja a körülményt. Ez elbűvölő.
Én nagyon örülök, hogy szüleim minderre megtanítottak! De ma nem a főnevek világával szeretnék foglalkozni, hanem a melléknevekkel. A főnevekhez tartoznak
az élőlények és az élettelen tárgyak, tehát mindaz, ami
környezetünkben létezik, létezett, vagy létezni fog. Egy
melléknév megmondja, hogy az a főnév milyen. Innen
ered a neve: melléknév, mert a főnévhez egy melléklet.
Egy főnévre utal, hozzátartozik.
A magyar szókincsben olyan mellékneveket találunk,
amelyek színesen mondják el, hogy milyen az a valami,
szinte, mintha egy képet látnánk magunk előtt.
Ha azt akarom kifejezni, hogy nagyon de nagyon fehér,
akkor azt mondom: hófehér. Milyen hatékonyan fejezi
ki a magyar! Elképzelem a hópelyheket és látom, mind
tiszta hófehér.
Menjünk tovább…
Hogy hívják a lábbeli fényesítésére való fekete
kenőcsöt?? Subiksz, vagy suviksz. Hát akkor ha valami
nagyon fekete, az egyértelműen suvikszfekete, vagy
koromfekete.
Amikor valami nagyon gyors, arra azt mondjuk
villámgyors. És hogyan mondjuk, ha valami nagyon
komplikált, fölöslegesen bonyolult, erőltetett? Próbáld
meg a nyakadat tekerni. Ugye, nem megy? Hát akkor
úgy mondjuk, hogy nyakatekert.
Milyen más szóval tudjuk kifejezni azt, hogy ravasz,
furfangos? Például furfangos ötlet. Ez olyan ötlet, amely
nem jut eszébe bárkinek, nincs az agy felszínén, fúrni
kell ahhoz, hogy létrejöjjön. Hát akkor ez egy agyafúrt
ötlet. Nem hihetetlen? Az ember elképzeli, ahogyan a
fúrógép ügyködik az agyban. De az agyafúrtnak van
néhány rokonértelmű szava, például: körmönfont, vagy
csavaros, tekervényes észjárású.
Menjünk tovább:
Hogyan mondanád azt, ha valami túlzó rémületet
okoz, iszonyatot kelt? Nem érzed olyankor azt, hogy
valami hideg futkos át a hátadon, nem érzel egy belső
remegést, reszketést? Akkor az hátborzongató. Ha ezt
a szót hallod, olvasod: érzed, ahogyan borzong a hátad
és tudod, hogy ez csakis valami rémületes dolog lehet.
Erre mondom azt, hogy a magyar szavak olyanok, mint
a festmények, érzéseket keltenek benned. Hajmeresztő!
„Minden egyes hajaszála égnek áll”. Tehát ami hátborzongató az egyúttal hajmeresztő is!
Valami ami nagyon idegesítő, az idegőrlő, idegtépő.
Nem csupán idegesít, hanem darabokra tépi, szétőrli az
idegeimet. Mennyivel keményebb! Még az őrlőgép zaját
is hallja az ember!
Amikor valaki nagyon szép, azt hogyan mondanád?
Hol szokta az ember a legszebb dolgokat látni? Álmában.
Hát akkor álomszép.
És ha azt mondom, hogy alvajáró? Ugye, rögtön
tudod mit jelent? Nem kell szótár. Aki alvás közben jár,
az alvajáró. A szó maga a magyarázat.
Rettenetesen élvezem a magyar nyelvet.
Ha valami nagyon kemény? Csakis kőkemény. Ha
valami nagyon piros? Vérvörös. Ha valaki nagyon
sápadt? Holtsápadt, halálsápadt. Ha valami nagyon
hideg? Jéghideg. Mennyivel észleltetőbb azt mondani,
hogy jéghideg, mint azt, hogy nagyon hideg! Mert a jég
szó már hatással van az emberre: mielőtt kiejteném azt
a szót, hogy hideg, már tudom, hogy arról van szó. A
jég felébreszti bennem a fázás, az alacsony hőmérséklet
érzését. Pszichológiailag sokkal erősebben hat rám.
Bámulatos!
Hogy mondanád azt, ha valami elhasznált, kopott,
rozzant? Nem jut eszedbe semmi? Most nemrég volt
Buenos Airesben egy nagy vihar. Hogyan néztek ki a

Buenos Airesben sokszor beszéltünk az asszimilációról, a magyarság csökkenéséről, felszívódásáról. Mi
lesz a „kolóniánkkal” 10-20 év múlva?
Ki gondolná, hogy itt Magyarországon is felmerül a
kérdés: mi lesz velünk magyarokkal 10 év múlva? Mi
lesz velünk 30 év múlva?
Kevesen vagyunk, nagyon kevesen, és napról-napra
csökken a népesség.
A ﬁatal párok évek óta kevés gyereket vállalnak, az
ideális ráta 2,3 (de minimum 2). Jelenleg az 1,3-nál tartunk. Átlagban egy párnak 1,3 gyereke születik.
Ez nagy gond. A népesség elöregedik, sok az idős a
ﬁatal munkaképes mellett. Tehát egy adóﬁzetőre egyre
több inaktív és idősember jut, az adóbevételekből egyre
növekvő nyugdíj- és egészségügyi kiadásokat, segélyeket
kell, kellene az államnak fedeznie. A ﬁzetéseknek felét
már most levonják az adókban.
Megoldást kell találni, de sürgősen. Hiszen bármilyen
változás eredménye csak lassan fog kialakulni, lassan
válik érezhetővé.
Vannak civil mozgalmak, amelyek próbálnak megoldásokat találni, gondolkodási változásokat ösztönözni.
Céljuk a háromgyerekes család, ami igen ritka.
Igaz, hogy a mai világban, ahol a nők már több téren
is érvényesülni szeretnénk, a gyermekvállalás kitolódik
a 20-as évekből a harmincasokba. És sokszor a karriert
is megfontolva, a gyermekvállalás csökken. Ez ellen
szerintem nem sokat lehet tenni, mint társadalom már
megváltoztunk. És ez, az egyenlőség javára, így jól is van.
De mi van azokkal, akik szeretnének több gyermeket,
de külső tényezők miatt fontolóra veszik vágyaikat?
Rajtuk segíthetünk, ill. kell is segíteni, ha 50 év múlva
létezni szeretnénk mint magyar nemzet.
Átfogó, hosszú távú állami stratégiára lenne szükség.
Ha a most gyermeket vállaló családok nevelik fel, öltöztetik, taníttatják a jövő munkaképes rétegét, azokat,
akikre esik majd a következő időskorúak eltartása, akkor
igenis jár nekik a segítség a gyermeket nem vállalókkal
szemben.
És nem is készpénzről van szó, amit sajnos nem kevés rászoruló család szerencsejátékokra, szeszre költ.
Hanem kigondolt, széleskörű természetbeni juttatásokra
gondolok. Mint például ezek az ötletek, amelyeket egy
internetes fórumon olvastam:
- Ingyenes óvodai, iskolai étkeztetéssel, tízórai, ebéd,
uzsonna
- A gyerekeknek, diákoknak ingyenes utazás (és múzeum
látogatás) biztosítása
- Lakbértámogatás - gyerekenként 8m² után -, amit az
állam közvetlenül utal a bérbeadónak. Szoc-pol (állami,
nem visszatérítendő segély) ingatlanvétel, építés esetén
- Ruháztatás: a munkanélkülieknek, segélyeken élőknek
„vöröskeresztes” ruhagyűjtésből lehet megoldani a segítséget, míg a munkavállaló szülőknél adókedvezmény
lehet erre a forrás.
*
Ezek csak egyszerű ötletek. A népesség 1980-ban
10.709.463 volt, 2008-ban már csak 10.045.400, 2010
áprilisában 10.007.000 fő volt, most már majdnem
10.000.000 alá csökkent. Gondolkodni kell, és megoldásokat találni - most! 20 év múlva már késő lesz!
Teri
háztetők? Megverte őket a vihar. Viharvert tetők. És a
háztulajdonosok? Azok is viharverten néztek ki. Milyen
más nyelv fejezi ki ilyen világosan mondanivalóját?
Hogy hívod azt, aki nem áll ki az elvei mellett, aki
érdekből pártállást változtat? Aki hol jobbra, hol balra
hajlik, attól függően, miből tud több hasznot húzni? Hol
jobboldalt viseli a köpenyét, hol baloldalt. Kifordítja,
befordítja a köpenyét: köpönyegforgató. Azt is mondhatom: kétszínű.
A pontossággal kapcsolatban. Ki a legpontosabb a
világon? Ki az, aki - amikor „üt az óra“ - biztosan megjelenik? A halál. Tehát halálpontos.
Nem csodás az anyanyelvünk? Egyetértesz velem,
hogy a magyar nyelv egy művészi alkotás? Érdemes
vele foglalkozni!

Ami az íróasztalon maradt:

Azt hiszed házat építettél s pályád büszke ormairól
elégedetten szemlélheted a világot? Nem tudod, hogy
örökké vándor maradsz, s minden amit csinálsz az úton
haladó vándor mozdulata?
Tudjad azt, mikor terveket szövögetsz. Utad értelme
nem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekben élsz,
hanem útközben. (Márai Sándor)

tott a Csányi Sándor által vezetett Magyar Labdarúgó
Szövetség, helyére került mint új szövetségi kapitány
a legutóbb a magyar U20-as válogatottat világbajnoki
bronzéremig vezető Egervári Sándor. Csányi Sándor
kiemelte, hogy a válogatottban szereplő labdarúgóknak erkölcsi értelemben is példaképnek kell lenniük.
Egervári Sándor kinevezése követi azt a trendet, amely
a világ vezető futball-hatalmainál megszokott. Vagyis:
az a szakember kapja kezébe a felnőtt válogatottat, aki
korábban utánpótlás-kapitányként sikeres volt. Ez a felállás korábban számos országban bevált, reménykedjünk,
hogy Magyarország sem lesz kivétel. Az új szövetségi
vezetésben benne van a Magyar Tudományos Akadémia
korábbi elnöke, Vizi E. Szilveszter is.
Egervári Sándor székfoglalójában leszögezte: a cél
kijutni a 2014. évi labdarúgó világbajnokságra, amelyet
Brazília rendez. Tervei szerint ütőképes és szerethető,
azaz szakmailag felkészült, morálisan pedig erős csapatot
alakít majd ki, amely már most, az őszi Európa-bajnoki
selejtezőkön is felmutat valamit ezekből az erényekből.
Hamarosan kiderül, hogy így lesz-e?
Róth Antal irányítja majd a jövőben a londoni olimpiára igyekvő U21-es válogatottunkat. Kiemelt várakozás
előzi meg a korábbi dédelgetett Fradi-kedvenc, Nyilasi
Tibor újbóli színre lépését. Nyilasi két világbajnokságon, közte 1978-ban Argentínában is játékosként pályára
lépett, de hosszú-hosszú évek
óta nem vállalt munkát a magyar
labdarúgásban. Mostantól viszont
a Magyar Labdarúgó Szövetség
sportigazgatója lesz, emellett felügyelni fogja a honi utánpótlásnevelést, a női szakágat, az amatőrfutballt és az edzőképzést is.
A most felállt új vezetés kiváló
szakemberekből áll, minden esély megvan tehát arra,
hogy végre az eredmények is javuljanak.
Kovács Attila, Budapest
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438
468
1041

Fallada, Hans: Farkas a farkasok között
Füry Lajos: Az ördög lakomája
Auster, Paul: A véletlen zenéje
Germanus Gyula: Kelet varázsa (A félhold fakó
fényében)
1139 Jones, James: A veszély íze
1299 Gyallay Domonkos: Erdélyi legendák
2068 Richter, Hans: Az új doktorkisasszony
2805 Kós Károly: Varjú-nemzetség
2872 Dercsényi Dezső: Nagy Lajos kora
3178 Fényes Mária: Örök ifjúság - élmények és
elbeszélések
3765 Milotay István: Ami „Horthy: Egy élet Magyarországért”-ból kimaradt
4516 Benedek István: Aranyketrec - Egy elmeosztály
élete
4610 Olbracht, Iván: Nyikola Suhaj, a betyár
4875 Faulkner, William: Tanyán
En castellano:
S-279 Anderle, Ádám: Acta Hispánica: Estudios de
historia, literatura
S-280 Nagy, Töhötöm: Iglesia y comunismo
S-281/2 Bánffy, Miklós conde: Las almas juzgadas I.-II.
DVD:
DVD-35 The Story of Gospel Music - The power in the
voice
DVD-36 Egy magyar nábob (Jókai Mór regénye után)
DVD-37 Árvácska (Móricz Zsigmond regénye után)
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Car t a mensual desde HUNGRÍA
¡Hola, Amigos!
Hoy seguiré insistiendo con mi teoría: que
las verdaderas reservas
de este país están en su
potencial humano.
Anikó de Emődy,
El tema a tratar ¡no es
Hungría
del pasado! Les contaré
la historia de Ádám Kovács, creador de un
revolucionario producto que tiene efectos
antitumorales.
¿Quién es Ádám Kovács, y por qué es
revolucionario su producto?
Ádám Kovács es dueño de más de 30
patentes de invenciones, registradas en 27
países distintos, y podría haber sido multimillonario hace tiempo. En cambio, él
decidió invertir el fruto de esos inventos,
enormes cantidades de ingresos, además
de su tiempo, su energía y su capacidad
mental, en luchar contra una enfermedad
que mata a millones de personas - ¡el cáncer! Podría estar entre los ganadores de un
premio Nobel, pero tuvo que luchar contra
enormes preconceptos de la medicina tradicional, contra los intereses económicos
y lobbistas de las grandes multinacionales,
amén del sistema antidemocrático que
entonces reinaba en Hungría.
Desde la toma de su decisión pasaron
casi 30 años, y hoy el producto sigue
curando y sanando a miles. A muchos les
ha salvado la vida.
Su nombre se hizo famoso por los resultados logrados durante sus largos años
de investigación. Su lógica, su modo de
pensar abrió una perspectiva totalmente
nueva de encarar el cáncer. Estudió y
profundizó todo lo que se sabe sobre
esta enfermedad. Debido a que su mente
no está encasillada dentro de las normas
rígidas de una enseñanza tradicional de la
medicina pudo llegar a sus resultados.
Veamos cuál fue el principio. En aquellos tiempos Ádám Kovács trabajaba en
el diseño y desarrollo de instrumentos
electrónicos para la medicina. Era un apasionado de su trabajo, su fructífera mente
volcaba constantemente ideas nuevas,
permitiendo soluciones inimaginables
hasta entonces. Su trabajo necesariamente
implicaba un estrecho contacto con los
médicos y cientíﬁcos investigadores para
que él pudiera idear el instrumental necesario para el diagnóstico y tratamiento de

los pacientes.
Trabajando con el Dr. Otto Schweiger
en el Hospital de Neumonología Korányi
de Budapest, le llamó la atención un hecho
muy interesante: que existe una correlación entre la imagen del suero disecado de
la sangre bajo condiciones standard y la de
algunos trastornos de la organización celular en los tejidos. Este aspecto es distinto
en las células de un tejido sano comparado
con el de las células enfermas.
A partir de ese momento no tuvo más
descanso. En el Instituto de Investigaciones Oncológicas de Budapest, acompañado del Dr. László Holtzinger y de
su microscopio láser, analizaron miles
y miles de muestras, comparando los
resultados.
Demuestran entonces la directa relación
de este descubrimiento con la debilidad
o fortaleza del sistema inmunológico y,
en consecuencia, con la de los estados
precancerosos o cancerosos.
Kovács siempre lo explica de este
modo: “El sistema funciona como si fuese
una enorme red de comunicación, donde
cada célula está conectada con el resto de
la sociedad a la que corresponde, y si las
redes de comunicación de esta sociedad se
estropean o están interferidas, las células
quedan aisladas de las demás y pierden su
capacidad de orientarse, de ‘saber’ lo que
tienen que hacer para funcionar por el bien
común, por la salud de su sociedad; en ese
momento, el equilibrio normal se rompe
y empiezan a reproducirse enloquecidamente, produciendo la enfermedad.”
Razonando de este modo trabajó con
ahínco en el desarrollo y perfeccionamiento de sus ideas, no sólo para poder
demostrar la enfermedad existente en
el organismo sino también para crear la
posibilidad de prevenirla y curarla.
Mientras más trabajaba en el tema, más
se conﬁrmaba su verdad. Su teoría se basa
en que a las células enfermas no hay que
destruirlas, sino que hay que curarlas restableciendo la capacidad de comunicación
con sus pares sanos; hecho esto, el equilibrio se restablecerá automáticamente.
Al día de hoy, la mayoría de los médicos
no puede evitar que los tratamientos tradicionales de radiología y quimioterapia no
sólo destruyan las células enfermas sino
también los tejidos sanos, causando tal

Llamamiento

Estimados Lectores:

Nuestra intención es convocar a un grupo de
personas de bien que estén dispuestas a trabajar
desinteresadamente con la Asociación Húngara
de Beneﬁcencia para desarrollar la página web que
aún no existe del Hogar San Esteban.
Decimos un grupo de personas, pues no queremos
que esto sea una carga para una sola. Queremos que se
haga en equipo, y es para que el trabajo sea divertido y
no dependa de nadie en particular.
Los agraciados postulantes serán acreedores de una
eterna y enorme satisfacción: que es la de estar colaborando con una entidad sin ﬁnes de lucro que busca
dar “Higiene, Contención & Confort” a los residentes
del hogar, hoy nuestros mayores - mañana, nosotros.
Damos garantía de satisfacción del deber cumplido por
el trabajo realizado.
El Hogar ha hecho suya como lema una frase feliz de
C. Arenal, escritora y socióloga (1820-1893): “La caridad
es un deber, la elección de la forma, un derecho”
Hay formas distintas de hacer caridad. Son a través
de: 1) nuestros talentos, 2) nuestro tiempo, o 3) nuestro
dinero. El Hogar pide algunas de estas “inversiones”.
Hoy les pedimos que desarrollen sus talentos desde
su hogar o lugar de trabajo, una PC en su pieza u oﬁcina, para crear la página web de la casa de nuestros
mayores. Si usted no puede, pero conoce a alguien que
sí estaría dispuesto y cumple con ser una persona de
bien, que respeta y cuida a sus mayores: ¡recomiéndenosla! Cordialmente,
Atilio Rugonyi,
Presidente de la Asociación
Húngara de Beneﬁcencia

estrago en el organismo que debilitan tanto
a las células del sistema inmunológico del
paciente que lo dejan prácticamente fuera
de batalla. Además, queda sin resolver el
problema principal, el del aislamiento de
las células cancerosas.
Como lógico segundo paso, Kovács
busca encontrar aquella sustancia o elemento que fuera capaz de restablecer los
canales de información intercelulares y a
través de ese proceso poder curar el mal,
independientemente de que se trate de
leucemia, de sarcoma o carcinoma.
Llegó a reconocer así algunos grupos
moleculares responsables por esta “buena
intercomunicación” que se producen naturalmente en el organismo sano. Cuando
por alguna razón la presencia de estos
agentes no es constante en el organismo,
éste se enferma - por estrés duradero, alimentación malsana, razones biológicas u
oncogenéticas, etc.
Pero Ádám Kovács ve relaciones y soluciones donde otros no las ven. Él habla
de un nuevo
paradigma
en la cura del
cáncer. Está
convencido
de:
- que la proﬁlaxis o la prevención de la
Ádám Kovács
enfermedad es
posible tomando en cuenta un cambio de
modo de vida;
- que a los ya enfermos los podemos curar
efectivamente, sin elementos tóxicos y
sin métodos destructivos para el resto del
organismo;
- que podemos prevenir la enfermedad
por medio de un simple test sanguíneo,
desarrollado por él y el laboratorio especíﬁcamente creado para este propósito
llamado ”Immune Balance Checking
Center, IBCC”. Estos productos tienen
como componente el grupo molecular
reconocido por Kovács y que son capaces
de reforzar y restablecer esos canales de
información intercelular.
Los años de investigación y estudios
realizados demostraron ﬁnalmente que
obtuvo todos estos efectos positivos. Su
producto tiene las siguientes propiedades:

- Es antitumoral - Tiene un efecto antiviral general - Ayuda en toda enfermedad de circulación sanguínea, pues licua levemente la
sangre, disolviendo coágulos - Mantiene al sistema inmunológico
dentro de los parámetros normales - Controla las reacciones “histéricas”
del sistema - Es analgésico - Siendo un producto natural, no es citotóxico.
En conjunto y en consecuencia de estos
efectos consigue un mejoramiento general
de nuestra capacidad de defensa, ayuda al
organismo a luchar contra enfermedades,
los estados depresivos y el estrés de la
vida moderna.
*
Llegando al ﬁnal de mi historia, les
diré que el creador de este maravilloso
producto sigue luchando y trabajando sin
cesar. Hoy muchos pacientes le deben la
vida. Hay innumerables casos documentados durante los últimos 25 años. En las
primeras fases de la enfermedad se logró
un 75% de resultados positivos, mucho
más de lo que nos prometen los métodos
tradicionales. Sus productos están en el
mercado catalogados como “productos de
efectos curativos” o como “suplementos
alimentarios naturales”.
Se sigue trabajando para conseguir que
se los reconozca como medicina contra
el cáncer. Poco a poco se abre en la oncología un nuevo rumbo, que empieza a
aceptar y prestar atención a métodos antes
totalmente negados en la medicina occidental, la magnetoterapia, la acupuntura y
métodos naturistas que toman en cuenta
al ser humano en su complejidad total,
espiritual, mental y física.
Así cada día se reconoce más el trabajo de Ádám Kovács, este magniﬁco
cientíﬁco, orgullo para los húngaros, que
fue condecorado por el gobierno chino y
que actualmente tiene seguidores de sus
métodos y teorías en instituciones médicas del Vaticano, en hospitales de USA,
en centros de investigación en la India,
en Canadá, etc. Mientras más personas
sepan de esta posibilidad, mayores serán
las chances de mantener la salud y de curar
a los ya enfermos.
Anikó de Emődy

EL SCOUTISMO HÚNGARO EN EL MUNDO

En 1910 se forman en
Hungría las primeras
agrupaciones Scout. El
movimiento, creado por
Lord Baden-Powell en Gran Bretaña, crece con fuerza, hasta que en
Hungría el comunismo lo prohíbe
en 1948. Sin embargo, en núcleos
de los exiliados se expande cada
vez más.
Tras la caída de la “cortina de hierro”, inmediatamente se reinstala la
actividad en Hungría también.
Cientos de niños y niñas han
adquirido durante los 100 años de
su historia las habilidades y la enseñanza scout en el marco de una
educación cristiana y húngara.
El año 1946 se crea la Asociación

5 de Septiembre:

Scout Húngara en el Exterior, que
aglutina decenas de agrupaciones
húngaras en todo el mundo. Desde
teatros de marionetas para los más
pequeños hasta los más extraordinarios desafíos, como cruzar los Andes
en bicicleta o descender el Paraná en
balsas o canoas, los scouts realizan,
a lo largo del año, un sinnúmero de
actividades instructivas, deportivas
y recreativas, que dejan en ellos una
huella imborrable de por vida.
Este año, la conmemoración de
este centenario se realiza en los campamentos especialmente festivos en
Alemania, Estados Unidos y Brasil.
Hace apenas unos días regresaron
15 scouts húngaro-argentinos del
campamento en el parque scout

Día del Inmigrante

Atraídos por las libertades de
nuestra Constitución y por las oportunidades que nuestro país ofrecía
al amparo de las ideas de Juan B.
Alberdi, Domingo Sarmiento, Nicolás
Avellaneda, Julio A. Roca, millones de
italianos, españoles, ingleses, alemanes, irlandeses, polacos, húngaros,
turcos, rusos, checos, eslovenos,
portugueses y de otras nacionalidades optaron por la Argentina.

A todos los inmigrantes que vinieron, hijos y nietos:
¡Bienvenidos, y gracias por construir con su esfuerzo nuestro país!

de Fillmore,
Estados Unidos, donde
adquirieron conocimientos y profundizaron lazos de amistad ¡con más de
700 participantes!
El movimiento scout ha sido y sigue
siendo la más importante fuente de
dirigentes de nuestra comunidad, pues
educa para la vida y prepara al individuo para vencer y resolver obstáculos
en todos los ámbitos.
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Humor político en los “socialismos realmente existentes”
(regímenes comunistas)

Los autodenominados regímenes “socialistas” o “democracias populares”
alzaron la bandera de la libertad de los
oprimidos pero esclavizaron poblaciones
enteras, fomentando la más insultante
desigualdad entre dirigentes y dirigidos,
castigando la iniciativa y fomentando la
sumisión, alentando la traición y la delación bajo un aparato policial represivo
y paranoico, especialmente en los casos
soviético, este-alemán y rumano. Lo que
en sus inicios había sido la gran tentativa
de construir el socialismo se desvirtuó
en una estafa macabra que devoró a sus
inventores y a generaciones enteras.
Desde 1989 cayeron en toda Europa las
estatuas de adoración, ya no solamente
de Stalin, sino también de todos los que
siguieron con frenético entusiasmo la
consigna leninista: “no hay victoria sin
terror”. La derrota ﬁnal llegó, paradójicamente, en forma tan pacíﬁca como
contundente; pero, hay que ser cuidadoso:
quien eche las campanas al vuelo para celebrar la victoria deﬁnitiva del capitalismo
sobre el socialismo, se alegra a destiempo.
Fue la victoria de la sociedad abierta - no
necesariamente capitalista - sobre un
mundo cerrado, gobernado por una elite
que aﬁrmaba poseer el monopolio de la
verdad a través del conocimiento de las
leyes de la historia.
El colapso de los “socialismos realmente existentes” llevó a algunos a
pensar no sólo en el ﬁn de la historia,
sino también en el ﬁn del marxismo. Lo
que se derrumbó en la Unión Soviética
no fue el marxismo, sino un esfuerzo en
construir un sistema social sin ninguna de
las precondiciones que Marx consideraba
como absolutamente imprescindibles para
alcanzar el socialismo: industria desarrollada, abundancia material, instituciones
democrático-burguesas, un fuerte proletariado alfabetizado, condiciones todas
que únicamente se daban en los países
capitalistas avanzados.
La pregunta surge, inevitable: ¿qué
puede rescatarse de la experiencia soviética? Indudablemente, el hecho de que la
atrasada Rusia zarista se convirtiera en
poco tiempo en una gran potencia como
lo fue la Unión Soviética, que la salud y
la educación fueran gratuitas y beneﬁciaran a grandes sectores de la población, y
otros innegables logros; pero todo esto
se vio oscurecido por el tremendo costo
social. Además, indirectamente, el “espectro comunista” sirvió para mejorar
las condiciones de vida y de trabajo de
los obreros y trabajadores en los países
no comunistas.
Las revelaciones que surgen de los
archivos soviéticos pos-glasnost revelan
cifras de cárceles y ejecuciones muy superiores a las occidentales en los peores
años de la Guerra Fría. Los excomunistas

soviéticos admiten hoy que la prensa occidental conservadora, como el Readers´s
Digest o U.S. News & World Report estaban más cerca de la verdad y la realidad
que los diarios soviéticos como Pravda
o Izvestia.
El socialismo y el marxismo, en todas
sus variantes, deben deslindarse de la
experiencia soviética si pretenden tener
alguna alternativa futura. La izquierda,
como historia y como proyecto, ha sufrido
un daño gigantesco debido al cruel experimento estalinista. La utopía y el sueño
se convirtieron en una agria y grotesca
pesadilla, en un período que Jean-Paul
Sartre caracterizó como de “la imbecilidad
y el terror”.
La sátira y el humor fueron armas
de autodefensa de los países del bloque
soviético en donde el dogmatismo y el
reduccionismo castraron la imaginación
y la libertad de expresión. La risa es un
gran enemigo del autoritarismo, las
dictaduras y los totalitarismos, y como
aﬁrmara George Orwell: “los chistes son
pequeñas revoluciones”.
*
Cuando tratamos de encontrar las causas
del derrumbe de los “socialismos”, vale la
pena pasar revista a las tendencias principales del humor político generado en esos
países, ya que nos muestran un proceso
de reversión cultural e ideológica. Los
pretendidos valores “socialistas” fueron
perdiendo legitimidad y terminaron siendo extraños y ajenos a los individuos con
una erosión del consenso por los errores
y deformaciones, con una ideología falsa,
sin raíces y cada vez más divorciada de la
experiencia y los sentimientos de las mayorías. Los chistes representan un caudal
informativo que sirve para evaluar la crisis
del “socialismo”.

Humor

El chiste es, quizás, uno de los últimos
remanentes de la cultura oral en las sociedades industriales urbanizadas. Existe en
las mentes y viaja a través de la palabra
hablada; sobrevive en la medida en que es
utilizado y en la medida en que provoca
risa. A donde vaya produce risas, sean
tumultuosas o suaves, burlescas o irónicas.
La risa raramente es indiferente: es placer,
alivio, venganza, desafío.
La tarea de contar un chiste y reírse de
él está dividido inevitablemente en dos
partes, dos personas. Uno cuenta el chiste y otro se ríe. El chiste siempre es una
reacción a un proceso sociocultural, una
cosa o una persona. Quien cuenta el chiste
presupone que la audiencia comparte el
mismo marco de interpretación y que el
contenido del mismo es inteligible.
Aunque los chistes parecen ser simples
y comprensibles, poseen un misterio: sabemos de lo que nos estamos riendo pero
es difícil explicar por qué es gracioso. Es

un escape de los resultados de una socialización exitosa - la organización ordenada
de la vida.
El escape a un reino de sinsentidos está
acompañado de una risa placentera y victoriosa, de una liberación de energía que
funciona para mantener la mente y el cuerpo dentro de los límites del pensamiento
y la práctica civilizadas. La revolución,
el escape, siempre es un aborto, ya que la
liberación es momentánea, seguida de un
retorno al orden, al signiﬁcado, a la normalidad. Según Freud, los chistes buscan
el placer, no derrocar al régimen establecido, por lo cual los chistes no tendrían
ningún potencial subversivo.
Dentro del marco de la “normalidad”,
el chiste es una rebelión, pero sin una
causa; es una válvula de escape, algo
que da placer, una terapia popular que
acompaña al hombre desde sus primeras
formas de organización social. Es como
una “suspensión temporaria” de las estructuras sociales; en este sentido, los chistes
sí tienen potencialidades subversivas del
orden social establecido. En otras palabras, existen visiones dicotómicas sobre la
naturaleza de los chistes y la risa: el humor
sirve tanto para reforzar un sistema social
dado - como también para desestabilizarlo. Desde nuestra perspectiva, el chiste
tiene múltiples funciones, aunque nos
inclinamos a pensar que el humor político
popular en los “socialismos” era parte de
un género claramente subversivo y muy
selectivo en los blancos elegidos.
*
“Se anunció un premio para el mejor
chiste político,
Primer premio: quince años.”
Casi todos los chistes políticos, como
el anterior, circulaban en todos los países
comunistas. El propio hecho de la transmisión oral de los chistes facilitó continuos
añadidos y modiﬁcaciones, y explica las
múltiples versiones que se construyen
sobre un esquema básico. Pasaron de un
país a otro, de un dirigente a otro y muchas
veces se nutrieron de chistes provenientes
de otras zonas del mundo.
Algunos chistes estaban relacionados
con tópicos muy conocidos de la propaganda anticomunista y antisoviética, y
no puede excluirse cierta inﬂuencia más
o menos directa de estas campañas en su
gestación: el hecho de que hayan prendido
y disfrutado de vida propia en el seno de
aquellas sociedades da validez a su testimonio, más allá de un presunto trasplante
desde el exterior.
Los chistes reﬂejaban estados anímicos,
corrientes de opinión y de pensamiento,
percepciones, tendencias de la realidad
pero, sobre todo, indicaban la crisis de
valores e ideológica y la pérdida de credibilidad en el “socialismo” y - principalmente - en sus dirigentes.

Muestrario de chistes políticos durante y después del comunismo

▪ Adán y Eva vivían en el socialismo
realmente existente por tres razones:
uno, porque eran tan pobres que se
vieron obligados a vivir desnudos;
dos, porque sólo tenían una manzana
para alimentarse; tres, porque creían
que se encontraban en el paraíso.
▪ El comunismo soviético es la síntesis de las diversas etapas del desarrollo de la humanidad: de la prehistoria
toma su método; de la antigüedad, la
esclavitud; del feudalismo, la servidumbre; del capitalismo, la explotación; del socialismo, el nombre.
▪ El comunismo sólo puede aplicarse
en el cielo, donde no es necesario, y en
el inﬁerno que es donde funciona.
▪ Apparatchik: “Cuando lleguemos
al comunismo, todo el mundo comerá
frutillas con crema”.
Trabajador: “Pero a mí no me gustan
las frutillas con crema”.
Apparatchik: “Cuando lleguemos al

comunismo, te gustarán las frutillas
con crema”.
▪ Diferencia entre el capitalismo y
el comunismo: el capitalismo es la
explotación del hombre por el hombre;
el comunismo es todo lo contrario.
▪ ¿Cuál es la diferencia entre Rusia y
la Argentina? Que en la Argentina aún
existe el Partido Comunista.
▪ Un polaco le pregunta a un húngaro: Cuando hablamos de la Unión
Soviética, ¿por qué decimos “nuestro
hermano” y no “nuestro amigo”? La
respuesta es: “Porque uno puede elegir
a sus amigos”.
▪ Un checo y un ruso, cavando
un pozo, encuentran un cofre lleno
de monedas de oro. El ruso dice:
“¡Compartámoslo como hermanos
socialistas”, pero el checo rectiﬁca
inmediatamente: “No, mejor la mitad
para cada uno”.
▪ Stalin convoca a un concurso para

realizar una estatua del escritor Pushkin. Se presentan obras de escultores
de todo el mundo. La ganadora es una
gigantesca estatua de Stalin - con un
libro de Pushkin entre sus manos.
▪ Maestro: ¿Qué es la abundancia?
Alumno: Una pila de papas que llega
hasta el cielo.
Maestro: Tonterías, el cielo no existe.
Alumno: Tampoco existen las papas.
▪ Un joven recién condenado tiene
que compartir su celda con un viejo
que le pregunta: “¿Cuánto te dieron?”.
Responde el joven: “Diez años”. “¿Qué
hiciste?”. “Nada” dice el joven. El
viejo guiña el ojo, incrédulo: “Vamos,
vamos… algo hiciste. ¡Por nada te dan
cinco años!”
▪ Dos policías rumanos están de
guardia. Uno le pregunta al otro: “¿Qué
opinas del régimen de Ceausescu?”.
El otro responde: “Lo mismo que tú”.
“Entonces es mi deber arrestarte”.

En Hungría, por ejemplo, en la década
de 1950, algunos chistes políticos eran
titulados como “2/3”, lo cual signiﬁcaba
que eran tres años de prisión para el que
los contaba y dos para el que no denunciaba el hecho. En la siguiente década,
los chistosos se arriesgaban menos ya que
seguía siendo peligroso y pesaba mucho
la sombra de [la Revolución de] 1956. En
los setenta se convirtió en una especie de
pasatiempo tolerado por las autoridades,
justamente porque servía como válvula
de escape de los excesos del sistema. Ya
en la década de 1980 los chistes estaban
casi legalizados, siempre y cuando no se
contaran fuera del círculo familiar o de
amigos.
En la Unión Soviética el chiste político
era conocido como politicheskii anekdot,
y marcó toda una era (la “era de los anekdoty”) en las décadas de 1970 y 1980.
Durante los años de Brezhnev (1964-82),
se contaban chistes en los hogares, en
corredores de universidades y en oﬁcinas
y fábricas. Los chistes políticos se hicieron
muy populares pese al hecho de que antes
del colapso de la Unión Soviética, nunca
se contaron públicamente ni tampoco se
publicaron en las páginas de periódicos
satíricos estatales tales como Krokodil o la
conocida sección de “El Club de las Doce
Sillas” de Literaturnaia Gazeta. Todos
los chistes circulaban de boca en boca y
constituían una porción vital de la cultura
oral no oﬁcial de la Unión.
La caída de la Unión Soviética produjo
un renacimiento del humor político, lo
cual fue una tentativa popular para reﬂejar
el sentido y signiﬁcado de la experiencia
soviética que invitaba a una reinterpretación crítica de los procesos históricos vividos. Se trata de una especie de “conciencia
no-oﬁcial”, ya que el chiste es producto
de una sociedad particular que reﬂeja e
internaliza el “discurso de la autoridad” y,
al mismo tiempo, lo ataca, lo reinterpreta
y lo imagina.
[Ver algunos chistes aparte]

Conclusiones

Las conclusiones sobre el humor político en los “socialismos realmente existentes” pueden sintetizarse en la frase escrita
en diversas pancartas durante las manifestaciones en el centro y este de Europa
en 1989 y 1990, y que hacen referencia
a un chiste sobre el propio Marx, quien
resucitado en Moscú en la década de 1970,
vive en carne propia al “socialismo”, y al
pedirle que diga unas palabras en el acto
del 1º de Mayo en la Plaza Roja, Marx dice
simplemente: “¡Proletarios de todos los
países, perdonadnos!”

(*) Diploma Superior en Ciencias Sociales,
Profesor en Filosofía, Maestría en Ciencias Sociales, Doctorado en Ciencia Política. Extracto
de su charla pronunciada el 14.8.2010 en la Asociación Literaria y Cultural Húngara, Olivos

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS del
mes - SEPTIEMBRE

Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és kifejezett kérésre - közvetlen rokonaikról emlékezünk meg.
Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában.

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

¡Feliz cumpleaños!
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Conferencia del Ing. Nicolás Vattay
La 2ª conferencia del
ciclo de la Asociación Literaria y Cultural Húngara
fue la exposición del Ing.
Nicolás Vattay, el 17 de
julio y en castellano, sobre
un amplio panorama referido a “Los grandes de la historia universal”. Comparó
desde Alejandro Magno
en el siglo IV a.C. hasta
Árpád en el siglo IX d.C.,
pasando por Aníbal, Atila y Carlomagno.
Reseñó brevemente la vida de cada uno
de ellos, sus hazañas más destacadas y los
resultados logrados.
Se extendió especialmente sobre una
falacia, propagada por los “historiadores”
austro-húngaros del siglo XIX, que planteaban el ingreso de los “magyar” en la
Cuenca de los Cárpatos como resultado de
su huida ante el ataque de los pechenegos
(besenyő). Refutó esta aseveración con argumentos sólidos basados en la logística
necesaria para trasladar 500.000 personas
(familias) con todos sus haberes y rebaños

a distancias de entre 600 y
1800 kilómetros.
Luego describió la batalla de Pozsony en el año
907, en la que fue aniquilado el ejército invasor
de Luis IV, emperador de
Occidente, con lo cual
sus sucesores, durante los
siguientes 130 años, no
se atrevieron a encarar
nuevos ataques sobre la
frontera occidental de Hungría, lo que
permitió luego a Esteban I. consolidar el
reino húngaro.
En un cuadro sintético presentó como
conclusiones que desde Alejandro hasta
Carlomagno, cuyas tácticas militares y
la extensión y duración de sus reinados
se diferenciaron sustancialmente entre sí,
ninguno de ellos perduró hasta nuestros
días. En cambio, la dinastía de la “Casa de
Árpád” duró unos 400 años, dando origen
al Estado de Hungría, cuya continuación
es la actual República de Hungría.
Nándor Jakab

CUESTIÓN DE SOLIDARIDAD

Si ven personas durmiendo en la calle,
informen dónde están:
HAY QUE LLAMAR AL: 108
y pasarán a asistirlos. Hay gente que
puede morir de frío por falta de aviso.
No sea indiferente: avisar al 108
Hay paradores para alojar gente en
situación de calle, que por la ola de frío
estarán abiertos las 24 horas.

a) 2 paradores de hombres
b) 1 mujeres
c) 1 para madres con chicos
También existe un centro puerto pibes, que aloja exclusivamente chicos.
Con servicio de: desayuno, almuerzo,
merienda y cena.
No muchos saben esto. Difunda esta
comunicación. Gracias.
(Agradecemos a Eva Horváth)

¡La foto increíble!
Foto recientemente
puesta a disposición
del público por Internet.
Prestar atención a la
fecha (09.11.01 esq.inf.
der.).
La foto fue recogida por
el FBI para su investigación, ya que fue encontrada en un rollo de
una cámara fotográﬁca
entre los escombros del
World Trade Center.
(Agradecemos a
Silvia Rózsa)
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Carta de la Secretaria de Estado, Dª Hillary Clinton,
a la comunidad húngara de los EE.UU.
Washington, DC, 20 de agosto de 2010.
En nombre del Presidente Obama y del
pueblo de los Estados Unidos felicito al
pueblo de Hungría en ocasión de celebrar
el Día de San Esteban y la fundación del
Estado húngaro hace más de 1000 años
el 20 de Agosto.
Las contribuciones culturales de Hungría - desde la música de Bartók hasta
la poesía de Petőﬁ - han enriquecido el
mundo durante siglos. Y una vibrante
comunidad de más de 1,5 millones de
húngaro-americanos continúa fortaleciendo los Estados Unidos.
Adherimos en honrar su larga historia
en su categoría de estado, al tiempo que
celebramos 20 años de elecciones libres
en Hungría. Y esperamos continuar nuestro trabajo mancomunado para aﬁanzar la

NOS ESCRI BEN

Estimado Periódico Húngaro, estimada
Trixi:
Estoy en busca de mis raíces, y me puse
en contacto con ustedes. Tomé conocimiento del diario por Internet buscando
información en “Reseña de la Inmigración Húngara en la Argentina”, recopilada
por Nicolás Székásy, donde en una de sus
páginas hace mención del diario. Gracias
por enviarme un ejemplar-modelo.
Yo nací en Komárom y llegué a la
Argentina siendo bebé con mis padres,
Esteban Nagy y Magdalena Bartal en
junio de 1957 en el buque “Salta”, junto
con otros inmigrantes. Recuerdo que
concurríamos al Club Húngaro, donde
nos reuníamos con la comunidad.
Mi padre falleció cuando yo tenía
16 años y por circunstancias de la vida
dejamos de contactarnos. Mi madre, que
nunca dejó de hablarnos de Hungría a
mí y a mis hermanos (tengo 3 hermanos
argentinos), de la familia y de las costumbres, recibió con emoción y agrado el
Magyar Hírlap. Con respecto al idioma,
no hablo húngaro hace tiempo. Me cuesta
mucho leer el Hírlap, hay palabras que
ya no recuerdo, pero así de a poco está

BONDIOLA DE CERDO LAQUEADA
CON MIEL Y SALSA DE HONGOS

Guarnición de papines y cebollitas
glaseadas
Papines
1 kg
Cebollitas baby
500 gr
Perejil
1 puñado
Manteca
40 gr
Azúcar
1C
Preparación:
Comenzar colocando en una asadera la
bondiola de cerdo, seguidamente derretir la
manteca y rociar toda la bondiola de cerdo
con la manteca derretida. Luego esparcir

todo el ajo picado y el perejil, y terminar
salseando con la miel bien líquida. Hornear
a 180ºC por 1 hora. Cada 7 u 8 minutos
retirar del horno y con la ayuda de una
cuchara salsear la carne para que vaya
tomando lindo color y quede bien brillante
por el glaseado. A media cocción dar vuelta
la carne para asegurarse una coloración
perfecta.
Salsa de hongos de pino
Comenzar colocando la cebolla en una
cacerola, seguidamente verter la totalidad
del marsala y reducir a ¼, pasar por un
chino de malla ﬁna a otra cacerola y llevar
a ebullición. Terminar colocando la crema
en la cacerola con los hongos de pino hidratados. Reducir a 2/3 y condimentar con
sal y pimienta blanca.
Manzanas caramelizadas
Cortar las manzanas en octavos. Preparar una sartén con manteca, esperar a
que tome color avellana, rociar el azúcar
sobre la sartén y esperar a que el azúcar
se caramelice. Seguidamente agregar
los octavos de manzana y esperar a que
queden tiernos y caramelizados. Reservar
en una batea, envolver con aluminio para
mantener el calor.
Guarnición de papines y cebollitas
glaseadas
Comenzar lavando los papines, seguidamente cocinarlos en una cacerola con
agua. Del momento que llega el agua a

(Trad.orig.inglés SKH)

Los mensajes reﬂejan únicamente la opinión de sus respectivos autores.
Por razones de espacio y de estilo, el Periódico podrá seleccionar el material
y editarlo. La publicación está supeditada al espacio disponible.

EL RINCÓN DE MAUSI

Ingredientes:
Bondiola de cerdo 2 kg
Miel
50 gr
Manteca
40 gr
Sal
c/n
Ajo picado
1 diente
Perejil picado ﬁno
1 puñadito
Salsa de hongos de pino
Cebolla picada ﬁnamente 50 gr
Vino marsala
200 cc
Hongos de pino picados ﬁnamente e hidratados
30 gr
Crema de leche 39% 200 gr
Sal y pimienta
c/n
Manzanas caramelizadas
Manzanas verdes
Granny Smith
800 gr
Manteca
80 gr
Azúcar
100 gr

democracia y los derechos humanos por
medio de iniciativas húngaras tales como
el Centro Internacional para la Transición
Democrática y el planeado Instituto Tom
Lantos en Budapest. Estamos orgullosos
de contar a Hungría entre nuestros amigos
cercanos y aliado clave en la OTAN, y
apreciamos la asociación de Hungría en
Afganistán en nuestro afán de promover
y defender intereses y valores compartidos.
En esta ocasión les deseo a todos los
húngaros un feliz día nacional, esperando
continuar la fuerte alianza entre nuestros
países.
Hillary Rodham Clinton

ebullición contar 5 minutos y retirarlos.
Escurrir y cortar todos los papines al
medio. Preparar una sartén con manteca,
colocar los papines dentro de la sartén y
esperar a que tomen un lindo color dorado.
Sazonar con sal y pimienta.
Para las cebollitas glaseadas, tomar
una cacerola, colocar las cebollitas peladas dentro de la misma, cubrir con agua,
disponer una cucharada de manteca y otra
de azúcar, y una pizca de sal, llevar al fuego máximo hasta que el agua se evapore
completamente y se forme un caramelo
en la cacerola y queden las cebollitas
completamente glaseadas. Luego verter
las cebollitas dentro de la sartén junto con
los papines. Saltear todo junto y salpicar
con un poco de perejil picado. Veriﬁcar
la sazón.
Presentación:
Cortar dos rodajas de la bondiola de
cerdo glaseada y disponerlas sobre un
plato playo. Salsear con un poco de la
salsa de hongos, sobre la parte superior
derecha disponer 3 rodajas de manzanas
caramelizadas y sobre el costado superior
izquierdo colocar un poco de la guarnición
de papines y cebollitas glaseadas. Decorar
con una ramita de perejil crespo para darle
un toque de color al plato.

volviendo.
Estoy inmensamente agradecida por tu
cooperación en ayudarnos a localizar a mi
tío, hermano de mi mamá. Hace muchísimos años que ya no se escribían…
Cuando nos veamos llevaré algunas
fotos que tengo de cuando hacía teatro
en húngaro. Tengo otra foto donde estoy
en Pinamar, junto a amigas en un campamento que organizó el Padre Pesti. Yo
tenía 14 años…
Cariños y ¡hasta pronto - en alguna
reunión del grupo Oleander!
Catalina Nagy
-------Kedves Hírlap:
Quería compartir con los lectores cómo
he disfrutado de la película sobre la vida
de Ferenc Puskás, gracias a que me llegó
la información por e-mail.
Asimismo, asistí a la cena-show de
Regös, invitación que recibo por la misma vía. Así pude saborear un exquisito
pörkölt casero, además del bellísimo y
profesionalísimo espectáculo que brindó
el grupo Regös. ¡Excelente!
¡Hasta la próxima!
Alejandra P. Argüello (Illia)
-------Querida Susana:
Muchas gracias por el envío del diario
de la comunidad húngara. De verdad lo
disfruto, aunque accedo sólo a las páginas
en español. De todos modos, adivino a
través de las fotos, notas, etc. un dinamismo creciente. Una pena para mí no haber
podido aprovechar las notas en húngaro
sobre el aniversario de la Revolución de
1956, tema que tanto me interesa… Pero
lo que está a mi alcance, de verdad me
encanta.
Recuerdo cuando éramos vecinas inmediatas y me vuelven las imágenes del
barrio de entonces, elocuente testigo de
aquella época, tan linda para nosotros y
que selló una amistad perdurable.
Un abrazo cariñoso
Bettina Piaggi de Naón Argerich

A partir de septiembre 2010, la
Biblioteca HKK sólo atenderá los 2dos y 4tos viernes
(viernes par) del mes, siempre de 19 a 21 hs.
¡Los esperamos!

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: Andrés Grabner
andresgrabner@yahoo.com
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ESEMÉNYNAPTÁR 2010. SZEPTEMBER
Szeptember 1-15-ig: Kesserűné Balogh Judith Angyalka festőművész
kiállítása a Grupo Alem művésztársaival. Vernissage augusztus 30,
hétfő, 18 óra. Colegio de Abogados de San Isidro, (Martín y Omar
339)
Szeptember 4, szombat, 18 óra: Palermóban az Ars Hungarica átveszi
a Bicentenario érmet (l. magyarázat a Mit Hallottban)
Szeptember 4-5: Magyarságismereti vizsgák a ZIK-ben
Szeptember 9, csütörtök: Immigránsok ünnepe Oberában (Misiones).
Kolóniánkat képviselik a Chacó-i magyarok
Szeptember 11, szombat, 19 óra: ZIK Irodalmi kávéház, Hungária
1.em. MIK terem
Szeptember 12, vasárnap, 10 óra: Nt. Écsi Gyöngyi református
lelkipásztornő 1. Istentisztelete. Utána állófogadás. Református
Egyház
Szeptember 16, csütörtök, 18 óra: Cserkészbál főpróba. Palacio San
Miguel
Szeptember 18, szombat, 20.30 óra: Cserkészbál. Palacio San
Miguel
Szeptember 19, vasárnap, 12.30 óra: Tavaszi ebéd. Valentín Alsina
Szeptember 25, szombat, 13 óra: ZIK tanári továbbképző
Szeptember 25, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör előadás. Dr. Puricelli
Jorge (spanyolul): Los derechos del paciente
Szeptember 25, szombat, 18 óra: ZIK - Nt. Écsi Gyöngyi Felvidékről:
Bábjátékos előadás. Hungária
OKTÓBER
Október 3, vasárnap, 17 óra: Magna Hungarorum mise. Tea.
Mindszentynum
Október 3-4: Körzeti akadályverseny

Ne adjad a fenevadnak a te gerlicédnek lelkét; szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképpen!
(Zsolt 74:19)

A Jóisten meghallgatta a kicsiny gyülekezet imáját és kölcsönbe
küldött egy lelkésznőt, hogy a hívőket és a magyar kolóniát istápolja 2
hónapon át. Adjunk hálát!

A „MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ” állandó naptára:
www.mindszentynum.org
A hó első vasárnapján 17 órakor Szentmise
Utána hagyományos teadélután
A Magyar Református Egyház állandó naptára:
Istentiszteletek, vasárnap de. 10 órakor
Szeptember 5: spanyolnyelvű, Rev. David Calvo.
Szeptember 12-től október 31-ig: magyarnyelvű, Nt. Écsi Gyöngyi.
A Krisztus Keresztje Evangélikus templomban
Minden 3. vasárnap magyar nyelvű Istentisztelet
www.lacruzdecristo.com.ar

cvhefty@yahoo.com.ar

SUSANA SEBESS
FURLONG-FOX
Viajes Corporativos
Viajes de Placer
Eventos y Convenciones

Embajada de la
República de
Hungría
www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires
Plaza 1726, (C1430DGF) Bs. As.
(entre Virrey del Pino y La Pampa)
Tel.: +54-11-4553-4646
Fax: +54-11-4555-6859

mission.bue@kum.hu

Embajador
Dr. Pál Varga Koritár

Secretaría argentina:
embajadadehungria@arnetbiz.com.ar

Cónsul: Judit Házi

Consulado: V. del Pino 4045
(C1430CAM) Bs. As.
Tel.: +54-11-4555-6862
Fax: +54-11-4555-6832

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:

Domingos 10.30 hs.:

EN CHACO, CNEL. DU GRATY
HORA HÚNGARA (en castellano)
“Costumbres de nuestra Identidad”
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

playland park

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

Társasutazások magyar és angol
nyelvű idegenvezetővel
Viajes grupales con guía (húngaro e inglés)

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

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE 2010
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

1º al 15 de septiembre: Exposición de pinturas de Judith Balogh de
Kesserű, junto con sus colegas del Grupo Alem. Inauguración lunes,
30 de agosto, 18 hs. Colegio de Abogados de San Isidro, (Martín y
Omar 339)
Sábado, 4 de septiembre, 18 hs.: Ars Hungarica recibe la Medalla del
Bicentenario en el marco del Programa Puertas del Bicentenario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
4 y 5 de septiembre: Exámenes de húngaro en el ZIK
Jueves, 9 de septiembre: Fiesta del Inmigrante. Oberá (Misiones). Nos
representan los húngaros del Chaco
Sábado, 11 de septiembre, 19 hs.: Café Literario del ZIK. Hungária,
1° p.
Domingo, 12 de septiembre, 10 hs.: 1° culto de la pastora Gyöngyi
Écsi (en húngaro). Luego, brindis de bienvenida. Iglesia Reformada
Jueves, 16 de septiembre, 18 hs.: Ensayo general del Baile de Gala.
Palacio San Miguel
Sábado, 18 de septiembre, 20.30 hs.: Baile de Gala Scouts Húngaros.
Palacio San Miguel
Domingo, 19 de septiembre, 12.30 hs.: Almuerzo de Primavera.
Valentín Alsina
Sábado, 25 de septiembre, 13 hs.: Curso de perfeccionamiento para
profesores del ZIK
Sábado, 25 de septiembre, 16 hs.: Conferencia en castellano. Dr.
Jorge Puricelli: Los derechos del paciente. Círculo Literario. Colegio
San Ladislao
Sábado, 25 de septiembre, 18 hs.: ZIK - Rev. Gyöngyi Écsi: Teatro
de marionetas. Hungária
OCTUBRE
Domingo, 3 de octubre: Misa Magna Hungarorum. Té. Mindszentynum
3 y 4 de octubre: Carrera de obstáculos. Distrito scout en la Argentina

11 de Septiembre: Día del Maestro
“Para regar un jardín se necesita mucha,
mucha agua. Pero no el agua de la acequia,
el agua de la frente.”
(Domingo Faustino Sarmiento,
15.2.1811 - 11.9.1888)
CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN

Kik vagyunk?
DE OCTUBRE:
Családkutatás és családfarajzolás
Genealógiai szakkönyvek
10 de septiembre de 2010
digitális másolata

(fecha tope de la Redacción
para recibir material y/o datos
a publicar)
Tel.Fax: (54-11) 4711-1242

amagyarhirlap@yahoo.com

Kocs János, okleveles mérnök

szakember genealógia és heraldikában
www.erdelygen.uw.hu
erdelygen@citromail.hu

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES,
HERRAMIENTAS DE CORTE
Y DISPOSITIVOS
Web: http://www.turul.com.ar

CLUB HUNGÁRIA

Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos
4799-8437 4711-0144
PRESIDENTE: ING. MARTÍN ZÖLDI mzoldi@dls-argentina.com.ar

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

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

SEPTIEMBRE 2010

Secretaría: Ing. 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:
2° y 4° viernes del mes de 19 a 21 hs.
Para concertar otros horarios:
4798-2596 haynal@ﬁbertel.com.ar

Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160
(B1646DAV) SAN FERNANDO
Prov. de Buenos Aires - Argentina

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

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

