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VAJDASÁG: A temerini ﬁúk
- hat év telt el -

Lopakodva, majdhogynem észrevétlenül jött át a határon a temerini ﬁúk rossz
híre. Arról szólt a szélfújta történet, hogy
öt magyar ﬁatal brutális módon összevert
egy velük hasonló korú szerb ﬁatalembert. Kezdetben csak azok hallották meg,
akik oda szoktak ﬁgyelni a szomszédok
hangoskodására. Úgy hírlett, hogy magyar ﬁatalok eszméletlenre verték, majd
megkínozták Zoran Petrovićot. S a szerb
lapokban a részletek következtek: állkapocscsontját törték, nyelőcsöve beroppant,
végbelébe vasat dugtak, levizelték s felgyújtották. Aztán a minősítések: állatok,
hóhérok, gyilkosok…
A túloldali média olyan tüzet gyújtott,
hogy csak úgy sistergett a harag. Erre
talán már akkor fel kellett volna ﬁgyelni,
csakhogy ilyen bevezetés után minden
normális embernek az az első reakciója,
hogy megborzong, s gyorsan tovább lapoz. Menekül, mert annyi borzalom van
mostanában.
S tizenegy hónapra rá jött a folytatás:
az újvidéki bíróság bűnösnek találta és
emberölési kísérlet bűntette miatt Máriás
Istvánt 15 évi, Illis Zsoltot 13 évi, Szakáll
Zoltánt 11 év hathónapi, Uvarocs Józsefet 11 év hathónapi és Horváth Árpádot
10 évig terjedő, börtönben letöltendő
szabadságvesztésre ítélte. Összesen 61
év. A megdöbbenés után az volt az első
felszakadó gondolat: vajon mennyit adnak
a gyilkosságért Szerbiában?
Az élet azonban nem állt meg, és mindenki feledni akarta a temerini ﬁúkat, akik
rossz hírét keltették a magyar névnek.
Egyszeriben feledésbe merült, hogy
hányszor vertek véresre magyarokat a
határ túlsó oldalán, s hány magyart öltek
meg a szerbek Délvidéken - csupán, azért,
mert magyarok voltak…
Ahogy az idő múlt, ahogy a kétségbeesett szülők segítséget kértek, ahogy
igazukat keresték, egyre inkább úgy tűnt:
nincs itt minden rendjén. Valami nem
kerek ebben a történetben. A hivatalos
magyar média és a politikai elit hallgatott.
A szerb hatóságok pedig könyörtelenek
maradtak.
*
Az ügy Strasbourgot is megjárta, de
ott elhárították maguktól, mondván: belügyekbe nem avatkoznak. Elég bajuk
volt már Szerbiával. Ám a perifériára
szorított zsurnaliszták, a „szélsőségesek”,
a levelező listák fórumain csevegők nem
hallgattak. S nemsokára több mellőzött
újságíró is nekirugaszkodott az ügynek.
Nekiindult kideríteni a bujkáló igazságot Eduardo Rózsa-Flores, a kispénzű,
nélkülöző riporter, és Újvidéken körbejárta a témát, majd blogjában részletesen
leírta. Neki friss tapasztalatai voltak a
szerb hatóságok módszereiről. Bizonyára
innen fakadt az elhatározás, hogy utána
kell járni ennek a históriának. Czakó
Gábor ismert TV-személyiség, író is foglalkozott a témával, és még sokan mások.
A média nagy orgánumai azonban csöndben maradtak. Mint tudjuk: Edu azóta már
meghalt, de leleplező írásának néhány
részlete fennmaradt. S ha lassan is, de
változott a kép. Távolabb látó gondolkodók előtt kibontakozott a valóság, miről

is van itt szó valójában. Kiderült, hogy
verekedésen kívül más nem történt.
*
Az önérzetében, büszkeségében megroppant, alig negyedére zsugorodott egykori Jugoszláviát megtestesítő Szerbiában
soha nem tapasztalt igény lépett fel egy
bátor, szerbeket védő megnyilvánulásra.
Meg kellett mutatni, hogy a fájdalmas
területvesztések után, egy gyalázatos
háborút követően, a koszovói kudarcok
közepette, megvédik a szerbek érdekeit.
No és a sok magyarverés, a sok panasz
után végre valahára kapóra jött egy szerbet
verő magyar csoport. Ráadásul öten egy
ellen! Kell-e ennél jobb téma? Így az „áldozatot” az esemény harmadnapján már
meglátogatta a belügyekkel foglalkozó
miniszter. Ha lett volna tárgyilagos szerb
sajtó, akkor kérdést kellett volna intézni
a miniszter úrhoz: miért nem tartotta
fontosnak, hogy egyetlen egyszer megkeresse a korábban megvert magyarokat?
A Szerbiában élő magyarok, horvátok,
bosnyákok vajon miért nem egyenrangúak
szerb társaikkal? S a magyarokat ért atrocitások elkövetőit miért nem találják meg
sohasem a rendőrök?
A felkavart história azonban újra nyugvópontra jutott. Jó volna mentegetőznünk, hogy nekünk, itthoni magyaroknak
ezernyi gondunk, bajunk volt. Mégis szégyenkezni kell, hogy ezt a nyilvánvalóan
magyarokat példátlan módon sújtó ügyet
mellőzni tudtuk. Mert ilyenkor derül ki,
hogy mi van a nagy magyar összetartás
mögött. Hogy mit érnek a nagy szavak:
„Lélekben veletek vagyunk!” Igaz,
nincs az a határ, amin ne ívelne át a mi
politikusaink nagy összetartozása, csak
a 150 kilométerre lévő Újvidékig nehéz
volt eljutni…
*
Mit talált Eduardo? Először is azt kutatta, ki is ez a Zoran Petrović. Hol járt,
mit tett aznap? Aztán megnézte a szerb TV
felvételeit az „áldozatról”, amiből kiviláglik az igazság. Lássuk a tényeket.
Az inkriminált napon, 2004. június
26-án Zoran Petrović - akiről köztudott
volt, hogy drogfüggő és drogárus s „szórakozásai” miatt korábban több ügye is
akadt a törvénnyel - Újvidéken kezdte a
„bemelegítést”. Egyik vendéglátóhelyről
a másikra ment, és amerre járt botrányt
kavart. Ezért rövid úton mindenhonnan
kitették a szűrét. Erre számos tanú akadt.
Ezek után Újvidékről átutazott Temerinbe,
ahol folytatta az éjszakai életet, ami abból
állt, hogy a száraz fába is belekötött. Erről
is tanúk tucatja tudott beszámolni. Aztán
a sokadik kudarc után - mert nem talált
emberére -, a temerini piactérre tévedt, s
rábukkant az ott diskuráló, hazafelé tartó
magyar társaságra. Bódultságában nekik
is meg akarta mutatni, milyen legény is ő
valójában! Először a lányokat vette célba.
Nekik tett obszcén szavakkal ajánlatokat,
majd alsónadrágra vetkőzött és a magyar
ﬁúkat kezdte szidalmazni. Azok kérték,
hogy öltözzön fel és menjen az útjára,
amíg jó dolga van.
Több se kellett Zorannak. Nekiugrott a
magyar ﬁúknak, akik ezt nyilván valóban
nem hagyták válasz nélkül - pláne lányok

társaságában. Így folyt ez a csata, ami
eleve kilátástalan volt Zoran számára,
de alkoholos, drogos állapotában ezt
képtelen volt felmérni. Újra és újra rátámadt magyar ﬁúkra. Ahogy a tárgyilagos
visszaemlékezők elmondják: olyan volt,
mint egy dühöngő hörcsög. A vesztett
csata után végül eltántorgott a helyszínről.
A magyar ﬁatalok pedig hazatértek. Szó
sem volt kínzásról, megalázásról, felgyújtásról!
Másnap reggel a korai járókelők megtalálták a földön alvó véres Zoran Petrovićot, és állapotát látva, mentőt hívtak.
Innen már ment minden a maga útján.
Rendőrségi ügy lett. A magyarokat rögtön
begyűjtötték és „kezelésbe vették”… S
két nap múlva a szerb politika felfedezte
a nagy ügyet! Beindult a gépezet: „Megverték, megkínozták, levizelték, felgyújtották…” Adva volt az alkalom, hogy be
lehessen mutatni: nem lehet a szerbekkel
packázni!
*
Utólag, évek multán, nyilván valóban
már sokkal nehezebb az eseményeket
vizsgálni. Mert hogyan lehet azt bizonyítani, ami nem történt meg? Ki megy el azt
tanúsítani, hogy nem látta azt, hogy Zoran
Petrovićot nem gyújtották fel? Talán elég
lett volna akkor annyi, ha figyelembe
veszik, hogy nem voltak ilyen sérülései.
Miután pedig a verekedést követően
eltávozott a helyszínről: kivel, kikkel
akaszkodhatott még össze? Többen is úgy
tudják: később még másokkal is nézeteltérése támadt! Meghallgatásakor nem
tudta volna megnevezni azokat, akikkel
verekedett előző nap? Nyilvánvalóan
lehetett volna ezt bizonyítani, ha van erre
szándék, ha van erre akarat. Csakhogy a
politikai érdekek akkor Szerbiában mást
diktáltak.
*
Így került az öt magyar ﬁatal a politikai bosszúállás sodrába. Így lett egy
verekedésből „emberölési kísérlet”! Bizonyára ennek tudható be, hogy csak azt
az öt tanút hallgatta ki a rendőrség a több
tucatnyi szemtanú közül, aki alkalmas volt
egy ilyen tanúvallomásra. Bizony ez sem
ment könnyen, hiszen 11 hónapig tartott,
mire sikerült összefércelni a vádemeléshez szükséges anyagot. Ez egy verekedési
ügyben, ahol közel ötven szemtanú akad,
meglehetősen furcsa fejlemény! A hosszú
vizsgálati idő ellenére mégis több sebből
vérzik ez a nyomozati anyag.
Nem vizsgálták, nem részletetek azt,
hogy Zoran is ütött, rúgott, vágott. Vajon
őt, a támadót, miért nem találták bűnösnek? Vajon ő nem vétett a közrend ellen?
Talán azért nem, mert ebben a kalandban
ő húzta a rövidebbet? Sok kérdés vetődik
fel, amire választ kellene kapni. Válaszok
azonban nincsenek.
S ami szomorú: azóta már hat év telt
el. Hat év szerb börtönben, rablógyilkosok között! Nem túlzás: a bebörtönzött magyar gyerekek a pokol tornácára
kerültek. A fegyőr úgy adta át őket a szerb
bűnözőknek: „Ezek azok a magyarok,
akik megöltek egy szerbet!” Hetekig
verték a ﬁúkat. Sorsuk az óta is keserves.
Folyt. a 2. oldalon

Tükröződés

Fotó Mitchell Caro

„Ha Isten kisebb csodát akar tenni,
akkor nehéz körülmények közé helyez
bennünket. Ha hatalmas csodát akar
tenni, akkor lehetetlen helyzetekbe visz
minket.”
Bárány Béla atya

Halo�ak Napjára

1956 halo�ai
átható csend
a halottak beszélnek
csak
azt nem értjük még
mit mondanak
hatalmas homlokukkal
égig érnek
szemükből lövellnek
a sugarak
régen tudják
mi számunkra titok még
hogy
mennyit ér
erő és hatalom
bennük
szivárvány lett
a véres emlék
túlfodrozódnak
minden
falakon
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VÖRÖSISZAP

Egy vegyész gondolatai

Az alumínium ércét, a bauxitot őrlik
lisztté, és ebből az alumínium tartalmat
nátrium-hidroxiddal vonják ki. Mivel
az érc nem tiszta, az oldhatatlan anyagok (agyagásványok, feltáratlan bauxit,
kőzetliszt, stb.) egy rozsdától vörös, iszapsűrű anyaggá állnak össze a folyamat
végén. Ennek neve találóan vörösiszap.
Ezt jobb helyeken kicentrifugálják, ill.
szeparátorokban ülepítik, majd tömbökké
sajtolják, és többnyire a vaskohászatban felhasználják. Nem mellesleg, ez a
vörösiszap érték is lehet, mert igen dús
galliumban, germániumban, amelyek a
félvezetőipar aranyát jelentik. Magyarországon „nem bíbelődnek” ezzel, hanem
kiengedik a természetbe…
Mivel nem víztelenítik, benne marad
a nátrium-hidroxid, ismertebb nevén
a marólúg egy része is. A zagytárolók
kialakításánál - igen régi történet - nem
bajlódtak aláfóliázással, agyagos vízzárással, hanem letaroltak egy területet - és
egyszerűen köréhúztak egy gátat. Az iszap
az ülepedés és tömörödés során nagyjából
úgyis elvégezte ezt a drága munkát…

Gátszakadás
Nem a nagy tavaszi esőknél történt a
tragédia, amikor minden más tározó roskadozott. Mostanában is voltak esők, de
közel sem annyi, mint korábban, amikor
is kibírta a tározó. A gát olyan helyen
szakadt át, ahol a talán legkevesebb emberi/anyagi áldozatot szedte. A kisember
azonban mindig is gyalogáldozat volt a
nagyemberek sakkjátszmáiban…
A tragédia elsősorban a hullámfront,
ami végigszáguldott erdőn-mezőn-falun.
Ez, a közvetlen ﬁzikai kontaktusnál egy

normáltempójú autó becsapódási erejével
mér ütést mindenre. Ez az erő természetesen függ a hullámmal közvetlenül
találkozó felülettől. Amint ez megtörténik, olyan súlyos tárgyak (autók, gépek,
kerti bútorok, farönkök) indulnak útnak,
amiket maga a sodrás esetleg nem is tudna
kimozdítani. Mint a vulkáni laharoknál és
a cunamiknál, itt is az uszadékok romboló
ereje okozza a legnagyobb kárt és a legtöbb sérülést.
Amint az első hullám tovahalad, mögötte áramlik a sűrű, iszapos anyag. A nagy
sűrűség és a relatíve magas viszkozitás
miatt ennek eróziós hatása is jelentős, ami
a tereptárgyak sodrásfelöli részén közvetlen kimosódást, mögöttük viszont komoly
örvényáramlást eredményez. A szemből
érkező nyomás plusz kimosódás, ill. a
hátulról jövő szívóerő újabb rönkfákat,
kimosott fatörzseket visz magával. Ezek
ütközése emberrel, tárgyakkal nem szorul
magyarázatra. Az utcák terelő hatása,
a házfalaknál magasra csapó hullámok
valamennyire irányítják, de egyben koncentrálják is az áradat erejét. Az elsodort
emberek és állatok a gyors sodrás, a sűrű
iszap miatt vannak még veszélyben.
És a legfontosabb: a lúg. Értesüléseim
szerint 12-13 pH-t mértek az áradatban,
ami kb. 1%-os lúgkoncentrációnak felel
meg. Ez folyósabbá teszi az iszapot, ami
a nagy területen való szétterülést eredményezi. Ez a legjobb hatása. Rosszabb,
hogy ez a kevésnek tűnő mennyiség
szembe kerülve nagyon rövid idő alatt
vakságot okoz, így ember és állat, ha a
fején átcsapott az ár, gyakorlatilag elveszett. Lenyelve, a száj és a nyelőcső
felmaródását okozza. A gyomrot kevésbé

A gyilkos iszapból káros gázak is áradnak
VAJDASÁG...

Folyt. az 1. oldalról

Egészségi állapotuk megromlott. Ha kifelé csak
panaszkodni mernek, rögtön súlyos büntetéseket
kapnak.
*
Vannak jó nevű országok, tekintélyes államférﬁak,
akik nemzettársaikért a világ végére is elmennek.
Nemrég Bill Clinton személyes közbenjárással
Észak-Koreából szabadított ki egy elitéltet. Nem
sokra rá Jimmy Carter tette ugyanezt. Mi magyarok
is reménykedtünk, hogy talán Sólyom László köztársasági elnök szóba hozza a temerini ﬁúk ügyét,
amikor itt járt nálunk Boris Tadić szerb köztársasági elnök, hogy a szerbiai Uniós csatlakozáshoz a
hozzájárulásunkat kérje. Sajnos rá kellett jönnünk,
hogy Sólyom úr nem egy Bill Clinton. A házhoz jött
alkalmat se tudta kihasználni…
Elbeszélésünk azonban nem volna teljes, ha nem
tennénk szóvá, hogy Zoran Petrović drog túladagolásban a közelmúltban elhalálozott. Halálát sajnáljuk.
Egy jobb sorsra érdemes ﬁatal ment el, akinek élete
valahol a balkáni háborúk útvesztőjében kisiklott az
identitását veszített Szerbiában. Halálával azonban
a temerini ﬁúk perének esetleges újratárgyalása
már komoly akadályokba ütközik. Marad az elnöki
kegyelem, amiben a magyar politikusoknak kellene
közbenjárni. Most új kormányunk, új köztársasági
elnökünk van, s reménykedünk. Reménykednek a
szülők is - mert a remény hal meg utoljára. 

Ha megﬁgyeljük a képen a kamionok és kotródaruk nagyságát,
fölmérhetjük az iszap szétterülésének elsöprő, fékezhetetlen kiterjedését

támadja, mert azt vastag nyálka és a lúgot
közömbösítő sósav védi. A bőrre kerülve
pillanatok alatt feloldja a bőrt takaró vékony zsírréteget, majd ugyanígy a bőr
rétegeit is. Ez erős égő, maró érzéssel jár,
nagyon fájdalmas. A ruha csak súlyosbítja a dolgot, mert szivacsként szívja magába a marólúgot, és azt a bőrön tartja.
Tovább súlyosbítja a marást azzal, hogy
a mozgásnál dörzsölő hatást fejt ki, és a
megmart felületeket egyrészt irritálja,
másrészt az elkocsonyásodott szöveteket
is letörli, ezzel szó szerint friss húst ad a
maró anyagnak. Ráadásul a körmök alatt,
hajlatokban, sérülésekben a marólúg
megül, és napok múlva is eszi a szöveteket, súlyos gyulladást okozva még
napokkal a menekülés után is.
Emberi értékek: A lúgnak olyan erős
maró hatása van, hogy az üveget is megmarja. Itt, „szerencsére” a „kis” koncentráció és a rövid behatási idő miatt erről szó
sincs. Az ekkora koncentrációjú lúgkőnek a legtöbb anyag ellenáll egy ideig.
Gond ott van, hogy az iszap ezt a behatási
időt nyújtja el. A festékek lemaródnak, a
vas korrodál, ám az alumíniumtárgyak
(utcai lámpák, táblák tartóoszlopai, az
autók motorjának borítása) gyakorlatilag
feloldódnak. Ez ott jelentős, ahol ezek a
tárgyak a kisebb-nagyobb tavakban megállt vörösiszapban ragadnak.
Környezet: A földeken szétterült vörösiszap a lúgtartalom miatt gyakorlatilag
sterilizálja a környezetét. A talajlakó
mikroorganizmusok, rovarok, állatok
ugyanúgy elpusztulnak, mint a gombák
és a növényvilág. A mikroorganizmusok
hiánya a talajban a lebontást állítja meg,
a növények gyökérzetének legﬁnomabb
részei pedig szintén az oldódás áldozatául
esnek, a teljes növény pusztulását ered-

Az október 11-i mérföldkő
a magyar demokráciában
az ajkai vörösiszapömlés kapcsán
Szinte teljes egyetértés alakult ki az Országgyűlésben.
Reményre, bizakodásra ad okot, hogy legalább a nagy
bajban valamennyi politikai erő képes az összefogásra, a
megoldásokon együtt tud gondolkodni.
Teljes konszenzus alakult ki arról, hogy az államnak
erősnek kell lennie akkor, amikor a magyar emberek érdekét védi meg a csupán az önös magánérdeket szem előtt
tartó hatalmaskodókkal, a gátlástalanul profithajszoló
tulajdonosokkal szemben. Úgy tűnik, most nem mulasztja
el a bűnüldöző hatóság, mint korábban annyiszor, a felhalmozott tíz-százmilliárdos magánvagyonok bűnügyi zár alá
vételét sem. A környezeti kárelhárítás költségeit is a cégnek
és a vállalat irányítóinak a vagyonából kívánják fedezni.
Napirend előtt értékelte Orbán Viktor a vörösiszap-katasztrófa tanulságait: „Bizonyítanunk kell, hogy áprilisban
új korszakot nyitottunk. Az előző korszakban mindent a
magánérdek írt felül, de áprilisban a választók egy új korszakot nyitottak. Nem természeti csapás volt. Emberek által működtetett üzemben történt egy ökológiai katasztrófa,
a problémák elmismásolása magánérdek, nem pedig közérdek. Korábban a hasonló helyzeteket mindig megúszták a
felelősök, de meg kell mutatni, hogy Magyarországon ma
már más világ van, amikor is a magánérdek nem írhatja
felül a közérdeket.”

ményezve. A pusztuló növények rothadása
- amikor idővel bekövetkezik - negatívan
hat az élővilágra, és a növények hiánya
miatt a magasabbrendű élet sem térhet
vissza, táplálék híján.
Kell legalább egy év, mire a helyzet
nagyjából rendeződik. Az iszap felszínét
az erózió kikezdi, megbontja, a lúg a
levegő szén-dioxidjával reagál, és nátrium-karbonáttá (sziksó) alakul. Még
így is lúgos, de nem annyira. Az alumínium és a nehézfémek nagy része a talaj
felső ötven centijében többé-kevésbé
megkötődnek, a sziksóval együtt. Hoszszú évek esőzései ezt mind lassan-lassan
belemossák az alsóbb rétegekbe, ahol egy
részük megkötődik, más részük a talajvízben jelenik meg, de ennek koncentrációja
már csak műszerekkel - és a bulvársajtó
pánikkeltő, felelőtlen riogatásaival mérhető.
A szikes földön már meg tudnak telepedni a szél által odasodort mikroorganizmusok. Ezek először lebontják,
amit lehet, majd lassan megjelennek a
sziktűrő növények, vagy, ha szerencsénk
van, az ún. „pionírtársulások”, amit mi
közönségesen „gaz”-nak hívunk. Tipikus
példájuk a szántóföldek szélén burjánzó
vegetáció. Mikor ezek megélnek, és nőnek
valamennyit, megélnek rajtuk a rovarok,
majd erre épülve a kisebb rágcsálók,
később a többi állat.
Lassan visszatér az ÉLET, de persze ez
több évig is eltart. Néhány évtized múlva
pedig mindez a történelem ﬁgyelmeztető
példája lesz, a földben egy vörös üledékréteggel, és kilenc emberrel, akiknek még
élniük kellett volna, akiknek szeretni és
szerettetni kellene még évekig. 
(Budai F. - Köszönet Jeszenszky Géza. Képanyag
köszönet Filipánics Mihály www.lavoz.com.ar)

Első bátor lépések a társadalmi
igazságosság felé vezető úton
A miniszterelnök azt követelte, hogy szigorú és fair
felelősségre vonás kövesse a tragédiát, a károkozók ne
menekülhessenek el a felelősség elől. A tragédiát gondatlanság okozta, hiszen nem történt földrengés, nem volt
hurrikán és nem csapott be a villám sem. Az áldozatokat
még a tél beállta előtt kártalanítják, és nem közpénzből. A
katasztrófát előidéző céget állami irányítás alá vonják, a
cégvagyont zárolják.
A rendőrség közveszélyokozás és környezetszennyezés
okozásának gyanújával őrizetbe vette és előzetes letartóztatásba helyezte Bakonyi Zoltánt, a Mal Zrt. meggyanúsított
vezérigazgatóját. Nincs esély arra, hogy akár a cégvagyont,
akár a magánvagyont kivonhassák a kártérítési felelősség
alól. Nem tüntethetik el a vagyont, nincs olyan „pontja a
világnak, ahol biztonságban lehetne a jogellenesen kivont
bármilyen vagyontárgy”.
Az állami hivatalok felelősségét is vizsgálni kell, ui. a
környezeti kár elhárítását ezek a cégek vállalták a privatizációs szerződésben. Ki kell vizsgálni, hogy a privatizáció óta eltelt időszakban a privatizációs szerződésekből
mit tartottak be, milyen környezetvédelmi szempontokat
érvényesítettek.
(MNO, MTI) http://www.mno.hu/portal/741777
Köszönet Tóth Gergely
(Pálffy Lajos, Bucsy Levente, Bittner Levente, Torkos Matild írásaiból összefoglalta HKZS)
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Győriványi Ráth Györggyel a Teatro Colónban

(2010. szeptember 26)
AMH: Szeret Buenos Airesbe jönni?
- Azt kell mondanom, hogy ez a ﬁatalabb
GYRGY: Nagyon szeretem Buenos Ai- generáció, amely most itt énekel narest. Nem tudnám megmondani, hogy gyon ügyes énekesekből áll. Színpadilag
a víz eléri a Dunát.
A szomszédok (szlovákok, románok, miért. Van itt valamilyen egészen külön- ügyesen mozognak, kezdik elhagyni
azokat a kliséket, amiket a régi énekesek
szerbek) nagyon megrémültek, és igye- leges légkör - jól érzi magát az ember.
alkalmaztak, „bal kéz a szívre,
keznek segítséget nyújtani, a világ lelkiis- És művészi téren?
jobb kéz előre”... Az ugyan már
merete azonban nem szólalt meg. A távoli - Nekünk, zenészekrégen volt, és most már teljesen
országok inkább csak szörnyülködnek.
nek - mindegyiknek!
kezd kikopni. Emlékszem,
*
- a Teatro Colón egy
hogy még 10 évvel ezelőtt is
A kultúra helyzete sem rózsás. A ﬁata- legenda. Az összes vajavában rakosgatták a kezeiket
lokat leköti a számítógép, belehülyülnek lamirevaló karmester,
jobbra-balra. De ma már Olasza videojátékokba, a felnőttek pedig este, énekes megfordult itt,
országban és mindenhol megholtfáradtan a televíziót bámulják. Saj- és ezért itt vezényelni,
követelik, hogy színpadilag
nos, általában nem az értékes utazási és itt dolgozni nagy preszvalaki jó legyen. Nyilván ez a
természetﬁlmeket nézik, hanem az olyan tízs-kérdés. Emlékszem
ﬁlmnek az előretörése, tehát a
épületes sorozatokat, mint pl. a „Való főleg azokra az évekre,
normál közönség is hozzá van
világ”. A lakosság 60%-a nem olvas amikor Argentínában
szokva ahhoz, hogy színházat
könyvet, de újságot is alig. Sok a latens még pénz is volt: a leglát az operában.
analfabéta, aki megtanult ugyan az isko- jobb embereket hívták
lában írni-olvasni, de nem gyakorolva ezt meg! Akkor ez tényleg
Itt Buenosban a kritikusok
a tudományt, képtelen megérteni például egy nagyon nagy színház volt. Ma már erősen különböztek nyilatkozataikban
egy hivatalos szöveget.
vesztett ebből a patinájából, viszont ezt az előadásról: a La Naciónban nagyon
A könyveket sok helyen 50, 70, 80%- most visszakapta a színháznak az újjá- jó kritikát kapott, a La Prensában ékkal értékelik le, s még ilyen potom árakon varázslásával, mert tényleg gyönyörű lett telenül szétszedték. Igaz, utóbbi megis nehezen kelnek el. Az újgazdagokat a terem.
hagyta azt, hogy a hangok nagyon jók
nem érdekli a betű, azoknak pedig, akiket Mit szól az akusztikához?
voltak, a zenekar kifogástalanul hangérdekelne (főleg nyugdíjas értelmiségiek) - Az akusztikája azt hiszem nem változott, zott a karmester kiváló vezénylése alatt.
nincsen pénze.
ugyanolyan, mint régen: csodálatos. De De nyiltan kritizálja, hogy a Colón
Nem csoda ezek után, ha a beszédkul- tisztaság van, és gyönyörű lett a színház. igazgatója átvállalja a rendezői tevétúra is hanyatlóban van. Szomorú hallani Én őszintén kívánom a Colónnak, hogy a kenységet és a színpadképnek minden
a médiában gyakran ötölő-hatoló, keser- belső problémáik is oldódjanak meg, mert velejáróját, még a világítást, vetítést is.
vesen nyögdécselő interjú-alanyokat, akik amióta idejárok - van már 20 éve! -, azóta Mi a hozzáállása ehhez?
minden két-három szó után ö,ö,ö-hango- folyamatosan ezek a belső viharok dúl- - Ebben én nemigen tudok állást foglalni,
kat adnak ki. Mintha a Talpra magyart így nak. Minden színháznak jó volna egy kis mert nem nagyon ismerem a terepet. Azt
szavalnánk: „Talpra magyar-ö, Hí a haza- nyugalom, hiszen az a munkákat segíti.
tudom mondani, hogy García Cafﬁ úrral
ö, Itt az idő-ö, Most vagy soha-ö”…
kellemes volt dolgozni. Világosan látta,
Az elszakított területek írói, művészei Mennyire fekszik Önnek Leoš Janáček hogy mit akar, azt meg tudta valósítani.
még időnként szóba kerülnek, de a nyuga- [1854-1928] zenéje?
Tehát nem az én feladatom, hogy eltiakat (egy-két ritka kivételtől eltekintve) - Mármint a Kátja Kabanová? Én nagyon döntsem, hogy egy korszakalkotó vagy
jóformán teljesen elfelejtették, illetve kedvelem ezt a darabot, ez most már a zseniális rendezővel állunk-e szemben.
csak olyanokról emlékeznek meg, akik második Janáček opera, amit vezénylek. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert - ha
az idegen világban szereztek hírnevet. A A Jenůfát többször is vezényeltem már jól tudom - García Cafﬁ úrnak ez életében
Várban pl. kiállítás nyílt a római Ameri- Hamburgban. Nagyon kíváncsi voltam, csak a 2. rendezése, tehát úgy mondanám,
go Tot (Tóth Imre) rajzaiból, bár nála is hogy hogy fogadja itt a közönség, mert hát kezdő rendezőről van szó. Sokan nyilván
megvárták, hogy az „elíziumi mezőkre” az eredeti cseh nyelven adják elő, egy tkp. azt vetik a szemére, hogy az igazgatói
XX. századi darab, tehát vannak modern
távozzék.
mivoltát használja föl arra, hogy mint
Ott-tartózkodásom utolsó napján sike- vonatkozásai és nem az a hagyományos, rendező is megjelenjen. Más színházakban
rült megnéznem az Uránia moziban (mert fülbemászó bel canto éneklés. Inkább ez fordítva van: rendezőknek adnak igaza „kényes” témájú ﬁlmeket csak ott adják, Sprechgesang, a zenekar viszi a főrészét. gatói széket, és akkor természetesen nem
gyakran lehetetlen időpontokban) Koltay Nagyon meglepődtem, hogy ﬁgyelemmel szólnak, hogy rendez is. De gondoljunk
Gábor Mindszenty életéről szóló ﬁlmjét, hallgatja végig a közönség, tehát érződik arra, hogy [Plácido] Domingót énekesként
amely vegyes érzelmeket hagyott bennem. az, hogy a darab valahogy magával ragad- kinevezték igazgatónak és elkezdett vezéA rendező egy színésszel járatja végig a ja az embereket. Nagyon nagy sikerünk nyelni. Ma már egy elismert karmesternek
nevezetes helyeket, aki nem beszél, nem volt mind a három eddigi előadáson, ami- számít. Szóval hadd ne én döntsem el
csinál semmit, csak bámészkodik. Jelen- nek örülünk, mert ezek szerint egyrészt ezt a kérdést, a dolgot inkább itt helyben
léte zavarólag hat. A hercegprímás nyugati van erre a zenére is érdeklődés. Másrészt írják meg a kritikusok García Cafﬁ úrról
tevékenységéről, utazásairól kevés szó ez a spontán drámaiság, ami benne van és döntse el a közönség! Majd az idő lesz
esik, s a világméretű mariazelli temetésről a darabban meggyőzi az ilyen távoli megmondója, hogy valóban rendező-e
szinte semmi. A ﬁlmet unalmassá nyújtja a közönséget is! [A feljebb említett „belső vagy igazgató, vagy mind a kettő…
sok magyarázkodó interjú, mintha bizony viharoknak” - olvasd: szakszervezeti ter- Végezetül azt kívánom, hogy nemsoMindszentynek szüksége lenne arra, hogy rornak - köszönhetően a mester 4. estje kára újból lássuk! Tartsuk meg a kap„fehérre” mossák. Mi idekint egészen vízbe fulladt… l. 6.o. is. Szerk.]
csolatot, hogy következő látogatásakor
Még a minimalista színpadképpel is…
másképpen látjuk őt.
be tudjunk osztani egy látogatást a
- Igen. Én azt hiszem, hogy ez a darab nem
*
Hungária Egyesületünkbe, hogy ott
Október végi budapesti tartózkodá- nagyon igényel nagyobb színpadképet, közvetlenül találkozhasson a helybeli
somat megkeserítette a korán érkezett mert itt úgyis minden a drámai mivoltá- magyar közönséggel.
hideg. Éjszakánként talajmenti fagyok ban, tehát főleg a szereplők belsőjében - Nagyon szívesen!
voltak, nappal pedig legfeljebb 15ºC-ig zajlik le. A külsőségek tkp. nem adnának
emelkedett a hőmérséklet. Be kellett hozzá. Nagyon támogatnám egyébként, Nagyon sok sikert továbbra is! Külön
fűteni a lakásokban, elő kellett venni a hogy az ilyenfajta operákat inkább mu- örülök, hogy feleségét elhozta, hogy
tassák be egy ilyen minimalista színpad- megmutassa neki Buenos Airest!
télikabátokat.
Nosztalgikusan gondoltam arra, hogy képpel, ami kevés pénzbe kerül, viszont - Köszönöm szépen, és én meg kívánom
ifjú koromban ilyenkor még nem egyszer eljut a közönséghez, mint nagyon nagy a magyar kolóniának, tartsa meg magyarpénzeket beleölve, aztán utána játsszák ságát, örüljünk együtt annak, hogy talán
fürödtem a Balatonban…
4 alkalommal, és nagyon sokáig nyilván most olyan kormánya is van az országnak,
Hadd zárjam végül beszámolómat egy, megint nem fogják játszani a Kátja Kaba- hogy ideﬁgyel az általános magyarokra,
tehát nem csak a Magyarországon élő
novát. Ez mégsem egy Traviata...
a választások előtt született viccel.
Egy fogadáson csinos nő megy oda az A Colónban 1968-ban adták először és magyarokra. Tartsák meg jó szokásukat,
egyik szocialista politikushoz, és nagy mindmáig utoljára. Azokban az idők- hogy magyar színdarabokat mutatnak be,
és hogy jól beszélik a nyelvünket!
elismeréssel mondja:
ben még díszleteket tettek hozzá. Ezt
- Sokat hallottam már magáról!
most pótolják az énekesek kifejlődött A viszontlátásra!
(Lejegyezte és szerkesztette HKZS)
- Lehet, de nincsen semmi bizonyítéka!
színészi képességeivel?

Budapesten

Ritkán fordul elő, hogy
egy nagy lelkesedéssel
megválasztott kormány ne veszítene a
támogatottságából az elkövetkező hónapok folyamán, amikor is bebizonyosodik,
hogy a tőle várt „csodát” nem tudja egyhamar létrehozni. Elég ilyen szempontból
a francia Sarkozy esetét idézni, akinek
népszerűsége - főleg a nyugdíjkorhatár
emelése miatt - ijesztően csökken.
Az október 3-i magyarországi önkormányzati választások azonban - noha
a részvétel nagyobb is lehetett volna!
- meglepő eredménnyel zárultak: a FIDESZ-KDNP elsöprő győzelmét hozták.
Az MSZP polgármesterei kétharmadát
veszítette el, az LMP („Lehet más a politika”: az SZDSZ reinkarnációja) pedig,
amely gyakorlatilag a fővárosra szorítkozik, az áprilisihoz viszonyítva rosszul
szerepelt. A JOBBIK támogatottsága is
csökkent, mivel a FIDESZ kifogta vitorlájukból a szelet. A kritikán kívül semmi
konkrét javaslattal nem tudott előállni.
Tehát négy párt került a Parlamentbe, de
a nemzeti kormány fölénye vitathatatlan,
ami azt jelenti, hogy sok, kemény intézkedéshez kap szabad kezet.
A számszerű adatokra itt nem akarok
kitérni, csak annyit jegyzek meg, hogy
Demszky után a ﬁdeszes Tarlós István
lett Budapest polgármestere. („Budapest
ismét magyar város lesz!”)
Az ország természetesen szegény.
A forint árfolyama nagyon rossz - bár
a választások után emelkedni kezdett.
Támogatni kell azokat is, akik nyugati
valutákban vettek fel kölcsönöket.
Az üzletekben, áruházakban lézengenek az emberek (sok helyiség hónapokig
„kiadó” marad), és az óvodákba, iskolákba még a WC-papírt is a gyerekeknek
kell vinniük!
A közhangulat azonban, mindezek
ellenére, bizakodó. Nekem, aki ritkán
hallgatom a hazai rádióadásokat, feltűnt, hogy az egykori sok „süket duma”
helyett, most csupa konkrét intézkedésről
esik szó. Megadóztatják a bankokat, mérséklik a pénzügyi szakemberek ﬁzetését,
felülvizsgálják a 4-es metró szerződéseit,
és minden területen folyamatban vannak
a számonkérések. Rendbe akarják hozni
az igencsak zilált állapotban lévő egészségügyet, újraszervezik a katonaságot,
nagyobb fegyelmet akarnak bevezetni
az iskolákban. Felújítanak megszüntetett
vasútvonalakat, postahivatalokat, s nagy
súlyt helyeznek a foglalkoztatottságra
(mindenkinek dolgoznia kell!).
Az elszakított területeken élő magyarok kettős állampolgársága szépen halad.
Egyedül a szlovákok berzenkednek és
akarnak megtorló intézkedéseket foganatosítani.
Mindenesetre, nehéz a helyzet. Az újra
és újra fellépő árvizek nagy anyagi megterhelést jelentenek, s az olyan szokatlan
és váratlan katasztrófák, mint a timföldgyártásnál használt, nehéz fémeket és maró anyagokat tartalmazó 700.000 köbméter vörösiszap elszabadulása kétségbeejtő
helyzetet hozott létre. Az Ajka közeli
Devecser, Kolontár és más községeket 2
m magasságig öntötte el az ár, több halálos
áldozatot követelve. A folyóvizek (pl. a
Torna patak, a Marcal) élővilága teljesen
kipusztult, s nagy erőfeszítéseket kell
tenni, hogy a pH-értéket (lúgosságot) legalább 7-8%-ra tudják leszorítani, mielőtt

...GYORSPOSTA...
- Wetzel Tamás, Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium miniszteri biztosa: A kettős állampolgárság megszerzésével az egyszerűsített honosítási
eljárásban magyar állampolgárságot kérelmezőnek
csupán két dolgot kell minden kétséget kizáróan
bebizonyítania: azt, hogy valamikor voltak magyar-

országi lakcímmel rendelkező felmenői, és azt,
hogy beszél magyarul. (Figyelő 10.10.14)
- Szili Katalin volt házelnök kilépett az MSZPfrakcióból: Ahogy elemezte, az MSZP-nek az
önkormányzati választásokon elszenvedett vereséggel vége van, új baloldali pártra van szükség.
Az MSZP az elmúlt fél évben sem értékelte társadalmi visszaszorulása okait, valamint képtelennek

bizonyult szakítani a magyarság nemzeti érzéseit
és szociális érdekeit mellőző neoliberális nézetrendszerével. A szocialista párttal szakított, nem
a választóival, a mandátumát nem adja vissza.
Azért döntött így, mert a Szövetség a Jövőért
Mozgalom létrehozta a Szociális Unió pártját,
amelynek elnökévé választották. (Index/MTI
10.10.4)

4. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

BRAZÍLIAI HÍRADÓ
Három hónapos európai tartózkodásunk alkalmával két igen fontos és érdekes
eseményen vehettünk részt, amelyek a
külföldön élő magyarsággal foglalkoztak.
A LAMOSZSZ (Latin-amerikai Magyar
Országos Szervezetek Szövetsége) képviseletében mentünk mindkettőre Kunckelné Fényes Ildikó LAMOSZSZ elnökkel.
Engem még indulásunk előtt felkért Ildikó
az elnökhelyettességre.
Az első esemény Győrött, a „Nyugati
szórványban magyar nyelvet tanító pedagógusok módszertani stúdiuma” volt, és
ezen magyarországi pedagógusok tartottak előadásokat, a következő címekkel:
- Magyarságismeret (európai és a sajátosan magyar értékek közvetítése)
- A magyar mint idegen nyelv (tanítása,
tankönyvek, helyesírás a gyakorlatban)
- A magyar nyelv oktatásának módszerei
(a drámapedagógia eszköztára)
- Az irodalom tanításának módszerei alsó
és felső tagozatban
- A magyar nyelv tanítása különböző
országokban.
- Problémák és megoldások.

Szerző beszámol a brazíliai igyekezetekről a
magyar nyelv megtartásának érdekében

Szó volt az „Őrszavak” elektronikus
folyóiratról www.orszavak.org , és alkalmazási lehetőségeiről az oktatásban. Ezt
még a svédországi tanácskozáson gondolták ki és indították be a külföldön magyar nyelvtanítással foglalkozók (köztük
pl. Szabóné Réz Anna Panni Brazíliából
és Lajtaváryné Benedek Zsuzsanna
Argentínából). [l. AMH 2008. nov. Szerk.]
Sajnos ezen a győri tanfolyamon nem
tudtunk a
kezdettől
fogva részt
venni, de
már jelen
voltunk Dr.
Hoffman
Rózsa,
magyar
Dr. Hoffman Rózsa
előadása a
külföldi magyar nyelvtanároknak a
győri továbbképzésen

Kovács Attila

Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

Belekóstoltunk Európába

oktatásügyi államtitkár beszédén. Dr.
Hoffman hosszú évek óta tanárnő. Elmondta, hogy miért és miben romlott
az iskolai oktatás, lényegében az egész
világon és így Magyarországon is, és
hogy milyen módon szándékoznak ezt
Magyarországon helyrehozni. Magunkban csendesen megállapítottuk, hogy azt
ugyan nem tudjuk, hogy mi Argentína
hozzáállása ehhez a témához, de nekünk
itt, Brazíliában nagyon is kellene egy ilyen
egészséges gondolkodású oktatásügyi
államtitkár...
*
A másik nagy találkozó, amelyen részt
vettünk a „XI. Kufstein Tanácskozás”
volt, ami idén az ausztriai, burgenlandi
Felsőpulya (Oberpullendorf) városkában
zajlott le. (A „Kufstein” elnevezés az első
ilyen ott megtartott tanácskozás nevét
őrzi meg).
Megfigyelőkként először vehettünk
részt a NYEOMSZSZ (Nyugat-európai
Országos Magyar Szervezetek Szövetsége - elnök Dr. Deák Ernő, alelnökök
ifj. Klement Kornél és Bihari Szabolcs)
évi rendes közgyűlésén, ahol a különböző
országok beszámoltak ez évi munkájukról,
eredményeikről. Egy 2004-ben kiadott
NYEOMSZSZ könyvükből láttuk, hogy
Európában hol léteznek magyar szórványok: Anglia, Ausztria, Cseh-és Morvaország, Dánia, Észtország, Finnország,
Hollandia, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Németország, Norvégia, Svájc,
Svédország. Nagyrészük képviselve
volt.
A NYEOMSZSZ közgyűlés nagyon
érdekes és tanulságos volt, mert igen
szorgalmas és produktív munkálkodásról
számoltak be. A legerősebben az maradt
meg bennünk, hogy lám-lám, milyen más
is magyar emigránsnak lenni Európában,
Magyarország szomszédságában, mint
nekünk, távoli tengerentúliaknak...
Ez után került sor magára a XI. Kufstein
tanácskozásra. Először csodálkoztunk,
hogy nem a Himnusszal kezdődött a
gyűlés, hanem Beethoven 9. szimfóniája
örömódájának dallamával! Később aztán
megtudtuk, hogy ez a nagyszerű melódia
a Közös Európa himnusza lett, de aztán
természetesen a gyűlést a magyar Himnusszal zártuk.
*
A két nap alatt 17 elsőrangú előadás
hangzott el szakemberektől. A témakör a
szórványban élő magyarság fennmaradásának az ún. „szellemi eszköztárát” sorolta
fel. A mottó: érzelem - tudat - vállalás.
A előadások közül különösen a következők fogtak meg minket:
- Lelki-szellemi immunitás, avagy az
ellenállóképesség kifejlesztése.
- Többnyelvűség és egynyelvűség -

Wurst Erzsébet, a XI. Kufstein Tanácskozás
szervezője (balról), szerzővel

centrifugális és centripetális erők.
- Mire tanít a magyar történelem szórványban.
- Az anyanyelv édessége és végtelensége: közösséget formáló értékek a XX.
századbeli irodalmunkban.
- Otthon lenni dalban és zenében.
- A magyar nyelv ékességes példái anyanyelv és nemzet a régi századokban.
- Szellemiség és értékek az emigráns
életvilágban.
- Magyar emberek életmódja, szokásai,
észjárása és lelkülete.
- Lélektani modellek.
Végül 3 különböző országban élő
résztvevőt ültettek az előadószékbe, Németországból ifj. Klement Kornél külföldi magyar cserkésztisztet, Venezuelából
Kunckelné Ildikót, szintén volt magyar
cserkészt és Brazíliából alulírottat kérték,
hogy mondjuk el, mi hogyan őrizzük meg
a magyar nyelvet és öntudatot gyerekeinkben, majd unokáinkban, az idegen
légkörben. Érdekes módon, mindhárman
majdnem ugyanazt mondtuk a feltett
kérdésre.
1. Először is: a családnak el kell döntenie, hogy meg akarja/tudja-e a magyar
nyelvet őrizni és gyerekeinek továbbadni.
Ha igen, otthon magyarul beszél a család.
A kisgyerek ezt észrevétlenül és gyökeresen magába szívja. Már bebizonyosodott,
hogy a gyereket óvodába illetve iskolába
kerülésekor ez az „idegen nyelv” egyáltalán nem zavarja.
2. Beadjuk a gyerekeinket a cserkészetbe.
3. És végül, szerencsénkre, vannak
magyar néptánccsoportjaink, ahova
kamaszkorú gyerekeink már alig várják,
hogy bevegyék őket. Ez 3 magyar „közeg”, amelyben nevelődnek gyerekeink, és
ez mindig meghozza a várt eredményt.
Árpádfalvi (Brazília, São Paulo állam)
tapasztalatunkból okulva én még azt is
hozzátettem, hogy nálunk, Brazíliában
van egy érdekes példa arra is, hogy egy
régi, 80 éves magyar településen, bár ott
már kihalt a magyar nyelv, de megmaradt
egy megható ragaszkodás a magyar származáshoz. Valószínűleg ezek a leszármazottak sohasem hallottak rosszat szüleik,

SPORTROVATA:

Különös ügy a magyar labdarúgó válogatottnál

Túl van az első két Európa-bajnoki selejtezőjén
a magyar labdarúgó válogatott. Ezúttal azonban
mégsem a két eredmény (egy vereség és egy
győzelem), hanem a háttérben történt események
jelentik a beszédtémát a nemzeti csapat háza táján. Történt ugyanis, hogy a Zenit Szentpétervár
játékosa, Huszti Szabolcs lemondta a válogatottságot. Indoklásul pedig egy nyílt levelet tett közzé,
amelyben különös vádakkal állt elő.
A legérdekesebb ezek közül, hogy valójában
nem Egervári Sándor, hanem a Videoton edzője,
Mezey György az igazi szövetségi kapitány, mert
a háttérben ő dönt arról, ki lépjen pályára és ki
üljön a kispadra. Az érintettek természetesen határozottan cáfolták Huszti Szabolcs kijelentéseit,
nevetségesnek nevezve azokat.
Hogy mi az igazság, roppant nehéz eldönteni.
Azonban érdekes párhuzamot vonhatunk a jelenlegi magyar és a világbajnokságot megelőző
argentínai helyzet között. Hozzánk, magyar fut-
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ballbarátokhoz is eljutott ui. annak
híre, miszerint az albiceleste-t valójában nem is Diego Maradona, hanem a korábbi
sikeredző, Carlos Bilardo vezette. Ott is minden
érintett cáfolt, ugyanakkor mégis mindenki arról
suttogott: az „isteni Diego” csupán a hírnevét és
az őt övező össznépi imádatot adja kapitányként,
a szakmai hátteret viszont Bilardo biztosítja. Végül nem derült ki, igaz-e a pletyka, de az tény:
Argentína legalább ott volt a világbajnokságon, és
egészen a Németország elleni negyeddöntőig jól is
játszottak a gauchók.
Sajnos ugyanezek a magyar válogatottról nem
mondhatóak el. Nemzeti csapatunk 1986 óta, azaz
huszonnégy éve képtelen kijutni a soros világversenyre. Ezért ismét csak abban bízunk: végre
megtörik az átok és a 2012-es Európa-bajnokságon
már Magyarország is résztvevő lesz!
Ha ez végre megvalósul, talán az sem fog érdekelni senkit, ki is a kapitány valójában… 

nagyszüleik szájából az elhagyott hazáról.
Sőt, talán éppen csak szépeket hallottak a
távoli Magyarországról, amit sohasem láthattak, mert hiszen a dél-amerikai emigrációnak, 14-16.000 km távolságból és
ráadásul még egy repülő nélküli világból
majdnem lehetetlen volt az anyaországba
látogatni. Sok esetben a levelezőkapcsolat
is elakadt a családok között.
Az előadásokról időnként kihívtak
bennünket Ildikóval, mert a Duna TV-től
kezdve majdnem minden magyar rádió
meginterjúolt bennünket, messziről jött
csudabogarakat…

Kunckelné Fényes Ildikó a Piller házaspárral
a Tanácskozás ebédjén

*
Első este egy Középburgenlandi Magyar Énekkar teremtett egy kis pihenőt
agyunknak. Utánuk egy remek proﬁ zenekar szerepelt, a “Musica Historica“
Csörsz Rumen István vezetésével: „A
hajdútánctól a Rákóczi-indulóig. Zene és
identitás a XVI.-XVIII. századi Magyarországon” műsorral.
Nagy csodálkozásunkra végig vendégek
voltunk a Kufstein Tanácskozáson. Se
tagdíjat, se szállást, se kosztot nem kellett
ﬁzetnünk. Wurst Erzsébet, a főszervező,
akit mindig futólépésben láttunk a folyosókon ide-oda száguldozni, de mindig
türelmesen mosolyogva, százezer dolga
mellett még azt is megszervezte, hogy
hogyan jutunk Bécsbe autóval. Az egyik,
ráadásul érdekes előadó, K. Lengyel
Zsolt és felesége vitt oda bennünket,
ahonnan aztán hazajutottunk Münchenbe,
Emese lányunkhoz.
A szervezés minden fokon kifogástalan
volt. A két műsorvezető, KraetschmerKornis Katalin és Ferenczy Klára
zökkenésmentesen irányította a műsort.
Mivel több cserkész is összejött ezen a
gyűlésen, utolsó este még népdalozásra
is sor került.
A gyűlésnek magyarországi vendégei is
voltak. Többek között Dr. Szili Katalin
két munkatársával, akiket már a Buenos
Aires-i LAMOSZSZ gyűlésünkön megismertünk. Továbbá jelen volt Szótág
Szilvia, aki részletesen tájékoztatott, „az
egyszerűsített honosítási eljárásról”. 

EURÓPAI PÓLÓBAJNOKSÁG

Hosszú évtizedek után Magyarországon
megint alakult nemzetközi bajnokságra
benevezhető pólócsapat. Tőlünk odautazott
Kesserű Gábor, hogy mint csapatkapitány
magyar mezben részt vegyen a szeptemberben Ausztriában, Ebreichsdorfban tartott
látványos versenyen. Sikerült néhány gólt
elérnünk, ami már magában véve nagy

Kesserű Gábor csapatkapitány büszkén viseli a
magyar pólóinget

(Polo-EM Ebreichsdorf 11.09.2010)

teljesítmény, mivel itt az
európai pólóvilág crème
de la crème-je jelenik meg.
Szívből gratulálunk Gábornak és a magyar csapatnak! Csak így tovább!
(HKZS)

Argentin-magyar pólójátékos
barátunk sikert ért el Európában
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Így élünk, éldegélünk . . .
Jobb időt vártunk, de az
időjárás semmit se változott:
eső eső hátán, újabb belvizek. Szivattyúzások, kármentesítések, elmosott szüretek,
földbe rohadt napraforgó táblák, kombájnokat mentő traktorok. Ilyen a kép a
nagy magyar rónán. Vagyis gond, minden
mennyiségben. S ami ebből következik,
azt népiesen úgy mondják, hogy nagy
drágaság lesz!
Ehhez adódnak azok a rossz hírek,
amit sejtettünk ugyan, de hangosan még
nem mondták ki: az önkormányzatok
70%-a csőd közeli állapotban van. Pénzt
kérnek a kórházak, a mentősök, a tűzoltók,
a pedagógusok, a vasutasok. Hát ilyen az
örökség! A kincstárban pedig alig csörgedezik némi aprópénz. Csodák pedig
nincsenek. Vagy talán mégis?
Az önkormányzati választások valami
ilyesmit jeleznek. A kormányzó párt újabb
átütő sikert aratott. Minden megyében
abszolút fölényt szereztek. Egyetlen
nagyváros, Szeged, maradt szocialista
kézen! Milyen különös. Pont Szeged, az
egykori fellegvár, ahonnan Horthy kormányzó néhány száz követővel elindult
Budapestre, hogy lelket öntsön a csüggedt
magyarokba.
Valami hasonló játszódik le most a lelkekben, mint akkor. Nagy csalódások után
elölről kell kezdeni a küzdelmeket. Ennek
tudható be, hogy a lepedőnyi szocialista
plakátok pipa bagót se értek. Pedig akadt
belőlük bőven. Amerre az ember nézett
csak szocialistát látott, de akkorát buktak,
mint a pajtakapu. S mégis - jó kommunista hagyományok szerint - nagy sikerként
könyvelik el a vereséget. Bármi furcsa, a
nagy kudarc ellenére akadnak még néhány
ezren, akik ennek a bejelentésnek hitelt
adnak és tapsolnak a sikernek.
A fővárosi választások papírforma
szerint alakultak. Tarlós István vette át a
stafétabotot. Nem mutogatott hátra. Nem
emlegette a múltat. Nem ﬁrtatta az örökség
kérdését. Azt azonban megjegyezte, hogy
ezután másként lesz. Mert a szabadság nem
egyenlő a szabad rablással.
A Jobbik veszített ugyan a parlamenti
választásokon elért eredményeihez képest,
de a megyei önkormányzatokba sikerült
bejuttatni 2-3 képviselőt. Ily módon stabilizálta helyzetét a magyar közéletben.
Immáron a Jobbikosok országosan mindenütt jelen vannak. Az LMP lényegesen
gyengébben szerepelt a vártnál: szinte
csak Budapesten tudtak szerény eredményt
felmutatni.
S talán vessünk néhány pillantást ismerőseinkre, akik lapunk hasábjain már
megfordultak. Edelényben Molnár Oszkár
magabiztosan győzött. Hasonlóan jól szerepelt Gödöllőn Gémesi György. Jó erről
beszámolni. Jó tudni, hogy a tisztesség,
a következetesség azért néha elnyeri jutalmát…
*
A kormányba vetett bizalom tehát
töretlen, és a forint is erősödött, pedig
hej de nagy lárma volt, amikor árfolyama csökkent! A szocialisták igencsak
aggódtak a devizahitelesek miatt. Ami
valóban aggodalomra ad okot, mert ezek
a deviza alapú hitelek napjaink időzített
bombái. Hűséges olvasóknak ezt egy picit
meg kell magyarázni, mert ép ésszel elég
nehéz felfogni. Kitalálták ui. a „szakemberek”, hogy az a jó, ha magyarok nem
forintban, hanem devizában adósodnak
el. Erre a célra a svájci frankot ajánlották
mint kiváló valutát, s mert annak a kamata
alacsonyabb volt, mint a forinté! Nosza,
közel másfél millióan rá is haraptak erre a
mézesmadzagra.
Nomármost azt gondolhatnánk, hogy
ezek a kuncsaftok valutát kaptak. Csakhogy szó sem volt erről. Még csak mutatóban se láttak svájci frankot, hanem
csakis forintot, amit „valuta alapú hitelnek”
kereszteltek el. S ennek az a lényege, hogy
a svájci frank mozgása szerint kell törleszteni a részleteket. Erre kötöttek szerződést.

Aztán - ki gondolta volna - a svájci frank
egyszer csak elkezdett emelkedni. A stabil 186 forintos árfolyamról felkúszott
230 forintra, és így a sok rászedettnek
egyből egyharmaddal nőtt a törlesztendő
részlete. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe, s elkezdtek kopogtatni a
végrehajtók.
A szocialisták pedig most verik a parlamenti asztallapokat, hogy a kormány
azonnal tegyen valamit ezeknek a szerencsétleneknek a megsegítésére. Mintha nem
az ő áldásos közreműködésükkel vezették
volna be ezt a szélhámosságot, amit amúgy
„alternatív pénzügypolitikának” neveztek… A jó olvasó most joggal kérdezné,
hogy hol volt a pénzfelügyelet? Hát Gyurcsányék eltávolították kellő időben, hogy
ne nagyon okoskodjon. Előbb azonban jól
meg is verte egy (amúgy ismeretlen) biciklista Szász Károlyt, a felügyelet elnökét.
No de ki emlékszik már erre?
Valahol itt van a kutya elásva, mert
annyi gazemberség, szélhámosság történt, hogy levéltárosnak kellene lenni,
hogy mindet számon tartsunk. Ki ér rá
ilyesmivel foglakozni, amikor azon kell
gondolkodni, hogy hová bújunk el, ha jön
a végrehajtó?
A nagy ügyek is akadozva haladnak.
Most van terítéken a 2006-os brutális tömegoszlatás históriája, amikor is a nemzeti ünnepen gumibotokkal estek neki az
ünneplőknek! Sok itt a kérdőjel: ki rendelte
el? Ki adott parancsot? Kik voltak a verő
emberek? Létre is hoztak egy ún. 2006-os
„Jogsértéseket vizsgáló bizottságot”, ami
egy hét elteltével gittegyletté degradálódott. A beidézettek ui. nem emlékeztek már
semmire, mellébeszéltek, hazudoztak. Így
csak a kérdések maradtak. A nagy halak
pedig el sem mentek a meghallgatásra.
Hangoskodtak a „szélsőségesek”,
mondván: micsoda tehetetlenség ez!
Menjen ki két rendőr, és hozza be láncon
Gyurcsányt és Szilvásit, ha nem tesznek
eleget alkotmányos kötelezettségeiknek.
No de hát ugye a jogállamiság! Nem úgy
van ám az, hogy erőszakoskodunk…
Van itt egy nagy ellentmondás, amit
jó volna feloldani: ha a rend őre pofon vág
egy csirkefogót, akkor rögtön megsérti
az emberi jogokat. 2006. október 23-án
azonban minden gond nélkül meg lehetett
verni több száz embert, aki egy kis emelkedettségre vágyódott és elhitte azt, hogy
tényleg meg lehet ünnepelni 56 ötvenedik
évfordulóját. Aztán, mint kiderült, mégsem
lehetett. Sőt, a verést követő parlamenti
ülésen Kuncze Gábor, egykor volt SZDSZes belügyminiszter cinikusan úgy fogalmazott: „Aki otthon maradt, annak semmi
baja nem esett.” Ki tudja: talán be kellene
idézni Kuncze urat is, hogy magyarázná
már meg, hogy is értette ezt?
A liberális média pedig megkezdte
a bekerítő akcióját. A levadászást. Ami
abból áll, hogy a kormány tagjai közül
ki-kiszakítanak valakit, akire ráhangolódik a falka, s addig hajtják, míg le nem
terítik. Ahogy ez már a farkasoknál bevált.
Mindig a leggyengébbet, a legfáradtabbat
kezdik űzni. Most Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a kiválasztott.
Neki van a legnehezebb dolga, legtöbb
feladata. Rázúdulnak a rossz hírek, pl.
olyanok, hogy az eltelt fél évben soha nem
tapasztalt mértékben mentek csődbe a kis
és középvállalkozások. Különös módon
ennek most nagy jelentősége van. Azelőtt
nem volt. Arról persze egy szó sincs, hogy
minek következtében ért véget ezeknek a
cégeknek vergődése! Hogy mi volt előbb:
a tyúk vagy a tojás? S jönnek a kérdések, a
megállapítások: mit tesz a nemzetgazdasági miniszter? Ezidáig nem tudott felmutatni
semmit. Nincs koncepciója. Jó volna a terveit tudni, stb. Aztán egy oktávval feljebb
már úgy szól a nóta: Nagy valószínűséggel
meneszteni fogják… A Népszabadság
már úgy fogalmaz: Matolcsy megkapta
a selyemzsinórt! Később: Inog Matolcsy
széke. Orbán Viktor pedig kénytelen az
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... (levélrészlet Magyarországról)
üggyel foglakozni, mert orra alá dugják a
mikrofont: igaz-e, amit ezen a lapok írnak?
Egyelőre cáfolja az álhíreket. Csakhogy ez
előbb-utóbb fárasztó lesz. Matolcsy pedig
idegrángást kap. S ha hibázik, jaj neki!
Természetesen a parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenységét is szétszedik:
igyekeznek az egész eljárást nevetségessé
tenni. Győzelmi jelentésként adják közre:
Gyurcsány nem ment el a meghallgatásra! Másnap: Bene László se ment el!
Majd újabb szalagcímes hír: Gyurcsány
színjátéknak nevezte a vizsgálóbizottság
munkáját… Beindult a médiaháború. Bírni
kell szusszal. Sajtószabadság van…
Mindenesetre jó volna, ha a kormány
azért meg tudná mutatni, hogy nem paprikajancsik gyülekezete, hanem felelős
kormány, aki érvényt tud szerezni a
törvény betűjének. Ha nem tud, akkor
komoly gondok lesznek, ui. a szavazók,
akik ilyen nagy számban támogatták a
kormányt, abban bíznak, hogy lesz elszámoltatás. Ezt ígérték! Ahogy mondani
szokták: a labda most a kormány oldalán
pattog. A polgárok döntő többsége nem
szereti a gyenge vezetést, amelyre nem
lehet számítani. Amely vizet prédikál, és
bort iszik. Ha bebizonyosodik az, hogy
az Orbán-kormány is elkezd maszatolni,
ha se vége, se hossza az ilyen csiki-csuki
meghallgatásoknak, aminek megint az az
eredménye, hogy senki nem felel semmiért,
akkor megjósolható, hogy a kormányimázs
nagyon hamar amortizálódik.
*
Akadnak szerencsére jó hírek is az ipar
területéről. Megmozdult a német gazdaság
s ez ránk is jótékonyan hat. A német gazdaság lehulló morzsái nálunk aranyat érnek.
Az Opel gyár Szombathelyen nagyarányú
beruházásba fog, ami legalább 2000 új
munkahelyet jelent. S már nemcsak alkatrészgyártás lesz, hanem kész autók hagyják majd el a gyárat. A Mercedes se akar
lemaradni. Ők Kecskeméten építenek egy
gyárat, ami hasonló nagyságrendű munkahelyteremtéssel jár. Meg kell jegyezni
azonban, hogy a Mercedes már az előző
kormánnyal megkezdte a tárgyalásokat,
ám a beruházás most fordul a megvalósítás
szakaszába.
A bankok is lenyelték a békát. Kiﬁzették a bankokra kivetett adó első részletét.
A sok gond között tehát akadnak távolba
mutató bíztató fejlemények. Ki hitte volna: az Unió a magyar sikerek láttán be
kívánja vezetni a bankok adóját! Igen ám,
de a pénzt az Unió kasszájába kérik…
Mosolygásra azonban alig jutott idő, mert
megindult a vörös iszaplavina.
Október 4-én de. 10 órakor a Veszprém
megyei Kolontár község fölött lévő, alumíniumgyártásból keletkező vörösiszap tározó gátja átszakadt, és az áradat másodpercek alatt lecsapott a gyanútlanul
éldegélő falu lakóira. A lúgos tartalmú
folyam embereket, állatokat, járműveket
ragadott magával s épületeket döntött
romba. Néhány percre rá a rohanó vörös
veszedelem elérte Devecsert, és ott is hasonló pusztítást végzett. Így lehet röviden
sommázni a történteket. A tragédia azonban az anyagi és emberi veszteségeken túl
hatalmas környezeti és erkölcsi károkat is
okozott. Nem véletlenül kerültünk - saj-

nos - a világ vezető híreinek élvonalába.
Külföldi médiumok már a Dunát féltik.
Utalva arra, hogy néhány évvel ezelőtt a
Tiszát érte hasonló szennyezés, s akkor
a folyó élővilága szinte teljesen kipusztult. A károkozás akkor a Romániában
lévő Verespatakon történt. A tájékozatlan
világpolgárok azonban most azt is a mi
számlánkra írják.
Igazat megvallva, a tragédiát még nem
sikerült a közvéleménynek feldolgozni.

Az épen maradt házak belsejében
sem menekült meg semmi

Elkezdődött egy újabb segélyakció. Orbán Viktor a helyszínen járva alig tudta
leplezni megrendülést. A kétségbeesett,
síró emberek segítséget várnak. Idő pedig
nincs. Itt a tél. A miniszterelnök igyekezett
megnyugtatni a szerencsétlenül jártakat,
hogy a kormány nem hagyja őket magukra.
Nagy valószínűség szerint valahol máshol
kell majd az elpusztult házakat felépíteni,
mert ha megszárad a szennyező iszap, a
környéken nem lehet megmaradni… Meg
kell hagyni ezt a helyet örök mementónak
- mondta Orbán.
A dolog azonban nem ilyen egyszerű.
A károsultak felelősök fejét követelik. No
de kik is ezek a felelősök? Hogy történhetett meg ez a tragédia? Minden bizonnyal
meg fognak születni a válaszok. Ehhez
azonban alapos vizsgálat és idő kell. Az idő
pedig sürget. Helyszínre utazott Makovecz
Imre építész, munkatársaival, és elkezdik
az új település tervezését. Hiába: jó az öreg
a háznál, szükség van még rá! Makoveczben még sohasem kellett csalódni, az ő
kezében a lehető legjobb kezekben van
az ügy.
*
A lesújtó hazai híreket egy időre
mellőzve a szomszédokra is érdemes
egy pillantást vetni. Szlovákiában az új
kormány egy sor barátságos lépést tett,
amit jó néven kell vennünk. Enyhítettek
a nyelvtörvényen. Érzékelhetően enyhült
a mesterségesen gerjesztett fezsültség. A
szlovák kormány most elsőként ajánlott fel
segítséget s mentőalakulatot küldött.
Romániában azonban áll a bál. A megszorítások nyomán lassan állandósulnak a
tüntetések. Nem lehet tudni, meddig húzza
a román kormány. Könnyen lehet, hogy
belebuknak a megszorításokba. S ki tudja,
hogy jön ki majd ebből az RMDSZ!
Ukrajnában, ahol a magyarok a szlovákhoz hasonló nyelvtörvények miatt
hátrányba kerültek és ezért az orosz
elnököt támogatták a választáson, most
kapnak egy kis jutalmat. Beregszász viszszakaphatja magyar nevét. Megindulhat
a magyarnyelvű oktatás az iskolákban.
Vagyis bebizonyosodott, hogy a magyaroknak az Ukrajnában élő oroszokhoz kell
húzni, akik a lakosság 40%-át teszik ki.
És ez bizony megkerülhetetlen erő! Jó volna, ha a
magyar politikusok is felismernék ezt a körülményt.
A Szovjetunió szétbomlásával az oroszok kerültek
legnagyobb számban kisebbségbe a határokon kívül. Erre az orosz kormány
minden esetben tekintettel
lesz. Erre illene nekünk
odafigyelni, tekintve azt,
hogy az oroszok oldalvizén
a határon kívül rekedt magyaroknak is teremhet egy
Föltarthatatlanul ömlik a vörösiszap. Itt Devecser,
kis babér.
Budapesttől 164 km-re délnyugatra.
Barkuti Jenő
Fotó AP/MTI Varga György
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

A szeptemberben behirdetett véleménykutatás űrlapját mellékeljük. Az AMHnak nagy segítséget jelentene, ha az Olvasó ennek kitöltésére szánna néhány
percet, hogy véleményét megismerjük.
Köszönjük!
(Szerk.)

Elhalálozások

- Luis Collia mamája, María T. Arrighi
de Collia szeptember 27-én 86 évesen
meghalt a Szent István Otthonban. Alex
és Niki nagymamájukat, Theész Anna
Rózsa anyósát gyászolja benne. Másnap
rövid szertartás után helyezték örök nyugalomra az Olivos-i temetőben. Ezúton
tolmácsoljuk részvétünket a gyászoló
családnak!
- In memoriam: Szeptember 23-án lett
volna 70 éves Vass Dénesné szül. Sümegi Ilona Cunci, aki férjével együtt
a Regös Együttes vezetője volt hosszú
éveken keresztül. Sajnos már mindketten
eltávoztak. Cunci keresztanyja, Bobán
Irén előﬁzetőnk aznap misét mondatott
érte és emlékére.

Esküvő

- A Hungária Egyesület népszerű, ezermester vendéglőse, Omar Zoli Giménez
lánya, Betiana Guadalupe és José Martín
Pereira Das Neves esküvőjét ünnepelte a
nagycsalád szeptember 20-án. A ﬁatalok
nagyon boldogok, örömmel néznek elibe
a gólya látogatásának, és a papa is megnyugodott,
hogy lánya
révbe jutott!
Gratulálunk!
¡Mil felicidades por
parte del
Betiana és José Martín
AMH!

Születések

- Szeptember 11-én szép 91. születésnapja volt Vargáné Tordai Nagy Anna
Nusinak, amikor karjára vehette harmadik

Nusi dédmama a legújabb csemetével…

dédunokáját, Milo Schejtmant, aki 2010.
március 29-én született Bischof Veronika
és Nicolás Schejtman kisﬁaként. A képen
mellette a 2 és fél éves Lara. Kétszeresen
gratulálunk, szülőknek és dédmamának!
- A Kerekes-Graul család örömére október 1-jén megszületett az első unoka,

Rossz hírek

2010. November

Mit hallott az AMH ?
Kerekes Marci és Pachu
Nadale kisﬁa Bautista. A virgonc 3,600
kilós kisfiúcska bizony alaposan gondoskodik arról,
hogy szülei
n e h o g y
hosszasan
pihenhessenek! A ﬁatal
párnak és
az újdonsült
nagyszülők- Kerekes Marci és kis családja
nek sok boldogságot kívánunk!
- Kurta 2 hónap lepergése alatt Meleg
Piroska „nagymamasága” 150%-kal megnövekedett,
mert a múlt
számunkban közölt
lányiker
unokákon
kívül most
idősebbik
f i á é k Megjött Xander,
nál, Deák
Meleg Piroska 5. unokája!
Miklós és
Olsavszky Patríciánál október 15-én
megjött 5. unokája, Xander, Alexander
Deák. Gratulálunk a boldog szülőknek,
és természetesen a büszke, sokszoros
nagymamának is!

zeti különbségek nélkül. Ennek
élő tanúja volt első Istentisztelete, amikor
örömmel láthattunk teljes „telt házat” a
református templomban. Telitalálat azok
részéről, akik idehívták! Sajnos mire e sorok megjelennek, lányával, Annával már
megy is vissza haza, Felvidékre…

Telt ház a református templomban

Fotó Jakab

Utazók

- Pontosan indult Bonapartian Dani Air
France járata, amely vitte rendeltetése
új helyére: Dubaiba. Ahogy múlt számunkban jeleztük, Danit a világ egyetlen
7-csillagos hotelje meghívta szakácstudománya gyakorlására, amihez sok
sikert kívánunk neki! Ezeizán véletlenül

Új-régi arcok közöttünk

- Szabó Éva AMISZ elnök húga Anna
Muki néhány hetes látogatásra érkezett
Buenos Airesbe Traslasierra-i otthonából.
Örömmel köszönthettük a református
Istentiszteleten!
- Szintén az Istentiszteleten találkoztunk egy magyar ﬁatalasszonnyal, Szi
Andreával, aki kislányával jött közénk.
Már 2 éve vannak Argentínában. Megtudta, hogy van cserkészbál, odament,
és Écsi Gyöngyi tiszteletes asszony által
ránktalált... Reméljük, nem ijesztettük el,
és majd újból jelentkezik!
- Bizalommal jelentheti ki hazamenetelekor Nt. Écsi Gyöngyi Cézár szavaival,
hogy veni, vidi, vici… Mert minden
túlzás nélkül
állítható, hogy
a lelkésznő
gyors tempóban meghódította az egész
kolóniát, annak minden
rétegét feleke-

A magyarországi gyilkos vörösiszap-katasztrófa után
akaratlanul is adódik a párhuzam-vonás Chilével: miért
sújtja az Isten a két, egyébként is sok nehézséggel küzdő országot egyik nagy csapással a másik után? Mindkét
országban frissen megválasztott kormányoknak kell
ezekkel szembeszállni: Chilében a földrengés utáni
cunami, majd a bányászok drámája, Magyarországon
a pusztító árvíz után most a vörösiszap tragédia. – Ez
ügyben a Buenos Aires-i magyar nagykövet, Dr. Varga
Koritár Pál körlevéllel fordult a kolóniához:
Tisztelt Címzettek!
2010. október 4-én a Magyar Alumíniumtermelő és
Kereskedelmi Zrt. (MAL Zrt.) Budapesttől 100 km-re
dél-nyugatra, Ajka város térségében található üzemének
zagytározójából gátszakadás következtében kijutott ipari
vörösiszap jelentős környezeti károsodást okozott, lúgos
víz árasztotta el a környező Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket, kilencen meghaltak, több mint
százan megsérültek és eltűnteket is nyilvántartanak.
A vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítése
érdekében - a magyar Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint
- a következő segélyszervezetek részére utalhatóak a
felajánlott összegek:
Magyar Vöröskereszt/Hungarian Red Cross
IBAN: HU37 1040 5004 0002 6547 0000 0000

◄ Szívhez
szóló szavak a
szószékről

Fotó Jakab

Csutka Bonapartian Danival és Edivel
induláskor

összefutottak Luraschiné Földényi Csutkával, aki egy dél-amerikai nemzetközi
konferenciáról másfélnapos villámlátogatásra jött lányát, Steﬁt köszönteni. Danival
egy repülőn utaztak Párizsig.
Csutka másik lánya, Bea közben szép
kirándulást tett meg az USA-ban nagynénjével, Földényi Zsuzsival a gyönyörű
Yosemite parkba. Mozgékony család!

- A mindig igen aktív Benedekné Micsinay Mária „elugrott” Magyarországra
az ott élő és a diákoskodó unokákat meglátogatni, és szembesülni hőn szeretett ﬁa
sírjával. A rövid háromhetes utazás már
nagyon esedékes volt, és főleg nagyon
szükséges. Vele örülünk, hogy sikerült,
és várjuk vissza!

Események

- Az Oleanderek minden hó utolsó csütörtökén ünneplik az esedékes születésnapokat. Augusztusban Kerekes Ágit
több mint húszan ünnepelték, Szilágyi
Péter kellemes zenéje mellett, nótával,
tánccal és sok koccintással! Szeptemberben Navesnik Anna, Vágó Csilla
és maga Szilágyi Péter kerültek sorra.
►A3
szeptemberi
születésnapos

Fotó
Analy

Ritkán
látott arcok
is voltak
jelen: Blahó Ervin Bamba és Szendrey Béla San Nicolásból. Szokásosan
jó hangulat volt, Péter zenéje mindig
megteszi a magáét. Isten éltesse sokáig
mindnyájukat!
- Az AMH lelkes riportere, Balthazár
Mártha szép beszámolót írt a montevideói, díszes vacsorával egybekötött nagy
Szent István ünnepségről. Gratulálunk
a „folyón túli” barátainknak! (l. SP rész
2.o.)
- Krónikásunk a Hungáriában megtartott
2. Irodalmi estről is írt: szeptember 11-én
igen sikeresen zajlott le a Hungária MIKtermében. Hála a ZIK szülőknek megint
voltak otthon elkészített ﬁnomságok. Az
alig 12 éves Aguilar-Gál Réka meglepetésként lépett fel. Szerepeltek továbbá
Lajtaváry Márton (új szavaló), Kiss
Bori (idei főrendező), Dombay Jenci,
Kiss Péter, Lomniczy József, Retezár
Mónika. Voltak megzenesített előadások
is: Fóthy Gyuszkó, Honﬁ Juló, Lajtaváry Dani, Zsuzsi és Mártonnal. Meglepetésként a Felvidékről frissen érkezett Nt.
Écsi Gyöngyi és lánya Anna is bemutatta
tehetségét. Mint tavaly, műsoron kívüli
szabad fellépések is kaptak helyet. Gratulálunk! Jó munka volt. Csak így tovább!

EZ-AZ

Luraschi Bea és Földényi Zsuzsi együtt élvezik
a Yosemite Park „Tunnel View”-nak nevezett
kilátását az alagútból kijőve az egész völgyre

Bank: K&H Bank
SWIFT: OKHBHUHB
Megjegyzésbe: ISZAP
- Az árvízkatasztrófa gyűjtési akciójába benevezettek a
kolóniában szívesen veszik a hírt: A Duna Televízió az
Ökumenikus Segélyszervezettel közösen úgy döntött,
hogy a rendelkezésre álló, mintegy 5 millió forintos
tartalékalapot a vörösiszap károsultjai számára különítik
el. Az összeget a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
használja fel a rászorulók támogatására, pontos kimutatást készítve - ahogy ez az árvízi gyűjtéskor is történt. A
Nemzet Televíziója kötelességének érzi, hogy támogassa
az kolontári zagytározó gátszakadását követően kialakult
környezeti katasztrófa áldozatait.
- Azt hittük, hogy a többéves működési szünet és
alapos tatarozás után a Colón közönsége idén végre
akadálymentesen élvezheti a beprogramált előadásokat.
Tévedtünk. Az operaszezon szeptember 28-i előadását
(l. interjú 3.o.) „szokásos módon” meghiúsította a Colón
személyzetének egy része, amikor ui. szakszervezeti
tanácskozások céljából elfoglalta a színpadot - éppen az
előadásnak szánt időben. No comment…
- Megint megszűnt egy amerikai magyar újság - ez már a
második az utóbbi évben, az 1922-ben indult Kaliforniai
Magyarság hetilap megszűnte után. A Baltimore-ban
publikált Amerikai Magyar Újság szerkesztő-kiadója

- Mivel sem név, sem konkrét cím nincs
a honlapon, kérdezzük: Vajon ki van
mögötte? Rákattintva ui. megtudjuk,
hogy a „Magyar Házban” (?) helyezhet
el turistákat, tanácsokkal, útmutatással,
első kézből származó felbecsülhetetlenül
értékes információkkal szolgálhat Argentínáról. http://www.argentina.extra.hu/
Ki ismeri ezt az oldalt?

Soós József 2010 júliusában szüntette meg az általa 45
éve szerkesztett lap, az egykori Baltimore-i Értesítő utódjának kiadását. Havilapként működött, kevés hirdetője
volt. Ahogy Jóska barátunk írja, „részben anyagi, részben
az előrehaladó kor (90 év) és a velejáró hanyatló egészség
miatt, a július-augusztusi összevont számmal befejezem
a lap további kiadását. Nincs utánpótlás, így az utóbbi
évek már mind deﬁcittel zártak.” – Lehangoló. És egyből
elgondolkoztató.

Jó hírek

- Pablo Urbányi írónak október 15-én megvolt újabb
könyvbemutatója a Centro Descartes-ben, konferencia
és eszmecsere keretében. A címe: El Zoológico de Dios
II. Gratulálunk az USA-ban élő szerzőnek, akivel ez
alkalommal nem tudtunk találkozni.
- Szeptember 25-én szép cikk jelent meg a nagy forgalmú
Noticias folyóiratban a MAUSI SEBESS főzőiskoláról.
Cecilia Boufﬂet újságíró ügyesen kiemeli, hogyan vált
egy családi kezdeményezés (a kezdetben 36 tanítvánnyal)
a térség legnagyobb (és legfontosabb!) séﬁskolájává,
amelyben 3000 tanuló fordul meg évenként. Sebess Péter
barátunk és felesége Mausi már átadták a stafétabotot
a nagyszerűen kiképzett gyermekeiknek: Mariana és
Paulo nemzetközi séfdiplomával rendelkeznek, míg
Gabriela a cég adminisztrációját vállalta. Gratulálunk,
és sok további sikert kívánunk a szorgalmas családnak!
(BGT és HKZS)
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Mi történt?

Repül az idő. Megállítani nem lehet.
Ny u go dj u n k b el e
türelemmel, hogy az Idővel még a tudomány és a technika segítségével sem
tudunk versenyt futni. Ezzel az AMH
rovatvezetőjeként én is tisztában vagyok.
Ennek kapcsán megkérdeztem hozzám
közelálló, különböző korú barátot, olyanokat, akikről feltételezhetem, hogy
olvassák „bölcsességeimet”. Adatgyűjtésem megdöbbentő. Fiataloknak szánom
írásomat, de főleg az idős korosztály
olvassa. Egy kifogás általános: hosszú,
nem olvassák végig. Nincs rá idő. A ﬁataloknak semmihez nincs türelme. Interneten, Facebookon egyszerre annyi mindent
el akarnak olvasni, hogy csak rövidített
szövegekre futja idejükből. Lassanként
beszélni és telefonálni is elfelejtenek.
Szabatosan írni soha sem tanultak meg.
Az idősebbek pedig talán lassúak ahhoz,
hogy végigolvassanak bármit, még ha érdekli is őket. Nagyanyám mondása volt:
„Én már csak lassan, tempósan tudom végezni dolgomat.” Ezért kérem olvasóimat,
hogy rovatomat, mint egy őszinte, érdek
nélküli, egyéni összefoglalót vegyék kezükbe. Rövid elismerés, vagy kritika.
Olvassák azt a részt, ami érdekli őket: a
magyar nyelv gyakorlása, Magyarország
sorsa, Argentína jövője, vagy rendkívüli
eseményről egy kis pletyka… Ma már

b.-j.: Mihályfy Kinga, Lindqvistné Hapci, Lomniczyné Letti,
Mihályfy Juli, Mitchell Caro, Kesserű Judit, Sebess Zsuzsi

100 éves jubileumára emlékeztetve - „Egy továbbélő hagyomány” jelszóval hívogatta magyar és argentin barátait. Természetes, hogy
minden, ami továbbél,
mint társadalmi életünk
fénypontja, a Cserkészbál,
ennyi év alatt változásokon esik át. Ma már nehéz,
de nem lehetetlen, hogy
három generáció együtt jól
érezze magát egy bálon,
ami ezen az idei cserkészbálon majdnem sikerült.
3 nemzedék
együtt szórakozik...

Társadalmi hírek, események.

minden hírszolgálat, hirdetés, ha valóban
fel akar tűnni, elsősorban szép mellekkel,
lábakkal hódítja az olvasót… Ezzel az
AMH nem szolgál.
*
Október első napjaiban mindkét hazánk, Magyarország és Argentína a világsajtó első oldalára került. Az első oldal
sajnos igen gyakran egy-egy megrendítő
hírt közöl, katasztrófát. Magyarországon
a vörös láva természetet pusztító tragédiája nemcsak óhazánkat, hanem egész
Európát felrázta napi közönyéből. Elszorul a szívünk, amikor Bakony virágokkal
szórt termőföldjét, jómódú, szép falvait
ez a mérges gázokkal telt iszap fedi. Az
árvíz által amúgy is próbára tett országot
újabb csapás sújtja. Mi, távoli szegény
rokonok itt, Dél-Amerikában, megdöbbenve szörnyülködünk. Ha segíteni nem
tudunk, legalább imádkozzunk értük.
Hazánk egyetlen fontos ipara az alumíniumtermelés, amit a II. Világháború
kitörése előtt, Mussolini fénykorában
az olaszok segítségével építettek fel Magyarországon. A hadiiparnak és minden
nagy építkezésnek fontos alapanyagát a
magyar bauxit képezi. A Cosulich utazási
irodának, amelyben 40 évig dolgoztam,
tulajdonosa, Muzio volt abban az időben
Budapesten az olasz bauxitgyár egyik
igazgatója. Ott ismerte meg és vette feleségül a szép, magyar Vikit. Sem akkor,

A legfontosabb, várva-várt koloniális esemény a
szeptember 18-án lezajlott Cserkészbál volt. Erre nem
merem azt állítani, hogy „minden várakozást” felülmúlt,
mert attól függ, hogy ki mit várt el és mivel járult hozzá
sikeréhez. Lehet, hogy semmivel vagy csak kevéssel
járult hozzá, és nem is vett részt a bálon. Hívatott a dicséretre vagy kritikára ugyan nem vagyok, hiszen senki
sem kért meg, hogy nyilatkozzak. Ráadásul elfogult
is vagyok, mert a cserkészetet, a Zrínyi Kört magyar
közösségünk legáldozatkészebb és legtehetségesebb
intézményének tartom. Lelkes támogatásunkat nemcsak
elvárhatják, hanem meg is érdemlik. Ez viszont nem
jelenti azt, hogy a bálon részt is kell vennünk, még ha
meg is értjük, hogy megjelenésünk emeli a bál fényét.
Hiszen a társadalmi összejöveteleknek a mulatáson kívül
lényege a képviselet.
Mit akarunk magunkról bemutatni, ismertetni? A
Rendezőbizottság 3 vezető tagja, Zaháné Lomniczy
Alexandra, Franciscóné Balthazár Mártha és Zomboryné Kemenes Katalin ezt tökéletesen elérték. A
magyarok Argentínában már nem sajnálatraméltó menekültek, hanem művelt, elegáns közösség, amelyet gyermekeik argentin barátaiknak, rokonaiknak örömmel mutathatják be A Bál keretében. Erről tanúskodik a művészi
ízléssel tervezett meghívó, amely - a Magyar Cserkészet
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(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

sem utána a kommunista időkben nem
törődtek a természet elszennyeződésével.
Nemcsak Magyarországon, hanem a világon mindenhol a Haszon és a Pénz állt
a fontossági sorrend elején. A környezetvédelem, az óvintézkedések nagyon
sokba kerülnek. Ha arra az anyagi alap
meg is lett volna a háború után, nem
biztos, hogy e nemes célra fordítják. A
környezetvédelem azóta sem prioritás
minden országban. Érdek nélküli hazaﬁas befektető, vagy adakozó is ritkaság,
mégpedig minden téren - ahogy azt az
augusztus 20-i Szent István napi tudósításomban is megírtam az érdek nélküli
adakozókról…

Argentína

Ha külföldön járok és hallom, hogy
Argentínát lebecsülik, honfitársaimat
elmaradottnak, megbízhatatlannak tartják, felháborodottan, de büszkén kikérem magamnak. Itt élünk, dolgozunk
és építjük befogadó hazánkat jó szívvel.
Augusztusban viszont azon bosszankodtam, hogy egy egész hónapon át sem a
frankfurti, sem a müncheni, sem a zürichi sajtóban egy sort sem írtak Argentínáról (egyetlen hírforrásom az AMH
volt). Hanem október 6 és 10 között a
világsajtó fedőlapjára kerültünk. Uram!
Én nem ilyen lovat akartam! A művelt
világ nem lebecsült, hanem kinevetett

 ESEMÉNYEK 

Az én véleményem, hogy a Disc Jockey tolta el. Ezelőtt
2 évvel, de még múlt évben is mindenki táncra perdült.
Régi elvem, hogy egy mulatság csak akkor sikerül,
ha a háziak jó
kedvűek és jó
étellel, itallal
és zenével
látják el vendégeiket. Én
jól mulattam.
23.30-kor, jártamban-keltemben a kedves Lajtaváry
Dani egy jó
Lajtaváry Dani jól megtáncoltatta a szerzőt... rockra megtáncoltatott.
Ez vérnyomásomnak cseppet sem ártott. Viszont,
amikor éjfélkor a meghirdetett „Mezőkövesdi Virtusélet” helyett elsötétítettek úgy, hogy tányéromban nem
találtam meg a csinos kis dobostortát, a következő
percben pedig egy rettenetes dörgő-erős hangzavar, dobpergés hasított a fülembe, kénytelen voltam - unokám
támogatásával - megszökni…
*
Október 9-én kolóniánk több zene- és operabarát
tagjával egyetemben egy minden várakozást felülmúló
élményben volt részünk. Megnyílt New Yorkban a Metropolitan Opera 2010-11 szezonja. Ebben az évadban
a Met 12 operát hirdetett. Ez Wagner Rajna kincse alkotásával kezdődött, ami Előjáték a „Nibelung gyűrűje”
trilógiához. Miért állítom, hogy minden várakozást
felülmúlt? Azon kiváltságos emberek közé tartozom,
akinek megadatott, hogy a Bayreuthban rendezett ünnepi játékokon kétszer vehettem részt mint bejegyzett
Wagner-kör tag. Azt hittem, hogy jobbat nem várhatok.
Ma szerényen bevallom, hogy ez az előadás először jutott el értelmem és lelkem mélyébe. A zenekar minden
szerepet képviselő dallamai, a leitmotívumok hullámain
éltem át Wagner üzenetét. Lebegsz? Utána érzékszerveid,
szemed, füled, értelmed, befogadóképességed egyszerre
kapcsol be és harmonikusan egybeolvad. Hiába ismerted
a szöveget németül, hiába láttad a legjobb színházban a
legjobb énekesekkel és karnaggyal - így még
soha sem kapacsoltad össze Wagner ﬁlozóﬁájával, örökké aktuális erkölcsi, társadalmi
üzenetével. A szöveg fordításban, feliratokban előtted (az eredeti énekelt szöveget még
született német sem képes megértetni). Előtted
áll a hős Wotan, az álnok gnóm, Alberich, és
te közben ﬁgyeled arcjátékukat és testmozgásukat. A zenekar nem egy kísérődallam, hanem
erőteljes zenekari kifejezése a történetnek. Ez
a forradalmi újítás nemcsak beképzelt zenebarátoknak élmény, hanem tanít olyanokat,
akik eddig semmit sem tudtak a Ringről, se

minket. Argentínát ez a világ eddig DélAmerika legműveltebb országának tartotta. Ezért 200 éves államalakításának
ünnepi évében, mint díszvendéget hívták
meg Frankfurtba, a könyvkiállításra.
Tudvalevő, hogy mióta Gutenberg a XV.
században feltalálta a nyomdát, Frankfurtban az évente megrendezett “Buchmesse” világraszóló rendezvény, és a könyvkiadók, művészetkiadók, hírlapkiadók
központjának számít. Az idén 111 ország
vett részt és közel félmillió szakember, újságíró fordult meg a vásáron. Elnöknőnk
megnyitójában azzal büszkélkedett, hogy
Argentína fémjelzését, hírét 4 kimagasló
egyénnek köszönheti: Evita, Che Guevara, Carlos Gardel és Maradona. Jóllehet
egyetértünk elnöknőnkkel abban, hogy
a nép 4 bálványa a világon mindenütt
ismert, de abban nem, hogy a világ kultúrközpontjában, mint díszvendég, mint
elnök, velük azonosítsa egész országát!
Argentína illusztris irodalmi élete valamint rendkívül komoly, évente rendezett
könyvkiállítása és azok rendezői több,
lelkesebb hirdetést érdemeltek volna.
Ezek után felháborodni sem lehet - legfeljebb szomorkodni. Egyéni véleményem,
hogy bárhol megszólal az elnökasszony,
mindig politizál. Jövő választóit tartja
szem előtt. Ilyen kijelentések jól hatnak
egy sportpályán, de támadási lehetőséget
adnak az ellenzéknek - joggal.

Wagnerről. Most megértették, megrázta őket. Ráadásul
ugyanezt, ugyanabban az órában 5 kontinensen, számtalan városban egyszerre adták… Elképesztő! Ilyenkor
örülök, hogy Aldous Huxley Szép új világában élek…
*
Ma van 10. 10. 10. Ritka dátum! - Napsütéses tavaszi
vasárnap reggelen a református templomba siettem, ahol
egy magyar vendéglelkésznőnek, Nt. Écsi Gyöngyinek
sikerült közösségünk hívő keresztény-keresztyén tagjait összegyűjteni. Nagy öröm. Az IGE és a prédikáció
minden érthető nyelven eljut az ember lelkéig, ha fülét
és szívét megnyitja, de - furcsa módon - jobban anyanyelvünkön! Ritkán láttam ilyen őszintén átszellemült kis
sereget. Magam részéről még az is hozzásegített, hogy
Gyöngyi asszony Jézus igéjéről prédikált Márk evangéliuma alapján, mint pár héttel ezelőtt hasonlóképpen
tette Demes András evangélikus lelkész (Márk 5:2-14).
Akkor is, ma is megkönnyebbülve, fürgén lépdeltem
haza. Megszabadultam néhány időnként felbukkanó bántó ördögtől. Ahogy az ember öregszik, bizonytalanabb,
érzékenyebb lesz. Így aztán egy kisebb ördög kisebb
szúrásai is bántanak. Ezeket ﬁatal koromban türelmesen,
jóindulattal, egy mosollyal elűztem. Jövő vasárnap du.
5 órakor a Mindszentynumban remélem újra felekezeti
különbség nélkül találkozunk!
*
Október 11-én megkezdődik a szomszédos Chilében
a 69 nap óta közel 700 m mélységben (ami megfelel
egy 233 emelet magas epületnek!) elásott 33 bányász
kiszabadítása. De ez már lapzárta után folyik...

Az 1920-ban alapított Vitézi Rend

vitézavató ünnepsége
Budapest, 2010. szept. 25

- Vitéz Várhelyi András, a Vitézi
Rend főkapitánya: „A mostani
avatási ünnepség legfontosabb
üzenetének lényege, hogy szem
előtt kell tartanunk az ezeréves
keresztény-keresztyén értékrendünket és hagyományainkat,
amelyek meghatározták nemzetünk sorsát.”
- A Vitézi Rend Jubileumi Ezüst
Nagykeresztjével kitüntetett Wossala György, az Európai Vitorlás
Szövetség elnöke: „Az áprilisi választások óta mintha
megmozdult volna a társadalom. Előtérbe kerülhettek a
Vitézi Rend által is képviselt értékek: a helyes erkölcsi
tartás, a becsület, az összetartozás, a templom- és
iskolaépítési szándék. Remélem, hogy ez így folytatódik majd tovább, s egyre többen leszünk, akik lelkében
kitüntetett helyet foglalnak el ezek az erények.”
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AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI

Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta ()
Alapító Védnökök:
2010: Hálásan köszönjük adományukat!
Alitisz Constantino - Eickertné Rubido-Zichy Antoi- Besenyi Károly
nette () - Gorondi István és Edith - Lomniczy József - - Dobosi Szabó Anikó
Monostoryné Kövesligethy Ildikó - Móricz Istvánné - - Pejacsevich Alexis
- Instituto Internacional
Papp Jenő - Takács István () - Zilahi-Sebess Jenőné
de Artes Culinarias
Dr.
Némethy
Kesserű
Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton
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

Judit
- Magyar Református
Egyház
- Kalpakian Ervin
- Zilahi-Sebessné
Bonczos Zsuzsa
- Mészáros Lászlóné,
Angéla
- Alitisz Constantino 2x
- Kurhelec János
- Gorondi István és Edith
- Álvarezné Zöldi Viktória

"Mausi Sebess"
- Móricz Istvánné
- Dőry Ilcsi
- Luraschiné Földényi
Judith
- Dr. Orbán László
- Dr. Kraft Péter
- Csesztregi Ferenc
- Erdődy József
- Dr. Farkas Ferenc
- Szekeres Zsolt
- Dr. Andrés Faragó

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

2010. November

Kedves Olvasónk!
A meglepett előfizető megértését kérjük, ha hiányolja lapunk
rendszeres megkapását. A küldését nem hirtelen, hanem a
lejárt előfizetése meghosszabbítására tett ismételt, sikertelen
fölhívásaink után szüntetjük be.
Köszönjük további 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.

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

4799-8437 - haynal@ﬁbertel.com.ar

Dra. Gabriela Szegödi

Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-8437 / 4711-0144 hungariabuenosaires@gmail.com

Abogada

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

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4823-9347

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

KLUBOK - CLUBES

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

VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA.
Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674

ISKOLÁK - COLEGIOS

ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD.

Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052
SZENT 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

SPORT - DEPORTES

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

EGYHÁZAK - IGLESIAS

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

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.

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. 4799-2527 - mbenedek@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 - federacion-hungara@hotmail.com

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
DE SAN ESTEBAN. M. Moreno 1666, (1636)
Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@ﬁbertel.com.ar

SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO

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.

A decemberi számra
a lapzárta: november 10

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

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

zoltanhorogh@hotmail.com

Anyag és hírek beküldésére

SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA FE
( CAPITAL ) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A. 4522-1855
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
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!

Olvasunk… és gondolkozunk:

… „nem vagyok magammal szabad,
kezemen-lábamon lakat...” (*)

Engedjétek meg, hogy a magyarság iránti tisztelethónapja után, még november harmadikára gondolva,
a szabadság értelmével játszadozzam. A veszélyessel,
a kezünkben szorítgatott kétélű fegyverrel. A sors nem
csak minket ver meg, magyarokat. Az egész világ
megszenvedi lökését, hol enyhébben, hol súlyosabban;
van nemzet, amely a rászánt nyugalmat élvezheti, vagy
akár olyan is, amely a legborzasztóbb katasztrófa következményeit hordozgatja, egész addig, míg tömegsírok
fedik sivár területét. A túlélés a kérdés. Minden visszaemlékezés tanulságos kéne legyen, továbbépítő... hiszen
ha nem így adódik, gyermekes bohóckodás az egész. A
meghatottság, ha nincs háttere, nem más, mint álarc. Ha
nem meggondolt, ha csak a látszatot kockáztatja. Vagy
az utána következő uzsonna-falatozást!
Feladat és képesség. Micsoda kettősség! Mit kell és mit
tudunk tenni a megosztott érdekekért, értékekért? Vagy
kárhozottak leszünk mindhalálig? Sok a kérdés, ritka a
válasz, és ha mégis akad, nem elégít ki.
„Kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak”. Jól megírta Petőﬁ, annyi évvel ezelőtt, s minket
még mindig izgat a lárma, a düh, s kérdezzük szüntelen:
melyik szolgaföldünk? Vajon a befogadó hazánk? Az a
házunk, amelyet elcsatoltak, hegyestül-völgyestül, kerteinkkel, állatainkkal? Szomszédjaink földje? Száműzött
székházaink? A kapitalizmus, a globalizáció, az etnikai
bosszúvágy? A szlovák nyelvtörvény? Románia felújítása? Szabadka tatarozása? Vagy a most vörösiszapos
Dunántúl? Hol a menedék? Hol az egyensúly? Ezer s
még több éves Európa! Merre vezet az út?
Mennyire meghatározó a szabadság szerepe az emigrációs magyar életben? Milyen mértékben foglalkozunk
e kérdéssel? Egyértelműen nem is létezik a legteljesebb
szabadság. Romantikus, sokszor torz álomkép! Nap mint
nap korlátokba botladozunk bele, értelmetlen akadályokba. Vannak egyáltalán akadályaink?
Erre a kérdésre nem nehéz választ adni: Vannak! A
közember lapossága, közönye, neveletlensége, tiszteletlensége, tapintatlansága; gőgjével, állandó tolakodásával
és felületességével! Ezek a magatartások megakadályozzák a szépet, a nevelőt. Egyszóval jogos szabadságunkat,
személyes meggyőződésünket fékezi minden meggondolatlan, éretlen s önző viselkedés. A mai világunk
ilyenre alakult. Habár ez magában nem életveszélyes,
de energiánkat sebzi, türelmünket piszkálja, a minden-

KARÁCSONYI VÁSÁR
a Hungáriában

December:

Péntek 10
/ 18 - 23 óra
Szombat 11 / 16 - 23 óra
Vasárnap 12 / 16 - 21 óra
Ebéd és vacsora lehetőség
a vendéglőben!
Vasárnap 12-én 17 órakor
jön a Mikulás bácsi!
Pasaje Juncal 4250
L. Monteverde 4251
Olivos - 4799-8437

„A zene megszabadít önmagamtól, de ezzel
megerősít engem. Az élet zene nélkül egyszerűen
tévedés, vesződség, száműzetés.” (Nietzsche)

Havi „HUFImondat”:
Először megtanítanak járni és beszélni, később azt mondják:
(ismeretlen)
„Ülj nyugodtan és maradj csendben”.

napjaink, gyarló erőnk keserűségét élezi ki. Néha azt
gondolom, hogy sokkal könnyebb lenne vad ordítással s
fegyverrel nekiszaladni a legkegyetlenebb ellenségnek!
Csataterekről esik itt szó. Az életetika kűzdőteréről.
Megsemmisítésről, magáról a haszontalanságról.
Manapság kevés szülő, még kevesebb nevelő szánja
lelkiismeretesen idejét a ﬁatalabbak kritikus irányítására.
Nem szeretethiány, hanem rögtönzéskultusz uralkodik,
az összecsapás királysága földjén vagyunk jobbágyok,
görbe hátú munkások, földkaparó szegény jószágok! A
csodálkozásnak végtelen útján gurulunk, árván, megszeppenve.
Talán az igazi csapás hiányzik az életünkből, a jéghideg
információ ütése ahhoz, hogy felfoghassuk a lényeget?
Mekkora korláttalanság állt az 56-os magyarok, szabadságharcosok rendelkezésére? Milyen megnyilvánulási engedély? Milyen szabad közlekedési jog? Milyen alkalom
a nemtetszésnek kibontakozására? Semmilyen! Semmi
sem adatott nekik! Csak a lelkük! A patyolattiszta, közös
cél! Ehhez igazodtak, és ennek következtében temettették
el saját magukat! Ez bátorság, jogszeretet, ez emberség
volt! Hogy kerülhetünk közelebb hozzájuk? Csakis
elismeréssel, alázattal és további magyar élniakarással!
A Kárpát-medencében élő magyarok sok-sok évtizeden át csak a szabadságuk hiányával foglalkozhattak
– már, akik mertek! Az emigráció is börtönt jelentett sok
mindenkinek. Nincs szörnyűbb a szabadság hiányánál!

P

Valahányszor magyarságunk megmaradásán töprengünk,
nem feledkezhetünk meg a szabadság lényéről. Mert ha
csak egy út van, az nem szabadság!
Mindenkorig tiszteljük azt, hogy millió magyar élete
csonkult meg eddig érte: a szabadságért! A mai szabadságért is! Létezik-e megrázóbb halál, mint az, amely a
haza nevében történik?
Mint az októberi értelmiség, s az akkori egyetemisták,
2010-ben mi is pontokba foglalhatjuk értékeinket, óhajainkat, aggodalommal ízesített terveinket:
- Méginkább megerősíteni kultúránk ápolását!
- Mégjobban ösztönözni nyelvünk továbbadását!
- Együttműködési jogainkat őrizni!
- Támogatni egyesületeink fennállását!
- Végképp hagyományosítani hazaszeretetünk megtisztelését!
- Tanulni nagyszüleink, szüleink emlékeiből!
- Táplálni, elősegíteni a nemzetközi magyarszármazású
ifjúság magyar vonatkozású mozgalmát!
Októberben-novemberben legyen erősebb e felelősségtudat! Mert visszaemlékezünk a Szabadságharcra,
mert tisztelet megnyilvánulást rendezünk... csupán
szokásból, vagy hagyományőrzési céllal, vagy öntudatosan... hogy?
Minden csapkodásra,
Felhőkarcolásra!
Tiszta szívű gyökérből,
Lenéznek az égből
Az ember, mint az angyalok,
Rigók, fecskék, galambok,
A visszatérő madárseregekkel,
Rüggyel, virággal, zengő énekekkel,
Meg-megvigasztalja,
Repülésben abba nem hagyhatja!
Járnak ki a lábak,
A vigasztaló, forró lázak!
Halleluja! Forradalom!
Fekete aggodalom!
Roncsa egy halom honvágy,
Puhán fájó szalmaágy!
Isten igéje a mennyországból:
Madár száll ki a torkodból!
SZABADSÁG!
Zólyomi Kati
(*) népdal, Ördöngősfüzes, Mezőség, Erdély

Kit ismert meg a HUFI?

ontosan
tizenkilenc évvel
ezelőtt találkoztam Écsi
Gyöngyivel
e l ő s z ö r. H a
nem tévedek, ha csalfa
emlékezetem
nem vezet félre, annak idején nemigen A sokoldalú, elbűvölő felvidéki Nt. Écsi Gyöngyi,
aki mindenkit megnyert
figyeltünk fel
egymásra. Ki-ki a maga érdekeltsége körével volt elfoglalva. Mohó ﬁatalok voltunk... Gyöngyi a fellépésre készülő Kaláris együttes gyakorlataival, jómagam pedig a
3. Dél-amerikai Néptánctalálkozó lebonyolítása részletei
után siettem. 1992. január vége volt, és Gyöngyi akkor
járt itt Buenos Airesben. Most viszont már más körülmények közt, ismét itt, egymásra találtunk.
Ilyen a sors, a magyar sors. Az életkapcsolatok termőföldje. Semmi sem vész el a magyar oázisban. Gyöngyi
apró szemei sem! Szikráznak, nevetnek, pattognak! Mosolyával, átható hangjával könnyen betölti a helyet, ahol
énekelve imádkozik nekünk, velünk, értünk! Kedvessége,
magabiztossága még a serdülőket is elbűvölte. Lehet,
hogy Gyöngyi nem is sejti, milyen mértékben szereptöltő
az ittléte! De ő érti magyar életünket, ezért illeszkedett
hozzánk oly könnyen, s megérkezése óta járja velünk
az összes foglalkozásunkat! Az életvidám református

lelkész igét hirdet, játszik,
táncol, énekel, tanít, segít,
jön s megy, mintha valóban
ide tartozna. Nem egyedül
érkezett, hanem hasonlóképpen értékes, kedves
nagylányával, Palcsó Annával, aki viszont a korosztályával „mimetizálódott”.
A Zrínyi Kör szombatjai
mások lettek, amióta Gyöngyiék itt vannak! A tanulást
megnyitó s záró imáink édes,
játékos pillanatokra változtak át: kézzel is mutatható,
hittel telített szövegekkel,
Palcsó Anna
melódiákkal fohászkodunk.
Cserkészet alatt ötletes kézműves foglalkozások iktatódtak be.
Anna elsőbálos volt az 52. Cserkészbálon. A Regös
és Kolomp együttesek próbáit látogatják. Az idei 56-os
megemlékezés műsorán felléptek velünk. Egyelőre nem
is sorolom tovább. A következő (decemberi) számban
szép interjút közlünk, amelyben mindketten elmesélnek
nekünk sokmindent. Isten hozott közénk titeket! Kétség
nélkül - szó szerint!
„Ha kis házad, földi életed nem a nagy sziklára építed,
jön a szélvész és az áradat, és jaj! összedönti házadat.”
(egyik új ima-énekünk: kár, hogy Hírlapunknak nincs
hangszórója…)
(ZK)
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„Vagy húzom - vagy járom”: népi vonós zenekarunk, a BANDÁNK!
Amikor néhány hasonló gondolkodású, érdekkörű művészt a kellő
pillanatban egymás mellé sodorja a
szél, csakis értelmes alkotás születhet. Már megtanultuk,
hogy a fontos dolgok mindig megváratják magukat. A
Regös néptáncegyüttes megalakulása és hosszú, 53 év
sikeres, szüntelen működése után, 2010-ben megfogamzott a várt, már elkerülhetetlen elképzelés: a Regösnek
mégis lesz saját népi zenekara!

Ez a fogalom, itt a Dél-Amerikában elszigetelt kis
közösségünkben nem mindennapi ügy. Itt semmi sem
megy kapásra, könnyen. Egyébként nálunk semmi sem
ajándék, hanem csakis kemény munka árán adódik. Ami
nem éppen rossz! Talán ezért, noha kevesen vagyunk,
olyan szívósak, erősek lettünk...
Mindeddig beszélgetéseink, edzéseink, fellépéseink és
utazásaink alatt feltűnően sorozatosan, de álomfesték-

kel ecsetelt, elérhetetlennek osztályozott
tervként emlegettük-fontolgattuk a saját
népibandánk szükségét. Brazíliában, a São
Pauló-i Zrínyi együttes aranykora alatt, a
Bálint lányok (Inci és Tünde) megvalósították, és egy-két vonós apró, élőzenés
„gyöngyszemet” tett hozzá a közismerten
tehetséges együttesükhöz. Ámde akkoriban
náluk, s úgyszintén minálunk is a jelenben,
táncoslábú zenészekről van
szó, vagyis arról, hogy választani kell: vagy húzom, vagy
járom jeligével. Avagy pillanatnyi megoldásokkal lépni
színpadra, mint mi is tettük az
idén, mármint, hogy vegyítjük
a kettőt a műsor alatt. Ízlésesen és ügyesen·keverjük az
élőzenét és a cd-ről lejátszott
felvett zenét. Ez is csak akkor életképes,
ha a hangulatteremtés sikeres, ha az élőben
eljátszott muzsika bensőségesebb pillanatokat, szólókat kísér, vagy ha egymagában
egy külön szám a zenekar a nagyobb táncprodukció lelkületén belül. Mindenesetre
minden kezdet göröngyös út, nagy izgalmakkal vegyül, és egy hosszú, türelmet
megkockáztató folyamat. Ki kell várni.
Egyelőre bandánk pólyásbaba, még neve
sincs, sőt, csupa tehetségből fakadó lázas
vágy az egész. Egyikünk sem hivatásos zenész, hanem jó
hallással rendelkező néptáncos, legfeljebb más hangszereken gyakorolt amatőrzenész. De mi nekünk manapság a
lehetetlen? Semmi! Ilyen nincs! Hát épp ezért belevágtuk
fejszénket (nagyszüleink kedvenc mondását használva) a
jó keményfába! Viszont lelkesedésünk akkora, s annyira
örülünk saját magunknak, hogy előreláthatólag elérünk
oda, ahova elindultunk. Új ösvény ez nekünk, és sok
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Ui.: A Kárpát népi táncszínház-együttes lába alá a
Forgószél 4 tagú zenekar húzta sok évig, de a zenészek
hivatásos argentin művészek voltak. A Kárpát együttes
Argentína gazdasági válsága alatt megszűnt. A zenekar
pedig folytatta előző irányát, vagyis a klasszikus zenével, tangóval és oktatással. Kapcsolat, barátság nyílván
megmaradt. Ketten közülük (Marcelo Rebufﬁ, a prímás
és Esteban Dantona, a brácsás) segítenek a feljebb leírt
projekttel.

Az 52. Cserkészbálon
elhangzott ünnepi köszöntő

52. CSERKÉSZBÁL

Az évente megtartott Cserkészbál a kolónia legnagyobb rendezvénye. Idén immár harmadszor a
Palacio San Miguel pompás termeiben tartottuk meg
szeptember 18-án.
E krónikás részéről az est ismét csodálatosan sikeres volt. A műsor első perctől kezdve úgy pergett,
ahogy az a nagy könyvben elő van írva: a cserkészek
sorfala az ajtóban, majd zászlós bevonulása a terembe, a gyönyörű díszmagyarban ragyogó hölgyek, a
ﬁatalok Palotás tánca, az elsőbálozók bemutatója, a
bemondók magyar és spanyol nyelven, a keringő, a
vacsora ﬁnomságai, a zene, az éjféli tánc… Nagy erkölcsi sikert aratott ez az idei Cserkészbál is - büszkén
mondhatom, mert csak pozitív hozzászólást hallottam,
különlegesen a nem magyar vendégektől!
Tiszteletbeli vendégek voltak Varga Koritár Pál
magyar nagykövet és felesége Betty, úgyszintén
Házi Judit, magyar konzul és férje Sergio Pérez
Gutiérrez. Ez évben különlegesen sok vidéki (Bariloche, Neuquén és Córdoba) és külföldi vendég
vett reszt, köztük olyanok, akik kimondottan csak a
bálra jöttek, és olyanok, akik családi látogatásukat a
bál dátumához időzítették. Uruguayból volt egy 7személyes vacsorázó asztal és több mint 10 vendég a
ﬁatalok között. Brazíliából vendégeink voltak Tóth
Eszti és Hársi Sári. Velük egy asztalnál ültünk, és
így döbbentünk rá, hogy 1974-ben együtt voltunk
Fillmore-ban, a cserkész tisztképző táborban! Azóta
sem láttuk egymást, de nagyon örültünk ennek a
találkozásnak, felújíthattuk a kapcsolatot. Szentiványiék Németországból érkezett barátaikat hozták el,
Spanyolországból Korsós Judit vendégei élvezték
az est érdekességeit, Egyesült Államokból Budavári
Melinda, Dömötör Gábor és Némethyné Kesserű

tanulásra, segítségre, oktatásra és gyakorlatra kell szert
tennünk az elkövetkező hónapok alatt. Komolyan szép
kilátásaink vannak, de ez még szigorúan titok! Még nem
mesélek róla!
Kis kérdésem lenne: vajon mennyire tartja „természetesnek” a közösségünk, hogy az idén, meglepetésszerűen,
már kétszer is felléptünk - még nagyon szerényen, de élőzenénkkel? (a Trianoni megemlékezésen és a cserkészbálon bemutatott lakodalmassal)?
Szeretettel
A táncoslábú ZK

Judit voltak jelen. Judit, úgy is mint a cserkészetben kimagasló szerepet betöltő személy
volt hivatott a magyar cserkészmozgalom 100
éves fennállásáról megemlékezni. Ausztráliából
Cserhalmi Ottó, Magyarországról Gál Zoltán,
Dániából és Brazíliából a Honﬁ család rokonsága jött el. Honﬁ László születésnapja éppen a
bál napjára esett, így különös megemlékezésben
részesült, két kislány versikével és családja egy
kis tortával köszöntötte fel. Felivdékről Écsi
Gyöngyi református lelkész érkezett leányával,
Annával, aki mint elsőbálos mutatkozott be.
Érdemes megemlíteni, hogy sok nem magyar
vendég vett részt a bálon, olyanok, akik már
tavaly is ott voltak, de olyanok is, akik a Club
Europeo eseményein hallottak a rendezvényről,
vagy argentin barátok. Nagyon jó érzés volt
hallani még az est folyamán az elismerő véleményeket, majd később e-mailen olvasni, milyen
sok élményt nyújtott számukra az est, és kifejezik
hálájukat, hogy részt vehettek egy ilyen nívós,
igazi magyar érzésű eseményen.
A sok munka meghozta a gyümölcsét!
További Jó Munkát!
Balthazár Mártha

Kedves ünneplő közönség,
kedves barátaink,
kedves cserkésztestvéreim!
Úgy érzem magam, mint Petőﬁ
a híres útja alatt, hazafelé menet. Én is haza jöttem - közétek
- és kissé elakad a szó bennem,
amikor arra gondolok, itt vagyok
újra a Cserkészbálon, ugyanazon
a bálon, amelyen elsőbálosként
vettem részt 1958-ban, amikor
először tartottuk. Akkor eléggé
forradalmi gondolatnak számított, hogy cserkésztáborok, öszszejövetelek szervezése mellett
vezetőink egy díszes bál létrehozásával töltsék kevéske idejüket.
Kiderült, hogy vezetőinknek
igaza volt. Céljuk volt a bállal,
mégpedig az, hogy megmutassa
nekünk, kint felnövő ifjúságnak, hogyan lehet jól nevelten,
ﬁnoman mulatni. Hagyományos
társadalmi viselkedést, modort,
egymásra való ﬁgyelést, tapintatot tanított egy már akkor is nagy
lépésekben változó világban.
Hogy a cserkész a táborban és
civil életében egyaránt megállja
a helyét!
Mi adja az erőt, amely által
most is ugyanúgy ünneplünk,
ugyanazért a célért dolgozunk? A
cserkészet szellemisége adja ezt,
az emberebb ember, magyarabb
magyar eszméje. Amely a XX.
század katasztrófái közt hitet
adott az ifjúságnak, átsegítette a
Trianon utáni traumán, a 2. nagy
világégésen, a barakktáborok
lelketlenségén, az otthoni elnyomatás kegyetlenségén, vagy az
új világba való beilleszkedésben,
majd teljes kört alkotva, két generáció után is a magyarsághoz
való ragaszkodásban.
100 éves jubileumát ünnepli
idén a magyar cserkészet a Kár-

pát-medence országaiban és itt
külföldön egyaránt! És ami szinte csoda, ennek kétharmadát, 65
évet ünnepel a külföldi magyar
cserkészet. Szövetségünk 60
egynéhány csapata 4 világrészben ünnepli ezt a két kerek jubileumot.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi parkjában,
Fillmore-ban a most augusztusban megtartott jubileumi táborban több mint 700 cserkész
táborozott, 4 kontinens 24 városából, köztük tőletek is 15-en!
Ugyanakkor Európában is 11
országból 240 cserkész táborozott. És jövőre januárban majd
Brazíliában jubilálnak dél-amerikai csapataink, úgy tudom, nagyon sok északi vendéggel.
Ezek óriási eredmények. De a
valódi csoda nem a számokban
rejlik. Csoda az, hogy ma ugyanazokat a népdalokat, cserkészdalokat éneklik cserkészeink,
akárhol éljenek is a világban,
amiket elődeink és mi, 100 vagy
65 évvel ezelőtt. Hogy harmad-,
sőt néhol már negyedgenerációs
gyerekek, Magyarországról vagy
Erdélyből újonnan kijött családok
gyerekeivel karöltve ugyanazokat
a népi játékokat járják, ugyanúgy
verik fel táboraikat, és ugyanazt
imádkozzák összejöveteleiken,
mint elődeink tették, vagy mi
tesszük.
Mint ahogy az európai jubileumi tábor parancsnoka megállapította: értéket kaptunk a
cserkészettől és értéket adunk
tovább. Ezt teszitek most Ti ezzel a bállal is - a kolónia tagjai és
az argentin társadalom képviselői
nagy örömére.
Jó mulatást kívánok!
Némethy Kesserű Judit cscst.
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CSERKÉSZÉLET

SIKERES HAGYOMÁNYOS KÖRZETI AKADÁLYVERSENY

A népmese a népi lelkület megnyilvánulása. A népmesén keresztül a népi képzelet alkotóereje nyilatkozott meg
évszázadokon, évezredeken át, jóval mielőtt följegyzett
irodalom létezett volna. A népmesén keresztül a nép álmai, vágyai, öröme és bánata szólalt meg, s a képzelet
színes szárnyán fölemelkedett a rideg valóság földjéről
egy szebb és igazabb világba...(*)
*
Villa Flandria: a Luján melletti Jáuregui falucska volt
neve. Ott terül el, erdőtől-bokortól zöldellik az argentin
„Fillmore”, egy vadregényes, szép, nagy cserkészpark.
Gyönyörű szép napsütésben, jókedvben, felülmúlhatatlan hozzáállással, több tucat vezető, szülő, kiscserkész,
nagycserkész nekiindult az égig érő fa fantáziadús ágain,
lombján felfelé! Sírt is ám a kopasz király, mert a drága

lányát sokfejű gonosz sárkány vitte fel a
mesefa tetején elrejtett királyságba! Meg
kellett menteni! Akadályok áthidalása, rejtvények megfejtése során, végül minden csoport teljesített, és egy tizennégy utasításra
felépített kincskereső-verseny végére érve
megtalálták a szép királykisasszonyt!
Volt gyönyörű tábortűz is! A hatalmas
lángok boldog arcokat világítottak meg, a
szikrázó tűzpontocskák pedig úgy emelkedtek a csillagos ég felé, mint amolyan
közös imádság! Az „akadályverseny” „akadálymentes” volt! Élveztük, ﬁnomat ettünk,
játszottunk, nevettünk, elmélkedtünk, énekeltünk! Számunkra semmi különös, MÉGIS a szeretett cserkészéletünk
kis évi gyémántja volt!
A másfél napos kirándulás
véget ért, viszont vasárnap
délben, közvetlen a buszunk,
autóink elindulása előtt, egy
argentin cserkészvezető hozzánk közeledett
(mert rajukkal megosztottuk a nagy parkot
- egy pillanatig sem „zavartuk” meg egymás
foglalkozását), s így szólt:
“Los estuvimos escuchando… ¡qué armonía
hay en sus canciones, qué bellas, melodiosas
son, parecían un coro! Aun sin entender las
letras pudimos darnos cuenta de una enorme
unión, una fuerza que se siente que existe entre
cada uno de ustedes. ¡Gracias por dejarnos
observarlos desde afuera!” (**)
Így csenghetett a magyar népdal a cserkész felebarátaink fülében! Ez az utolsó,

őszinte gondolat bizony felhívta a ﬁgyelmünket arra, amit
mi annyi éve önfeledten teszünk, de a kintiek számára
valóban se nem megszokott, se nem felületes… Büszkén,
boldogan, hálásan gondolkodtunk el ezen, míg gurultunk
hazafelé, a cserkészházba. Szuper volt! Köszönöm, a
KÖRS nevében a szülők, vezetők, gyerekek támaszát,
jó munkáját!
Zólyomi Kati cst.
(*) Szeptember 30, a magyar népmesék napja
(**) “Hallgattunk titeket, míg énekeltetek… milyen harmonikus, szép énekeitek vannak… kórusnak tűnt! Nem
értettük a szövegeket, de érezhető az összehangoltság, a
köztetek létező erős kötelék. Köszönjük, hogy ha kívülről
is, de része lehettünk.”

CSERKÉSZBÁL, ELSŐBÁL, GÁLABÁL….
Minden bál eltér
az előzőktől. De
nem azért, mert a hagyomány változna,
hanem mert a nemzedékváltás vehető
észre az új, friss arcokban, az új táncprodukciókban, a változó keretmesékben - feltűnően kedves „kirakat”. Az évente egyszeri
rendezvények bebizonyítják a legﬁatalabbak fejlődését,
és rámutatnak arra, ami leginkább izgatja a szervezőket:
lesz-e ki folytassa? Ez a kérdés minden téren aktuális.
Kik lesznek öt év múlva a dél-amerikai cserkészkerület
nagy Jubitábora szervezői? Ki lesz tíz év múlva a ZIK
igazgatója? Ki lesz elsőbálos tíz év múlva? Ki vezeti a
néptáncegyüttest húsz év múlva?
Az idei cserkészbál meglepett engem. Elsősorban az,
hogy egy vadonatúj serdülő gárdácska volt „elsőbálos”!
Tizenöt-tizenhat éves magas, csinos „gavallérok” vezették le a nyolc szép, hasonkorú kislányt!

be műsornyitáskor (ezért volt hiányos a díszmagyaros felvonulás is). Élveztem a jelenünket s jövőnket képviselő
Zombory Andi st., kiscserkész vezetőtiszt beszédét,
és Némethyné Kesserű Judit cscst. a száz év magyar
cserkészetet átgondoló, jelképes szavait! (l.
HUFI 2.o.). Úgy vettem
észre (saját bőrömön
tapasztalhattam), hogy
vendégek, rendezők
és táncosok egyaránt
élvezték a különleges
éjféli néptáncbemutatót (Mezőkövesdi
menyegző).
A megszokottnál kevesebb ember jelent
ugyan meg, viszont a
Lomniczy Melinda a menyasszony, hangulat nagyon viBonapartian Dani a vőlegény
dámra kerekedett. Eljöttek a Kolomp együttesből jónéhányan,
az uruguayi Tündérkert együttes majdnem
teljes létszámban (remek volt velük megosztani a hagyományos táncházat!), sok új
barát, új cserkészszülő, s akik ott voltunk (a
mindenkoriak) bizonyára ezt a cserkészbált
is örömmel rakjuk el cserkész s magyar
szívünk értékes mélyébe!
Zólyomi Kati cst.
Nt. Écsi Gyöngyi és lánya Palcsó Anna a
kolónia minden mozzanatában részt vettek

Elsőbálozók sorakozása gavallérjaikkal

A Palotás végre újra precíz, elegáns és akkurátusan
szép volt! A sorok sorok voltak, a karok-lábak egyszerre
emelkedtek, és boldogan jutott eszembe Györgyi néni!
A bemondás sem
akadozott: két impozáns megjelenésű,
szép magyar asszony
vette kézbe a mikrofonokat, érthető hangon, szép kiejtéssel
Fóthy Zsuzsi és unokahúga, Arcagniné
Fóthy Rita vezette
le az est programját,
tündöklő díszmagyarban! Sok egyenruhás cserkész-cserArcagniné Fóthy Rita és Fóthy Zsuzsi
készvezető
vonult
bemondók

►
A (fentebb leírt)
akadályverseny
tábortüzénél
előad Gyöngyi

◄
Az
elsőbálos
Anna
►
Gyöngyi
a fényes
Cserkészbálon
Zólyomi
Katival

MiniHUFI
- Az INADI (diszkrimináció elleni szervezet) részletes
tv-sorozatot készít a különböző bevándorlók leszármazottai
gyökereiket ápoló munkájáról. Ughy Viktor egyik barátja
e szervezettel dolgozik. Meglátogatta a Regös együttest és
nálunk hagyott egy ﬁlmezőgépet, amellyel saját magunk
örökíthettük meg a legfrissebb foglalkozásaink pillanatait
(táncpróbák, cserkészkirándulás). Az olivos-i magyarokról
félórás adás lesz. Alkalomadtán kihirdetjük a pontos dátumot, tv-csatornát is.
- Bonapartian Dani mégis elindult! Nehéz számunkra,
akik annyira szeretjük, elképzelni ezt az elkövetkező két
hosszú évet. Még nehezebb felfogni azt a teljesen ismeretlen világot, amelyben dolgozni, élni fog. Arábia egy valódi
egzotikum a nyugati embernek! Míg írom e sorokat, Dani
még repülőgépen ül Dubai felé. Szeretett „tesómra” gondolva, remélem csupa jó energiát sugárzunk feléje, mert a
legjobbakat kívánjuk neki! És várjuk vissza!
- Lapzárta után megtörtént Écsi Gyöngyike bábszínház előadása és a ZIK hagyományos 56-os tiszteletadása.
Következő számunkban beszámolunk.
- Keve Gábor is csatlakozott a Kolomp felnőtt-együtteshez! Gratulálunk! Isten hozta! Kihasználjuk az alkalmat,
hogy elmeséljük újabb igyekezetünket: tanuljuk a széki
táncszám koreográﬁáját, és a hozzáillő népviseletdarabok
megvarrását is elindítottuk!
(ZK)

HUFI IV.

Zsuzsi íróasztaláról...
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”Extreme-KÖRS”: a chacó-i “Impenetrable”
- avagy apró tettek, nagy eredmények! –

Újabb, sorsdöntő kihívás előtt áll három magyar cserkészvezetőnk
„Az apró jótettek felé irányítsd életed szándékát! Motiváló!
Az apró tettek később felelősségtudatot és változásokat serkentenek!
Az apró tettek lelkiismeretedet ápolják!
Az apró tettek közelebb hozzák az embereket,
csökkentik az azok közti különbségeket!”
(Patricia Sosa)

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

Virágozzék a magyar nyelv!
A minap odaszólt hozzám valaki: „De jó, hogy elemzed a magyar nyelvet, annyit tanulok belőle!” Aztán
mástól is hallottam hasonló hozzászólást. Drótpostán is
kaptam jobbnál-jobb szövegeket a nyelvvel kapcsolatban. Mindennek nagyon örültem, hiszen milyen jó érzés
az, amikor az ember hasznosat tud nyújtani.
Milyen örömet jelent, hogy másokat is érdekli a magyar
nyelvtan, hogy mások is törődnek a nyelv ápolásával. A
nyelv olyan, mint egy virágoskert. Ha mindennap gondozzuk, locsoljuk, akkor a kert szépen virágzik és zöldül.
A nyelvet is, ha istápoljuk, ha olvasunk, ha tanulunk
hozzá naponta valamit, akkor rügyezik, virít és sarjad,
akkor örömet jelent a nyelv csengése, bő szókincse, a
szavak gördülékeny folyása. Mi vagyunk a magyar nyelv
kertészei. Rajtunk múlik, hogy kertünkben csak csalán
nő majd, vagy lesz-e bennük muskátli, rózsa, pipacs és
nefelejcs. Tudod mit? Legyen benne mindenféle! Legyen
benne szegfű, zsálya, tulipán, rozmaring, csipkebokor,
de legyen mindenféle fűszer is: gyömbér, borsikafű,
kapor és majoránna! No akkor, elő a lapáttal, elő az
öntözőkannával - és neki a munkának!
1) TÉRJÜNK A TÁRGYRA!
Beszéltünk már a magyar nyelvnek ennek a sajátosságáról: a TÁRGY-ról. Amikor egy főnév (sustantivo)
a mondatban tárgyeset (objeto directo), akkor kap egy
T-betűt.
A kutya szép (itt a főnév alany - sujeto)
A kutya eszik (a főnév alany)
A kutya a kertben van (a főnév alany)
Kati kapott egy kutyát (a főnév tárgy - kap egy T
betűt, a tárgy ragját!)
Láttam egy kutyát (a főnév tárgyeset)
Mi ﬁgyeljük a kutyát (a főnév tárgyeset)
Tehát világos előttünk, hogy a tárgy ragjának ott kell
lennie. De ne pazaroljuk a tárgy ragját! Vigyázzunk
rá: nem szabad túlzásba vinni ennek a rövid t-ragnak a
használatát!
Hányszor hallottuk már, vagy mondtuk mi magunk
azt, hogy:
„*Aztat igazán nem mondhatod! Vidd el egyúttal *eztet
is. Már *őtet is megkérdezték!”
Miért helytelenítjük a példamondatok tárgyragos
alakjait? Miért mondjuk: „*aztat, *eztet, *őtet”? Elég
annyi, hogy AZT, már ott van a híres-nevezetes tárgyrag
T betűje. Elég annyi, hogy EZT, nem kell több tárgyrag,
csak egy kell, az elég! Ragpazarlás nélkül, helyesen és
gazdaságosan tehát így szólnak a kifogásolt példák:
„AZT igazán nem mondhatod! Vidd el egyúttal EZT
IS. Már ŐT is megkérdezték!”
2) KÉRDEZNI KÖNNYŰ…
Úgy gondoljátok, kérdezni könnyű? Szerintem nem.
Van magyarban egy kis szó, az -e kérdőszócska, ami
nagyon bonyolítja a dolgokat. S, hogy nem mindenki tud
bánni vele, azt a következő kérdések tanúsítják, amelyek
gyakran csúsznak ki szájunkon:
„*Nem-e láttátok a táborparancsnokot? *El-e mész
hozzájuk? *Meg-e találtátok a helyes megoldást? *Megtetted-e volna te is?” Ezek mind hibás szórendű kérdő
mondatok! Látjátok? Kérdezni nem is olyan könnyű.
Nos, megpróbálom elmagyarázni:
Az -e szócskával az állítmányra (predicado verbal)
kérdezünk. A kérdést nyelvileg az -e szócska fejezi ki,
segítségével azt akarjuk megtudni, hogy megvan-e, megtörténik-e valami, cselekszik-e valaki vagy sem. Tehát az
-e szócskát az állítmányhoz kell kapcsolnunk.
Nos, akkor most keressük meg a hibás mondatok
állítmányát:
 Nem láttátok a táborparancsnokot. Melyik az állítmány? Láttátok. Akkor helyezzük az e-kérdőszót az állítmány mögé: Nem láttátok-e a táborparancsnokot?
 Elmész hozzájuk. Állítmány: elmész. Akkor az
e-szócska mögéje kerül: Elmész-e hozzájuk?
 Megtaláltátok a helyes megoldást. Állítmány:
megtaláltátok. Akkor az e-szó hova kerül? Tudod már?
Megtaláltátok-e a helyes megoldást?
 Meg fogod próbálni. Mit is állítunk? Azt, hogy fogod. Tehát a kérdés így hangzik: Meg fogod-e próbálni?
Fogod-e megpróbálni?

Nem csupán gyarló emberek lakják az Isten által
teremtett földgömböt. Köztünk s mellettünk angyalok suhannak el, és jóságos tetteikkel szebbé teszik
e rövid zarándokutat, az életet! Valahányszor úgy
érezzük magunkat, mint zsákutcába szorult hajléktalan, amikor a lelkünk kőnehéz és szívünk száraz
tartálynak tűnik, nézzünk széjjel, kicsit arrébb, mert
épp mellettünk csodák történnek!
A II. Rákóczi Ferenc cserkészotthonunk alsó
nagytermében és az 1. emelet egyik szobájában
hónapok óta zsákok, csomagok gyűlnek. Minden
szombaton, később majdnem naponta szorgalmas
asszonyok, lágyszívű férﬁak, családapák, serdülök és gyermekek, kedves apácák és ügyködő
nagymamák, tanárok, idegen cserkészek hoznak,
osztályoznak, pakolnak, cipelnek. Gondosan, szinte
babusgatják a drága gyűjteményt. Több teherautóra
valót már el is szállítottak, de még mindig halmozódnak a dobozok, amelyekben oltás, orvosság,
élelmiszer, ruhadarab várja az indulás napját. Szinte lelke
van az adománytoronynak!
Argentína északi területei igen szigorú megélhetést
nyújtanak. Az éghajlat sem segít, ám ami emberöltők óta
nyomja még a legszilárdabb kedélyeket is az a leírhatatlan, könyörtelen nyomor. Ilyen, még „körülménynek”
sem nevezhető állapotban „élnek” (ha ugyan ez élet) az
argentin toba indiánok törzsei: a Chaco megyei „behatolhatatlan”, vagyis impenetrable-ben. Az élet, nem a véletlen hozta össze Patricia Sosa híres énekesművésznőt az
ottani indiánokkal. Amióta megismerhette őket, minden
szabad idejét új alapítványa munkájával tölti.
Demes Sanyi st. Gemer szorgalmának, nyugtalanságának köszönhetően megismertük az énekesnő társát,
jobb kezét, Alejandra Goicocheát, az egyik „angyalt”!
Az ő felvilágosítása után már nem volt esély egyetlen egy
kiútra sem: cserkészek vagyunk, segítenünk kell!
Október 9-én írom e sorokat. Demes Sanyi st., az
“Extreme KÖRS” indítványozója, két cserkészbarátjával
(Kerekes Miki st. és Ughy Viktor st.) az impenetrable
(zárt tüskebokorerdő, most szennyezett patakok, olykor
 Megtetted volna te is. Ez a mondat feltételes múltban van. Melyik az állítmány? Megtetted volna. Akkor
hova helyezzük az -e-szót? Megtetted volna-e te is?
Mondhatjuk akkor, hogy könnyű kérdezni, ha mindig
gondolunk arra, hogy az e-szócskának a helye közvetlenül az állítmány után van. Megértettük-e? Érthető volt-e
a magyarázat? Nem volt-e érthető?
3) ÍRJUNK HELYESEN
Tudjuk, hogy a felszólító mód (imperativo) jele
magyarban a J-betű. Ma olyan igékkel foglalkozunk,
amelyek GY-re végződnek. Figyeljük csak, hogyan írjuk
helyesen:
HAGY: HAGYJON békében!
FOGY: FOGYJON le!
FAGY: FAGYJON meg!
VÁGYIK: VÁGYJON másra!
Akkor hogyan írjuk azt, hogy „higy-gyen”? GY-J??
Úgy, mint az előző példákat? De nem ám! Semmiképpen
sem! Miért? Mert az alapige az nem GY-re végződik.
Az alapige az HISZ. Tehát más csoportba, a SZ-betűk
csoportjához tartozik. Kik vannak ebben a csoportban?
VISZ: VIGYEN
VESZ: VEGYEN
TESZ: TEGYEN
LESZ: LEGYEN
De vigyázat! Mert van egy kis eltérés! A HISZ igének
a felszólító GY-betűje hosszú, megnyúlik! HISZ: ez egy
komoly és mély ige. Legyen a GY-betűje is dupla!
HISZ: HIGGYEN! HIGGYÉL!
HIGGYETEK! HIGGYENEK!
Ne feledkezzünk meg erről a szabályról sem!
Ugye, virágzik már a te kerted is?
(Hernádi Sándor könyve alapján „Helyesen, szépen magyarul”)

Ami az íróasztalon maradt:

Rendet raktam. Alaposan. Selejteztem. Kidobtam azt,
ami fölösleges, eltettem a hasznos írásokat. Letöröltem
a port. Íróasztalom ragyog. Semmi sincs rajta, csak
egy vidám ceruzatartó, bátyámról egy fénykép és egy
könyvjelző ezzel a felírással: „Ne félj, csak higgy!“

ligetek területe, 40 fokos meleggel) nem létező útjait
nyitják, saját kezükkel, machete-vel, hogy az alapítvány
által szerzett vállalatok új ivóvíz gödröket s kutakat létesítsenek az indiánok számára. Víz nélkül nincs élet! A
tobáknak nincs ivóvizük, nincs ennivalójuk, elfelejtették,
hogyan kell a földet megtermelni, gyermekeik meghalnak, de ha életben maradnak is, a táplálékhiány már
megtette a magáét: már nem nő ki a hajuk, sem körmük,
sem foguk. A földjeiken a mérséketlen fairtás, szójababtermelés, a bányák selejtje folyóikba való kiöntése is
mindehhez hozzájárul…
*
Sanyiék sok veszélynek tették ki magukat. Hadd mondják el a HUFI-nak, min mentek keresztül. Mit láttak, mit
éreztek, mit tudnak majd oda „visszavinni”! Következő
számunkban majd olvashatjuk beszámolójukat, és el(ZK)
gondolkodhatunk rajta. 

Bartusz Réka (Felvidék):

Felejthetetlen születésnap

Mondhatom, életemben kevés olyan kellemes meglepetés ért, mint amilyet a 17.
születésnapomon kaptam barátaimtól.
Ez a nap is úgy indult, mint az összes
többi. Semmi különös, nem is tulajdonítottam neki
nagy jelentőséget. Talán csak annyiban tért el szokásos
menetrendemtől, hogy reggel felhívtak a szüleim, testvéreim és felköszöntöttek, barátaimtól sorra kaptam a jó
kívánságokkal teli üzeneteket.
Mire délután visszaértem a kollégiumba, ki is ment a
fejemből, hogy ma van a születésnapom. Ámde, amikor
felmentem az internetre, egyből rám írt az egyik Mozgótáboros barátnőm: „Jaj Réka! Jó, hogy itt vagy. Gyorsan
add meg a mail címedet, küldeni szeretnék valamit.”
Kicsit meglepődtem, talán méláztam is egy kicsit, vajon
mit akarhat.
Pár perc elteltével megjött a levél, amihez egy fájl volt
csatolva. Tartozott hozzá egy rövidke kis üzenet is: „Így
kívánunk mi neked nagyon boldog születésnapot! Az
Inside F.M.” Ekkor már tudtam, hogy ez is egy felejthetetlen nap lesz.
A levélhez egy hangfelvételt csatoltak, amit Anna,
Lilla (Erdély), Évi, Móni, Balázs (Délvidék) készített
nekem. A felvétel Évi vicces szövegű felköszöntésével
indul, majd egy énekkel, egy személyes hangvételű dalocskával (kifejezetten nekem írták) folytatódik, amit a
többiek különböző hangszerekkel kísérnek.
Miután végighallgattam, nehezen tudtam volna szóhoz
jutni, az arcomon csak úgy folytak a könnyek. Ez a „kis”
ajándék újra felidézte Magyarságismereti Mozgótáboros
emlékeimet, ezekkel az emberkékkel kötött mély barátságunkat. Ismét megmutatták nekem, rájöttem mi is az
a barátság, szeretet, összetartozás!
Bár több száz kilométer választ el bennünket egymástól, tudom, hogy a mi barátságunk örökké tartani fog.

HUNGÁRIA
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ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON mzoldi@dls-argentina.com.ar
Titkárság: Rugonyi Attila
Szerda, csütörtök, péntek 19.30 - 21.30 / szombat 15 - 18 óra
hungariabuenosaires@gmail.com

Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig
Hétvégén ebéd és vacsora. Asztalfoglalás Sr. Omar
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Car t a mensual desde HUNGRÍA
¡Hola, queridos Amigos!
Voy a comentarles lo
sucedido durante los
primeros 100 días del
gobierno de Viktor OrAnikó de Emődy,
bán, primer ministro
Hungría
electo en abril pasado.
Me baso tanto en mis propias impresiones
como en la información periodística. De
una cosa sí estoy segura: soplan nuevos
vientos en la política. Se están generando
enormes cambios que tal vez tengan importancia histórica.
En la calle, en la cara de la gente, en
la TV. y en los corazones se nota una
renovada chispa de esperanza… Se oyen
públicamente conceptos como los de los
sentimientos patrióticos, los valores cristianos, la unidad, el trabajo honesto, etc.
Las estadísticas muestran que la enorme
ventaja lograda en las elecciones se mantiene incólume, y después de las recientes
elecciones municipales todo conﬁrma un
nuevo gran triunfo del FIDESZ.
En el corto lapso de los primeros 100
días comprobamos un verdadero aluvión
de nuevas leyes votadas en el parlamento,
un torrente de reglamentaciones y cambios
de todo orden, además de haberse empezado a investigar y desentrañar la enorme
maraña de corrupción tejida estos últimos
años. A ojos vistas, ¡existe una decisión
política de realizar un cambio profundo
en el país!
El gobierno hace uso de su cómoda y
amplia mayoría en el parlamento. Este
apoyo es el mayor logrado jamás por los
sucesivos gobiernos en la joven historia
de la democracia húngara.
*
Nuestro Premier resumió la actividad
gubernamental en el discurso que suelen

dar pasado el tradicional plazo de los
primeros 100 días de gobierno. Habló
de que no solamente en Hungría, sino en
toda Europa se está generando una nueva
mentalidad, una nueva visión de las cosas.
Parecerían caerse las anteriormente dadas
por las premisas del liberalismo extremo
de que el mercado todo lo soluciona y lo
puede; que todo valor humano es comprable en dinero; que, además, es posible
enriquecerse sin trabajo por medio de la
especulación y que la economía de un país
y del mundo entero se puede basar en todo
esto sin una producción genuina. Que no
había necesidad de prestar atención al
llamado “bien común”, que el estado no
debía inmiscuirse…
Todas estas ideas formaron parte de
una de las grandes utopías que durante
la historia cayeron una a una. Después
de estas caídas, el despertar fue duro y
amargo. Pensemos tan sólo en el fascismo
y en el comunismo.
*
Viktor Orbán espera que el trabajo realizado hasta ahora haya sentado las bases
seguras y necesarias para un futuro mucho
mejor. Considera que uno de los mayores
problemas pendientes (que es el mismo de
muchos otros países en situación parecida
- opinión que comparto) es el de escapar
de la enorme espiral de deudas contraídas. Ilustró la magnitud de este problema
con algunos números y ejemplos muy
impactantes.
Por ejemplo, la suma a pagar en un año
por la deuda externa contraída supera ampliamente la suma asignada en el mismo
año a la totalidad de lo gastado en salud
o en educación. O que en 2012 esta suma
superará la asignada a los jubilados en ese
mismo año.
Por lo tanto, debido a una política económica errada o por irresponsabilidad de

Catástrofe ecológica
en Hungría (4.10.10)
Ya ascendió a nueve la cantidad de muertos y a
120 la de heridos en estado crítico provocados por la
fuga de “lodo rojo”, un sedimento altamente tóxico
y corrosivo y que contiene plomo, derivado de la
fabricación de aluminio. Las lesiones más comunes
causadas por el sedimento cáustico son quemaduras
de la piel y los ojos.
El derrame de alrededor de 1 millón de metros cúbicos de “lodo rojo” se produjo en regiones del oeste de
Hungría y generó que el gobierno decretara el alerta en
la zona de Veszprém, Györ-Moson-Sopron y Vas.
Un depósito (piletón) de una fábrica de aluminio de
Ajka, ubicada a 165 kilómetros al oeste de Budapest, se
rompió por razones aún desconocidas, derramando su
contenido en varias localidades. En Devecser se inundaron unas 400 viviendas y 40 personas debieron ser
rescatadas en la cercana Somlóvásárhely. En Kolontár
el sedimento alcanzó una altura de dos metros. 390 residentes tuvieron que ser reubicados temporalmente y
110 fueron rescatados de las poblaciones afectadas.
Se trata de la catástrofe química más grave de Hungría. Varios vehículos de las fuerzas armadas, dos
helicópteros y unos 40 soldados fueron enviados para
ayudar con las tareas de rescate. (MTI, AP) 
(más fotos http://www.clarin.com/mundo/EmergenciaHungria-fuga-sustancia-toxica_5_348015196.html )

la clase política, la población no puede
disfrutar ahora de una mejor calidad de
vida.
*
Orbán resaltó que será la primera vez
que el programa del gobierno cumplirá
con las promesas de la campaña electoral.
Habló de la importancia de gobernar en
estrecho contacto con la gente a través de
un sistema de consultas populares constantes, y no de gobernar en contra de la
voluntad de su pueblo.
Enumeró trabajos iniciados y en proceso. La intención es renovar toda la
administración estatal, hacerla menos
burocrática y más eﬁciente, asentando la
nueva economía sobre la producción y el
trabajo. También se tratará de reconstruir
los cimientos morales y éticos de la sociedad. Redujeron por ley el número de parlamentarios y de consejeros municipales
a la mitad en nombre de la economía y el
raciocinio. Fijaron un tope en los sueldos
de los empleados públicos, incluso del del
presidente del Banco Central.
Votaron la nueva ley de ciudadanía que
da la posibilidad a los pobladores húngaros de las regiones perdidas por el Tratado
de Trianón de recuperar su ciudadanía
húngara sin tener que establecerse en el
territorio de la actual Hungría. Borraron
10 tipos de impuestos y redujeron otros
para reactivar las fuentes de trabajo y para
dar oportunidad a las pequeñas y medianas
empresas.
Proyectan reemplazar la actual Constitución, que nació bajo la presión dictatorial
del comunismo, por una nueva Constitución inspirada en los valores cristianos y,
por tradición, en la doctrina de la “Santa
Corona Húngara”.
Según las palabras del primer ministro,
en estos 100 días se consiguieron más
resultados y cambios positivos que en los

últimos ocho años. Recordó que muchas
veces pequeños pasos bien pensados
generan más cambios y más rápidamente
que grandes proyectos monumentales e
ilógicos. Dejó en claro que algunos pasos
tomados fueron imprescindibles para estabilizar el equilibrio ﬁscal, uno de ellos el
tan criticado impuesto a los bancos. Con
él esperan mantener e incluso disminuir
el déﬁcit nacional. Prometió restablecer
la estabilidad económica manteniendo al
mismo tiempo la seguridad social.
En su opinión, con el gran apoyo logrado, existe hoy en Hungría una unidad que
no se debe perder. Esta unidad signiﬁca
un acuerdo entre los más pudientes, la
clase media y las clases trabajadoras. De
otro modo no se hubiesen logrado los
dos tercios de mayoría en el parlamento.
Mantener este acuerdo será el objetivo
fundamental a largo plazo de estos años
venideros. Será entonces cuando habrá
una verdadera unidad nacional.
*
Pues bien, amigos, sin haberles mencionado todo lo sucedido, éstos son los proyectos más importantes y las medidas ya
tomadas por este nuevo gobierno nuestro.
No sé qué piensan ustedes de todo esto.
Yo pienso que el tiempo transcurrido es
muy corto como para esperar milagros,
pero que es suficiente como para ver
la dirección que se quiere tomar. A mi
parecer, esta dirección es la adecuada, y
me gusta, como a la gran mayoría de los
húngaros. Nos da esperanza y coraje para
seguir luchando, para que individualmente
también contribuyamos con nuestro propio ladrillito a construir un país mejor...
Nos da fuerza de voluntad. Me da fe para
seguir conﬁando en el fruto justo del trabajo honesto ¡y en que hay una Providencia
que nos guía!
Anikó de Emődy

El sueño cumplido en un cumpleaños poco usual…
Seguramente muchos conocen a Marta Valdés y
Eduardo Polo, dueños de la chacra “El Rancho” en Open
Door, hermoso ambiente familiar del que tantas veces
disfrutamos. Apadrinan hace años una escuelita ubicada
en el Paraje El Perchén, a 7 km de Tilcara (Jujuy).
Tiempo atrás, Eduardo comentó en uno de nuestros encuentros del grupo Oleander que su sueño era festejar sus
65 años allí, rodeado de su numerosa familia y amigos.
El día llegó, y 5 integrantes del grupo representamos a
los amigos húngaros. ¡Fueron días inolvidables!

La actuación de los pequeños…

izq.-der.: Gyöngyi Vass, Bözsi Botka, Edith Megyery, Marta Valdés,
Eduardo Polo, Gloria Etcheverry, Ági Kerekes

El festejo comenzó a la mañana. Eduardo izó la bandera
en el patio de la escuelita, en presencia de todos sus seres
queridos, maestros y alumnos, quienes vestidos con sus
mejores galas y sus caritas percutidas por el sol miraban
el acto con ojos maravillados.

¡Allí estaba junto a ellos, ese gran señor benefactor,
festejando su cumpleaños!
Hubo muchos momentos emotivos y didácticos. El
maestro de ciencias naturales nos guió para recolectar
innumerables “restos de civilización” que afeaban el
paisaje. Solicitamos a la intendencia un contenedor al
que los niños pudieran tirar la basura.
Al mediodía compartimos el almuerzo y los pequeños
homenajearon a los presentes con cantos y bailes.
Prepararon además una conmovedora ceremonia, en la
cual Eduardo fue nombrado “abuelo honorario” de los
17 niños de 5° grado. La emoción hizo brotar lágrimas
en muchos de los presentes.
Retornamos con el corazón lleno de agradecimiento
por haber podido ser testigos y participar del sueño de
nuestro querido Eduardo.
Ági Kerekes (Oleander)

El Club "Hungária"

invita a su tradicional
FERIA DE NAVIDAD Y ARTESANÍAS
Diciembre 2010
Viernes 10 - de 18 a 23 hs.
Sábado 11 - de 16 a 23 hs.
Domingo 12 - de 16 a 21 hs.
Pasaje Juncal 4250 - y por L. Monteverde 4251
Olivos - 4799-8437
Fotos Clarín.com MUNDO

Almuerce o cene en el Restaurante del Club
Domingo 12: Visita de PAPA NOEL a las 17 hs.
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NOTICIAS del URUGUAY

CENA BAILABLE DE SAN ESTEBAN EN MONTEVIDEO

Los Directivos del Hogar Húngaro del Uruguay invitaron para
la noche del 28 de agosto a la comunidad húngara y a sus amigos
para conmemorar el aniversario de
la Fundación del Estado Húngaro
Cristiano y su primer rey, San Esteban, con una cena bailable y la
presentación de los grupos de baile
folklóricos.
Mi marido y yo también decidimos concurrir en representación
amistosa de la colonia húngara
argentina, porque nos unen lazos de
amistad con las familias Jankovics,
Ekker y Szenek, que perduraron
en el tiempo, iniciándose esta relación
cuando cuatro jóvenes húngaro-uruguayos
participantes en el Festival Folklórico
Húngaro Latinoamericano, celebrado en
Caracas en 1990, fueron huéspedes en
nuestro hogar.
En la entrada, miembros de la Directiva
actuaron como comité de recepción para
los más de doscientos invitados, indicándoles su mesa designada en el salón
delicadamente decorado.

Al inicio se cantaron los dos himnos con
mucho entusiasmo por chicos vestidos en
trajes típicos y formados en tres ﬁlas sobre
el escenario, junto al público de la sala.
Se mencionó un detalle interesante: la musicalización del himno uruguayo se debe
al compositor húngaro Francisco José Debali (Débaly). El delicioso menú constaba
de un plato mixto de ﬁambre, quesos y
tartas, seguido de palacsinta a la Hortobágy y, de postre, el infaltable Rigó Jancsi.
Mientras tanto, el grupo de baile folklórico Tündérkert en sus tres agrupaciones,
formadas según las edades, nos deleitaron
con sus bailes. Los más pequeños nos
ofrecieron sus juegos y cantos, haciendo
participar graciosamente en ellos al público, los medianos querían cautivarnos
dando lo mejor de sí, mientras que los

más grandes bailaron con excelentes coreografías y
gran entusiasmo.
También participó
un grupo folklórico nacional de la
vecina provincia
de Florida, constituido por cuatro parejas. El público
agradeció con fuertes
aplausos el programa
de más de una hora de
duración.
Al terminar la cena,
ya después de la medianoche, comenzó
el baile al sonido de Dj, que, según nos
enteramos al día siguiente, terminó a
las seis de la mañana. Al transcurrir del
tiempo, nuestra generación se fue despidiendo, entregando poco a poco el salón
totalmente a la juventud.
Sin duda alguna, el comité organizador
debió sentir gran satisfacción y felicidad
por los resultados obtenidos, porque
todo fue excelente: la cena, el ambiente
y la actuación de los grupos folklóricos.
¡Bien merecido todo elogio y felicitación!
Ponen su mayor esfuerzo y dedicación
en los niños y jóvenes, para que, a través
de la música, las canciones y los bailes
folklóricos húngaros, les puedan inculcar
las tradiciones, los sentimientos y todo
el folklore. Y el amor por sus ancestros,
a pesar de que luchan para no perder el
idioma húngaro, en lo que ponen sus
mejores esfuerzos.

No puedo terminar esta crónica sin
expresar nuestro agradecimiento por
la franca hospitalidad de la que fuimos
objeto tanto esa noche como luego, al día
siguiente, cuando en un grupo donde se
percibía todo el calor humano de más de
veinte personas entre familiares y amigos,
tuvimos la oportunidad de comer un rico
asado en la casa de Luis Ekker hijo.

izq.-der.: Eduardo Francisco Pancho (en la sombra), Dániel Jankovics, Gusztáv Szenek, Gábor
Jankovics y Lajos Ekker, con la autora

Nos sentimos como en casa, fue muy
grato compartir con todos ellos. Esperamos tener oportunidades similares - ¡quizás la próxima en Buenos Aires!
Martha Balthazár (texto y fotos)

Invitados de honor fueron la cónsul de
la República de Hungría en la Argentina,
Judit Házi y su esposo Sergio Pérez
Gutiérrez. Los saludaron el presidente
del Hogar Húngaro, Carlos Jankovics,
así como los presentadores del programa
desde el escenario, en húngaro y castellano, dándonos a todos la bienvenida. Cabe
mencionar que desde Buenos Aires asistieron además cuatro jóvenes, con quienes
lamentablemente no tuvimos contacto.

“Los derechos del paciente”
Fue el tema tratado por el Dr. Jorge Puricelli
el pdo. 25 de septiembre, como última charla
del ciclo de la Asociación Literaria y Cultural
Húngara.
En la relación médico paciente adquiere hoy
día especial importancia lo que se denomina el
consentimiento informado, que se basa en uno de
los principios de la bioética, el de autonomía: el
paciente tiene el derecho a obtener de su médico
la información disponible, completa, sobre su
diagnóstico, tratamiento y pronóstico, en términos
razonablemente comprensibles por el paciente.

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS del mes - NOVIEMBRE

Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen
rokonaikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában.
1. Fóthy András / ifj.Gröber Bernát - 2. / Vattay Miklós / Vattay Miklósné Kiss
Deák Miklós / Egey Judit / Zaha László Ildikó - 14. Fernández A. Fernando - 16.
(Kanada) - 3. Collia Alex / Lajtaváry Barkász András László / Zoroza Becske
Márton - 4. Jobbágy Endre / Szénási Pál Lukács - 17. Beis András / Kozempelné
- 5. Falcione Marianne (V. G. Belgrano) / Szilvási Natália - 18. Storoni Matilde (öo)
Gorondy-Novák Sándor - 6. Kalmár Szil- / Vattay Richárd / dr. Venesio Kerekes Kati
via / Lomniczy Attila / özv. Paál Lászlóné - 19. Fernándezné Máthé Magdolna - 20.
Magda - 7. Horoghné Liliana Rodríguez / Besenyi Botond / Ronanné Panzone BeZilahi-Sebess Gabriela - 8. Fóthy Erzsébet nedek Inés - 21. Méndez Elvira 101! (öo)
Lumpi (MO) / Gorondi Miklós / Kerekes - 22. Beisné Mocsáry Anni / Íjjas Carolina
Miklós / Navesnikné Mattyasovszky Her- / Lindqvist Zsóﬁ / Zilahi-Sebess Mariana mina Mókus - 9. Zombory Istvánné Keme- 25. Barotányi Gábor - 26. id. Roósz László
nes Kati - 10. Botka Erzsébet / Holzmann - 27. Gorondy-Novák Elemérné Lindvay
Gusztáv / Proasiné Barnaky Éva - 11. Csa- Mária (V. Gral. Belgrano) - 28. Saáry Éva
pó Endre (Ausztrália) - id. Honﬁ János - 12. (Lugano) - 29. Roglich Natalia - 30. Fóthy
Botond László - 13. Mattiauda Santiago Istvánné dr. Balogh-Kovács Judith
Isten éltesse az ünnepeltjeinket!

¡Feliz cumpleaños!

Cuando no sea médicamente aconsejable
dar al paciente tal información, deberá
proporcionársela en su lugar
a alguna persona adecuada.
El paciente tiene derecho
a conocer el nombre del
médico responsable de la
coordinación de su asistencia (Asoc. Americana de
Hospitales. 6/2/1973).
Este concepto se ha incluido recientemente a la
legislación argentina (ley
26.525 sanc. 21/10/09): es
obligatorio para el médico
requerir el consentimiento informado
del paciente, y la información debe estar
referida a su estado de salud, tratamiento
propuesto, beneﬁcios esperados, riegos y
molestias previsibles de dichos tratamientos, los procedimientos alternativos y sus
riesgos. En caso de ser el paciente un incapaz, el procedimiento informado deberá
ser dado por su representante legal.
La mayoría de las
enfermedades tumorales
pueden ser prevenidas.
En su gran mayoría
¡son también curables!

www.celladam-cellut.org
cellut@gmail.com

+36 30 8148331
+36 30 8148307

Todo lo expuesto tiene por ﬁnalidad que
el paciente, atento la información recibida,
esté en condiciones de ﬁjar su conducta
a seguir, superándose así lo que se denominó el paternalismo médico: la relación
médico-paciente era la de un padre hacía
su hijo, se debía seguir las indicaciones del
galeno, que no tenía ninguna obligación
de informar al hijo (paciente), quien debía,
por una cuestión de respeto, obedecer.
Otro derecho que se deriva del principio de autonomía es el de las directivas
anticipadas: toda persona mayor de edad
puede disponer directivas anticipadas
sobre su salud, pudiendo consentir o
rechazar determinados tratamientos médicos (concierne lo que algunos llaman
encarnizamiento terapéutico, que consiste
en prolongar de una manera precaria y
penosa la vida). Estas directivas deberán
ser aceptadas por el médico a cargo, salvo
las que impliquen desarrollar prácticas
eutanásicas (art. 11, ley ut supra).
Otro derecho del paciente y consagrado
recientemente en nuestra legislación es el
de la titularidad de la historia clínica; al
simple requerimiento del paciente deberá
serle suministrada copia de la misma,
autenticada por autoridad competente de
la institución asistencial, en un plazo de
48 hs., salvo casos de emergencia, en que
el término puede reducirse.
En esta relación, siempre se debe partir de
la premisa de que el paciente tiene derecho
a una atención considerada y respetuosa.
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A todos nos concierne…

NOTA DE OPINIÓN

Los jóvenes, la nocturnidad - y nosotros

Pensándolo bien: ¿Qué tiene que hacer un chico de 16
años, a las 5 de la madrugada, en las inmediaciones de
la Ruta Panamericana, después de bailar en Pachá? ¿Qué
tienen que hacer todos nuestros hijos adolescentes, de 12
a 19 años, en boliches donde se fuma, se bebe alcohol,
se estropea el oído, se gritan insensateces y en cualquier
momento se muere en la humareda de un incendio, o a
manos de los desalmados que abundan a esas horas?
No son horas.
La clase media argentina, tradicional reserva de talentos
que ha producido a Domingo F. Sarmiento, a Juan B. Alberdi, a Juan B. Justo, a René Favaloro, a Luis Sandrini,
a Ricardo Lorenzetti, a Gerardo Sofovich, debe buscar
en sus entrañas y lanzarse a una profunda mutación. De
vuelta al estudio, el trabajo, el ahorro. Como ha sido
siempre, antes.
Los adolescentes no tienen ninguna necesidad de bailar.
No es uno de los derechos humanos. La prueba está en
que, si se le impide dormir a una persona, enloquece y
muere. En cambio, se lo deja sin bailar y sigue contento
y feliz. No pasa nada.
Si los teenagers quieren reunirse, pueden hacerlo en las
casas de familia, como ha sido siempre. Con la música
bajita, porque los vecinos descansan. Sin fumar ni beber.
Hasta las doce de la noche. Y después, a dormir. ¿Cuál
es el problema? Dormir es sano y necesario, porque
mañana hay que levantarse a las 8 para jugar al rugby, o
al hockey, o al fútbol, o repasar una materia. Como ha
sido siempre y como sigue siendo en países serios como
Canadá, Japón o Inglaterra.
¿Que la industria de la noche es un negocio lícito y
produce ganancias importantes? Perfecto, que los señores
de la noche hagan su negocio, como hasta ahora. Pero
sólo para adultos. Que llegan en su auto y, si quieren, con
su chofer. Por mí pueden emborracharse hasta quedar
catatónicos: pero entre cuatro paredes y siendo mayores
de 21 años.
En la calle y manejando: no.
Nuestros hijos no deberían alquilar una Combi (en
realidad, la pagamos nosotros) para llegar al boliche a
las 2 de la mañana con la sagrada misión de “ca…se de
risa” hasta las 5 y media. Es una locura. Es tentar a la
desgracia. No lo permitamos.
La verdad que no confesamos es que nuestros hijos de
15 años salen de noche y beben aunque esté prohibido,
porque existen “salones de ﬁestas” que son discotecas
encubiertas, y en nuestro medio es fácil burlar la ley.
Sobre todo si los padres no sabemos decir que no, cuando
nuestros encantadores mocosos nos rezongan que “todos
tienen permiso”, “todos van”, “todos lo hacen”, “soy el
único tarado”, “soy la única pavota”. Entonces, todos los
viernes y sábados hay un cumpleaños, una despedida,
un ﬁn de curso, un recital, una ﬁesta del colegio tal o
del liceo cual. En resumen, los adolescentes borrachos
y circulando por las rutas hasta el amanecer.
Los “viajes de egresados” son un invento maldito.
Primero: los chicos no han egresado de ninguna parte.
Apenas acaban de terminar malamente un año, y deben
rendir materias. No están egresando. No tienen por qué
viajar. Y menos a Bariloche u otros sitios, lejos del control
de sus padres, con el exclusivo propósito de producir aturdimiento, ebriedades, desórdenes sexuales y destrozos en
los hoteles. ¿Cuál es la idea y quién la instaló?
La verdadera ﬁesta de egresados es, originariamente,

un hecho institucional: se trata de un acto en el cual los
alumnos que terminan su secundario presentan a sus
familias, reciben sus diplomas, se despiden del colegio
y, a veces, bailan. Todo supervisado por el rector y los
profesores. Punto.
*
La nocturnidad adolescente es una creación siniestra
que lleva la marca argentina en el orillo, porque ninguna
sociedad del mundo la permite. Ni los católicos, ni los
socialistas, ni los neoliberales, ni los protestantes... ¡No
hablemos de los islámicos!
Mediante la nocturnidad, hemos establecido que los
jóvenes se van de sus casas, después de descansar un rato,
a las dos de la mañana. Llegan como pueden a las proximidades de una discoteca. Por lo general, están borrachos
al arribar a la puerta, debido a la simpática “previa”. En
esas largas ﬁlas de espera, hay chicas que venden “petes”
o “besos por un peso”, para pagar la entrada, otras que
exhiben el documento de la hermana mayor para que las
dejen pasar, y no faltan los muchachitos que vomitan en
la vereda o caen desvanecidos. Frecuentemente, se pegan
e insultan. A la salida, en la desbandada del amanecer,
ocurren las desgracias.
De la juventud del “amor y paz”, sonrisas alucinadas,
pies descalzos, un porrito, el sonido de voces y guitarras,
el sexo libre (pero sano y sin violencia) hemos pasado en
pocos años a esta cabalgata de barras bravas, haciendo
“pogo”. Sin embargo, son las mismas edades adolescentes, con las mismas caras puras y cuerpos vírgenes.
¿Cómo fue? ¿Cómo hicimos la metamorfosis de “una
chica moderna” a “un gato”?
Naturalmente, a la madrugada, los padres yacen
desmayados en sus camas. Hoy día se trabaja mucho.
No se les puede pedir a papá y mamá que arranquen el
auto o pidan un remise a las 6 de la mañana para salir
a campear a los hijos e hijas por los inmensos bailables
del conurbano. Físicamente, no pueden. Se ha creado así
un mundo aparte, un universo de adolescentes completamente separados de sus familias. El mundo del alba es
uno, el de la noche es otro. Los chicos viven de noche y
duermen de día. Duermen en el colegio, en la playa, en
la iglesia y en sus casas. Duermen, duermen, duermen.
Cuando despiertan, se sientan frente a la computadora,
frotándose los pelos, a leer disparates, o se aferran al celular para enviar mensajes de texto donde todo se escribe
sin hache y sin acento.
Cuando nosotros no estemos: ¿De qué van a vivir estos
adolescentes, que a los treinta años todavía están meditando sobre “cual es mi verdadera vocación”? ¿Cómo se
ganarán el pan - vendiendo drogas?
Hemos hecho un estropicio. Nosotros, los padres de
clase media.
Dicen que toda persona tiene derecho a poseer un sueño. Yo, por de pronto, tengo el mío. Una juventud sana,
que salga del ruido, la noche, la droga, la ignorancia y lo
“divertido”. Que se entregue al día, al silencio, al estudio,
al deporte, a la cultura, a la familia.
Alguno me dirá que este es el mismo ideal de “Mi hijo
el dotor”, que escribió Florencio Sánchez en 1930. Sí, es
lo mismo. ¿Alguien tiene una idea mejor?
Rolando Hanglin
(Dedicado a la memoria de Florentino Sanguinetti, severo
profesor y respetado rector de un gran colegio).
Fuente: www.PNC-UNIR.org.ar

EL RINCÓN DE MAUSI
Ingredientes:

Masa:
Harina 0000
Grasa vacuna reﬁnada
Sal
Agua
Relleno:
Pollo
Ají morrón
Caldo de ave
Ají morrón verde
Tomates
Aceitunas verdes
descarozadas
Aceite
Extracto de tomate
Pimentón dulce
Comino
Ají molido
Sal ﬁna
Cebollas
Cebolla de verdeo
Huevos duros

400 gr
80 gr
10 gr
200 gr
1u
2u
c/n
2u
400 gr
80 gr
c/n
2C
1C
1c
1c
c/n
200 gr
1u
2u

TARTA DE POLLO CON
MORRONES Y ACEITUNAS
Preparación:
Masa:
Colocar la harina en un bol junto con la
sal y el agua. Amasar levemente y continuar derritiendo la grasa vacuna. Añadir
a la masa y amasar hasta que esté suave
y lisa. Reservar en la heladera por 2 o 3
horas. Retirar de la heladera y estirar de
2 o 3 mm de espesor. Cortar 2 tapas de 35
cm de diámetro.
Relleno:
Hervir el pollo por 1 hora en un caldo de
ave. Desmenuzar el pollo por completo
retirando todo el exceso de grasa y piel.
Reservar en una batea.
Cocinar la cebolla picada en un poco
de aceite. Una vez que esté transparente

incorporar los morrones cortados en
juliana y cocinar por 2 o 3 minutos.
Incorporar los tomates cortados en concassée y el pollo desmenuzado. Cubrir
con caldo de ave y cocinar hasta que
rompa el hervor. Reservar nuevamente
en una batea e incorporar la cebolla de
verdeo cortada en aros ﬁnos, las aceitunas y los huevos duros picados. Llevar
a la heladera y esperar a que enfríe bien.
Pincelar una tartera con un poco de aceite y colocar una tapa de masa. Rellenar
con el preparado y cubrir con la masa
restante. Realizar un repulgue. Pincelar
con huevo y espolvorear un poco de
azúcar por encima. Cocinar en un horno
a 180ºC por 30 minutos.
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ciclo de desayunos
diplomÁticos

En el marco del ciclo organizado por la Comisión Jóvenes del Club Europeo, disertó el 6 de octubre pasado
el embajador de Hungría, S.E. D. Pál Varga Koritár.
En este nuevo encuentro diplomático, se trató el tema
“Hungría en el medio de la Crisis Económica Mundial
y las Relaciones con la Argentina.”
El embajador Varga Koritár destacó el período de
“vacas ﬂacas” que hubo de atravesar Hungría en los
últimos años. La joven democracia del país ha venido
batallando con grandes y diversas diﬁcultades, a lo que
se agregó como agravante la crisis económica maniﬁesta
en todo el mundo, lo que naturalmente atacó también al
país centroeuropeo. El disertante recalcó el sinnúmero de
problemas en lo económico, ﬁnanciero y social con las
que se enfrenta el gobierno recién elegido. En sintonía
con el embajador, le deseamos a Hungría y a la Argentina
un mayor intercambio comercial. - Los datos vertidos
estaban bien compilados, por lo que no cejó el interés de
(SKH)
la nutrida concurrencia.

Conmemoración de la
Revolución Húngara de 1956

Lugar: en la Plaza Hungría, Bº Saavedra
Fecha: Sábado 6 de noviembre, a las 11 hs.
Programa:
- Izamiento de las banderas. Himno Nacional Argentino.
- Palabras en castellano por la Presidente de FEHRA,
Eva Szabo
- Palabras en húngaro del Embajador húngaro, D. Pál
Varga Koritár
- Oración a cargo de la Rev. Gyöngyi Écsi
- Himno sículo. Himno húngaro

Centro Cultural de la Recoleta:

“Buenos Aires Festeja Hungría”
“Inventores húngaros y argentinos:
La creatividad es lo que nos vincula”.

Inauguración: Viernes 12 de noviembre, 18 hs.
Cierre: Domingo 21 de noviembre
Lugar: Salones 4 y 5 del Centro Cultural Recoleta
Horario: Lu a Vie 14 a 21 hs. / Sá y Do 10 a 21 hs.
Organiza FEHRA-AMISZ, Fundación Biro y Escuela Del Sol, con el auspicio de la Embajada de la
República de Hungría

NOS ESCRIBEN

Sra. Directora:
Me dirijo a la Sra Directora con el ﬁn de hacer
una pequeña contribución al artículo publicado
en el número de octubre del AMH, en relación
a la Medalla del Bicentenario, distinción recibida por Ars
Hungarica.
El trámite para otorgar tal distinción fue iniciado por la
Dirección de Relaciones Institucionales de la Ciudad de
Buenos Aires ante la Federación de Entidades Húngaras
de la República Argentina (AMISZ), entidad que asumió
el compromiso y realizó las diligencias pertinentes para
arribar al resultado conocido.
Saludos cordiales,
Eva Szabo, Presidente AMISZ
---------Querido Magyar Hírlap:
Me es grato informarles que se está formando el grupo
húngaro en estas tierras santiagueñas.
Yo había pasado por el Monumento de los Inmigrantes
en la capital de Santiago del Estero y visto que estaba allí la
bandera de Hungría, por lo que fui a indagar en la “Casa del
Inmigrante”. Allí me dieron la dirección de la representante
de los húngaros, la Sra Haydée Burány, quien calurosamente
me abrió las puertas de su casa. En el transcurso de una
amena charla, me enteré de que ella representó a nuestra
comunidad por 7 años, desde la creación misma de la
“Agrupación de Colectividades”.
A partir de ese momento, hace unos tres meses, emprendí la tarea de buscar y localizar a otras familias de origen
húngaro. Hasta ahora he podido reunir información de 7
familias (la mayoría emigró en los años 1920), dispersos a
lo ancho de la Provincia, con la mayoría en su zona sur. Se
abrió una página web, donde subiré historias, información de
la colectividad en Santiago del Estero (www.magyaroksde.
supersitio.net).
Para cualquier información, se pueden contactar conmigo
(ver dirección abajo). Saludos
Árpád v. Hefty
Pje. Oquendo 266, (4200) Stgo. del Estero, Tel. 03844-15492801

E mail: magyaroksde@hotmail.com

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. NOVEMBER
November 6, szombat, 11 óra: 56-os megemlékezés az AMISZ
rendezésében. Külön várjuk a Forradalom után Argentínába érkezetteket! (Program l. előző oldal). Plaza Hungría. Ramallo és Av.
Goyeneche sarok (ex Donado)
November 7, vasárnap, 12.30 óra: Valentín Alsina-i Magyar Dalkör
75. évfordulója. Ebéd. Sans-Souci zenekar. Valentín Alsina
November 7, vasárnap, 17 óra: Halottak napi mise. Tea. Mindszentynum
November 12, péntek, 18 óra: Magyar és argentin föltalálók kiállításának megnyitása: „Buenos Aires festeja Hungría”. Zárás vasárnap,
november 21-én. AMISZ szervezése, közösen a Biro alapítvánnyal
és az Escuela del Sollal, a magyar nagykövetség védnöksége alatt.
Centro Cultural de la Recoleta (részletek l. előző oldal)
November 13, szombat, 18 óra: USA-i jubileumi tábor ﬁlmes
beszámolója. Hungária
November 21, vasárnap, 12.30 óra: Szent László, MHBK és Vitézi
Rend közös ebéd. Szent László iskola
November 27, szombaton 12-16.30 óra: Cserkész évzáró. Délelőtt
nincsen ZIK
November 27, szombat, 18.30 óra: ZIK évzáró: „Gyertek velünk
Betlehembe!” (díjkiosztás és ösztöndíjasok búcsúztatása). Hungária
díszterem
November 27, szombat, 19 óra: Karácsonyi előadás (ZIK és Coral
Hungaria közösen). Hungária
DECEMBER
December 5, vasárnap, 17 óra: Szent Erzsébet mise. Tea. Mindszentynum
December 10, péntektől-december 12, vasárnapig: Karácsonyi
vásár. Órarend l. HUFI 1.o. Hungária
December 12, vasárnap, 12.30 óra: Évvégi ebéd. Valentín Alsina
- Ez a maguk csigapástétoma tényleg csigából van?
ben - Igen.
ő
l
g
dé
- És csak csigából?
Ven
- Hát, most hogy így rákérdezett, őszintén megmondom, teszünk bele disznót is.
- Mennyit?
- Fele-fele: egy csiga, egy disznó...

A „MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ” állandó naptára:
www.mindszentynum.org
A hó első vasárnapján 17 órakor Szentmise
Utána hagyományos teadélután
A Magyar Református Egyház állandó naptára:
November 7-ig: minden vasárnap de. 10 órakor
magyarnyelvű Istentisztelet, 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 NOVIEMBRE 2010
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Sábado, 6 de noviembre, 11 hs.: Conmemoración de la Revolución
de 1956. FEHRA (ver programa pág. anterior). Plaza Hungría.
Ramallo y Av. Goyeneche
Domingo, 7 de noviembre, 12.30 hs.: Fiesta 75° Aniversario. Orquesta Sans-Souci. Valentín Alsina
Domingo, 7 de noviembre, 17 hs.: Misa por los Difuntos. Té.
Mindszentynum
Viernes 12 de noviembre, 18 hs.: Inauguración de la exposición
Buenos Aires festeja Hungría. Lema: “INVENTORES HÚNGAROS
Y ARGENTINOS: La creatividad es lo que nos vincula”. Cierre domingo, 21 de noviembre. Organiza AMISZ, Fundación Biro y Escuela Del Sol, con auspicio de la Embajada de la República de Hungría.
Centro Cultural de la Recoleta (ver detalles pág. anterior)
Sábado, 13 de noviembre, 18 hs.: Informe audiovisual del campamento-aniversario húngaro, en EEUU. Hungária
Domingo, 21 de noviembre, 12.30 hs.: Almuerzo conjunto San
Ladislao de camaradería de los Ex combatientes y de la Orden Vitéz.
Colegio San Ladislao
Sábado, 27 de noviembre, 12 a 16.30 hs.: Finalización anual de
las actividades scout. No se dictan clases ZIK
Sábado, 27 de noviembre, 18.30 hs.: Acto ﬁn de curso ZIK (entrega
premios y despedida de becarios). Hungária
Sábado, 27 de noviembre, 19 hs.: Programa-concierto navideño y
pesebre viviente. ZIK y Coral Hungaria. Hungária
DICIEMBRE
Domingo, 5 de diciembre, 17 hs.: Misa Santa Isabel de Hungría.
Té. Mindszentynum
Viernes, 10 de diciembre hasta domingo, 12 de diciembre: Feria
de Navidad y Artesanías (ver horarios pág. SP 1). Hungária
Domingo, 12 de diciembre, 12.30 hs.: Almuerzo despedida del
año. Valentín Alsina
Doña Primavera
de manos gloriosas,
haz que por la vida
derramemos rosas:
Rosas de alegría,
rosas de perdón,
rosas de cariño
y de abnegación.
(fragmento)

Lucila Godoy, llamada Gabriela Mistral (Vicuña 1889 - Nueva York
1957), escritora chilena. Premio Nobel de literatura 1945
CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN DE

Kik vagyunk?

Családkutatás és családfarajzolás
Genealógiai szakkönyvek
digitális másolata
Kocs János, okleveles mérnök

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

DICIEMBRE:

10 de noviembre de 2010

(fecha tope de la Redacción para
recibir material y/o datos
a publicar)

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

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

NOVIEMBRE 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

