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Évek óta csaknem 
kirekesztőleges olvas-
mányom, reggeli és es-
teli imádságom, min-
dennapi kenyerem a 
francia forradalmak tör-
ténete, a világnak ez új 
evangéliuma, melyben 
az emberiség második 
megváltója, a szabadság 
hirdeti igéit. Minden 
szavát, minden betűjét 
szívembe véstem, és ott 
benn a holt betűk mege-
levenedtek, és az élethez 
jutottaknak szűk lett a 
hely, és tomboltak, őrjöngtek bennem!

A tűzokádó hegy közepébe kellene 
tollamat mártanom, hogy napjaimat, 
napjaim gyötrelmeit leírhassam!

Így vártam a jövendőt, vártam azt 
a pillanatot, melyben szabadsági esz-
méim és érzelmeim, szívemnek ezen 
elkárhozott lelkei elhagyhatják a bör-
tönt, kínszenvedésük helyét... vártam e 
pillanatot, nemcsak reméltem, de bizton 
hittem, hogy el fog jőni. Tanúbizonysá-
gom erre a költemények, melyeket több 
mint egy év óta írtam. Nem okoskodás 
után, de azon prófétai ihletből - vagy ha 
úgy tetszik, nevezzük állati ösztönnek 
- mely a költőben van, világosan láttam, 
hogy Európa naponként közeledik egy 
nagyszerű erőszakos megrázkódáshoz. 
Ezt többször leírtam, még többeknek 
elmondtam. Senki nem hitte jövendölé-
semet, sokan kinevettek érte, általában 
ábrándos golyhónak neveztek, de azért 
folyvást él bennem ama hit, s úgy vol-
tam, mint az állatok a földindulás vagy 
napfogyatkozás előtt.

Politikai életünket távolrul néztem, 
vagy rá sem néztem, a miért részint 
egyoldalúsággal, részint bűnös egyked-
vűséggel vádoltak. A rövidlátók! Én 
tudtam azt, a mit ők nem tudtak, és azért 
szánakoztam a napi politika kurjogató 
hősein, mosolyogtam a fontosságot, 
melyet magoknak tulajdonítottak; tud-
tam, hogy az ő fényes tetteik és fényes 
beszédeik nem egyéb, mint homokra 
rajzolt kép, melyet a bekövetkezendő 

viharnak első lehellete elsöpör; tudtam, 
hogy ők nem azon nagy színészek, kik 
a világ színpadán az újjászületés óriási 
drámáját eljátsszák, hanem csak a deco-
ratorok és statisták, kik a függönyöket 
aggatják s a színpadra székeket és asz-
talokat hordanak.

Magamba zárkóztam, mint elzárkózik 
tornyába a csillagász, s a földről az égbe 
vetettem szemeimet, a jövőbe. Egyszerre 
leszakadt az ég a földre, jelenné lett a 
jövendő... a forradalom kitört Olaszor-
szágban!

A mint nézték a jövendőmondók a 
gyermek Jézust a jászolban, oly lelke-
sedéssel és áhítattal néztem én ezen új 
meteort, ezen délifényt, mely születése-
kor is nagyobbszerű volt minden éjszaki 
fénynél, s melyről meg volt írva lelkem-
ben, hogy be fogja utazni a világot.

És úgy lőn. Olaszországban tölté 
gyermekségét, vándorolt fölfelé, egy-
szerre Párizsban termett, mint férfi, 
onnan kikergette Lajos Fülöpöt, miként 
Krisztus az adóvevőket Jeruzsálem temp-
lomából.

Oh mikor meghallottam, hogy Lajos 
Fülöpöt elűzték s Franciaország res-
publica!...

Egy Pesttől távoleső megyében utaz-
tam, és ott egy fogadóban lepte... rohanta 
meg e hír szívemet, fejemet, lelkemet, 
idegeimet.

– Vive la république! kiálték föl, aztán 
némán merően álltam, de égve, mint egy 
lángoszlop.
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 „… az idősebbek visszaemlékeztek a múltra, és a jelen
körülmények között terjeszthették és táplálhatták

a fiatalság szívében a szabadság vágyát,
ha elmesélték mindazt, ami valaha történt.”

/Idézet II. Rákóczi Ferenc Emlékirataiból/
A Nagyságos Fejedelem gondolatainak szellemében…

Kossuth Lajos, 1848:
„A magyar nemzet háromszáz esz-

tendőn át sokat szenvedett. Török és 
tatár dúlta édes hazánk kebelét, és a 
királyok idegen gonosz tanácsosai és 
a hazának háládatlan fi ai sokszor el-
árulták e szegény nemzetet, de mióta 
Isten e világot megteremtette, soha 
még oly ocsmány árulást nem hallott 
az embernek fi a, mint aminővel most 
hazánkat meg akarják ölni a hitszegők. 
A nép, amelynek erszénye más zsebében 
van, soha nem lehet szabad. Ha most a 
magyar nemzetnek minden fi a, aki csak 
karját bírja, fel nem kél hazáját védeni, 
akkor kiirtanak saját hazádból, szegény 
magyar nép! Országodat, mit őseid vér-
rel szereztek, árulással szétrabolják. Ki 
fognak irtani az élő nemzetek sorából, 
hogy szegény hazádnak még csak neve 
se maradjon fenn.”

Szöveggyűjtemény:

LAPOK PETŐFI 1848-AS NAPLÓJÁBÓL
(részlet - eredeti helyesírás)

Amikor reszketsz, imádkozom érted, Szabadság!
(Palais Garnier, Párizs)

Kolóniánk helyzete hasonló?
Kardos Béla (Sydney): (*) 

Szabadságharcainkat: az ún. Rákóczi, 
Kossuth, 1956-os, egytől-egyig a magyar 
szabadság és függetlenség, a magyar nemzet 
megmaradása és felvirágzása érdekében 
deklarálták.

A magyar nemzetet az idegen uralkodó-
házból származó királyaink és a környező 
népek állandóan le akarták igázni, meg 
akarták semmisíteni. Mind keletről, mind 
nyugatról állandó veszélynek voltunk kité-
ve: tatár, török invázió a középkorban, majd 
a pángermán és a pánszláv terjeszkedés 
szorítása az újabb korban.

A létért való küzdelem és harc a Kárpát-
medencei magyarságot állandó készenlétben 
tartotta országhatárai, páratlan nyelve, kul-
túrája és hagyományai védelmében.

A múlt század két vesztett világháborúja, 
a trianoni tragédia, a félévszázados szov-
jet megszállás, a 1956-os szabadságharc 
tragikus végeredménye következtében a 
magyarok százezrei vándoroltak jobb meg-
élhetésért, vagy politikai okokból szerteszét 
a nagyvilágba. Az ausztráliai magyar emig-
ráció nagy része politikai okból vándorolt e 
távoli földrészre. Menekülve a kommunista 
diktatúra és az utódállamok soviniszta nép-
irtása elől.

Ausztráliában a demokrácia és a multi-
kulturalizmus adottságai mindenki szá-
mára lehetőséget nyújtanak önazonossága 
megtartására, annak szabad használatára, 
ápolására. Sőt, a bevándorló népcsoportok 
még kormányzati támogatásban is részesül-
nek identitásuk megőrzésére. 

A szabadság viszont kétélű fegyver! Attól 
függ, hogyan használják. Az elkötelezettek-
nél a megmaradást, a túlélést eredményezi, a 
gyengébbeknél az asszimilálódás folyama-
tát szolgálja.

A múlt század ötvenes-hatvanas éveiben, 
nemzeti ünnepélyeink megtartására, nehe-
zen találtunk megfelelő nagyságú termet 
Sydneyben. A Paddington Town Hallban 
700-an, 800-an is megjelentek egy-egy 
nemzeti ünnepélyen. Manapság örülünk, 
ha százon felül van a létszám. Pedig a 80-
as évek óta, de különösen mostanában, új 
jövevényekkel bővül létszámunk.

A földi élet rendje szerint, a múlt század 
közepén érkezettek, és az 56-os szabadság-
harc menekültjei egymás után hagynak itt 
bennünket, és az utódok nem élnek szüleik, 
nagyszüleik örökségével: a féltve őrzött 
és dédelgetett magyar nyelv, kultúra és a 
hagyományok ápolásával. Ebek harmin-
cadjára kerülnek a nagyszülők könyvtárai, 
népművészeti és egyéb ide menekített em-
léktárgyai.

Az elmúlt 10 év népszámlálási adatai 
sem biztatóak. Összehasonlítva az 1996, és 
a 2006-os népszámlálás adatait, kitűnik, 
hogy a Magyarországon születettek lét-
száma az elhalálozások folytán 20%-kal fo-
gyatkozott, és az otthon magyarul beszélők 
száma 19,2%-kal kevesebb. Az egyedüli 
pozitív jelenség a 2001 és 2006 évi nép-
számlálás adatai összehasonlításában, hogy 
8%-kal többen vallották magukat magyar 
származásúnak. Ez bizakodásra ad okot.

Laurie Ferguson föderális képviselő 
az 56-os szabadságharc 50. évfordulója 
parlamenti megemlékezésén úgy vélekedett, 
hogy mintegy 150-200 ezer a magyar szár-
mazásúak létszáma Ausztráliában. A ma-
gyar bevándorlók 97%-a vette fel az ausztrál 
állampolgárságot, 60%-uk rendelkezik 
kvalifi kált végzettséggel, valamint, hogy 
a Magyarországon születettek 46,2%-a 
65 éven felüli. A magyar származási 
létszám jól mutat, de a magyarul beszélők 
létszáma annál kevésbé.

Az évszázadok folyamán a magyar 
szabadság és függetlenség kivívása érde-
kében életüket áldozó őseink elvárják tő-
lünk, hogy még a globális világ végén is 
őrizzük meg különleges, ősi nyelvünket, 
mert nyelvében él a nemzet, és a nemzet-
nek nincsenek, csak az országnak vannak 
határai. Kifejezzük azon nézetünket, hogy 
akár kettős identitással is tagja lehet valaki 
a magyar nemzetnek, ha szívében helyet 
foglal az 1848-49-es magyar forradalom és 
szabadságharc üzenete.

(*) A NSW-i Magyar Szövetség elnöke megnyitó 
szavai; Magyar Szabadság Ünnepély Sydneyben 
(2008. március 16, Magyar Központ)

Évadnyitó Nemzeti ünnep 
Együtt emlékezünk 

1848-as őseinkre és hőseinkre
Dr. Varga Koritár Pál

köszöntőjével
Böjte Csaba testvér 

is köztünk lesz
Március 12, szombat 19 óra
HUNGÁRIA díszterem
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- Kovács Zoltán, kormányzati kommu-
nikációért felelős államtitkár szerint a 
február 7-én Brüsszelben kezdődő egyez-
tetésen nyitott tárgyalásokra készülnek a 
magyar kormány szakértői a médiatörvény 
vitatott pontjairól. A kormányzat szerint jó 
lenne kompromisszumos eredményre jutni, 
de a tárgyalások várható kimeneteléről 
nem szeretne spekulációkba bocsátkozni. 
A delegációban politikus nem lesz.

- Február 11-én a pozsonyi parlamentben 
a szlovák koalíciós kormánynak nem sikerült 
átvinnie saját elképzelését az állampolgár-
sági törvény módosításáról, lévén az ellen-
zékkel szavazó kormánypárti képviselők is. 
Berényi József, a jelenleg parlamenten 
kívüli szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának 
elnöke úgy látja, a szlovák kormány mögötti 
parlamenti többség rendkívül ingatag, a 
magyar érdekérvényesítő képesség pedig 
jócskán csökkent a törvényhozásban. 

- Mikuláš Dzurinda szlo-
vák külügyminiszter szerint 
egyértelmű, hogy Szlovákiá-
nak nem tetszik a magyar 
állampolgárság könnyített megszerzéséről 
szóló magyar jogszabály, mivel az szem-
ben áll a nemzetközi követelményekkel és 
alapelvekkel. A problémát ugyanakkor - jó 
szomszédokhoz illően - a két ország közötti 
vegyes bizottságnak kellene megvitatnia 
és az eredményt államközi egyezménybe 
kellene foglalni. Leszögezte: szerinte ke-
vés szlovákiai magyar szeretne magyar 
állampolgárságot is, mivel a szlovák útlevél 
európai és „schengeni” útlevél, a szlovák 
állam pedig mindent megtesz azért, hogy 
méltó legyen polgárai lojalitására. Esetleg 
újabb gondokat okozhat, ha Budapesten 
a szavazati jogot is megadják a magyaror-
szági lakóhellyel nem rendelkező magyar 
állampolgároknak.                   (Forrás Duna TV)

Bartusz Réka (Felvidék):

Népszámlálás Szlovákiában
Az Olvasók nyilatkoztak

A tavaly novemberben kiküldött véleménykutatási űrlapra megjöttek a válaszok. 
A 3. oldalon közöljük a százalékos eredményeket. Alább közlünk néhány 
kiragadottat a hozzáfűzött megjegyzésekből. Ahogy írtuk, a sok vélemény, ízlés 
teszi színessé az életet. Újságunk mindig is igyekszik ezt a sokszínűséget az 
igények szerint kielégíteni. 
- Örömöt és megelégedettséget okoz a tény, 

hogy az AMH létezik. Maradjon meg még 
sokáig, mert léte alapvetően fontos magyar 
érdek. B.G. (60+)
- Van egy nagyon nívós hírlapunk, s akinek 

tetszik, jó. Akinek nem tetszik - szerkesszen 
jobbat. B.K. (60+)
- Munkátok aranyat ér! L.J.&L. (60+)
- Igények: Mai magyar (legjobb) történészek 

álláspontja a magyar történelem fordulópont-
jain. A magyar bel- és külpolitika kulcstémái. 
Nemzetközi politika átvéve egy elsőrendű, 
közismert, elismeréssel rendelkező magyaror-
szági újságírótól/tudósítótól/írótól (pl., mint 
Morales Solá, Mario Vargas Llosa, Beatriz 
Sarlo, stb., vagy fordítás angolról magyarra). 
Több ismertetés magyarokról Buenos Aires 
lakosain kívül. Magyarok sikerei Argentínában 
vagy azokról, akik innen elvándoroltak. Több 
ismertetés a szüleink vagy nagyszüleink „ka-
landjairól”, mikor kivándoroltak Argentínába. 
Ha nem ismerjük elmúlt történetünket - hogyan 
is ápolhatjuk régebbi múltunkat? Argentínai 
vagy Dél-amerikai Magyar Hírlap? Brazília? 
Uruguay? Bolívia? Olvassák az argentínai 
magyarok? Emődy Anikó rovatja sajnálatos! 
Z.S.P. (60+)
- Az AMH az eddig Argentínában megjelent 

magyar nyelvű újságok között a legmagasabb 
színvonalú. Úgy szellemi téren, mint nyelvi 
szempontból elsőrendű. T.M.I. (60+)
- A spanyol részben Emődy Anikó cikkei érde-

kesek. L.M. (46-60)
- Az AMH egy magas színvonalú lap. Cikkei-

nek szélesebb körű olvasótábort kell szervezni. 
M.G. (60+)
- Az újság csodálatraméltó, hatalmas teljesít-

mény. Igen kisszámú emberi csoport élniaka-
rásának bátor megszólaltatója. Az előfi zető 
családokban van, aki nem olvas magyarul, ezek 
számára a spanyol rész állandó érdeklődést 
felhívó és tápláló eszköz úgy a helyi, mint az 
óhazai élettel kapcsolatban. - Többet a magyar 
életről szomszéd országokban (Uruguay/Chile). 
A HUFI-ban nagyon jó a „Kit ismert meg” 
és az itteni fiatalok bemutatása. Spanyolul 
fölösleges a “Nota de opinión” (pl. “Jóvenes y 
nocturnidad”), mert ezt máshol is lehet olvasni 
- inkább magyar vonatkozású cikket helyette! 
G.M.J. (60+)
- A havi születésnapok és a sok fénykép az írók-

ról, rokonaikról: ezek mind személyes dolgok és 
nem az újságba valók. Az utolsó oldal nagyon 
fontos, mert sorolja a támogatókat és intézmé-
nyeket, sok elérhetőségi információval. A HUFI 
2010. november-decemberi számaiban közölt 
“Extreme-Őrs” beszámoló büszkeséggel töltheti 
el a magyar-argentin olvasó honfi társakat. A 
novemberi spanyol részben megjelent “Nota de 
opinión. A todos nos concierne: nocturnidad” a 
legjobb cikk volt sok közül. E.C. (60+)
- A spanyol rész megengedi azoknak, akik nem 

beszélnek magyarul értesülni magyar témákról. 
Kitűnő a munka, amit végeztek. E.L. (46-60)
- Ragyogó lenne, ha a könyvtárak számára 

az újság évente bekötött számait meg lehetne 
őrizni. T.G. (21-45)
- Az Ifjú- és Spanyol-rovatokat meg kell hagy-

ni, ahogy van. NN (60+)
- Nagyon várom, és élvezettel olvasom az AMH 

minden számát. Nagyon élvezem Emődy Anikó 
cikkeit, Mausi receptjeit. Z.L.A. (46-60)
- Bővebben: Film- és könyvkritika, kis divat-

rovat. NN (46-60)
- Az újságot mindig nagy érdeklődéssel olvas-

suk és tanulunk cikkeiből. Informálva vagyunk a 
kolónia mozzanatairól, amit más módon, mesz-
sze Bs. Airestől, nem tehetnénk. P.B.Á. (60+)
- Bővíteni a spanyol részleget egy fi ataloknak 

álló résszel, amelyet saját maguk írnának (pl. 
levelezés MO-on vagy más országokban élő fi a-
talok között, cikkek, viták, stb. - olyan témákról, 
amik őket érdeklik, pl. hol és hogyan mulatnak 
Budapesten a mai fi atalok?) NN (46-60)
- Mindig nagyon várjuk az argentin híreket. 

Remek munkátok nagyon sok időbe kerül. Na-
gyon hasznos Benedek Zsuzsi rovata. T.J.&I. 
(60+ és 46-60)

- Minden elismerés Benedek Zsuzsinak! Mu-
latságos, intelligens - rengeteg munka! M.K.I. 
(60+)
- Minden számban jöhetne két cikk Barkuti 

Jenőtől! Emődy Anikót is szeretem. NN (60+)
- Szívesen megmutatnék egyes [magyar] 

cikkeket spanyolul beszélő barátaimnak vagy 
hozzátartozóimnak. M.É.&L.G. (60+) 
- Kevesebb cserkészhíreket. Túl sok lap csak 

azzal foglalkozik. NN (46-60)
- Érdekes volna időnként újból közölni egy-egy 

interjút a kolónia aktív időseivel. S.K. (60+)
- Munkátok nemzeti szempontból nézve fel-

mérhetetlen becsű! Isten éltesse a nagyszerű 
munkatársak, szerkesztők minden egyes tagját 
a magas nívójú eredményért! Mivel olvasni már 
nemigen tudok, olvastatom lapotokat, kezdve a 
HUFI-val, hisz a remek oldalak is bizonyítják, 
hogy mindannyiunknak az ifjúság a legfonto-
sabb. A spanyol rész fontos a spanyolnyelvű 
előfi zetők miatt. Káros, mert sokan ezt fogják 
először és esetleg kizárólag olvasni. Dr.B.Á. 
(60+)
- Még a hirdetéseket is elolvasom! NN (60+)
- Jó lenne, ha komoly magyar szakemberek 

spanyolul írnának gondolataikról. Z.S.B.Z. 
(60+)
- Spanyolul bővebb ismertetés az aktuális ma-

gyar életről (társadalom, kultúra, közgazdaság, 
stb.) D.J. (60+)
- Spanyol rész: Hasznos, mert a „brazilok” 

örülnek, mikor észreveszik, hogy milyen hasz-
nálhatóan értik a spanyol nyelvet; és argentin 
ismerősöknek, barátoknak információ argentin 
és magyarországi dolgokról. P.T.É. (60+) 
- A spanyol rész hasznos, mivel így spanyol-

nyelvű barátaim is értesülnek a történelmünkről, 
és hogy vagyunk. M.R.I. (60+)
- Minden spanyolul beszélőnek átadom a lapot. 

V.T.N.A. (60+)
- Mindent elolvasok, hogy gyakoroljam a ma-

gyart, de csak a „Nyelvkérdések” és a „Magyar-
országi benyomások” érdekelnek. K.Z. (60+)
- Minden vegyesházasnál igen lényeges a 

kétnyelvű sajtó. A menyeimet közelebb hozza 
a magyarsághoz az újság. Jó, mert nívós és 
aktuális. H.V.K. (60+)
- Mint mindig, A-tól Z-ig kiolvasom a lapot. 

A vezércikkek nagyon jók. Barkuti nagyon 
sötétlátó. Otthonról jó, tág látókörű, pozitív 
beszámoló fontos és érdekes. Argentínáról így 
is, úgy is tudunk mindent. A HUFI-ban Zólyomi 
Kati sokszor túl sokat csacsog. Másokat kellene 
bekapcsolni! Az idősebbeknek a hazafi as el-
mélkedése fölösleges, ők tudják, mit vallanak. 
Ha a fi atalok nem olvassák a lapot (olvassák 
egyáltalán?), akkor írásai fölöslegesek. Helyette 
lehetne más érdekes cikkekkel tölteni az újsá-
got. M.J. (60+) 
- Több ismertetést szétszórt magyarokról, hogy 

közelebb megismerhessük őket. Idősebbekkel 
interjút készíteni. Az Ifjúsági és spanyol rova-
tokat meghagyni! NN (60+)
- Általános: Többen kérnek magyar kereszt-

rejtvényt, több szórakozást, nyelvjátékokat, 
humort.

*
- AMH me atrae porque es familiar, que pueden 

disfrutar tanto los jóvenes como los que dejaron 
de serlo. Gran variedad de noticias, tristes y ale-
gres. Encuentro humor, fi losofía y sobre todo: 
¡mis raíces! Muy buenos los relatos de Piller 
Éva sobre la historia de Brasil. Me encantan los 
relatos de los jóvenes que viajan a Hungría o 
por el mundo. En HUFI, disfruto especialmen-
te Néptánc, Nyelvkérdések y Magyarországi 
benyomások. Excelentes los artículos de Anikó 
de Emődy, hice fotocopias para regalar a mis 
conocidos. M.E.G. (60+)
- Muy interesantes las Cartas de Hungría, de 

Anikó de Emődy. B.I. (60+)
- Sería interesante que los artículos referentes 

a la situación en Hungría también estuvieran 
en castellano, no sólo temas superfi ciales. K.Z. 
(60+)
- Me gusta que mis nietos puedan conocer la 

colectividad húngara. NN (46-60)

Kevesebb, mint há-
rom hónap múlva újra 
megmérettetik a felvi-

déki magyarság. 2011. május 21-re ter-
vezik a népszámlálást. Tíz évvel ezelőtt 
Szlovákiában több mint félmillióan 
(520.000-en) vallották magukat ma-
gyarnak. Sajnos az előrejelzések szerint 
idén jóval kevesebben fogják magyarnak 
vallani magukat, a jóslatok szerint a lé-
lektani 500.000 határt már nem érjük el. 
Mi lehet ennek az oka? Mi változott az 
elmúlt tíz év során?

A legfőbb ok talán a vegyes házas-
ságok. Az ilyen házasságokban született 
gyerekek szinte már alig beszélnek ma-
gyarul. Statisztikailag a vegyes házasság-
ból született gyermekek csak alig több 
mint 25%-a vallja magyarnak magát. 
További szomorú asszimilációs tény az 
is, hogy a magyar szülők szlovák is-
kolába íratják be gyerekeit, mondván 
„így jobban megtanulnak szlovákul, 
jobban fognak érvényesülni“. Ezt nem 
mondanám. Ugyanis a magyarlakta vi-
dékeken a szlovák iskolában is csaknem 
kizárólag magyarul beszélnek. Még a 
tanítók, tanárok is. A megfogyatkozás 
további oka lehet az is, hogy a fi atalok 
a tanulmányaikat külföldön folytatják, 

ott vállalnak munkát, végül ott teleped-
nek le. Bár idén a más országokban élő 
szlovák állampolgárok is kitölthetik a 
kérdőívet, kérdés, mennyien fognak élni 
a lehetőséggel?

A magyar MKP és a vegyes Most-Híd 
párt is kampányt indít, szeretné felráz-
ni az embereket, tudatosítani bennük, 
mennyire fontos, hogy vállalják nem-
zetiségüket, hogy magyarnak vallják 
magukat. Mert csak lélekszámban erős 
nemzetegység tud sikeresen szembeszáll-
ni az országalkotó nemzet beolvasztási 
kísérleteivel szemben.

Idén számos újítás várható. Például 
elektronikus formában is kitölthető a 
kérdőív. A szlovák nyelv mellett elérhető 
lesz a magyar, román, ruszin, ukrán 
változat is. Először fogják megkérdezni, 
hogy milyen nyelvet használ a polgár 
otthon, illetve nyilvános helyen. Több 
nemzetiség közül lehet választani.

Életemben először fogok a népszám-
láláson aktívan részt venni. Nagy büsz-
keséggel bekarikázom majd azt, hogy 
magyar vagyok, magyarul beszélek. 
Remélem rajtam kívül legalább annyian 
fogják ezt tenni, mint a legutóbbi, 2001-
es népszámláláskor - ezzel is megcáfolva 
a negatív jóslatokat!

Megújul és bővül a felvidéki Madách-hagyaték
A XV. században épült alsósztregovai 

Madách-kastélyt több forrás is Nógrád 
vármegye egyik legrégibb épületeként 
tartja számon. A XVIII. században 
átépítették ugyan, de erődszerű alap-
rajza ezután is megmaradt. Madách 
Imre egész élete szervesen kapcsolódik 
a kastélyhoz, hiszen a drámaíró itt szüle-
tett, itt írta az Ember tragédiáját, és itt 
is halt meg. Mára irodalmi emlékhely 
lett az egykori Madách-otthonból, ahol 
a közelmúltban felújtási munka vette 
kezdetét. A renoválás eredményekép-
pen teljesen megújul az alsósztregovai 
Madách-kastély.

A „Spoločné dedičstvo: Madách/Közös 
örökségünk: Madách“ elnevezésű pro-
jekt pályázata másodszor került beadás-
ra a „Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013 Magyarország 
– Szlovákia“ Európai Uniós pályázaton. 

Másodjára már kedvező elbírálásban 
részesült pályázat, ennek köszönhetően 
október 10-én elkezdődhetett a munka. 
Eddig nem volt még példa arra, hogy 
egy magyarországi megye (Nógrád) egy 
szlovákiai állami intézménnyel (Szlovák 
Nemzeti Múzeum - A Szlovákiai Ma-
gyar Kultúra Múzeuma) közösen sikerrel 
pályázott volna ilyen tevékenységre. 

Az elnyert összeg az alsósztregovai 
Madách-kastély épületének teljes re-
noválását fedezi. A kastély összes nyí-
lászáróját kicserélik, új padlóburkolatot 
kapnak a termek, és az épület homlokza-
tát is eredeti állapotában állítják helyre. 
Ezzel párhuzamosan tervezik a csesztvei 
Madách-kúria új, állandó kiállításának 
kialakítását is. A pályázatbeli összeget 
Nógrád megye a csesztvei kúria új ál-
landó kiállításának kialakítására kapta. 
Ennek összetétele, tartalma később 

válik majd csak 
véglegessé.
Összességében 
két évig fognak 
tartani a munká-
latok. A kiállítási 
tárgyak, emlékek 
ez idő alatt is 
folyamatosan 
megtekinthetőek 
lesznek a község-
házán, illetve jó 
idő esetén annak 
udvarán.

Kovács AttilaAz alsósztregovai (Dolná Strehová) Madách-kastély

                                       ...GYORSPOSTA...
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legelőin barátságosan kolompoló birka-
nyájak egy szinte már elfeledett világot 
idéznek. A régi autóbuszok rendületlen 
erővel kapaszkodnak a kis faluk közötti 
emelkedőkön, de a festői szépség min-
denért kárpótol. 

Talán jobb is, hogy erre a gyönyörű vi-
dékre semmi turista propaganda nincsen, 
mert így ez a világ megőrzi régi, sajátos 
arculatát. Sajnos a híres Bártfafürdő cso-
dás vizét csak kívülről lehetett megte-
kinteni.

*
Késmárk neve összefonódott Thököly 

kuruc királyéval, akinek régi várát gyö-
nyörűen rendbe hozták. Az óriási, jó álla-
potban lévő termekben összpontosították 

Késmárk minden történelmi és kulturális 
emlékét, még felületes látogatása is órákat 
igényel. Iskoláknak, lövész-egyesületek-
nek, magyar kutatóknak egész termeket 
szenteltek, amelyekben a német és ma-
gyar szövegek tanúskodnak arról, hogy 
ennek a városnak soha nem volt szlovák 
történelme. A vezető tótul beszél, de a 
magyaroknak egy rövid magyar nyelvű 
ismertetőt (?) is adnak.

A kápolnát, ahol a kuruc király teteme 
fekszik, csak a kórusról lehet megtekinte-
ni, de szarkofágját már nem.  A hatalmas 
márványtáblák csak latinul hirdetik a régi 
urak neveit, a Zápolyakat, a Laszkiakat, a 
Thökölyeket, és csak csodálni lehet, hogy 

kesebb a tiszta reneszánsz stílusban épült 
régi városháza, amelynek gótikus és re-
neszánsz gyűjteménye egyedülálló egész 
Szlovákiában. A szent Egyed templom 
az arany-
m ű v e s e k 
védőszent-
jének tisz-
t e l e t é r e 
épült, ért-
h e t ő  t e -
hát, hogy 
m i n d e n t 
beletettek, 
w a s  g u t 
und teuer. 
N o h a  a 
tűzvészek 
többször is 
pusztították, 11 szárnyas faoltára ma is 
csodálatot keltő szépséggel ragyog. 

Még áll a szép, talpas Rhody ház a tér vé-
gén és a pravoszlávok is szép templommal 
dicsekedhetnek, hiszen a lakosság nagy ré-
sze ukrán. Magyar jellegről-történelemről 
sehol nem találunk említést. Ha véletlenül 
akad egy szobor vagy emléktábla egy 
szlovákról, az természetesen szlovák 
nemzetiségű, de ha véletlenül magyar 
vagy szász eredetű, akkor mint Szlovákia 
szülöttje szerepel. Ez persze megtévesztő, 
de hatásos azok számára, akik nem isme-
rik a történelmet. Ez a tendencia szinte 
minden városban fellelhető. Petzval József 
(1807-1891), a híres matematikus, aki a 
forradalmi, háromszor ragasztott anasz-
tigmát lencsét feltalálta, színmagyar volt, 

mégis a késmárki 
templom falán elhe-
lyezett tábla szerint 
(az akkor még nem 
is létező) Szlová-
kia szülöttje volt. 
Valahogy így pró-
bálnak nem létező 
történelmi múltból 
„hiteles” történelmi 
jelent kreálni…

Az út szépsége 
Bártfa és Késmárk 
között szinte leír-
hatatlan. Jobbról a 
magas Tátra havas 
bércei védőleg emel-
kednek a hideg sze-
lek ellen, míg balról 
a Lőcsei hegység 
sokkal alacsonyabb 

Rákóczi szabadságharca után a császá-
riak az általuk annyira gyűlölt Thököly 
várat nem robbantották fel. Volt benne 
kaszárnya, raktár, még műhímző üzem 
is, míg most a szlováknak kikiáltott erőd 
ismét régi fényében ragyog. 

A régi plébániatemplom mellett, a szinte 
klasszikus szepesi pártázatos torony 1566 
óta jelzi az időt.

Vajmi keveset mutat kívülről a régi 
evangélikus templom, de belülről szinte 
döbbenetes hatású. Több mint 3000 ember 
fér el a hatalmas faépítményben, amely-
ben egyetlen vasszög sincsen. Csak így 
engedték meg a Habsburg királyok - és 
csakis a város falain kívül - ennek felépí-
tését, amely ma a város egyik legnagyobb 

látványossága. Nemrégiben egy bizonyos 
magasságig kívülről be kellett meszelni a 
farágcsáló rovarok ellen, de belülről ma 
is csak a gyönyörűen kidolgozott faépít-
mények ámítják el a nézőket, amelyeket 
állítólag a svéd király hajóácsai állítottak 
össze. 
(*) Posztumusz közlés. 

Eperjesről szép út 
vezet Bártfára, ma-
gunk mögött hagyva 
Sáros hatalmas tör-

ténelmi várának romjait, majd a hervatói 
fatemplomot, amelyet még közvetlenül 
1500 után építettek tiszafából. Páratlanul 
szép, reneszánsz berendezésén szinte 
eltűnnek a mindent befedő freskók.

Bártfa és környéke évezredek óta lakott 
terület, bár magát a várost csak a XII. szá-
zadban építették fel a francia ciszterciták. 
A tatárjárás után telepedtek le a szászok, 
akik azután megformálták a város mai jel-
legét. Természetesen ma is megvan a régi 
városfalakkal övezett főtér, a keresztben 
álló templommal. De talán még érde-

Kurucz László: (*)

KURUCOK FÖLDJÉN
2., befejező rész: Bártfa és Késmárk

Középkori homlokzat

Szent Egyed templom és városháza. A téren a szerző felesége, 
Székely Mária (✝) festőművésznő látható

Oltárkép

Thököly mauzóleumának bejárata

A Thököly vár bástyái ma

A késmárki főutca

Thököly kuruc király vára

A híres evangélikus fatemplom

AZ  AMH  VÉLEMÉNYKUTATÁSA
A novemberben kiküldött és december végéig kitöltve visszakapott 
kérdőíveket kiértékeltük. Az Olvasóktól kapott jelzéseket, információkat, 
javaslatokat összegeztük, rendszereztük. Néhány kiragadott megjegyzést 
közlünk a 2. oldalon.  A beküldőknek itt fejezzük ki köszönetünket az erre 
szánt idejükért! Szerk.

Az utolsó számokban az állandóan ismétlődő cikkek és részek közül 
melyek érdekelték Önt és családját

 A = nagyon,   B = közepesen,   C = nem         
                                                           A        B        C
   1.  Vezércikk az 1. oldalon (pl. Csapó Endre)   …............ 74 %      19 %      7 %
  2.  Brazíliai Híradó (Piller Éva)   ……………….............. 38 %       54 %      8 %
  3.  Hírek Magyarországról (Barkuti Jenő)   …….............. 83 %      14 %      3 %
  4.  Rövid elbeszélések. (pl. Saáry Éva)    ………............ 50 %      36 %   14 %
  5.  Mi Történt? (Bonczos Zsuzsa)   …………................... 56 %       35 %      9 %
  6.  Mit Hallott az AMH? (Rövid koloniális hírek) ............ 67 %       28 %      5 %
  7.  Olvasólevelek   .…………………….………….......... 49 %      41 %   10 %
  8.  Havi születésnapok   ………………………................ 34 %      37 %   29 %
  9.  Eseménynaptár    ………………………….................  63 %       29 %      8 %
10.  Magyar sporthírek  …………………………............... 26 %       60 %    14 %
11.  Hírek az elcsatolt területekről (pl. Bartusz Réka) ....... 72 %      23 %     5 %

Olvassa a HUFI részben:                        
                                                                                               igen      néha     nem
1.  Olvasunk és gondolkozunk (Zólyomi Kati)  ………… 46 %   40 %   14 %
2.  Néptánc  (Zólyomi Kati és mások) …………………. 42 %   47 %   11 %
3.  Cserkészet  ……………………………………....…... 59 %   36 %    5 %
4.  Nyelvkérdések (Lajtaváryné Benedek Zsuzsi) .... 89 %   9 %    2 %
5.  Magyarországi benyomások  (Espinosané Teri)  ……. 79 %   12 %    9 %
6.  Könyvtár szemelvények   ………..….…….……....... 38 %   37 %   25 %

Hasznosnak tartja a SPANYOL részt?                            Igen  92 %  nem  8 %

Lakóhelye:                                                            
Nagy-Buenos Aires ..….… 62 %
Argentína vidék  ……….. 18 %   
Észak-Dél-Amerika   ……. 12 %
Magyarország   …………..  5 %
Európa más országa   …….  3 %

Kora:
15-20   ….….….    0 %
21-45   ….….….    7 %
46-60   ….….….  20 %
60 év fölött   …..  73 %

Milyen témákat   A = kellene bővebben kezelnünk  
    B = meghagyni, ahogy van 
    C = lerövidíteni vagy kihagyni

                                                                    A           B            C
1. Koloniális hírek  .................................  28 %      67 %      5 %
2.  Magyarországi hírek ...........................  47 %     53 %      0 %
3.  Argentínára vonatkozó hírek ..............  19 %     60 %       21 %
4.  Gazdasági hírek   .....................................   21 %         53 %        26 %
5.  Útleírások, turizmus ...............................   30 %         54 %        16 %
6.  Történelem   ......................................... 55 %      40 %        5 %
7.  Versek, szépirodalom ..........................  45 %      51 %        4 %
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BRAZÍLIAI HÍRADÓ     
Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

A brazíliai Jubileumi nagytábor

Kovács Attila        SPORTROVATA:       
Grosics Gyula 85 éves

„Úgy kell viszonyulni a sporthoz, hogy 
legyenek élmények, amire öregkorában 

szívesen gondol vissza az ember.” 

Dr. Szíjjártó Csaba, 
Magyarország új brazíliai nagykövete

Dr. Szíjjártó Csaba, rendkívüli és meg-
hatalmazott nagykövet, 2010. december 
22-én megérkezett feleségével Brazília-
városba, ahol átvette a Magyar Köztár-
saság nagykövetségének vezetését. 

Rögtön egy igen fontos újdonságot ve-
zetett be: rendszeres konzuli fogadónapok 
lesznek São Paulóban.

Mivel Brazíliaváros São Paulótól mintegy 900 kilomé-
terre fekszik, ennek nagyon örülnek azok, akiknek rend-
szeres, avagy sporadikus elintézni valójuk volt, van és lesz 
a magyar külképviselettel. 

Az első konzuli fogadónapokat február 28-ra és március 1-
jére ütemezték be Dobs Eszter konzullal a Magyar Házban. 
Lapzártáig a többi tervbe vett napot még nem hirdették ki.

Pillerné Tirczka Éva

100 éves a Magyar Cserkészet! Nem sok intézmény 
éri meg ezt a nagyszerű számot. A magyar cserkész-
mozgalom megérte! 

Pedig nem volt könnyű. - Tudjuk, hogy Magyaror-
szágon már a kommunista idők elején beszüntették a 
cserkészetet, de akkor már külföldön vígan cserkész-
kedtek a kimenekült családok fi ataljai. Hogy-hogy? 

Ahogy N. Kesserű Judit tollából olvashattuk a múlt 
számunkban, ezt egy név fémjelezi: Bodnár Gábor. 
Saját szavait idézem: „A háború vihara végül is nyugat-

ra sodort. 1945. április 
1-jén éjjel hagytam el az 
ország területét. Amíg 
alakulatom elvonult, a 
határsorompónál lova-
mat szembefordítottam a 
menettel és fogadalmat 
tettem, hogy amíg élek 
- ha most elhagyni kény-
szerültem is az országot -
a magyarságot szolgálni 
fogom minden erőmmel.” 

Gábor bá ezt a szent 
ígéretét az emigrációban 
a magyar cserkészmoz-
galom megalapításával 
tudta megvalósítani!

*
Külföldön cserkészkedni akkor még teljesen is-

meretlen, nem létező dolog volt. A Baden Powell-i 
cserkészeszmény arra épült, hogy egy cserkész a saját 
hazájában végezzen hasznos és „Jó munkát”... (De 
aztán, később, ez utóbbi is lehetséges lett: a világ na-
gyokat fordult azokban az években.)

„A megmaradás szolgálata” - ez volt Bodnár Gábor 
beindító alapgondolata. Rögtön csatlakoztak hozzá 
segítőtársak, és a Magyar Cserkészet nyugaton (év-

tizedeken át az egyetlen magyar cserkészet, hiszen 
Magyarországon tiltva volt!) rögtön megszületése 
után villámgyorsan fejlődött és terjedt. A magyar 
cserkészet 100 évéből mi immár 65-öt külföldön cser-
készkedünk!

Ennek a szép számnak a megünneplésére a három 
világrészen működő Külföldi Magyar Cserkészcsapa-
tok Jubileumi nagytáborokat szerveztek - ki-ki a maga 
nyarán. A Dél-amerikai Jubileumi tábort Brazíliában 
rendezték meg, január 6-16-ig. 

*
Természetesen már jóval a tábor előtt beindult a 

nagy szervezési munka. Meghívásunkra Argentínából 
49, Németországból 10, USA-ból 3, Mexikóból 3, 
Ausztriából 2, Ausztráliából 1, Chiléből 1, sőt Magyar-
országról is voltak vendégeink! Egy gondos csoport, 
élükön Kissné Koszka Mártával a 69 külföldi vendé-
get 29 São Pauló-i magyar családhoz helyezte el. Még 
arra is gondoltak, hogy a vendéglátók hányszor kell a 
nemzetközi repülőtérre és a nemzetközi buszvégállo-
másra kimenjenek, és úgy osztották el a vendégeket, 
hogy ez a lehető legracionálisabban menjen. 

Bircsákné Ráth Magdolna és lánya, Bircsák 
Patrícia tervezték meg és vezették le a tábor előtti és 
utáni városnézési programokat. Volt Pátio do Colégio, 
Katedrális, Nagyvásárcsarnok, Butantan kígyóintézet, 
Futballmúzeum, Vila Lôbos Park, Interlagos-i autó-
versenypálya megtekintése és São Paulo legmagasabb 
tornyából Dél-Amerika leghatalmasabb - mert immár 
20 milliós (!) - városának a megcsodálása. Csak 
nem sikerült Szent Péterrel szót érteni, és voltak 
városnézők, akik bőrig áztak (de utána szerencsére 
megszáradtak!).

Dr. Kokron Sándorék és Koszka Árpádék ven-
dégül látták a csoportokat, fl ekkensütéssel. A nagy 
búcsúest a Magyar Házban történt, lángosvacsorával 
és táncházzal. 

Dömötör Gábor (USA):

120 MAGYAR CSERKÉSZ A BRAZIL ŐSERDŐBEN
Sikeresen véget ért a Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Dél-Amerikai Jubileumi Tábora
9 ország magyar cserkészei táboroztak 10 napon ke-

resztül São Paulo állam erdeiben, hogy megünnepeljék 
a magyar cserkészet 100 éves fennállását. Ez aztán igazi 
cserkésztábor volt! A hatalmas, 3200 hektáros, a jelleg-
zetes brazil ősnövényzettel borított területen se épület, 
se villany, se folyóvíz. Mindent maguknak kellett épí-
teniük. Volt ellenben egy kisebb és egy hatalmas tó, volt 
patak, a környéken vízesések és korlátlan mennyiségű 
fa. Ezekből építettek maguknak kényelmes és bizton-
ságos tábort. Méghozzá olyan biztonságosat, amely 
kibírta a még itt is ritka méretűnek számító, hatalmas 
trópusi esőket. Miközben a nemzetközi hírszolgálatok 
számos brazil város elárasztásáról és sok száz halottról 
számoltak be, a magyar cserkésztábor szilárdan állta a 
viszontagságokat. Olyannyira, hogy még a betervezett 
tábori program is folyhatott.

Mert a 10 napon keresztül a táborozók átélték a 
magyar cserkészet száz éves történetének kimagasló 
állomásait: a cserkészet megalakulását, a híres Vági 
tutajútat, a gödöllői világdzsemborit és a Pax Ting 
leánycserkész találkozót, a II. Világháborút és a cser-
készet magyarországi betiltását, a kivándorlást és a 
külföldi magyar cserkészet beindulását, majd pedig a 
vasfüggöny lehullását, a hazai cserkészet újjáindulását 
és a mai, világot átfogó, Ausztráliától és az amerikai 
kontinenstől a Kárpát-medencéig terjedő magyar cser-
készet testvéri összetartását. A reggeli zászlófelvonások 
alatt kis jelenetekkel éreztették a történelem aznapra 
tervezett szakaszát. Megjelentek a cserkészet nagyjai: 
Baden Powell, Teleki Pál, Sík Sándor. A Vági tutajútat 

a nagy tavon ünnepelték meg 6 saját készítésű, 12 
cserkészt is elbíró tutaj versenyével. A kivándorlást két 
napos, 22 kilométeres portya jelképezte. A cserkészet és 
az ország újjáépítésére pedig a temérdek nagyszabású 
tábori építmény emlékeztetett. 

Ez volt a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 3. és 
utolsó jubileumi tábora, amelyben a magyar cserkészet 
fennállásának századik, és a külföldi magyar cserkészet 
65. évfordulójáról emlékezett meg. Az északi félte-
kén 2010 augusztusában tartottuk meg az USA-ban 
szervezett Központi és a Németországban megren-
dezett Európai Jubileumi Táborokat. A déli féltekén 
élő cserkészeink az ottani nyáron, január 6-16 között 
tartották az emléktábort. Bár nagyrészt Argentínából 
és Brazíliából jöttek, voltak résztvevők Ausztriából, 
Ausztráliából, Chiléből, Mexikóból, Németországból 
és USA-ból is. Ezen kívül három magyarországi cser-

kész rövid látogatást tett 
a táborban. 

A 10 napos, kiváló-
an megszervezett és le-
vezetett tábor egyrészt 
bizonyságot tett dél-
amerikai kerületünk 
felkészültségéről, más-
részt élménydús, igazi 
cserkészies tapaszta-
lataival új erőt és lel-
kesedést biztosított az 
eljövendő évek cserkész-
munkájához. 

Férfi kézilabda-válogatot-
tunk rossz előjelekkel utazott 
ki az idei világbajnokságra. 
Egyrészt meghatározó játéko-
sai hiányoztak sérülés miatt, 
másrészt ott van a rétestész-
taként húzódó „Nagy Laci-
ügy”, aminek közismert és 
sajnálatos eredménye, hogy a 
világklasszis jobbátlövő im-
már lassan két éve nem tagja 
a válogatottnak, és ezt a vb-t 
is kihagyta.

A nyitómeccsünkön bántóan 
sima vereséget szenvedtünk, 
nem találtuk a hatvanpercnyi 
„izlandi gejzír” ellenszerét, 
így kellően leforrázva vártuk 
a folytatást. Norvégia ellen 
is rosszul kezdtünk, ám va-
lami varázsütésre a második 
félidőre megváltozott a játék 
képe. Együttesünk feltámadt és 
fordítani tudott. Ez a győzelem 
adta meg az alapját a szép foly-
tatásnak.

Csoportunkban valameny-
nyi hátralévő mérkőzésünket 
megnyertük, így magabiztosan 
jutottunk a középdöntőbe, ahol 
a világbajnoki címvédő Fran-
ciaország, valamint a másik 
két nagyágyú, Spanyolország 
és Németország várt ránk. 
Tudtuk, nincs sok esélyünk 
a győzelemre egyik meccsen 
sem. A franciák ellen még 

A világ egykori legjobb lab-
darúgókapusa, az „Aranycsa-
pat” legendás Fekete Párduca, 
Grosics Gyula február 4-én 85 
éves lett.

Dorogon született, ott is ne-
velkedett, és futballistaként 
is a város csapatában játszott 
először. A legenda szerint a Do-
rogi FC kapusa, bizonyos Papp 
nevezetű a háború miatt behí-
vót kapott a hadseregbe. Grosics 
Gyula pedig éppen a vasárnapi 
misére igyekezett kerékpárján. 
Amikor kiderült, hogy Papp 
már a fronton van, az edző 
kijelentette: ha nincs Papp, jó 
lesz a ministráns is! Így került 
Grosics a Dorog kapujába.

Onnan indult szédületes 
pályafutása, amely olimpiai 
aranyérmet, Európa-kupa el-
sőséget, világbajnoki ezüstöt 
és három magyar bajnoki címet 
hozott Grosics Gyula dicső-
ségtablójára. Igazi unikum 
volt. Védései önmagában is a 
legjobbak közé emelték őt, ám 
emellett fekete kapusruhájáról, 
kifutásairól, a védelemmel való 
remek összjátékáról is nevezetes 
volt. Bár lehetősége neki is lett 
volna, mégsem disszidált, így 
kisebb megszakításokkal 1962-

ig volt a magyar válogatott 
kapusa. Összesen 86-szor állt 
a nemzeti tizenegy hálója előtt.

Pályafutása után sportvezető 
és edző is volt, majd a magyar-
országi rendszerváltozás ide-
jén politikai szerepet is vállalt. 
Mindig is kommunista-ellenes 
gondolkodású volt, amit a leg-
sötétebb időkben sem rejtett 
véka alá. A rezsim többször 
letartóztatta, kémkedéssel és 
hazaárulással is megvádolta, 
ám neve és a személyét övező 
osztatlan szeretet miatt nem 
merték bántani. Igaz, sosem 
bocsátottak meg neki, évtize-
deken át fi gyeltette őt a kom-
munista titkosszolgálat.

Grosics Gyula igazi élő le-
genda. Egész élete tanúságté-
tel, amely nemzetszeretetéről, 
hazája iránti elkötelezettségéről 
és becsületességéről állít ki 
jeles bizonyítványt! Az elmúlt 
években többször is kijelen-
tette: „Elég idős vagyok már 
ahhoz, hogy mindig kimond-
hassam az igazat!” 

Mit kívánhatunk mi, a tisz-
telői? Talán azt, hogy még na-
gyon sokáig mondja ki nekünk 
az igazságot.

Isten éltesse, Gyula bácsi!

Olimpiai selejtezőt vívhat a Mocsai-csapat!
kikaptunk, ám a világklasszi-
sokkal teletűzdelt Németország 
ellen mindenki tudása legjavát 
nyújtotta. Régen látott, egy-
séges, önfeláldozó és remek 
játékkal kétgólos győzelmet 
arattunk, amellyel elérhető 
közelségbe került az eredetileg 
álmodott hetedik hely.

A spanyolok elleni vereség 
után ki-ki meccs következett a 
lengyelekkel a hetedik helyért. 
Itt sem mi voltunk az esélye-
sek, ám ezen a vb-n már má-
sodszor sikerült felborítanunk 
a papírformát. Pompás gólokat 
lőttünk, védelmünk remekül 
állta a sarat, így izgalmas 
meccsen 31-28-ra legyőztük 
Lengyelországot. Együttesünk 
ezzel világbajnoki hetedik 
lett, ami hatalmas sikernek 
tekinthető, és amellyel meg-
szereztük a jogot arra, hogy jö-
vő tavasszal selejtezőt vívhas-
sunk az olimpiai részvételért.

A siker összetevőit illetőleg 
Mocsai Lajos szövetségi kapi-
tányt kell idézni: „Egymásért 
is küzdeni képes, remek sport-
emberek alkotják napjaink 
férfi  kézilabda-válogatottját.” 
Ez pedig - tehetjük hozzá mi 
- reményre ad okot az olimpiai 
selejtezőre és - annak sikeres 
megvívása esetén - magára az 
olimpiai szereplésre nézve is! 
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 Így élünk, éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

Nehéz eldönteni, mi 
fontosabb ma Magyar-

országon: a katasztrofális időjárás 
következményeinek kezelése, vagy a 
gazdasági válság okainak enyhítése. 
Az életünket megkeserítő, soha nem 
látott mennyiségű csapadék ui. az év 
utolsó hónapjaiban is komoly gondot 
okozott. Most, a változatosság ked-
véért, a belvíz szorongatja a vidéken 
élőket, akik kétségbeesve szemlélik 
a tájat, ahol több Balaton-felületnyi, 
összefüggő jégtakaró alakult ki. Mivel 
a talaj telítődött, a föld már nem tudta 
befogadni a sok folyadékot, s ezért a 
víz a föld felszínét vette birtokába. Ott 
fodrozódott, míg meg nem fagyott. S 
miután a víz a legkisebb résen is áthatol, 
megteltek a pincék, szuterének, ahová 
már halászcsizmákban se lehetett le-
menni. Sok házban praktikus okokból 
itt helyezik el a kazánokat, amelyekbe 
képtelenség begyújtani, mert a kazánok 
derékig vízben állnak. Szivattyúzásnak 
semmi értelme, mert egy kis idő után 
a víz újra visszatér. A lakosság pedig a 
fenti szobákba felhúzódva úgy fűt, hogy 
a kályhacsövet kidugja az ablakon. 

Tanyákon élők amolyan mesebeli 
zúzmarás szigeteken élnek, ahol az 
egerek hadával kell megküzdeni, mert 
érthető módon azok is behúzódnak a 
biztonságot nyújtó falak közé. A mínusz 
10-15 fokos hideg pedig satu módjára 
szorítja az átázott falakat, amelyeket 
már-már a fagy tart össze. 

Megindult a Duna-part. A sok eső-
től sorra csúsznak a Duna-parti löszfa-
lak. Persze házakkal együtt. Az Alföld 
egyelőre fagyban. Ott  a  házak még 
állnak. Egyszóval nehéz időknek nézünk 
elébe. 

*
Jóformán egész januárban tartott 

a hideg, volt idő politikai csatározá-
sokra, bátorító beszédek megtartásá-
ra, ami jó szokás szerint a ránk váró 
fellendülésekről s a múltbéli bűnökről 
szóltak. Az ellenzék pedig kezd ma-
gára találni. Főleg azok után, hogy a 
kormány egyik szarvashibát a másik 
után követi el. 

Egyrészről a rendteremtésnek mon-
dott, világviszonylatban párját ritkító 
közlekedési bírságolás borzolja a ke-
délyeket, ami már egy kisebb közleke-
dési vétség esetén is egy használt autó 
árával vetekszik. Mindezt helyszíni 
bírság kategóriában a rendőr döntheti 
el! Másrészről a sajtótörvény átalakítása 
miatt fortyog a média. Európában ui. 
kényes kérdés a szólásszabadság bár-
miféle korlátozása. A politika és a sajtó 
viszonya rendkívül érzékeny kapcsola-
tot képez, hiszen kéz a kézben járnak. 
Ehhez a kialakult viszonyhoz még a 
szocialisták se mertek hozzányúlni, 
pedig sokszor égett a tenyerük… 

Most az Orbán-kormány megszabja, 
hogy az információk hogy s miként sze-
lektálódjanak. Például: a hírek 20%-ban 
tartalmazhatnak bűnügyi beszámolókat, 
mivel - szerintük - ennél több rossz 
hír már kedvezőtlenül hat a lakosság 
hangulatára. Ebben bizonyára van némi 
ráció, csak attól, hogy a bűnesetekről 
keveset szabad beszélni, még a közbiz-
tonság nem fog javulni. Sőt! A szándék 
persze érthető: amiről nem tudunk, az 
gyakorlatilag nem is létezik. Mi tagadás: 
nem ilyen rendteremtésre gondoltunk a 
szavazások idején. 

A sebtében összehozott sajtótörvény 
másik nagy felháborodást kiváltó pontja, 
hogy a most létrehozott médiahatóság, 
amely kizárólag kormánypárti tagokból 
áll, akár házkutatást is tarthat a kiszemelt 
médiánál, újságíróknál. Lefoglalhatja az 
anyagaikat, számítógépeiket. Mi több: 
kötelesek megnevezni hírforrásukat 
is. Amennyiben nem tesznek eleget a 

hatóságnak, vagy a hatóság úgy találja, 
hogy áthágták valahol ezt a gumiként 
nyújtható törvényt, akkor akár 25 millió 
forintra büntethetnek! 

Igen különös ez a passzus annak tük-
rében, hogy a jelenlegi kormányt támo-
gató jobboldali orgánumok, tényfeltáró 
tudósításaik kapcsán, a legtöbb sikkasz-
tásról szerzett anyagokat ún. „fülesek” 
alapján informátoroktól kapták, s így 
indították el hadjárataikat, amelyek 
nyomán a szocialista kormány ment-
hetetlenül elbukott. Némi pátosszal 
úgy is mondhatnánk: a sajtószabadság 
győzelemre vitte az igazságot. S most 
kiderül, hogy változnak a játékszabá-
lyok! Ugyan már miért? 

S hát tegyük szívünkre a kezünket: 
a mai korrupt világtól szenvedőknek 
utolsó menedéke a nyilvánosság. Ha ezt 
elkezdik korlátozni, mi marad? Az alap-
talan „sajtóhírek egyengetésére” eddig 
is megvolt a törvényes lehetőség. Éltek 
is azzal sokan. Szükségtelen ezt szigorí-
tani. Arra is gondolni kellett volna, hogy 
az a tűz, ami ma talán kényelmet jelent, 
az holnap akár perzselhet is! A szavazók 
véleménye és a szerencse ui. forgandó! 
Nem beszélve arról, hogy a liberális mé-
dia úgy forgatja most ezt a témát, mint 
tibetiek az imamalmot. Míg aztán már 
a Jóska bácsi is aggódni kezd a sajtó-
szabadságért, pedig ő csak begyújtósnak 
használja a sajtótermékeket. 

*
No de ez is megtörtént, győzött a 

kétharmad. Schmitt Pál köztársasági 
elnök pedig, aki nem a jogi tudomá-
nyok terén szerzett tapasztalatairól 
híres, töprengés nélkül aláírta a doku-
mentumot. Szinte bizonyos, hogy ez 
a törvény még megfordul az Alkot-
mánybíróságon, hacsak nem szűkítik 
tovább ennek jogkörét. S ami ebben az 
egészben nagyon sajnálatos: a liberális 
média telesírja a félvilágot, hogy milyen 
nagy diktatúra van Magyarországon, 
ami természetesen nem igaz, de nagyon 
nehéz ellenérveket támasztani egy ilyen 
törvény árnyékában…

A veszélyt sejtő liberális média ha-
ragja - talán nem véletlenül - a tör-
vényt hitelesítő köztársasági elnök 
ellen fordult. Ezért Schmitt Pál köztár-
sasági elnök működése az érdeklődés 
középpontjába került. Immáron úgy 
emlegetik, mint a Fidesz legfőbb mél-
tóságát. Minden lépését, mozdulatát 
szemmel követik. Többek között az el-
nöki hivatal leveleit vizslatják: két, he-
lyesírási hibákat tartalmazó közleményt 
találtak. Apró gépelési hibákról van szó 
természetesen, de azt az ellenzéki sajtó 
igen-igen nagy hibaként dobolja széjjel. 
S most már árgus szemekkel fi gyelnek 
minden cetlire, amit a hivatalban írnak. 
Egyben bemutatják azt, hogy lehet az 
új sajtótörvény keretei között nevet-
ség tárgyává tenni valakit. Különféle 
szarkasztikus ötletek hangzanak el arra 
nézve, hogy egy magyartanárt kellene 
alkalmazni az elnöki hivatalban… 

Aztán jött a szerencsétlenül koreo-
grafált újévi köszöntő. Köztársasági 
elnökünk - nem tudni miért - szakítva 
a jól bevált hagyományokkal, a Sándor 
Palotában sétálva mondta el beszédét, 
ami több szempontból is hiba volt. A TV 
nézők nem az elnökre, hanem a Sándor 
Palota enteriörjére fi gyeltek. Az elnöki 
palota pompája pedig a proletár szellem-
ben nevelt tucatemberek körében némi 
ellenérzést váltott ki. Mondván: bezzeg 
erre van pénz! 

Erre föl nagy beszélgetések kezdőd-
tek az ellenzéki médiában. Ízekre szed-
ték az újévi köszöntőt. Más kritikusok 
viszont úgy beszélnek elnökünkről, 
ahogy egy ötéves gyermeket szoktak 
dicsérni: Nagyon ügyes volt… Jól állt 
rajta a ruha… Menet közben is tudta 

használni a súgó gépet… Biztosan el 
tudná mondani ezt a beszédet hátrafelé 
menve is, stb. Egyszóval most a Köz-
társasági elnök fejére kívánják húzni a 
csörgősipkát. Ami egy picit se használ 
az elnöki tekintélynek s az országnak. 

*
Szerencsére akadnak üdvözlendő 

kezdeményezések is. A magán nyugdíj-
pénztárak visszavonása megkerülhetet-
len körülmény volt. Az, hogy az ellen-
zék ez ellen is kapálózik, az a dolgok 
természetéhez tartozik. Jó kezdemé-
nyezésnek kell elkönyvelni az állami 
hivatalok felállítását, ami az ügyintézés 
egyszerűsítését hozza magával. Öröm-
mel kell fogadni a gyermekgondozási 
támogatás 3 évre szóló visszaállítását és 
a nők kedvezményes nyugdíjba vonulá-
sának lehetőségét. Ezek az intézkedések 
egyértelműen a családok megerősítését 
célozzák. Különösen fontos ez most, a 
válságos időkben. 

Jó hír, s a kormány szavahihetősé-
gét bizonyítja, hogy a tavaszi árvízká-
rosultak beköltözhetnek új házaikba. 
Ugyanebbe az intézkedés sorozatba 
tartozik, hogy Kolontáron, a vörösiszap 
katasztrófa sújtotta településen, az új 
lakópark házainak már befejeződött az 
alapozása. S csak azért nem állnak még a 
falak, mert elkezdődött a jogászkodás… 
Hasonló kedvező hír, hogy a honvéd-
ségnél elindult a tartalékos állomány 
sorozása. Januártól már ők veszik át a 
megmaradt laktanyák őrzését. S ha a ter-
vek jól haladnak a tartalékos állomány 
év végére talán megközelítheti akár az 
5-8 ezer főt. 

A tartalékosoknak egyelőre az ob-
jektumok őrzését és polgári védelmi 
feladatokat szánnak. Mégis biztonságot 
jelent egy olyan erő, ami szükség esetén 
mobilizálható. Svájc talán erre a legjobb 
példa, ahol a honvédelem gerincét a 
tartalékos haderő képezi.

*
A politikai tartalmú közbeszéd má-

sik vonulata a függetlennek mondott 
bíróságok munkája. Ha ui. egy bírósági 
döntés nem üti meg a közerkölcs szint-
jét, abból mindig vita, bizalmatlanság 
és indulat fakad. Sajnos a hazai bírósá-
gokat egyre többször lehet elmarasztaló 
kritikával illetni.

A magyar bíróságok, amelyek to-
vábbra is a szocialista hagyományok-
nak megfelelő népi ülnökök rendszere 
szerint működnek, egyre-másra hozzák 
erősen vitatható döntéseiket. Ilyen eset 
volt egy, a közelmúltban hozott ítélet, 
ahol egy darabolós gyilkosnak tartott 
férfi út felmentettek. Igaz ugyan, hogy 
az áldozat lakását hamis papírokkal 
akarta megszerezni. Igaz, hogy az áldo-
zat értékeit eltulajdonította. Igaz, hogy 
az áldozat lányát megtévesztő módon 
próbálta félrevezetni, azt a látszatot 
keltve, hogy anyja még életben van. Az 
is igaz, hogy az áldozatot feldarabolta. 
Sőt, az is igaz, hogy a testrészeket el-
rejtette. Ámde a bíróság nem látta azt 
bizonyítottnak, hogy a gyilkosságot 
is ő követte el! S miután a hulladara-
bolás csak kegyeletsértésnek minősül 
nálunk, ezért ezt a nagyszerű embert az 
előzetesben töltött idő beszámításával 
szabadlábra helyezték, s nem szabad 
gyilkosnak nevezni…

Más esetben egy fehérgalléros bűnö-
ző az ítélet után egyszerűen kisétált 
a bíróságról s azóta rejtekhelyéről 
politikusoknak üzenget… De volt már 
olyan „tévedés” is, amikor egy pénz-
szállító kocsi kirablóját adminisztrá-
ciós hiba miatt véletlenül házőrizetbe 
helyeztek, ahonnan azon nyomban 
kereket oldott…

A másik véglet: Budaházy György 
óvadékának ügye. Ezt véletlenül a kará-
csonyt megelőző napon tárgyalták. Majd 

úgy döntöttek, hogy karácsonyi aján-
dékként, óvadék ellenére se helyezhető 
szabadlábra! Igaz, ezt megelőzően a 
már a kormányzathoz közelállónak 
nevezhető TV társaság majdnem egy 
egész estét szánt Budaházy feltételezett 
bűntetteinek bemutatására! Ami azért 
is elfogadhatatlan, mert Budaházyit is 
megilleti az ártatlanság vélelme és a 
tisztességes eljárás. Legalábbis addig, 
amíg sikerül összekotorni az ellene 
támasztandó, immáron több mint fél 
éve keresett bizonyítékokat, amelyek 
alapján majdan dönthet az a bizonyos 
független bíróság…

Mondhatnánk: van itt még tenni-
való bőven. Szándék és akarat kérdése, 
hogy ott is rend legyen végre, ahol arra 
legnagyobb a szükség. De hát ugye 
nem megy minden egyszerre… A bát-
rabbak azért tovább gondolhatják azt, 
hogy vajon milyen akarat tartja fenn 
ezt a tévedéseiről-tévedéseire bukdá-
csoló igazságszolgáltatást, amit szent 
tehénként kell tisztelni? 

*
No és hát ne feledkezzünk meg a

nagy feladatról: hazánk fél évig az 
Európai Unió soros elnöke lett, amit 
sokan nem értenek egészen pontosan. 
Mint ahogy az egész Unió felépítése, 
működése se világos sokak számára. 
Legtöbben csak annyit tudnak róla, hogy 
most onnan jönnek a parancsok. Most 
nem a szovjetnek, hanem az Európai 
Uniónak kell megfelelni. Így él ez az 
egyszerű emberek fejében. S bizony 
közel járnak az igazsághoz, amikor úgy 
vélekednek: azért harcolunk Afganisz-
tánban, mert azt az EU-ban megparan-
csolták. Úgy, ahogy hajdanán be kellett 
vonulnunk Csehszlovákiába, most egy 
kicsit messzebb kellett menni… Sőt: 
vannak, akik úgy beszélnek: azért rossz 
most, mert másik Unió van… 

S hogy ilyen hangulat kialakulha-
tott, az egyértelműen a politikusok 
hibája, akik megspórolták a részletes 
szájbarágós tájékoztatást. Most, a soros 
elnökséggel járó beiktatási ceremóniák 
alkalmával is megint megtévesztették az 
egyszerű polgárokat, akik a parádé láttán 
azt hiszik, hogy valami nagy szerencse 
szakadt ránk. Pedig mindössze arról van 
szó, hogy át kell venni az adminisztrá-
ciós munka egy részét. Le kell vezetni 
a már folyó ügyek tárgyalásait. Ami a 
napirendi pontok betartatását, dokumen-
tálását, a következő ügy előkészítését 
jelenti. Vagyis vinni kell naprakészen 
az adminisztrációt, annak minden gond-
jával, nyűgével. Persze javasolni is lehet 
bizonyos témákat megtárgyalásra, de azt 
ugyanúgy leszavazhatják a képviselők, 
mintha azt egy másik tagállam tenné. 
Szó nincs itt valamiféle magyar akarat 
kiteljesedéséről. Az pedig már csak 
apróság, hogy ez a megtiszteltetés 15 
milliárd forintunkba kerül…

*
Végére tartogattam a jó hírt, 

hogy az új esztendőt az összetarto-
zás érzésének erősítésével kezdjük. 
Egyszerűsödött a honosítási eljárás! 
S ez az új parlament érdeme. Ezután 
azok is kérelmezhetik magyar állam-
polgárságukat, akik nem rendelkeznek 
magyarországi lakhellyel, de igazolni 
tudják azt, hogy ők, vagy felmenőik, 
1920 előtt vagy 1940 és 1945 között 
magyar állampolgársággal rendelkez-
tek, s beszélnek magyarul. 

A honosítás kérelmezéséhez nem 
szükséges Magyarországra utazni. 
A kérelem díjmentesen benyújtható 
a konzulátusokon. A magyar útlevél 
minden uniós tagállamba hivatalos 
belépésre jogosító okmánynak számít! 
Mi több: a hazatelepülés elől elhárult 
egy akadály. 

Barkuti Jenő
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Mit hallott az AMH ? Böjte Csaba ferences rendi szerzetes látogatása
Ő egyszerűen Csaba testvérnek nevezi magát. Íme rövid életrajza:

Született Kolozsváron, 1959. 
január 24-én. Ferences rendi 
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány alapítója. Az általa 
létrehozott gyermekmentő szer-
vezet célja az Erdélyben sanyarú 
körülmények között, sokszor az 
éhhalál szélén tengődő gyerme-
kek felkarolása.

Böjte Csaba civilként autóvil-
lamossági  szerelőnek tanult, 
majd miután ezt a szakmáját 
feladta, egy évig élt és dolgozott 
bányászként a Hargitán. Ezzel 
a döntéssel akaraterejét tette 
próbára.

Édesapja költő volt, s egy verse miatt 
a Ceauşescu-rezsim bírósága hét évi 
börtönre ítélte, ahonnan négy és fél év 
múlva szabadult. A börtönben elszenve-
dett kínzások és egyéb megpróbáltatások 
következtében szabadulása után másfél 
hónappal meghalt. Csabának ez alapvető 
momentum volt annak megértésében, hogy 
a baj nem az emberben, hanem a tudatlan-
ságban lakozik. Ennek hatására döntötte el, 
hogy pap lesz.

A ferences rendbe még a Ceauşescu-
diktatúra alatt, 1982-ben jelentkezett, a 
legnagyobb titokban. Tanulmányait Gyu-
lafehérváron és Esztergomban végezte, 
mielőtt 1989-ben pappá szentelték.

Több helyen eltöltött papi szolgálata 
után 1992-ben Dévára helyezték, ahol 
jelentős fordulatot vett az élete. Oltalmába 
fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot 
leverve, az elhagyott és évtizedek óta üre-
sen álló ferences kolostorba költöztek. A 
román hatóságok ellenezték ezt a lépését, 
és többször felszólították az épület elha-
gyására. Böjte atya válasza az volt, hogy 
rakják a rendőrök a gyerekeket az utcára. 
Ez nem történt meg.

Az árvákat befogadó ferences rendi szer-
zetesnek hamar híre ment Déván. Mára 
tevékenységét elismerik egész Erdélyben, 
Romániában és Magyarországon is.

 Az alapvető életfeltételeken 
kívül (ruha, étel, stb.) taníttatá-
sukkal is foglalkozik, amelybe 
vallási és erkölcsi nevelésük is 
beletartozik.

Több könyv szerzője. 2004 
és 2010 között több elismerés-
sel tüntették ki Magyarorszá-
gon és Erdélyben.
Elmondja nekünk, mi az 
élethivatásának lényege:

„Minden egyes gyermek 
Isten remekműve”

„A gyermek az Isten legszebb 
ajándéka, és minden gyerekbe 

valami értéket helyezett a Jóisten, amit 
nekünk kell kibontanunk. 

Valahogy kicsit úgy képzelem el ezt az 
egész világot, mint egy óriási kirakós 
játékot. Hiszem, ha van valahol egy gye-
rek, aki azért sír, hogy vegyen engem már 
valaki ölbe, akkor biztos van valahol egy 
személy, aki meg azért sír, hogy úgy ölbe 
vennék én is valakit. És biztos van valahol 
egy poros, omladozó épület, amelyik arra 
vágyik, hogy már az ő csendjét is gyerek-
kacagás verje fel, és valahol talán van egy 
nagymama vagy egy idős bácsi is, aki meg 
arra vágyik, hogy azt mondja, a pénzem ott 
döglik a bankban, hátha valami jó dolgot 
tudnánk összehozni. Nekem, nekünk ezeket 
a darabokat kellene összerakni, és akkor 
tényleg szépen épülne ez a társadalom. Én 
azt láttam, hogy nemcsak a gyerekeknek jó, 
ha ölbe veszik őket, hanem a munkatár-
saimnak is. Jelenleg, 250 kollegámmal, 62 
helyiségben 2174 gyermekünk van a Szent 
Ferenc Alapítvány segítségével.”

*
Csaba testvér itt lesz közöttünk már-

ciusban (l. Eseménynaptár). Feltétlenül 
hallgassuk meg mondanivalóját, nyissuk 
ki szívünket és támogassuk mi is a sok 
áldást hozó Alapítványát!

(B.M.)

Az AMH tavaly szeptemberi számában röviden hírt adtunk a Svájcban elhunyt 
Vajay Szabolcsról és kifejeztük részvétünket a gyászoló család felé. Alább közöl-
jük jó barátjától származó részletesebb megemlékezést.

In memoriam
2010. július 6-án 89 éves korában elhunyt 

Vajay Szabolcs. Vele eltűnt az az újító, aki 
történelmi alapokra helyezte a genealógia 
és heraldika tudományát.

Szabolcs 1921-ben Budapesten született. 
Középiskolai, jogi és politikai tanulmányait, 
doktorátusát mind jeles bizonyítványokkal 
végezte. 1943-tól tanulmányait ösztöndíjjal 
Lausanne-ban folytatta. Később Párizsba 
költözött. 1948-ban érkezett Argentínába.

Itt a Marcelo De Ridder által alapított 
Instituto de Arte Moderno-nak volt titkára. 
Számos művészi kiállítás fűződik nevéhez. 
1954-ben Párizsban találjuk mint a Radio 
Free Europe munkatársát. 1959-től az 
UNESCO szociális tudományok titkársá-
gában működött. Ez időben elvette Lilian 
Obligado-t, akitől két gyermeke született, 
Zsiga és Cristina. 1982-ben nyugdíjaztatta 
magát. Ezután Svájcban, Veveyben telepe-
dett le, ahol a genealógia és heraldika tudo-
mányainak új, modern történelmi alapokra 
való helyezésével foglalkozott. Működéséért 
számos elismerést kapott, előbb tagja, majd 
később elnöke a Confédération Interna-
tionale de Généalogie et Héraldique-nek. 
Kitüntetett tagja más szakmabeli spanyol és 

egyéb nemzetiségű intézményeknek. Ahogy 
Jaime de Salazar írja, Vajay újító volt, mert 
a genealógiai és heraldikai tudományokat 
felszabadította az eddigi nacionalista érzel-
mek alól, és tudományos alapokra helyezte. 
Mestere volt az európai középkor történel-
mének és a kezdő kutatóknak útmutatója. 
Számtalan tanulmánya jelent meg szakla-
pokban. Vevey-ben írta meg a magyar Jo-
hannita Lovagrend, majd később a magyar 
Máltai Lovagrendet összefoglaló műveit, 
osztályozva a családokat, a tagok névsorát és 
címereiket [e művek tanulmányozás céljából 
a HKK könyvtárban betekinthetők. B.Gy.]

Január 19-én a Mindszentynumban 
emlékeztünk meg Vajay Szabolcsról. Fó-
thy István elnök bevezető üdvözlete után 
a magyar nagykövet, Dr. Varga Koritár Pál, 
felhasználva Jaime de Salazar sorait, mél-
tatta az elhunyt munkáját és műveit, majd 
fi a Zsiga egy videót vetített apja életéről. 
Elsie K. de Rivero Haedo, az Amigos de 
Hungría társulat elnöke tartott egy beszédet 
az 1948/50-es magyar emigrációról. Kb. 
45 személy gyűlt össze erre az esemény-
re, hogy a beszédek után elfogyassza az 
ízletes vacsorát.                Bobrik György

Elhalálozások
2010. december 15-én 80. életévében 

türelemmel viselt súlyos betegség után 
meghalt Dr. Suloky Istvánné Nizsa-
lovszky Zsuzsanna, az AMH lelkes 
budapesti olvasója és terjesztője. Zsuzsa 
mindig boldogan jött ide látogatóba 
nővéréhez, Móricz Istvánné Nizsa-
lovszky Máriához. Az AMH ezúton fejezi 
ki együttérzését a gyászoló családnak. 
Nyugodjék békében!

Esküvő
Tavaly novemberben kötött házasságot 

Tóth András Vanina Tamayo-val. A 
lakodalmat a számos, külföldről is érke-

zett rokon 
és barát 
számára 
egy Luján 
körüli 
estancián 
rendezték. 
Hajnalig 
tartott a jó 
hangulat. 
Az ifjú pár 
dél-afrikai 

nászútjáról strucctojásokkal és egyéb 
szuvenírrel megrakodva már hazatért. 
Gratulálunk! 

Születés
- Január 9-én világra jött Barkuti Leven-

te, hűséges magyarországi tudósítónk
2. unokája, akinek születését aggodalom-

mal vár-
ták. Hála 
az égnek 
anya és 
a pici is 
jól van-
nak. 
Gratu-
lálunk! 

- Megszü-
letett 
Navesnik 
Mókus 
újabb uno-
kája január 
22-én: Ma-
ría Victoria 
Fernández, 
2,730 kg 
súllyal. 
Gratulálunk! 

- A Hungária közszeretetnek örvendő ven-
déglőse, Omar a 3. unokával büszkélked-
het: Február 14-én, a szerelmesek „Szent 
Bálint napján” lánya, Betiana Giménez 
életet adott Renata Giménez Pereyrá-
nak. Gratulálunk a nagypapának és a 
szülőknek! 

Keresztelő
Megvolt Kerekes Bauti keresztelője de-

cember 12-én délben. Keresztpapa Demes 
Sanyi. Januárban Kerekes Cili látogatóba 
jött megismerni unokaöccsét, és köztünk 
marad áprilisig.

Események
Cserkészhírektől duzzad az AMH jelen 

száma, hiszen kolóniánk kimagasló fon-
tosságú nyári eseménye kétségtelenül a 
cserkészek brazíliai Jubitábora volt. Sok 
képet is közlünk, de akinek ez nem elég, 
lépjen be:
Képek http://picasaweb.google.com/delijubi
Videók http://www.youtube.com/delijubi

EZ-AZ
- Papp Gabi ugyan már régebben meg-

kapta diplomáját. Sajnos hiába vártunk 
pontosabb adatokat, hogy gratulálhassunk 
neki és a büszke szülőknek! Mama Zizi 
a karácsonyi vásárról sietett el a diplo-
maátadásra. 
- Nagy örömünkre Gorondi Istvánné 

Haynal Edith fölvállalta 5 olyan Olva-
sónk előfi zetését, akik szívesen kapják 
az AMH-t, de anyagi helyzetük nem 
teszi lehetővé a díj kifi zetését. Nagyon 
köszönjük és reméljük, e nemes példa 
követőkre lel! 

- Vass Ili jó állást kapott egy óriás cruiser 
hajón,
amellyel 
november 
óta szeli a 
habokat. 
Pár napra 
minket 
is meglá-
togatott. 
Vele 
örülünk 
és várjuk 
beígért 
beszámo-
lóját. 

- A február 4-i Clarínból megtudtuk, hogy 
Pók Cynthia sztatisztikai szakértőt elbo-
csátották az állásából az EPH (Encuesta 
Permanente de Hogares)-ból, amelynek 
igazgatója volt. Az ok: a szegénységet 
nem volt hajlandó kétséges árindexek 
alapján fölmérni. Vele érzünk!
- Ez évben négy szokatlan dátumot 

tapasztalunk: 1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 
11/11/11 ... Most tessék kipróbálni: Vegye 
elő a születési dátumát, az évszám utolsó 
két jegyéhez adjon hozzá annyit, ahány 
éves lesz az idén. Az eredmény? Mindig 
111 lesz! Hihetetlen!
- Buenos Aires város kormánya képző-

művészeti “Mixturas: Artes y colectivida-
des” c. kiállításra hívja föl az Argentínában 
honos kolóniák tagjait. Jelentkezés április 
15-ig: mixturasbsas@gmail.com vagy 
dgrinstitucionales@buenosaires.gob.ar 
- Tel. 4323-9445/9400 int. 2229. Bővebb 
fölvilágosítás Szabó Éva AMISZ elnöktől: 
federacion-hungara@hotmail.com
- A magyar kormány és az argentí-

nai magyar nagykövetség támogatá-
sával az Ushuaia-i zenefesztivál meg-
hívására érkeznek Argentínába a neves 
csellóművészek: Onczay Csaba és fi a, 
Onczay Zoltán. A fesztivál után az Ars 
Hungarica közreműködésével Onczayék 
Buenos Airesben is fel fognak lépni április 
7-én. Onczay Csaba a világ legelismertebb 
csellistái közé tartozik, számos verse-
nyen nyert első díjat, a világ legfontosabb 
zenekaraival ad elő, visiting professor az 
Egyesült Államokban, és három konti-
nensen tart mester-kurzusokat. Bársonyos 
előadását a Le Monde kritikusa Casals 
jellegéhez hasonlította. Fia Zoltán már 17 
éves korában nyerte első csellóversenyét 
és azóta fontos nemzetközi ösztöndíjakkal 
tökéletesítette játékát. Várjuk őket! (l. 
Eseménynaptár)
- Pontosan kezdődött az AMISZ első idei 

közgyűlése a Református Egyház még 
meglévő szép épületében. Az esős idő 
ellenére az Intézmények zöme képvisel-
tette magát. Jelen volt Házi Judit konzul 
kíséretében az újonnan befutott Szarka 
Gábor konzul és felesége Gyöngyi, akik 
elektronikus overhead vetítésben bemu-
tatták a megváltozott magyar honosítási 
törvény részleteit. Szarka konzul világos 
és tömör magyarázata minden, a kérdés-
sel összefüggő kételyt eloszlatott. Újból 
hangsúlyozta a követelményként szereplő 
magyar nyelvtudást is, amely elegendő 
kell legyen a folyó kommunikációra. A 
bemutatás után az elnökasszony részlete-
sen rátért a napi kérdések megvitatására, 
amely folytán élénk eszmecsere alakult 
ki a résztvevők közt. Szó került a jelenleg 
tapasztalható médiatörvény ellen keletke-
zett nemzetközi sajtóháborúról is, minek 
kapcsán az AMISZ szándékát jelezte egy 
„Szolidaritási nyilatkozat” kibocsátásával 
az Orbán kormány felé, amelyet kéré-
sünkre a helybeli magyar külképviselet 
továbbitana.
- A Honvedelem.hu - Zrínyi Média HM 

Kommunikációs Kft. portálból (szöveg 
és képek: Hegyi Gábor) megtudtuk, hogy 
kolóniánknak két élő gyöngyszeme van: 
Széchényi Ilona Mária grófnő, gr. Szé-
chenyi István egyenesági leszármazottja, 
és v. Ferenczy Lóránt, aki Dél-Amerika 
egyik leghíresebb mérnöke lett, ui. a 
malmok nagyrészét ő építette kontinens 
szerte. A cikket jólsikerült képek díszítik. 

Gratulálunk! http://www.honvedelem.hu/
cikk/24187/a-magyar-kolonia-gyongyszeme
- A dél-amerikai portál: 

a www.delamerika.com oldalon a kap-
csolat az olvasókkal még közvetlenebb, 
még „beszédesebb” lett:
1. minden cikkhez fűzhető hozzászólás
2. az oldalon feliratkozás a hírlevélre
3. még több DÉL-AMERIKÁBAN járt 
utazó élményét közlik
4. letölthető „E-BOOK”-ok (elektronikus 
könyvek) a honlapon
5. új cikkről azonnal tájékoztatás.

- Létre jött egy új Televíziós és Rádiós
csatorna az interneten, amely a világon 
mindenütt fogható a nagyvilágban élő 
magyarok számára. Előkészitett webol-
dalaik már megtekinthetőek a http://www.
imagetv.hu/ illetve a http://www.hunga-
riantv.hu/ címen
A kapcsolatot velük a következő e-mail-

címeken lehet felvenni: 
- ImageTV.hu Információ:  

info@imagetv.hu
- Image Rádió Információ:  

info@imageradio.hu        
(BGT és HKZS)

Barkuti Gergő örül a kistestvérnek!

María Alejandra Navesnik és 
Diego Martín Fernández 
a kis María Victoriával
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és Argentínából érkeztek, de voltak 
Mexikóból, Ausztráliából, Németor-
szágból és az USA-ból is néhányan. 
Argentínából a Zaha házaspár Sa-
nyi és Alexandra, meg Zombory 
házaspár István, Kati és lányuk 
Andrea repülőgépen São Paulóba 
utaztak, ahol pár napot hotelben 

töltöttek. A táborban aztán sátorban 
laktak, belepréselték magukat a 

cserkész egyenru-
hába, és az utolsó 
3 napon minden 
ünnepélyen, tá-
bortűzön aktívan 
szerepeltek. A sok 
zápor és meleg 
dacára a hangulat 
a táborban nagyon 
jó volt. A cser-
készcsapat, dolga 
végeztével, újabb 
36 óra buszozás 
után január 22-én 
érkezett haza.

Magyar kolóniánk nyári csendjét 
egyetlen érdekes esemény tarkította. 
Évtizedek óta a januári cserkésztábor 
volt gyermekeink nyári vakációjának 
legfontosabb, sőt sokszor egyetlen 
élménye. Az idén sikerült ezt az él-
ményt a Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség minden 5 évben megren-
dezett Jubileumi táborában tölteni. 
Miért „jubileumi”? Megérdeklődtem. 
A magyar cserkészet 100 éves, és a 
külföldön, Németországban, 1945-
ben megalakult cserkészetnek 65 
éves évfordulójáról emlékeznek 
meg. A déli féltekén most Brazília, 
São Paulo állam vállalta a vendég-
látó szerepét egy, a városhoz közel 
fekvő, fenyvesekkel, eukaliptuszok-
kal és a brazil jellegzetes növény-
zettel benőtt 3213 hektáros védett 
területen. Itt építettek tábort a január 
6 és 16 közötti találkozóra a rátermett 
brazil és argentin magyar cserkész-
csapatok. Az előkészületekhez Bue-
nos Airesből már január 2-án elindult 
a Retiro távolsági buszállomásról a 
csapat 31 aktív tagja. São Paulóba 
36 óra kimerítő utazás után érkeztek, 
ahol magyar családok adtak nekik 
szállást, mielőtt felüthették sát-
raikat. A kisebb cserkészek néhány 
cserkészvezető kíséretében repülőn 
utaztak, és a sátortábor előtt pár na-
pot családoknál töltöttek.

Idősebb Zaha Sándor meghívá-
sára január 23-án, családi ebéden 
volt szerencsém néhány frissen 
hazaérkező táborozóval találkozni. 
Miséről érkeztek a legnagyobb me-
legben és pár perc frissítő úszkálás 
után a hűvös szobában élveztük a 
háziúr kitűnő asadoját. Legnagyobb
meglepetésemre Paula felnőtt nagy-
lány (idén lett 18 éves) eljött szülei-
vel, Zaha Sanyival és Alexandrá-
val. Így első kézből sok érdekes 
részletet meséltek a táborról. Paula 
volt a frissen avatott cserkészek 

vezetője. Örömmel mesélte, 
hogy a kicsik nem okoztak 
neki semmi gondot. Volt a 
csoportjában argentin, brazil, 
osztrák és egy Chiléből egye-
dül érkező magyar kislány, a 
11 éves Treia, Zahorán Ákos 
unokája és Dőryné Széché-
nyi Ilcsi dédunokája. Ha már 
dédunokákat emlegetünk, 
meg kell említsem Szabó 
Gyesza dédunokáját, Yamashita 
Yurit. (Gyeszabá Csaba fi ának 2 
fi a (Gergő és Mátyás) és 2 lánya 
(Piri és Bori) születtek Brazíliában. 
Piri a japán Yamashitához ment 
férjhez. Két fi a, Tamás és Yuri az 
argentin cserkészek régi barátai. 
Yurit portyán Itirapina közelében a 
Represa Lôbo körüli erdőben meg-
csípett mindkét lábán egy yarará 
mérges kígyó. Isteni gondviselésnek 
köszönhető, hogy ott, ahol a madár 
sem jár, egy autó elvitte a legköze-
lebbi kórházba, ahonnan sürgősen 
São Paulóba az erre specializált in-
tézetbe szállították. Pár óra leforgása 
után már megfelelő szérummal és
kezeléssel megmentették az életét. 

Az idősebb felnőtt 19 résztvevő 
a „Hontalan Sasok” altáborában 
szerepelt. Ezek főleg Brazíliából 

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

 E S E M É N Y E K   k o l ó n i á n k   é l e t é b e n  

Argentínában a nyári 
trópusi melegben az 
emberek ellustulnak, 
és lelkiismeret furda-

lás nélkül engedik át magukat egy kis 
pihenésnek. Sajnos az évek folyamán a 
lehetőségek erre a várva várt vakációra 
megváltoztak. Hol van az már, amikor 
elindult a család a tengerpartra sze-
mélyzettel, kutyával, kanári madárral 
saját, vagy bérelt nyaralóba december 
végétől március 1-jéig... Régen volt, 
tán igaz sem volt… Most is vannak még 
kivételes, tehetős családok, de az átlag-
ember inkább csak 2 hétre tud valahová 
elutazni. Ennek ellenére magára a vaká-
cióra kivétel nélkül mindenki igényt tart, 
„mert ehhez joga van”.

A december végi utcai lázongások, 
lövöldözések és tüntetések karácsony 
utánra elcsitultak. Valószínűleg az álla-
mi segélyre szoruló lázongók is éltek 
jogaikkal - és elmentek vakációra. Itt-
maradtak viszont a legveszedelmesebb 

rablók és gyilkosok, hogy a szokatlan 
csendben maradjon minden napra vala-
mi izgalom. Egy 15 éves fi ú gyilkossága 
napokig politikai feszültséget és vitákat 
okozott nemcsak az ellenzék és a kor-
mánypárt között, hanem a kormányon 
belül is. Végül is nem tudták eldönteni 
és megszavazni az igazságügy miniszter, 
Julio Alak törvényjavaslatát a bűnözőkre 
vonatkozó új korhatár leszögezésével. 
A szóban forgó gyilkos ui. 15 éves. A 
jelenlegi törvény szerint 16 éves koráig 
nem büntethető.

Ennél sokkal kevesebb port vert fel, 
hogy a légierők néhai tábornagyának, 
José Juliának 2 fi a, Eduardo és Gustavo 
Juliá, pilótatársukkal, Matías Mirettel, 
hogyan és miért szállítottak 940 kg 
kokaint Barcelonába a hivatalosan be-
jegyzett jótékonysági orvosság helyett. 
Eddig még nem derült tiszta fény az 
ügyre. A kivizsgálás szerint a szállít-
mány a Buenos Aireshez közeli Morón 
katonai repülőtéren került a gépbe. 

Nem lehet tudni, hogy vajon hány 
ilyen szállítmány jutott el Argentínán 
keresztül Európába, amit „csodálatosan 
szigorú” vámrendszerünk nem vett 
eddig észre.

Ehhez a botrányhoz nem hasonlítható 
egy elhallgatott, de nem jelentéktelen 
rablás, amikor egy hivatalos biztonsági 
zárral ellátott autóban egy megbízható 
küldönccel 64.000 dollár és 15.000 euró 
robogott a belvárosi repülőtérre, ahol 
éppen a Tango I elnöki „jetmadarat” 
tankolták és készítették elő Cristina 
Kirchner közép-keleti kirándulására. 
Arról eddig nem esett szó, hogy a meg-
bízható küldönc, vállán könnyedén lógó 
hátizsákkal, miért szállt ki az autóból 
Palermóban. Állítólag palermói laká-
sában akart valamit sürgősen elintézni, 
amikor egy robogó motorbiciklista 
letépte válláról az értékes hátizsákot. 
Azt sem írták meg a lapok, hogyan 
tudott elnökasszonyunk legnagyobb 
nyugalommal útra kelni, hogyan érte 

el a küldetését az „apróbb kiadásokra” 
szánt összeg. 

A sikeres hivatalos látogatásokról 
és Kuvait, Qatar és Törökország fény-
űző vendéglátásáról részletes híreket 
olvashattunk. A gyászbaborult özvegy
zárkózott, bizalmatlan hangulatát remél-
hetőleg nem zavarták meg a hazából 
érkező kellemetlen hírek. Abból, hogy 
a leányát választotta fő kísérőnek, 
láthatjuk, hogy Cristina ezt a gazda-
ságilag fontos utat mint kikapcsolódást 
és gyógyírt fogadta el önmaga buzdí-
tására. Mire hazaérkezett éppen újra 
elkezdődtek a december végén félbe-
maradt vasúti sztrájkok. Minden szem 
fi gyelve feléje fordul. Kormánypártja 
és az ellenzék egyaránt várja, hogy 
tekintettel az októberi elnökválasztásra 
kiket választ ezentúl maga köré. Sem 
ő maga, sem közvetlen hívei, sem az 
ellenzék nem képes határozni. Már-
ciusra talán tisztábban látjuk a pártok 
vezéralakjait.

Január-februári kettősszámunkban Magyar-
országról keveset írtam, mondván, hogy onnan 
hál´Istennek semmi nyugtalanító hír nem jutott 
el hozzánk. Az igazság az, hogy miközben Ar-
gentínában nagyon lehangoló volt a belpolitikai 
helyzet, privát életünkben készültünk kará-
csonyra, Szilveszterre, a vakációra, tehát nem is 
igen fi gyeltünk oda. December utolsó napjaiban 
olvastuk ugyan „Médiakarácsony” címmel, hogy 
Orbán Viktor miniszterelnököt magyar politiku-
sok és újságírók erősen kritizálták egy médiatör-
vényjavaslat miatt, ami még életbe sem lépett. 
Miután a támadók nevei nekünk itt Argentínában 
ismeretlenek, egyszerűen napirendre tértünk a 
kellemetlen belpolitikai hír felett. Feltételeztük, 
hogy az ellenzék vérszemet kapott, talált valamit, 
amibe bele lehet kötni.

A vitatott médiatörvényt a nemzetközi baloldal 
kihasználta, hogy megrontsa a Magyar Köztár-
saság hitelét és 2/3 többséggel megválasztott 
középjobb kormányának hírét a világban. Egy bel-
politikai intézkedésből egy nemzetközi politikai 
vitát idéztek elő, amit a világsajtó vezércikkei 
készségesen felkaptak. Mindennek hatására 
Orbán Viktor megjelenése Strasbourgban óriási 
feltűnést keltett. Tudvalevőleg Magyarország 
január 1-jétől átvette a 2011 első felére szóló so-
ros elnökséget az EU élén. Január 19-én Orbán 
magabiztosan mondotta el kitűnő székfoglaló 
beszédét, midőn a szélső baloldali Zöldek pártja, 
Cohn-Bendit vezérlete alatt, leragasztott ajakkal 
tiltakozásának adott botrányos kifejezést. A ma-
gyar miniszterelnök határozottan és öntudatosan 
utasította vissza a támadásokat, ezzel megnyer-
vén a képviselők többségének elismerését. Óriási 
feladatok várnak rá ebben a fél esztendőben. 
Legfőbb feladatai közé tartozik az EU pénz-
ügyeinek egyensúlyban tartását elősegíteni és 
az euró közös pénzegység megerősítése. A mé-
diatörvény kritizálásai alatt a magyar nemzetet 
is megsértették, amit Orbán a legerélyesebben 
visszautasított. A szabályosan megválasztott 
Magyar Köztársaság kormánya nevében kikérte
magának, hogy őt Chávezszel és Lukasenko fe-
hérorosz diktátorokkal hasonlítsák össze. 

Az európai sajtó egy része tárgyilagosan je-
gyezte meg utána, hogy mivel dicsekednek vagy 
bíráskodnak Európa nagy országai, amikor kor-
mányaik mindenütt ellenőrzik a médiát. A szólás-
szabadságot ne tévesszük össze a szabadosság 
erkölcstelen hazugságaival. Sok bosszúság, sok
energia folyt hiába, mert tulajdonképpen a vitá-
zók a törvényt még el sem olvasták. Minden 
végnélküli parlamenti vitának fő oka a tudatlan-
ság vagy információ hiánya. A magyar belpolitika 
ráadásul nem is tartozik az EU parlament hatás-
körébe. A nagy és jelentősebb EU tagországok, 
mint Olaszország vagy Spanyolország zavaros 
médiatörvényein nem vitatkoznak ilyen hossza-
san. A szélső nemzetközi baloldal tulajdonképpen 
irigységgel bírálja egy kis ország demokratikusan 
megválasztott jobboldali kormányát. A poszt-kom-
munista kormányok a „nép” nevében diktáltak és 
most, a „nemzet” szó hangoztatásakor egy dikta-
túra veszélyét vélik felfedezni.



Az elmúlt esztendőben Argentína 
fennállásának 200 évét ünnepelte. 

A bicentenario ünnepi évében nagy 
súlyt fektettek arra, hogy kifejezzék az 

országnak a nemzetiségek iránti jóindulatú, 
befogadó szellemét. Az idén a főváros és a kormány 

kultúrával foglalkozó vezetői újabb nemzetiségi kul-
túrtervvel állottak elő. Áprilisban 
rendeznek egy nagyméretű könyv-
kiállítást, ahol ebben az országban 
élő minden nemzetiség könyvein 
keresztül ismertetné kultúráját.

Felkérték a magyar nagykövetséget, hogy erről a 
magyar kolónia tagjait értesítse. Javasolták, hogy 
főleg az idősebb generációval vegyék fel a kap-
csolatot. Tudják, hogy a bevándorlók leszármazottai 
már nem beszélik, olvassák anyanyelvüket, haláluk 
után pedig gyermekeik hely híján a könyvekkel nem 
tudnak mit kezdeni. A kiállítás-
sal egy alkalmat kínálnak fel 
kultúránk ismertetésére. Az ápri-
lisra tervezett kiállítás után egy 
nemzetközi könyvtárat nyitnak, 
ahol a könyveket megőrzik. 

▼ Hontalan Sasok altábor tagjai

Zaha család

Zombory család

Figyelem!
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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 - DISTRI-
TO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal 
4250, (1636) Olivos, Bs.As. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -15-5703-1800 
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES - CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO 
REGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. www.regosargentina.com.ar
Tel. 4799-4740 -  edibon1@yahoo.com
ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL 
ZRÍNYI - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 4791-3386 
susyfothy@yahoo.com.ar

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA
ARS HUNGARICA KULTÚRA- ÉS ZENETERJESZTŐ CIVIL SZERVEZET - ARS 
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Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4823-9347

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4372-6844
15-5026-4512 

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügyvéd

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

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

- A megjelent írások nem fejezik 
ki szükségszerűen a szerkesztő 
véleményét, és azokért minden 
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- Kéziratokat, fényképeket nem 
őrzünk meg és nem küldünk 
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- Szabályosan gépelt, kijavított, 
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- Hirdetéseket csak a hirdetési díj 
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Hungária Egyesület 1. em. 
Pje. Juncal 4250, Olivos 
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A  Z.I.K.
támogatja 
a magyar

betűt

- Dobosi Szabó Anikó  
- Pejacsevich Alexis
- Luraschiné Földényi Judith
- Dr. Némethy Kesserű Judit

2011:    

Az AMH és az egész 
magyar közösség nevében 

hálásan köszönjük 
adományukat, 
támogatásukat, 
fölülfizetésüket! 

FIGYELMEZTETÉS 
Olvasóink zömének előfizetése márciussal lejár. 
Kérjük, figyeljék a címkéjükön föltüntetett lejárási 
dátumot. Köszönjük!                                                    AMH 
Tel.fax: (54-11) 4711-1242             amagyarhirlap@yahoo.com
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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:
Olvadástól pusztulásig

Havi „HUFImondat”: 
„Nagyon kevés olyan forma van, amivel mindig meg lehet szólalni, 
akár a hétköznapokon, akár ünnepi mulatságban, akár Isten köze-
lében, akár mindentől elhagyatva. Hirtelen nem is tudok mást, mint 
a mi zenénket, a magyar népzenét.”                       (Lovasi András)

A nagy csend után a hangok jönnek 
vissza hozzánk először. Átmenet nélkül 
oly erőképesen szólalnak meg, mint nap-
sütötte reggel a kipihent kis gyermek az 
anyjához. Olyanok, mint ébresztőre vezető 
lármacsengők, amelyek mindig a múltból 
emelkednek ki, s minden elképzelhetőt 
megtesznek hangoskodásukkal, nehogy 
elpárologjon az a hely, ahonnan jövünk, 
elfelejtődjön az, amit mondtunk, és az 
sem, amit eddig sikerült cselekednünk. 

Habár valóban az idő múlása szubjektív 
fogalom, tüstént hozzá igazodva mérjük 
az elteltet, percekkel és órákkal rakjuk ki 
az évek átrepülése tablóját. Már születé-
sünk óta jegyezzük az elmúlásunkat. Mert 
emberek vagyunk. Mert tanakodunk, 
utakat derítünk fel, mert pontosan az el-
múlás a legnagyobb félelmünk.

2011 a rovatunk hetedik évét köszönti s 
fogadja be, mint a példás reggeli anyánk 
a gyermeke hangocskáját. Egy kíván-
csi mosollyal, egy meleg csókkal. Ez a 
hely, ez a tér a miénk! Szavaink lakják 
a papíroldalakat, formát kapnak a szag-
gatott gondolatok, identitást szereznek 
maguknak és messze vágynak, és annál 
még messzebbre jutnak. Védő árnyékot 
vetítenek az időre, megörökítődnek a 
távoli jövőben még meg sem született 
magyarok számára.

Ez az újság manapság a szavak világa 
kincsének menedéke. Itt gyűjtjük egya-
ránt a visszatérő hangokat. A táborozó 
cserkészekét, a táncoslábúakét, a készülő 
tanárokét, s mindezeknek vezetőjét. S 
egyre jobban tudjuk, hogy az elmúltból 
s csak annak ismeréséből-elismeréséből 
tudunk jövőt építeni.

Aki merész és leírja gondját, elméletét, 
felfogását, aki ihletével verset alkot, pró-
zát fogalmaz, aki kiborítja szívét, hogy 
másokat is felébresszen, felvilágosítson, 
az e jövőnk várához cipeli a szikladara-
bot, a téglát. Újságunk viszont a cement, 
ami összeköti a szórvány magyar gondo-
latokat. 

*
Előreláthatólag, az idei év is tartalmas 

lesz, kihívó és izgalmas, különb és megha-
tározó. Persze készülünk, részben sejtjük a 
folytatást, a harcot, másrészt pedig a teljes 
ismeretlen előtt állunk, katonasorban. 
Ki-ki saját fegyverét hordozza. Bibliát, 
kést-kanalat, egyenruhát, zenelemezt-
kottát, fényképezőgépet, ecseteket - vagy 
rosszindulatú aknát… Mi, a HUFI, a sza-
vak hátizsákját vállaljuk, kimondhatatlan 
felelősséggel, hol bátran, hol kétséggel, de 
visszük magunkkal, nektek, tovább.

Ciklikusan körbeforgó országúton ha-
ladunk. Nyakunkon ugyanaz az ismétlő-
dő rutin súlyosodik, de az újjal, a széppel, 
az elgondolkodtatóval fűszerezzük meg. 
A négy évszak is ezt teszi a földdel. A 
befagyott nedvek elolvadnak, hullámzó 
vizek futnak együtt lefelé, s később az 
izzó napsugarak minden egyes cseppet 
pusztulásra kényszerítenek. 

Így van ez a szavakkal is. Felébrednek, 
megolvadnak, kimondatnak - és elpusz-
tulnak. Ellenben ha leírjuk őket, átadjuk 
egymásnak, nemzedékről-nemzedékre: 
egymásba folyhatnak. Így már nem ese-
dékes a megszakadás. 

Minden elképzelést felülmúlja az a tény, 
hogy azért írunk, hogy tudjunk egymásról, 
egymás támaszává váljunk, hogy felelősek 
legyünk egymásért, és hogy mindig, de 
mindig hagyjunk nektek valamit.

Mostani számunk friss, mint az őszre 
tekintő évkezdet, kevésbé fáradt, inkább 
üdébb, egyre több gyermekhanggal pró-
bálja rádöbbentetni a magyarság egészét 
arra, hogy a felmérhetetlen szétszórtság-
ban pattogó lángok egyre számosabbak, s 
lelkiismeretesebb koreográfiára táncolja ki 
magát az, aki saját megrázó élménye útján 
talál rá a hovatartozására.

Többünket a cserkészet kitartó barát-
ságra nevelt, a közös célok kovácsoltak 
össze. Minden különbségünk ellenére 
nem unjuk egymást, ami egymagában 
kétségtelen csoda! Alkossunk élményt, 
minél többet, minél igazibbat a fiatalsá-
gunk számára!

Zólyomi Kati

Az utca vége felöl fényeket firkál a reggel,
s amerre szemem üveglap a sugarakban, 
a nap vonala nagyot loccsan, és felkel.

Álmokat fűz még minden lomb,
ugatás bontja fel a lila ködöt.

Alatta már fellángolt szemafor pislog,
s míg szürke ereken gurul a hangulat,
egyre élénkebb az élet, hangosabb.

Zólyomi K. „Új fény”, 1999.

Anyagtorlódás folytán most térünk vissza a tavaly decemberi kará-
csonyi vásár beszámolójára: 

HUNGÁRIA: Karácsonyi Vásár
„Mennyiért egy mosoly?”

Hiába rendeződik évtizedek óta, hiába 
gondoljuk: ennyi az egész - valamennyi 
alkalommal nekilátunk, és újból eljön a 
vége, és megállapíthatjuk, hogy ez is-az 
is különb volt. 

Ezegyszer is így történt, legalábbis 
velem. A vásár, ahogy már kifejeztük, 
egy kirakat, egy társadalmi találkozó, 
egy baráti alapon fejlődő hétvég… Mi 
magyarok másképp látjuk ezt, mint az 
egyre több argentin résztvevő. Nekik 
esetleg még egy kereseti lehetőség, 
számunkra viszont egy decemberenként 
ismétlődő játék… Standokat állítunk fel, 
Mikulást öltöztetünk, és annyi kolbászt, 
hamburgert sütünk, amennyi 
perc szorul a kiválasztott hét-
végbe. A vásár a kolóniánknak 
az évzáró búcsúja. Utána csak 
a család szent Karácsonya, a 
Szilveszteri mulatság, és a nyár 
melege marad hátra. 

A 2010. decemberi vásár 
egész véletlenül nem repült el 
az egekbe. Akkora vihar, szél 
és eső támadta meg, amilyent 
csak az újabban felmelegedett 
planétánk korában láthatunk. 
A zsenge sátrak, a kis rozoga 
asztalok, a madzaggal kifeszí-

tett struktúrák reszkettek az ellenséges 
mennyei szakadás alatt. Félelmetes 
volt! Ki mit tudott, azt védte, azt ölelte 
kapkodásában… A sok apró gyerek 
viszont élvezte, kaland volt számukra. 
Szaladgáltak az aggódó felnőttek közt. 
Imádták! Vajon mennyire útmutató ne-
kik ez a rendezvény? Vajon tanulnak-e a 
csoportmunka láttára? Hány év kell majd 
elteljen, hogy felfogják, hogy ez is majd 
rájuk marad? A vihar elmúlásával olyan 
hideg állt be, hogy a ruhastandok szinte 
mindenüket eladták a fázó társ-kiállítók-
nak. De mégis minden arc mosolygott, 
lankadatlanul tükröződött vissza a jókedv 

az emberekről. Az eszeveszett rohan-
gálás később nagy nyugalommá vált. 
Még a nap is félénken kieresztette 
testéből a délutáni utolsó, de kegyel-
mes sugarait. Fülledt meleg neheze-
dett a földre.

Előrelátható volt: a 3. nap gond-
mentesen zajlott. Hűvös levegő biz-
tatta a vásárló tábort, a kisgyerekek 
szülei pedig várták a hagyományos 
Mikulás megjelenését. A Regös 
táncosai szorgalmasan dolgoztak, 
hol „csalamádés frankfurtereket”, 
hol habosra csapolt sörpoharakat, 
avagy a három „karácsonyi kosár” 
megnyeréséhez való sorsjegyeket 
adták el. Lázas volt a hangulat. „Vá-
sárvasárnapi”. Zsúfolásig megtelt 
a teniszpálya területe, mint minden 
évben. Volt szakos lelkületű magyar 
néptánc, a javából. A megszokott 
rövidke táncház is. 

De azért az idén máson járt az 
eszem, míg a sorsjegyeladással fog-
lalkoztam jómagam is. Nem az el-
adás érdekelt egymagában, hanem 
az, hogy minden ember valami mást 
is kapjon tőlünk: egy kedves mo-
solyt, egy ölelést, egy szeretetteljes 
kézfogást, egy „házigazdához” illő 
kezelést! Bocsánat? Egy mosolyért itt 
a szívem! Mert nem csak pénz forog 
a kezünkben ilyenkor. Hiszen a pénz 

▲ repül a sátor,        ▼  ázik a stand
megy s jön, de a kapcsolatteremtés nem 
mindig adódik! S mivel a vásár elvileg 
felületes megmozdulás, alatta használhat-
juk ki az előre nem beiktatott alkalmakat. 
Vagyis mosolyért kedves hozzájárulást 
kapunk, táncért új jelentkezőket, tapsért 
ismétlést, kedvességért kedvességet! És 
senki sem tisztázza: mennyibe kerül egy 
mosoly? Utána, jó drágán vehetsz egy 
bejglit, egy porcelántányért vagy egy 
hímzett blúzikát. A lényeg, nehogy ez a 
mosoly észrevétlenül elpárologjon az eső 
utáni teniszpályáról.

Zólyomi Kati

A Magyarországról érkezett Mikulás és a sok kisgyerek

Nagy nyüzsgés a vihar után...
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A cserkésztisztek őrse mindig talál okot és 
alkalmat egy értékes gyülekezőre! Néhány 
hete asztal köré helyezkedve beszélgetett a 
sikeresen lezajlott brazíliai kerületi jubileu-
mi táborban történtekről. Az egyre jobban 
beidegződött cserkész munkacsoport neki-

magunkkal az ismeretlen, a bizonytalan felé, 
mint a többi ember körülöttünk. Végtelen-
nek tűnt a háromszáz méteres gyaloglás. 
A végállomás is hasonló módon piszkos 
volt. Az utolsó délutáni napsugarak szembe 
vakítottak, és a peronok legvégső sorában 
találtuk meg a vállalatunkét. Amint meg-
pillantottam a zöldnyakkendős „szektánk” 
tagjait és az első ismerőst, jelenlétük azon-
nal megnyugtatott. Elgondolkodtam…

Mit is jelentünk egymás számára? Csa-
ládot? Legközelibb barátot? Biztonságot? 
Nyugalmat? Tisztaságot? Tisztességet? 
Rendet? Az élet javát? Igen - de még mind-
ennél többet is! Oázis vagyunk még mindig, 
a sokszor eltaszító világdzsungel kellős kö-
zepében! Adjunk hálát a Jóistennek érte! Vi-
gyázzunk erre, a mi szép szigetünkre! Ezen 
töprengtem, míg a kétemeletes, nagykerekű, 
modern busz kikanyarodott a szemünk elől. 

Így indult el a drága dalos cserkészeink-
kel megpakolt álomjárat!                   (ZK)

Jóságos Atya-
úristen! Nemrég 
vittük ki gyer-

mekeinket Ezeizára, amikor még 13-14 
évesen a rövid, három hónapos magyar-
országi útjukra indultak el. Azonban 
most februárban, amikor ezt írom, 
már az egyéves Zrínyi Ifjúsági Kör és 
a KMCSSZ-Balassi Bálint kollégium 
ösztöndíját élvezve járnak az órákra 
- 18 évesen!

Hát igen! Telnek-múlnak az évek, 
lányaink már majdnem felnőttek, ön-
állósodnak, és saját sorsukat rajzolják 
odaát, ahonnan nagyszüleik jóval több 
mint fél évszázaddal ezelőtt az elmene-
külésre lettek ítélve. 

Gröber Stefi őv., Jeffrey-Fóthy Te-
réz őv., Mattiauda-Zólyomi Luncsi 
őv. és Zaha Pauli őv.: levizsgáztak, 
érettségiztek, és leírhatatlan izgatottság-
gal szálltak fel január 31-én a British 
Airways gépére! Majdnem egy évig 
lesznek távol itthonról. 

A tizenegy hónap számos eredményt 
kapcsol majd a 
hátukra. Tapasz-
talatot, élményt,
izgalmat, a mű-
v e l t s é g  e g y -
néhány fokát, 
és az egyik leg-
k i m a g a s l ó b b 
célunk egyikét: 
magyar beszédük 
lényegesebben 
magasabb szintű 
elsajátítását!

Rövid sorok már mentek-jöttek, de 
azért várjuk az alkalmi részletes leve-
leiket, amelyek tartalmából természete-
sen majd közlünk ebben a rovatban is. A 
HUFI nagyon szerencsés ottlétet kíván a 
négy merész lánykának, azt remélve, hogy 
odaát kitesznek magukért, és tovább-
ra terjesztik az itteni magyar közössé-
günk utazó fiataljainak jó hírnevét! (ZK)

könnyű szervezési munkák szétosztását. 
Visszatekintettünk az eltelt évre, felidéztük 
a sok kedves új, szakmás barátunk itthagyott 
hangulatát (Bürkös zenekar és a Zemplén 
együttes, valamint a Dobroda zenekar és az 
Ilosvai együttes, Écsi Gyöngyi és lánya…), 
átszemléltük (megelégedetten) a tavalyi 
fellépéseink sikerét, de a legjobban a barát-
ságunk fontosságáért emeltük habosszélű 
poharainkat!

Velünk tartott 
volt tánckollé-
gánk, Espino-
sané Benkő Teri 
is, drága-pici-
szép Ignác-Na-
cho kisfiával, 
ak ik  néhány 
hétre családi 
és barátláto-
gatásra jöttek 
át „otthonról”, 
Magyarország-
ról. 

Amióta e sorokat írtam, megtörtént első 
táncedzésünk is! Hajrá! Mert még sokat 
fogtok felölünk olvasni, hallani!         (ZK)

B U E N O S  A I R E S - I  M A G YA R  N É P TÁ N C M O Z G A LO MZ I K h í r  -  Z I K U J D O N S Á G

Regös kamaraegyüttes vacsorája
Lehet, hogy tévedek, hogy elfogult 

vagyok; lehet, hogy szenvedélyem ereje 
egy hiedelem s annak világát hozta létre 
bennem. Mert azt állítom (nem egyedül), 
hogy túl hosszú a nyári leállás, hogy a 
táncoslábúak hiányoljuk egymást, hogy 
már régen nem magányos utat járunk, ha-
nem a megosztott közösségben töltött időt 
választjuk sokminden felett. 

Február csak ébredezik, alighogy sejte-
tődik, és máris kiagyaltuk magunknak az 
összeruccanás alkalmát. Ízletes asado-val 
ünnepeltük meg kedvünket, a nyári csilla-
gok jóváhagyásával. A sült húst jeges sörrel 
öntöztük, s talpaink alá a legszebb népzenét 
varázsoltuk. Már a hajnali madarak éneke 
indított mindnyájunkat tovább, haza, ki-ki 
saját álmai elringatásához. A köztünk való 
hangulat vidám és meggondolt, mint ahogy 
már megtanították Baden Powell követői, 
és az elkövetkező pár év terveit átmor-
zsolva önfeledten, órákhosszat örvendtünk 
egymásnak.

A következő dél-amerikai néptánctalál-
kozó biennále ismét (negyedszer) Buenos 
Airesben rendeződik, 2012-ben, és minden 
részletkérdést összevetve elkezdtük a nem 

Legújabb ösztöndíjcsapatunk!

b.-j.: Zaha Paula, Gröber Stefi, Jeffrey Teréz, 
Mattiauda Luncsi

Indulás Ezeizáról. 
b.-j.: Zaha Sanyiék 
és Paula,  Gröber Bernáték és Stefi, Fóthy Zsuzsi és Teréz, Andrés Mattiauda és szerző Luncsival

KÖRS évnyitó munkavacsora

A brazíliai Jubi előtt…

látott a cserkészév legfontosabb megmoz-
dulásai kidolgozásához. A hagyományos 
VEKI kirándulás 2011-es meglepetéseiről, 
az eljövendő cserkészbál szervezéséről, 
a sokszínű felelősség szétosztásáról, a 
gondokról, az örömökről folyt a szócsere, 

megerősítve a köztük létező, állan-
dóan felújuló baráti kapcsolatot is. 
Szilvássy Lőrinc és Erzsi bébije 
Ágoston is része volt a tárgyalásnak, 
s felváltva járta a pótnagynénik és 
-nagybácsik ölét. 

Az átellenes oldalon lévő írásokban 
pedig a Jubileumi tábor hangulatá-
ból szippanthat magába a kíváncsi 
olvasó… 

És hogy volt előtte?

Buenos Aires gyönyörű, „globalizált”, 
kulturált város. Viszont megdöbbentő a 
benne meghúzódó nyomor, hasonlóképpen 
az egész Dél-Amerikában létező befoga-
dott „szegénység kertjéhez”. A városunk 
magyar cserkészei még egy kaland felé 
hátizsákoltak: a brazíliai Jubileumi tábor-
ra indultak el, boldogan, nagyvárosunk 
sejtelmes, piszkos autóbusz végállomásáról. 
Fájó szívvel, de egyúttal nagy büszkeséggel 
kísértem ki fiamat a találkozó ponthoz. Mert 
én is nagyon mentem volna. Ezegyszer nem 
jött össze…

Sok éve jártam le a Mitre-Retiro és az 
autóbusz végállomás közti távolságot. A sok 
visszatérő érzés megborzongatta gerince-
met. A szenny, a zsibvásár látta, a tolakodó 
embertömeg, a veszély és a közömbösség 
világát vettem ismét tudomásul. 

Mindennek kitéve haladtunk, hátizsákkal, 
csomaggal megpakolva, mintha az összezsu-
gorított, egyetlen értékeinket cipeltük volna 

Teri és Nacho
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AA dél-amerikai Jubitábor szimbolikus 3 zászlaja: argentin, brazil és magyar

▲ A kapuépítmény sokmindent kibír!                                        ▼ Merész akadályverseny...

◄   Jókedv a KÖRS munkavacsoráján! 
b.-j.: fölső sor: Szilvássy Lőrinc és Erzsi, 

Ágostonnal, Budavári Melinda, Lomni-
czy Mátyás; középső sor: Haynal Edith 
háziasszony, Benedek Zsuzsi; alsó sor: 

Haller Ines és szerző

►►►
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SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET
IN MEMORIAM

id. BENEDEK László: 
Született Budapesten, 1936. március 16-án.

Elhunyt Buenos Airesben, 1998. március 17-én.
ifj. BENEDEK László: 

Született Buenos Airesben, 1961. január 20-án.
Elhunyt Budapesten, 2008. március 11-én.

Két kiváló ember, két kiváló családapa, két kiváló 
szakember, két kiváló cserkészvezető. Apja és fia, 
akik mindig hűek maradtak elveikhez, akik életükkel 
igazi példát mutattak. A jóban és a rosszban, nem 
hangos szóval, de a lélekben meggyőződött ember 
csendes, biztos magatartásával, igazságérzetével ta-
nítottatok minket. Köszönjük, hogy ennyit adtatok!

      (Lajtaváryné Benedek Zsuzsi és a HUFI)
Emlékezzünk együtt!

Még egy dél-amerikai Jubileumi tábor. 
Újra találkoztak a dél-amerikai cserké-
szek. A „Gödöllő” Fiú-altáborunkban 
43 cserkész vett részt, zömével brazíliai 
és argentin. De volt még közöttünk 3 
német, 1 USA-i, és 1 Mexikóból érkezett 
cserkész is! Ettől színesebb és érdekesebb 
lett a táborunk, hiszen mindenki láthatott, 
megismerhetett más országokból érkező 
cserkészeket. 

Az elején kicsit nehezen ment az ismer-
kedés. Volt nyelvprobléma, korkülönb-
ség - de épp ezért vált kihívóbbá a vezetők 
számára az altábori hangulat felépítése. 
Hála az Istennek, a vezetői gárdával nem-
csak egy igazán egységes tábort sikerült 
felépíteni, hanem - kiértékelésünk szerint 
- minden kitűzött célt elértünk a tábor 
folyamán. Sikerült a gyerekeknek olyan 
foglalkozásokat nyújtani, amiken még 
eddig soha nem vettek részt. Tartalmas, 
érdekes dolgok történtek, amelyektől a 
belső kör szellemét támaszthattuk alá. 

2010-ben 100 éves lett a Magyar Cserkészet. Ezt a 
dél-amerikai magyar cserkészek is megünnepeltük, 
idén január 6 és 16 közt, egy hagyományos brazíliai-ar-
gentin jubileumi tábor keretében, amit 5 évente tartunk 
már majdnem 40 éve. São Paulo várostól kb. 250 km 
távolságra, egy szép eukaliptusz és fenyőerdőben tábo-
roztunk. A tábori életben 8 különböző ország vett részt. 
Argentínából 49-en mentünk, a nagyobbak busszal (36 
órán keresztül…), a kisebbek, jóval kényelmesebben, 
repülőn utaztak oda. 

Kedves brazil testvéreink nemcsak a szervezés javát 
vállalták, hanem, mint mindig, óriás szeretettel fogadtak 
otthonukban és jobbnál jobb programokat készítettek 
nekünk, úgy tábor előtt, mint utána. E két országon 
kívül Németországból, USA-ból, Ausztriából, Chiléből, 
Mexikóból és még messzi Ausztráliából is több magyar 
cserkész gazdagította a táborunkat. 

A zuhogó eső ellenére nagy energiával mindenki neki-
állt felépíteni az otthonát arra a 10 napra. És volt épít-
kezés, de még mennyi!  Három altábori kapu (Fiúk, 

Lányok, Törzs),
az étteremben 
k é n y e l m e s 
ebédlőasztalok, 
és dí jnyertes 
őrsi körletek-
ben  ponyva , 
hátizsáktartó, 
lavórtartó, lat-
rina, tussoló: 
nem hiányzott 
semmi! De már 

a tábor első napja előtt is a legtöbb vezető kiutazott, hogy 
nekilásson az építkezésnek, főképpen a konyha körül, 
ami 120+ emberre kellett felkészüljön, és ahol aztán fino-
mabbnál finomabb ennivalót főzött ragályos jó kedvvel 
a fáradhatatlan főszakács hűséges segítőivel. 

Végig tartott az általános jókedv és vidámság. Úgy a 
fiú, mint a lányaltáborban nagyon jó összhangban dol-
gozott a sok vezető, és ez tükröződött a szuper altábori 
programokban és a gyerekek arcán. A kisebbek, habár 
az első napoknak sok építkezésétől és a kevés játéktól 
kissé megijedtek, a tábor végére egyöntetűen megállapí-
tották, hogy ez volt az egyik legjobb táboruk. Hangulatos 
tábortüzek, szép kézügyességi tárgyak készítése, esti 
riadó, csendes percek… A vezetők munkája és fáradsága 
megérte! 

Az eső nem állt el, viszont ez nem akadályozta, hogy 
véghezvihessük a betervezett programokat. Jellemző volt 
a tutajépítés. A 100 éves magyar cserkészet keretében az 
1913-as Vági tutajútról emlékeztünk meg. Csoportokra 
felosztva nyolc 12 személyes tutajt építettünk, amiket 
azután ki is próbáltunk a táborhely-közeli tóban. Már 
építkezés közben nagyon fenyegetett a vihar. A tópartról 
körös-körül látni lehetett a zuhét; nálunk sütött a nap. 

Ahogy lezajlott a verseny és partra érkezett az utolsó 
tutaj, nyomban leszakadt az ég. Viszont ez se mosta el 
a jó hangulatot: a zápor alatt nekiálltunk népijátékozni, 
amíg a buszvezetőre vártunk, hogy visszavigyen a tá-
borhelyre. 

Végig kísért minket a Jóisten, az, aki ilyenkor mindig 
velünk szokott lenni, és nem csak az időjárásban. Habár 
több pók és egyéb bogárcsípéssel kellett bajlódjon a 
kedves tábori orvosunk és ápolóink, a legjobban egy ya-
rará mérges kígyócsípés ijesztett meg. Ez a táborhelytől 
pár km-re történt a portya első napján, amikor az egyik 
vezetőnk, Yamashita Szabó Yuri elindult a domb tete-
jére, ahol állomást kellett állnia, hogy a kisebb őrsöket 
fogadja. A sok eső miatt az ösvény nagyon be volt nőve 
és Yuri nem láthatta a kígyót, ami rögtön mindkét lábát 
megcsípte. Szerencsére gyorsan reagált és a domb alján 
több vezetővel találkozott, akiknek segítségével leállított 
egy autót és kórházba jutott. Pár órán belül megkapta 
a kezelést az alkalmas szérummal, és habár két hétig 
kórházban kellett feküdnie és egy tábor utáni személyes 
programról le kellett maradnia, boldogok vagyunk, hogy 
már túl van a veszélyen.

Ennek következtében még a sok eső elle-
nére is végig magas szinten maradt meg 
a hangulat! 

*
Egy-két esetet mesélek, hogy vala-

mennyire bele tudjátok élni magatokat a 
hangulatunkba: 

„Sötét viharos este… hajnali 3-kor 
támadják Gödöllő városát… a bombá-
zástól (tűzijáték) a gyerekek felébred-
nek és látják: az őrsvezetőik nincsenek a 
sátrukban!… Elvitték őket az oroszok… 
a bombák úgy megvilágították az eget, 
hogy a zárt éjszakai sötétség dacára tisztán 
láthatta mindenki, ki állt mellette min-
denegyes robbanás után, 2 másodpercen 
keresztül… De az esővihar nem állította le 
a fiúkat. Miután nagy nehezen megtalálták 
az őv-ket, (hiszen a sok bombafüst ho-
mályosította a látást), semmilyen félelem 

sem állította meg őket. Minden őrs 
kiszabadította őrsvezetőjét! Miután 
kikötözték őket és elsősegélyt nyúj-
tottak nekik, egyszerre messzebb 
lehetett valamit látni… két árnyékot… 
az altábori kapunkra két vezetőnket 
felakasztották az oroszok. Közben az 
egyik orosz még mindig bombázta 
kapunkat, és fegyverekkel fenyegette 
a magyarokat… Nagyobbik őrsök 
nekiindultak segíteni a két felakasztott 
vezetőn és elkergetni az oroszokat a 
táborunkból… Miután közösen meg-
védtük az altábort és kiszabadítottuk 

vezetőinket, jó vizesen elmentünk ismét 
aludni… de egész nagy nyugalomban 
és nyugodt lélekkel, hogy ilyen nehéz 
helyzetben sikerült együtt megvédeni tá-
borunkat és megmenteni testvéreinket”.

*
De miért ennyire álltak ki együtt összes 

altábori testvéreink?
„Előző este, szokatlan csendben ültünk 

le a tűz köré… egy nagyon megrázó pilla-
nat következett: beleéltük magunkat egy 
valóban fájdalmas és érzést keltő mesébe. 
Mindenki része volt ennek, s nemcsak a 
vezetők, hanem minden egyes fiatal tag is 
libabőrös lett és elérzékenyült. A 12 éves, 
és a 28 éves is… az egyik nehézséget 
legyőztük: korkülönbség? Ilyenkor csak 
egyre jöhettünk rá: nincsenek határok 
(kivéve, ha magunk elé képzeljük őket) 
és nincsenek korkülönbségek sem… mert 
egyszerre tudtunk érezni. Valami nagyon 
erős érzés kötött össze minket. Oly erős, 
hogy attól a perctől kezdve rájöttünk, 
mennyire más és szép, amikor ennyi 
cserkésztestvér együtt érez, együtt álmo-
dozik, együtt éli át a nehéz és fájdalmas 
pillanatokat…”

Egyik fő célunk a vezetőkkel az volt, 
hogy mindenki „csoportosan” gondolkoz-
zon. Egy valakinek a sikere az egész altá-
bor sikerét kell jelentse. Ha viszont valaki 
nem úgy cselekszik, mint ahogy kellene, 
akkor ez az egész altábor kárára megy. 
Ezt a tábor végére elértük, megértettük 

SZÉP ÉLET…

Sok embernek rengeteg munkájába telt, hogy a tábor 
ilyen jól sikerüljön. Személyesen nagyon köszönöm 
a szülőknek, akik az oly szükséges munkával köz-
reműködtek, mint pl. az utazási engedélyek után járni, 
és különösképpen Zaháné Alexandrának, aki sok órát 
rászánt arra, hogy a személyi adatokat összefoglalja és az 
anyagi helyzetet elrendezze. Köszönöm továbbá a brazil 
vezetőknek, cserkészeknek és családjaiknak, hogy 
annyit dolgoztak, hogy minden terv szerint történjen. 
Úgyszintén köszönöm az összes fiatal vezetőnek, akik 
a legjobb hozzáállásukkal segítettek, hogy a hangulat 
állandóan jó legyen, és akik évközben is, szombatról-
szombatra, teljes energiájukat bevetik, hogy a fiatalabb

vezetők-
nek és a 
gyerekek-
nek to-
vábbadják 
a cser-
készet 
eszméjét. 
Szép élet 
a cser-
készélet.
Reméljük, 
hogy 5 év 
múlva, a 
következő 

dél-amerikai jubitáborunkban, még több országból 
vesznek majd részt magyar cserkészek, hogy továbbra is 
egymástól tanuljunk, egymást gazdagítsuk. És reméljük, 
a következő 100 év alatt is ugyan ilyen jó hangulatban 
táborozhatunk tovább!                  Haynal Edith, cst.

39.sz. Magyarok Nagyasszonya lcscs.
Buenos Aires

Jutábor: visszatekintő gondataim mindenkivel. Ez volt az egyik legnagyobb 
tanulság! Ilyen szempontból fontos fela-
data volt az őrsvezetőknek is, akik nagyon 
ügyesen és tudatosan vezették őrseiket. 
Ennek különösen örülök.

*
Végül a lányokkal való kapcsolatról is 

mesélhetek…
Elloptuk (nem egyszer) lobogójukat, 

egy nagy, másfél méteres árkot ástunk 
a kapujuk bejárata elé, (úgy, hogy az 
„őrségük” nem is vette észre), és még sok 
más huncutkodás is akadt… Azért volt 
aztán dallamos szerenád is, közös főzés, 
és az állandó csábítás is jelen volt végig. 

Szerelmek? Hát - lehet, hogy voltak… 
noha eléggé titkosan cselekedtek a ta-
gok! De elárulták érzésüket ahányszor 
a tábortűz vége felé a lányokkal együtt 
énekeltük a különböző lassú és romanti-
kus népdalokat… „Hej, a titkos szerelem, 
titkosan kezdődik” és a „Fehér fuszulyka 
virág” szövege elárulhatott sok mindent…

Bonapartian Edi st.
18.sz. Bartók Béla cscs.

A Gödöllő altábor parancsnoka►►►

Épül a leánytábor kapuja

Még a konyha is egy eredeti cserkészies építmény! b.-j.: Pedro 
Marques da Silva (a São Pauló-i Magyar Ház elnöke) főszakács,   
Puskás Angélika, Jeszensky Alessandra, Vargha Carolina

Elkészült a tutaj - mehetünk a vízre!

Szerző és Lomniczy Mátyás körzeti pk. 
repülőn indulnak a kicsikkel

Kihívás: saját őrsi körletet építeni az őserdőben!

Énekelve játszani
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Tisztelt olvasó! Itt Zóka!
Dr. Espinosané Benkő Teri és fiacskája Nacho itt 

vannak Buenos Airesben! Ez a „leutazás-hazautazás” 
igen felbolygatta szeretett barátunk, „exportált” tudó-
sítónk életét. 

Majdnem egy egész év-
tizede, hogy a Benkő-Honfi 
család nem ül asztalhoz 
teljes egészben. Aranka 
mama-nagymama nem fér 
a bőrébe az örömtől. Gyer-
mekeit Terit, Cilit, Etelt és 
Sanyit élvezi! És az első 
gyönyörű unokáját!

Terinek is felülmúlhatat-
lan napok ezek, amelyek 
alatt csak azt kérjük tőle, 
hogy élvezze, ne mulasszon 
el egy percet sem.

Ezért az áprilisi számban majd elmeséli, hogy élte át 
ezt a látogatást, az ő esetében az első, hosszú négy év 
után. Míg kivárjuk beszámolóját, a legjobbakat kíván-
juk neki! 

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

A nyelv rejtetten 
mindenre emlékszik

A HKK könyvtár 
március 4-én 

újból megkezdi 
ügyfélfogadását (19-21 óra)

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

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

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 

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250  
(1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

„ MAGYAR ” 
ÉLETÜNK SZÍNEI

Budapesti tudósítóink: 
Espinosané Dr. Benkő Teri cst. és 

Espinosa José Vicente st.

Nacho Sanyi nagybácsi ölében

A nyelvet általában úgy tekintjük, mint egy eszközt 
a kommunikációhoz, a nyelv által tudjuk kifejezni kí-
vánságainkat, örömeinket, félelmeinket, kételyeinket. 
Az emberiség legnagyobb szükséglete e földön a 
kommunikáció. Nélküle a magány megölne minket. 
Minél több nyelvet tudunk, annál kényelmesebben, 
magabiztosabban tudunk mozogni a világban. A nyelv: 
valódi kincs! 

De valaha elgondolkoztunk-e azon, hogy a nyelv 
sokkal több ennél? Minden nép nyelvében évezredek 
története szunnyad. Kik vagyunk, honnan jöttünk, 
kikkel érintkeztünk, mit tanultunk időtlen időkön át 
- ezekre a kérdésekre egy nyelvész pontosan felelni 
tud. Miért? Mert a nyelv rejtetten mindenre emlékszik, 
fölveszi magába a múlt elfelejtett történeteit, szokásait, 
és ezek tovább bujkálnak benne. 

Érdekes, például, elgondolkozni a gyermekdalok 
szövegén. Emlékezzünk vissza gyermekkorunk 
néhány spanyol óvodásnótájára: jópofa kis történetek, 
vagy rímek, szójátékok. 

És a magyar gyermekdalok?
Külföldi kiküldetésbe megy egy magyar család, a 

kissrácot elhelyezik egy helyi iskolában, ahol szépen 
tanulgat az első osztályban. Egyszer csak hívatja az 
apukát a tanítónéni, hogy gond van, beszélniük kéne... 
Megy az apuka, kérdi mi a gáz?

A tanerő mutat egy rajzot, és mondja:
- Nézze, a gyerek rajzolt egy nagyon szép kis gólyát, 

de összevissza van kaszabolva a lába és ömlik belőle 
a vér!

- Oh, ne is törődjön vele, van nálunk, magyaroknál 
egy mondóka a gólyáról, aminek megvágta a lábát a 
török gyerek, a magyar meg gyógyítja...

- No ezt még elfogadom, de mivel magyarázza ezt 
itt?! - Majd elővesz egy fekete madarat, aminek nincs 
szeme, és a szemgödréből ömlik a vér…

-ÁÁÁÁ - valószínűleg a csip-csip-csóka, vak varjúcs-
ka mondóka lehet az alapja, nem probléma...

- És ezt a tehénkét, miért rajzolja megcsonkítva a 
gyerek?

-Boci-boci tarka, se füle, se farka - kezdi az apa, de 
a tanerő rászól:

- Mondja kérem! Maguknak magyaroknak van olyan 
mondókájuk, ami nem megcsonkításról, vérengzésről, 
vagy ölésről szól?

- Hogyne kérem! Süss fel, nap, fényes nap, kertek 
alatt a ludaink... -- azt a mindenét!!!

*
Elgondolkoztató... Minden, amit a nyelven keresz-

tül kifejezünk, a nótáink, szólásmondásaink, azok 
megőrzik az őskorok emlékeit, a népek sorsát, az 
életkörülményeit. Egyértelmű, hogy a törökkor olyan 
kegyetlenül bánt a magyar néppel, hogy a darabolás-
kaszabolás mindennapi tény volt, és szerepel is mint 
valami természetes a napi rendben, még a gyermek-
dalokban is.

Nézzünk bele egy kicsit a szólásmondások világába. 
Ezekben is mennyi minden rejlik:

Aki másnak vermet ás, maga esik bele: A halászat, 
vadászat, madarászat mindegyik ősfoglalkozás. Nagy 
óvatosságot, furfangot követelő mesterség volt, hiszen 
vadászati szerszámaik sem voltak. Nagy ravaszság 
kellett, hogy a vadat megejthessék. Ezért ma a sza-
vak már eltértek eredeti használatkörüktől, és a nem 
egészen erkölcsös úton való célratörés vagy a másnak 
bajszerzés jelentésére vonatkozik. A prémes vad meg-
ejtésének egyik módja volt, hogy kilesték a szokott 
útját és ott mély lukat ástak (farkasvermet), amelyet 
ágakkal befedtek.

Most már bottal ütheted a nyomát: Ezt mondjuk 
arra, aki hiába üldöz valakit, de el nem érheti, mert 
az már elmenekült előle. A hajtók szokták bottal ütni 
a bokrot, hogy a vadat felzavarják, s hálóra vagy 
puskacső elé hajtsák. 

A fogát feni valaki ellen (rosszat akar valakinek): 
Ez abból a vadászmegfigyelésből ered, hogy a dühös 
vadkan fogát csattogtatja.

Megkergült (megbolondult): Ez a kifejezés a pa-
raszti életből származik. A kergeség a juhok veszedel-
mes betegsége. Egy féreg a juh agyába jut, nyomást 
gyakorol az agyra, ami miatt a juh egyoldalúan forog, 
kereng.

Kitették a szűrét (egy lány visszautasít egy fiút): Ez 
egy régi, ma már kihalt népszokásból ered. A legény 
cifraszűrben ment leánynézőbe. A konyhában fel-
akasztotta szűrét és ő bement beszélgetni a házbeliek-
kel. Ha távozáskor látta, hogy a szűr le van akasztva 
a szögről és az eresz alatt van, akkor oda többet nem 
mehetett vissza.

Minden hájjal megkent: Mennyit halljuk ezt még 
ma is olyan valakire vonatkozólag, aki ravaszsággal, 
gonoszsággal próbál többet elérni. Ez a boszorkányság 
korára vall (1100-as évek). A boszorkány a néphit 
szerint olyan nő (később akár férfi), aki természetfe-
letti, démoni képességekkel rendelkezik, és rosszat, be-
tegséget, pusztulást hoz. Ahhoz, hogy az ördöghöz kö-
zeledhessen, mindenféle zsírral be kellett kenje magát. 

Elkallódik (ide-oda hányva, gondatlanság miatt 
elvész valami): Ezt a szólást is sokat halljuk. De soha 
el nem gondolkoztam azon, hogy honnan is ered, nem
tudtam, mi egy kalló vagy egy kallómalom. Nem tud-
tam, hogy az ipari élet is jelen van szólásmondásaink-
ban. Most már tudom, hogy a kalló a gyapjúszövet 
anyagok nedves állapotban való mechanikai tömörí-
tésére szolgáló, vízi energiával működő gép, amely 
a vízikerék forgó mozgását egy erős emelő, lendítő 
karokkal felszerelt tüskés főtengely segítségével súlyos 
ütőfejek ritmikus felemelésére, ill. leejtésére hasznosí-
tott. Ettől a gyapjúszálak összezsugorodnak, a szövet 
széltében-hosszában összemegy, egyszersmind vasta-
gabb, tömöttebb lesz. Így kellett a posztót kallózni. 

Az elkallódik arra vonatkozott, ami a kallott posz-
tóból eltűnt. Ma már sokan ezt nem is tudják, de ha 
valamit nagyon keresünk, akkor azért nagyot sóhajtunk 
és mérgelődünk: „Elkallódott a Hírlapom! Hol van? 
Hova tetted?” - de nem gondolunk posztóra…

Ha ezeket az öntudatlanul használt szólásokat tuda-
tossá tesszük, akkor történelmünket is jobban megis-
merjük. Tudni fogjuk, kik vagyunk. Honnan jövünk. 
Nagyon izgalmas, ugye?

*
Ami az íróasztalon maradt:

Keressünk olyan közmondásokat, amelyek spanyol-
ban is megvannak. Találsz-e te is példákat?
• Ajándék lónak ne nézd a fogát. (A caballo regalado 

no se le miran los dientes)
• Kevés szóból is ért az okos. (A buen entendedor, pocas 

palabras)
• Ahány ház, annyi szokás. (Cada casa es un mundo)
• Több szem többet lát. (Más ven cuatro ojos que dos).

Forrás: Szokásmondások, Nyelvünk művelődéstörténeti 
emlékei, Kertész Manó. Helikon Kiadó. Magyar Néprajzi 
Lexikon

Iskolakezdetre készülve - csiszoljuk agyunkat!

Hírneves idegorvos
Tudva, hogy azonos számok mindig 
azonos betűket jelentenek, töltsd 
ki a mellékelt rejtvényhálót úgy, 
hogy a függőleges oszlopokban 
értelmes szavak alakuljanak ki! 
Ha jól dolgoztál, akkor a kiemelt 
vízszintes sorban egy világhírű 
osztrák idegorvos és pszichiáter 
nevét kapod végső megfejtésként.
Segítségül annyit elárulunk: 
3=Z, 7=P, 9=K, 12=Y, 15=T, 
18=L és 20=A.

Készítette: Prof. Hadnagy Sándor

(megfejtés következő számunkban)

Jubiképgaléria (folyt.)

▲ Volt bizony fegyelem…             ▼... de játszás is bőven!

A szép élményeket a (majdnem) 
mindennapi eső sem csökkenthette!
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Carta mensual desde HUNGRÍA
Queridos Amigos:

Ya les he comen-
tado que encuentro 
similitudes entre 
la idiosincrasia de 
los argentinos y la 
de los húngaros. 
A los dos pueblos 

les encanta festejar, bailar, comer 
mucho, le dan mucha importancia a 
la familia, les gusta el buen fútbol (a 
pesar de que este deporte aquí anda 
bastante de capa caída) y, sobre todo, 
ambas naciones son amantes de los 
caballos.

Los antiguos pueblos nómades te-
nían como forma de vida la caza y la 
cría de ganado. Al lado de cada tienda 
había caballos pastando, en los que no 
solamente veían al útil animal domés-
tico, sino al más fiel amigo y compa-
ñero de cacerías. También revestían 
un papel cúltico muy importante, ya 
que se sacrificaban preciosos corceles 
blancos en las hogueras.

Los europeos aún no conocían 
a estos caballos asiáticos cuando 
nuestros ancestros arrasaron monta-
dos en ellos. El temor cundió en la 
población, ya que nuestros guerreros 
eran hábiles jinetes y manejaban sus 
arcos con destreza desde la montura. 
El mayor asombro lo causaban los 
nobles animales.

De a poco fueron adaptándose a una 
vida más sedentaria y pacifica y se 
dedicaron al cultivo y a la cría de los 
equinos. En esos tiempos el animal 
que los acompañaba mantenía las 
características de las razas del este. 
Su altura era menor de la que hoy 
conocemos como mediana. Cabeza 
pequeña y liviana y de mirada feroz. 
Sus patas, fuertes y musculosas. Sus 
colores eran cambiantes, pero su 
mejor característica era la resistencia 
y la poca necesidad de atención y 
cuidado.

Nuestras razas fueron desarrollán-
dose y cambiando a través de nues-
tra historia. Con la invasión de los 
tártaros, gran parte de nuestra tropa 
fue aniquilada y quedó la influencia 
más burda y tosca de los caballos 
mongoles. Sucedió lo contrario du-
rante la predominancia otomana, pues 
con la excelente sangre de las razas 
árabes, nuestros animales fueron 
ennoblecidos.

Más tarde, según las distintas zonas 
del territorio, las caballerizas criaron 

distintos tipos de animales. En la 
Gran Llanura - o Alföld - quedó la 
línea de sangre turca. En Transilvania 
predominó el pequeño animal fuerte 
y duro de la línea mongol y, finalmen-
te, en las caballerizas de la nobleza, 
los animales más apreciados fueron 
la línea de los españoles y sobre todo 
las afamadas razas andaluzas.

También tuvimos una época cuando 
los equinos ingleses fueron importa-
dos a esta tierra. Esta época se calcula 
como la última fase de la historia de 
la cría del ganado equino en Hungría. 
Dura hasta nuestros días.

*
En el siglo XIX, el conde István 

Széchenyi, uno de nuestros más 
grandes patriotas y políticos, llamó 
la atención de la nobleza húngara a la 
importancia de desarrollar y mejorar 
nuestra cría de animales. En 1826 
implantó en nuestro país, a imagen de 
las costumbres inglesas, las carreras 
de caballos, construyendo los prime-
ros hipódromos y fundó la primera 
sociedad de criadores de caballos.

Hungría, en la época de la Monar-
quía Dual Austro-Húngara, fue la 
“encargada” de suplir con animales 
adecuados al regimiento. Esta activi-
dad no se limitaba sólo a la cría, sino 
al entrenamiento cada vez más refi-
nado y profesional de la tropa. Fue 
entonces cuando empezó la época de 
oro de las caballerizas húngaras. 

Durante los años anteriores a la 1ª 
Guerra Mundial, exportamos 53.000 
animales, con una importación míni-
ma - sólo con miras a mejorar la cali-
dad de la cría. Es cuando se empieza 
a criar y a entrenar la famosa línea 
Lipizzaner de Hungría.

Esta situación cambió bastante por 
los avatares de nuestra historia. Antes 
de la 2ª Guerra Mundial, seguimos 
exportando para suplir necesidades 
militares a Alemania, Italia, Rusia, 
Grecia, Bulgaria, Turquía y por su-
puesto Austria. En 1920, con la pérdi-
da de los 2/3 del territorio de nuestro 
país por el Tratado de Trianón, perdi-
mos también la mayoría de nuestros 
haras: de 2,3 millones de animales 
nos quedó apenas 1 millón.

El trabajo y esfuerzo para recuperar 
esta enorme pérdida sigue en pie hoy 
también en los criadores húngaros, 
con la intención de hacer florecer 
nuevamente uno de los mayores 
orgullos de esta patria.

Nuestras razas equinas más famosas:
Árabe-Shagya: surgió del criadero de 

Bábolna, donde a partir de 1816 las yeguas 
(en su mayoría de origen árabe y oriental) 
se aparearon con sementales de pura sangre 
árabes. Su nombre, Shagya, se toma de uno de 
los sementales que definiría las características 
finales de la raza, a saber: 

- La capa principal es de color tordo
- Altura de la cruz: aproximadamente 155 cm 
- Físicamente es un caballo árabe pleno, ya que 
ha mantenido todas las características propias 
de la raza. 

Lipizano: Aunque se lo conoce comúnmen-
te como raza eslovena, fue en las caballerizas 
de los condes Eszterházy y Bertalan Szé-
csényi donde se dedicaron a la cría y de estos 
animales. La región de Lipica (Lipizza), hoy 
Eslovenia, cercana al puerto fronterizo austría-
co-italiano de Trieste, es el lugar de nacimiento 
de esta raza, de donde recibe su nombre. Se 
señala la mitad del siglo XVI como el momento 
en que el Lipizano ve la luz, surgido de los 
cruces realizados entre andaluces, napolitanos 
y árabes, con yeguas Kladruber, Frederiksborg 
e indígenas. Sus características son:

- Altura media: entre 155 y 160 m 
- Cabeza pequeña y cuadrada; de frente ancha
- Cuello robusto, bien insertado y arqueado
- Pecho amplio y profundo
- Cruz ancha y poco pronunciada, grupa re-
donda

- Extremidades muy robustas, musculosas y 
secas
- Nace negro, a medida que pasa el tiempo se  
va poniendo tordo, para finalizar su quinto año 
de vida con un color muy claro.

Nonius: Tuvo su origen durante las guerras 
napoleónicas de finales del siglo XVIII. Según 
se cuenta deriva de un semental conocido con 
el nombre de “Nonius”, nacido en Normandía, 
que llegó a tierras húngaras en 1810. Este pro-
genitor tenía media sangre anglo-normanda. 
Entre sus antepasados se encuentra el más co-
nocido “Furioso-North Star”, con el que tiene 
un gran parecido físico. Un soldado llamado 
Nonius fue capturado por los húngaros y cruzó 
yeguas de diversas razas, incluidas árabes, 
Holsteiners y Lipizanas. Características: 

- Capas principales: negro, bayo y alazán 
tostado
- Altura de la cruz: de 150 a 165 cm
- Cabeza enérgica y de gran expresividad
- Cuello largo y robusto, colocado sobre firmes 
y fuertes hombros
- Cuerpo con grupa muy fuerte
- Extremidades duras, con cuartilla corta
- Su aspecto en general es el de un caballo 
semipesado pero armonioso.

Finalmente, también debo mencionar otras 
razas, como:

El Mezőhegyes, que se ha reproducido cru-
zando Furioso y North Star y lleva el nombre 
del centro de cría donde se originó. El semental 
que fundó la raza Furioso fue un pura sangre 
inglés llamado así: “Furioso”. El fundador de 
la North Star fue un trotón de Norfolk. Desde 
principios de los años sesenta se les ha añadido 
sangre Holstein y Hanoveriana con el fin de 
mejorar la raza, conocida ahora como cruzado 
de Mezőhegyes.

El Kisbér, que también lleva el nombre del 
centro de cría que lo desarrolló, más ligero. El 
semental de origen era de sangre alemana, aun-
que la adición de pura sangre inglés lo ha hecho 
sensacional para el concurso completo.

Así termino esta mini-serie sobre nuestras 
razas de animales. ¡Hasta la próxima!

Anikó de Emődy

Anikó de Emődy, 
Hungría

Biodanza en el Hogar San Esteban
Biodanza significa “danza de la vida” y tiene como 

objetivo conectar a las personas a través de un vínculo 
afectivo natural. Durante las clases se trabaja con tres 
niveles de comunicación: con uno mismo, con el otro 
y con el grupo y están diseñadas para crear un espacio 
en el que conectarse y expresarse es beneficioso para la 
salud, el bienestar y la felicidad. Se utilizan la música, 
el baile, los ejercicios y las caricias, que debidamente 
guiados transforman la experiencia de la vida física 
en algo emocional y positivo.

Biodanza es la actividad en la que con gran entusias-
mo y alegría participan casi en su totalidad los resi-
dentes del Hogar San Esteban. Se realiza gracias a la 
propuesta de la señora Cristina de Zöldi, coordinadora 
de actividades en el Hogar, los miércoles en la mañana, 
bajo la dirección del profesor José Antonio Garro y 
con la cooperación de voluntarias y familiares.

Se invita a todos los familiares y amigos que quieran 
colaborar que participen. Es una experiencia fabulosa, 
que permite abrirse a la vida y al amor, conectarse con 
los seres queridos, encontrarse con el corazón que 
inspira la manera de interactuar y vivir.           (M.B.)

A Sándor Petőfi (1823-1849), nuestro máximo 
poeta de la libertad, muerto en la Guerra de la 

Independencia 1848-1849
¿Quién me comprende?

(Nem ért engem a világ…)

¿Quién me comprende? Son insensatos
Mis versos, mezcla de luz y sombra.
Quiero, y me quieren… ¡Blando destino!
Magiar me siento… ¡Suerte espantosa!

Sólo al recuerdo de mi querida,
Lágrimas dulces mis ojos mojan;
Al ver el hondo mal de mi patria,
Sollozos de ira fieros me ahogan.

La hermosa amiga sobre mi pecho
Vívidas flores tierna coloca;
Sobre mis sienes la patria esclava
Pone de espinas una corona.

Y así camino, triste y alegre,
Vertiendo en cantos, entre la sombra,
Flores risueñas, gotas de sangre,
Llanto que alivia, llanto que encona.

(1846) - Trad. Diego Vicente Tejera
Monumento a Sándor 

Petőfi en La Paz, 
Bolivia (Foto Kurucz)
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A kolónia születésnapjai  - 
CUMPLEAÑOS del mes - MARZO

Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett 
kérésre - közvetlen rokonaikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat 
bejelenteni a Szerk. irodában.
1. Horogh Esteban / Horogh Hernán / Jeffrey Szófi - 2. Horogh 
Zoltán (Santa Fe) - 3. Deák Attila - 4. ifj. Kolb László - 5. id. 
Zaha Sándor - 6. Honfi Katalin / Szabó Mária / Szabó Gyöngyi 
/ Zoroza-Becske Arantxa - 7. Alitisz Bálint / Valeria Mihalik 
de Solís (Sta.Fe) - 8. Bonapartian Edi / Petőcz Éva - 9. Fainé 
Szabados Erzsébet - 10. Besenyi Károly / Foffaniné Tamássy 
Júlia / Krénn Vazulné - 11. Vizcaya Ofelia (öo) - 15. Antrupné 
Szabó Andrea (NO)/ Besenyi Zsófi / Czanyó Péter / ifj. Papp 
Ernő / Papp János Ede - 16. Zoroza-Becske Mikel - 17. Cottely 
Andrea - 18. Haynal Alajos / Keve Miklós / Pejkó Oszkár - 19. 
Pósfay András - 20. Keve Gábor Krisztián / Kozempel Kamilla 
- 22. Szőnyi Ferenc (MO) - 24. Pósfay Mihály - 26. Gátiné 
Czanyó Kata / Haller Cecília / Íjjas Péter / Zilahi-Sebess Zsu-
zsi - 27. Papp Lili / Wenckheim Marianna - 28. Kalmár Lász-
lóné / Kerekes Cili - 31. Gombos Éva (öo) / Kohánszky Kriszti

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!        ¡Feliz cumpleaños!

Entrevista de Armando Torres 
a Dani Bonapartian, en Dubai

- ¿Podés contar tu experiencia en capacitación y ante-
cedentes profesionales?

En febrero de 2006 decidí inscribirme en el Instituto 
Mausi Sebess para la carrera de Cocinero Profesional. 
Al año tuve la posibilidad de comenzar una pasantía 
de 3 meses en el hotel Intercontinental Buenos Aires (5 
estrellas). Finalizada la misma, decidieron contratarme 
en forma efectiva como ayudante de cocina. Trabajé 3 
años ininterrumpidamente en las 3 áreas gastronómicas 
que tiene el hotel: Banquetes, Restaurant Mediterráneo 
y el Restaurant La Terraza del Virrey. Aquí tuve muchas 
oportunidades de capacitación, tanto en cocina, como en 
el manejo de pedidos y costeo de menús.

En julio de 2010 recibí un mail de la bolsa de trabajo 
del Instituto Mausi Sebess anunciando el reclutamiento 
que se iba a realizar en Buenos Aires para la Empresa 
Jumeirah. Por supuesto aproveché la ocasión, envié mi 
C.V. y, al ser convocado, me presenté a las entrevistas. 
Entre las posibilidades laborales que se ofrecían, estaba 
la de trabajar para el único hotel 7 estrellas del mundo, 
el Burj al Arab, por lo cual la motivación crecía a cada 
momento. Luego de 2 entrevistas personales y un examen 
de cocina encabezado por el Chef Ejecutivo del hotel Bab 
Al Yam, perteneciente a la cadena hotelera Jumeirah, con-
firmaron mi contratación para trabajar en el hotel Burj Al 
Arab desde el mes de octubre del 2010. Actualmente estoy 
trabajando en el restaurant Majlis Al Bahar ubicado en la 
playa privada del hotel, exclusiva para clientes, donde se 
preparan principalmente platos mediterráneos.
- ¿Tu especialidad?

Me inclino a la cocina mediterránea en general, ya que 
mayormente trabajé en restaurantes donde se ofrecían 
estas especialidades. Pero siendo descendiente arme-
nio-húngaro, crecí en una casa donde principalmente se 
consumían comidas típicas de estos dos países. Con el 
transcurso del tiempo, me interesaba cada vez más ver 
cómo mi abuela (húngara) preparaba esos platos tan deli-
ciosos. Al haber encontrado mi vocación y comenzar con 
este camino de ser chef, decidí “gourmetizar” algunos de 
esos platos y puedo decir que hoy en día lo logré.
- ¿Cómo es la organización de la cocina de un hotel 7 

estrellas?
Podría decir que el hotel, en todos sus departamentos, 

mantiene una organización impecable. Hay muchos rangos 
y son muy escalonados. Cada colega tiene un puesto o tarea 
a realizar y tiene que centrarse en realizar correctamente 
esa tarea. En el hotel somos más de 1300 empleados. El 
motivo de ser tantos es para darle al huésped la mejor 
experiencia que jamás haya vivido. 

En la cocina, específicamente, hay 11 posiciones: 
 1- Chef Ejecutivo
 2- Sous-Chef Ejecutivo
 3- Chef de cuisine
 4- Sous-Chef
 5- Junior Sous-Chef
 6- Senior Chef de Partie
 7- Chef de Partie
 8- Demi-Chef de Partie
 9- Commis 1

  10- Commis 2
  11- Commis 3

Las tareas de cada chef están bien estipuladas, y siempre 
ante todo uno se reporta a su superior directo. 

La organización de la cocina en general es muy amplia y 
completa. Desde que se recibe la mercadería, hay 2 chefs 
encargados de ingresarla, higienizarla (si hace falta) y 
organizarla en las cámaras frigoríficas que correspondan. 
Cada restaurant por separado tiene que emitir una orden 
de compra o pedido escrito de la mercadería que necesita 

y tiene que retirar. De ahí en más la manipulación de los 
productos y su posterior producción tiene estipulados a sus 
encargados por separado, dependiendo de sus puestos.

Hay 3 factores principales en las que se hace hincapié: 
higiene, calidad y trabajo en equipo. Puedo decir que es 
un orgullo pertenecer a este equipo y lo más importante 
es que si uno tiene interés en prosperar y se compromete 
con su trabajo, las oportunidades de crecimiento aparecen 
y eso no se lo niegan a nadie. 
- ¿Cuántos restaurantes y servicios de gastronomía 

tienen? ¿Qué tipo de cocinas se hacen?
El hotel tiene 6 restaurantes y 3 café-bares. Entre los 

restaurantes se destacan el 
Al Mahara, ubicado bajo el mar, ofreciendo una vista 

subacuática a través de un vitral en forma de acuario. Se 
especializa en preparaciones de pescados y mariscos. 

Al Muntaha, localizado a 200 m de altura, permitiendo 
una vista panorámica de la ciudad de Dubai. Este último 
está ubicado sobre una plataforma voladiza que se extiende 
27 m de cada lado del mástil. Se tiene acceso al mismo 
a través de un elevador panorámico. Ofrece una cocina 
europea contemporánea.

Al Iwan, para las especialidades árabes o cocina de 
medio-oriente.

Junsui, cocina oriental-asiática.
Bab al Yam, cocina internacional.
Majlis Al Bahar, cocina mediterránea, ofreciendo cenas 

románticas en la playa.
Skyview Bar.
Sahn Eddar.
Juna Lounge.

- ¿Qué diferencia a un servicio 7 de estrellas de uno de 
5 estrellas?

Se puede decir que este hotel le ofrece al huésped todas 
las comodidades posibles desde que llama pidiendo una 
reserva. El hotel le organiza todo: reserva de pasajes para 
su vuelo, recepción en el aeropuerto con dos servicios 
posibles a contratar para ser recogido: a) por un Rolls 
Royce Phantom de 400.000 dólares, b) por el helicóptero 
privado del hotel. Si el huésped escoge el servicio de heli-
cóptero, se lo traslada del aeropuerto directo al helipuerto 
del hotel y de ahí se dirige directamente a su suite, y no 
se tiene que preocupar del check-in, ya que todo se lo 
realiza desde la habitación del huésped. El servicio en 
general sobrepasa la imaginación de cualquier persona, 
es esencialmente un servicio super-personalizado. Lo 
que el huésped pide, lo tiene. Uno de los lemas del hotel 
es: “nunca decir que no”. Se mueve cielo y tierra para 
conseguir lo que el huésped desea, y eso caracteriza al 
hotel del mejor servicio del mundo. 

Por supuesto que la edificación y decoración es única y 
todos los materiales fueron traídos de distintas partes del 
mundo. El hotel tiene literalmente lo mejor, no escatiman 
costos con tal de brindarle al huésped lo mejor que se 
puede ofrecer en el mundo. 

No importa de qué país sea originario el huésped, el 
hotel tiene acceso a más de 400 periódicos de todo el 
mundo, y si el huésped lo requiere, se le hace entrega del 
diario impreso que desee leer en cualquier momento. 

Estos son simples ejemplos entre muchos más servicios 
que ofrece el hotel, y si tengo que nombrar todos sería 
una lista interminable.
- ¿En cuál de ellos estás desempeñándote? ¿Cuál es tu rol?

Como dije anteriormente, estoy trabajando en el res-
taurant Majlis Al Bahar, que se ubica en la playa privada 
del Burj Al Arab. Actualmente soy Commis 1, y estoy 
encargado de la cocina fría, pero este próximo mes co-
mienza mi período de prueba en la cocina caliente, y si mi 
rendimiento es bueno, luego de 6 meses desde la fecha de 
mi contratación ya se abre la posibilidad de ser promovido 
a Demi-Chef de Partie, por lo que estoy muy contento y 
motivado para seguir mostrando mis habilidades en la 
cocina y demostrar que puedo dar cada vez más.
- ¿Cuán difícil fue ingresar? 

Yo creo que la suerte juega un papel muy importante 
en todas las etapas: 
1ª  entrevista para conocer al postulante y su nivel de inglés;
2ª entrevista ya es una charla cara a cara con un repre-
    sentante de Jumeirah;
3ª etapa que consta de un examen práctico de cocina
    tomado por un Chef Ejecutivo de la empresa. 

No puedo decir que fue fácil, pero la predisposición, 
las ganas y el esfuerzo son factores muy importantes en 
la etapa de reclutamiento.
- ¿Hay carrera profesional en el hotel?

Si uno desea puede realizar una carrera profesional en 
“The Emirates’ Academy of Hospitality Management” que 
pertenece a Jumeirah Groups y el cual tiene una asociación 
con “Ecole hôtelière de Lausanne”, la escuela hotelera 
más antigua del mundo. Esta academia ofrece 4 niveles en 

cursos de hospitality management. A los egresados de la 
academia les ofrecen trabajo de medio tiempo o completo, 
por lo cual es una excelente manera de formar parte de la 
gran familia de Jumeirah Group. 
- ¿Cuál fue el aporte de la capacitación en Mausi Sebess?

Yo les puedo decir que el que se recibe en el Instituto 
Mausi Sebess está 100% capacitado para enfrentar todos 
los desafíos que puede presentar la carrera de chef profe-
sional en el mundo. Te dan todas las herramientas que uno 
necesita tener para no sentirse “perdido” en una cocina de 
un hotel 5 estrellas - o 7 estrellas en este caso. Ni mucho 
menos para trabajar en restaurantes de gran nivel, ya sean 
de 1, 2 o 3 estrellas Michelin.

Yo les estoy eternamente agradecido a todos los que 
conforman el Instituto, especialmente a toda la familia Se-
bess, que desde el momento de mi egreso siguieron todos 
mis pasos y ante cualquier duda que me surgía, siempre 
estuvieron para darme su punto de vista y el consejo ade-
cuado para cada situación. Por eso y por todo, ¡GRACIAS!
- ¿De cuántas nacionalidades hay personal trabajando 

en la cocina?
En Jumeirah en general hay más de 104 nacionalidades 

diferentes trabajando para la empresa. En lo que a la cocina 
respecta actualmente hay chefs de más de 15 países, como 
por ejemplo Japón, China, India, Sri Lanka, Indonesia, Fi-
lipinas, Sudáfrica, Italia, Francia y Argentina, entre otros.
- ¿Cómo es la convivencia?

Cuando uno decide venir a trabajar a Dubai tiene que ser 
consciente de que va a trabajar con gente de todo el mun-
do. Por ello, hay que venir sabiendo aceptar las culturas 
y costumbres de todos los colegas que trabajan con uno. 
Todos son muy diferentes y cada uno tiene sus creencias, 
y hay que saber convivir con eso. Se podría decir que 
dentro de la empresa se festeja cada vez que se suma un 
colega de algún nuevo país. Todos se respetan y aceptan 
como son y la verdad es que se vive y se trabaja en paz y 
armonía, y eso es simplemente espectacular.
- ¿Dónde viven? 

Jumeirah tiene unos condominios en diferentes puntos 
de la ciudad de Dubai y a todos sus empleados se les 
ofrece un departamento. Depende de la posición o rango 
del empleado, ese departamento se comparte o no. Tam-
bién tienen un servicio de bus exclusivo de la empresa 
que transporta a los empleados de la residencia al hotel y 
del hotel a la residencia. Jumeirah se preocupa de hasta 
el mínimo detalle para que la experiencia y la estadía en 
Dubai de todos sus empleados sea la mejor.
- Si querés agregar algo (si estás solo, si extrañás, si 

pudiste conocer, etc.)
Como vine a trabajar, la realidad es que no tuve mucho 

tiempo libre como para conocer y viajar por el país, pero 
eso ya vendrá. 

Obviamente que se extraña mucho a toda la familia y 
amigos que quedaron en la Argentina, pero viajé a Dubai 
con varios argentinos, y la realidad es que logramos formar 
una gran familia. Todos nos apoyamos mucho mutuamente 
y eso creo que es de gran ayuda para afrontar los momen-
tos en que uno se pone nostálgico y extraña demasiado a 
su país y a su gente. 

Simplemente quiero agradecerle a toda mi familia y 
amigos por el incondicional apoyo que me dieron desde 
que empecé con este sueño de viajar y trabajar para el 
hotel más lujoso del mundo: el Burj Al Arab. 

¡SIMPLEMENTE, GRACIAS!
(Gentileza P. Sebess)
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Este año se conmemora el bicentenario 
del natalicio del máximo compositor ro-
mántico. Ferenc Liszt (1811-1886), con-
siderado como uno de los más brillantes 
del siglo XIX, será honrado en Hungría 
durante todo este año.

Cuando en París le preguntaron por sus 
orígenes, el músico respondió con “Je suis 
hongrois” - soy húngaro. Orsolya Erdődy, 
directora de la Klassz, la oficina que co-
ordina las actividades del Año Liszt, dijo 
que el compositor romántico “se sentía 
muy orgulloso de ser húngaro”.

El Año Liszt se in-
auguró oficialmente 
en Hungría el 22 de 
enero, en el Día de la 
Cultura Magiar, con 
un concierto de la Fi-
larmónica Nacional de 
Hungría, en colabora-
ción con el afamado 
pianista húngaro Zol-
tán Kocsis.

En su país natal se realizarán varios 
festivales, como el de Miskolc, en el 
Este de Hungría, donde se representará 
Don Sanche, la única ópera compuesta 
por Liszt. También en Miskolc, el pia-
nista ruso Denis Matsuey ofrecerá los 
conciertos de piano de Liszt, justo el día 
de su cumpleaños, el 22 de octubre. Un 
mes antes, estarán en Budapest varios 
pianistas de primer nivel, como el alemán 
Rolf-Dieter Arens, el británico William 
Fong, el estadounidense Charles Rosen 
y el surcoreano Ick-Choo Moon, para 
interpretar un variado repertorio con la 
obra más selecta de Liszt.

“Queremos presentar una imagen 
completa del compositor de las Rapso-
dias húngaras, por lo que también nos 
centraremos en otros aspectos de su obra, 
como los relacionados con la pedagogía 
musical y la música religiosa, que él quiso 
reformar”, relata Erdődy. En este ámbito 
hay que destacar un concierto previsto en 
el Vaticano, el 27 de mayo, ante el Papa 
Benedicto XVI, con la participación de la 
Filarmónica Nacional de Hungría.

También habrá exposiciones como la 
titulada “Liszt y Budapest” y una confe-
rencia internacional con la participación 
de musicólogos, quienes se centrarán en 
la obra del compositor. 

Una de las iniciativas más destacadas 
del Año de Liszt es el Día Mundial 
Liszt, el 22 de octubre, para cuando las 
salas de concierto de todo el mundo lo 
conmemoren con la presentación de su 
oratorio Cristo. Por otra parte, el Gobier-
no húngaro ha decidido rebautizar a partir 
de este año al aeropuerto internacional 
de Budapest con el nombre de “Ferenc 
Liszt”.

Precursor e innovador
Liszt está considerado como uno de los 

pioneros de la “música programática”, los 
“poemas sinfónicos”, que tratan de evocar 
ideas, imágenes extramusicales o estados 
de ánimo. El compositor, precursor del 
recital para piano y considerado también 

el pianista más influyente 
del siglo XIX, fue una de 
las personalidades más 
importantes de su tiem-
po. Aparte de sus logros 
como pianista y director, 
dio clases a más de 400 
alumnos, compuso unas 
350 obras y escribió o co-
laboró en ocho volúme-
nes en prosa, sin contar su 

correspondencia. Además realizó más de 
200 paráfrasis y transcripciones de otros 
compositores para piano.

Fue uno de los innovadores de 
la armonía en el siglo XIX, sobre 
todo en el uso de complicados 
acordes cromáticos. También 
investigó nuevos procedimientos 
musicales con su técnica de varia-
ciones temáticas, como se puede 
apreciar en la Sonata en si menor; 
las sencillas notas del comienzo se 
van transformando para dotar a la 
obra del material temático necesa-
rio. Esta técnica y sus armonías 
cromáticas influyeron en Wagner 
y Richard Strauss. Sus composi-
ciones para piano requerían una 
técnica difícil y revolucionaria 
que otorgó al instrumento un color 
y sonoridades completamente nuevas. 
(Fuente. Informador.com.mx/cultura – Agrade-
cimiento M. Cseszneky)

Ingredientes
Harina 000                       400 gr
Harina integral               100 gr
Levadura fresca               10 gr
Sal                                   12 gr
Gluten                                10 gr
Agua tibia                        325 gr
Aceitunas negras 
         sin carozo 100 gr
Panceta ahumada 
                 picada  100 gr

esgrima  hungária

E L   R I N C Ó N   D E   M A U S I
PAN DE PANCETA Y ACEITUNAS

Preparación
Comenzar salteando la panceta en una sartén sin nada de 

aceite. Dorar hasta obtener un color dorado oscuro. Reservar la 
grasa y la panceta. Cortar las aceitunas en rodajas, reservar.

Colocar en un bol las harinas, la levadura, el gluten, la sal, 
el agua y comenzar a amasar hasta obtener una consistencia 
homogénea. Luego incorporar la grasa de la panceta ya fría, y 
continuar amasando. Al final del amasa-
do incorporar las aceitunas y la panceta 
salteada. Amasar hasta lograr incorporar 
los ingredientes. Dejar fermentar sobre 
una tabla de madera por 1 hora en un 
ambiente cálido, tapado y al abrigo de 
la luz y el aire.

Pasada la hora de fermentación separar bollos de 250 gr, 
darles forma, disponer sobre una placa enharinada y volver a 
dejar fermentar por 1 hora más, tapado en un ambiente cálido. 
Hornear a 190ºC por 45 minutos. Retirar del horno y enfriar 
sobre una rejilla.

Este pan se acompaña muy bien con unos tomates disecados 
en aceite y mozzarella de buffala cortada en rodajas con un 
hilo de aceite de oliva y pimienta.

Tal como lo anunciamos, he aquí un 
resumen del informe sobre el tema 
de la conferencia de la Dra. Edith 
Arany, MD., PhD., en el Círculo 
Literario y Cultural Húngaro el 27 de 
noviembre pdo.: “Diabetes, Tipo 2: 
epidemia mundial” (ver p. SP II de 
nuestro último Nº):

La Dra. Arany nació en la Argentina y 
creció entre nosotros. Se recibió como 
médica en la UBA y, como becaria de 
CONICET, presentó y defendió en 1986 
su tesis doctoral, con medalla de oro. 
En 1989, ya como investigadora de CO-
NICET, ganó una beca posgrado de la 
Fundación Internacional de la Diabetes 
Juvenil para estudiar en London, Ont., 
Canadá. Hace ya 21 años que reside allí. 
Es profesora asociada en la Universidad 
de Western Ontario y tiene su propio la-
boratorio donde investiga la enfermedad 
diabética desde su nueva perspectiva, la 
fase: “Tipo 2”. Trabaja conjuntamente 
con la Asociación Americana y Cana-
diense de Diabetes en contacto con in-
vestigadores de China, la Argentina y de 
USA. Su meta es encontrar la cura de esta 
enfermedad, sin inyectarse diariamente la 
droga tradicional, la Insulina. Con todo su 
equipo de investigadores están aspirando 
a encontrar un remedio a base molecular 
y celular capaz de evitar la enfermedad 
misma, siempre y cuando los pacientes 
mantengan las reglas de una vida sana 
y equilibrada en el plano físico y de la 
nutrición.

El descubridor de la Insulina que salvó 
la vida de millones de pacientes fue Sir 
Frederic Banting, de London, Ont., Ca-
nadá. La diabetes Tipo 1 era considerada 
incurable, hasta que un nuevo investiga-
dor genial, Dr. David Banker (Inglaterra), 
descubrió, en 1980, que la enfermedad 
se puede evitar y curar, con una vida 
apropiada. La diabetes Tipo 1 no es con-
tagiosa, ni hereditaria. Hay millones de 
personas que ignoran que llevan una vida 
con el enorme riesgo de ser portadores de 
diabetes Tipo 2.

Susana Bonczos

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA 
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

*  un deporte moderno *
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 

La FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE 

COLECTIVIDADES 
invita a todas las colectividades 

a integrar el 
“Coro de las Colectividades”

Objetivo: Conformación de un ensam-
ble coral y solistas de la F.A.C., com-
partiendo vocalmente distintas raíces 
musicales y abarcando repertorios de 
las diferentes colectividades. 
Requisitos: 
- Tener una mínima experiencia 
coral
- Edad: Mayores de 18 años y menores 
de 18 años con acompañante mayor 
de edad
Comienzo de los ensayos: Cuando 
se inscriba una cantidad mínima de 
10 personas
Lugar, día y horario de los ensayos: 
A combinar
Directora: Será la Soprano Silvia 
Adriana Joteff, de la colectividad 
búlgara
Inscripción: Quienes deseen inscri-
birse, deben enviar un e-mail con sus 
datos personales a: correofac@gmail.
com con el asunto: CORO

Viña del Mar
Inauguraron en el Campus de la Universidad Andrés Bello una 

exposición que reúne a trascendentales fotógrafos húngaros

J. López (París):

El lema del “Año Liszt” 
es “Je suis hongrois…”

Cuatro artistas capitales 
en la historia de la fotografía 
mundial, además de com-
partir su manera de mirar 
al mundo, son de origen 
húngaro. 

 Se trata de la muestra 
“Huellas de cuatro maes-
tros húngaros: Brassai, 
Robert Capa, André Ker-
tész y L. Moholy-Nagy” or-
ganizada por el Museo Na-
cional de Budapest y que, gracias a la ges-
tión de la Universidad Andrés Bello, fue 
presentado en el Campus Los Castaños de 
esa casa de estudios, en la Ciudad Jardín.  
Desde la clásica foto “Muerte de un Mi-
liciano” de Robert Capa hasta el famoso 
“Tenedor” de André Kertész pudieron ser 

apreciadas en esta exhibición, con entra-
da libre. Otras de igual notoriedad son:
“László and Lucia” de László Moholy-
Nagy y “Pareja en el café Quatre-Sai-
sons”, de Brassai.
(Fuente: La Tercera - Agradecimiento M. 
Cseszneky)

Piano Chickering usado por el compositor, 
expuesto en el Museo Memorial Liszt Ferenc 
(calle Vörösmarty N° 35 esq. Av. Andrássy)

Buenas noticias:
Al cierre de esta edición 

seguía el entrenamiento 
para el pentatlón en el Club 
Hungária: se estaban pre-
parando intensamente para 
viajar a Palms Springs en 

California y participar en el 
1er Campeonato Mundial de 
Pentatlón de este año, entre 
el 24 y 28 de febrero.

Mientras que Ayelén y 
Pamela Zapata se entrenaron en Italia, 
Emanuel Zapata, Jancsi Pereyra y Rafael 
Acosta lo hacían en Buenos Aires, bajo la 
tutela de Csaba Gáspár. El grupo irá a 
EE.UU. acompañado de Zsolt Gáspár, se-
guidor del trabajo de su padre, Csaba Gáspár. 

*
Como es tradicional, se retoman las 
actividades de esgrima en el Club 

HUNGÁRIA el 1er sábado de marzo. 
¡Los esperamos!

Compilado por 
Henriette Várszegi
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

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

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

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

playland park
Centro de entretenimiento

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

 2011. MÁRCIUSI ESEMÉNYNAPTÁR

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

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

Mivel az idén elmarad a hónap 1. vasárnapján rendszeresen 
megtartott mise, kérjük az Olvasókat, figyeljék a fenti Esemény-
naptárban feltüntetett dátumainkat. 

Kimagasló esemény márciusban ft. Böjte Csaba látogatása.

A Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet:
Első magyarnyelvű szolgálat: Nagypéntek, április 22, de. 11 óra.

Utána  minden 3. vasárnap   
 www.lacruzdecristo.com.ar                    cvhefty@yahoo.com.ar

CALENDARIO MARZO 2011
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 10

Abierta todo el año. 
Atendida por su dueño húngaro 

László Jánszky
Cálida atención y trato familiar. 

Gran parque arbolado. 
Pileta de natación. 

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

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

Conózcanos en: 
www.hosterialaesperanza.com.ar

Hostería "La Esperanza" 

Embajada de la
República de 

Hungría 
www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires
Plaza 1726, (C1430DGF) Bs. As. 

(entre Virrey del Pino y La Pampa)
Tel.: +54-11-4553-4646

mission.bue@kum.hu
Embajador

Dr. Pál Varga Koritár
Secretaría argentina:
embajadadehungria@arnetbiz.com.ar
Consulado:   

Virrey del Pino 4045 
(C1430CAM) Bs. As.

Tel.: +54-11-4555-6862
Fax: +54-11-4555-6859

Asuntos consulares: Judit Házi 
consulate.bue@kum.hu

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

Ciudadanía:   Gábor Szarka 
 GSzarka@mfa.gov.hu

Atención: miércoles de 10 a 13 hs.

BIBLIOTECA   HÚNGARA 
en el Club Hungária

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

Después de las vacaciones reabri-
mos el 4 de marzo, de 19 a 21 hs. 

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

Restaurante
CLUB HUNGÁRIA

Pasaje Juncal 4250, Olivos
Concesionario R. Omar Giménez

Abierto todas las noches, excepto lunes. 
Sábados y domingos almuerzo y cena. 

Reservas al:  
4799-8437 y 4711-0144

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

Apoyamos al 
único 

periódico 
húngaro de 

Latinoamérica
Círculo Juvenil Zrínyi

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

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES, 
HERRAMIENTAS DE CORTE 

Y DISPOSITIVOS

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

E-mail: contacto@turul.com.ar

Web:   http://www.turul.com.ar

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

HUNGRÍA EN LA RADIO: 

Sábados 12.30 a 13 hs.: 
AUDICIÓN HÚNGAR A

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

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

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.
Secretaría: Ing. Atilio Rugonyi
Miércoles, jueves y viernes de 

19.30 a 21.30 hs.  Sábados de 15 a 18 hs.
 hungariabuenosaires@gmail.com

A Magyar Református Egyház állandó naptára:
 Istentisztelet a hó 1. és 3. vasárnapján de. 10 órakor

 SUSANA SEBESS

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

Viajes Corporativos
Viajes de Placer

Eventos y Convenciones

FURLONG-FOX

Argentínai Magyar Segélyegylet
SZENT ISTVÁN OTTHON.
Pacífico Rodríguez 6252, Chilavert 

hogarhungaro@hotmail.com                    Tel: 4729-8092 
Átmeneti lábadozásra vagy hosszabb időre hívja otthonába 

honfitársait.  Magyaroknak mindig tartunk fenn helyet!

CIERRE DE NUESTRA 
EDICIÓN DE ABRIL: 

10 de marzo de 2011
(fecha tope para recibir 

material y/o datos 
a publicar)  

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

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

Március 5, szombat: Regös első hivatalos találkozó, évkezdés. 
Cserkészház
Március 12, szombat: kezdődik a ZIK és a cserkészet
Március 12, szombat, 19 óra: Magyar Nemzeti ünnep. Legyünk 
ott mindannyian kolóniánk ünnepélyes évadkezdetén, hogy együtt 
méltón megemlékezzünk 1848-as őseinkről és hőseinkről. Ünnepi 
beszéd Dr. Varga Koritár Pál nagykövet. Szól hozzánk ft. Böjte 
Csaba, aki Dévárol jött látogatóba a Hungária meghívására. Ko-
lóniánk tagjainak megjelenésére - az alkalom fontosságát tekintve 
- feltétlenül számítunk! Hungária díszterem 
Március 13, vasárnap, 12 óra: Böjte Csaba ferences szentmisét 
mond. Ünnepi ebéd. Jelentkezés 4864-7570, 4865-2268, mob. 15-
5114-2033. Mindszentynum
Március 16, szerda, 20 óra: Böjte Csaba testvér munkásságáról és 
eredményeiről tart előadást. Hungária MIK terem, 1.em.

ÁPRILIS
Április 7, csütörtök, 20.30 óra: Ars Hungarica: Onczay Csaba 
és Zoltán (cselló), Leidemann Sylvia (csembaló), Haydn, Vivaldi, 
Lendvay, Kodály és Paganini művekkel. Musicarte XXI. Számozott 
helyek $ 45 (pezsgős koccintással) március 28-tól hétfő-péntek 9-
13 és 15-20, szombat 9-13 óra. Tel: 4779-2021. - 11 de Septiembre 
988, Capital

Sábado, 5 de marzo: Primer encuentro oficial Regös. Casa Scout
Sábado, 12 de marzo: Comienzo del año lectivo del ZIK y acti-
vidades scout
Sábado, 12 de marzo, 19 hs.: Fiesta Nacional de Hungría. Con-
curramos todos en esta importante ocasión, para recordar juntos 
a nuestros antepasados y nuestros héroes. Discurso festivo del 
embajador húngaro, D. Pál Varga Koritár. También hablará el P. 
Csaba Böjte, de Déva, de visita entre nosotros, por invitación del 
Club Hungária. Contamos con la presencia de todos. Salón de actos, 
Club Hungária
Domingo, 13 de marzo, 12 hs.: Misa en húngaro, celebrada por 
el P. franciscano Csaba Böjte. Almuerzo (se ruega anunciarse). 
Mindszentynum
Miércoles, 16 de marzo, 20 hs.: El P. Csaba Böjte hablará sobre 
la obra que preside y los resultados obtenidos. En húngaro. Salón 
MIK, Club Hungária

ABRIL
Jueves, 7 de abril, 20.30 horas: Ars Hungarica: Csaba Onczay y 
Zoltán Onczay (violonchelistas, Hungría), Sylvia Leidemann (clave) 
con obras de Haydn, Vivaldi, Lendvay, Kodály y Paganini, Musicarte 
XXI. Entradas numeradas desde 28 de marzo a $ 45 (incluye brindis 
con champagne), lu-vie 9-13 y 15-20, sáb 9-13 hs. Tel: 4779-2021. 
- 11 de Septiembre 988, Capital GASZTRONÓMIA…

- Pincér, a bécsi szeletem tiszta alkoholszagú. 
A pincér hátralép két lépést, majd megkérdezi: 
- Most is?
Hajópincér a tengeribeteghez: 
- Az ebédjét a kabinba kéri, vagy egyből hajítsam 
át a korláton?
A pincér udvariasan megkérdi a vendéget: 
- Hogy ízlik a sült, uram? 
- Mint szakértő mondom, dicséretre méltó darab. 
- Ön szakács? 
- Nem, cipész vagyok.

¡Hasta la 
próxima!

La gatita y su "mouse"
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