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Évente megemlékezünk Mindszenty József bíborosról halálának hó-
napjában. Benne a főpapot tiszteljük, aki az „emberért élő püspök” volt, 
aki határozott, világos lelki útmutatást nyújtott, aki magát szétosztotta, 
aki követendő eszménnyé vált életével, elmélyült istenkeresésével, Isten 
Igéjének bölcs hirdetésével. Krisztus követése számára mindenek felett 
állt, így tudta az őt ért támadások kereszttüzében megtartani úgy önmagát, 
mint a társadalomra gyakorolt hatását. (HKZS)

Mindszenty József 1892. március 29 – 1975. május 6
„Mint egykoron 
Krisztust Pilátus elé 
hurcolta a tömeg, 
úgy vitték 
Mindszenty bíborost 
a kommunista rend 
népbírósága elé 
Istentagadó latrok…”

(Marschalkó Lajos: 
Egyedül Sztálin ellen,

Katolikus Magyarok 
Vasárnapja, 1949)

Az 1949. február 3-tól 8-ig tartó nagy 
kirakatperben egy testileg-lelkileg a-
gyongyötört embert állítottak a bíróság 
elé, aki minden képtelen vádat beismert. 
Beismerte, hogy hazaáruló, összeesküvő, 
valutacsempész. A világ elszörnyedt. 
Ha lehet így mondani: a hideg végig-
futott az emberiség hátán. Mindszenty 
sorsa, a kirakatper, fogsága és elítélése 
- életfogytiglani börtön - megrázta az 
egész világot. Húsz-egynéhány év múl-
va, nyugati száműzetésben a bíboros így 
emlékezett vissza: „Hosszú nappalokon és 
éjszakákon át, három orvos bevonásával, 
fi zikailag és pszichikailag oly intenzíven 
preparáltak, hogy kijelentéseim és úgy-
nevezett beismeréseim akaratom teljes el-
lenőrzése nélkül történtek. Csak az ítélet 
után, mikor már ismét börtönben voltam, 
tudtam meg, hogy mi mindent vallottam 
be.” De emlékiratainak bevezetőjében 
van egy fi gyelemre méltó mondat, s ez 
talán kálváriája minden részleténél vilá-
gosabban mutatja, mit művelhettek vele 
az ÁVO, a magyar NKVD műhelyeiben: 
„Azt kérdezheti az olvasó, elmondtam-e 
mindent? Válaszom: Előadtam (e könyv-
ben) mindent, csak azt nem részleteztem, 
amit a jóízlés, meg a férfi úi és papi ön-
érzet tilt.”

A prímás perében elítéltek más vádlot-
takat is, akiket a per koncepciójának 
megfelelően a legkülönbözőbb társa-
dalmi rétegekből válogattak ki, azzal a 
céllal, hogy azokat is kompromittálják 
és mint az állam ellenségét üldözzék. 
A vádlott-társaknak vagy természetes, 
hivatalból eredő kapcsolata volt csak 
a prímással, vagy egyáltalán nem volt 
kapcsolata. S egyik vádlott sem vehetett 
részt összeesküvésben, mert összees-
küvés sem volt. Mégis, Mindszentyt 
életfogytiglani fegyházra ítélték. Bara-
nyay Jusztin cisztercita egyetemi tanárt 
(a szerzetesrendek későbbre tervezett 
felszámolásának előkészítéseként) 15 
évi fegyházzal sújtották. Esterházy Pál 
volt földbirtokost, az „összeesküvés” fi -

nanszírozásának vádjával 15 évre, Zakár 
András titkárt 6 évre, Ispánky Bélát, a 
bíboros kitűnő papját életfogytiglanra, 
Tóth László főszerkesztőt 10 évi fegy-
házra, Nagy Miklóst 3 évi börtönre ítél-
ték. Mindannyi ártatlan áldozat. Bűnük 
semmi más, mint hogy a vallásüldözés vi-
haraiban is ragaszkodtak vallásukhoz. A 
Mindszenty-ügy révén a világ megértette 
a kommunizmus lényegét. A világ tudta, 
s az akkor alkotott vélemény mindmáig 
érvényes: a bíboros letartóztatásának nem 
volt törvényes alapja, a vallatás kínvalla-
tás volt, a vád hamis, a per kirakatper és 
az ítélet abszurdum. XII. Pius pápa nagy 
nyilatkozatban kelt a magyar bíboros vé-
delmére s meghurcolását „a vallás iránti 
tisztelet és az emberi méltóság súlyos 
megsértésének” minősítette. A háború 
után ez volt az első eset, a Mindszenty-
per, amely még a nem sokkal azelőtt 
lezajlott prágai kommunista puccsnál 
is jobban megdöbbentette a civilizált 
világot. 
Forrás Felvidék Ma, ka - 2011.2.03. 

 Történelmi visszapillantás:
Nem a Középkorban történt…

Mindszenty bíboros meghurcolása

Kányádi Sándor (1929--):
Valami készül

Elszállt a fecske,
üres a fészke,

de mintha most is
itt ficserészne,

úgy kél a nap, és
úgy jön az este,

mintha még nálunk
volna a fecske.

Még egyelőre
minden a régi,

bár a szúnyog már
bőrét nem félti,

és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok

remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:

itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:

Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.

Folyt. a 2. oldalon

Csapó Endre (Sydney*):

A harmadik nemzetrész
Történelmi képződ-

mény a magyar nem-
zetnek az a része, 
amit többek között 
diaszpórának, szór-
ványmagyarságnak 

is nevezünk. Azért történelmi képződ-
mény, mert az a másfél-kétmillió ma-
gyar, aki a mögöttünk hagyott százva-
lahány évben elhagyta Kárpát-medencei 
otthonát, ezt túlnyomórészt gazdasági 
és politikai okok miatt cselekedte, tehát 
a történelemadta nyomor vagy üldözés 
miatt vált a magyar nemzet veszteségé-
vé. És vált ugyanakkor távoli országok 
nyereségévé. 

Az eltávozottak között volt minden 
rangú, minden lelkületű, minden szán-
dékú fi a-lánya a hazának. Az elvándor-
lás nagy lelki élmény, van, aki könnyen 
veszi, van, akit gyötör a honvágy. Kevés 
a közömbös. A sebeket az idő gyógyít-
gatja, kárpótlást ad a jólét annak, aki 
sikeres a mindennapi küzdelemben. Van-
nak kiugróan szerencsések, gyorsan és 
nagyon meggazdagodottak. Ők felejtik 
el leghamarabb egykori hovatartozá-
sukat, nehogy adni kelljen. Szerencsére 
vannak nemfelejtők, hihetően a több-
ség, akik otthonában él a magyar szó, 
akiknek kell a könyv, és amióta lehet, 
haza is látogatnak, rokonaikat, barátaikat 
felkeresik, járják az országot, segítenek, 
ahol lehet. Az érdemteleneket nem tart-
juk számon.

A szétáramlott nemzetrész nem képez 
együtt élő közösséget, egy-egy temp-
lom vagy magyarház a közelben lakók 

részére elégíti ki az együvé tartozás 
igényét. Létrejöttek nagyobb terüle-
tek (országok) magyarságát összefogó 
szervezetek, szövetségek, kulturális 
fesztiválok. Vannak, akik ellátnak po-
litikai képviseletet, lobby tevékenységet 
a szórványmagyarság érdekében. A ma-
gyar kultúra ápolásában, a rendezvények 
meghirdetésében, hírek, tudnivalók, 
szépirodalom közlésével, nagy szolgá-
latot tettek és tesznek a magyar újságok, 
könyvek és rádiók. 

A szülőhazával a kapcsolat ugyancsak 
történelmi távlatú. A Horthy-korszakban 
hozták létre a Magyarok Világszövet-
ségét a főleg tengerentúlra elvándorolt 
magyarok nemzeti-lelki igényeinek 
kielégítésére. A bolsevista diktatúra 
1945 után megszüntette, majd újjá-
élesztette, politikai szempontjai szerint 
működtette. A rendszerváltoztatás után 
„privatizálták”, társadalmi egyesületként 
szervezték át, és - ha már világszövetség 
- az összmagyarság társadalmi szerve-
zetévé tették. Három régió egyikeként 
máris harmadik harmadra zsugorodott a 
szervezetben a nyugati nemzetrész tere. 
Majd ez a harmadtér is elsorvadt annak 
során, hogy a szervezet tevékenysége 
az elvándoroltak integrálása feladatait 
elhanyagolva politikai ambíciók kielégí-
tésében jeleskedett. Semmi bajunk nincs 
a politikai ambíciókkal a maguk helyén, 
de sem eredetileg, sem újraélesztésekor 
nem ilyen feladatot jelöltek ki a Ma-
gyarok Világszövetsége számára. Lehet, 
hogy maga az elnevezés is sarkallhatta 
az átszerelési szándékot, eredetileg - az 
elnevezéssel ellentétben - az alapítók 
nem minden magyar érdekét kívánták 
állami támogatásban részesíteni, hanem 
csak az elvándoroltakat akarták magyar-
ságukban megtartani.

A végeredmény tehát az, hogy gyakor-
latilag lehetetlenné vált mindaz, amiért 
korábban létrehozták - állami intéz-
ményként - a Világszövetséget. Miután 
önjáró társadalmi szerveződésként indult 
a rendszerváltoztatás után, munkájára 
nem gyakorolhatott felügyeletet a kor-
mányzat, nem kérhette számon az eredeti 
célt. Azt is meg kell mondani, hogy a 
politikai pártokra alapozott kormányok 
egyike sem vetette fel az igényt az 
eredeti feladatok folytatására, azt sem 
fogalmazta meg, hogy milyen szándéka 
lehet az országnak a távol élőkkel. Csu-
pán a politikai tevékenység zavarta a 
kormányokat. 

Létrejött ugyan a Határon Túli Ma-
gyarok Hivatala mint a Miniszterelnöki 
Hivatalt vezető miniszter felügyelete 
alatt működő önállóan gazdálkodó, tel-
jes jogkörrel rendelkező központi hivatal 
1992-ben, kormányrendeletre, ami vé-
gül is - ugyancsak kormányrendeletre -
megszűnt 2006. december 31-én. Ez a 
hivatal elsősorban a Kárpát-medencei 
magyar kisebbség dolgaival foglalko-
zott. Volt ugyan egy nyugatiakkal is 
foglalkozó egyszemélyes ágazata, de 14 
éven keresztül sem tudtuk ténykedésen 
rajtakapni. Eleddig a polgári kormányok 
jóindulatú tétlenséggel viszonyultak, a 
liberalisták viszont elutasítók voltak a 
nyugatiakkal való törődést illetően.
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Bartusz Réka (Felvidék):
Népszámlálási 
turnén az Ifj ú 

Szívek Táncszínház
„Amint elhagyjátok szokásaitokat, ruhátokat, nyelveteket, 

megszűntök lenni azok, akik vagytok.“ 
(Ján Chalupka)

Az Olvasó írja... 

CSAPÓ ENDRE: A HARMADIK NEMZETRÉSZ                               Folyt. az 1. oldalról

A jelenlegi nemzeti kormány meghir-
dette a magyar nemzet határokon átívelő 
újraegyesítésének programját. Ennek a 
nagy jelentőségű szemléletnek a sodrá-
ban jött létre a kettős állampolgárság 
elnyerésének lehetősége szinte mindenki 
számára, aki fel tud mutatni valamilyen 
magyar kötődést. 

Jelentős lépés a Magyar Állandó Érte-
kezlet újra összehívása, határozatképes-
sé és politikaformáló tényezővé emelése. 
A MÁÉRT az a szervezet, amelyben a 
szomszéd államokbeli kisebbségi poli-
tikusok legális működési lehetőséget 
kapnak a magyarországi nemzetpo-
litikában. Vagyis egy meghatározott, 
korlátozott, szakmai testület.

A MÁÉRT összejövetelen meghí-
vottként jelen volt néhány prominens 
személy a nyugati diaszpórából. Ez 
lehet megtisztelő, de gyakorlatilag 
„futottak még” minősítés volt, min-
denképpen méltatlan. Feltűnően pl. 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
meghatározásához, ami így hangzott el 
az összejövetelen: „Meg kell tartani, 
megerősíteni, kiterjeszteni a magyarsá-
got. Megfogalmaztuk - amit a háromlábú 
szék hasonlatával szoktam leírni -, hogy 
nemcsak a magyarországi és Kárpát-
medencei magyarság alkotja a magyar 
nemzetet, hanem a nyugati emigráció, 
s a nemzeti azonosságtudatot vállaló 
leszármazottaik is. Bármelyik láb kiesik, 
akkor az egész szék szétesik. Zárónyilat-
kozatunkkal egyértelművé tettük: a kul-
turális értelemben összetartozó nemzetet 
az állampolgárság kiterjesztéséről szóló 
törvény közjogi egységgé formálja.”

Arról van szó tehát, hogy három nem-
zetrészt kell egybehozni: 1. a magyar 
állam területén élő, 2. a Kárpát-medence 
egyéb államaiban élő és 3. a nagyvi-
lágban szétszórtan élő magyarokat. A 
harmadik „láb” még arányaiban sem je-
lentéktelen, hiszen ha a szerint állapítjuk 
meg a létszámát, hogy hányan kaphatják 
meg most már a magyar állampolgár-
ságot, megközelítené a Kárpát-medencei 
elhatárolt magyarok számát. 

A MÁÉRT-gyűlésre szóló meghívás-
ból következtethető, hogy ez a derék 
szervezet lesz továbbra is a házigazdája 
a nyugati nemzetrésznek is. Ez minden 
tekintetben helytelen lenne.

A MÁÉRT több okból nem lehet az a 
szervezet, amelyben a nyugati diaszpóra 
képviselhető. A MÁÉRT pártpolitikai 
szervezet, olyan politikai pártok alkot-
ják, amelyek a szomszédos országokban 
kapnak legitim képviseletet. Helytelen 
elfogadni azt a sajnálatosan divatos 
politikai felfogást, amely csak politikai 
pártokból eredő képviseletet ismer el. 
Ennek a módszernek már helyileg, az 
elcsatolt országrészekben is megvan a 
hibája, mert képviselet nélkül hagyja a 
szórványokat, hiszen „ahol nem szavaz-
hatnak, ott nincs képviselet”. A nyugati 
magyarság esetében szó sem lehet poli-
tikai pártokról, szerencsére nincsenek is, 
soha nem is voltak. 

A másik szempont, amit kihangsúlyo-
zunk: a nyugati magyarság alapvetően 
szórvány. Megszavaztathatatlan, de-
mokratikusan képviselhetetlen. A nyu-
gati szórvány minden tekintetben, 
természetében és igényeiben teljesen 

más, mint a Kárpát-medencei szórvány. 
Sem összességében, sem kisebb egysé-
gében nincs területi, települési, kultúrtáji 
származási kötődése. Minden helyi ösz-
szesereglésük az éppen egymás közelébe 
kerültek amorf összességéből képződik 
idegen környezetben, és válik kulturális 
nemzeti mikrotársadalommá, különbö-
ző értékalapon, mint egyházközség, 
iskola, ifjúsági (cserkészet), sport, kul-
turális, társadalmi, bajtársi vagy szakmai 
egyesület, szövetség vagy intézmény 
stb. keretében. Mindegyik összekötő 
eleme a nemzeti azonosságtudat, ami 
az idegen környezetben üvegházi ápo-
lást kíván. Ezért eltérő igényű feladat a 
nyugatiak magyarsága megtartása, mint 
a Kárpát-medenceieké.

A nyugati szórvány beépítése a ma-
gyar kulturális egységbe anyaországi 
felelősség és kötelesség, csakúgy, mint 
az elszakított területek esetében. A nyu-
gatiak, magyarságuk megtartásán kívül, 
fontos erőforrást jelentenek a szülőföld 
magyarjai számára. Befogadó orszá-
gaikban ott találjuk őket magas rész-
aránnyal a szellemi, ipari, kereskedelmi, 
oktatási, diplomáciai, lelkészi, orvosi, 
katonai és tudományos pályákon. A 
kifosztott, hátramaradt, gyors fejlődésre 
képtelen országnak égetően szüksége van 
minden olyan segítségre, amit a nyugatra 
kerültek adni tudnának szellemi, anya-
gi, kapcsolati és minden egyéb téren.

Súlyozza a témát az a sajnálatos tény, 
hogy az elvándorlás nemcsak a múlt 
problémája, hanem a jelené és a jövőé is. 
Tízezrek dolgoznak idegenben, és most 
tudatták örömmel odahaza a fi atalsággal, 
hogy Franciaország megnyitotta kapuit 
korlátlanul a magyar munkavállalók-

nak. Nem lenne szabad elengedni a 
kezüket, kiépített szervezettel kellene 
élő kapcsolatot tartani velük, biztatni 
őket a hazatérésre. Ennyi érvágást nem 
tud elviselni az ország. Valamit, na-
gyon eredményeset tenni kell. A képzett 
emberfővel - már Széchenyi fi gyelmez-
tetett - gazdálkodni kell. 

Semjén Zsolt említette a regisztert, 
minden fellelhető magyar számbavételét. 
Ez járható út. Személyesen, személyi 
érték szerint kell az egyént bekapcsolni 
valamilyen magyarországi szellemi vagy 
gazdasági műhelybe. Ehhez a célhoz 
megfelelő intézményt kell létrehozni, 
nem pedig valami primitív „többség 
dönt” - beszélgető, konferenciázó, 
jövőre is találkozunk - asztaltársasághoz 
alkalmilag odainvitálni. Ha a másfél-
milliós nyugati diaszpóra szerény 10%-a 
beépítkezik a magyar tudományos, üzle-
ti, szellemi, társadalmi életbe, és szerény 
20%-a a magyar idegenforgalomba, 
akkor megvalósulna az, amit a Magyar 
Élet Falinaptára februári oldalán idézünk 
Semjén Zsolttól:

„Nemzetpolitikánk filozófiai fun-
damentuma: minden nemzet egyszeri 
és megismételhetetlen érték. Olyan 
értékgazdagság, amit csak ő adhat az 
egyetemes emberiségnek. Ebből pedig 
az következik, hogy minden nemzet 
- így a magyar nemzet - alapvető külde-
tése, hogy magát megőrizze, saját értékeit 
kibontakoztassa és fölmutassa.”

Életbevágó érdek, hogy a nemzetegye-
sítés programja úgy valósuljon meg, hogy 
a világ magyarságát behálózó csatornákon 
állandó csúcsforgalom legyen. 
(*) A Sydneyben megjelenő Magyar Élet 
főszerkesztője

Az alig néhány hét múlva esedékes népszámlálás min-
den felvidéki magyart lázban tart. Ki-ki a maga módján 
próbálja felrázni, felébreszteni az alvó, öntudatra még 
nem ébredő magyarokat. Pl. kampányt szervez az MKP 
(Magyar Koalíció Pártja), a Most-Híd párt, a Szlovákiai 
Magyarok Kerekasztala és más civil szervezetek is. 
Azonban vannak olyanok is, akik a tánc, a zene, a nép-
művészet útján szólítják meg az embereket.

A szlovákiai magyarok profi  néptáncegyüttese, az 
Ifjú Szívek Táncszínház turné formájában 
teszi mindezt. Március 15-től április 15-ig 
bejárták Szlovákia magyarlakta falvait, 
városait. 30 helyen adták elő külön erre az 
alkalomra koreografált Levelek című egész 

estét betöltő műsorukat. A kíváncsi, igaz kultúrára éhező 
közönség magyar, szlovák, ruszin, zsidó, cigány táncokat 
láthatott és hallhatott. Ezzel a műsorral, a tánccal, a zené-
vel kívánják tükrözni mindazt a sokrétűséget és egyben 
az egységet is, ami Szlovákiában fellelhető.

Egy-egy fellépés között még a legeldugottabb fal-
vakba, kisközségekbe is betértek, ahol a magyarlakta 
felvidék különböző, szebbnél szebb népviseletében 
osztogatták a szórólapokat. Ezzel is buzdítják az ott élő 
magyarokat, ill. más kisebbségeket, és bátran vállalják 
magyarságukat.

Ezek a táncosok egy hónap alatt nemcsak a néptánc 
világát mutatták be, hanem identitásukat, nemzeti 
hovatartozásukat próbálták átadni az embereknek. Az 
eredmény azt mutatja, hogy mindezt sikerrel tették. Ezt 
bizonyítja az a rengeteg érdeklődő, néző, az értékes ma-
gyar kultúrára éhes, magyarságukat büszkén vállalók, 
akik az előadások végén állva, vastapssal köszönték meg 
a csodát, amit kaptak.

Biztos vagyok benne, hogy az emberek megértették a 
tánc nyelvén átadott üzenetet, és május 21-én a megfelelő 
választ fogják adni. Nem ülnek fel az ellenkampány-
nak, alattomos, rosszhiszemű álhíreknek. Hisz ahogy a 
népszámlálási kampány szlogenje mondja: „Mindenki 
számít!“. 
És, mint tudjuk, 
EGYSÉGBEN 

AZ ERŐ!

Kedves Barátok!
Nagyon örültem, hogy látogatásom alkal-

mával legalább sokakat közületek telefonon keresztül 
elértem. Volt alkalmam Bassó Zsuzsival telefonálni és 
Egey Judithtal, Németh Matyival, Kerekes Ágival, 
Zöldi Marcival, Demes Ferivel és Graul Trixivel pedig 
találkozni, és egy jó fél évszázadot visszatekercselni, 
a szép emlékeket felújítani. Bizony ennyi idő múlt el 
az utolsó személyes közös cserkészeti élményeink óta! 
Gyönyörű volt!

Tehát híradás az elmúlt évtizedekről: Miután 1966-ban 
befejeztem Buenosban az építészmérnöki kiképzésemet 
és egy ideig az Universidad Nacionalban tanítottam, 
1968-ban Németországba utaztam, ahol 1972-ben dok-
toráltam akusztikában és tanítottam a braunschweigi 
mérnöki egyetemen hang- és rezgéstant, zeneterem-
akusztikát. 1975 óta itt élek São Paulóban. 

Első házasságom Németh Klárával 1987-ben válással 
végződött. Két gyerekünk van: Alex (39) és Roberto 
(37). Bátyám Zsolt 2008-ban szívszélhűdésben elhunyt 
(2 lánya van, Ani és Szuzi). Második feleségemmel élek, 
a dán születésű Kirsten Balonyival. Kirsten a magyar 
származású Balonyi Iván özvegye, aki 1989-ben alapí-
totta az Associação Benefi cente para Desenvolvimento 
Socio-Cultural „Pedra Bela”-t. Ez egy jótékonysági 
alapítvány, amely azzal foglalkozik, hogy a szövést 
tanítja mint megélhetési alap a brazíliai falusi, anyagi 
nehézségekkel küszködő családok részére, emellett 
általános jóléti és egészségi információkkal, kulturális 
ténykedéssel (pl. zenekar és kóruselőadások) nyújt kiké-
pezést a Rudolf Steiner antropozófi ai Waldorf-pedagógia 
alapján (és 1992-ben kötött házasságunk óta zenehang-
szer készítésével is). São Paulóban zeneszerszám-iskolát 

alapítottunk. Ezt szeretnénk a közeljövőben 
itt Mairiporán is létesíteni, hiszen a saját, 
Buenosban 1957 óta kezdett tevékenységem a Follmann 
& Sons cég keretén belül kiterjedt a nemesfa zenehang-
szerekre való alkatrészek készítésére. 

A telkünket (20 hektár őserdő) átalakítottuk RPPN-
re (Reserva Privada do Patrimonio Natural) és így 
véglegesen védett rezervátummá. Ennek keretein belül 
biodinamikus kertet ápolunk, ökologikus látogatásokat, 
kiképzést terjesztünk, tájékoztató előadásokat tartunk 
a körünkben élő lakosságnak, iskolák növendékeinek, 
látogatóknak.

Következő terveink egyike szárnyas koncertzongora 
készítése, amibe már jó egy éve belekezdtünk, és aminek 
sok technológiai újításon kívül egyik jellegzetessége, 
hogy a bútorát tömör mahagónifából készítjük és ma-
gyaros mintákat faragunk majd rá. Ez volt a buenosi 
látogatásom célja: magyaros minták rajzainak beszer-
zése. Egey Judith azonnal segített személyes magyaros 
minta gyűjteményével, és átirányított Kesserű Zsuzsón 
keresztül a HKK értékes magyar könyvtárhoz, ahol 
Kádárné Anikó rendkívül kedves és szeretetteljes, 
önfeláldozó gondossága alapján hozzá tudtam férni 
számos magyaros minta gyűjteményhez. Ez a szédüle-
tes kulturális kincs lesz majd alapja a koncertzongorák 
bútorainak a faragására, és majd e módon fogja a magyar 
néphagyományt terjeszteni. Mindnyájunk - magyarok 
- nevében szeretném Judith, Zsuzsó és Anikó készségét 
megköszönni, mert a magyar kultúra mindnyájunk ügye, 
a minket követő nemzedéknek lelki támasza, eredetünk 
alapja és tanúja.

Sok üdvözlettel
Follmann Jenci, São Paulo

Olvasólevél folyt. az átellenes oldalon

Családunk sírhalma a kertünkben. 
A kopjafát Pernambuco fából faragtam (a hegedűvonók fája): 
két egymást átölelő, védő és támogató duplakeresztből áll, 

a szeretet jelképeként tulipánmintákkal díszítve
A sírfejfa részletfaragásai
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A kutatásban el-
töltött éveim (részint 
a göcseji MASZO-
LAJ vállalatnál, ré-
szint Közép-Afriká-
ban) érthetővé teszik 

fokozott érdeklődésemet az energiagondok 
iránt, amelyek az emberiség jövőjét erősen 
befolyásolhatják.

A kőolaj egyes szakértők szerint 2050-re 
(jobbik esetben az évszázad végére) el-
fogy, bár ezt meg lehet kérdőjelezni, mivel 
vannak még feltáratlan területek (Szibéria, 
Kína stb.), s a tengeri fúrások lehetőségei 
sem merültek ki teljesen. Léteznek továbbá 
bitumenes homokkőrétegek („nehéz ola-
jok”) és bitumenes palák is, bár ez utóbbiak 
hasznosítása nem egyszerű.

A problémának két megközelítési módja
van. Az egyik technikai: a kitermelés egyre 
komolyabb műszaki felkészültséget és 
egyre nagyobb anyagi áldozatot követel; 
a másik politikai: az arab államokkal való 
viszony, illetve a szállítási útvonalak bizto-
sításának a kérdése. Ha Szaúd-Arábiában 
is zavargások törnének ki, a Perzsa- és az 
Ománi-öböl között lévő Hormuzi-szoros 
lezárása katasztrofális következményekkel 
járna - főként Japán, Európa és az USA 
számára.

Ma a legnagyobb szénhidrogén-tartalé-
kok a Közel-Keleten vannak (kb. 102 mil-
liárd tonna). Utána következik Dél-Amerika 
(28 m.t.), a volt Szovjetunió (16 m.t.), Afrika 
(17 m.t.), Észak-Amerika (10 m.t.), míg 
Európa 2 m.t.-val szerénykedik.

Elgondolkoztató a kereslet időszakos 
hullámzása. Az 1980-as évek közepén pl. a 
fehér államok olajipara látványosan össze-
omlott. A kisebb vállalatok tönkrementek, 
az Északi-tengeren (Aberdeen) lévő tengeri 
berendezések egy részét pedig egyszerűen 
elsüllyesztették, mert a leszerelés és szállítás 
túl költséges lett volna.

Rolf Hartl, az Olajipari Unió igazgatójá-
nak az adatai szerint Svájcot nem érinti 
súlyosan a líbiai válság, mert olajszük-
ségletét Kazahsztánból, Azerbajdzsánból, 
Algériából és Oroszországból be tudja 
szerezni. Az energiaellátás, a tartalékoknak 
köszönhetően, kb. 6 hónapra biztosított, 
de 3-4 hónap után már erősen meg kellene 
emelni az árakat, és elkerülhetetlen lenne a 
benzin, dízel, kerozin és a fűtőolaj fogyasz-
tás korlátozása.

A gáztermelésnek (Oroszország, Irán, 
Algéria), sem jósolnak hosszú jövőt, pedig 
a fűtés és az áramfejlesztés szempontjából 
elengedhetetlen. A napokban felmerült egy 
gáz-erőmű ötlete is, bár ez „fából vaska-
rika”, mert hiszen szintén olaj-függő, és 
széndioxid kibocsátásával erősen szennyez-
né a természetet.

Az ipari forradalmat a szén indította 
el. Kitermelése azóta sem csökkent, sőt 
növekedőben van. A készletek hatalmasak 
(India, Kína, Egyesült Államok), noha azok 
sem kifogyhatatlanok.

*
Az atomenergia felhasználása Three 

Miles Island, Csernobil és a mostani japán 
földrengés szörnyű következményei miatt 
ismét nagy viták középpontjába került. A 
„zöldek” mindenütt tüntetnek, tiltakoznak 
ellene, és az erőművek teljes felszámolá-
sát követelik. Nem gondolják meg, hogy 
a róluk való lemondás milyen helyzetet 
teremtene, hiszen pl. Svájc szükségleté-
nek 30-40%-át ezek fedezik, és egy ilyen, 
erősen villamosított országban nehéz lenne 
nélkülözni őket. Mit szólnának a lázadozók, 
ha be kellene zárni gyárakat, üzemeket, sőt 
a privát lakásokban sem működnének az 
elektromos berendezések: rádió, TV, számí-
tógép, jégszekrény… (Igaz, sokáig megvolt 
az emberiség ezek nélkül, de „visszamászni 
a fára”?)

Nagy, szinte megoldhatatlan gondot okoz 
(állandó töprengések tárgya) a radioaktív 

Saáry Éva (Lugano*): 

ENERGIA-KÖRKÉP
hulladék eltávolítása, ártalmatlanná tétele. 
Végül pedig azt is meg kell említeni, hogy 
a világ uránium-készleteinek élettartamát 
sem becsülik többre 150 évnél, sőt ha az 
országok 50%-a atomenergiára szorul, az 
idő 30-40 évre csökkenhet!

Mindenütt fennáll szörnyű fenyege-
tésként a katonai felhasználás lehetősége 
is (Irán, Korea), tehát nemcsak tech-
nikai, hanem szigorú nemzetközi politikai 
ellenőrzésre is szükség van!

*
Maradnának az alternatív, a „termé-

szetes” források: szél, árapály, folyóvíz, 
nap- és geotermikus energia. Az ökológia 
hívei azért dicsérik ezeket, mert nem szeny-
nyezőek és aránylag olcsók.

A víz szolgáltatja a világ elektromos-
ságának 13%-át, és nincs is mindenütt 
kihasználva. Viszont a gátak és centrálék 
megbolygatják a természet rendjét, állatok, 
növények életét - nem beszélve a Kínában, 
Törökországban és másutt létrehozott óriás 
építményekről, amelyek felduzzasztott 
vize elnyeli a termőföldeket, sőt a lakott 
területeket is (gondoljunk Aszuánra vagy 
Orsovára).

A szélkerekek készítése sok energiát 
fogyaszt. Zajosak és elcsúfítják a tájat. 
Sokan tiltakoznak ellenük. Nem lesz nagy 
jövőjük!

Az árapály kihasználásának a kérdése 
még megoldatlan, a geotermikus energia 
pedig főként a vulkáni területeken (Izland, 
Új-Zéland) alkalmas üzemek működteté-
sére. Igaz, eredményesen próbálkoznak 
a földrétegekben lévő víznek (30-60ºC) 
lakások fűtésére alkalmazásával is.

A napenergia nagy problémája, hogy 
szétszórt. Nem lehet olyan mértékben 
összesűríteni, hogy villanyerőművek táplá-
lására képes legyen. Ez is egyelőre csak 
épületeknél használható fel.

A növények hajtóerőként vétele (bio-
energia) régóta kísérti az emberi agyakat, 
de még ha jó eredményeket lehetne is ezen a 
téren elérni, az emberiség gyors szaporodá-
sa aligha engedné meg a termőföldek ilyen 
célokra való kisajátítását.

*
A következő évtizedekben nagy gond lesz 

a közlekedés biztosítása. Az elektromos au-
tót már sikerült megvalósítani, de használa-
tát nehézkessé teszi a külső elemek tárolása, 
súlya és ára, pedig 250 km-es önállóságra 
képes, és 100 km-es sebességgel tud haladni. 
Olyan helyeken jó, ahol nincsenek túl nagy 
távolságok (pl. Európában).

Az utóbbi időkben komoly lendületet vett 
a hibridekkel való kísérletezés. Az idei 
genfi  szalonon már sok változatát bemu-
tatták. Az első, tudtommal, a Toyota Prius 
nevű kocsija volt, de azóta más gyárak is 
készítettek ilyen járműveket. Ezekben két 
motor van. Az egyik benzinnel, a másik 
elektromossággal (lítium-eljárás) működik. 
Létezik azonban egy másik lehetőség is: a 
hidrogén-elektromosság kombináció.

A vízi járművek esete más. Már léteznek 
atom meghajtású szállító hajók, tankhajók, 
tengeralattjárók. Továbbfejlesztésük azon-
ban részint anyagi, részint tömeglélektani 
akadályokba ütközik. Marad lehetőségként 
a hidrogén-motor.

A repülőgépek kerozinját viszont szinte 
lehetetlen helyettesíteni. Számolnunk kell 
az árak fokozatos emelkedésével, de a légi 
közlekedés a század végére teljesen meg is 
szűnhet.

A jövő kilátásaival foglalkozó szakem-
berek nem derűlátóak. Ha nem sikerül - az 
idővel versenyt futva! - egyrészt új energia-
forrásokat találnunk, másrészt rászoktatnunk 
magunkat a fokozott takarékosságra, 2080-
ra (ha nem előbb) az emberiségnek hatalmas 
krízissel kell számolnia. 
(*) Költő, újságíró, festő, fényképész. A budapesti 
Tudományegyetemen szerzett geológus diplomát. 
1957–59-ben olajkutató geológus volt Gabonban. 

Egy s más a médiatörvény kapcsán:
A Magyar Nemzet interjúvolja Politidou Máriát,

a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének szóvivőjét
„Gyurcsány despotikus törekvéseiről 

szinte nem is esett szó”
Politidou Mária: «A szocialisták 

és a liberálisok csúfos vereséget szen-
vedtek a tavaly áprilisi választásokon, 
és a saját kudarcukat magyarországi 
demokráciadefi cittel próbálták indokol-
ni. Ezt a nézetet - a hagyományosan 
erős nemzetközi lobbijukon keresztül -
szétterítették az Európai Unióban is. A 
svéd sajtó folyamatosan torz képet vetít 
hazánkról, ennek betetőzése volt a mé-
diatörvény ügyének - nem csak Svéd-
országra jellemző - teljesen valótlan 
tálalása. Olyan túlreagálások, a tények 
olyan mértékű elhallgatása jellemezte 
a svéd nyomtatott médiát, amely ellen 
a svédországi magyaroknak nem volt 
lehetősége védekezni.

«Az önmaguk demokratikusságára 
oly büszke orgánumok semmilyen 
lehetőséget nem adtak arra, hogy az 
érintettek, vagyis a kinti magyarok rea-
gáljanak a képtelenebbnél képtelenebb 
vádakra. A szerkesztőségek arrogánsan 
elutasították a tényekkel alátámasztott 
reagálásokat.

«A Magyarországot lejárató írások 
jelentős része egy bizonyos Erwin Ro-
senbergtől származik. Ő diktatúrát és 
nacionalizmust vizionált, forrás említé-
sét mellőzve pl. azt írta, hogy a magyar 
választók 70%-a szélsőjobboldali, a 
Fidesz-szavazók 15%-a pedig voltakép-
pen Jobbik-szimpatizáns. 

«A Magyarország elleni hangulat-
keltés másik rafi nált formája az volt, 
hogy a jövőre vonatkozó, vagyis ér-
telemszerűen még nem cáfolható spe-
kulációkat tényként közölt a média 
tekintélyes része. 

«Korábban, a Gyurcsány Ferenc által 
vezetett kormány idején a volt kor-
mányfő despotikus törekvéseiről szinte 
egyáltalán nem esett szó a skandináv 
ország közvéleménye előtt.

«A Magyarország elleni kampány más 
országokban is felkeltette az érdeklő-
dést saját médiatörvényeik iránt, így 
történt ez Svédországban is. A sajtó-
szabadságról folyó vita önmagában nem 
probléma, sőt nagyon hasznos dolog, és 
szükség van rá akkor is, amikor minden-
ki meg van győződve arról, hogy saját 
országában maradéktalanul érvényesül-
nek a demokratikus eszmények. A gond 
az, hogy a magyar médiaszabályozást 
már azelőtt támadták, hogy annak angol 
fordítása rendelkezésre állt volna.

«A svéd médiafelügyeleti rendszer 
igencsak hasonlít a magyarhoz, pl. az 
ottani médiatanácsot is a parlament 
választja. Amióta az Európai Bizottság 
csak igen enyhe kritikát fogalmazott 
meg a magyar szabályozással szemben, 
kevesebb a tényeket tökéletesen fi gyel-
men kívül hagyó támadás.

«A stockholmi parlamentben egy 
olyan politikai erő, mint a Fidesz, jobb-
közép pártnak számít. Az MSZP-hez 
viszont semmi sem hasonlít, az ottani 
szociáldemokraták számára ugyanis 
elképzelhetetlen volna, hogy belpoli-
tikai okokból saját hazájukról, annak 
kormányáról és polgárairól félretájé-
koztassák a világot.»
Forrás: MTI - HUNSOR medence-figyelő
http://www.hunsor.se/avitus/tisztultakep20110307.htm 
http://kitekinto.hunsor.se/#post1433
(Köszönet Kunckelné Fényes Ildikó)

Elvtársi hálózatok a nemzetközi szervezett bűnözésben
A néppárti frakció három közép-

európai EP-képviselője, Tőkés László, 
Sandra Kalniete és Milan Zver „Mit 
tudnak az európai fi atalok a totalita-
rizmusról?” címmel közmeghallgatást 
rendezett március végén az Európai 
Parlamentben. Meghívott előadóként 
Hankiss Ágnes, fi deszes EP-képviselő 
a kommunista rendszerből megörökölt 
pártállami hálózatok és a nemzetközi 
szervezett bűnözés összefonódását 
vizsgálta.

A néppárti politikus előadásában 
bemutatta, hogy a rendszerváltás után 
hogyan fonódtak össze - korábbi kap-
csolataikat és információikat haszno-
sítva - a magyar és az egykori szov-
jet kommunista titkosszolgálatok és 
pártelitek emberei, valamint, hogy 
ezek a „spontán” privatizációk során 
kiépülő „elvtársi” hálózatok hogyan 
találtak gyümölcsöző terepre a magyar-
országi orosz és oroszajkú szervezett 
bűnözésben.

Ezek a kommunista titkosszolgála-
tokban gyökerező üzleti és bűnözői 
körök első időkben az illegális fegyver-
kereskedelemben találták meg érdekelt-
ségeiket, később az energiaszektor lett a 

fő vadászterület. A következő szakasz-
ban kiépülnek a pénzmosás különböző 
technikái; ekkor már fő erőfeszítéseik 
arra irányulnak, hogy beépüljenek a 
gazdasági és politikai elitbe, és a csat-
lakozni készülő országokat mintegy 
ugródeszkaként használva pozíciókra 
tegyenek szert az Európai Unióban és 
a NATO-ban, gyakran egyesületek és 
non-profi t szervezetek álcájában.

Hankiss Ágnes példaként utalt olyan 
szocialista politikusra, akit a korabeli 
dokumentumok tanúsága szerint az 
akkori III/III-as csoportfőnökség bízott 
meg ilyen célú cég létrehozásával és 
aki ma egyike azoknak, aki a legharsá-
nyabban támadják a magyar kormányt 
és a magyar soros elnökséget. Előadása 
végén a fideszes európai parlamenti 
képviselő felhívta a fi gyelmet arra, hogy 
az EU-nak nem ártana szembenézni 
ezekkel a rejtett hálózatokkal és a ben-
nük rejlő veszélyekkel. Kiemelte, hogy 
az Oroszországgal történő dialógus és 
partneri viszony kialakításának is ez 
volna a kívánatos feltétele.

Forrás: Gondola 2011.3.30. 
Köszönet Jeszenszky Géza

…Olvasólevél (folyt. a 2.o.-ról)
Kedves Zsuzsó! 

Nagyon örülök, hogy hosszabb idő után 
éppen most vagyok itthon Pannonhoban, 
így kihasználtam a lehetőséget, hogy be-
szélgessek az emberekkel a visszahonosí-
tásról. Nagy öröm volt látni a környékbeli 
magyar családokat: jó időben, hófúvásban 
ahogy járják a különböző hivatalokat, 
szedegetvén a szükséges papírokat. A 
horvát hatóság nem akadályozza a vissza-
honosítást, de amit bonyolítani tud rajta, 
azt nagy igyekezettel meg is teszi. Már 
hozzáedződtünk, hogy mi nem vagyunk az 
adminisztráció dédelgetettjei, így zokszó 
nélkül tesszük, amit kell. A drávaszögi ma-

gyaroknak a határon túli Beremend falu 
segít az eljárás megkönnyítésében. Minden 
falut végigjártak, az emberek kérdezhettek, 
és most tömegesen kérik az állampolgársá-
got. A mi esetünkben valóban csak elvből 
teszik, mivel anyagi javakat nem várnak 
ettől, errefelé még mindig jómódúak 
általában a magyarok, mert a földjeiket 
megtartották és abból meg tudnak élni. 
Egyik kedves barátnőmet, Pásztor Juliskát 
több vers megírására késztette a magyar 
állampolgárság kérdése. Ami engem illet, 
Évával együtt az argentínai Követségen 
szeretnénk kérni a honosítást.

Szeretettel ölellek, a közeli viszontlátásig 
Kiss Piroska, Drávaszög
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Idézet Petőfi Sándor naplójából: (1848. 
március 15): 
Korán reggel az ifjak kávéházába siettem ... 
az egyetemen Jókai felolvasta a 12 pontot, s 
énvelem elszavaltatták a Nemzeti dalt ... határ-
talan lelkesedéssel fogadták ... a megismétlődő 
„esküszünk”-öt mindannyiszor visszaharsogta 
az egész sereg, amely a téren állt ... Landerer 
nyomdája volt legközelebb, oda mentünk. Jókait, 
Vasvárit, Vidácsot és engem kineveztek küldöt-
teknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük 
azt a nép nevében, s a 12 pontot és a Nemzeti dalt 
rögtön nyomni kezdték. Dél felé elkészültek ...
ezrenként osztottuk szét a nép között, amely azokat 
részeg örömmel kapkodta...

*
Jelenet: A Pilvax kávéházban, egy asztal körül ül a lel-

kes ifjúság, (cserkészeink és tánccsoport tagjaink) Jókai, 
Vasvári, Petőfi  is közöttük. Egyre idegesebben tárgyalják 
a haza helyzetét. Elkeseredetten csapkodják az asztalt. 
Majd fogalmazni kezdik a 12 pontot. Sorra felugrálnak 
és elmondják, hogy mit kell kérni. 

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését!
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten!
3. Évenkénti országgyűlést Pesten!
4. Törvény előtti egyenlőséget, polgári és 
    vallási tekintetben!
5. Nemzeti őrsereg!
6. Közös teherviselés!
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése!
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján!
9. Nemzeti Bank!
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, 
      magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, 
      a külföldieket vigyék el tőlünk!
11. A politikai státusfoglyok szabadon bocsáttassanak!
12. Unió!

A három legfontosabb követelménye a márciusi if-
júságnak, kivetítve, megjelenik a falon.

Egyenlőség! Szabadság! Testvériség!
Ahogy elkészül a 12 pont, már szaladnak is vele a 

nyomdába. Visszajövet a nép (mi, a közönség) is kap 
egy-egy példányt a kinyomtatott 12 pontból. 

Felhangzik a Kossuth nóta. 
Pedro Marques da Silva elszavalja a Nemzeti dal 

első versszakát. A versszakok folytatódnak, minden fi ú 
elmond egyet. A refrént mindenki együtt mondja. 

Kivonulás közben azt éneklik, hogy „Süvegemen 
nemzetiszín rózsa”.

Eddig a fi atalok megemlékezése. 
*

Kolóniánk intézményei még az ünnepély előtt bemu-
tatkoztak Dr. Szíjjártó Csaba, új magyar nagykövet-
nek és feleségének. São Paulo-i Intézményeinkből 
jelen volt a vezető. Pár szóban elmondták, hogy mi a 
munkakörük. 

A Segélyegylet fenntart egy bentlakó, Balázs Péter 
nevű Idősek Otthonát. Továbbá fenntart egy magyar 
nyelvkurzust, a cserkészcsapatok Fenntartó Bizottsága, 
hatalmas könyvtárukat hetente rendezi és leltározza egy 
önkéntes könyvtáros csoport. (Már két köbméteres láda 
könyvet sikerült Magyarországra küldeni!) 

A 13. Szondi György cserkészcsapat rendszeres össze-
jöveteleket tart, vagy a városban, vagy az Embu-i saját 
cserkészparkunkban. Megjegyeztük, hogy a 13. Szondi 
György cserkészcsapatot még 1949-ben alapítottuk Rio 
de Janeiróban, és ez az első tengerentúli magyar cser-
készcsapat. Ma már nem létezik cserkészcsapat Rióban, 
és a történelmi név átszállt a São Paulo-i csapatra. A 
csapatnév idén lesz 62 éves.

Van egy Havi Értesítőnk, amelyik jelzi, hogy milyen 
események lesznek a jelen hónapban és beszámol a 
múlt hónap eseményeiről. Szerkesztője Bircsákné Ráth 
Magdolna. 

A Híradó kéthavonta megjelenő kétnyelvű elektro-
nikus újságunk, hosszabb beszámoló cikkekkel, lezaj-
lott eseményeinkről, de közöl magyarországi híreket, 
eseményeket is, és a szerkesztő mindig nagyon kiemeli 
a fi atalok - a cserkészek, tánccsoportok - munkáját, 
eseményeit. Szerkesztője Budavári Hilda. 

A Könyves Kálmán Szabadegyetem havonta tart 
előadást. 

A Nőszövetség havonta összejön és a közös ebéd után 
múzeumokat, kiállításokat látogat. 

A 3 tánccsoport és a Ropogós rendszeresen gyako-
rol. 

Az irodalmi kör és a teniszezők csoportja és a sakk-kör alka-
lomadtán találkozik.                                                   

A São Paulo-i március 15-i ünnepély 2011-ben 
Linka Ödön OSB atya, házigazda köszöntésével 
kezdődött. Rögtön ezután következett a Pántlika, a 
Zrínyi és a Sarkantyú tánccsoport tánca. 

Ezt új magyar követünk, Dr. Szíjjártó Csaba bemutat-
kozó beszéde követte. Dr. Szíjjártó új reményt ébresztett 
a közönségben. Kilátásba helyezte, hogy a megszüntetett 
konzulátust Magyarország újra visszaállítja São Pauló-
ban. Ugyancsak jelezte, hogy jön a Kaláka vendégsze-
repelni Latin-Amerikába!

Szenttamásy Egon 
Jánost a magyar kor-
mány, a Magyar Köz-
társaság Aranykereszt 
Érdemrendjével tün-
tette ki. A laudáción 
elmondhattam, hogy 
Jancsinak valóban, a 
választott szakmája, az 
agrármérnökség mel-
lett a magyar kolónia 
a szívügye. A Szent 
Imre cserkészcsapat 
tagja volt, letette a 
Külföldi Magyar Cser-
készszövetség érettsé-
gijét, és a Szövetség 
cserkésztisztté avatta. 
A kolóniában a Ma-
gyar Háznak al-, később elnöke lett, a Könyves Kálmán 
Szabadegyetem dékánja, a SP-i Teniszegylet egyik ala-
pító tagja, majd a Magyar Ház jogutódjának, a Magyar 
Intézmények Szövetségének alapító elnöke. 

Ünnepélyünkön egy új csillag tűnt fel: Freua Manuela 
szopránénekesnő. Kodály és Bartók feldolgozásában ma-
gyar népdalokat adott elő, magyarul!  Zongorán kísérte: 
Dana Radu.

Szokás szerint a brazil himnuszt az ünnepély kezdetén 
és magyar himnuszt az ünnepély végén énekeltük el.  

BRAZÍLIAI HÍRADÓ     
Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

Március 15-i ünnepély São Paulóban
Nem könnyű felidézni az 1848-as márciusi hangulatot! Mégis minden évben próbálkozunk... 

Szerző súgja Dr. Szíjjártónénak, hogy a tánccsoport 
a „Kalotaszegit” járja, mire a válasz: 

„Megismertem, mert én is voltam népitáncos!” 

Szenttamásy Egon János átveszi a 
kitüntetését, a Magyar Köztársaság 

Aranykereszt Érdemrendjét

A Pántlika és Sarkantyú együtt járják a táncot

Pántlika tánccsoport. b.-j. elöl: Marques da Silva Pedro és 
Piller Krisztina, Piller Mátyás és Kiss Etti; hátul: Tirczka Loli és 

Vargha Karolina

b.-j.: Piller Gedeon, Tirczkáné Palluch Erzsébet Lizi, Szíjjártóné 
Árpási Edit, Dr. Szíjjártó Csaba nagykövet, Pillerné Tirczka Éva 

Kovács Attila                    SPORTROVATA:       
Keserű ébredés után az álom folytatódik...

A magyar futball-
szeretők javíthatat-
lanok. Néhány siker, 

vagy sikerközeli eredmény máris elég 
ahhoz, hogy álmodozni kezdjenek.

Most, miközben fontos Európa-
bajnoki selejtezőre vártuk Hollandia 
válogatottját, ismét beleestünk ugyan-
ebbe a hibába. Igaz, hogy alig egy 
évvel ezelőtt kaptunk egy bántóan 
sima hatost a hollandoktól, és igaz, 
hogy a hollandok döntőt játszottak 
a tavaly nyári világbajnokságon, 
mégis azt reméltük - vagy legalább-
is arról álmodoztunk -, hogy lehet 
esélyünk ellenük. A meccs napján a 
legtöbb pénztár már ki sem nyitott, 
olyan kevés eladó jegy maradt. Pe-
dig nem történt semmi földönkívüli 
dolog, csupán játszottunk egy-két jól 
sikerült válogatott meccset, és meg-
nyertünk három selejtezőt. Játéko-
saink is adták a lovat alánk, remény-
kedők alá, hiszen fogadkozások 
egész sora töltötte meg az újságok 

meccsbeharangozóit.
Nagy kár, hogy a várva-várt mérkő-

zés képe teljesen mást mutatott. 
Tulajdonképp csak a 8. perc végéig 
volt reális bárminemű remény még 
a döntetlenre is. Ekkor az Oranje 
csapatkapitánya, Van der Vaart 
kilépett Snejider átadásával, és a 
hálóba lőtt. Innentől kezdve teljes 
mértékben az történt a pályán, amit a 
hollandok akartak. Minden megmoz-
dulásukból áradt a magabiztosság, 
a vb-ezüstérem tudata, és az, hogy 
érzik: itt csak ők győzhetnek, mert 
ők a jobbak! Hollandia végül 4-0-ra 
győzött, de ha nincsenek az első gól-
nál hibázó Király bravúrjai, akkor 
még súlyosabb verést mérnek ránk. 
Játszadoztak velünk kényük-kedvük 
szerint, sokszor bizony percekig 
„nyomoztuk a labdát”.

Hosszú ideje már annak, hogy a 
válogatott hazai mérkőzésein - külö-
nösen a fontos tétmeccseken - az 
ütközetet megelőző himnusz a leg-

felemelőbb élmény. 
Nagyszerű érzés látni 
a sok-sok ezer, ma-
gasba tartott nemzeti 
színű lobogót, és hal-
lani, amint több tíz-
ezer torok egyszerre 
énekli nemzeti imádságunkat. Aztán 
elkezdődik az adott meccs, és rendre 
csalódnunk kell! Kár, hogy mindig 
korán kezdünk el álmodozni. Kár, 
mert olyan keserű utána az ébredés...

Az elkeseredés azonban most sem 
tartott sokáig. Négy nappal később 
az amszterdami visszavágón már 
egészen más játékot mutatott válo-
gatottunk. Lőttünk három gyönyörű 
gólt is, és az újabb vereség ellenére 
pariban voltunk a vb-ezüstérmessel. 
Így aztán ismét elkezdtünk álmo-
dozni. A magyar futballszeretők 
ui. javíthatatlanok. Néhány siker, 
vagy sikerközeli eredmény máris 
elég ahhoz, hogy álmodozni kezd-
jenek...
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 Így élünk, éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

Végre eljött a várva-
várt tavasz. Díszbe öl-
töztek a gyümölcsfák, s 
úgy ringatóznak a böjti 

szélben, mintha fehérruhás menyasszo-
nyok lennének. Eső is csak módjával esik. 
S így már jó esély van arra, hogy vége 
szakad a rossz sorozatnak. 

…Már ami az időjárás frontját illeti. 
Mert más politikai frontokon semmi se 
változott. Egyre inkább úgy tűnik, mintha 
az ellenzékünk egy része (MSZP-LMP) 
valamiféle ádáz külső ellenség volna, 
akiknek az a jó, ha a dolgok a lehető leg-
rosszabbul alakulnak. A minél-rosszabb- 
annál-jobb stratégia lépten-nyomon tetten 
érhető cselekedeteikben, megnyilatkozá-
saikban. Most ui., hogy a kormány húsz-
évnyi „rendszerváltás” után hozzáfogott 
az új alkotmány megszövegezéséhez, ez 
a két párt kivonul a parlamentből! Nem 
óhajtanak rész venni az új alkotmány ki-
dolgozásában. Tüntetnek, panaszkodnak, 
átkozódnak. Nem tudom, más országok-
ban akad-e még ilyen gyülevész társaság? 
Nekünk mindenesetre kijutott… 

A kedves olvasóban nyilvánvalóan 
felmerül a kérdés: miért teszik mindezt? 
Nos, ezzel kapcsolatban azt adják elő, 
hogy a kormány nem veszi fi gyelembe az 
ő javaslataikat! A kijelentés már első hal-
lásra gyanús, hiszen éppen azon kellene 
dolgozni a parlamenti munkában a viták 
során, ahol érveket lehet ütköztetni, hogy 
az elképzeléseiknek érvényt szerezzenek. 
Ha nem hajlandóak erre, akkor hogyan 
vegyék fi gyelembe a javaslataikat? 

Itt jön az elő, hogy ők az efféle rend-
hez nincsenek hozzászokva. Újkeletű 
szóval élve: Nem olyan közegben szo-
cializálódtak, ahol alkalmazkodni is 
kell, és ugye sokkal egyszerűbb kívülről 
bekiabálni, szitkozódni, zavart kelteni. 
Ez még hagyján, de régi jó szocialista 
gyakorlatnak megfelelően külföldre jár-
nak panaszkodni. Ahogy tették azt annak 
idején, amikor Moszkvába siettek egymást 
feljelenteni… Most Brüsszelben kilincsel-
nek. Ott próbálnak szövetségeket találni. 
Találtak is egy alkalmas embert, akire rá 
lehet bízni az efféle kontármunkát.

Idősebb olvasók bizonyára emlékez-
nek még a 68-as párizsi diáklázadásokra. 
Itt tűnt fel Daniel Cohn-Bendit, az anar-
chista, aki arról híresült el többek között, 
hogy a szabadság demonstrálásaképpen 
az egyetemi katedrára rondított. Később 
pedofília gyanújából kifolyólag kergették. 
Nos, ő lett az MSZP-LMP brüsszeli 
„magyar hangja”. Ő küzd most a magyar 
„demokráciáért”, mivel jelenleg zöldpárti 
képviselőként ott ülhet az EU parlament-
jében. És hát ezek után már lehet rá hivat-
kozni, lehet a megnyilatkozásait idézni. 
Azzal a kis felvezetővel, hogy: „lám, már 
az EU parlamentjében is tiltakoznak!” 
Hogy ki fi a-borja ez a Cohn-Bendit, azt 
persze elfelejtik közreadni. Mindebből az 
átlag polgár azt fogja fel, hogy már Brüsz-
szelben se tetszik az, amit itthon tervez-
nek. S ez nyilvánvalóan nem jó. Lehet, 
hogy ettől drágul a kenyér?…

A tájékozott ember pedig elcsodálko-
zik: mi mindent kotort össze ez az európai 
szél… Ki gondolta volna, hogy egyszer 
még ez a Cohn-Bendit - aki hol francia, 
hol német - bele fog avatkozni a magyar 
alkotmányozásba? Hja kérem, ezt hozta 
az Unió! Jönnek az efféle csodabogarak, 
feltűnési viszketegségben szenvedők, 
mindenre kapható futó bolondok.

*
De vajon mi is lesz az új alkotmány-

ban, ami ekkora indulatot, aggodalmat vált 
ki, hogy világgá kell szaladni a rémülettől 
s ilyen világmegváltó prófétákat kell ke-
resni? Korai erről még bármit is biztosan 

kimondani, mert most folyik a munka 
dandárja. 

Vélemények, lakossági javaslatok 
ezrei sorjáznak, mivel a kormány nemzeti 
konzultációt kezdeményezett s kérdőívet 
küldött ki a lakosságnak az új alkotmány-
ra való vélemények összegyűjtése végett. 
Most folyik a kérdőívek feldolgozása. 
Annyi azonban már kirajzolódik, hogy 
az új alkotmány a himnusz soraival 
kezdődik. Leszögezi, hogy Magyarország 
Szent István óta Mária országa. No már 
most, ennél több egy jó szocialistának, 
liberálisnak már nem is igen kell a ger-
jedéshez. Jól példázza ezt az a hecckam-
pányukban elhangzó kérdés, ami úgy 
szól: Melyik isten áldja meg a magyart? 
És így tovább, és így tovább. Se vége, se 
hossza az ármánykodásnak, rossz hangulat 
keltésének, gáncsoskodásnak.

*
Ámde mélyebben kell keresni a valós 

okokat. Nehogy már bedőljünk az efféle 
mondvacsinált kifogásoknak. Istennel, 
vagy Isten nélkül, vígan eléldegélnek ők, 
ha jön a haszon. A félelem igazi oka az, 
hogy a kormány véget kíván vetni a kivált-
ságoknak, a vircsaftnak. Az új koncepció 
szerint: megszűnne az Országos Igazság-
szolgáltatási Tanács (OIT), és visszaállna 
a bíróságokat felügyelő kúriarendszer, 
ami egykoron évszázadokon át működött 
a magyar igazságszolgáltatásban. Jelen-
leg ui. az OIT, tértől és időtől független, 
140-150 fős társaság; ők felügyelik a 
magyar igazságszolgáltatást, és senkinek 
se tartoznak elszámolással. Még a parla-
mentnek sem!

Ezt sikerült összetákolni rendszer-
váltás ürügyén, miután az Igazságügy 
Minisztérium kezéből, jól felfogott ér-
dekből, kiszervezték a felügyeleti jogosít-
ványt. S azóta ez a szervezet mint valami 
kellemtelen házibarát él és működik a 
társadalomban.

Talán tekintsünk el most attól, hogy 
milyen szempontok és érdekek alapján 
funkcionál ez a rendszer… Mindezek után 
szabad-e csodálkozni azon, hogy részre-
hajló, kritikán aluli ítéletek születnek? 
Ez az állapot nyilván valóban tarthatatlan. 
Egyszer végre el kell jutni a változásnak 
a bíróságokig is - és ez bizony érdekeket 
sért. Nos, itt van az eb elhantolva. Mi lesz 
akkor, ha valóban a törvény betűje lesz 
az egyetlen mérlegelési szempont? Az 
alkotmánytervezet szerint a magyar állam-
polgárnak joga lesz megvédeni javait! Ez 
se tetszik liberális barátainknak. Szerin-
tük az a jó, ha minden marad a régiben. 
Márpedig a jelenlegi törvény a bűnözők 
jogait helyezi előtérbe. Így alakult ki az, 
hogy némely börtön olyan már, mint egy 
wellness szálloda.

*
Haladjunk is talán tovább, ahogy a 

karaván is halad a sivatagi kutyák csa-
holása közben. Nagyobb baj az, hogy 
közérzetünk egy cseppet se javult, noha a 
gazdasági elemzők már látnak biztató jele-
ket. De mint tudjuk, a gazdasági elemzők 
mindig látnak biztató jeleket, ha erre van 
igény. Idestova húsz év óta látják már a 
fényt az alagút végén… Most pedig soha 
nem látott szükség van egy kis bizako-
dásra. A gazdasági válság szorítása nem 
lanyhul. Naponta emelkednek az üzem-
anyag árak, ami értelemszerűen mindenre 
rárakódik, amit mozgatni, szállítani kell. 
S van-e valami mostanában, ami nem jár 
mozgással? 

Ez a fejlemény is megér egy kis elmél-
kedést. Hogyan is, mint is kerültünk 
megint a fizetési ágra? Vajon miért is 
emelkednek az üzemanyag árak, s kiknek 
jó ez?

Szerencsére nem kell sokat keresgélni.

Szövetségeseink naponta szórják bom-
báikat Líbiára, ahol máig nem tudni pon-
tosan miért, de háború van. Állítólag a lí-
biai népet kell felszabadítani a zsarnokság 
alól. Mert az arab világban furcsa módon 
forradalmak söpörtek végig… Amit - a 
hírek szerint - az interneten szerveztek! 
Új dolog ez. Ezidáig ilyen még nem for-
dult elő. S lám, működik! Meglehet, hogy 
ezután nem az elégedetlenség, az elkese-
redés, hanem az interneten kapott felhívás 
viszi utcára a népet? Ami furcsa: nem 
tudni ki indította el ezt a hólabdát, ami 
lavinává dagadt! Tény, hogy pár ezernyi 
ember forradalmat tudott gerjeszteni. 

Mint tudjuk a folyamat Tunéziában, 
majd Egyiptomban kezdődött, s ott pár 
nap leforgása után elkergették a jó öreg 
Mubarak elnököt. Helyébe egy katonai 
vezetés lépett. S ahogy hírlik, semmi se 
változott! Sőt a helyzet lényegesen rosz-
szabb lett, de ennek már nincs hír értéke. 
S ami lényeges: nem jönnek már újabb 
utasítások az interneten…

Forradalom zajlik még: Jemenben, 
Bahreinben, Szíriában. No és forradalom 
zajlik Líbiában is, ahol furcsa módon már 
be kellett avatkozni a felkelők megsegí-
tésére! Vagyis igazi háború folyik Líbia 
ellen anyahajókról és támaszpontokról 
felszálló nagy erejű légitámogatással. S ez 
már ugyebár nem forradalom… Állítólag 
a lakosság emberi jogainak védelmében 
folyik a nagy manőver. Mintha ismerős 
lenne ez a történet abból az időkből, 
amikor Irakban tömegpusztító fegyvere-
ket kerestek… 

Aztán lassan-lassan kiderült: Líbiában 
lényegesen magasabb (volt) az életszín-
vonal, mint némely európai államban. 
Líbia aranykészlete 180 tonnára rúg. Nem 
szorul külföldi kölcsönökre. Nincs adós-
ságuk. A piszkos munkát vendégmunká-
sokkal végeztetik. A líbiai polgárnak 
alanyi jogon járt a szociális juttatás. Így 
már ugye érthető, hogy fel kell őket szaba-
dítani a zsarnokság alól? Vagy ha az nem 
sikerül, legalább vissza kell őket bom-
bázni néhány évtizedet. S amíg tart ez a 
humánus segítségnyújtás, addig felszökik 
az olaj ára, ami nem egy utolsó szempont 
azoknak, akik az üzemanyagtöltő piszto-
lyokat felügyelik. S hát a bombázások árát 
is meg kell fi zetni valami úton-módon, 
merthogy új, korszerűbb bombák, rakéták 
kellenek a lejárt szavatosságúak helyett. 
Ehhez pedig pénz kell - méghozzá nagyon 
sok pénz. 

Ennek a pénznek a beszerzése úgy 
a legegyszerűbb, ha egy kis transzfor-
mációval a benzinkutaknál tesszük le a 
sarcot. Így a bevétel gyorsan eljut a nagy 
testvérhez, aki mozgatója ennek az esze-
ment háborúnak. 

Időközben a kezdeti lelkesedés némileg 
alábbhagyott. Németország, Olaszország, 
Törökország nem kér ebből a háború-
ból. Egyre inkább kirajzolódik a régi 
Antantszövetség. A franciák a leghar-
ciasabbak. Őket a britek követik. Ahogy 
halljuk: műholdak segítségével, sebészi 
pontossággal semmisítik meg a líbiai 
erőket. Hogy a megsemmisített líbiai erők 
olyan katonák, akiknek családjuk van, 
akiket haza várnak, ez elhanyagolható. 
Az ilyen gondolatoknak nincs hírértéke: 
ilyesmiről a híradásokban nem szokás 
beszélni - mint ahogy arról sem, hogy több 
ezer civil vált áldozatává már a felszabadí-
tásnak. Ami természetesen ilyen humánus 
beavatkozások esetén nem számit háborús 
bűntettnek…

A gyanútlan, kevésbé tájékozott kelet-
európai polgár pedig ebből mindössze azt 
érzékeli, hogy minden drágul és megint 
rosszabbul él. Ehhez pedig már csak egy 
kis szocialista muzsika kell… No de

ki világosítsa fel a magyar polgárt? A „ki-
rályi” média nem mehet szembe a szövet-
ségeseinkkel! A balliberális média pedig 
ebből a szövetségesi haszonból csipeget. 

Bizony, ha széjjelnéz az ember a ma-
gyar média világában, azt látja: egy, csak 
egy legény van talpon a vidéken, mint 
Toldi Miklós Arany János feledhetetlen 
költeményében. Az Echo TV és a Magyar 
Hírlap jelen idők Toldija magyar földön, 
amit Széles Gábor tart életben, s amely 
nélkül aligha lenne most kétharmados 
kormányerő a parlamentben!

S bármi furcsán is hangzik, ennek a 
szókimondó médiának naponta meg 
kell küzdeni a megjelenésért, mert egy 
UPC nevű műsorszolgáltató felemelte az 
Echo TV műsorának sugárzási díját! Ez a 
díjemelés csak és kizárólag az Echo TV 
műsorszórására vonatkozik! A kispénzű 
magyar pedig kénytelen megválni ettől 
a hírforrástól, merthogy nem tudja meg-
fizetni. Ki nem mondva: az Echo TV 
nem kívánatos intézmény. Ezen belül 
Szaniszló Ferenc és Vámos György 
szerkesztők, akik műsoraikban mindig 
a dolgok elevenjére tapintanak, a nagy 
szálkák a háttérhatalom szemében. S ha 
már Széles Gábor nem hajlandó őket 
eltávolítani, akkor az egész intézményt 
próbálják lehetetlenné tenni. A kormány 
pedig tehetetlen az efféle elprivatizált 
„műsorszóró” magántársaságokkal szem-
ben. Reméljük csak egyelőre… 

Hát így folydogálnak a dolgok az 
Óhazában! Szinte egy új honfoglalást kel-
lene végrehajtani, hogy némileg helyére 
kerüljenek a kisiklatott dolgok, s jaj de 
keservesen megy ez… A hűséges olvasó 
most joggal kérdezhetné: hol vannak 
ilyenkor a szólásszabadság, a demokrácia 
bajnokai a Daniel Cohn-Bendit féle sza-
bad gondolkodók, a fi lozófusaink, akik 
kezüket-lábukat törik a szólásszabadsá-
gának védelmében? No, hol vannak? 

*
A magyar élet vize ilyen gátak között 

kénytelen kanyarogni. Hej de régen volt 
már, amikor nemzeti függetlenségről ál-
modoztunk! Itt vannak az új gazdák - és a 
temérdek gond. A lakosság döntő többsé-
ge el van szegényedve. Munkalehetőség 
alig akad. Az építőipar szinte megszűnt. 
Ezen a helyzeten próbál a kormány 
változtatni a Szél Kálmán Terv néven 
közismertté vált program keretében. A terv 
lényegében - gazdasági elemzők szerint - a 
gazdasági növekedés ütemének csökke-
nése miatt vált szükségessé. Célja: minél 
több munkahelyteremtés. Ösztönzés kíván 
lenni arra, hogy minél többen próbáljanak 
munkát találni, vállalkozni. Jelenleg ui. 
11% fölötti a munkanélküliség. Statisztika 
szerint! Legalábbis ennyien szerepelnek a 
regisztrációban. Hogy hányan estek már 
ki ebből a rendszerből, arra vonatkozóan 
még becslések sincsenek. Mindenesetre 
beindult a közmunkaprogram, ami közel 
100 ezer embernek juttat szerény, kiszá-
mítható jövedelmet. E program keretében 
a kriminális magyar vízügyi helyzet meg-
oldása is szerepel, ami új alapokra helyezi 
a vízgazdálkodást. Ezen a területen több 
évre való munka akad! Két autógyár is 
megkezdi a munkaerő toborzást, ami 
valamelyest enyhíti a gondokat. Ennek 
tudhatóan a Forint megerősödött és így a 
devizahitelesek fellégezhetnek egy picit. 

Az eseményekből és a külföldi be-
fektetők reakcióiból ítélve sikerült elin-
dulni az új pályán. Erről Orbán Viktor 
miniszterelnök óvatosan nyilatkozott a 
napokban. Az irány jó. Már csak haladni 
kell - mondta… Avagy, ahogy a görög 
hajósok mondták egykoron: Már csak jó 
szél kell - és egy kis szerencse.

Barkuti Jenő
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- Kerekes Cili 3 hónapos buenosi lá-
togatása letelt. Április 13-án szállt ismét 
gépre Venezuela felé, hogy folytassa a 
kitervezett útját. Várjuk vissza!
- Örömmel olvassuk, hogy a MTA 

Gazdaság- és Jogtudományok osztálya 
május 10-re tűzte ki Dr. Kopits György 
külső tagjának székfoglaló előadását. 
Gratulálunk Gyurinak! 
- Zaháné Alexandra jóvoltából meg-

született az idei ZIK telefonlánc, a 
családok címtára és az órarend. Az Ese-
ménynaptárunk végén közöljük a hó ZIK 
szombatok dátumait 
- A HKK könyvtár átállt a havi kétszeri 

Vigasztalásunkra a cambridge-i egye-
temtől kaptunk értesítést, Egy másik vé-
lemény címmel, amelyet itt megosztunk 
Olvasóinkkal:

„A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt 
eigyk tnuamálny aítllsáa sznreit a szvka-
aon bleül nincs jlneestőgée annak mkénit 
rdeeözndenk el a btűek: eygeüdl az a 
fntoos, hgoy az eslő és az uolstó betű a 
hlyéen lygeen; ha a tböbrie a lgnoeyabb 
özeássivsazsg a jleezmlő, a sövzeg aokkr 
is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A 
jnleeésg mgáayzrataa az, hgoy az erbemi 
agy nem eyedgi btüeket, hneam tleejs 
sazakvat ovals. Íme a bzonytéik.

Úhygoyg tnseseek mkneit bkébeén 
hyagni a hleysesáríi fmonisáokgkal!”

  A szerkesztő

A 
SZERKESZTŐTŐL

Jól tudjuk, hogy a 
nyomdaördögöcske 
állandóan settenkedik 

körülöttünk, és csak arra vár, hogy mikor 
döfhet egyet rajtunk. Az áprilisi számban 
sikerült neki fi gyelmünket meglazítani, így 
megeshetett, hogy több, mind helyesírási, 
mind elírási és tördelési hiba csúszhatott 
be szövegeinkbe. Mielőtt föltöltjük a tel-
jes számot a honlapra, az észrevett hibákat 
kijavítjuk. Kérjük olvasóinkat, 
lehetőleg jelezzenek vissza, ha 
bármilyen hibát fölfedeznek, hogy 
így együtt megronthassuk a kis 
ördög kárörömét!

rövid darab” darabját játszotta. Végül is 
Onczay Csaba átdolgozásában Paganini 
egy Rossini műre írt változatait mutatták 
be a gordonka hihetetlen virtuozitási le-
hetőségeivel. A meg nem szűnő tapsok 
kiérdemelték Albéniz Asturias ráadását a 
pezsgős koccintással beindított esten.

Másnap Onczayék a magyar nagykö-
vetségen szerepeltek, egy kizárólag nagy-
követségi meghívottak részére rendezett 
hangversenyen. Jean-Baptiste Barrière 
francia barokk zeneszerző két gordon-
kára írt szonátájával kezdték, majd a 
már előző napról ismert Vivaldi szonáta 
következett. Leidemann Sylvia egy, a 
bolíviai Chiquitosban felfedezett barokk 
jezsuita csembalóművét játszotta, címe: 
„A koronázott magyar királynő részére”. 
Következett Onczayék által a Prágában 
született és Budapesten zeneakadémiai ta-
nárként működő, XX.sz. fordulói Popper 
David kellemesen hangzó szvitje, és befe-
jezésül újra elhangzott a virtuóz Paganini 
mű. A jelenlévők közt láthattuk a norvég, 
török és ukrán, valamint Horacio Chalian 
argentin nagykövetet. A közönség lelkes 
ovációjára jött ráadásként Albéniz Sevilla 
darabja, majd megismételték a Vivaldi 
szonáta Allegro tételét Leidemann Syl-

viával. A nagy-
követség egy 
kitűnő koktéllal 
vendégelte meg 
a meghívottakat, 
akik még késő 
es t ig  beszél-
gettek a kiváló 
művészekkel. 
Székásy Miklós

Mit hallott az AMH ?

Aranylakodalom…
Kiemelkedő családi esemény volt Fó-

thy István és Balogh-Kovács Judith 50 
éves házassági évfordulója, amelyet ápri-
lis 2-án a Mindszentynumban ünnepeltek. 
A kápolna zsúfolásig megtelt. P. Igna-
cio García Mata megható beszédében 
követendő példaként említette a házas-
társak ötven éves együttlétét, majd újból 
megáldotta őket. Ez szép alkalom volt a 
16. unoka, Isabella keresztelőjére is! 

A Magyarországról érkezett Fóthy 
Erzsébet hozzáértéssel vezette le a mise 
rendjét és az énekeket. A nagyszámú je-
lenlevők a magyar himnusz eléneklése 
után a földszinti ebédlőben gyülekeztek 
egy kis koccintásra.

Az ebédre jelentkezők lassan felszál-
lingóztak az újonnan átépített díszte-
rembe. Benedekné Marika igazgatta el 
a kb. 120 ven-
déget az asztal-
rend szerint. A 
résztvevőkből 
80 a szűk csa-
ládhoz  tar to-
zott! 

Kiemelendő 
az unokák szá-
ma.  A Fóthy 
István házaspár 

részéről 17, Fóthy Gyuláék részéről 16, 
a Balogh-Kovács családból 7 unoka 
volt jelen, a hozzájuk tartozó szülők és 
nagyszülők kíséretében. A gyerekhad 
relatív nyugalmát Antonio nagypapa egy 
kifogyhatatlan “bolita” cukorka-készlet 
szétosztásával érte el.

A főétel elfogyasztása után egy Fóthy 
Csilla által szerkesztett videó vetítése 
következett szülei életéről, a bölcsőtől a 
közelmúltig: cserkésztáborok, a gyerekek 
és unokák növekedése - mígnem István 
utolsó születésnapján a teljes család 
egy néptömeg benyomását keltette. Az 
utóétel a lányok és menyek által készí-
tett jobbnál jobb tortákból állt. István 
megköszönte a vendégeknek eljövetelét 
erre a nagy alkalomra, és a jelenlevők 
a teljes kimerültség határán távoztak a 
valóban ritka ünnepélyről.

Bobrik György

A „szűk család” 
egy része…            
Fotó Angyalka

Onczay koncertek Buenos Airesben
Az Ars Hungarica rendezésében és az 

EU Tanácsa magyar elnökségének egyik 
kulturális rendezvényeként léptek fel 
április 7-én a Musicarte XXI hangverseny-
teremben a magyar külügyminisztérium 
támogatásával Argentínába látogató gor-
donka-művészek: Onczay Csaba és fi a, 
Onczay Zoltán. Dr. Varga Koritár Pál 
nagykövet üdvözölte a termet az utolsó 
ülésig betöltő közönséget, köztük az EU 
delegáció vezetőjét, Alfonso Diez Torres 
nagykövetet, a cseh, holland, lengyel, 
osztrák, román, svájci, svéd és szlovén 
nagyköveteket és a német és szlovák 
ügyvivőket. A változatos művekkel ösz-
szeállított program egy Haydn duettel 
kezdődött, majd Leidemann Sylvia 
közreműködésével csembalón egy dalla-
mos Vivaldi szonáta következett. Sylvia 
két csembalószólót adott elő, majd az est 
talán legmagasztosabb művét adta elő 
mesteri módon Onczay Csaba: Kodály 
Zoltán cselló szólószonátájának a bra-
vúros, magyar népi zenével teljes 3. téte-
lét. A két gordonkaművész utána Lendvay 
Kamilló (a Liszt Ferenc Zeneakadémia 
zeneteória tanszékvezetője) Onczayéknak 
dedikált nagyon vonzó és változatos „Hét 

b.-j.: Onczay Zoltán, Leidemann Sylvia, szerző, Onczay Csaba, 
                                         a nagykövet házaspár                Fotó Onczay K.

    Elhalálozások
- Gavajda Péter, Európában elismert szí-

nész, március 8-án hosszú betegség után 
elhunyt Berlinben (részletek l. SP 3.o.)

Betegeink
- Lévay Győzőt megint műtötték: újabb 

sínt helyeztek el a bokájába erősítés vé-
gett. Vitézül viseli a fájdalmakat, immár 
láztalanul!
- Süllős Lenke igen kellemetlen epizó-

don esett át: tavaly júliusban a szíve bal 
kamrája ellenszegült a pitvar parancsai-
nak. Gyors mentőautóval beszállították az 
Hospital Italianoba, és ott beleoperáltak 
egy szívütemszabályozót. További javu-
lást kívánunk!
- A 102 éves Berkó Lászlóné Sípos 

Anna elesett, már 1 hónapja lábszár-
töréssel állandó fekvésre van ítélve, és 
gyermekei ápolására szorul szeretett 
otthonában. Gyors fölépülést kívánunk, 
hogy júniusban megünnepelhessük 103. 
születésnapját!

Események 
- Kalpakian Ervin egészségi okokból 

lemondott az Argentin-Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöki tisztségéről. 
Helyette dr. Orbán László, eddigi üv. 
alelnök vette át a kamara vezetését, míg 
a leköszönő elnököt az intézmény örökös 
díszelnökévé választották.
- Béres Gyurka kedves barátunk a Szent 

István Otthonban ünnepelte 86. születés-
napját! Pótolhatatlan önkéntes munkatárs, 
már több mint 12 éve naponta bejár laká-
sáról kora reggeltől, jókedvűen mindenre 

segítőkész, ami-
re a karbantartás 
vezetőjeként meg-
kérik. Emellett 
mindig van egy 
biztató szava a 
bentlakók részé-
re; kinek magya-
rul, kinek néme-
tül vagy spanyo-
lul. Isten éltesse 
sokáig!

- Valódi megahappening volt a Fóthy 
aranylakodalom! 80 főre rúgott a családi 
gyülekezet, Magyarországról Erzsébet 
Lumpi, Németországból Zsófi  Tuku is el-
jöttek 3-3 gyerekkel. Szívből gratulálunk, 
és velük örülünk! (részl.l.külön hasáb) 

EZ-AZ
- Dr. Kádár Lynn Katalin USA-ból meg-

látogatta a HKK levéltárt kutatási anyag 
beszerzése végett a Dr. Eckhardt Tiborról 
készülőben lévő, hosszúlélegzetű tanul-
mányához. A könyvtárt megajándékozta 2 

előző tanulmányával Eckhardt-
ról, valamint egy gyönyörű 
fotóalbummal a híres Margaret Bourke-
White képeivel az 1938-as Budapestről, 
amelynek a szerkesztője, és amiért megkapta 
a Magyar Köztársaság Aranykereszt Érdem-
rendjét. Köszönjük adományát, és sok 
további sikert kívánunk!
- Endre Laci barátunk fi ai jogosan töltik 

el szüleiket büszkeséggel: Miklós már 10 
éve Észak-Amerikában él, most ösztön-
díjjal jogot tanul Washingtonban, hogy 
a második diplomáját megszerezze. Két 
éven belül lesz ügyvéd. A 20 éves San-
tiago áprilisban utazott el Új-Zélandba 
Working Holidays programmal egy évre, 
mint tette korábban Wenckheim Marian-
ne. Gratulálunk az Endre családnak!
- Lányi Mátyás február 14-én hősie-

sen és boldo-
gan elérte az 
Aconcagua 
6962 méteres 
- Amerika 
legmagasabb! 
- csúcsát. 
Gratulálunk 
neki! 

- Czanyó Péter nem hagy alább a rák elle-
ni küzdelmében: márciusban megmászta 
Mendozában a Franke csúcsot. Bravúros, 
nagy teljesítmény! Az American Cancer 
Society kinevezte Argentína részére a „rák 
ellen küzdők világkövetének”. Szavaival 
élve: ez ajándék, felelősség, büszkeség. 
Vele örülünk, és gratulálunk!
- Kesserű Gábor lovaspóló-imádó ügy-

véd nagy kitüntetésben részesült: az áprilisi 
Lovasnemzet országos szaklapja a póló 

csapat já ték 
méltatásában 
külön kiemeli 
őt, címlapján 
m e g j e l e n ő 
fényképpel. 
1938 óta, há-
rom „üres” 
e m b e r ö l t ö 
u t á n  ú j b ó l 
létezik a régi 
pólónemzet-
ben ez a ne-
mes sportág, 

amelyet a Federation of International Polo 
is erősen támogat. Öröm számunkra, hogy 
1993 óta van új magyarhoni póló és abban 
igen aktív szerepe van egy argentínai ma-
gyarnak! A tavalyi EB-nek 3 mérkőzésén ő 
volt a kapitány. (l. AMH 2010. nov.) 
- Dóry Csaba és felesége Lomniczy 

Paulette áprilisban töltötték be a kerek 50 
évüket. Zaháné Alexandra és Lomniczy-
né Letti át-
utaztak Ma-
rokkóba az 
ünneplésre. 
Gratulálunk 
a százévesek-
nek!  

Ragyog az 50 
éves Paulette! 

Gratulálunk!

Ünneplik a 86 éves 
Béres Gyurkát! 

A Mindszentynum már a Református 
Egyháztól kapott szép, faragott fapadokkal 

fogadta a nagyszámú hívőt 

Lányi Mátyás 
az Aconcaguán 

Kesserű Gábor (jobbra) a 
Lovasnemzet címlapján 

nyitva tartásra: a hó 2. és 4. pénteken. 
Mivel a sok betűzdelt ünnepnap ezt a ren-
det megzavarja, kérünk előzetes jelent-
kezést Kádárné Anikónál 4798-2596
- Többen kérdezték, hogyan tudta Feren-

czy Loló megoldani a márciusi számunk-
ban megjelent keresztrejtvényt. Ezeket a 
szavakat eszelte ki:
verSeng - fi zIkum - zonGora - eseMény 
- indUlat - gyeNgéd - pélDány - zsúFolt 
- nyaRgal - közEleg - etrUszk - gonDola. 
Középen a 4. betűknél lehet olvasni a 
rejtély megoldását: Sigmund Freud. Íme, 
valóban nem más, mint agycsiszolás!

(BGT és HKZS)
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- Az áprilisi számunkban már bőven ecseteltük koló-
niánk szép élménysorozatát március 11 és 17 között az 
1848-as szabadságharcunk megünneplésével és Böjte 
Csaba testvér látogatása és előadásaival. De közben 
nem felejtkeztünk meg legkedvesebb barátaink vidám 
összejöveteleiről sem. Március 16-án Móriczné Marikát 

ünnepeltük meg 
egy meghitt bará-
ti ebéden a Hun-
gáriában. Nem 
szüle tésnapot , 
hanem azt, hogy 
élünk és hónapok 
óta először látjuk 
egymást. Marika 
hetekig Magyar-
országon, majd 
a nyári hónapok-
ban gyermekei-
nél, Pinamarban 

tartózkodott. Omar, mint mindig, egy kitűnő fogadással 
és ebéddel remekelt. 
- Március 26-án igazi nagy családi eseményre jöttünk 

össze a Hungáriában Gátiné Czanyó Kata 90 éves 
születésnapjára. Gyermekei Chávez Carlosné Gáti 
Andrea Buksi és Gáti Gábor és felesége Susana ren-
dezték édesanyjuknak ezt a valóban fényes estélyt. A 
Gáti család apraja-nagyja mind feljött Buenos Airesbe 

Santa Teresitából. Tekintettel a 
Hungária szombat esti látoga-
tottságára, az egész ebédlőt Kata 
tiszteletére gyönyörűen, fehér 
abrosszal terített öt 10-személyes 
kerek asztallal rendezték be. 
Kata ragyogott a boldogságtól. 
A hangulatot nagyban emelte a 
sok vidám fi atal, a kitűnő opera-
énekes, aki Kata kedvenc Verdi 
áriáival szórakoztatta a társasá-
got és nem utolsó sorban a remek 
vacsora és minden asztalon 
jégben hűtött pezsgő. A jó Isten 
áldását bőségesen árasztotta 
Kata fejére! 

- A március 24-i Plácido Domingo ország-világraszóló 
hangversenyét nem sorolhatom a koloniális események 
közé, de igen sokan láttuk, hallottuk és átéltük. Aki nem 
volt jelen a „világ legszélesebb” Avenida 9 de Julión a 
120.000 ujjongó között, TV-n megszakítás nélkül néz-
hette este 20 és 23 óra között ezt a felejthetetlen koncertet. 
Plácido Domingót nem kell bemutatnom: a világ leg-
elismertebb még élő tenorja. Ma már mint karmester is 
élvonalban áll és rendkívüli tehetségét 3 nagy operaház 
igazgatójaként is bizonyítja. Látogatása Argentínának 
egy kitüntetést, nem érdemelt ajándékot jelentett. Bálvá-
nyozott énekesünket megismertük mint egy magabiztos, 
bátor, együttérző, jószívű embert. 20 év távollét után a 
Colónban kellett volna fellépjen. A Colón operaházban 
dolgozó szakszervezeteknek köszönhetően ezt azonban 
meghiúsította a két zenekar és a kórus sztrájkja. Do-
mingo békítő szellemben vállalta a közvetítő szerepét a 
békétlenek és a városi hatóságok közt. Meggyőzte mind 
a zenekart, mind a kórust, és szabadtéri színpadon velük 

együtt fellépett. Magával hozta az ö általa felfedezett, 
argentin születésű szép fi atal szopránt, Virginia Tolát, 
akivel együtt elbűvölte a közönséget, a közömbös vagy 
háborgó zenészeket, meg a városi tisztviselőket. Mi, ar-
gentínai magyar zenekedvelők rajongói közé tartozunk, 
és hálásak vagyunk neki.
- Az április 2-i koloniális esemény, a Fóthy aranylako-

dalom részletei olvashatók a szomszédos rovatban.  
Azonban egy aranylakodalom nem lenne valódi, ha 
nem adnának hozzá „lakomát”. Az előre bejelentett 120

személyre 12 tízsze-
mélyes asztalt 

szépen megterítet-
tek és mindegyikre 

kitűztek egy számot. 
A rendezőknek csak 

gratulálni tudunk, 
mert a korosztályok 

egy csoportban 1
asztalnál ülhettek. A 

kicsi gyermekek és a 
serdülők 2 asztala

volt a legmulatsá-
gosabb. Az apró-
ságok nem anyjuk 
ölében vagy mel-
lett ültek, hanem 
csoportjukban 
külön asztalnál. 
Talán éppen ezért 
nem visítoztak, és 
talán még ettek is. 
A pörkölthez 
45 kg hús kellett, 
a nokedlihez 12 kg 
liszt és 70 tojás... A lakodalmas fehér tortát és apró 
süteményeket a Fóthy fi atalasszonyok készítették. A 
vetítésen láthattuk szeretett ismerőseinket, régi bará-
tainkat: a nagyszülők, dédszülők, nagybácsik és sógorok 
elevenedtek meg előttünk. 
A 2 Fóthy fi ú, Gyuszi és István 6. gyermekük születése 

után a család barátja, apám Bonczos Miklós hexamete-
res ódát írt róluk, amiben megjósolta, hogy „a Fóthyak 
benépesítik Argentínát.”
Ez beteljesedett, de kivételes és csodálatraméltó, hogy 
ez a nagycsalád milyen nagy szeretettel tart össze és áll  
minden időkben és megpróbáltatások között egymás 
mellett. 

A kiterjedt 
baráti kör 
nevében 
is köszö-
nöm nekik 
ezt az 
emléke-
zetes 
ünnepélyt! 

- Ismeretes a magyar közmondás, hogy „Aki szereti 
a bort, rossz ember nem lehet, de aki nem szereti, az 
gyanús”. A zenére fordítom a közmondást és hiszem, 
hogy aki szereti a zenét, rossz ember nem lehet, de aki nem 
szereti, az süket és sok mindent nem hall meg. Buenos 
Airesben nagyon sok zenekedvelő magyar él, aki nem 
veszi ki részét a magyar koloniális életben, de érdekli 
Magyarország sorsa - rossz ember nem lehet. Nem járat-
ja az Argentínai Magyar Hírlapot, Dél-Amerika egyetlen 
magyarnyelvű hírlapját, azért még nem rossz ember. 

Zenekedvelő 
magyar 

barátaimnak 
szeretném a 
Kossuth- és 
Liszt Díjas 

csellóművészt, 
Onczay Csabát 

és fi át, a 32  éves,
már híres Onczay Zoltán csellóművészt bemutatni (l. 
szomszédos rovat). Apa és fi a ritkán szerepelnek együtt. 
Külön, mint szólisták, nagy hangversenyeken és a 
leghíresebb zenei fesztiválokon lépnek fel. Nálunk az 
Ushuaiában rendezett a VII. Nemzetközi Zenei Fesztivált 
meghívottjai voltak. A magyar Külügyminisztérium 
és az argentínai magyar nagykövetség támogatásával, 
Magyarország Európai Uniós elnökségének tiszteletére 
érkeztek meghívásra. Onczay Csaba a nyitókoncerten 
Dvorák Csellóversenyét játszotta a Moszkvai Szimfonikus 
Zenekarral. Április 7-én a Musicarte XXI belgranói 
termében, az Ars Hungarica rendezésében hallottam 
először ezt a két csellóművészt. Kodály szonátája, 
Onczay Csaba csellószólóján megrázóan szép volt. Annyi 
erőt, hangot és érzelmet varázsolt elénk, mint egy egész 
zenekar. Természetesen ez a művész érdeme, aki a csodás 
hangszere húrjain keresztül egész lelkével éli át a zenét. 
Másnap este a magyar nagykövetség meghívásának 
köszönhetően közelről kísérhettem a művészek játékát. 
Ővelük együttérezve, velük együtt éltem át a zene 
üzenetét. Boldog voltam, hogy a koncert után el tudtam 
beszélgetni Onczay Csabával. Egy természetes, kedélyes, 
barátságos embert fedeztem fel benne, aki szívesen 
szóbaállt velem. A hiúságnak és gőgnek nyoma sincs 
ebben a zseniális emberben. Az volt az érzésem, hogy 
régtől fogva ismerjük egymást. Természetesnek tűnt, 
hogy névjegykártyát cseréltünk abban a reményben, hogy 
az életben még találkozunk…

Március 2. felében 
és április elején nem 
először töprengek azon, 
hogy mennyi a hasonla-

tosság Argentínában és Magyarországon 
élő honfi társaink eszmevilágában. Jóllehet 
négyzetkilométerben a két ország nem 
hasonlítható össze, de ha a földgömbre 
nézünk, megállapíthatjuk, hogy perem-
országok vagyunk. Magyarország a nyu-
gati fehérember-lakta világ közép-keleti 
határán, Argentína pedig a dél-nyugati 
világ alján. „Köldökszemlélők” lennénk? 
Körülöttünk renghet a föld március 11 
óta Japánban, pusztíthat február óta véres 
polgárháború Líbiában, addig mi orszá-
gaink balsorsán sírunk, de legfőképpen 
vitatkozunk. A balsors okozója mindig a 
másik! Mi ártatlan szemlélők vagy áldo-
zatok vagyunk. 

*
Argentína egy istenáldotta gazdag 

sziget egy önző, álszocialista, demagóg 
kormánnyal. A rohamos infl áció köze-
pette a lakosság nagy része költekezik és 
politizál. A szegény ember pedig tüntet 
- és ebből elég szépen megél. Elnök-
asszonyunk férje halála óta elég sok hívet 

gyűjtött maga köré abban a reményben, 
hogy októberben ballottage nélkül újra 
megválasztják. A véleménykutatók jelen-
tései felriasztották az elbizakodott ellen-
zéket. A riadalomhoz nagyban hozzájárult, 
hogy a szakszervezetek vezére, Moyano 
biztatására az ország 2 legnagyobb na-
pilapjának kihordását egy 40 tagból álló 
csapat meghiúsította, szabotálta. Április 
első vasárnapján az ellenzék legjobbjai 
hivatalos nyilatkozatban aláírták, hogy a 
demokrácia és alkotmányosság védelmé-
ben egyetértenek. Nem valószínű, hogy 
ezentúl együtt is harcolnak. Nem sorolom 
fel a neveket, hiszen helybeli honfi társaim 
naponta értesülnek a fejleményekről. 
Külföldi olvasóink pedig nem ismerik 
vezető politikusainkat. Már olyan han-
gokat ütöttek meg, hogy a 6 aláíró párt 
közül októberig felnövekszik 1 vezér… 
Vágyálom?

*
Magyarország, hála a világrengető 

híreknek, lekerült a nemzetközi sajtó fő 
oldaláról. Az argentin példából is láthat-
juk, hogy a médiával nem jó ujjat húzni. 
Orbán Viktor is csak az időzítésben 
tévedett, de alapjában véve teljesen igaza 

volt, amikor a sajtó ellenőrzését - nem 
szabadsága korlátozását! - javasolta. 
Napjainkban már van sokkal fontosabb 
és sürgősebb tárgyalni, vitatni való. A 
Magyar Alkotmány alapjáról, egész 
állami berendezésünk megújításáról van 
szó. Magyarországi levelező barátaink 
és a LAMOSZSZ elnöknője, Kunckelné 
Ildikó nemcsak elküldte az új Alkotmány 
tervezetét, hanem közvetítette az erre kije-
lölt szakbizottság üzenetét, miszerint mi, 
szórványmagyarok is hozzászólhatunk. 
Lelkiismeretesen elolvastam 47 oldalból 
először magyarul, azután angolra fordítva 
több mint 30 oldalt. A legkitűnőbb magyar 
történészek, jogászok az 1944 előtti jog-
államra alapozott alkotmányból indultak 
ki, amit a következő évek folyamán 
többször nem a szabadság és egyenlő-
ség törvényei szellemében módosítottak. 
Napjainkban ezt a legújabb Alkotmányt 
az összmagyarsággal egyetértve akarják a 
szakértők átdolgozni. Egyelőre az egyet-
értés még nem jött létre. Az Argentínában 
élő magyar intézményeink vezetősége, az 
AMISZ, április 4-én megtartott gyűlésén 
úgy döntött, hogy erre a fontos kérdésre 
sajnos mi nem tudunk válaszolni. Egyéni 

véleményem, hogy azok, akik 1944 után 
születtek, akár külföldön, akár Magyar-
országon élnek, és nem szakértő történé-
szek vagy jogtudósok, inkább ne szóljanak 
bele. Ha mégis beleszólnak, annak bizto-
san politikai háttere van. 

- Kunckelné Fényes Ildikót Buda-
pesten kitüntették a Magyar Köztársaság 
Érdemrend Középkeresztjével, mint a 
LAMOSZSZ elnökasszonyának „a dél-
amerikai magyar közéletben végzett szer-
vező és identitás megőrző tevékenysége, 
valamint a magyar-magyar kapcsolatok 
ápolása és fejlesztése érdekében végzett 
munkája elismeréseként”. Gratulálunk! 

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

   Események   

A kitüntetett, Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök he-
lyettes és Répás Zsuzsanna h. államtitkár között 

Móriczné Marika jóvoltából beindul a baráti 
találkozó szezonja. Itt id. Zaha Sándorral

Gátiné Kata 90 éves!

Az 50 éves házassági eskü fölújítása

A lakodalmas torta

Még keresztelő is volt! Fóthy Isabella 
szüleivel és keresztszüleivel

- Az új alaptörvényre az ál-
lást foglalók 2/3-a szerint 
szükség van, és a végsza-
vazásra váró normaszöveg 
egyes tartalmi elemeit is tá-
mogatják. 88% egyetért a 
történeti alkotmány és Szent 
Korona megemlítésével a 
nemzeti hitvallásban. Nagy 
támogatást élvez a keresz-
ténység nemzetmegtartó sze-
repének az elismerése és a 
különböző vallási hagyomá-
nyok megbecsülése is (80%).  

LAPZÁRTAKOR
Forrás: MNO-KA- 
közvélemény-ku-
tatás Nézőpont In-
tézet Heti Válasz 
számára (köszönet Tóth G.)

- Újra esküt kell tenniük a most 
készülő új alkotmányra a parla-
menti képviselőknek, miután 
elfogadja azt az Országgyűlés. 
Mindezt függetlenül attól, hogy 
az Országgyűlés megalakulá-
sakor már felesküdtek a je-
lenleg hatályos alaptörvényre. 
(DUNA)
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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 
HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@gmail.com - 
CORAL HUNGARIA -  sleidemann@fi bertel.com.ar -  Cuba 2445, (1428) Buenos 
Aires. Tel. 15-3623-4345 -  www.arshungarica.com.ar
HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR - HKK 
-  BIBLIOTECA HÚNGARA – Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 
4799-8437 - haynal@fi bertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@fi bertel.com.ar

   KLUBOK - CLUBES
HUNGÁRIA EGYESÜLET - CLUB HUNGÁRIA, Asociación Húngara en la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-8437 / 4711-0144 - 
 hungariabuenosaires@gmail.com
VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA. 
Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674

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

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

EGYHÁZAK - IGLESIAS
"KRISZTUS KERESZTJE" MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET - IELU -  
CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA HÚNGARA "LA CRUZ DE CRISTO" -  Amenábar 
1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar - 
www.lacruzdecristo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - IGLESIA REFORMADA HÚNGARA - Cptn. R. 
Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4799-2527 - mariabenedek@arnet.com.ar
"MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ" MAGYAR KATOLIKUS KÁPLÁNSÁG 
- ASOCIACIÓN DE LOS HÚNGAROS CATÓLICOS  EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires.  Tel. 4864-7570 - info@mindszentynum.org

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES
ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE - AMISZ - FEDERACIÓN 
DE ENTIDADES HÚNGARAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHRA) - Capitán R. 
Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 - nvattay@arnet.com.ar
ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA - CÁMARA ARGENTINO-
HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. - Av. R. Sáenz Peña 720 piso 9° “E”, 
(1035) Buenos Aires. Tel. 4326-5107 - info@camara-hungara.com.ar
MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" –  Pac. Rodríguez 6258 (ex 1162), 
(1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4722-0098 / 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com
MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG - ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL 
HÚNGARA. M. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 - 
jakabterek@fi bertel.com.ar
MHBK - MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE - COMUNIDAD DE CA-
MARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – J.B. Justo 183, 
(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 -  vferlolo@fi bertel.com.ar
SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. M. Moreno 1666, (1636) 
Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@fi bertel.com.ar
VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN DE LOS CABALLEROS VITÉZ. 
Capítulo Argentino. Tel/Fax (5411) 4715-2351 - nvattay@arnet.com.ar

VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS
BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA DE BARILOCHE 
– Mitre 213, 2°, of.8, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-430282 
luiseduardostany@hotmail.com
CHACOI MAGYAR EGYESÜLETEK:
- COLECTIVIDAD HÚNGARA DE CNEL. DU GRATY – M. Moreno N° 12, (3541) 
Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649
- VILLA ÁNGELA-I MAGYAR EGYESÜLET - SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS 
MUTUOS – Hungría 150, (3540) Villa Ángela, Chaco. Tel. 03735-420-939
CÓRDOBAI MAGYAR KÖR - CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Recta Martinolli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba.  Tel. 0351-481-8531 / 
0351-156-144-070 - fi lipanicslili@gmail.com
SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA 
FE (CAPITAL) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 - 
zoltanhorogh@hotmail.com
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2011:    

Hálásan köszönjük adományukat, 
támogatásukat, fölülf izetésüket! 

FIGYELEM - FIGYELEM - FIGYELEM! 
Amennyiben nem óhajtja az AMH-ra szóló előfizetését 
megújítani, a magas költségekre való tekintettel szépen 
kérjük, hogy lemondását okvetlenül jelezze e hó folyamán. 
Köszönjük!                                   Az AMH szerkesztősége 
Tel.fax: (54-11) 4711-1242             amagyarhirlap@yahoo.com

Kapható a Hungáriában
a HKK könyvtárban.  Ára 30 dollár

Hivatalos órák: A hó 2. és 4. 
péntekén 19 - 21 óra. 

Hungária Egyesület 1. em. 
Pje. Juncal 4250, Olivos 

Tel. 4799-8437
haynal@fi bertel.com.ar
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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:
Sorsboncoltató

Havi „HUFImondat”: 
„Ha napba nézvén elveszted a látást, szemed okold, ne a 
nagy sugárzást.”                    (Lengyel József, Oldás és kötés)

Folyt. a 2. oldalon

Zólyomi Kati interjúja:

KIT ISMERTÜNK MEG?
Böjte Csaba testvér - 2. rész

„Ha van egy gyerek, aki ölbe kéröszködik,
biztos van hozzá egy asszony vagy férfi , aki ölbe venné.

S valahol egy ház, amely azt várja,
hogy a port felverje egy gyerekkacagás.” Amikor megszületünk, egy vadonatúj 

útvonal rajzolódik az emberiség élettérké-
pe hálózatára. Csak így tudom elképzelni a 
sorsokat - mint egy űrhajóból áttekinthető 
földgömb látképét: a gyönyörű kékekkel, 
zöldekkel, habos fehérekkel és narancs-
sárga sugarakkal, szelekkel és viharokkal 
megáldott táj. Kering, rázkódik, alszik, 
és bizonyára számtalanszor fáj: pontosan 
abban a pillanatban, amikor egyik sors a 
másikba ütközik. Ez a találkozás, mint 
egy földrengés, változtat a térképen. Csak 
így tudom megmagyarázni azt, hogy míg 
haladunk, a sajátunkkal kereszteződő 
utak mennyire meghatározzák az előre 
igyekező lépteinket. 

Torlódnak a kisebb-nagyobb irányok, 
az országút az ösvénnyel, a fontosságra 
szántak a lényegtelenebbekkel, és amint 
egymásba folynak az erek, eltelnek az 
évek is… Egyszer csak rádöbbensz arra, 
hogy megtaláltad azt, amire ideszánt a 
sorsod. Azt is sejted, hogy egy percig 
sem tértél el a megszabott utadról, hiába 
próbáltál számtalanszor változtatni rajta. 
Lehet, hogy ezek a gondolatok nem hason-
lítanak a tieidhez; helyes! Mert enyémek, 
őszinték, s megosztom veletek, mert ti 
is, mint én, magyarok vagytok. Hosszú 
időkről, jó és rossz időkről számolunk be, 
boldog és fájdalmas évekről mesélünk az 
utánunk jövőknek, azonban főleg azért, 
hogy jómagunk sem felejtsük el azt, amit 
már átéltünk. Szeretjük az emlékeket, 
vigyázunk rájuk; nem félünk tőlük, mert 
minden egyes emlékünkben továbbra 
vagyunk, s nem lennénk nélkülük, mert 
belőlük táplálkozunk. Hiszen onnan 
jöttünk ide. Amit elvesztettünk, veszve 
van. Amit szerettünk, szeretjük most is. 
Amit nélkülözünk, nehezen hozhatjuk 
vissza. Ami fáj, azon gyógyíthatunk. Ami 
bűnünkké vált, azt megtéríthetjük. S mind-
ez mégsem számít tapasztalatnak… Ami 
vár ránk, rejtély és szüntelen izgalom: 
a tervek, a sokszor csak megálmodott 
szándékok, addig repülnek szabadon, míg 
a mások útjaival egyesülnek. 

Ha az utak egymásba torkolása szerint 
hagynánk szaporodni gondolatainkat, 
ha nem bilincselnénk le magunkat az 
unalmas kronológiák börtönfalához, az 
akkurátus memóriánk sem tagadna le ese-
ményeket! Eddig megőriztük élénken az 
összes pillanatot, és bizonyára ezek azok 
a kincsek, amelyekről - vagyis a történetek 
meghatározóiról - szüntelenül krónikát is 
írunk! Kérem a Jóistentől, hogy megtalál-
játok Ti is magatokat a közös leírt emlékek 
átlapozása alatt, hogy hozzájárulhassunk, 
legalább egy tűhegyni mértékben, a ma-
gyar élet forgalmához! Mindenkire szánt 
az Isten tehetséget és feladatot!

Persze minden megváltozott, hiszen 
majdnem minden emlék ahhoz fűződik, 
ami már nincs, már idejétmúlt, már nem-
igen használják, már lejárt! A változások 
korába születtünk, s kortársainkkal együtt 
a „megemésztés” s az újratanulás idejé-
hez igazodunk. A „házban készített”, 
de a legmagasabb technológia is együtt 
él bennünk, s egy állandó átilleszke-
déssel kell küzdenünk a túlélésért. Ez 
a mindennapra jutó feszültséget jelenti 
számunkra. Régebben a változások évti-
zedről-évtizedre adódtak, jelenidőben 
viszont percről-percre alakulnak, és szó 
szerint minden egyes óra eltelését fi gyelni 
kell. Mi, magyarok alapkövek vagyunk. 
A romokból emelkedő régi kővár alatt, 
sírkövek mellett szerényen ágaskodó kék 
ibolyácskák.

Zólyomi Kati

Csaba testvér: … Akkor nyáron szer-
veztünk egy tábort. Ez egy hihetetlen 
élmény volt nekem is, hiszen mindenkiben 
van egy előítélet az ilyen gyerekekkel 
szemben, bennem is volt… Elmentünk 
fürödni, s hát tényleg, egy üveg sampon-
nal az egészet tisztára suvickoltuk, szépen 
felöltöztettük a fi úcskákat, kislányokat, 
teleraktuk a pocakjaikat étellel - akkora 
hála, ragaszkodás volt bennük… Na-
gyon-nagyon meglepett engem, hogy ezek 
a gyerekek bármit megtettek volna, csak 
hogy maradhassanak.
ZK: Hol volt ez az első tábor? Déván?
CST: Hát persze!
ZK: Vagyis felvitted őket a szomszéd 

hegyekbe…
CST: Igen! Mentünk-jöttünk, játszot-

tunk, nem vittük túlzásba, ezekkel a 
gyerekekkel nem kell túl sok minden 
azért, mert ők nincsenek „elkopatva”… 
A tábor végén, mikor mondtam: na puszi, 
most mindenki mehet haza… nem akartak 
hazamenni! Mondtam, haza kell menni, 
meg így, meg úgy, s akkor mondták, hogy 
tervezzünk egy egyéves tábort! Először 
egy kicsit badarságnak tűnt az egész, de 
aztán rájöttem, hogy azért nélkülem nem-
igen mennének az iskolába szeptembertől. 
Ekkor legalább már harminc gyerek volt, 
és mindegyiknek eljártam megkeresni a 
legközelebbi vérszerinti rokonát. Volt, 
akinek volt jó néhány, ilyen igazán 
egyszerűbb családok voltak ezek, s hát 
így fogadtuk be az első rend gyereket 
szeptembertől. Akkor már, 93-ban, hu-
szonhat gyerek volt az első tanévben, s 
igazán nehéz elmesélni… Ugye román 
iskolák voltak, s akkor elmentünk a leg-
közelebbi román iskolába és mondtuk, 
hogy szeretnénk ezeket a gyerekeket be-
íratni a magyar iskolába, tehát ez azt 
jelenti, hogy minden tantárgyat minden 
nap magyarul tanuljanak. A fi atal titkár-
nő pedig mondta, hogy: „nincs ilyen mi-
nálunk”. Mondtam neki: dehogy nincs, hát 
már intézik!... - s ő persze nem kérdezte 
meg, ki intézi, mert akkor azt kellett volna 
mondjam, hogy „én intézem”… Szóval 
akkor mondta: na! Hát, ha intézik, akkor 
ő beírja a gyerekeket. Szeptember 15-én 
megjelentünk a gyerekekkel az iskola 
előtt, nem voltak ott szülők, de vittem a 

nőszövetséget, a rózsafüzér társakat, meg 
ilyesmi, és vittünk virágot, és kiálltunk, és 
az igazgatónő az iskola több mint 1500 
gyereke előtt elmondta a maga évnyitó 
beszédét, és mi ottan tapsoltunk, persze. 
Kérdezték, mi kik vagyunk? Mondtuk, 
hogy mi a nagy román iskola magyar ta-
gozata vagyunk. Erre mondták, hogy hát 
nincs ilyesmi. Dehogy is nem! - mondtam, 
és dicsértem az igazgatónő szép beszédét. 
Majd hozzátettem, hogy hát az Unióba 
másképp nem kerülünk be, csak ha szeret-
jük egymást, meg hát ilyeneket mondtam, 
s a tény az, hogy az első három-négy év 
igen nehéz volt…  
ZK: Kik jártak be magyar tanításra?
CST: Hát kerítettem egy idős magyar 

tanítónénit…
ZK: És ezentúl a román iskolások nem 

érdeklődtek tovább?
CST: De… Mondták, hogy nem lehet, 

mert nincs több osztálytárs, de mondtuk, 
hogy akkor jövünk délután, s akkor mond-
ták, nincs tankönyv, s mondtuk: nem baj! 
Hát azért van az egyház segélye… Azóta 
sokat változott Romániában is a helyzet, 
de visszamenőleg meg is értem… Hiszen 
a kommunizmus hosszú évtizedeken 
keresztül ateista befolyást végzett… Na 
most, megjelenik egy pap az iskolában, a 
tetejébe még magyar is, a sok gyerekkel, 
és nem állt le velük háborúzni… De 
nagyon nehéz lehetett az iskolásoknak. 
Hiszen egy ateista világban nőttek fel!
Aztán elmagyaráztam ezerszer nekik, 

hogy mennyire jobb, hogy én nevelem 
ezeket a gyerekeket, mintsem hogy ha be-
zárják őket később. Vagyis hogy olcsóbb a 
gyermekeket tanítani, mint a börtönökben 
fenntartani - ui. a polgármester a városban 
sehogy sem tudott minket lenyelni… Min-
denki mindig mondta, hogy nem szabad 
nekem ezt csinálni, és én mindig azt vála-
szoltam, hogy tessék ezt írásban közölni! 
S indokolják meg, hogy miért is nem! 
Hiszen ami nincs leírva, az nem létezik! 
És nehéz leírni azt, hogy ha neked van két 
tányér levesed, és csak egyet eszel meg, 
a másikat nem adhatod a szegényeknek!? 
Ha én ezt kérdeztem, mindenki azt mond-
ta: odaadhatod! Hát én ezt csináltam! 
Csakhogy nekem harminchárom tányér 
levesem van, és azt odaadom! 
Nagyon nehéz volt az elején, és úgy 

sikerült áttörni ezt a határt, hogy a polgár-
mester - úgy hívták, hogy Mischláv - na-
gyon haragudott rám. És pont a legjavában 
folyt a háború, amikor jött az ő névnapja. 
Vettünk egy csokor virágot, és a gyerekek-
kel elmentünk hozzá, és mondtam a gyere-
keknek: ő a városunk legjobb embere! Ő 
a polgármester! Mondtuk románul: „S ha 
nem így lenne, nem is választották volna 
meg! Én is rá szavaztam!” Mondtam, 
gyertek, köszöntsétek fel, adjatok neki 
puszit! Meg virágot, meg énekeljünk neki! 
Hogy éljen sokáig, hogy az Isten tartsa 
meg nekünk, hogy kormányozzon szépen. 
Nem volt semmi cinizmus a hangomban, 
tényleg szeretetből mondtam ezt. Amit 
Jézus el is vár az ő papjától. És olyan 
érdekes volt, mert végül a lányok, ott az 
irodából, hoztak süteményt, meg hűsítőt, 
és amikor jöttünk el, mondtam: látjátok 

gyerekek, nem kell félni! Azt hiszem, 
egyedül én féltem csak… És mondtam: 
milyen jó ember, és milyen nagy irodája 
van, és ha nem lesz hol lakjunk, majd 
idejövünk, és ő jó ember és be fog fogadni 
minket! Akkor még nagyon anyátlannak 
láttam mindent, de a tény az, hogy egy pár 
napra rá kaptunk működési engedélyt, s 
a tény az, hogy már 18 éve történt, azóta 
Déva engem már díszpolgárrá avatott, és 
úgy érzem, hogy már jó barátok lettünk, s 
már nem a félelem hajt minket, hanem az, 
hogy meg tudtuk győzni egymást.
ZK: Hány lakosa van Dévának?
CST: Hát akkoriban még olyan nyolc-

vanezer volt, de most már egy kicsit 
lejjebb ment, mert nagyon mennek el az 
emberek…
ZK: Engem nagyon érdekel az, hogy 

volt-e egy különös valaki, aki elkísért a 
pályaválasztásod útján, mint ahogy a re-
formátus lelkészek a Kalotaszegen óriási 
támaszt jelentenek a fi atalság számára…
CST: Több papot is ismertem, aki nagyon 

pozitív példa volt az én életemben is, de 
én azt gondolom, hogy mivel ott nőttem 
fel, akkoriban nem volt nagy elcsellen-

gés, hát inkább otthon ültem. Közel volt 
Csíksomlyó is, és nagyon sok embert 
ismerhettem meg. 

ZK: Nehéz egy olyan valakitől megkér-
dezni, aki az Isten iránti érzéséért, a hitért 
csinálja a dolgokat, s ilyen téren nincs 
egy-egyetlen ország, sem haza. Mégis, Te 
hova helyezed a magyarságod megtartá-
sáért való harcodat?
CST: Én a gyerekeknek is úgy próbálom 

ezt elmondani, hogy ugye őseink, olykor 
nagyszüleink az Istennel szövetséget 
kötöttek. Tehát mi vagyunk az újszövet-
ség népe, a katolikusok, a reformátusok, 
tehát azt, hogy szüleim vállalták azt, hogy 

2010-es Csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
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Amikor a fogadó, egyben ismerkedő március 11-i ebéd 
előtt a bemutatkozásra került a sor, magamról legelőször 
csak az ugrott be, hogy néptáncos vagyok… Az itteni 
vendégeknek ez persze nem volt újdonság, viszont a 
két Erdélyből érkezett férfi azonnal felkapta a fejét. 
Nem először csodálkozik a hazai magyar, amikor felfe-
dezheti élőben köztük és a világon szétszórt magyarok 
közti óriási hasonlatosságokat! Néhány perccel később, 
Csaba testvér fülembe súgta hogy munkatársa, Robi is 
néptáncos! 

Számomra ezzel a mo-
mentummal beindult az új 
év meglepetéseinek egyike. 
Ha terveztük volna sem 
adódhatott volna termé-
szetesebben! A megosztott 
délután már végét járta, 
amikor sikerült Robival nyu-
godtabban beszélgetnünk. 
A halk szavú, magas-testes, 
szőke, Kalotaszegen szüle-
tett, de édesapja halála után 
Székelyföldön nevelkedett 
Robi befurakodott a szívembe. Mindig meglepődöm 
azon, hogy egy idegen miért tűnik mégis rokonnak… 
Hogy nincs szükség egy magyarázatra sem, csupán 
tovább kell társalogni, mintha mindenkortól ismernénk 
egymást. Robi elmesélte, hogy van felesége, gyermeke, 
és hogy állandóan úton van, a Szent Ferenc alapítvány 
sodorja őt mindenfelé… Ez alkalommal ide, hozzánk, a 
még meleg Argentínába.

Hála a Jóistennek! Mert ez így kellett legyen! Hogy 
másképp? Azonnal a hagyományőrzés világához nyúl-
tunk, szenvedéllyel, szinte aggódva, és megerősíthettük 
a tudatosságunk erejét! Persze főleg a székelysorsról 
váltottunk gondolatokat, és az erdélyi gyermekek magyar 
öntudatát felébresztő szerepről. Teltek a percek, mint 
a tavaszi villám, és mintha más kiút nem is lett volna 
esedékes, meghívtam Robit a táncpróbánkra. Nyomban 
eldöntöttük, hogy ha már itt van, átseperi az együttes-
sel a felcsíki (székely vidék) táncrend alapjait! Ez kell 
nekünk leginkább: a legeredetibb forrásból meríteni, 
tanulni, vagyis átvenni az igazit! 

Meg is jelent a megszabott napon, órában, a teljes 
Regös kamaraegyüttes tagozata! Kíváncsi arcok, lelkes 
hangok fogadták az új “utazót”. Annyira simán folyt a 
kapcsolatkezdés, mintha tényleg testvér testvérrel talál-
kozott volna! Hosszan táncoltunk, vidáman, lelkileg ébe-
ren, vagyis meggondoltan. Nem is lehet ezt az állapotot 
más szavakkal kifejezni. A legtisztább hagyományőrzés 
gesztusaként addig jártuk, ameddig kellett. Ez éjféltájt 
lehetett, amikor Robi haza kellett menjen. 

Hihetetlen, de egy bizonyos űr maradt utána, s a tánc-
terem mintha megtartotta volna lezser, de lelkiismeretes 
hozzáállását is. Kacagását és tagadhatatlan jókedvét su-
gározta felénk végig. Megengedte, hogy közel kerüljük 
szívéhez! Énekeltünk, játszottunk és táncoltunk több órán 
át, míg a záró mezőségi szabadtánccal végleg befogadtuk 
egymást.

Négy napra rá, csütörtökön, a Vicente López-i halászok 
klubjában már mint egy vaskos egység, úgy perdültünk 

táncra vele! Ugyanis a nyilvánosság elé tárhattuk ba-
rátságunkat és kimutathattuk valódi kapcsolatunkat a 
közös mozgás által. Minden perfekt volt - a csúszós 
padlózaton kívül. Mármint köztünk. Egy-egy egymásra 
tekintés - és nyomban megértettük egymást, a magyarság 
világa legösztönösebb nyelvezete által: a néptánccal! 
Ez az a nyelvezet, amelyre nem ragadt tájszólás, sem 
idegen kifejezés, sem átvett divat: mindig a legvalóbb tol-
mács, a legkedvesebb barát, a megértő bajtárs. A nyugal-

mat, az elszánt meg-
pihenést biztosítja 
mindnyájunknak. 
Ahhoz, hogy e moz-
gás eszünkbe juttassa 
a túlélést, a folyta-
tást. Vajon milyen 
tény határozza meg 
a magyarok közötti 
kommunikációt? Mi-
lyen eltemetett érzés 
váltja ki az azonnali 
kapcsolatot? A vér? 
A nyelv? A zene? A 

nevelés? A történelem? Vagy az, hogy százszor minden 
veszve volt…?

Robi másnapra elrepült, haza, a messzi Erdély tájára, 
ahonnan habár kevés időre, de áthozta nekünk a levegőt, 
azt, amely nélkül a honvágyra épített távolság vára da-
rabjai a végleges összeomlásra lennének ítélve.

*
Itt az ősz, s a mi fánk jó néhány száraz levele lehullott 

már, viszont még mindig a legkisebb napsütésre rügy-
re váltanak kopasz, gyengülő ágai. A Kárpát-medencei 
„rokonaink” idelátogatása új rügyekre nyíló ágacskákat 
ébreszt életre, s akár az őszi eső, az ős fa gyökereit 
öntözi meg.

Minden utazó magyar bőröndjébe elfér levegő, egy kis 
hazai föld, egy pár száraz falevél mellé illesztett pár szál 
zsenge virágbimbó.

Zólyomi Kati
- - - - -

Tamási Áron (*): 
„A hosszú nagyböjt után táncra készül a fiatalság. Szép 

és nagy dolog ez. Odavonzza mindig a falut: a fiatalt 
azért, hogy táncot járjon, az öreget pedig azért, hogy 
nézze. Gondolom nekem sem ártana egy kis vigadalom, s 
már megyek én is a táncba. Messziről hallom a muzsikát, 
de közelről alig látok lézengeni néhány érdeklődő embert. 
Talán bent a teremben zsúfolva lesznek! Bemegyek hát 
oda, de nagyon könnyen tudom ezt is végbevinni: nem kell 
furakodni a tolongásban. Istenem, mi lelte ezt a világot? 
Máskor… gomolygott a világ! A cigány is eltűnt, helyette 
a falusi rezesbandának négy tagja fújja és trombitálja a 
nótát. És hol van a vad, szélvészes székely csárdás? Va-
lami gólyatáncot járnak lassan, tetszetősen és finomkod-
va… Lehet, hogy urasodik a nép… Szomorúságomban 
lenézem azt a világot, amely még a táncból is kiszívja az 
erőt. Amely lefölözi valósággal a mámor és jókedv illatát, 
mint a nyerészkedő üzletember a tejet.”
(*) VIRRASZTÁS, Bajlátott szülőföld (részlet)- Révai kiadó, 
Budapest 1943

Interjú Böjtével ...                             Folyt. az 1. oldalrólKarda Robival: Csíkszeredától Olivosig

HUFI-barát-HUFI-lagzi !
A magyarság fonala több 

módszerrel szaporítja színes 
szőttese sorait a néptáncmoz-
galom nem egy csodájaként! 
Egy évvel ezelőtt zajlott le 
a legutolsó Dél-amerikai 
Magyar Néptánctalálkozó 
Montevideóban. A La Plata 
folyó hirtelen eltűnt, és a két 
szomszéd ország magyarsága 
összefont két rokonlelket: 

a Regös együttes oszlopos táncosa, Benkő (Blankisz) 
Sanyi (dr. Espinosané Benkő Teri tudósítónk öccse) 
és az uruguayi Tündérkert együttes táncosa, Carolina 
Sorbello Pomothy Noll (Pelu) egymásra találtak, sze-
relembe estek, kitartottak, s elhatározták, hogy már nem 
az Ezüstfolyó két partját kötik csak össze, hanem egész 
életüket! 

A két szeretett néptáncosunk házasságot kötött itt 
Buenos Airesben, április 11-én! A pár családjai, a nép-
táncosok, mindnyájan jelen voltunk és együtt örvend-
hettünk nekik! Nagyon kellemes, valóban családias 
társaságban teltek el az órák az új házasok szép kis 
Núñez-i lakásában. Finom Benkőné Arankamama-féle 
pörkölt, pazar édességek, nevetés, tánc (keringő helyett 
az újházasok kalotaszegi csárdást táncoltak…), s később 
mi is hozzájuk csatlakoztunk, ahogy illik. Volt menyasz-

szony-táncoltatás is, s ahogy ilyenkor szokás, a legények 
ezért pénzt fizettek a vőlegénynek. Már naplemente 
körül, kint a kerthelyiségben egy rögtönzött, nagyon 
leleményes „néptánctalálkozó-megbeszélés” alakult, s 
a szervezésnek egyik főirányát sikerült megszabnunk 
(itt lesz Buenosban, 2012 telén). Később, a legteljesebb 
megelégedéssel, szétszéledtünk a hatalmas Buenos Aires 
utcáin, ki-ki a maga dolga után. 

Azonban nem sokáig. Mert két napra rá már ismét 
jártuk a táncot, de már fellépésre készülve, amely a rá-
következő pénteken történt meg, ugyancsak esküvőn, de 
ez már a szakmai néptáncos feladatunk keretében. 

(ZK)

engem szeretetre nevelnek, s én meg vállaltam azt, hogy 
szeretetben élek. Ilyen értelemben mi az újszövetség népe 
vagyunk, vagyis egy függőleges viszonyban, s ez az, ami 
engem leginkább meghatároz… De van egy vízszintes 
viszony is. Ugye őseink, Árpád vezérrel, amikor egy 
vérszerződést kötöttek és ők úgy döntöttek, hogy egymást 
jóban-rosszban támogatják - ennek a vérszerződésnek 
úgy érzem én is tagja vagyok családommal, közösségem-
mel, s ezért van az, hogy ehhez a szövetséghez tartozó 
emberek támogatják egymást! Szeretik egymást! S mi 
is e magyar nemzethez tartozunk, s ezért van az is, hogy 
mi Budapestről kapunk segélyt, és nem Bukarestből. 
Vagyis a magyar emberek összefognak, hogy a magyar 
származású gyerekeken segítsenek, hogy legyen meg a 
mindennapi betévő falat! 
ZK: De ugye nem csak magyar gyerekekkel foglalko-

zol…
CST: Mondtam, hogy az utcai gyerek pedigréje nem 

olyan tiszta… Sok olyan gyerek van, akinek valakije 
mégis magyar származású. A román állam azt nem tűri 
el, hogy én román gyereket is befogadjak, nehogy „el-
magyarosítsam” őket!
ZK: Szóval erre Te vigyázol…
CST: Úgy van, hogy erre muszáj vigyázzak, főleg kifelé 

mutatva. De azért az évek során voltak olyan nem ma-
gyar fiúcskák, kislányok, akik olyan szörnyű helyzetben 
voltak, hogy egyszerűen emberségből nem lehetett nem 
befogadnom őket. Azonban mindig féltettem a működési 
engedélyemet. Olyan sokszor megmondták, hogy sem 
ortodoxot, sem román gyereket ne fogadjak be. Ennek 
ellenére, ezt nem mindig lehetett betartani.
ZK: Ugye jártál Felvidéken, Vajdaságon, Kárpátalján, 

még Észak-Amerikában is… s ha már ekkora híred 
támadt, elképzelted azt is, hogy más országokban is 
foglalkozzál magyar származású gyerekekkel?
CST: Hát pl. Vajdaságon van Harmat Károly, aki nagyon 

szépen dolgozik, van vagy három háza is, s én mindig 
ahogy tudtam, segítettem ott is és segítem mai napig is. A 
Kárpátalján, Munkácson is van egy magyar püspök, aki 
ferences szerzetes volt, s neki anyagilag is segítettünk.
ZK: Alapítványod központja még mindig Déván van?
CST: Persze! Most vettünk a templomunk mellett 

két emeletes tömb-
házat, s minden 
lakásban lakik egy 
felnőtt 7-8 gyerek-
kel.
ZK: Azért a leg-

több gyereknek van 
családja is?
CST: Úgy kerül-

nek hozzánk be a 
gyerekek, hogy a 
legközelebbi vér-

szerinti rokonuk, lehet az anyuka, apuka, nagymama, 
elhozza hozzánk, mert nem tudja valamilyen okból 
vállalni. S ha úgy van, hogy a gyerek fizikai, lelki, szel-
lemi integritása veszélyben van, akkor mi befogadjuk. 
Kollégiumba, bentlakásra. A különbség az, hogy van 
olyan gyerek, aki még nyáron sem megy haza a bentlakás-
ból, se karácsonyi szünetre. De nemcsak ezt csináljuk, 
hanem ilyenkor megkeressük azt az anyukát, apukát, 
megpróbáljuk, hogy alkohol elvonókúrát szervezzünk 
neki, vagyis az lenne a cél, hogy talpra állítsuk. 
ZK: Hány ember segít neked ebben a hatalmas munká-

ban?
CST: Közel háromszáz! A 2200 gyerekkel. Vagyis hat-

vannégy helyiség van Erdélyben: Szászváros, Torockó, 
Szováta, Nagyszalonta, Kolozsvár, Tusnádfürdő, Ko-
vászna, Csíksomyló, Gyimesbükk, tehát nagyon sokfelé 
vannak házaink. 
ZK: Az egész struktúrának Te vagy a feje…
CST: Hát remélem, a Jóisten a feje! (nevetünk)
ZK: Az lehet hogy Isten inspirált, de Te vagy a földi 

feje… 
CST: Tudod, Torockón is vettünk egy lakást, hogy 

odavigyünk Déváról gyerekeket, mert már a gyerekek lét-
száma olyan vékony volt, hogy az iskolát veszélyeztette a 
bezárás. Mikor Amerikában jártam, sokat prédikáltam, s 
az ottani magyarok ideadták a perselypénzeket, és abból 
vettünk Torockón egy lebukkant szállodát, felújítottuk, s 
már több mint száz gyerek lakik ebben az épületben. 
ZK: Számos adókat is kell fizessél?
CST: Nem, sőt, a román állam még támogat is ben-

nünket! Főleg az utóbbi 2-3 év alatt, nem maga a házak 
fenntartási költségeihez ad hozzá, hanem kapunk kenye-
ret, süteményt, meg ilyesmiket. 
ZK: A kezdeményezés elejétől sok év telt már el… Mi 

lett abból az első 3 kis piszkos gyerekből? Egyáltalán, 
vannak, akik pályát választottak, fejeztek be? Vagy akik 
melletted maradtak segíteni a munkádban?
CST: Örömmel tudom mondani, hogy is, is, is. Mind-

egyikre van példám… Tehát van olyan, aki leérettségizett, 
Folyt. az átellenes oldalon 

Csaba testvér a dévai gyermekeivel
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hallgatja mindenegyes kérésünket, és 
szépen gyerekbőrbe csomagolva valóra 
is váltja. Hát nekünk az lenne a felada-
tunk, hogy segéljük ezt a kis csomagot 
kibontakoztatni, hogy a benne lévő ér-
tékek, szépség belőle elérjen hozzánk. A 
gyermek, ez az isteni, csodaszép ajándék 
olyan, amire érdemes rácsodálkozni, 
kíváncsian ránézni: vajon mi van ebben 
a gyerekben? Hogy bontani ki, nehogy 
összetörjön, ami benne van… Nyugodtan, 
békésen, és amikor egy gyerekből valami 
szép előjön, akkor annak tudni örvendeni. 
Szent Ferenc tudatosan mindenkinek a 
kisebb testvére akart lenni - és én is szeret-
nék a legkisebbeknek, Erdélyben a bajban 
lévő gyerekeknek kisebb testvére lenni.
ZK: Sok közösséget látogatsz meg, Er-

délyen kívül is?
CST: Bizony ritkán vagyok otthon… 

Volt olyan év, hogy a kollégáim összeszá-
molták, s azt mondták, hogy ötször volt, 
hogy ugyan abban az ágyban aludtam… 
Ha kérdezik hogy hol lakom, hát egy 
autóban!

(Befejező rész a következő számban)

„Az ember úgy él, ahogy a folyók 
folynak. Elmarad mögötte minden. 
Mit akarhat még? Csak nyugalmat 
keres. Az én öregségem, mert jó 
gyermekeim vannak, nyugalmat 
hozott.”

(Matus Györgyné, 
az angyalföldi nagymama, 

Gondolat, 1970)

Csodás mozgalom! Szerencsés em-
berek! Áldott tájak! Gyönyörű Paraná 
folyó ligete! Muszáj így kezdjem ez újabb 
cserkészkrónikát. Még sok kifejezést ad-
hatnék hozzá, de most csak annyit, hogy 
köszönöm a Jóistennek, hogy a cserkészet 
engem is olykor magához sorolt! 

Nincs egy órája sem, hogy hazajöttem 
az év már leghagyományosabb kirándulá-
sáról, a VEKI-ről, a cserkészvezetői kirán-
dulásról. Még az egész testem füstillatot 
ereszt magából, még nem száraz a bakan-
csom talpára tapadt sár sem, még nedves 
a hátizsákom egyik széle a felcsapkodó 
hullámoktól, a szívem is még hevesebben 
dobog a sok átélt örömtől! 

Míg várom a lecsillapodást, elmesé-
lem nektek, hogyan is volt… 28 magyar 
cserkészvezető legjobb hangulatát ki-
vitte Tigre ligetének egyik vadregényes 
szigetére, és a Gutiérrez patak mellett 
osztotta meg a hétvéget. 28 fáradt 
tanuló-dolgozó-nevelő, fiatal és 
felnött ember verte fel a sátrakat 
a magas fák alatt, s nem kellett 
más, csupán ez az alig több mint 
25 óra ahhoz, hogy felfrissítve 
térjen haza, három óriási kinccsel: 
kikapcsolódással, baráti szeretettel 
és békével! Hiszen szó szerint ez 
történik, valahányszor együtt va-
gyunk: felújítjuk az egymás iránt érzett 

szeretetet, továbbképződünk, megosztjuk 
az élet javát, vagyis az egészségeset, a 
szépet, a tartalmasat, ötlettárt rögzítünk le 
vezetteink számára, nevetünk, játszunk, s 
szorosan egymás mellé ülve, kezet fogva 
vesszük körül a tüzet, míg ennek varázsló 
hatása alatt egyre jobban összekovácsol-
juk magyar életünket. 

Ez alkalommal az, hogy kishajón-csó-
nakon surranva utaztunk ki a helyszínre, 
valahogy azt a tudatot táplálta, hogy még-
is, mi is sziget vagyunk a magyar élet 
ligetében. Annyira bensőséges érzés ez, 
s egyúttal elönt minket átható hovatar-
tozással. Az idei VEKI ismét üzenettel 
látta el a résztvevők lelkét, eszméjét: 
ahogy mondjuk hat éve, „érdemes együtt 
készülni, meggondoltan, lelkiismeretesen, 
leleményesen, ösztönnel és egyre gyara-
podóbb tudással. Mert a cserkészvezető 
mindent megold!”

Zólyomi Kati cst. (KÖRS)

SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET

Április 9-10: VI. VEKI Botyánszki Lívia (San Francisco):
Hogy kerültem az ukrajnai 
Ráti Gyermekotthonba?

Nem gondoltam volna, hogy valaha is 
Ukrajnába megyek, vagy arra, hogy vala-
ha angolul tanítok ott, a kárpátaljai magyar 
gyerekeknek. Amikor 2010 augusztusá-
ban, a Központi Jubileumi Nagytáborban 
Forgách Péter említette, hogy keresnek 
cserkészvezetőket, akik eljönnének a világ 
végére, akkor csak csóváltam a fejemet. 
Ki érne rá elmenni oda? Senki, gondoltam 
magamban. Aztán rádöbbentem, hogy hát 
ki, ha nem én?

Akkor éppen világot járni készültem, és 
mivel nemrégiben fejeztem be az egyete-
met, nem kötődtem semmilyen álláshoz 
vagy otthonhoz. Vártam valamilyen jelre. 
A legváratlanabb pillanatban, cserkész-
tábori gulyásevés köz-
ben, megjött a válasz: 
menjek Kárpátaljára, 
tanítsak angolul, kezd-
jek egy cserkész-
csapatot az árva 
gyerekeknek. 
Ilyen spontán indulás 
nekem nem okozott 
nagyobb gondot, mert 
már annyit költöztem, 
meg táboroztam. 
Szüleim azonban ré-
mülten hallgatták, hogy 
hova megyek. 
Két hét nem volt nekik 
elég idő belenyugodni 
a tervbe, és bár büszkék 
rám, azt hiszem még most is rettenetesen 
féltenek. Igazából nem kell félteni, mert 
a Bíró család, a gyermekotthon alapítói, 
nagyon vigyáznak rám és gondoskodnak 
rólam. Szinte befogadtak, mint egy új 
családtagot!

A Bíró család, a Munkácsi Egyház-
megyei Karitásszal együtt, 2006-ban 
alapította a ráti gyermekotthont, ami 
azóta nemzeti példává vált. A gyermek-
otthon 24 kis lakója három családnál van 
elhelyezve. Mindhárom család egy-egy 
szép, új házban él anyukával, apukával 
és testvérekkel.

Bevallom, aggódtam, hogy a gyerekek 
nem fognak szeretni. Cserkészeten kívül 
nem igazán foglalkoztam gyerekekkel. A 
művészeti iskolákban a gyerekek tanítá-
sára nem képeztek ki, ilyesmiről nem esett 
szó. Mindig is szerettem a gyerekeket, 
de semmiképp nem tartottam magam 
tanárnőnek. Ehhez képest, amint meg-
jelentem, egyből négyen fogták a kezem. 
Szinte egy nap alatt 24 gyermekem lett! 
Szó sincs róla, hogy nem szeretnének, 
inkább az a baj, hogy belőlem nincs 
több! Már lassan két hónapja tanítom 
őket, játszom velük. Sokat tanulok tőlük. 

Nem mondhatom, hogy mindig köny-
nyű, de az biztos, hogy ezek a gyerekek 
megérnek minden fáradságot.

A gyermekotthon vendégházának va-
gyok a lakója, így csak át kell sétálni a 
szomszédba, illetve kilépni az ajtón, hogy 
a gyerekekkel foglalkozzak. Hétközben 
reggeltől este fél kilencig tanítok. A legki-
sebbekkel reggel vagyok, mikor a többiek 
iskolában vannak. Délután matek, történe-
lem, magyar nyelv, stb. házit csinálunk a 
nagyobbakkal. Azután jönnek az angol-
órák. A legtöbb gyereknek kétszer egy 
héten van, de van két lány, aki komolyan 
belefogott és minden este járnak hozzám. 
Így összesen 12 óra angol van hetente.

Hétvégén cserkészkedünk. Az itteni 
cserkészet nem annyira a magyar nyelv 
megőrzésére összpontosul, mivel a gye-
rekek magyar iskolába járnak, sokkal 
inkább a testvériesség és a csapatmunka 
gyakorlására fektetjük a hangsúlyt, ami 
nekik nem egyértelmű. A cserkésztörvé-
nyek megtanítják őket arra, hogy jó em-
berek legyenek. Három őrsünk van: Rózsa 
(lányok), Bölény (fiúk) és Napraforgó 
(kicsik). Tüzet rakunk, csomózunk, éneke-
lünk, játszunk, és minden mást csinálunk. 
Sok kézügyességi foglalkozás van, ami 
fejleszti a fantáziájukat is. Néhány na-
gyobb gyerek őrsvezetőnek készül. Rop-
pantul szeretik a cserkészetet, alig várják, 
hogy nekik is legyen nyakkendőjük, 
mehessenek táborozni.

A Gyermekotthonban elő gyerekeknek 
rémes múltjuk van; kisebb-nagyobb lelki 
problémákkal küzdenek. Itt szeretetre, 
gondoskodásra találnak. Rendesen járnak 
iskolába, tanulnak, játszanak. Az angol 
nyelv tanulása és a cserkészfoglalkozások 
kinyitják előttük a világot, hogy esélyük 
legyen arra, hogy túltegyék magukat a 
múlton, és normális életük és remélhető-
leg sikeres jövőjük legyen. 

(KMCSSZ Sajtószolgálata)

aki befejezte az egyetemet, olyan is van, 
aki pl. Angliában pszichológiát tanít, van 
olyan, aki családot alapított, és legalább 
huszonöt olyan munkatársam, aki nálam 
nőtt fel! A szászvárosi házunkat, ahol vagy 
80 gyerek lakik, két volt bentlakóm vezeti, 
akik nálunk érettségiztek, aztán elvégez-
ték az egyetemet, aztán összeházasodtak, 
született két gyerekük, és mai napig is ők 
vezetik ezt a házat. 
ZK: Minden városban, ahol házatok van, 

elintézitek a gyerekek iskoláztatását?
CST: Igen, bár ma lényegesen könnyebb, 

mint régen, ma már mindenhol van ma-
gyar óvoda és általános iskola is. Olyan is 
van, mint Petrozsénben, ahol segítettünk 
abban, hogy létrejöjjön az iskola, de az-
tán szerencsére azt már az állam tartja fenn.
ZK: Kezdetben a nem véletlen-véletlen 

hozott össze az első gyerekekkel. Viszont 
ma már a legnagyobb öntudatossággal 
végzed: mit jelent ma egy új szegény 
gyermek látta?
CST: Régen, a kommunista időkben 

azt mondták, hogy egy gyerek olyan, mint 
egy tabula rasa, amire a 
pedagógus azt ír, amit akar. 
Na most én ez alatt a 20 
év alatt azt tapasztaltam, 
hogy az Isten legszebb 
ajándéka egy gyermek. 
Mindnyájan imádkozunk 
értük, különféle áldásokkal, 
orvossággal, ajándékkal 
látjuk el őket. Isten meg-

Folyt. az előző oldalról


Már Böjte Csaba a 

Helikon Kiadónál megje-
lent első könyve: az Ablak 
a Végtelenre is hatalmas 

sikert aratott, és a kiadó el-
mondása szerint a legtöbb 
pozitív visszajelzést kapta 

a náluk eddig megjelent 
könyvek közül. A képen 

a tavaly bemutatott újabb 
könyve látható



HUFI IV.                                                                           IFJÚSÁGI ROVAT  -  2011. Május

Néhány hónappal ezelőtt kezdődött el, amikor netezés 
közben találtam rá a XXX. Táncháztalálkozó és kira-
kodóvásár még készítésben lévő honlapjára.

Fejemben elkezdődött a visszaszámlálás, milyen izgal-
mas, sok látni ill. hallani való, élmények és megosztandó 
pillanatok vártak ránk. Teltek a napok, és megérkezett 
április 1. hétvége, elkészülődtünk és elindultunk hazul-
ról... Az igazat megvallva, már pár napja készülődtünk, 
kerestük az előző évben Nacho kisfi únknak vásárolt, 
akkor még hatalmas kismellényt. Végül a Papp László 
Sport Aréna felé vettük az irányt, vagy - ahogy még sokan 
hívják - a Népstadion felé.

A buszból kitekintve, 
a stadion környékén már 
érezhető volt a hangulat: 
népviseletes lányok, fi úk, 
sokan meg több visele-
tet karfákon cipelve... Ha 
nem is népviselet, akkor 
annak utcai megfelelője, 
szóval szoknya, tánccipő 
és fonotthaj a lányoknak, 
mellény és kalap a fi úknak. 
Ki visel manapság kalapot 
rajtam kívül?! Én az idén 
„civilként” mentem.

Most, hogy már eltelt pár 
nap, elmúlt az izgalom, az 
eufória, és az adrenalin szint is a normális már, ismét 
átnézem a majdnem 1000 képet, amit készítettünk, és 
újra átélem azt a hétvéget. Felidézem a hangokat, a pil-
lanatokat, és azon gondolkodom, miért is érzem olyan 
jól magam ezen a különleges eseményen?

A legtöbb ismerősöm meglepődik a lelkesedésemen. 
A legegyszerűbb magyarázat, amellyel sokan meg is 
elégednek, az a néptáncos múltam, mivel több évig 
táncoltam a venezuelai Gyöngyösbokréta együttesben. 
Mások egyszerűen bolondnak hisznek. Az igazság 
az, hogy jómagam is feltettem már ezt a kérdést, és a 
következőre jutottam: kicsit több mint 20 éve léptem be 
először a caracasi Magyar Házba, pont a II. Dél-amerikai 
Néptánctalálkozó alkalmával. 

Egyből megkapott a tánc, a zene, a népviseletek, a nép-
tánccsoportok káprázatos fellépései az Emil Friedman 
iskola színpadán, és aztán a barátságos légkör, amely a 
Magyar Házban uralkodott. Nekem személyesen a Tánc-
háztalálkozó nagyon hasonló, nagyobb területileg és 
többen látogatják, de az érzés, a lelkülete, az ugyanaz.

Évekkel ezelőtt az a kép élt bennem Magyarországról: 
hogy ott sokan mennek népviseletben dolgozni, és az 
utcán majdnem mindenki népdalozik. Ez a lelkület élt 
a Magyar Házban, ahol majdnem szabály a „magyaros” 
ruha, és csak én nem tudtam a népdalok szövegét, habár 
a dallamát igen... Aztán idővel ez a kép elmosódott és 
feledésbe merült. Méginkább, amikor Magyarországra 
érkezve rádöbbentem a valóságra: itt a néptáncos moz-
galom majdnemhogy underground, a táncházak helyszí-
nét kevéssé vagy semennyire sem hirdetik, részesei pedig 
egy nem leírt szabály szerint öltözködnek. Aki jártas, 
felismeri őket a mindennapok alatt is.

Nem ritka, hogy az emberek félig titokban tartják ezt 
a foglalkozást. A privátrádió ill. TV csatornák nagyon 
kevés, vagy inkább semmit sem foglalkoznak a néptánc 
és népzene népszerűsítésével. Az állami csatornák pedig 
nem tudják ezt érdekesnek és élvezetesnek bemutatni.

A másik oldalon ott van az immár egy 30 éves múlttal 
rendelkező program, a Táncháztalálkozó, amely a ha-
gyomány, az eredetiség és a néptáncra jellemző kicsit 
naiv lelkület fenntartója és bástyája. A mai felgyorsult 
életvitelben ez az egyike azoknak az oázisoknak, ahol 

megpihenhetünk, ahol mel-
lényt, kalapot vagy viseletet 
hordani teljesen normális, s 
messze nem csúf vagy tréfa 
téma. Ahol leülni a folkkocs-
mába népdalozni barátokkal, vagy éppen ismeretle-
nekkel, az szintén abszolút normális. Ahol mi, a világ 
„magyar”-jai találkozhatunk felvidéki, USA-i, kanadai, 
dél-afrikai, argentínai ill. venezuelai ismerősökkel, 
barátokkal.

Mindig egy felemelő, pozitív élmény ellátogatni a 
Táncháztalálkozóra, megnézni az újdonságokat, a kiál-

lításokat, a kirakodóvásár 
számos és színes portékáit, 
a hivatalos és a spontá-
nul rendeződő progra-
mokat (pl. tánc a folyosók 
zugaiban). De főleg azt 
tapasztalni, hogy évről-
évre többen látogatnak be, 
sokan a gyermekükkel, a 
jövő néptáncosaival és 
zenészeivel.

Mindenki ismeri azt 
a mondást, miszerint „a 
magyarok mindenhol ott 
vannak”. Szintén többször 
említettük már, hogy a 

néptánc-népzene kicsi közösség. Az arcok és csopor-
tok ismétlődnek, mindegy, hova megy az ember; ez is 
hozzátesz a testvéries, barátságos hangulathoz. Az idén 
valami vicces történt velünk. Sokat fényképeztünk, és a 
folkkocsmában lencsevégre vettünk egy bandát, ahol a 
bőgős kint volt nemrég Argentínában. Persze mi nem tud-
tuk, csak később derült ki, amikor a kintiek felismerték 
a netre feltett fotókon!

Köszönjük a rendezőknek, hogy ismét lehetővé tették, 
hogy részesei legyünk ennek a programnak és így meg-
oszthassuk veletek, olvasókkal is. Ahogyan Teri írta a 
Facebookon megjelent fotóalbumhoz: „Szuper volt! Aki 
nem ment el - hát, majd jövőre pótolhatja! Aki meg ott 
volt, annak egy kis emlék!” - Szerintem: inkább nagy 
emlék...                        José Vicente Espinosa Zavarce

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„ MAGYAR ” ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítóink: 

Espinosané Dr. Benkő Teri cst. és Espinosa José Vicente st.

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

(összeállítja Kádárné Bonta Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1.em., 

Olivos - 4799-8437 

A HKK könyvtár nyitva a hó 2. és 4. pénteken 
19 és 21 óra között

  574  Herczeg Ferenc: Anci doktor lesz
  967  Rejtő Jenő: A 14 karátos autó. A láthatatlan légió.
  974  Habsburg Ottó: Jalta és ami utána következett
2591  Vargas Llosa, Mario: Júlia néni és a tollnok
2649  Adamson, Joy: Oroszlánhűség
4301  Kenneth Claire: A rubin kereszt
4493  Gulácsy Irén: Förgeteg
4538/9  Csathó Kálmán: Családfa I.-II.
4639  Rejtő Jenő: Bradley Tamás visszaüt
4642  Gyóni Géza: Csak egy éjszakára… (versek)
4713  Hacket, Francis: VIII. Henrik
4746  Gárdonyi Géza: Ki-ki párjával
4942  Balla I.: Edison (életrajz)
5015  Vargas Llosa, Mario: A város és a kutyák
5029/30  Passuth László: Hétszer vágott mező I.-II.

En castellano:
S-  79  Herczeg, Ferenc: Susana Simon
S-  83  Harsányi, Zsolt: Magdalena
S-285  Szent-Miklósy, Teresa: Usted y su salud

Videokazetták és DVD:
VK-  43  A meztelen diplomata (Rejtő Jenő: Vesztegzár
                a Grand Hotelban című regénye alapján)
VK-177  Jó kedvet kívánunk! Kabaré összeállítás
               (Bohózatok)
VK-246  Tűzoltó utca 25 (Szabó István fi lmje), spanyol
               felírással
DVD-38  A kőszívű ember fi ai (Jókai Mór regénye után)

IGAZÁN ÍRÁS
Hogy mentek az előző számnak a gyakorlatai? Én ret-

tenetesen élvezem ezeknek a szabályoknak a felfedezését 
és a feladatok megfejtését (főleg ha jól sikerül!)

Akkor most oldjuk meg az utolsó gyakorlatot, ami 
helyszűke miatt kimaradt a múltkor! Nehéz magyar sza-
vak… Megtalálod az összetett szavakat? Párosítsd a két 
oszlopot és majd fi gyeld meg, hogy egybeírjuk-e vagy 
kötőjellel (a szabályt megtalálod az áprilisi számban):

állatorvostan gyártó
benzinkút termelő
hangszín hallgató
cipőfelsőrész szabályozó
gyógyszerhatóanyag készítő
dísznövény kezelő
 
Itt a megoldás: állatorvostan-hallgató, benzinkútkezelő, 

hangszínszabályozó, cipőfelsőrész-készítő, gyógyszerha-
tóanyag-gyártó, dísznövénytermelő.

Ugye, érdekes… emlékeztél?
Tudtad, hogy azt a szót, hogy „helyesírás” Révai 

Miklós (1750-1807) nyelvtudós alkotta? Hát akkor ko-
rábbi nyelvtudósaink, mint például Szenczi Molnár 
Albert (1574-1634) vajon milyen szót használtak? Kép-
zeljétek, úgy említik a helyesírást mint az igazán írást. 

Érthető - mert csak akkor írunk igazán, ha helyesen 
írunk…

*
De térjünk át egy másik területre, az igekötőkre. Mit 

nevezünk igekötőnek? Azt a szótagot, amit egy igéhez 
hozzákötünk, és amitől más jelentést kap a szó. Például 
le, fel, ki, be, át, vissza. Ha a megy igéhez hozzákötjük 
azt, hogy be, akkor új szót kapunk: bemegy. Így ke-
letkezik az, hogy kimegy, felmegy, lemegy, átmegy, 
visszamegy. És ha az ember tudja az igekötőknek a 
jelentését, ami az irányt illeti, akkor rögtön megérti azt, 
hogy kijön, bejön, átjön, visszajön, vagy azt, hogy kinéz, 
benéz, felnéz, átnéz, vagy azt, hogy átad, kiad, bead, stb. 
Mivel ezek igekötők, ahogyan a szó is mondja: kötve 
van, akkor ne akarjuk külön írni! Ne akarjuk szétoldani 
a kötést. Le, fel, ki, be: külön, egymagában nem egy szó, 
hanem együtt az igével ad új értelmet.  Például:

Elmegyek a boltba.
Kifekszem a napra
Felsétálok a Várba.

De vigyázat!
Mikor mész át nagymamához?
Ki hívja fel az igazgatót?
Te most nem viszed ki a szemetet.
Mi nem rakjuk fel a lámpákat.

Tehát, ha az ige előtt van, akkor egybeírjuk, ha utána, 
akkor külön. Ezt véssük a fejünkbe!

Igen ám, de az igekötő nem csak az irányt jelzi. 
Sokszor egy cselekvés időbeli lefolyásáról szól, vagy 
állapotáról, vagy végéről. Pl. ha azt mondom: Eszem a 
húst, egész mást jelent, mint ha azt mondom: Megeszem 
a húst. Az első esetben épp cselekszem, a második eset-
ben világos, hogy azt az egész darab húst elfogyasztom 
utolsó falatig, tehát a cselekvés vége is bele van értve. 
Olvasom a könyvet, igen, épp abban vagyok, de ki 
tudja nem rakom-e le, mást csinálok, és talán soha sem 
fejezem be. De ha azt mondom: Elolvasom a könyvet, 
pontosan tudja mindenki, hogy elejétől végéig fogom 
olvasni. Egy kis szótag, és már milyen más jelentése 
van a fogalomnak. 

Érdekes, hogy mennyire egyszerűsíti az igeidők hasz-
nálatát. Nincs szükségünk pl. több múlt időre. Minek? 
Hiszen az igekötő mindent megold. Lássuk csak!

Gyerekkoromban sok húst ettem. (comía)
Már megettem a húst (comí) 

Végül is egyszerűbb, mint a spanyol vagy az angol, 
ugye?

Az igekötők is a magyar nyelv egyik jellegzetessége! 
Felfi gyeltetek erre valaha? Legjellemzőbb igekötők: be, 
ki, le, fel, meg, el, át, rá, ide, oda, szét, össze, vissza.

Néha ezek a kis szótagok teljesen megváltoztatják a 
szó értelmét, de mégis az irány alapján rájöhetünk a 
szó értelmére. Felnézek, tehát a földszintről kinézek 
az ablakon és felnézek az égre, vannak-e felhők, vagy 

kirándulhatunk-e nyugodtan. De felnézek valakire, akit 
sokra tartok, aki példa számomra, aki értékes, aki nagy 
ember. Egy nagy valamire csakis felfelé kell nézni, tehát 
így érthető a felnézek mindkét jelentése.

Ilyen magyarázattal az is érthető, hogy lefogtak vala-
kit, az annyit jelent, hogy kezeit összebilincselték (lent) 
és viszik a börtönbe. Vagy ha azt mondom: felfogtak 
valamit, az nem azt jelenti, hogy fent fog valamit, hanem 
az agya fogta fel, tehát megértette, rájött a kérdésre. 
Felfogtátok? Megértettétek? Elmagyarázzam megint? 
Majd még visszatérünk erre!

Ami engem teljesen elbűvöl az az, hogy az igekötőkkel 
milyen pontosan és precízen tudjuk kifejezni a monda-
nivalónkat, szinte mintha egy képet látnánk magunk 
előtt!

*
Ami az íróasztalon maradt:

Elmondjam? Kimondjam? Megmondjam? Lemondjam? 
Felmondjam? Rámondjam? Bemondjam? Visszamond-
jam? - Mit csináljak?...

ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON  zoldimartin@yahoo.com
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

 Teri és Nacho ▼
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Queridos Amigos:
He aquí un tema can-

dente de la actualidad 
húngara que no puedo 
pasar por alto. Se trata de 
la nueva Constitución.

Para entender un poco 
más del porqué de la 

necesidad de una “nueva ley básica”, de-
bemos hacer un poco de historia. Sabemos 
que este país tiene un pasado milenario 
del cual estamos orgullosos, pero también 
debemos saber que durante nuestra larga 
historia sufrimos durante mucho tiempo 
y de las formas más variadas que poderes 
ajenos hayan tratado de dominarnos. Tu-
vimos poderes absolutistas, dictatoriales 
e invasiones militares.

Todos estos poderes trataron de domi-
narnos, de colonizarnos, de quitarnos 
nuestra independencia, nuestro idioma y 
nuestra cultura. Quisieron lograr nuestra 
dependencia los turcos otomanos en el 
siglo XVI durante siglo y medio, luego 
Austria y los Habsburgo, pasando por la 
invasión militar alemana el 19 de marzo 
de 1944 y, fi nalmente, puso sobre nosotros 
su pesada bota dictatorial la Unión Sovié-
tica. Sus tropas sólo se retiraron al cabo de 
46 años, el 16 de junio de 1991…

Empeoró nuestra situación el hecho de 
que desde hace varios cientos de años 
se falsifica sistemáticamente nuestra 
historia, se ataca adrede nuestro origen 
y nuestro idioma y de un modo diabólico 
se destruye todo lo que sustenta la unión 
de un pueblo.

Es sabido que “si quieres destruir una 
nación, quítale su propio idioma, falsifi ca 
su historia, dale muerte a sus tradicio-
nes y, sobre todo, quítale su fe”… Pues 
fue exactamente lo que sucedió con los 
húngaros durante toda la época de la 
posguerra. 

Así fue como en 1949, luego del horror 
y la matanza, las violaciones en masa y 
el despojo de todo lo valioso, nació una 
constitución “inspirada” por los intereses 
que nos dominaban ¡e impregnada por 
una ideología que nos fue impuesta por 
la fuerza!

¡Ésta es la constitución, la de 1949, que 
aún hoy sigue en vigencia!

También es cierto que con la aproxi-
mación de las primeras elecciones libres 
de 1990, se le agregó un primer párrafo 
donde se aclara que esta constitución 
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cumplirá una función exclusivamente 
temporaria. Pero desde entonces ningún 
partido político o gobierno logró una ma-
yoría tal como para emprender un trabajo 
de revisión y reforma. Sin embargo, esta 
misma constitución, mientras tanto, fue 
sometida durante los últimos años a cons-
tantes “enmiendas y remiendos”, sin que 
cambiase su esencia, su fi losofía básica. 
Por ejemplo se anteponen derechos del 
estado sobre derechos básicos humanos 
o personales. También refl eja una visión 
ateísta y materialista que causó enormes 
estragos en la espiritualidad y en la mo-
ralidad de la población.

*
La constitución vigente, además, no po-

see (según los estudiosos y especialistas 
en la materia) ni la LEGITIMIDAD, ni la 
CONTINUIDAD JURÍDICA necesarias 
para que pueda funcionar correctamen-
te.

Una constitución debería servir como 
base al funcionamiento “saludable” de 
una nación y no a los intereses del gobier-
no de turno. Un nuevo “orden democrá-
tico” es necesario para que nadie nunca 
más pueda “hacer política”, favoreciendo 
poderes extraños internos o externos.

¿Qué se necesita para esto?
Según mi buen entender, ser una nación 

realmente independiente, espiritual y 
culturalmente libre y con capacidad de 
tomar nuestras propias decisiones.

Deberíamos tener las garantías necesa-
rias para que nunca más ninguna élite de 
ningún tipo nos traicione.

*
Pues bien, luego de las últimas elec-

ciones parlamentarias ganadas con una 
mayoría de dos tercios, la coalición go-
bernante (FIDESZ-KDNP) se siente su-
fi cientemente fuerte como para enfrentar 
este enorme desafío.

¡Lejos de ser fácil la tarea que los espe-
ra! Deberá ser una constitución moderna 
en concordancia con todos los derechos 
reconocidos en el siglo XXI y por la Unión 
Europea y, a la vez, saber defender dentro 
de ese marco los derechos e intereses 
que son importantes para nosotros, para 
nuestro futuro económico, o para defen-
der por ejemplo las riquezas naturales de 
nuestro país.

Sin olvidar al mismo tiempo nuestras 
raíces cristianas, nuestras tradiciones 
y no en último lugar la voluntad del 

pueblo. Es por eso que se organizó una 
consulta nacional. Todos los ciudadanos 
con derecho a voto recibieron en su hogar 
un cuestionario, para que expresen su 
opinión sobre ciertos puntos neurálgicos 
de la nueva constitución.

Más de un millón de ciudadanos con-
sideraron importante infl uir en esta toma 
de decisiones. Los resultados fueron los 
siguientes:

- El 91% de ellos estuvo de acuerdo en 
que en la nueva carta constitucional no 
sólo debemos darle importancia a enume-
rar nuestros derechos, sino también poner 
bien en claro nuestras obligaciones.

- También el 90% de los participantes 
en la consulta consideró necesario incluir 
cláusulas de defensa a valores fundamen-
tales, como la familia, el trabajo, el orden 
y la seguridad, el hogar y la salud.

- Este mismo porcentaje estuvo de 
acuerdo en incluir garantías en defensa 
de las generaciones venideras.

- Se hizo muy claro que los húngaros 
no quieren permitir la venta libre a ex-
tranjeros de sus tierras y de sus reservas 
acuáticas. 

- La población en general pidió penas 
más estrictas que las actuales para los 
condenados. En los casos justificados 
piden la prisión perpetua sin la posibi-
lidad de libertad condicional por buena 
conducta.

- Todos queremos una defensa más dura 
de la propiedad privada.

- Pero, a su vez, negaron la posibilidad 
de otorgar derecho a votos adicionales a 
las familias donde se estén criando hijos 
menores de edad.

- También se habló de una enorme in-
novación, la de incluir en el documento 
cláusulas de índole económica, que con-
trolasen el futuro funcionamiento de los 
gobiernos venideros, ¡haciendo imposible 
un nuevo endeudamiento tal como el acu-
mulado en estos últimos años!

*
Hay aún muchos más puntos de los se 

podría hablar, pero no quiero dejar de 
comentar el posible derecho a voto de los 
ciudadanos sin residencia fi ja en el país.

Este derecho ya es reconocido por mu-
chos países en el mundo. Sin ir más lejos, 
en la Argentina, medio país se pone en 
movimiento cuando nuestros hermanos 
con la doble ciudadanía italiana se dispo-
nen a votar. Nuestros vecinos, los ruma-

nos, también consideraron importante que 
sus compatriotas off-shore puedan tomar 
parte en las grandes decisiones.

Según el gobierno, esta cuestión se 
decidirá en la discusión de la nueva ley 
electoral, ya que hasta ahora existen va-
rios “libretos” posibles.

Para que esta nueva constitución sea 
posible (y según las leyes de esta ac-
tual), deberá ser votada - como ya les 
dije - por una mayoría de dos tercios del 
parlamento.

Esta mayoría está holgadamente ase-
gurada por la coalición gobernante y es 
prácticamente seguro que conseguirá este 
propósito.

Los partidos de la oposición prácti-
camente no pueden hacer nada más que 
aportar nuevas ideas o críticas construc-
tivas par tratar de incorporar mejoras o 
modifi caciones al texto presentado en el 
proyecto.

Lamentablemente, algunos - y en es-
pecial el MSZP (partido socialista que 
estuvo en el poder los últimos ocho años) 
- en su desesperación no hacen más que 
boicotear todo este procedimiento. No 
argumentan, no discuten, no presentan 
alternativas, ¡sólo se baten en una cobarde 
retirada! ¡Declaran que no jurarán sobre 
la nueva constitución! A mi juicio, ¡esto 
bien demuestra de qué clase de partidos 
“democráticos” se trata!

Tanto el Jobbik (partido de ultrade-
recha) como el LMP (algo así como un 
partido un poco verde y un poco liberal) 
andan como desorientados.

El Jobbik alternativamente parece es-
tar de acuerdo con el gobierno y, al día 
siguiente, lo ataca como si fuese su peor 
enemigo.

El LMP tampoco aporta demasiado. En 
el desconcierto que el problema le provoca 
busca ubicarse en el vacío político que se 
supone que dejó el SZDSZ (partido de iz-
quierda que no llegó al 5% para integrar el 
parlamento), sin poder encontrarlo, pues a 
mi juicio es que ese espacio ¡ya no existe 
en la sociedad!

Pues bien, Amigos, así veo yo lo que 
ocurre hoy en Hungría. Éstas son, como 
siempre, mis impresiones personales, mi 
opinión, pero que refl eja la opinión de 
una ciudadana con conciencia cívica ¡y 
de alguien que ama profundamente esta 
Patria!

Anikó de Emődy

“En mi época…” - podría ser el inicio de una 
frase que caracterizara a la vejez; esa frase que, 
cuando nos descubrimos enunciándola, nos hace 
caer en la cuenta de que el paso del tiempo corre 
inexorablemente para todos por igual. 

La tercera edad (ancianidad o vejez) es la etapa 
de la vida que, según los entendidos, empieza a la 
edad de 65 años; hoy en día creo que podríamos 
extender este límite, es decir, la edad y en la que 
se producen cambios físicos, psíquicos y sociales. 
Nunca antes llegó a haber tantas personas tan 
longevas como en nuestros días y, como es de 
esperarse, muchas se vuelven dependientes de los 
demás, ¡con o sin salud mental! Supone un retiro 
del mundo de la funcionalidad y de la producción. 
Sin embargo, tampoco es tiempo de contempla-
ción, sino más bien de reposo y retiro. 

Vivir nos conduce a en-
vejecer…vivir es cambiar. 
Tenemos que aceptar ese 
cambio, porque - queramos 
o no - todos vamos a enve-
jecer. 

¿Cuáles son esos cam-
bios? 
- Cambia el cuerpo y el 

cerebro, las reacciones se 
vuelven más lentas, pero 
podemos compensarlas es-
timulándonos con lecturas, 
haciendo crucigramas, re-
cordando algunos números 
de teléfonos o poemas de 
memoria. - Cambia la musculatura debilitándose, nos hacemos más 

rígidos y perdemos elasticidad, pero con un poco de ejer-
cicio físico y una adecuada alimentación mejoraremos el 
funcionamiento del corazón y los pulmones. 
- Cambia la textura y apariencia de nuestra piel, pero 

podemos ayudar, hidratando nuestro cuerpo, bebiendo 
mucha agua y usando cremas hidratantes. 

En nuestras manos está el poder vivir el mayor tiempo 
posible en mejores condiciones de salud y bienestar. 

Mi recomendación: Cuando tenga que enfrentarse a un 
período de recuperación postoperatorio o está llegando 
a la edad en que corre riesgo viviendo solo, confíe en 
las manos del maravilloso personal, profesionales y 
voluntarios que atienden a nuestros queridos abuelos en 
el HOGAR SAN ESTEBAN, donde recibirá la atención 
adecuada.                                         Martha Balthazár

sentados, izq.-der.: Ladislao Molnár, presidente vitalicio, 
Dra. Susana Bassó, médica del Hogar; parados, izq.-der.: Eva 

Mitskó, Susana Bonczos de Sebess, Eva Gombos, María Hódosy

La mesa de delicias supervisada por Lenke de Németh, 
con la ayuda de Silvia Montoya y Julia Ferreyra 

Letti de Lomniczy escucha emocionada 
cómo toca Elvira Méndez de Casa, 

¡de 101 años!

La Dirección: izq.-der.: Atilio Rugonyi presidente, 
Silvia Cheroni administrativa, Eva Rebechi administradora, 

Ladislao Molnár presidente vitalicio, 
Eduardo Francisco Pancho vocal
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A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS del mes - MAYO
Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre -

 közvetlen rokonaikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában.

               Isten éltesse az ünnepeltjeinket!                                                  ¡Feliz cumpleaños!

CONVOCATORIA:
La Asociación de los Húngaros Católicos en la 
Argentina, en cumplimiento del artículo 14 inc. 
c) y g)  del Estatuto, CONVOCA a los asociados 
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que 
tendrá lugar el domingo  8 de mayo del 2011 a 
las  14.00 horas  en su sede “Mindszentynum”, 
Aráoz 1857, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1.  Consideración de la Memoria, Balance Gene-
      ral y Cuenta de Gastos y Recursos e Informe      
      de los Revisores de Cuentas, correspondien-
      te al período que abarca desde el 1º de enero
    asta el 31 de diciembre de 2010.
2. Nombramiento como Socios Honorarios de
    José Magyar, Jenő Dombay y Elisa Regina
   Mielke, en agradecimiento por su gran 
     esfuerzo y colaboración.
3.   Designación de dos socios para firmar el acta. 

Bueno Esteban Fóthy
                                            Presidente

Art. 25: Si no se consiguiera quórum a la hora 
fijada, la Asamblea queda constituida media 
hora después con el número de socios presen-
tes.- Art. 26: Para tener voto en la Asamblea el 
socio debe estar al día con su obligación de 
Tesorería.

Ladislao Kurucz (†):

UN FILÓLOGO EN EL TECHO DEL MUNDO (*)

Sándor Csoma de Kőrös
(de cuya muerte se cumplirán 170 años en abril próximo)

El 27 de marzo de 1784, en un mo-
destísimo hogar de la histórica Transil-
vania, nació el filólogo Sándor Csoma 
de Kőrös, quien escribió el primer dic-
cionario inglés-tibetano. Descendiente 
de la orgullosa estirpe sículo-húngara 
- así figura su nacionalidad en la tapa 
del libro - recibió una esmeradísima 
educación y su cultura latina en el co-
legio de Nagyenyed y como estudiante 
eminente se perfeccionó con una beca 
en Göttingen, Alemania, en idiomas y 
ciencias orientales, hacia los que tenía 
una predisposición muy especial.

Hombre de un vigoroso físico y de 
una fuerza de voluntad no de acero, 
sino de diamante, desde niño estaba 
interesado en descubrir la parte de Asia 
donde suponía con bastante acierto se 
encontraba el origen de su raza magiar, 
emparentado con los “uigur”, y encon-
trar todavía restos de este antiquísimo 
pueblo en el centro de Asia. Se disponía 
sistemáticamente para esta tarea casi so-
brehumana, forjando su cuerpo como un 
asceta, y preparaba su intelecto con una 
acumulación enorme de conocimientos 
de idiomas orientales, que resultaron 
más tarde de suma utilidad en sus in-
vestigaciones. 

Salió de su “patria chica”, de Tran-
silvania a la edad de 30 años, “liviana-
mente vestido”, como relataron los tes-
timonios, prácticamente sin dinero, solo, 
cruzando los Cárpatos, cuyos hermosos 
valles nunca más pudo contemplar.

Vestido como un comerciante arme-
nio, no despertó sospechas entre los 
pueblos orientales, y tampoco renegó de 
su fe cristiana calvinista. Con increíbles 
dificultades llegó a Alejandría, donde 
aprendió árabe y un año más tarde ya lo 
encontramos en Teherán, transitando a 
pie Palestina, Siria y Persia, para tomar 
conocimientos de la cultura iraní en sus 
propias fuentes. De allí solicitó por carta 
una modesta ayuda de la Academia de 
Hungría, que respondió generosamente, 
enviando dinero, que llegó años más 
tarde a la India a un banco que se declaró 
en quiebra. Para llegar a su meta, trató a 
entrar al Turquestán a través del actual 
Pakistán, pero las guerras internas de 
estos países en la época lo obligaron a 
dirigirse hacia la India, a Kashmir, des-
de donde otra vez trató infructuosamen-
te de franquear el macizo del Himalaya. 
La falta total de apoyo lo colocó al borde 
de la desesperación, cuando en Ladakh 
providencialmente encontró a un agente 
inglés que inmediatamente reconoció 
las extraordinarias cualidades del mo-
desto peregrino cristiano viajando solo 
y sin equipaje, siempre a pie, como un 
lama tibetano…

Ofreció una modesta paga por la 
preparación de un diccionario inglés-
tibetano, que los colonizadores en esta 
época de plena expansión necesitaban 
con gran urgencia. Si bien la población 
de Ladakh era tibetana, por su religión 
dependían del Dalai Lama de Lhassa 
y políticamente el Estado fue relativa-
mente independiente, con una creciente 
influencia inglesa.

Así, Sándor Csoma, con la ayuda de 
un lama muy culto, se encerró durante 
dos años en uno de los lugares más in-
hóspitos de la Tierra: en el monasterio 
budista de Zangla, situado a 4000 m 
de altura, para estudiar el idioma y li-
teratura tibetanos. El espantoso frío de 
30º bajo cero no menguó la tremenda 
fuerza de voluntad de este sabio, quien 
recluido en una pequeñísima celda en 
cuclillas y sin poseer ningún tipo de 
calefacción para que el humo no dañara 
su vista, sacaba rápidamente sus dedos 
de entre sus ropas para poder dar vuelta 
a las hojas de los preciosos manuscritos 
tibetanos.

Después de casi dos años de inde-
cibles privaciones y sufrimientos, se 
presentó con sus valiosos escritos en 
la oficina del oficial inglés mayor en 
Sabathu, quien, viendo su menesterosa 
indumentaria, lo recibió con la mayor 
frialdad. Después de muchos meses de 
burocráticos intercambios de cartas con 
las altas autoridades inglesas, recibió 
por fin un “placet” para continuar sus 
investigaciones en otro monasterio 
no menos frío e inhóspito. Allí partió 
casi inmediatamente, sin quejarse, sin 
protestar, con la sola compañía de su 
fiel y sabio aunque bastante sucio lama 
Punt-sog.

Cuatro años más tarde termina su 
obra, entregándola a la Sociedad Cien-
tífica Asiática. Sin embargo, la re-
compensa material tardó en llegar y el 
intrépido húngaro seguía viviendo en la 

mayor miseria. Recién cinco años más 
tarde la Sociedad de Bengala lo invita a 
trasladarse a Calcuta, donde le ofrece el 
puesto de bibliotecario de la Institución. 
También, por fin, se edita el diccionario 
y gramática tibetana en 500 ejemplares. 
Actualmente, las sucesivas reediciones 
siguen honrando su valor inestimable, a 
pesar de los 150 años trascurridos.

El testarudo húngaro sin embargo no 
claudicó en su original deseo de buscar 
el antiguo asiento de los antepasados de 
su origen y, a la edad de 58 años, em-
prende nuevamente un viaje riesgoso a 
través del Tibet, hacia el centro de Asia. 
No llegó ni siquiera hasta la frontera, 
y murió repentinamente de malaria en 
una de las más hermosas ciudades del 
mundo: en Darjeeling, adonde su bien 
conservada tumba con tristeza y desafío 
contempla el coloso del Everest.

La tabla recordatoria de su monumen-
to habla con elocuencia de su extraordi-
naria personalidad:

“Aquí yace
Sándor Csoma de Kőrös

Nativo de Hungría
quien vino a Oriente para hacer estu-

dios lingüísticos y durante años trabajó 
para la ciencia entre privaciones que 
pocos seres humanos han soportado. 
Realizó el diccionario inglés-tibetano 
que es su más noble y verdadero mo-
numento.

Sus colaboradores de la Sociedad 
Científica de Bengala.”

La Academia de Ciencias de Hungría, 
que recibió como donación sus valiosí-
simos libros tibetanos, grabó estas pala-
bras conmovedoras sobre su tumba:

“Un pobre y huérfano húngaro, 
sin dinero y sin aplausos, impulsado 
solamente por su patriotismo noble e 
inamovible, buscó la cuna de su pueblo 
y finalmente sucumbió por las fatigas y 
privaciones.

Duerme su sueño eterno lejos de su 
patria, pero vive en el corazón de su 
pueblo.”

***

(*) Nació en Csomakőrös, Transilvania, 
el 27 de marzo de 1784. Algunos autores 
toman la fecha del bautismo del 4 de 
abril por fecha de nacimiento. Escolari-
dad nivel secundario en Nagyenyed en 
el famoso Colegio Bethlen, donde pagó 
sus estudios con pequeños trabajos. Al 
terminar el nivel terciario en 1815, viajó 
a Viena y Heidelberg y fue becario de la 
Universidad de Göttingen (1816-1818). 
Ya leía y escribía en 13 idiomas. En 
1819 volvió a Transilvania, y el 24 de 
noviembre emprende su gran viaje desde 
Nagyenyed. Murió en Darjeeling, India, 
en 1842, a los 58 años. 

1. Haynalné Kesserű Zsuzsánna - 2. Binder Silvia 
(Cba) - 5. Íjjasné Lindqvist Pía / Pappné Rácz Er-
zsébet - 7. Redl Erzsébet / Hefty Attila - 8. Bakos 
Bruno Esteban (Chaco) / Rimanóczy Béla - 9. Fóthy 
Teréz (NO) - 10. Egey Lászlóné Zsuzsa / Kossjakow 
Antonia (öo) / Leővey Ferenc / Lomniczyné Peja-
csevich Letti - 11. id. Fóthy Gyula (NO) / Haynal 
Attila (Cba.) - 12. Grabnerné Nagyiványi Patricia -
13. Becske Gáborné Bakos Emőke (Sta. Fe) - 14. 
Giménez Delfina / Haller Inés - 15. Demes Adri / 
Szalayné Hefty Éva (MO) / Peruccané Lindqvist Gabi /

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA 
REFORMADA HÚNGARA 

EN LA ARGENTINA
Comprobante de Inscripción Nº 79 

Dto. Nº 7837 del 15/07/57
Entidad de Bien Público. Reg. Nac. Nº 2056

Aviso de Convocatoria
Se convoca a los asociados a la Asamblea 
General Ordinaria del 29 de mayo de 2011 a 
las 10.00 horas, en la sede de la Iglesia sita en 
C. Ramón Freire 1739/45, (1426) Ciudad de 
Buenos Aires.

Orden del día
1. Discurso inicial del presidente.
2. Designación de dos asambleístas para firmar
    el acta.
3. Lectura del acta de la asamblea anterior.
4. Lectura de la Memoria, Cuenta de Gastos y
      Recursos, Inventario e Informe de la Comisión
   Revisora de Cuentas, correspondientes al
     Ejercicio terminado el 28 de febrero de 2011. 
5. Renovación del Presbiterio (Junta Adminis-
    trativa).
Conforme a la resolución del presbiterio, la 
Memoria, el Balance, la Cuenta de Gastos y 
Recursos, así como el Inventario estarán a dis-
posición de los asociados para su consulta, en 
la oficina en la sede del 4 de mayo en adelante 
los días domingos de 9 a 11 horas. 
Eva Szabo de Puricelli                  Pál Schirl
      Secretaria                Presidente a/c
Buenos Aires, abril de 2011.

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación Húnga-
ra de Beneficencia convoca a Asamblea Anual 
Ordinaria para el día 15 de mayo de 2011 a las 
11 hs. en la sede del Hogar San Esteban, sito 
en Pacífico Rodríguez 6258, de Chilavert, PBA, 
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Nombrar a dos socios para firmar el Acta de
    Asamblea.
2) Consideración de la Memoria Anual, Inven-
    tario, Balance General, Cuenta de Gastos y
    Recursos e Informe de Revisores de Cuen-
   tas, correspondientes al ejercicio finalizado
    el 31/12/2010.
3) Consideración gestión de miembros de Co-
   misión Directiva y Revisores de Cuentas.
Magdalena Mathe         Atilio Rugonyi
      Secretaria                             Presidente
Nota: 
-Se les recuerda a los señores socios que para 
poder ejercer su derecho de asambleísta debe-
rán tener las cuotas sociales al día.
- Al término de la Asamblea se servirá un rico 
asado comunitario.

“De los diversos instrumentos inventa-
dos por el hombre, el más asombroso es 
el libro; todos los demás son extensiones 
de su cuerpo… Sólo el libro es una exten-
sión de la imaginación y la memoria”.         

JORGE LUIS BORGES

¡Visite la Biblioteca Húngara HKK!

Temas varios sobre Hungría en castellano, inglés, alemán, 
francés. Club Hungária, Pje. Juncal 4250, 1º piso, Olivos. 
Llamar por horarios de atención  4799-8437 y 4978-2596

Molnár István Sándor - 16. Oberritterné Judith / 17. 
Czanyóné Helga / Leővey Zsuzsanna / Gröberné Vár-
szegi Henriette - 18. Haller György / Rugonyi Attila / 
Sivak Bárbara (öo) - 19. Székásy Miklós / Tóth Katinka /
Zaha Tamás - 20. Haller Zsófi / Filipánics Mihály 
(Cba.) - 22. Tanyi József (Kanada) - 24. Kalpakian 
Ervin - 25. Paálné Papp Silvia - 26. Dr. Bakos István 
(Chaco) / Fai Mihály Gábor - 27. Luisa Tanczos vda. 
de Sosa (Sta.Fe) - 28. Giménez Omar (Zoli) / Jakab 
Judith - 29. Brunner Juana (öo) / Kemény Éva / Portné 
Poppe Irene / Wagner Carolina - 31. Block Ema (öo)
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Álvarez, que estuvo muy agradecido por 
nuestra deferencia. Conversamos sobre la 
historia húngara, sobre la Plaza Hungría, 
le entregamos el libro de recopilación pe-
riodística de la Revolución de 1956 y nos 
comprometió la presencia de la policía 
para nuestros actos en la Plaza.

El 14 de abril se inauguró en el Precinto 
12 la unidad motorizada de la Policía 
Metropolitana, por lo cual se realizó un 
acto - al que fuimos invitados - con la pre-
sencia del Ministro de Justicia y Seguri-
dad de la Ciudad, Dr. Montenegro, el Jefe 
de Policía Metropolitana, Dr. Eugenio 
Bruzaco, el diputado Ritondo y otras au-
toridades de la Ciudad, uniones vecinales 
y eclesiás-
ticas. Con-
currimos 
con Jakab 
Nándor. 
En este 
acto, 
además, se 
entronizó 
la imagen 
de la Virgen 
de Luján. 

Eva Szabo,
Presidenta de FEHRA / AMISZ

Señora Directora:
Me gustaría que se publicaran estas 

líneas en referencia a la muerte de mi 
hermano Péter Gavajda, acaecida el 9 de 
marzo a la noche.

Péter falleció en la ciudad de Berlín, a 
los 68 años de edad. Su temprana muerte 
se produjo por una enfermedad que venía 
sosteniendo ya hace 9 años.

Fue un actor de renombre en Europa. 
Tuvo dos hijos, Sebastián (34) y Julián 
(9). Los últimos años los pudo disfrutar 
con su hijo Julián y su mujer Mariquita en 
su casa del Delta del Tigre, en temporadas 
de vacaciones.

Que en paz descanse.
Juan Gavajda

Por este medio le hacemos llegar nues-
tro sentido pésame a la familia en duelo. 
AMH, Periódico Húngaro

- - -
Estimada Zsuzsó:

Por este medio quiero hacer público que 
en representación de la comunidad húnga-
ra fuimos el lunes 21 de marzo con Miklós 
Vattay a la comisaría a presentarnos al 
Jefe del Precinto 12 de la Policía Me-
tropolitana, Comisionado Mayor Oscar 

CÓRDOBA
En ocasión de un pasado almuerzo en 

honor a la fi esta de San Esteban rey en 
el Círculo Húngaro de la Provincia de 
Córdoba, podemos ver que un comensal 
está leyendo el AMH… ¡Nos alegramos!

Acosta 70º y José Pereyra 
87º entre 96 atletas. En el 
caso de las mujeres alcan-
zaron las siguientes ubicaciones: Ayelén 
Zapata 43º y Pamela Zapata 48º entre 63 
competidoras.

esgrima  hungária

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 

Ingredientes
Matambre de cerdo  500 gr
Aceite                            c/n
Manteca                        1 C
Sal y pimienta               c/n

Salsa:
Oporto                     100 cc
Crema                      100 cc
Manteca                     20 gr
Cebolla de verdeo          2u
Sal y pimienta               c/n

Papas noisette:
Papas                        400 gr
Aceite                             1 l
Sal                                 c/n

E L   R I N C Ó N   D E   M A U S I
Para la Fiesta Patria del 25 de Mayo:

MATAMBRITO DE CERDO AL VERDEO 
CON SALSA DE OPORTO

Preparac ión:
Pelar las papas y con la ayuda de una cuchara noisette 

realizar los cortes de la papa. Reservar y cocinar en un 
aceite a 160ºC por aprox. unos 10 mins. Disponer sobre 
una placa con papel absorbente una vez que esté bien 
dorado y cocido.

Limpiar el matambrito tratando de dejar algo de grasa 
pegada en la carne. Sellar de ambos lados en una sartén 
con un hilo de aceite y una cuchara de manteca. Desgla-
sar con el oporto, reducir casi a seco, colocar la cebolla 
de verdeo cortada en aros bien fi nitos, luego incorporar 
la crema de leche, y volver a reducir a 2/3. Por último 
colocar la manteca en cubitos fuera del fuego.

PENTATLÓN MODERNO
Pamela Zapata y Ayelén 

Zapata fueron en enero a en-
trenar a la ciudad de Roma. 
También participaron en el 
Torneo Nacional Italiano, 
quedando Pamela en 8º lugar 

y Ayelén 12º entre 45 atletas.
En el mes de febrero fueron a entrenar 

y competir también los varones a Palm 
Springs (California). Esta fecha fue la 1ª 
Copa del Mundo de este año en la cual 
participaron 31 países. Los varones se ubi-
caron en los siguientes puestos: Emmanuel 
Zapata 42º, Ali Villamayor 63º, Rafael 

Compilado por 
Henriette Várszegi

Noticias de otras colonias húngaras
El Hogar Húngaro 

del Uruguay 
(Uruguayi Magyar Otthon, UMO) 
fundado en 1936, festeja el próxi-
mo 7 de mayo su 75º aniversario. 
Al efecto, el presidente Carlos 
Jankovics cursa una invitación 
para participar en la celebración 
y festiva velada bailable, con dan-
zas folklóricas de los conjuntos 
Tündérkert y cena. En la ocasión 
se homenajeará a los socios con 
más años, así como a los expre-
sidentes. 

¡Felicitamos al UMO! 
¡Adelante para los próximos 75 
años!

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

Comisión Directiva de Villa Ángela, Chaco

Círculo Húngaro de Córdoba

La autora con Nándor Jakab, 
en representación de la 

comunidad húngara

Señora Directora:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a 

efectos de poner en su conocimiento que 
el día domingo 15 de agosto de 2010 se 
llevó a cabo la Asamblea Gral. Ordinaria 
de la Soc. Húngara de esta ciudad.

En tal oportunidad se renovó en su 
totalidad la Comisión Directiva de dicha 
entidad, la que quedó conformada de la 
siguiente manera:
Presidente: Bischof José Luis
Secretaria: Fodor Ida Ester
Tesorero: Korchik Antonio
Vocales Titulares: - Andino María Teresa - 
Tomaszuk Jorge - Vajda Alejandro Esteban 

- Salma Griselda
Vocales Suplentes: - Butta Bela - Casañas 
Ricardo Arnoldo - Vouillez Mirta Inés - Ri-
vero Andrés Antonio - Rundio José - Papp 
Adalberto Delfi no - Iker Cristian Andrés
Miembros de la Junta Fiscalizadora:
Titulares: - Zoldi Miguel Ángel - Binder Nel-
son - Jara Jorge Roberto
Suplentes: - Fonseca Rosana  del Carmen 
- Zago Pedro Francisco Roque - Favero 
Santiago Juan.

Saludamos a Ud. con atenta conside-
ración, 

José Luis Bischof, Presidente
Ida Ester Fodor, Secretaria

Nota de la Redacción: Nuestros lectores se acordarán de la entrevista que 
publicamos en nuestro Nº de  junio 2009 

- Ya pasaron dos años -
Madrugada del 16 de abril de 2009. Un 

comando de élite de la policía boliviana 
irrumpe en el hotel Las Américas de 
Santa Cruz, la capital del Oriente del país. 
Veinte minutos más tarde, los cadáveres 
semidesnudos de tres hombres yacen tiro-
teados en sus habitaciones. Son Eduardo 
Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpad 
Magyarosi, húngaro, y Michael Dwyer, 
irlandés. El comando se lleva consigo 
a otros dos supervivientes: Mario Ta-
dic, boliviano de origen croata, y Előd 
Tóásó, húngaro. Así arranca uno de los 
episodios más tenebrosos de la reciente 
historia de Bolivia. El Gobierno sostiene 
que los cinco extranjeros eran terroristas 
contratados por los dirigentes opositores 
de Santa Cruz para impulsar una rebelión 
armada y asesinar al presidente, Evo 
Morales.

El caso ha estado salpicado de irregula-
ridades desde el principio. Según un cable 
del 23 de abril de 2009, el vicepresidente, 

Álvaro García Linera, aseguró al cuerpo 
diplomático que los cinco terroristas ata-
caron con armas de fuego y explosivos 
a la policía cuando fue a detenerlos. Sin 
embargo, la evidencia pericial recabada 
en las habitaciones 456, 457 y 458, de la 
que se hizo eco en su día la prensa boli-
viana, apunta a una ejecución extrajudi-
cial. El circuito de cámaras de vigilancia 
del hotel había sido desactivado antes de 
la operación, y los registros de Internet 
fueron borrados. Las armas halladas eran 
nuevas y habían sido colocadas por la po-
licía, que ni siquiera se había molestado 
en quitar los precintos.

Además, la policía “plantó” las pruebas 
esgrimidas por la fi scalía, como “un dis-
positivo de memoria con falsas listas de 
empresarios de Santa Cruz implicados”, 
y “pasarán muchos meses antes de que 
se sepa toda la verdad de este caso. Si es 
que alguna vez llega a saberse”.

Fuente: Internet

SOCIEDAD HÚNGARA DE CULTURA Y SOCORROS MUTUOS
Villa Ángelai Magyar Kultur. És Segély Egyesület 
República de Hungría 159, Villa Ángela (Chaco)

¿Divorciarse en Rumania?   ¡A pagar!
El divorcio suele ser caro. Hace meses 

entró en vigencia una nueva ley rumana 
que permite a las parejas obtener el divor-
cio en la municipalidad del pueblo donde 
residen. Cada municipalidad fi ja su propia 
tarifa y algunas son exorbitantes. Un 
pueblo rumano llamado Sângeorgiu de 
Mureş (Marosszentgyörgy, con 60% de 
húngaros) tomó las cosas muy a pecho.

Se trata de un pueblo de 8.000 habitan-
tes - muchos de ellos católicos -, donde 
el divorcio cuesta el equivalente al 60% 
de un sueldo anual promedio: 10.000 
lei (3.370 dólares). La tarifa es 2.000 
veces mayor que en Bucarest, la capital 
rumana.

Los funcionarios de Sângeorgiu de 
Mureş dijeron que tratan de desalentar 
el divorcio. El recurso parece efi caz, ya 
que tres parejas decidieron seguir siendo 
marido y mujer después de conocer la 
tarifa.

Yahoo noticias – AP 6.4.011
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

María M. de Benedek:  4799-2527
 mariabenedek@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. MÁJUSI 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. 

A Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet:
Minden hó 3. vasárnapján, magyarnyelvű szolgálat de. 11 óra   

 www.lacruzdecristo.com.ar                    cvhefty@yahoo.com.ar

CALENDARIO MAYO 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.

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 - 

zoldimartin@yahoo.com
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

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 JUNIO: 

10 de mayo 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

 

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

Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones 

Viajes Personales
Turismo Joven HRG Argentina

SUSANA  SEBESSwww.furlong-fox.com.ar

www.hrgworldwide.com

BIBLIOTECA   HÚNGARA 
en el Club Hungária

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

Horario de atención al público: 
2° y 4° viernes del mes de 19 a 21 hs. 

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

Május 1, vasárnap, 12.30 óra: Hagyományos asado, szabad fo-
gyasztás, salátákkal. Italok külön. Tagoknak $40, nem tagok $50, 18 
év aluliak $30. Hungária
Május 7-8: ZIK intenzív magyar tábor
Május 8, vasárnap, 12 óra: P. García Mata misét mond Mindszenty bíbo-
ros és P. Domonkos emlékére. Ünnepi ebéd. Közgyűlés. Mindszentynum
Május 15, vasárnap, 11 óra: Segélyegylet közgyűlése. Utána hagyo-
mányos asado. Szent István Otthon
Május 15, vasárnap, 12.30 óra: Nyugdíjasok ebédje. Közgyűlés. 
Valentín Alsina
Május 16, hétfő, 19.30 óra: Ars Hungarica koncert, a magyar misszio-
náriusoknak dedikálva. Dél-amerikai Jezsuita missziók barokk zenéje, 
barokk hangszeregyüttes, vokális szólisták, kamarakórus. Vezényel 
Leidemann Sylvia. Számozatlan jegyek $50, a helyszínen május 3-tól 
kedd-vasárnap 14-19 óra és Hungáriában, tel: 4799-8437, május 5-től 
kedd-vasárnap 18-23 óra. Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. 
Libertador 1902, tel: 4801-8248 
Május 21, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör. Dr. Balogh-Kovács Judith: 
Felnőttkor krízisei. Szent László Iskola. Utána tea
Május 22, vasárnap, 10 óra: Istentisztelet Nt. Demes András. Refor-
mátus Egyház (kivételesen 4. vasárnap)
Május 22, vasárnap, 11 óra: Istentisztelet Nt. Demes András. Krisztus 
Keresztje Evangélikus gyülekezet (kivételesen 4. vasárnap)
Május 29, vasárnap, 10 óra: Közgyűlés. Magyar Református Egyház
Május 29, vasárnap, 16 óra: Hősök Napja az AMISZ szervezésében. 
Chacaritai Német temető  (Függ MO-i látogatástól)
FIGYELEM: ZIK-szombatok május 7 - 14 - 28

JÚNIUS
Június 4, szombat, 19.30 óra: Trianoni megemlékezés. Hungária
Június 12, vasárnap, 12 óra: Szentmisét mond García Mata atya. 
Csíksomlyói búcsú megemlékezés a kápolnánkban lévő Szűzanya előtt. 
Utána „kosaras ebéd”

Domingo, 1° de mayo, 12.30 hs.: Asado c/ ensaladas libre, sin bebidas. 
Socios $40, no socios $50, menores 18 años $30. Hungária
7 y 8 de mayo: Curso intensivo de húngaro. ZIK
Domingo, 8 de mayo, 12 hs.: El P. García Mata celebra una misa en 
recordación del Cardenal Mindszenty y del P. L. Domonkos. Almuerzo. 
Asamblea. Mindszentynum
Domingo, 15 de mayo, 11 hs.: Asamblea Anual Ordinaria de la Asocia-
ción Húngara de Beneficencia. Luego asado. Hogar San Esteban
Domingo, 15 de mayo, 12.30 hs.:  Almuerzo de jubilados. Asamblea 
General. Valentín Alsina
Lunes, 16 de mayo, 19.30 horas:  Ars Hungarica: Concierto de Música 
Barroca en las Misiones Jesuíticas de Sudamérica: obra de los misione-
ros provenientes de Hungría. Ensamble instrumental barroco, solistas 
vocales y coro de cámara. Directora Sylvia Leidemann. Entradas sin 
numerar a $50, en venta en el Museo dde. martes 3 de mayo ma-do 14-
19 hs, y en el Club Hungária, tel. 4799-8437, dde. jueves 5 de mayo, 
ma-do 18-23 hs. Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. Libertador 
1902, tel. 4801-8248
Sábado, 21 de mayo, 16 hs.: Círculo Literario. Dra. Judith Balogh-
Kovács (en húngaro). Colegio San Ladislao
Domingo, 22 de mayo, 10 hs.: Culto calvinista, en húngaro. Pastor 
András Demes. Iglesia Reformada
Domingo, 22 de mayo, 11 hs.: Culto luterano, en húngaro. Pastor 
András Demes. Iglesia La Cruz de Cristo 
Domingo, 29 de mayo, 10 hs.: Asamblea General. Iglesia Reformada
Domingo, 29 de mayo, 16 hs.: Conmemoración Día de los Héroes. 
FEHRA. Cementerio Alemán. Chacarita
ATENCIÓN: Sábados ZIK en mayo 7 - 14 - 28

JUNIO
Sábado, 4 de junio,  19.30 hs.: Recordación Trianón, en húngaro. Hungária 
Domingo, 12 de junio, 12 hs.: Misa. P. García Mata. Recordación de 
la peregrinación a Csíksomlyó en Transilvania. Honraremos a la Santa 
Madre frente a su efigie en nuestra capilla. Almuerzo a la canastaFIGYELEM - FIGYELEM! 

Amennyiben nem óhajtja az AMH-ra szóló előfizetését meg-
újítani, a magas költségekre való tekintettel szépen kérjük, hogy 
lemondását okvetlenül jelezze e hó folyamán. Köszönjük!

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