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A déli harangszó története
A déli harangszó keletkezése kötődik
az 555 évvel ezelőtti nándorfehérvári
diadalhoz, amelyben oroszlánrészt vállalt
Hunyadi János (+1456) és Kapisztrán
Szent János (+1456).
A hatvanötezres magyar sereg 1456.
július 22-én legyőzte a tízszeres túlerőben
lévő II. Mehmed szultán seregét. Ez a
diadal nemcsak a magyar történelem
ragyogó eseménye volt, hanem az európai kereszténység győzelme is a pogány
török felett. Európa pedig - amely ennek
a győzelemnek köszönheti, hogy 65 éven
keresztül útját állta az iszlám térhódításának - meg sem említi Alkotmányában a
kereszténységet. Ugyanakkor az is szomorú, hogy ennek a fényes győzelemnek a
napja nem nemzeti ünnep minden magyar
számára.
Hogyan keletkezett a déli harangszó?
III. Callixtus pápa, felismerve a nagy veszélyt, végső kétségbeesésében égi segítségért fohászkodva adta ki 1456. június
29-én - három héttel a nándorfehérvári
csata előtt - Bulla orationum (Imabulla)
kezdetű rendeletét, amelyben elrendelte,
hogy a kereszténység valamennyi templomában a szokásos reggeli és esti harangszó
között „déltájban” háromszor kongassák
meg a harangokat: „Jel adassék minden
hívőnek, hogy imáikkal segítsék azokat,
akik a török ellen harcolnak”. A déli harangszó tehát - ekkor még - nem a diadalt,
hanem a végveszélyt, a keresztes eszme
végső csődjét hirdette.

A július 22-i győzelem
híre augusztus 6-án ért Rómába, és a pápa elrendelte,
hogy Urunk színeváltozásának napja ünnep legyen és mindig augusztus 6-án tartsa az Egyház. Így íródott
be a történelembe, hogy a déli harangszó
az egész keresztény világban hirdesse a
nándorfehérvári hősök diadalát. Értük,
róluk, az ő emlékükért szólnak a déli
harangok világszerte, s talán egy kicsit
miértünk is, kései utódokért. Hogy legyen
erőnk, hitünk, bátorságunk példamutatásukra gondolni, hogy méltóak lehessünk
hozzájuk, akik a túlerővel, a reménytelenséggel szemben is győzni tudtak.
Isten csodájára kiállta az ostromot
Nándorfehérvár, amelyet bűnös módon
elfelejtettek megerősíteni 1453-ben, Bizánc eleste után, pedig biztosan lehetett
tudni, hogy Magyarország következik az
iszlám térhódításában. Többet aggódott
Magyarországért a katalán származású
pápa, mint a magyar király „hű nemeseinek” nagyobbik fele. Életét adta a magyar
függetlenségért sok ezer hazaﬁ, akiknek
örökségét rögvest szét akarták hordani
azok, akik gyáván sunnyogtak a csata
előtt és alatt.
Nincs új a nap alatt. Tanuljunk ebből, és múltunkból. Ha megismerjük múltunkat, akkor megértjük
jelenünket, és remélhetőleg lesz
jövőnk is!
(bb)

- 1956. július
a Magyar Házban
(Centro Húngaro):
Hivatalos sajtókonferencia az argentínai
sajtó részére az 1456.
július 22-i nándorfehérvári győzelem emlékét
idéző Déli Harangszó
500. évfordulóján.
b.-j.: dr. Oláh György,
Nt. Hefty László,
dr. Simon László,
P. Domonkos László
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Augusztus 20, államalapító első
királyunk, Szent István emlékére
Régi himnusz
Szent István királyról
Szent István király, Istennek szolgája
Magyarországnak hű oltalmazója
Bálványozásnak erős megrontója
Krisztus kedviből.
Ő védte, óvta meg a magyar nemzetet
Pogány életből hoza jó életet
Krisztus útjára inte mindeneket
Eltévelyedteket.
Bölcs tanítókat, igaz prófétákat
Emellé szerze jámbor tudósokat
Hogy megőriznék az igaz juhokat
Igaz hitükben.
Méltó, hogy áldja, tisztelje Magyarország
Innepe napját ülje egész ország
Dicséreteket kívánja igazság,
Hogy neki mondjunk.

Tompa Mihály:

Őszi tájnak

Őszi tájnak hervadása!
Őszi napfény ragyogása!
Hervadásból, fényből támad
Lelkemen e kedves bánat.
Omlik a lomb, hallgat a dal,
Visszatérek gondolattal
A tavaszra,... ah de annál
Betegebbnek tetszik a táj!
Ez a rét volt olyan ékes?
Ez a határ olyan népes?
Ez a halom, völgy és tájék...
Mintha a sírkertben járnék!

Szent István a pécsi Zsolnay Múzeumban

Néma a táj, arca sápadt,
Rá derengő napfény árad:
Ah, mi vonzó szép halál van
E mosolygó hervadásban!
Édes terhed, édes álom!
Szinte érzem szempillámon:
Hogy lehajtsam, szinte vonja
Fejem’ a fák hulló lombja.
A fák lombja csendesen hull...!
Nem küzdéstül, fájdalomtul:
Itt a végharc ösmeretlen:
Lehet-e meghalni szebben...?!

(1852)

Lemegy a nap nemsokára...
Haldoklásnak szent országa!
Olyan édes forró vággyal
Ölel téged lelkem által!
Az elmúlás bája rajtad,
Lelkemen vesz mély hatalmat:
S bár meghalni kéne véled,
Mégis, mégis szeretnélek!

(Fotó HKK archívum)

A téli szünet küszöbén:

Bárány Béla:

Küldetésünk tanulsága:
Ha egy feladatra valóban
Isten jelöl ki bennünket,
akkor megadja a hozzá
megfelelő képességeket
is; amikor azonban csak emberi elhatározásból teszünk valamit, gyakran nem
kapunk hozzá segítséget fentről.
Nem jó, ha nincs semmi tennivalónk,
mert a henyélés minden szenvedély kezdete. Ami azt jelenti, hogy a semmittevő
lustaság a rendezetlen élet nagyszerű
termőtalaja. Megfordítva: egy teleírt határidőnapló még nem biztosítja a tartalmas
életet. Sőt, valami nincs rendjén azzal,
aki állandóan úton van, ha határidőről
határidőre űzi, hajtja magát, és képtelen
szünetet, kikapcsolódást megengedni
magának.
Aki sohasem képes a pihenésre, az idővel kibírhatatlan alakká válik. A mindig
fáradt ember nem lehet kedves. A jóság-
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hoz és a kedvességhez pihenés is kell.
Az elvonulás, a pihenés alatt nem a
semmittevő lustálkodást kell értenünk,
hanem azt, amit a latin ezzel a szóval fejez ki: recreatio = újjáteremtés.
Az igazi pihenés a megkopott szív újjászületése, az unalomba süppedt lélek
megújulása, a szokásaiba belehalt ember
feltámadása.
Az igazi pihenéshez időnként meg kell
állnunk, hogy legyen erőnk a továbbhaladásra. Ahogy a zenében szükséges a
szünet, úgy kell nekünk a zajos, lármás,
feladatokkal zsúfolt világban a kikapcsolódás, az újdonság varázsa. A folytonos
menetelésnek testet-lelket romboló hatása
van.
Időnként meg kell állni ahhoz, hogy
emberek maradhassunk.
A magány és a benne megtalált csend
a pihenés igazi hazája. Zajos, lármás
világunkban elsősorban erre lenne szük-

ségünk. Nemcsak fülünknek, idegeinknek árt a nagy zaj, hanem lelki világunknak is. A nagy szóinfláció közepette
jegyezte meg neves írónk, Kodolányi
János (1899-1969): „Minél olcsóbbak a
szavak, annál drágább a hallgatás.”
Abbahagyni a rohanást, félretenni a
gondokat, aggodalmakat, a sokféle tevést-menést. Megnyugtatni a fáradt testet,
kikapcsolni a túlfeszített gondolkodást.
Csendben lenni a szó mélyebb értelmében:
rendbe rakni mindent észben-szívben, s
leginkább odabenn, a lélekben.
Vegyük észre azokat a „holt időket”,
amelyeket sokszor elfelejtünk kihasználni: a sorbaállás idejét, a közlekedési
eszközökre való várakozás idejét, az orvosi rendelőben vagy a kórházban eltöltött
időt, és lelkileg pihenjünk meg, emeljük
fel lelkünket Istenhez, hogy felüdítsen
minket!
(bb 24.7.06)

A TARTALOMBÓL:
Olvasólevelek ............................ 2.o.
Hősök Napja Chacaritán ... 2.o. és SP II
Vietnam, magyar szemmel ......... 3.o.
Brazíliai magyar élet .............. 4.o.
Kovács Attila Sportrovata .............. 4.o.
Barkuti J.: Magyarországi helyzet ... 5.o.
Saáry Éva: Hazai tapasztalatok ..... 6.o.
Bartusz Réka: Népszámlálás ............ 6.o.
Trianoni megemlékezés 1. ............... 6.o.
Az Internet érája .............................. 7.o.
Hungária szakosztályok ................. 8.o.
Mit Hallott az AMH? ....................... 8.o.
Bonczos Zsuzsa: Mi Történt ............. 9.o.
Trianoni megemlékezés 2. ...... HUFI I.
Néptánc, népzene ...................... HUFI II.
Cserkészet a nagyvilágban ...... HUFI III.
A magyar szolidaritás tüze ....... HUFI III.
Eeszmeecseeree… .................... HUFI IV.
A keresztrejtvény története ....... HUFI IV.
Mercado inmobiliario húngaro ........ SP I
Más sobre la Constitución ............. SP II
CUMPLEAÑOS ............................ SP II
Nos escriben ................................ SP III
CALENDARIO de actividades .... SP IV

2. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Az Olvasó írja...
Kedves Testvéreink, Barátaink!
A tőlünk alig 70 km-re
2240 m magasba emelkedő Puyehue tűzhányó (Cordón Caulle) a
chilei Osorno fölött fekszik. Utoljára 1960-ban volt egy nagy kitörése, amikor ez egy 9,5 Richter
fok erősségű földrengéssel is járt
(Valdiviai földrengés). A vulkán
kitörése akkor több hétig tartott.

A természet az úr

Ahogy neve szól: valóban
„hányja magából” a tüzet…

Most június 3-án újból aktívvá
vált, óriási kráteréből szűnni nem
akaró hamumennyiségeket és köveket köp ki.

hamufelhő

A képek kis ízelítőt adnak abból,
milyen most az itteni élet, hogy
milyen az, amikor egy tűzhányó
megharagszik, kitör és az egész
környéket (Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes)
teleszórja sűrű, szürke hamujával.

A szél a brazíliai határig elvitte a
hamut

Mi is kapunk belőle eleget. Az élet
folyik csendesen, légszűrővel és
speciális szemüvegekkel járunk
amikor „hamuzik”. Minden recseg még a házban is. Nem lehet
eleget takarítani.
Kérjük, Ti
is imádkozzatok
érettünk
és mindazokért,
akik ezt a
A közelebb fekvő helyisé- csapást el
geken vastag hamuréteg kell szenfed mindent
vedjük.
Sok szeretettel
Besenyi Karcsi és Zsuzsi,
Bariloche
----Kedves Trixi!
Hát hogyne tartanék igényt az újságra, hisz itt, a távolban, messze a
magyar kolóniától, ez az egyetlen
eszköz, amely megtartja bennem
a magyarságot. Egyedül élek és
nem sok alkalmam van magyarul

beszélni, így legalább
hangosan felolvasom
magamnak az újságot - és így magyar hangulatot idézek elő…
Üdvözlettel
Kovács András, Córdoba
----Kedves Zsuzsó!
Rendkívül megörültem Romhányi József „Szamármesé”-jének a
júniusi kiadásban. Sok szomorú,
leverő, panaszkodó siralmassággal
díszített ábránd közül - amihez
sajnos a szóródásban élő magyarok túlságosan és betegesen hozzászoktunk - kibontakoznak mégis
friss virágok: a magyar nyelvünk
és kultúránk valódi gyöngyei.
Ilyesmivel építhetünk, panaszkodással nem.
A magyar nyelv a kincsünk, a
kultúránk összetartó ereje és a
legértékesebb hagyománya. Elkerülhetetlen említeni, hogy a saját
etimótartalom (=saját szógyök,
tehát nem „honosított” idegen kifejezés) a német nyelvnél 16%, az
angolnál 19%, a franciánál 18%,
a spanyolnál 15%, a magyarnál
pedig 63%.
Romhányi az AMH-ban közzétett műve a magyar etimók ünnepi díszfelvonulása, sziporkázó,
ragyogó vidámsággal játszik a
betűkkel, a tartalmakkal és a magyar etimókkal, mint ahogy Liszt
és Chopin játszottak a billentyűkkel! A szépség sokféle formát
képes ölteni.
Lajtaváryné Benedek Zsuzsi rovatát különösen üdvözlöm, mert a
legnemesebb képzőszerszámunkat, a nyelvünket, szeretettel és
gondossággal ápolja. Őszinte köszönetem mindnyájunk nevében.
A Magyar Hírlap hívatása a szétszórt magyarok összetartó ereje.
Ez rendkívül fontos és értékes. A
magyar kultúra ápolására törekvő és önfeláldozóan munkálkodó
egyéneknek ezért az ajándékért
mindnyájunk megérdemelt hálája
jár.
Szívből köszönjük.
Follmann Jenci, São Paulo
----Kedves Trixi!
Büszkék lehettek a magyar tudásotokra, az összetartó, segítőkész
közösségetekre és a Magyarországon tanuló lányaitokra: Luncsira, Paulára, Steﬁre és Terézre,
akik csakis tőletek tanultak meg
magyarul olyan szinten, hogy a
Balassiban a magyar nyelvtudásuk
alapján a haladó csoportra érdemesek. Példa lehetne minden Magyarországon élő ﬁatalnak is a hazaszeretetük, lelkesedésük, pozitív
szemléletük, vidámságuk... Öröm
velük minden együtt töltött perc.
Itt is szeretnénk megköszönni
a Fóthy családnak és a többiek
hozzátartozóinak a kedves vendéglátást, a programokat és mindazt a
sok szépet, amit tőlük kaptunk. Ezt
csak érezni lehet, szavakba önteni
aligha. Kerekes Miki önzetlen
segítsége, tökéletes szervezése nélkül nem jutottunk volna az Iguazú
vízeséshez, ami másféle csodálatos
élménnyel gazdagított. Neki is
köszönjük. Magunkkal visszük a
Hungária légkörét és hangulatát.
Szeretettel
Matóczáné Hart Zsóka és
Hugyikné Erzsike.
Magyarország
----Drága Zsuzsó!
Az újság egyben komoly horderejű és szívet melegítő. Tér és
időn túl összeköt minket. Ahányszor meghozza a postás, jobban
otthon vagyok a világban.
Köszönettel és szeretettel,
Dömötör Éva, Washington

Hősök Napi
megemlékezés

2011. Július-Augusztus

Dr. Barcsi Gyula ünnepi beszéde
a Hősök Falánál

Kedves Magyar Barátaim!
Kedves Argentin Barátaim!
Kedves Német Barátaim!
Megható érzés és nagy öröm számomra, hogy itt
lehetek ezen a szép
ünnepségen és ebben
a környezetben, amelyet magyar hőseink
emlékét őrző táblák
ékesítenek. Megható
élmény látni és hallani a Szent László
Iskola diákjainak és
A Hősök Fala, koszorúzás után
Fotó Jakab
a Magyar CserkészA hősök napját 2001 óta ünneplik Magyarorszá- c s a p a t t a g j a i n a k
gon. Argentínában az ünnepélyt hagyományosan megemlékezését,
minden év májusának utolsó vasárnapján tartjuk szavalatait, beszédeit
a mindenkori hőseink és mártírjaink emlékére. Az hőseink tiszteletére,
idén az esemény május 29-re esett, és meglepően és jól esik látni, hogy
kedvező, enyhe időjárásban a szokott módon zaj- a magyar kolónia, arlott le az AMISZ rendezésében a chacaritai Német gentin hozzátartozóik
temetőben elhelyezett, 55 évvel ezelőtt fölavatott ilyen szép számmal,
Dr. Barcsi Gyula 1.o. tanácsos
s mint tudjuk immár díszbeszéde
magyar Hősök Fala előtt.
a Hősök Napján. A
Bevonultak a küldöttségek: a Szent László Isko- hat évtizede töret- háttérben a cserkészsorfal része
Fotó Jakab
la növendékei és a cserkészcsapatok kirendeltjei, lenül részt vesznek
zászlóikkal. Benedekné Micsinay Mária bekon- ezen az ünnepségen.
Hálás dolog Argentínában magyar hősökre
ferálta az egymást követő mozzanatokat, kezdve
az argentin Himnusz eléneklésével. Utána a Szent emlékezni, mert Magyarországnak és ArgentíLászló iskola 4. év növendékei sietős spanyol nyel- nának is számtalan bátor, odaadó nemzeti hőse
ven adtak elő az ünnepre vonatkoztatható részleteket született a történelem folyamán. Azért is hálás az
a haza, hősiesség és az ideálokért való küzdelem emlékezés, mert a két nemzetnek közös hősei is
vannak. Végül pedig, - és ezzel kezdeném - Magondolatairól.
A spanyolnyelvű megemlékezést Lajtaváry gyarországnak olyan egyetemes hősei, történelmi
Zsuzsannától hallottuk (a szöveget l. SP 2.o.). személyiségei voltak, akik a kereszténység kezdete,
Megható volt tapasztalni egy fiatalnak tudatos az európai kulturális hagyomány és lelki közösség
szerepvállalását a hagyományok továbbvitelében: révén az egész világon ismertté váltak.
Gondoljunk mindenekelőtt a Magyar Állam és
egy olyan ﬁatal részéről hangzottak el a szépen
tagolt, szabatos szavak, aki éveken át cserkészként a magyar kereszténység megalapítójára, István
részt vett e tiszteletadási ünnepélyeken, és ilyen királyra, akit a Katolikus Egyház szentté avatott.
Ugyanígy büszkék lehetünk Szent László királyra.
értelemben szólította meg kortársait.
A magyar szabadságköltő, Petőﬁ Sándor nem Ugyancsak kegyelettel emlékezünk a tatárok ellen
hiányozhatott az emlékezés órájában. A harmad- harcoló Béla királyra és a törökökkel hadakozó
generációs Arcagni Inés és Makkos Viki a Zrínyi uralkodóinkra, nem utolsó sorban a Hunyadiakra.
Ifjúsági Kör nevében szavalták el az alkalomra Ne feledjük el Nándorfehérvárt. Magyarország, a
alkalmas A kutyák dala és A farkasok dala című magyar hősök évszázadokon keresztül védelmezték
az európai kereszténységet a barbárok ellen és a
verseket.
Ezek után következett a díszbeszéd, amelyet az török iszlámhódítással szemben.
A XIX. század történelmi eseményei Magyaroranyaországot képviselő Dr. Barcsi Gyula 1. tanácsos közvetített átérzett szavakkal (a teljes szöveg szágot és Argentínát is hasonló romantikus ideálok
felé irányították. Argentínában 1810-ben kiáltották
a szomszédos hasábban).
Az Egyházak nevében Nt. Gabriel Miraz spanyol ki a függetlenséget, amit áldozatos harc követett
nyelven imádkozott. Ezt követően történt a koszo- a spanyol hódítókkal szemben. Magyarországon
rúk elhelyezése, sorrendben: Szabó Éva elnök reformkorszak kezdődött, ami az 1848-49-es forraés Zöldi Márton alelnök az AMISZ, Dr. Barcsi dalomhoz és szabadságharchoz vezetett az osztrák
Gyula Magyarország külképviselete, v. Feren- uralom ellen. San Martín tábornok és számtalan
czy Lóránt és v. Vattay Miklós a Vitézi Rend, más argentin hős ugyanazokért az eszmékért harvalamint Federico Schmid elnök, Rudolf Hepe colt, mint Petőﬁ, Kossuth és az aradi vértanúk.
alelnök. Siegfried Wolfsteller titkár és Joaquín De a magyar-argentin szabadságvágyat leginkább
Hildebrandt vezetőségi tag a FAAG (Argentínai közös hőseink példájából tudjuk érzékelni. Büszkék
Német Szervezetek Szövetsége) részéről az egész vagyunk Czetz János és Asbóth Sándor tábornokra,
argentínai német közösség nevében kimért lépések- akiknek itteni emléktáblája külön magasztossá teszi
kel, ünnepélyesen helyezték el koszorúikat. Mint tisztelgésünket.
A XX. század tragikus történéseket hozott Euróminden évben, a magyar-német barátság jegyében
a német emlékműnél is koszorút helyeztek el: az pába és az egész világra. Az I. Világháború, majd
idén Szabó Éva AMISZ elnök és v. Vattay Miklós a II. Világháború a balsikerű politika miatt számos
hős életét követelte Magyarországon és más nemzeVitézi Rend törzskapitány.
Az ünnepély a székely és a magyar Himnusz ének- tek körében is. Hazánknak különös drámai, tragikus
lésével és a küldöttségek zászlóikkal való kivonulá- sorsot kellett elszenvednie az 1956-os forradalom
sával méltón fejeződött be. A jelenlévőkben megint és szabadságharc idején, amelyet szovjet tankok
egyszer megerősödhetett a nemzeti együvé tartozás tiportak el.
Kedves Honﬁtársaim!
és identitásNe gondoljuk azonban,
tudat érzése.
hogy a sok áldozat, a
Megemlíhősiesség hiába valóak
tendő, hogy
voltak. Legyünk büszkék
laptársunk,
arra, hogy 1989-ben Maaz Argengyarország újra képvisetinisches
leti demokráciává lett, és
Tageblatt
ismét elfoglalta méltó
június
helyét az európai de11-i heti
mokratikus nemzetek
számában
körében. Ma az Európai
igen szép
Unió tagjaként korábban
beszámolót
ellenséges országok is
közölt az
közös célokért küzdeeseményről
nek. Magyarország az
Rudolf
Európai Unió részeként
Hepe barákapcsolatai elmélyítésén
tunk tollámunkálkodik Argentíból. Köszöb.-j.: Jakab Nándor, Federico Schmid, Joaquín Hildebrandt,
nával is. Ez a biztató
net érte!
Rudolf Hepe, Dr. Barcsi Gyula, Szabó Éva, Vattay Miklós,
jövő!
Siegfried Wolfsteller és Ferenczy Lóránt
(HKZS)
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Vietnam, magyar szemmel

Ritka alkalom adódott: egy kanadai, jobbára nyugalmazott vezető emberekből álló
csoporttal ellátogattunk Vietnamba, a mai
Ázsia egyik rohamosan fejlődő országába.
Visszatekintve a XX. századra, magyar
szemmel sok párhuzamot láthatunk Vietnam és Magyarország között, különösen
a szovjet befolyás és a szovjetrendszer
maradványai kapcsán.
Mint tudjuk, Vietnam nyíltan kommunista ország, a párt vezetősége dönt
mindenről és elsősorban ők és családjaik
élvezik a mai konjunktúra előnyeit. Szomorú tény, hogy Vietnamban ázsiai módon
és ázsiai nagyságrendben hajtották végre a
Kremlin által sugalmazott rendeleteket, az
„osztályidegenek”, a dél-vietnami katonák
családjai és a kínai kisebbség felszámolásának folyamatát.
A szovjetrendszer maradványait már
a vízum bonyodalmas megszerzésénél
észlelhetjük. Először kérték az eredeti
útlevelet, de aztán megengedték, hogy
fénymásolatot adjunk útleveleinkről.
Hetekig tartott. Még lassúbb, mint a kínai
vízum beszerzése.
Hanoi repülőtere felújított, modern;
gépünk ködös, alacsony felhős időben
nyilván modern műszerek (ILS) segítségével szállt le. A mogorva, vöröscsillagos,
tányérsapkás katonák semmi kétséget nem
hagynak afelől, hogy milyen országba
kerültünk. Alaposan, sokáig vizsgálják
iratainkat aztán szótlanul intenek, hogy
mehetünk. Kint is ilyen dermedt helyzetet
vártunk - de meglepődtünk.
A repülőtérről Hanoi külvárosáig az út
kb. 25 km. Modern, négysávos, padkás út
vezet Hanoiba, amit a lakosság kinevezett
nyolcsávos útnak, beleértve azt a rengeteg
motorost, kerékpárt, gyalogost és útszéli
árust, akik az élelmiszertől kezdve a háztartási holmikon keresztül alkatrészeket
és építőanyagot árulnak valószínűleg
feketén, kihasználva a fellazult maszekgazdasági helyzetet. Mindenki nyüzsög,
mozog, ténykedik, bütyköl és épít - mintha
attól félnének, hogy mindez egyhamar
megszűnhet. Később majd minden helyen
azt látjuk, hogy a 80 milliós (!) lakosság
épkézláb rétege lázasan dolgozik, hogy
behozza az elmúlt század alatt elszenvedett személyi és anyagi veszteséget. Csak
politizálni tilos.

Hanoi maszek negyedében

tombol a magánvállalkozás és kereskedelem. A felújított Metropole hotel mögötti
utcákban, kis turistaszállók között nyüzsög az új üzleti élet. Motorosok tömege
a kis utcák közt háromkerekű biciklivel,
a cycloval viszik körbe a turistákat. Úgy,
mint az országúton, itt is minden kapható, a járdán sütik az ebédet kis öntöttvas
tűzhelyen, minden engedély nélkül. A
vendéget kis plasztik székre ültetik. A kis
tűzhelyet, a székeket hamar felkapkodják,
amikor jön az ellenőrző razzia.
Hanoi után megnéztük Ha Long öblöt.
Valóban nagyon szép, és érdemes eltölteni két napot egy tipikus helyi bárkán. A
háromórás busztúra alatt számtalan új és
modern gyárat, ipartelepet láttunk, mint
pl. a Samsung vállalat 400 m-es telefon
összeszerelő csarnokát. Ez a mai fellendülés alapja.

Halászfalu a vízen a Ha Long öbölben

Rideg Hanoi után kellemes nyári idő
fogadott Saigonban. Saigont írok, mert
a helyi idegenvezető rögtön tisztázta,
hogy a nagyvárost, metropolist Ho Si
Minh városnak, a belvárost Saigonnak
hívja a lakosság. Márpedig mi a belvárost
látogatjuk. Szinte hihetetlen, hogy ebben
a városban alig látni az északi Hanoiban
már megszokott rengeteg vörös plakátot,
amely élteti, dicséri a pártot. A város teljesen modern benyomást kelt, nem lógnak
az utcán a villanydrótok, mint Hanoiban.
Óriási a motoros forgalom, de fegyelmezetten, vigyázva vezetnek kb. 20 km-es
sebességgel.

(Képanyag a szerzőé)

ból 1926-ban hozott gránit Mária
szobor ezzel a felírással: REGINA
PACIS ORA PRO NOBIS XVIIII-MCMLIX. Vietnam 85%-ban
buddhista, 5%-ban katolikus, 1%ban protestáns. Megnéztük a Cao
Dai szekta cifra templomát és még
díszesebb déli szertartását. Ez a XX.
században keletkezett szekta a lakosság kb. 3%-a, tanaik az Egy Isten, a
szeretet, igazság és igazságosság, tisztelik
Victor Hugo francia írót, a modern Kína
megalapítóját Szun Jat-szent és a XVI.
században élt vietnami költőt és ﬁlozófust,
Nguyễn Bỉnh Khiêmet.
Másnap bemutatják a volt dél-vietnami
elnöki, 1966-ban épített palotát, amelynek kertjében ott van az a szovjet gyártmányú, T54-es típusú tank, amely elsőnek
törte be a palota kapuját 1975-ben. A

Szovjet gyártmányú tankok az elnöki palota
kertjében

szépen tartott, ma fogadásokra
használt elegáns termek mellett
nagyon érdekesek az első emeleti fényképtárlat és a pincében
őrzött kommunikációs technológia szürkére festett gépei,
valamint a bombabiztos pince.
Az eredeti palotát 1962-ben
lebombázta egy, az északiakhoz
átálló dél-vietnami pilóta, aki
ma a vietnami légitársaság elnökhelyettese.
A vietnamiak büszkék múltjukra. Talán
büszkébbek, mint mi, Trianon verte magyarok. Következett Vietnam ezeréves
múltját büszkén igazoló múzeumi látogatás: hogyan függetlenítették magukat
Kínától a 950-es években, hogyan verték
vissza a mongol hadakat 1288-ban és
hogy kebelezték be a dél-vietnami Cham
királyságot 1470-ben. A Múzeumban nem
említik, hogy latin betűs, portugál és francia ékezetű írásrendszerüket egy francia
szerzetesnek köszönhetik 1651-ből.
Végig sétáltunk a Saigon központi vásárcsarnokból a hotelig a széles, fákkal
övezett Le Loi utcán a luxusüzletek melletti bódékkal, ahol az egyik kapu előtt
a járdán valaki egy V8-as autómotoron
szerelt. De a mozgáslehetőség mindenütt
látható.

A méltóságteljes Mekong folyó

Indokínában majd 30 millió ember él
ebből a folyóból, és vezetőik aggódnak,
hogy vajon a víz állása eléri-e újból a
régi szintjét, mivel ma bizony a kínaiak
gátak mögött duzzasztják a folyó vízállománya nagy részét. Majd 5 métert esett a
folyó szintje, s így a folyó északibb része
hajózhatatlanná vált, a lecsökkent halászati és megélhetési lehetőségekről nem is
beszélve. Persze erről a világ mit sem tud.
A kínaiak azt tesznek, amit akarnak, nincs
erő, ami megakadályozná azt a sok kárt,
amit gátjaikkal okoznak a folyammenti
indokínai államoknak.
A Mekong nagy folyami harcok színhelye volt, itt működtek az amerikai Swift
hajók. Feladatuk az volt, hogy leállítsák
a fegyvercsempészést az öbölben halászhajónak álcázott anyahajókról. Amikor
az ember elnézi, hogy hány mellékágat
és kiscsatornát kellett ellenőrizniük, akkor
hamar rájön arra, hogy ez a feladat akkoriban nem volt teljesíthető. A partizánok
majd minden evező, piacra igyekező
zöldséges hajót erőszakkal kényszerítettek
arra, hogy az áru alatt vigyenek egy pár
fegyvert.

Irány a Cai Be falu a
Mekong egyik mellékágában

Első állomásunk Cai Be falu, egy tipikus
folyammenti község a Mekong egyik mellékágában. Halászattal, mezőgazdasággal
foglalkoznak. Meglátogatjuk a Kiet házat,
amely egy jómódú család tulajdona. Ezt
a házat nem kobozták el, mert az egyik
ﬁú a partizánokkal harcolt. Ma virágzó
turista látogatóhely. Találkoztunk a 90
éves dédmamával, aki mosolyogva fogadja vendégeit.

A Le Loi utca
luxusüzletei
mellett is
lehet maszekolni…

Hanoi: Ho Si Minh mauzóleuma

Hanoiban minden látogató csoportnak
kötelező, hogy fél km-es sorban állva
megnézzék a szovjet stílusú mauzóleumot,
amit Ho Si Minh végrendeletében ugyan
nem akart, de halála után Lenin sírját
utánozva az akkori vezetők hűségesen
lemásolták a moszkvai példát. Ho mai
napig népszerű, szerényen élt a volt
francia kormányzó palotája melletti
szolgálati épületben, majd élete utolsó öt
évét a palota kertjében épített, kisméretű
hagyományos faházban töltötte, amely
mellé azonban építettek egy bombabiztos
pincét. Dolgozó szobájában asztala felett
réznyomatú Marx és Lenin kép, amely bizonyítja, melyik utat követte. Csodálkoztunk, hogy Sztálin képe hiányzik, hiszen
neki köszönhette Ho az 1954-es Dien
Bien Phu-i győzelmet, amely magalapozta
Vietnamban a későbbi teljes kommunista
hegemóniát.
A hivatalból kötelező látogatások után
bemutatták Hanoi maszek részét, ahol
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Tömeges forgalom Saigonban

Az első nap viszont (valószínűleg előirt
program szerint) kivisznek a várostól
északra elterülő, folyómenti Cu
Chi körzetbe, ahol a partizánok
a hatvanas években egy kb.
200 km hosszú alagúthálózatot
ásattak ki éjjelenként a rizsföldeket művelő munkásokkal. Itt
éltek, itt rejtettek el egy egész
hadsereget. Ma modern kis
kertes házakat látni mindenütt,
ﬁatal családokkal, gyermekeik
mosolyogva integetnek a turistáknak.
A templomok nyitva vannak.
Az 1877-ben épített Notre-Dame
katedrális előtt ott áll a Rómá-

Saigon után a Mekong folyó My Tho kikötőjében folyamhajóra szálltunk, amely
felvitt Kambodzsába. A Mekong deltája
igen nagy, termékeny területet foglal el.
Vize kissé sárgásbarna, mert itt már sok
hordalékot visz magával. Szép a Mekong,
érdemes megnézni, a
békés folyó különleges madárvilágával
és a primitív hajókkal
bütykölő halászokkal
jó hangulatot sugároz, az egész környék
nyugodt és csendes.
Pedig problémájuk van
bőven.
Az 1877-ben épült
Notre-Dame

A tüneményes Kiet ház Cai Be-ben

Hajónkra visszamenet idegenvezetőnk
rámutat egy kétemeletes folyómenti palotára, nagy kerttel, s elmondja hogy ez a
ház egy volt partizán háza. Ennek a ﬁúnak
az édesapja dél-vietnami pilóta volt. Az
összeomlás után 10 évig agymosó táborba
internálták, a család házát elkobozták és
kitelepítették őket a Mekong dzsungelbe.
Ismét egy magyar párhuzam, ázsiai változatban.
Az elkövetkező napokban több érdekes
Mekong ágat, parti települést látunk.
Mindenki dolgozik, mosolyog, élvezi a
lehetőségeket, és nem veszi komolyan a
párt villanypóznákra szerelt hangszóróit,
plakátjait. Dehát Vietnam egy jobbára
ﬁatalokból álló ország, és a ﬁatalok mindent pozitívan látnak. Sajnos ebben nagy
előnyük van a magyarokkal szemben. 
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BRAZÍLIAI HÍRADÓ

2011. Július-Augusztus
Piller Éva, São Paulo-i tudósítónktól

A brazíliai magyar élet krónikája 2011 első 4 hónapjáról

Mit csinált a São Pauló-i magyar kolónia eddig, 2011ben? Lóbálta a kezét-lábát? Hát nem! Volt sok munka,
esemény, öröm - de bánat is.
Igyekeztünk bizonyos ismétlődő eseményeket a hónap
mindig ugyanazon hetére, illetve napjára tenni. Így van
pl. a:
- Cserkészbarátok vacsorája minden hónap első csütörtök este.
- Magyar ﬁlmbemutató minden hónap utolsó csütörtök
este.
- Ökumenikus Bibliaóra minden hónap második szombat
du.
- Könyves Kálmán Szabadegyetem minden hónap harmadik szombat du.
- Magyar katolikus mise a hónap második vasárnap, 11
órakor.
- Sakkozás minden kedd este.
- Tarokk minden kedd este.
- Ropogós táncház minden péntek este.
- Zrínyi Művészcsoport táncpróba minden szombat du.
- Pántlika táncpróba minden vasárnap du.
*
Januárban megérkezett az új magyar nagykövet,
Dr. Szíjjártó Csaba feleségével, Szíjjártóné Árpási
Edith asszonnyal. A São Pauló-i március 15-i ünnepélyen
Dr. Szíjjártó elmondta bemutatkozó beszédét, és rögtön utána
felrepültek Brazíliavárosba,
munkahelyükre. Ugyancsak
megkezdődött az a nagyszerű
újdonság, amit az új nagykövet
bevezetett, és ami némileg
helyrebillentette a São Pauló-i
magyar közösség lelkiállapotát.
A becsukott magyar konzulátus
helyébe, a konzulátusi ügyek
levezetésére minden hónapban
lejön egy konzul Brazíliavárosból, 3 napon keresztül „konzuDr. Szíjjártó Csaba
nagykövet bemutatkozó
láris napokat” tart és intézi a
beszéde
magyar közösség ügyes-bajos
dolgait, amelyek nagy része a honosítás.
- Ez a 2011-es év a cserkészeinknek remekül kezdődött:
izgatott szervezés és előkészületek után, indulás a
nagytáborra, Itirapina városka melletti erdőbe, hogy
megünnepeljék a Magyar Cserkészet 100. évfordulóját.
A jubileumi tábort közösen rendezték az argentínai magyar cserkészekkel, de érkeztek még más országokból
is vendégcserkészek, hogy együtt táborozzanak velünk.
Minderről részletes beszámoló olvasható az Argentínai
Magyar Hírlap márciusi számában.
*
Februárban, az első csütörtökön megvolt a szokásos
Cserkészbarátok vacsorája. Ez eredetileg „Öregcserkész
vacsora” volt, de aztán a vacsora túlnőtte szerény kezdeti
kereteit. A cserkészbarátok további magyar és brazil barátokat hoztak, rokonokat meghívtak, és csak nőtt-nőtt a
közönség. Ez persze azzal is magyarázható, hogy a vacsorák elsőrangúak voltak, változatosak, nagyon magyarok
és nagyon ﬁnomak. A brazil barátoknak bizony el lehetett
dicsekedni vele - Látjátok haverok, ez a magyar konyha!
A konyhában
két „mesterszakács”
működött,
Ti rc z k á n é
Palluch Lizi
és Lajtaváryné Buza
Marika személyében.
Cserkészélet fényképeken

Eddig mindössze egyszer, 1990-ben volt
példa arra, amilyen szégyen most megesett: női kézilabda-válogatottunk nem
vehet részt a világbajnokságon! Ennek
oka kizárólag sportszakmai: nem tudtuk
kivívni a jogot a szereplésre.
Nagy érvágás ez az egyetemes magyar
sportnak is, hiszen a női kézilabda-válogatott az elmúlt másfél évtizedben az
egyik legsikeresebb csapata volt Hazánknak. Európa-bajnoki arany (2000–
Bukarest), olimpiai ezüst (2000–Sydney)
és bronz (1996–Atlanta), világbajnoki
ezüst (1995–Budapest és 2003–Zágráb)
és számos egyéb kiemelkedő siker övezte

- Első vasárnap a Sarkantyú gyermektánccsoport
megkezdte Kiss Beatriz vezetésével, a heti néptánc
próbáit.
- Harmadik szombaton, a Könyves Kálmán Szabadegyetem előadási napján Dr. Schiller Pál műfordító, aki
nemrég adta ki Márai Sándor Egy polgár vallomásai című
könyvét portugálul (Conﬁssões de um burguês) röviden
beszámolt a műfordítás nehézségeiről.
- Utolsó csütörtökön egy nagyon szép, érdekes de tragikus magyar ﬁlmet láttunk Rudolf - Sissy egyetlen ﬁa
címmel. Ferenc József osztrák császár és Erzsébet ﬁa,
Habsburg Rudolf trónörökös volt az első megálmodója
egy közös Európának. A ﬁlm az ő életéről és tragikus
öngyilkosságáról szól.
- A februári hónap egy hangulatos „Lángosfeszt”-tel
zárult, ahol a friss lángosok elfogyasztása mellett a
tánccsoportok táncai gazdagították az estet.
*
Márciusban a hónap igen jól kezdődött: vendégszereplésre érkezett a győri bencés gimnázium ﬁúkórusa.
Győr első jezsuita ﬁúkórusa 1628-ban létesült! Megszűnt,
amikor a jezsuita rendet feloszlatták 1773-ban. A XIX. és
XX. században botladozott a zenei
élet Győrött,
de aztán,
2002 szeptemberében
újjászületett immár
a Czuczor
G e rg e l y r ő l
látogatóba jött tagjai Kelemen
e l n e v e z e t t győri ﬁúkórusÁron
vezetőjükkel
bencés gimnáziumban Kelemen Áron kezdeményezésére a “Collegium Musicum Jaurinense”, amelyet mai napig is
Kelemen atya vezet. Ma a kórus 75 ﬁúból és 5 tanárból,
vagyis 80 személyből áll.
- São Paulo város “Mário de Andrade” könyvtára egy
„São Paulo népe és muzsikája” címmel nagyszabású
bemutatót szándékozott tartani a város sokszínűségéről,
sok bevándoroltjáról. Nem hozzáértő rendezőkkel azonban ez egyáltalán nem sikerült neki. Nem ismerve az
emigráns kolóniákat, nagyon ügyetlenül válogatta össze
az előadókat. Például, az orosz kolóniát képviselő idős
hölgy az előírt 20 perc helyett jó 45 percet halandzsázott
össze gyerekes butaságokról. Humoros akart lenni, de ez
sem sikerült...
Sajnos a Könyvtár által meghívott magyar kolóniát
képviselő újságíró hölgy
nem volt jártas
a magyar zenében. Így, miután a magyar
konyhához
értett, inkább
arról beszélt...
A közönség
így megtudta,
Bemondók a Mário de Andrade Könyvtárban: hogy hogyan
Mautner Veronika újságírónő és
kell ﬁnom papNelson Asher műfordító
rikáskrumplit
készíteni. De ami kellemetlenebb volt, hogy a kolóniát
egyáltalán nem ismerve, kategorikusan kijelentette, hogy
bár nagy buzgalom van a kolóniában a magyar nyelv
megtartására, dehát ez már a 3. generációnál egy meddő igyekezet, mert a 3. generáció már egyáltalán nem
tud magyarul. Ezzel jól megbántotta a jelenlevő cserkészeinket és a Pántlika tánccsoportot, amely viszont, mint
mindig, remekül szerepelt és nagy tapsot kapott.

Kovács Attila

Szerencsére a rendezőség mégis talált
a magyar kolóniából is egy elsőrangú előadót, Nelson
Asher műfordítót, aki aztán egy igen érdekes és értékes
előadással megmentette a magyar kolónia bemutatkozását. Komoly és szép szám volt, egy, a számunkra még
akkor ismeretlen szoprán énekesnő, Manuela Freua,
aki Bartók és Kodály népdalfeldolgozásokat adott elő
nagy igyekezettel magyar nyelven, egy román zongorista
kíséretével. Azóta már a magyar kolónia is meghívta
szerepelni.
- Március 15-i ünnepélyünkről már beszámoltam, olvasható az AMH májusi számában.
- A március hónapot egy sikeres Táncház fejezte be,
amelyet ezúttal a Zrínyi Művészegyüttes rendezett.
*
Április 10-én, tehát Húsvét előtt, Lukács Gyöngyi és
két ügyeskezű lánya Krisztina és Gyöngyi tojásfestő
kurzust hirdetett meg a kolónia Havi Értesítőjében,
magyarul és brazilul. A meghívóban leírták, hogy mit
hozzanak magukkal a résztvevők: pl. kifújt tojáshéjat,
különböző színű akrilfestéket, egy ﬁnomhegyű és egy
lapos ecsetet, fogpiszkálókat, tűt, alkoholt, rongyot az
ecsetek tisztítására és megszárítására, puha fekete ceruzát, színtelen körömlakkot.... továbbá magyarázatot a
tojásfestés különböző technikájáról. A kurzus váratlan
siker volt! 26 érdeklődő jelent meg a kijelölt napon.
Gyöngyiék egy ügyes füzetet nyomtattak ki tojásmintákkal, lefényképezett hímes tojásokkal és egy alapos
magyarázatot a magyar húsvéti szokásokról (tojásfestés,
locsolás stb.) Ha netán érdekli az argentínai olvasókat,
jövő Húsvét előtt jó idővel átküldhetek egy példányt a
Gyöngyiék által összeállított füzetből a magyarázatokkal,
rajzmintákkal, lefényképezett kifestett tojásokkal stb.
- Április 16-án, a hó 3. szombatján meghallgattuk
Szatmáry Péter, Petrobrás Kutató Központ szenior
geológusának előadását a kőolaj kitermelés problémáiról. (Az érdekes témáról következő beszámolómban
bővebben írok).
- Április 17-én, Virágvasárnap ünnepelte meg a Segélyegylet az Idősek Otthonának 50. évfordulóját. Erre
az egész kolónia hivatalos volt. A Szentmise alatt „barkaszentelés” volt. Itt trópuson természetesen nem barkát
szentelt meg nekünk Linka Sándor OSB bencés atya,
hanem igazi pálmaágakat, ahogy a bibliából tudjuk, hogy
az eredeti, első Virágvasárnapon Jézust dicsőséges bevonulásán pálmaágakkal köszöntötte a nép. Ezek után egy
ﬁnom ebédet kaptunk, és végül a cserkészek, a Sarkantyú,
Zrínyi és Pántlika tánccsoport szerepeltek.

A Sarkantyú São Pauló-i gyermektánccsoport

- A São Pauló-i Magyar Nőszövetség elnöknője, Saurerné Depner Ingrid minden hónapban rendez egy ebédet
vagy bérel egy autóbuszt, amivel egy múzeumlátogatásra
vagy egy jó kirándulásra indulunk.
- Április utolsó csütörtökén 2 magyar ﬁlm is került levetítésre: „Fizessen nagysád!” és „A szerelem bolondjai”.
Az utóbbi egy Jókai regényből készült ﬁlm volt, ami az
1867-es Kiegyezést megelőző magyar társadalmi helyzetet mutatta be, kritikus szemmel.
- Ebben a hónapban értesültünk arról, hogy Kunckelné
Fényes Ildikót, a LAMOSZSZ elnöknőjét Dr. Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes kiemelkedő munkájáért a
dél-amerikai magyarság érdekében, kitüntette a magyar
Parlamentben.
Májustól kezdve a következő hónapban számolok be.

SPORTROVATA:

Egy korszak vége...

kézilabdás lányaink fellépéseit. Ennek a remek
sorozatnak szakad most
hosszabb időre vége, hiszen csapatunk
kikapott Németországtól a vb-selejtezőn.
Így eldőlt, hogy válogatottunk nem került ki a világbajnokságra. A baj nem jár
egyedül: miután a vb-n lehet olimpiai
kvótához jutni, már most biztos, hogy a
londoni olimpián sem lesznek ott női
kézilabdázóink. Ezzel több tekintetben

is véget ért egy korszak!
Egyrészt jó időre le kell
számolnunk azzal a hittel, hogy női kézilabdázásban a világ élvonalához tartozunk. Az eredmények azt mutatják, hogy
sajnos ezek az idők elmúltak. Emellett látni kell azt is, hogy komoly gondok vannak
a háttérben. Hiányzik egy új generáció,
amelytől nemzetközi sikereket várhatunk.
Ez jelzi az utánpótlás-nevelés válságát.
Ráadásul olyan képtelen „ügyek” pat-

tantak ki a sorsdöntő vb-selejtező előtt,
amelyek a háttérben lappangó súlyos
személyi ellentéteket jeleznek. Az történt,
hogy a női kapitány helyére állítólag
néhány játékos felkérte a férﬁ kapitányt,
amit utólag jó magyar szokás szerint senki
nem vállalt fel!
A „sikertelen” szövetségi kapitány,
Mátéﬁ Eszter levonta a rá eső következtetéseket, és lemondott posztjáról. Ez azonban legfeljebb „tüneti kezelés”, ő ugyanis
csak egy áldozat volt, szem a láncban.
További változások kellenek ahhoz, hogy
női kézilabdában visszakerüljünk a világ
élmezőnyébe!

2011. Július-Augusztus

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Így élünk, éldegélünk . . .
Az elmúlt hónap hírforgalma a cigány-magyar viszály jegyében
telt. S ez elől a legjobb
akarattal se lehetett kitérni. Ilyenkor az események magukkal
sodorják a földi halandót, mint vihar a
szalmakalapot. A krónikás pedig egyebet
nem tehet: megy a kalap után. Mára szerencsére alább hagyott a nagy felbuzdulás. Elült a vihar. Lehet kicsit szemlélődni,
mi minden történt még?
A kormány részéről bejelentették:
végére akarnak járni annak, hogy kik
kavartak itt, Gyöngyöspatán, és milyen
szándékból tették ezt? Így szólt a hivatalos bejelentés a kormányzati szándékról.
Miután azonban a nyomok az USA nagykövetség kapujában elvesznek, ezért a
lendület alább hagyott. No, nem szabad
ezen megütközni. Hagyomány az, hogy
bizonyos kapuk előtt meg kell emelni a
süveget… Pláne olyan sikerek után, hogy
vezető szövetségesünknek egyenes élő
közvetítésben sikerült kiirtani a Bin Laden családot. S már másnap - egy repülő
krematóriumban - el is hamvasztották
a rettegett tálibot; majd hamvait azon
melegében a tengerbe szórták. Ilyenkor
nem szabad ünneprontónak lenni. Ekkora
katarzis nyomán azzal előállni, hogy mi
köze van az USA nagykövetségnek a magyar cigányokhoz? Bizony a legnagyobb
fokú illetlenség lett volna. Marad tehát a
régi, bevált bölcsesség: hallgatni arany.
Külügyminiszterünk, többi európai sorstársához hasonlóan, gratulált a néhai Bin
Laden immáron végleges kilövéséhez…
*
Ezalatt a belügyi szakszervezetek
sztrájkot hirdettek az őket ért sérelmek
miatt. A tűzoltók pl. az előző években
elmaradt túlóradíjak megﬁzetése végett
demonstráltak. S hogy nagyobb legyen
a nyomaték: kinyitogatták a tűzcsapokat,
amerre jártak. Füstbombákat is eregettek.
Karikás ostorokat pattogtattak. Végre volt
min csodálkozni az unatkozó budapesti
nyugdíjasoknak. A jó olvasóban talán felmerül a kérdés: miért nem akkor eregették
a füstbombákat a derék tűzoltók, amikor
hiányzott a túlórapénz a borítékból?
Erre többféle magyarázat lehetséges. Hely hiányában azonban ismét a
lényegre kell szorítkozni: azért demonstrálnak most, mert a szakszervezeti
vezetők a régi jó szocialista világban
szocializálódtak, s hát ugye a szocialista
szív ilyenkor nagyobbat dobban. No és
itt van a régóta feszítő kérdés, amit nem
szabad elhallgatni: miért mehetnek 20
évi szolgálat után nyugdíjba a rendőrök?
Erről bizony ez idáig csak halkan lehetett
beszélni. Nem akadt még senki emberﬁa,
aki ezt a vitatott kedvezményt meg merte
volna kérdőjelezni. Kormányunk ebbe a
darázsfészekbe is belenyúlt. Meg akarják
vonni ezt a kiváltságot. Innen ered a harag
nagyobbik része.
S itt érdemes talán elmondani, hogy
a kormányváltás a rendőrségen belül nem
jár feltétlenül lojalitással, engedelmességgel. Ezt sajnos már többedszer kell
megtapasztalnunk. Százféle módja van
ui. annak, hogy a dolgok vakvágányra
fussanak. Erre a rendvédelem a legjobb
terület, ami egy külön birodalom, megyei
főkapitányságokkal, kiskirályságokkal.
Korábban már szót ejtettünk a karácsony előtti büntetőakcióról, amiben a
gépjárművezetőket vették nagyító alá,
s a karácsonyfa alá odacsempészték a
büntetőcsekkeket! Azóta újabb s újabb
közúti büntetőakciók indultak. Nemrég a
kerékpárosokat érte utol a karikás ostor.
A rendőrség egyszer csak elkezdte vizsgálni a kerékpárokat. A derék magyar
állampolgár pedig, aki már lassan fél
évszázada háborítatlanul tekerhette a
drótszamarat, azon kapta magát, hogy:
állj! Ellenőrzés.

A vizsgálat kiterjedt ezeknek, a veszélyesnek éppen nem mondható szerény
közlekedési eszközöknek a legapróbb
részleteire is. Úgy, mint: csengő, lámpa,
prizma elöl, prizma hátul, sárga mellény, s
ami a lényeg: alkoholos állapot vizsgálat!
No és ami az effajta ellenőrzésekkel jár:
Büntetés és büntetés!
Ezzel a „harmadik csapás” utolérte
a legszegényebbeket is. Ilyetén módon
a kormány „dicsérete” már a politikától
távol élő proletárok között is szájról szájra
jár… Mert ugye az efféle intézkedések a
kormányra ütnek vissza! Némelyek - akik
jobban informáltak - tudni vélik, hogy
ezek a razziák a rendőrség kritikájára megfogalmazott válaszlépés akarnak lenni.
Mondván: Rendet akartok? Hát adunk mi
nektek rendet.
Az efféle bírságolási akció nem ismeretlen jelenség magyar földön. Az ötvenes
években - talán néhány olvasó emlékszik
még rá - hasonló szigorral járt el a rendőrség. Akkoriban az otthon felejtett bicikli igazolványok és a kormos vihar-lámpaüveg miatt bírságoltak, 5 forinttól 10
forintig! Ami a korabeli havi ﬁzetéseknek
kb. a 2-5%-át tehette ki. Azóta viszont
nagyot fejlődött a világ. A bírságok összegei már felérnek egy természeti csapással.
A legújabb csúcs egy-két részletből álló
650.000 forintos bírság, amit néhány roszszul vezetett tehergépjármű okmány miatt
szabtak ki! Ez az elrettentő hír kering az
utak vándorai között. Még kívülállóként
is szomorú belegondolni, hogy számolta
újra és újra a nullákat a szerencsétlen
sofőr. Gondolva arra, hogy ennyi pénzt
talán egy év alatt se tud hazavinni!
A kormány más egyéb halaszthatatlan intézkedéseket is foganatosít.
Egészségmegóvás céljából közterületen,
vendéglőkben, szórakozó helyeken is
tilos lesz a dohányzás. Természetesen
itt is büntetés terhe mellett. Úgy tűnik,
nagy nehezen sikerül összehozni, hogy
ne maradjon egyetlen társadalmi réteg
sem, akikkel ne kerülne konfliktusba
szépreményű kormányunk. Márpedig a
választópolgár, aki a párját ritkító kétharmadhoz hozzájárult, nem erre számított.
Ha nem is azonnali javulást, de legalább
egy-két gesztust remélt: a remegő kisember valami olyat remélt, hogy most végre
ez az ő kormánya lesz.
*
No és ugye azok a bizonyos nagy
halak megint kicsúsznak a hálóból. Az
Alkotmánybíróság megsemmisítette
azt a törvényt, amely szerint a „pofátlan” végkielégítéseket megadóztatják.
Indoklás: visszafelé nem lehet jogot
alkalmazni.
Ejnye már – mondhatnánk. Hányszor
alkalmaztak már itt jogot visszafelé! Öszszeszámolni se lehet. Még akasztottak is
arra hivatkozva, hogy nem számit az, mi
volt korábban a törvény! A rendszerváltás
is azzal kezdődött, hogy az OTP bank
visszamenőleg szerződést módosított.
Természetesen a kisemberek terhére. S hol
tart ma az OTP bank és hol a kifacsart kisember? A Hunvald-ügy tárgyalása viszont
azzal kezdődött, hogy a bírónő közölte: A
vádban megfogalmazott okirat-hamisítás
elévült!
Nocsak – döbbent meg a gyakorlott
újságolvasó. Hát ilyen is van? Egy eljárás alatt lévő ügy egy része csak úgy
elévül? Hát igen, ilyen a mi jogunk, amit
képviselőink 20 év alatt megalkottak!
Vajon kikre gondoltak, amikor ezeket
a törvényeket megszavazták? S itt már
elvész az, hogy kik voltak akkor éppen
hatalmon és kik ellenzékben.
*
Nyilvánvaló elgondolkodik ezen a
megfáradt polgár, aki most már csak arra
kíváncsi: mi lesz ennek a vége? Ebből
fakadóan igazán már nem számit az,
hogy az előző garnitúrából kiket pró-

5. OLDAL

... (levélrészlet Magyarországról)
bálnak felelősségre vonni, milyen vizsgálatokat kezdeményeznek. Nincs már
hírértéke, mert az csiripelik a verebek, és
azt bizonyítják az eltelt évek: úgyse lesz
ebből semmi. Az átlag polgár számára ez
a „felelősségrevonósdi” olyan esemény
már, mint egy kártyaparti, amit a szomszédban játszanak, ahonnan néha áthallatszik a nyertesek kurjantása.
Belefáradt a magyar. Úgy véli: immár
ezek a dolog nem rá tartoznak. Körön
kívülinek érzi magát. Ő csak egy szürke
senki, akivel bármit megtehetnek, ha a
hatalmon lévőknek úgy tartja a kedvük.
Őt ki lehet zsebelni a legkisebb szabályáthágás miatt, amiről sok esetben nem is
tudta, hogy létezik. A gengszterek pedig
dáridóznak…
Ez az állapot, ez a csüggedés ma korunk pestise. Az „úgyse lehet itt csinálni
semmit”-szemlélet eluralkodása olyan
bénító erő, amitől mozdíthatatlanná válik
a társadalom. Lélekben lassan visszatértek
a szocreál évek, a csendes passzivitás:
csak annyit mozogni, amit feltétlenül
muszáj… Kelleténél gyorsabban ne fuss,
mert csak baj lesz belőle… Amit szabad
Jupiternek, nem szabad az ökörnek, stb. S
mindezt a kormány berkeiben ne vennék
észre?
*
No persze, most már a kormánynak
is óvatosnak kell lenni. A szoclib média
szövetségeseivel aláaknázta a terepet.
Előbb a médiatörvény, majd az alkotmányozás és a melegen tartott cigányügyek
körüli cirkuszok súlyos ballasztok. Megannyi akna, amit el kell hárítani, amit
kerülgetni kell, ami leköti a ﬁgyelmet,
ami elszívja az erőt. Hozzá a valódi
gondok jönnek csőstül. Pénztelenség,
ami minden résen bebújik, mint a hideg
a lyukas ablakon. Aki teheti, menekül.
Orvosaink, a ﬁatalok, külföldön keresnek
boldogulást. Az önkormányzatok adóssága már-már kezelhetetlen. Most derül ki,
hogy a nagy önállóságból mi lett! Némely
önkormányzatok úgy eladósodtak, hogy
az alapvető működtetésre sincs pénzük.
S most széttárják kezüket: a kassza üres.
No és ugye ez a képviselőtestület már nem
az a képviselőtestület, aki az adósságot
felhalmozta… Lényegében: ami nagyban
történt, az zajlott le kicsiben is! S hát mi
egyebet tehetnének: várják a segítséget,
mint macska az egeret… S már azon
kell gondolkodni, hogy miként lehetne
megszüntetni az iskolát. Mit lehetne
még eladni? S jönnek az óvatos kerülő
kérdések: Kell-e nekünk ennyi iskola?
Az egészségügy ﬁnanszírozásába majd
belerokkan a költségvetés. A rendőrség
pedig a közutakon szép csendesen túlteljesíti a tervet…
*
S ami a sor elejére kívánkozik: nem
ez a kormány okozta ezt az állapotot.
Nem most keletkezett ez a csődtömeg!
Zömében nyolc év szocialista országlás
hordaléka, az büdösödik itt, ami csak most
válik igazán elviselhetetlenné. Az ország
a végletekig el van adósítva. A mozgási
lehetőség szinte csak reménysugárnyi.
Így jött a kitörési terv: meg kell
szabadulni az IMF adósság csapdájából.
Ezért került sor valutaalapú állampapírok eladására külföldön, ami állítólag
várakozásoknál jobban sikerült, s így
vissza tudjuk talán ﬁzetni a bénító adósságot. Cserébe egy kis időt nyerhetünk;
mert ugye félreértés ne essék: az állampapírok kiﬁzetésének is eljön majdan az
ideje! A nagy manőver tehát reményekkel kecsegtet. Közgazdászok szerint el
lehet szakadni a pénzszívó IMF-től. No
de ugye nyilvánvaló, hogy ennek nem
mindenki örül. Nem véletlenül magasztalták egekbe Gyurcsányék kormányát
azok a bizonyos hazai és külföldi barátok
- noha pontosan látták, tudták, hogy amit
művelnek az kész katasztrófa. Naná, hogy

örömmel adták a kölcsönt, amiből futotta
jutalmakra, végkielégítésekre, tanulmányokra, szakértői jelentésekre, Duna-parti
homokfövényre, Lánchídon megterített
estebédre! Nyilvánvaló úgy gondolták,
olyan madarat fogtak, amit évtizedekig
lehet kopasztani. Ezek után természetes:
megmozgatnak minden követ, hogy az
adósság visszafizetésének terve balul
üssön ki. Jönnek a legkülönfélébb gáncsoskodások. Kezdve a médiatörvénytől
az alkotmányszövegezési reklamáción át
a gyöngyöspatai „evakuálásig”. És még
amit csak sejtünk…
Érdemes ezen egy picit eltűnődni:
Mikor érdekelte az EU liberálisait, hogy
mi van, mondjuk, a dán alkotmányban?
Miért nem aggódtak soha az USA nagykövetség munkatársai a határainkon kívül
rekedt magyar kisebbségiek sorsáért?
Csendes hidegháború ez a javából. És még
csak őszintén panaszkodni se szabad.
*
Azt halljuk lépten-nyomon: addig kell
valahogy kibírni, míg átjutunk a holtponton. Talán lenne is megértés, belátás, ha…
Ha hitében erős lenne a hátország! No, de
hogy legyen erős a hátország naponta felbosszantott, elkeserített polgárokkal? Nem
megy minden egyszerre, ez szent igaz, de
a hétköznapok kétkezű munkásait mégsem lenne szabad holmi erődemonstrálás
céljából naponta egzecíroztatni, miközben
vagyon elleni bűnesetek felderítésében
szinte nem tud eredményt felmutatni a
rendőrség. A jelekből ítélve azonban ők
most sztrájkokkal vannak elfoglalva… S
ennek kezelésére nincs muníció.
Sajnos a mi kormányunk egy kicsit
úgy járt, mint az a kezdő vadász, aki
miután puskát kapott a kezébe; rálőtt
a kismókusra, majd a varjúra, aztán az
őzikére, és mire megjött a medve már
nem maradt lőszere. Pedig régi igazság:
az első lépés helyett ne akard megtenni a
harmadikat…
*
S akkor itt az új szenzáció: New Yorkban, egy luxusszállodában Dominique
Strauss-Kahn, a Valutaalap igazgatója, se
szó, se beszéd rávetette magát a szobalányra s különféle szexuális erőszakosságokba bonyolódott vele. Így szólt a hír,
ami pillanatok alatt bejárta a földgolyót.
S ahogy a népmesékben lenni szokott: a
rossz elnyerte büntetését… Mellékhatásként: az euró árfolyama elkezdett esni;
amitől viszont erősödött a svájcifrank,
ezért ismét megugrottak a törlesztő részletek. Mindez egy elkapkodott pásztoróra
miatt? Ejnye-ejnye, nincs ez valahogy
rendjén… Ámde a nép állítólag a tengeren túl örül a jó hírnek: merthogy nagy
erő rejlik az efféle, demokráciát sejtető
illúziók kiszínezésében! Közben a líbiai
olajkincs feletti osztozkodás már titokban
folyik. Csupán Muammar Kadhaﬁt kell
likvidálni. A világ pedig áll és csodálkozik Strauss-Kahn bukásán, aki az euró
válsága miatt éppen most akarta a dollár
mindenhatóságát megtörni; s lám-lám,
mibe keveredett…
Tudósításom zárszavára jött a szomorú hír: elhunyt Dr. Mádl Ferenc, az Antall kormány egykori minisztere, majd
később, 2000-2005 között köztársasági
elnök. Küzdelmes életpályát járt végig.
Méltatására szűk egy hazai levél. Egy igaz
magyarral megint kevesebbek lettünk.
S eggyel többen vannak immár Csaba
királyﬁ csillagösvényén.
Barkuti Jenő

Mádl Ferenc Magyarország volt
köztársasági elnök elhunyta kapcsán a Buenos Aires-i nagykövetség
kondoleáló könyvet nyitott, amelybe számos külképviselet mellett az
argentínai magyar közösség tagjai
valamint az AMH is bejegyzést írhattak. Köszönjük!

6. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Saáry Éva (Lugano):

Felemás

- Hazai tapasztalataim -

Ha nyári hazai utazásom
benyomásait
röviden össze
akarom foglalni, azt mondhatom
róluk, hogy felemások. A kormány
hasznos-szükséges intézkedéseket
akar foganatosítani, az emberek
azonban kezdenek belefáradni a
nélkülözésbe. Maguknak sem merik
bevallani, hogy tudatuk mélyén az
a halovány reménység lappangott,
hogy az ideológiai változást anyagi
jobblét fogja követni. Ez azonban
nem következett (egyelőre nem is
következhet) be, aminek nyomós
okai vannak.
Az is baj, hogy még a legjobbaknak sincsen rálátásuk Magyarország
helyzetére. Túlságosan beleragadtak
a hétköznapok nehézségeibe, s az
állandó, rosszindulatú uszítás is megteszi a hatását. Nem veszik ﬁgyelembe a világpolitikai, világgazdasági
összefüggéseket. Hazánk nincsen a
legrosszabb állapotban, ha meggondoljuk, hogy mások (Görögország,
Spanyolország, Portugália…) a szó
szoros értelmében a csőd szélén
állnak.
Folyik a huzavona a rendőrök korkedvezményes nyugdíjának ügyében
(20 évi szolgálat után, 40 éves korukban abba akarják hagyni a munkát,
hogy aztán más, jövedelmező foglalkozás után nézzenek). Berzenkednek a taxisok, s a pedagógusok azzal
fenyegetőznek, hogy szeptemberben
nem kezdik meg a tanítást, ha nem
kapnak ﬁzetésemelést. (A legnagyobb
„hiánycikk” az országban a józan,
paraszti ész!)
Nagy probléma a devizahitelek
miatt túlságosan eladósodott családok megsegítése. Ezen a téren már
történtek intézkedések, pl. a svájci
frank árfolyamának 180 forintra való
leszorítása és rögzítése.
Sok vitát váltott ki a MOL-részvényeknek az oroszoktól történt viszszavásárlása, de olajos szakemberek
véleménye szerint ez nagyon okos
lépés volt, mert a befektetett összeg
4-5 éven belül meg fog térülni.
Főként az erkölcsöket kellene valamiképpen rendezni, hiszen hazánk
a nemzetközi korrupciós listán igen
előkelő helyet foglal el. Sok helyen
még mindig a régi rezsim emberei
(kommunisták, liberálisok) ülnek,
ami a számonkérés területén is megmutatkozik. A bírák - egy színjátékszerű processzus lefolytatása után
- a legnagyobb bűnösöket is gyakran
felmentik, vagy vád alá helyezésüket
bizonytalan időre elódázzák (lásd
Hagyó Miklós történetét).
Az egészségügy romokban hever. A
ﬁatal orvosok Nyugatra vándorlását
nehéz megállítani. Érdekes és elgondolkoztató volt látni a villamosokon
az abortuszellenes plakátokat, bár
- mint hallottam - ezeket az Európai
Unió elítélte, leparancsolta a falakról.
(Vajon milyen meggondolás alapján?
Így cselekedett volna-e a homoszexualitást propagáló feliratok esetében is? Kétlem.)
A cigánykérdés „hosszú téma”!
Nehéz őket munkára fogni, mert
túlságosan hozzászoktak ahhoz,
hogy segélyekből éljenek, amelyeket
illegális mellékkeresetekkel (koldulás, lopás, rablás) egészítenek ki.
Legjobbjaik maguk is látják a helyzet
fonákságát (néhány igen jó interjút
hallottam ebben a témában), de „egy
fecske nem csinál nyarat”. Védekezésül sok helyen megszervezik a

polgárőrséget, amely helyettesíti a
liberális oldalról oly nagyon befeketített Magyar Gárdát.
A kulturális életet is még a régi
szellem uralja. Ebbe ütközünk lépten-nyomon. Szomorú, hogy a DUNA
TV külön létét éppen most akarják
megszüntetni (az összes stúdiót kiviszik Óbudára), a Katolikus Rádiótól
pedig elvették a középhullámú sávot,
csak urh-n vagy interneten fogható.
Kitűnő riportereknek (mint pl. Jánosi
Antal) nem adnak munkalehetőséget,
s a június elején megrendezett 82.
Könyvnapokon is főleg saját embereiket futtatták (nem is annyira az
írók, mint inkább a „jobboldalinak”
ítélt kiadók esetében). A Libri pl. nem
vesz át könyveket a lakiteleki Antológiától, s kiadványaik a Kossuth Rádió
„Fülszöveg”-sorozatában sem szerepelnek, annak ellenére, hogy Lezsák
Sándor a Parlament alelnöke. (Egyébként, rengeteg az idegen nyelvekből
fordított bestseller, számuk jóval
felülmúlja a hazai termést.)
Nem mulaszthatom el megemlíteni
az egykori munkásifjú mozgalom
főtitkára, Ikvay László atya születésének 100. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepi szentmisét, a Gát
utcai központ kápolnájában. A megemlékezést az előrehaladott kora
ellenére is fürge és élénk szellemű
Hollai Ferenc mondta.
Trianon jubileumát, amelyet tavaly
„a nemzeti összetartozás napjává”
kereszteltek, mindenütt szépen megünnepelték (sokan kértek és kaptak
már kettős állampolgárságot), de
ebből az „összetartozásból” a nyugatiak megint csak kimaradtak. Íróink
- egy-két ritka kivételtől eltekintve odahaza nem léteznek. (Még a kommunisták is jobban számon tartották
őket, noha annak politikai oka volt.)
A kormány első éve azonban, a
fenti visszásságok ellenére is, elég
pozitív megítélést kapott, még az
egykori miniszterelnök, Medgyessy
Péter részéről is. Most csak az a kérdés: hogyan tovább?
*
A fent mondottakkal szemben
ellentmondásnak tűnik, hogy az
Antológia Kiadónál júniusban megjelent Vadnay Zsuzsával közös riportkötetünk, az Érdekes Emberek újabb,
bővített változata, amely Agócs
Sándor bátor, sőt hősies erőfeszítését dicséri. Nem minden könyv kerül
azonban a közönség elé. A „nem kívánatos” vagy „üzleti szempontból”
érdektelen alkotások a kereskedések
raktáraiba süllyednek, ahonnan csak
határozott reklamációra keresik elő
őket (saját tapasztalataimról beszélek). Sajnos, mindenben megvan a
kettős mérce.
Szép epizódja volt hazai tartózkodásomnak az a kiállítás és irodalmi
est, amelyet a Magyar Olajipari
Múzeum rendezett számomra a szlovéniai Lendván, az újjáépült Bánffy
Központtal karöltve. Ennek kapcsán
alkalmam volt két napot Zalaegerszegen, a Múzeum vendégszobájában
tölteni, és elbeszélgetni „olajos”
kollégáimmal.
Ha visszagondolok magyarországi vakációmra, a legkellemesebb
talán az az ebéd volt, amit ragyogó
tavaszi időben, a város feletti Jánka
hegyen lévő Gyuri-csárda teraszán,
Tóth János igazgató társaságában
költöttem el. Alattunk csillogott,
apró Monopoly-házaival, derűs zöld
színfoltjaival a város.
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Bartusz Réka (Felvidék):

Voltál - vagy - leszel!

Hosszú hónapok teltek el
várakozással, pártok, érdekcsoportok kampányaival, kíváncsisággal. De végre eljött
a régóta várt nagy esemény, a népszámlálás.
Május 23-tól június 6-ig lehetett a kérdőíveket
kitölteni. A számlálóbiztosok már május 13-án
megkezdték a borítékok széthordását házról
házra. Az emberek azt gondolták, teljesen sima
ügy lesz az ívek kitöltése, de - mint általában
minden, amihez a politikusok is hozzászólnak
- ez sem mehetett zökkenőmentesen. Pár nappal a kérdőívek széthordása előtt villámként
terjedt el a „pletyka“: nem anonim a népszámlálás. Polgárjogi aktivisták és az Adatvédelmi
Hivatal egymást vádolták. Az aktivisták azzal
vádolták a Statisztikai Hivatalt, hogy a személyre szabott azonosító kód nem védi a névtelenséget. A kódok alapján egy kattintással
meg lehet állapítani a személyazonosságot.
A Statisztikai Hivatal természetesen cáfolta
ezt azzal, hogy a kódot csak a hivatal tudja
felhasználni, és kizárólag arra szolgál, hogy
egy lakos csak egy adatlapot tölthessen ki.
Ha egy kicsit is józan ésszel gondolkodunk, rájövünk, hogy az egész „vita“ teljesen
értelmetlen volt. Az Unió több tagországában
kell megadni a nevet és a személyi számot is.
És már a modern, 21. században élünk, amit
az internet ural. Ha valaki meg akar rólunk
tudni valamit (és ez leginkább az állami szervekre érvényes), pár kattintással (ettől sokkal
egyszerűbben) kézhez kapja az információkat.
Szerintem ez az egész csak arra volt jó, hogy
a naiv, hiszékeny embereket megijesszék és
eltántorítsák a kérdőív kitöltésétől, ezzel is

manipulálva a végeredményt. Remélem kevés
ilyen ember volt.
Mára már végleg lezárult a 2011-es népszámlálás. Nem tehetünk mást, minthogy várunk és
remélünk. Várjuk a részleges eredményeket,
amelyek valószínűleg az ősz folyamán jelennek meg (a végleges eredmények csak 2014ben lesznek meg), és reméljük, hogy a felvidéki
magyarság száma nem, vagy csak nagyon
kis mértékben csökkent. Mert most már sok
minden függ az eredményektől: anyanyelvünk
használata, a jövőnk, a létünk. Minden felvidéki megtett minden tőle telhetőt. Én bízom
ebben a három szóban: „Voltál, vagy, leszel!”
*
Szerk. megj.: Radicová szlovák kormányfő
kertelés nélkül közölte, hogy a magyar nyelvet
korlátozó ún. nyelvtörvényt érvényben tartják,
illetve számukra még az is elfogadhatatlan, ha
Magyarország az alkotmányában „merészel”
felelősséget vállalni elszakított nemzettestvéreiért. Könnyen elképzelhető, hogy a megfélemlített, az antimagyar, rasszista jellegű
nyelvtörvénnyel, állampolgárság-vesztéssel
fenyegetett magyarok közül [a népszámláláskor] nem mindenki fogja magát magyarnak
vallani a magyargyűlölő szlovák pártok legnagyobb örömére. Ha a 600 ezres felvidéki
magyarságból kevesebben vallják magukat
magyarnak, akkor nyilván az eddiginél is kevesebb magyar intézményre, iskolára, feliratra
lesz szükség.
(Forrás: Szegedi Csanád EP-képviselő, Jobbik
alelnök - 011.5.11.)

Megemlékezés a trianoni békediktátumról a Hungáriában
A Magyar Országgyűlés tavaly május 31-én
június 4-ét, a trianoni békeszerződés aláírásának napját a Nemzeti Összetartozás napjává
nyilvánította. Idén számos megemlékezést és
rendezvényt tartottak Magyarországon és a határain túl. A Buenos Aires-i magyarok a Hungáriában emlékeztek meg a Kultúrszakosztály
és a Regös csoport rendezésében a BagolyvárTrianoni szemle című műsorukkal.
Haynalné Kesserű Zsuzsó tartotta röviden, de tartalomdúsan a bevezetőt.
Ismertette a történelmi
tényeket és kihangsúlyozta azt, hogy a magyarok akkoriban azért nem
törődtek bele testvéreik
kirekesztésébe és idegen fennhatóságok alá
kényszerülésükbe, mert
az otthonokban és az iskolákban úgy a szülők,
mint a tanárok és a diákok nem engedték, hogy
elhaljanak a nemzeti értékeink: magyarságunk,
nyelvünk és kultúránk. Később, a kommunizmus alatt, Trianonról évtizedekig tilos volt
még beszélni is. Itt, Argentínában, úgy, mint
az elcsatolt területeken és a világon szétszórt
kolóniákban ez alatt az idő alatt megtartottuk
történelmi és egyéb értékeinket és továbbadtuk
utódainknak. A kormány tavalyi határozata a
Nemzeti Összetartozás napjával Magyarországon is felújította a nemzeti együttérzést.
A műsor a színpadon folytatódott. Peregve váltotta egymást szöveg, zene és tánc. Zólyomi Kati műsorfelelős állította össze a szövegkönyvet. Erre a feladatra rászánt hosszú órái
meghozták gyümölcsüket, mert tartalmas, érdekes, megható és különleges program sikerült.

A különlegesség már ott kezdődött, hogy a
székek 45 fokban álltak a nézőtéren, hogy a
jelenlevők láthassák úgy a színpadot, mint a vetítésre szánt falat. Az oda vetített, szintén Kati
által összeállított videó korabeli és mostani
képekkel, Misztrál, Ismerős Arcok és Kárpátia
magyar együttesek zeneszámaival ill. eredeti
népzenével készült, és olyan nagy sikert aratott,
hogy már többen kértek másolatot róla.
A színpadon forgó műsor szereplői kivétel
nélkül már e földön született ﬁatalok voltak,
sokan már harmadgenerációsok. Csodálatraméltó magyarsággal olvasták, énekelték,
vagy szavalták a rájuk eső szerepet. A Regös
zeneegyüttes Bartóktól részleteket majd széki
és sárközi muzsikát adott elő. A Regös tánccsoportból néhányan táncoltak.
A műsor zárógondolatait érdemes idézni:
„Talleyrand azt mondta: vedd el a néptől a
múltat - és tégy vele, amit akarsz! És ez volt
a II. Világháború után hosszú évtizedek legnagyobb tragédiája: a hamis múlt beépítése
és a megsemmisített önismeretből fakadó
elbizonytalanodás, amely nemcsak önfeladáshoz, hanem önpusztításhoz vezetett. Lehetne
ma azt mondani, hogy mindez már a múlté?
Felébredt és egyre jobban magához tért a maradék ország, az elcsatoltság és a száműzöttség lakossága? Az emigrációban megőriztük
magyarságunkat, és lassan sikerül belopnunk
az önbecsülés és hazaszeretet lángját a megcsonkított országban élő testvéreink szívébe is.
A mai megemlékezésre nem azért volt szükség,
hogy egymás nyakába borulva keseregjünk,
hanem önismeretünk elmélyítése érdekében
jöttünk össze.”
Zólyomi Kati zárószavaival élve (kivonatosan): „A magyar holnapra gondolva, végtelen
sok tégla vár a továbbépítésre!
Fáj a tudatlanság és a közöny.
Nyelvünkre és ismereteinkre
alapozott öntudatunk és magyar különlegességünk rendelkezésünkre áll! Hinnünk
kell, hogy egyszer összeforr,
ami egymáshoz tartozik!”
Ez a megemlékezési ünnepély minden elismerést megérdemel!
Balthazár Mártha
◄ A közreműködő ﬁatalok egy része; jobbra a műsor rendezője,
Zólyomi Kati
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XXI. századbeli mese:

HOGYAN ÉLÜNK AZ INTERNET ÉRÁJÁBAN?

(magyarázat tíz rajzocska segítségével) Volt egyszer, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren
innen is és túl is: volt egy „normális” élet. Egy szép nap
ennek vége szakadt. Megjelent életünkben az Internet
- és úrrá lett fölöttünk.
Szép
karcsúak
voltunk
előtte - de
folyamatosan megerősödtünk.

avagy: „...az ördög jól csinálja, amit csinál” - (*)

A mai nők akkor érzik magukat „kiteljesülteknek”,
„önmegvalósultaknak”, ha a házon kívül dolgozhatnak. Azonban ott van a nehézség elásva, hogy a hagyományos házimunka nehezen végződik el magától.
Muszáj tehát ezen segíteni. Van, aki ezt ügyesen
megoldja…

Ezek után
élettársunkkal megegyezünk: új
(régi?) életet
kezdünk.
Eltemetjük a
betolakodót…

A csodamasina használata nem adódik varázsütésre
- előbb meg kell tanulni a berendezését.

Adódnak
persze
zökkenők.
Olykor
akaratlanul
rossz gombot nyomunk
meg - netán
a gép (vagy
a kisördög?)
nyomatja
meg velünk?

Ha ez egyszer sikerül,
mindent lehet interne„... csak a 'töröld'-et nyomtam meg...”
ten intézni. A
meg
egyéb
problémák
is akadhatnak. Ha nagyon
No
baj csak ott
beletemetkezünk
a
neten
való
barangolásunkba és a
van, hogy a
vég
nélküli
böngészésbe,
bizony
kellemetlen momenmacskánk is
tumoknak
is
ki
vagyunk
téve…
beletanulhat a
mesterségbe.
És eladja házunk kutyáját
a „Használt
tárgyak kaphatók”-ban.
Aztán ha a macska megeszi az egeret, kénytelenek
vagyunk az ő fejét igénybe venni, ami egyikünknek
sem kellemes. Ám emlékezzünk Deng Xiaoping mondására: „Mindegy, hogy milyen színű a macska, csak
jól végezze a dolgát!”

SZÉKELYEK…

Baj nem történt?

Ó, A MAGYAR NYELV…

Több szélhámost lefüleltek,
Erre sokan felfüleltek,
Kik a népet felültették,
Mindnyájukat leültették.
Foglár fogán foglyuk.
Nosza tömni fogjuk.
Eközben a fogházból
megszökhet a foglyuk.
Elröppenhet foglyuk is,
hacsak meg nem fogjuk.
Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk /részlet/

Mindez igen idillikus világot fest elénk. Azonban
egy szép nap föllép a CSÖMÖR… és változtatni akarunk életünkön! És jön a
dilemma: mit
tehetünk? Először kikérjük
magunknak:
ne járjon túl a
masina a saját
eszünkön!

A székely bácsika Pestre utazik a rokonokhoz látogatóba és a ﬁára bízza a gazdaságot arra az időre, amíg
távol lesz. Ahogy visszatér, a ﬁa már várja a lovaskocsival
a vasútállomáson. Elindulnak haza, és beszélgetni kezdenek. Azt mondja az öreg:
-Minden rendben volt, ﬁam?
-Igen, apám.
-Semmi baj nem történt?
-Semmi, apám.
Az öreget nem hagyja nyugodni a dolog, és tovább
faggatózik:
-De tényleg semmi baj sem történt?
-Hát... Eltört a villa nyele.
-Eltört a villa nyele? Hogyan tört el a villa nyele?
-Hát, mikor vittem a kutyát elásni...
-Miért, megdöglött a kutya?
-Igen.
-Hogy történt?
-Letaposták a lovak és a tehenek…
-Letaposták? Hogy-hogy letaposták?
-Megriadtak, amikor kigyulladt az istálló.
-Kigyulladt az istálló!? Mitől gyulladt volna ki az
istálló!?
-Hát, apám, átfújta a szél a zsarátnokot a nagyházról...
-Hát az is leégett!?
-Igen, de a macska a hibás.
-Már hogy lenne a macska a hibás?
-Felborította a gyertyákat, amikor ravataloztuk a
nagymamát...

Mindazonáltal ez fájdalmas döntés. Néha kegyeletes
az élet velünk szemben, és magától megoldja a gondot
- hacsak ideiglenesen is. Akkor, amikor „bedöglik a
szisztéma…”

*

Tanulság: Ha ez utóbbi
bekövetkezne, nehogy boszszankodjunk! Hanem maradéktalanul élvezzük ki a nyugalmi állapotot, a géptől ajándékba kapott IDŐT!
(*) Baudelaire

(HKZS)

Politikailag nem korrekt viccek…

►A cigánynál vagyonosodási vizsgálatot tart az APEH.
-Te cigány, honnan van ez a nagy ház, hisz a bevallásod
alapján segélyből élsz?
-Hááá kezit csókolom, kifogtam az árányhalat!
- És van erre valamilyen bizonyítékod?
-Háá ott a ház, nem?
►Szilvafa alatt fekszenek a romák. Egy arra járó megkérdezi:
-Mit csinálnak?
-Szilvát szedünk.
-Fekve? Mégis, hogyan?
-Ha fúj a szél, rázza az ágakat, és leesik a szilva. Mi pedig
megesszük.
-És ha nem fúj a szél?
-Akkor rossz a termés.
►Tudod, Gazsi, azért a legelegánsabban az olaszok oldották
meg a kisebbségi kérdést!
-Aztán miért?
-Na hallod, náluk még a fővárost is úgy nevezik, hogy
Roma.

Aranyköpések…

►Ismertem egy olyan csúnya nőt, hogy mikor a fényképét
e-mailben elküldte, felismerte az antivírus.
►A nő olyan, mint az olimpiai érem. Harcolnod kell érte,
aztán egy életen át lóg a nyakadon.
►A férﬁak olyan logikátlan teremtmények, hogy a szállodában otthon akarják érezni magukat, míg otthon szállodai
szolgáltatásokat várnak el.
►Eddig buta voltam, de vettem egy 360 fokos fordulatot.
►A szex kedvéért megnősülni olyan, mint venni egy Boeing
747-est az ingyen mogyoró miatt.
►A párom azzal vádol, hogy sose ﬁgyelek rá. Vagy valami
ilyesmivel.

8. OLDAL
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Mit hallott az AMH ?

Elhalálozások

- Május 28-án a La Nación országos újság gyászjelentéseiből szomorúan értesültünk, hogy a kolónia kedvelt
tagja, Jakab Judith 88. születésnapján hosszú szenvedés
után meghalt. Élete utolsó szakaszában nagyot hallott, így
főleg drótpostán keresztül tartottuk vele a kapcsolatot.
Élettársának, Rimanóczy Ádámnak őszinte részvétünket fejezzük ki.
- Június 25-én töltötte volna be 103. életévét özv. Berkó
Lászlóné Sípos Anna. Az Úr ezt nem adta meg neki, 17
nappal korábban, június 8-án a már egy ideje gyengélkedőt Magához hívta örök nyugalomra. Az AMH itt fejezi
ki együttérzését a gyászoló családdal.

Betegeink

- Rugonyi Attilát június 17-én műtötték a már régen
fájdalmakat okozó térdével. A Hungária adminisztrációjának felelőse úgy véli, hogy mindez egy gyerekkori baleset
következménye, amikor ui. 6 éves korában elütötte egy taxi
és csúnya törést szenvedett. Most, 53 évvel később kell ennek „árát” kiﬁzetnie! Mielőbbi javulást kívánunk neki!

Esküvők

- Heftyné Kató, ﬁa Attila
és menye Ivana nagy családi találkozóra USA-ba
utaztak, Hefty Klárihoz.
Hefty Éva is átröpült Magyarországról, ui. május
14-én volt Serraíno Hefty
Cynthia (Klári 2. lánya)
esküvője Brian Sári-val.
Ezenkívül megünnepelték a májusi és júniusi
családi születésnapokat is,
összegezve 212 évet! A
Hefty családból csak Árpád hiányzott.

Cynthia és Brian

- Június 18-án Zaha Eszti és Mallát Ádám a
budapesti Krisztina templomban örök hűséget esküdtek egymásnak. A
megható szertatáson jelen volt a család aprajanagyja, sok-sok barát
és ﬁatal a világ minden
tájáról, nyelvterületéről:
Ausztráliából, Kanadából, Madagaszkárból,
Argentínából, USA-ból,
Bécsből, NémetországEszti és Ádám
ból, Ausztriából...
Az egyházi szertartás után, mint szokás a népi lagzikban,
a ﬁatalság és a család Verőcén mulatott még két napon át.
Volt leányrablás, csokordobás, menyasszony táncoltatás,
népi játék, bográcsgulyás, és reggelig folyt a dínomdánom. A közel 100 vendég kis faházakban volt elszállásolva
egy mesebeli szép völgyben, a Duna közelében. - Eszti és
Ádám Budapesten ismerték meg egymást 4 évvel ezelőtt.
Tanulmányaikat 2 éve végezték el Berlinben, utána Tanzániában, majd már egy éve Madagaszkárban dolgoznak.

Születés

- Collia Luis és Theész Anna
Rózsa nagyszülők! Május 21-én
megszületett Lucas 3,440 kgval Collia Niki és Olenka első
gyermekeként. Újabb tagja a pár
év múlva esedékes kiscserkész
ﬁúőrsnek? Gratulálunk!

Utazók

- César Treviño, Theész Margit Kuki és lányuk Erzsébet lakóhelyükről, a mexikói Méridából Mexikó városba
utaztak, hogy kis családi összejövetelen találkozzanak ﬁuk
Xavierrel és Paolával, aki az első gyerekét, egy kisleánykát várja júliusra. Mária lesz a neve. Már nagyon várják a
kisbabát! A leendő nagyszülők az idén miatta nem utaznak
Magyarországra, megszegve a már évek óta bejátszódott
szokásukat - dehát egy ilyen különleges esemény elég
indok a távolmaradásra! (Várjuk a képeket! Szerk.)
- Zöldi Marci és Cristina átrepültek Mexikóba, lányuk Viktória kislánya, Justi elsőáldozására. Erre az
alkalomra boldogan volt együtt
a család, még Diego keresztpapa
is jelen lehetett. Külön öröm volt,
hogy útjukat nem hiúsította meg
a patagóniai Puyehue tűzhányó
rettenetes kitörése és a temérdek
vulkánpor, ami tökéletesen megbénította a légiforgalmat…

- Székásy Miklós és felesége Lisi a fentemlített
repülési nehézségek ellenére szerencsésen visszaérkeztek
USA-i útjukról, ahol Ann Arborban lányukat és családját
látogatták meg, majd a legidősebb unokájuk egyetemi graduation-jára utaztak Chicagóba. Az ARS HUNGARICA
mozgalmas elnöke visszatérte után azonnal belevetette magát az esedékes hangversenyek megszervezésének utolsó
mozzanataiba. Ennek meg is volt az eredménye, 2 újabb
gyönyörű koncertnek lehettünk élvezői, ez alkalommal
Herencsár Viktória cimbalomvirtuóz közreműködésével.
(A recenziókat következő számunkban közöljük. Szerk.)
- Kolb Laci és Éva június 17-én indultak ca. 1 hónapos
európai útra. Spanyolországgal kezdik, majd onnan sétahajóval a görög szigetekre igyekeznek, végül Magyarországon töltenek pár napot.
- A csíksomlyói búcsún sok argentínai magyar találkozott össze. Noha ebben az évben sem menekültek meg az
esőtől, mégis felejthetetlen élményt nyújtott a megható
esemény…

Események

- A június 26-i Valentín Alsinán tartott disznótoros ebéden Szénási Pali és
Kató 52. házassági
évfordulójukat ünnepelték. Szívből
gratulálunk a jubilánsoknak!
- Az FB (Facebook) kommunikációs lehetőség sok, ﬁzikailag egymástól távol levő barátot összekapcsol. Nt. Tóth
Kristóf református lelkész ezt írta, miután az itt föltett
Hősök napi képeket megtekintette: „Mi is tartottunk megemlékezést Őcsényben a Hősök Napján, és megemlékeztem arról is, hogy Buenos Airesben is mindig van…”
- Sajnálattal közöljük, hogy a júniusi számunkban az
augusztus 6-ra bejelentett „beugró - rögtönzési műsorok”
szervezési okokból egyelőre elmarad.

EZ-AZ

- Szomorú búcsút vettünk az Aguilar-Gál családtól. Alex
és Kati, gyermekeikkel, Rékával és Attilával, július közepén hagyják el a Buenos Aires-i nagykövetséget, ahol
közel 4 évet keményen dolgoztak. Nagyon megszerettük
őket, ezért nagyon fognak hiányozni, nemcsak a gyerekek
a ZIK-ben, cserkészeten, hanem a mindig kedves hozzáállású, szolgálatkész szülők is!
- Hírek Mar del Platáról:
Sok idő után a Zsuzsik (Bund és Dancs) újból jelentkeztek. Szerettek volna
egy olyan
aktuális képet küldeni,
amely az
ottani magyarok népes csoportját mutatja,
Magyar asszonykák kávéházban:
de ez évben
b.-j.: Vencsellői Juliska, Dancs Zsuzsi,
csökkent a
Bund Zsuzsi, Jankovics Alicia, Meleghy Kati
számuk az
összejöveteleken, betegségek és munkabeli elfoglaltságok
miatt. Nyáron egyszer egy hónapban jönnek össze, télen
havonta kétszer. A nemzeti ünnepekről is megemlékeznek, pl. a „Talpra magyar” vers elmondásával. A gyűléseket kellemes ebéd vagy vacsora kíséri.
- Hírek Paraguayból:
Póka Gábor kedvesen közölte Asunciónból, hogy az idén
nem lesznek magyar pap nélkül Szent István ünnepén!
P. Guillermo, aki a paraguayi földön 30 éven át szolgált
az Úrnak, örömmel utazik újból közéjük. Néhány napig
Encarnaciónban lesz társaival, majd augusztus 27-én
érkeznek plébániájukba, a San Juan Bautistába, hogy
másnap, vasárnap már együtt lehessenek az asuncióni magyarokkal: mise, közös ebéd és baráti együttlét. Így majd
közösen énekelhetik a nagy TEDEUMOT hálából az Istentől kapott kegyelmekért és áldásért. Együtt ülve valamely
fa gyönyörű árnyékáéban nosztalgiázhatnak közösen és
élvezhetik a barátságos együttlétnek felejthetetlen perceit.
Másnap temetőbe és utána a magyar iskolába látogatás.
A Caacupé-i Szűzanyához is elzarándokolnak. Tízen
utaznak, 5 pap, 3 orvos és két vállalkozó, mind jó és hívő
ember, akik szeretnék megismerni Paraguayt és népének
sorsát, jelenlegi helyzetét.
(BGT és HKZS)
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Az idén is lesz Cserkészbál!

Visszatérünk „kibővített otthonunkba”,
a szeretett Hungária Egyesületünkbe!
Szombat, november 12

A Buenos Aires-i polgármesteri hivatal Fehér termében Mauricio
Macri városi kormányfő a kolóniák újságíróit fogadta.
A képen M. Macritól jobbra tudósítónk látható

A Buenos Aires-i Polgármesteri Hivatal, Mauricio
Macri városi kormányfővel az élén június 7-én - az újságírók napján - koradélelőtt kedves fogadást rendezett az
Argentínában jelenlévő közösségeket szolgáló médiáknak. Erre az alkalomra az AMH is kapott meghívót, és
képviseltette magát alulírott megjelenésével.
Több mint ötven újságíró vagy rádióműsor-rendező
volt jelen az ünnepélyen a közösségeik nevében. A hivatal Fehér teremében képernyőn vetítették azokat a
rendezvényeket, amelyekben a kolóniák a polgármesteri
hivatal égisze alatt az elmúlt évben részt vettek, majd
maga a városi kormányfő köszöntötte a jelenlevőket.
Kihangsúlyozta az újságírók munkájának elismerését
és fontos szerepét, úgy is mint társadalmi tudósítók a
mindennapi élet eseményei forgásáról, különlegesen a
jelenlegi választások előtti időkben.
Az alkalom megfelelő volt arra is, hogy az újságírók
egymás között is ismerkedjenek, és a jövőre tekintve
javítsanak a kapcsolatok megerősítésén.
Balthazár Mártha

HUNGÁRIA HÍREK

A Hungária Egyesület frissen megválasztott, „megﬁatalított” Vezetősége májusban
megtartotta 1. gyűlését, és ekkor kinevezték
a működést elősegítendő új szakosztályokat.
Zombory István elnök ecsetelte mandátumának két évére
szóló tervét: Növelni a Hungária tagsága és látogatottsága létszámát legalább 25%-kal, főleg magyarokkal. A
szakosztályok felélesztése, ill. működésétől függ, hogy e
terv megvalósuljon. Nagy hangsúlyt kell fektetni a hatékony
kommunikációra (honlap!), az épület szépítésére (lenti WC,
lift, parkoló). A klub vonzó kell legyen minden korosztály
számára: nívós műsorok, jó ételek, szép, tiszta és kényelmes helyiségek.
Szakosztályok megalakulása (felelősei kiemelten):
1./ Kommunikáció: Szentiványi Miklós, Gorondiné Edith,
Kerekes Miki, Zombory Andi, Zaháné Alexandra
2./ Sport: Zombory Andi, Demes Sanyi, Alitisz Szilárd
3./ Vívás: Grabner Bandi, Pappné Zizi
4./ Külügy: Egey Gyula, Haynalné Zsuzsó, Benedekné Jani,
Zöldi Marci, Papp Jenő
5./ Kultúra: Lajtaváry Zsuzsi, Zólyomi Kati, Lomniczy Józsi,
Zaháné Alexandra
6./ Vigadó: Papp Pindur, Pappné Bella, Lajtaváry Zsuzsi,
Kerekes Miki, Demes Sanyi, Szentiványi Miklós
7./ Ifjúsági: Lomniczy Mátyás, Demes Sanyi, Zombory Andi
8./ Vegyes Házaspároknak: Szentiványi Miklós, Paál Laci
9./ Terembér: Demes Feri, Zombory Dudi, Zöldi Marci

AZ ARGENTÍNAI MAGYAR REFORMÁTUS
EGYHÁZ TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE
Az Argentínai Magyar Református Egyház május 29-én
tartotta idei, 54. közgyűlését. Ez volt az utolsó a Ramón
Freire-i méltóságteljes, szép székházban, amelyhez annyi
kedves szál fűzi a híveket.
A közgyűlést Schirl Pál gondnok nyitotta meg, majd Puricelliné Szabó Éva főtitkár felolvasta az évi beszámolót és
Benedek Lászlóné Micsinay Mária főpénztáros ismertette
a mérleget, amelyek egyöntetű elfogadása után következett
a tisztújítás.
Az új presbitérium - 2013. májusig tartó mandátummal - a
következő személyekből áll:
Főgondnok: Benedek Lászlóné Micsinay Mária; Gondnok:
Szeley László; Főpénztáros: Képíró Magdolna; Pénztáros:
Káli Sándor Norbert; Főtitkár: Puricelliné Szabó Éva; Titkár:
Bischofné Varga Júlia; Tagok: Lajtaváryné Benedek Zsuzsanna, Vargáné Tordai Nagy Anna, Sebessné Bonczos Zsuzsanna,
Kohánszky Jenőné Micsinay Julianna, Lajtaváry Zsuzsanna,
Szeley Cynthia, Pataky László, Pataky Éva, Mahlmann Imréné Richter Irén, Ladányi Domonkos; Számvizsgáló bizottság:
Schirl Pál, Papp Istvánné Bernáth Bella, Keve Miklós.
Bár szerényebb körülmények között, Istenhez fordulva
segítségért, az Argentínai Magyar Református Egyház igyekszik továbbra is követni eredeti célkitűzéseit: Isten igéjének
hirdetését Jézus Krisztus rendelése szerint /Márk 16:15/ és
az Evangélium szerinti szociális szolgálatot.
Soli Deo Gloria!
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Mi történt?

Most, amikor a júniusi naptárt lapozgatom,
a déli tartományokban
még nem esett le a hó,
de a fővárosba már megérkezett a hideg.
Reggeli 4ºC hidegben vacogva állnak
sorba a buszmegállóknál a munkába indulók. Az autósok nem fáznak ugyan,
legfeljebb bosszankodnak a reggeli torlódás miatt, amíg egyszerre csak a rádióból arról értesülnek, hogy leállították a
repülőforgalmat az egész országban (június
7)! A hír hátterén valóban el lehet szörnyülködni: Chilében, az argentin határnál,
Barilochetól 100 km-re egy régen szunynyadó vulkán, a Puyehue felébredt és
kitört! A károk felmérhetetlenek. Bariloche
környékét ismeretlen sűrűségű hamueső
lepte el, annyira, hogy az iskolákat, hivatalokat, a villanyerőműveket lezárták.
Az utak egyelőre használhatatlanok. A
hamufelhők pedig tovább szállnak. A
természeti csapás kihatásai még nem
felmérhetőek. Ezentúl nemcsak a földi, hanem a légiforgalom is kiszámíthatatlan.
A közlekedésen háborgó utasunk megjegyzi: „Ez hiányzott a teljes felforduláshoz” - és tovább igyekszik munkahelye
felé. A rádió pedig tovább ijesztget híradásaival, pontosan felsorolva, hogy hol,
mettől-meddig hány főutca van lezárva a
fővárosban. Az útzárlatokat nem vulkánikus kitörés, hanem a szakszervezetek
által fellázított tüntetők - nem csekély
díjazás fejében - rendezik naponta. A
politikai helyzet, élén a közbiztonság
hiányával, lassanként tűrhetetlen. Befogadó hazánk hangulatát mindez nagyban befolyásolja. Az idegesség fő oka
a közelgő képviselőválasztás és az azt
követő elnökválasztás. Nincsenek elszánt,
rátermett jelöltek. A 7 éve uralkodó párttal

A parázson-sülteket Marcelo Morán
(jobbra) és segítőtársa Edmundo
(Matilde Storoni bennlakó néni ﬁa)
készítette

Társadalmi hírek, események.

senki sincs megelégedve, de jobbat eddig
egységesen nem találtak. A dolgozó középosztály, félelmét leplezve „mulassunk,
amíg lehet”-et dúdolva költekezik; szórja
az inﬂációs pénzt. A téli vakációról - noha
szerényebb keretek között - nem szeretne
senki sem lemondani…
*
Magyarországon az elmúlt hetek legfontosabb vitatott témája az új Alkotmány
megszavazása, hivatalos kihirdetése volt.
Minden jel arra mutat, hogy a Fidesz kormány célkitűzéseivel jó irányba halad. A
mi kis Magyarországunk aggodalmai nem
egészen eredetiek. A mai nyugati, fejlett
világban mindenütt ugyanarról panaszkodnak. Nincs nemzeti belföldi szaporodás. A
dolgozó középkorú nemzedék nem tudja
eltartani nyugdíjas öregeit. Megszűnt a
családra alapított társadalom. A gyermekek
nevelése kicsúszott a szülők kezéből, a tanárok elvesztették tekintélyüket, a társadalom emberi jogokra hivatkozva nem ismer
határokat viselkedésében. Az irány, a cél
mindenütt a megélhetés - és a pénz. Nincs
olyan kormány, amely ezeket a panaszokat
rövidtávon meg tudná oldani.
Amíg Magyarország nem tud gazdaságilag helyreállni, addig kormánya nem tud
biztatóbb eredménnyel szolgálni, mint azzal, hogy a világban szétszórt magyarokat
számba vegye, lelkileg összekapcsolja,
honosítsa. „Sokan vagyunk, élünk, nem
olvadtunk be” - valljuk minden megkötés
nélkül több ezren. Valljuk Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, Ausztráliában,
Európában, akkor is, ha nem Magyarországon születtünk, ha kétnyelvűek vagyunk, vagy ha gyermekeink nem beszélnek magyarul. Argentína ebből a szempontból egyedülálló. Itt nem jelentett
hátrányt, ha nem beszéltünk jól spanyolul.

Visszalapozok naplómban.
- Május 12-én Tachelláné Trefán Erzsike 60 éves születésnapját a Centro Naval vendéglőjében ünnepeltük meg.
A régi aranyozott rácsos felvonón elsők között érkeztünk
fel az impozáns, fehér márvány, barokk stílusú étterembe.
Megilletődve állapítottam meg, hogy az utóbbi 20-30 évben, mióta nem ebédeltem itt, semmi sem változott. Még
a vendégek sem. Ugyanazok az elegáns, komoly urak
töltötték meg hamarosan az egész termet, mint régen. A
mi asztalunknál 10 vidám, csinos nő valóban egy színes
foltot képezett a sok sötétszürke férﬁ között. Büszkék
voltunk boldogan ragyogó ünnepeltünkre, és
hálásan fogyasztottuk el
a ﬁnom ebédet. (Mégis
a ruha teszi
az embert?
Egy óriási,
tele étteremben nem volt
Már sürgölődik a pincér: jön a koccintás! balra
se sietség, se
az ünnepelt, mellette Balthazár Mártha
zaj…)
- Május 15-én tartotta meg a magyar Segélyegylet évi
közgyűlését a Szent István Otthonban. A szép számban
megjelent aktív és támogató tagok érdeklődéssel végighallgatták Máthé Magdi titkárnőnk évi jelentését
és a közjegyző anyagi helyzetünk tömör ábrázolását.
Rugonyi Attila elnök rövid beszédében minden munkatársának, az Otthon személyzetének és a megjelenteknek
kedves, közvetlen szavakkal köszönte meg, hogy első
munkaévében mellette álltak. A közgyűlést egy kitűnő
ebéd követte. Az ebédlőben és a kertben szépen terített
kerek asztaloknál foglaltak helyet bennlakó
idős barátaink és a ven-

Némethné Lenke megint
egyszer ínycsiklandozó
salátaasztalt
varázsolt a vendégek elé!
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(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

Talán ez is egyik oka annak, hogy nálunk
a harmadgeneráció is aktívan részt vesz
a magyar koloniális, társadalmi életben.
Nekünk idősebbeknek ez akkor tűnik fel,
ha ilyen alkalmakkor előfordul, hogy a
ﬁatalok is magyarul beszélnek egymás
között. Ezzel szemben Európában vagy
Észak-Amerikában magyarjaink közül
igen sokan saját érdekből igyekeztek minél
előbb „beilleszkedni”- asszimilálódtak.
Egészen más a helyzete egy, a jelenlegi
határokon túl élő Kárpát-medencei magyarnak. Ők nem szándékosan élnek „külföldön”, ők őseik földjén élnek, de az új
országnak megtűrt, kicsit gyanús, nyugtalanító kisebbségi polgárai lettek. Őket hiába igyekeznek elnyomni: fennmaradtak.
Egy 1945 után született erdélyi, felvidéki
vagy délvidéki magyar a kommunizmus
évtizedei alatt egyformán volt elnyomva,
nemzeti önérzettől eltiltva, mint új hazájának legtöbb ﬁatalja. Egy diktatúrában
mindenki el van nyomva. Magyar fennmaradásuk érdekében a magyar, holland,
észak-amerikai Egyházaktól kaptak lelki
és anyagi segítséget, de az anyaországtól
keveset, vagy semmit. A rendszerváltás
után, mióta Szlovákia és Románia is EUtagállam lett, a politika egyre kevésbé
érdekli a ﬁatalságot. A magyarság fennmaradásának lehetősége Erdélyben, főleg
a Székelyföldön sokkal kedvezőbb, mint
a Felvidéken vagy a Bácskában. Kapcsolatunk a románokkal barátságosabb. Hogy
Böjte atya szavait idézzem: „Amilyen
az adjon Isten, olyan a fogadj Isten!”
*
1920. június 4. - Tavaly óta június 4-e,
a „Nemzeti Összetartozás napja”, Trianon
gyászünnepét juttatja eszünkbe. Trianon
bennem, aki két világháború között (19251944) 19 éves koromig Magyarországon

 Események 
dégek (kb. 100 személy). A kerti asztalok, székek és 2
ügyes segítőszemélyzet a Hungária Club vendéglősének,
Omarnak adománya volt. A parázson-sülteken kívül a
két csábító, salátákkal megrakott asztal Némethné Lenke
remek ízléséről tanúskodott. A ﬁnom tortákat Mausi
Sebess szakács-főiskola adományozta. A szép koraőszi idő, napsütés,
finom ebéd igen
jó hangulatot teremtett, bennlakó
testvéreink nagy
örömére.
Béres György
örökös igazgatósági tag és Ödön, a
kutya (a Református
egyház adománya).
A háttérben
Máthéné Julika

- Május 21-én a Szent László iskolában a magyar
Kultúr- és Irodalmi Kör meghívására Fóthyné Balogh-Kovács Judith a „Felnőttkor kríziseiről” tartott
előadást. Az érdekesnek ígérkező előadás témája, egy
valódi szakértő szemszögéből kifejtve, sokakat vonzott.

Sokan érdekődtek a „krízisek” iránt!

Fotó Jakab

Balogh-Kovács Judith 1961-ben, Buenos Airesben
szerezte meg orvosi diplomáját, amit a következő évek
folyamán kibővített „Gyermek és serdülőkor pszichiáter”, majd „Házastársak és családorvos” diplomával.
Tudására és tapasztalatára alapozott előadása élmény
volt hallgatósága számára. Roppant türelemmel, előre
elkészített táblácskákkal képletesen ábrázolta, magyarázta el nekünk az ember belső énjének fejlődését
egész élete folyamán, vagyis születésétől kezdve egészen
élete alkonyáig. Az ember sejtjeiben sok hajlamot hordoz,
de azok kifejlődésében, formálódásában a környezetének,

éltem, az idén más érzéseket: háborgást
váltott ki.
6 éves első elemista korunktól kezdve
minden nap hazánk feltámadásáért imádkoztunk, irredenta verseket szavaltunk,
sírtunk szüleinkkel és tanárainkkal együtt.
Abban az időben, ha nem imádkoztál a
trianoni békeszerződés felülvizsgálásáért,
nem voltál hazaﬁ. Nem volt olyan család,
akinek ne maradt volna rokona egy elszakított országrészen. Apáink, tanáraink,
példamutatóink a harctérről hazatérve egy
tönkretett, szétdarabolt, nyomorék országot 20 év alatt lábraállítottak. A keserűség,
a sértődöttség revizionizmushoz vezetett.
A revizionizmus szülte a nacionalizmust, a
nacionalizmus a nemzetiszocializmust, és
tudjuk, hogy abból mi következett: kitört
a II. Világháború, ami minket a németek
oldalán talált. Szörnyű emberi és anyagi
veszteség után úgy széttiportak bennünket,
úgy szétlőtték Budapestet, az egész országot, mint a történelemben még soha.
Sztálin, Roosevelt és Churchill békéje a
szovjet segítségével úgy „felszabadította”
Európát, hogy ennek fejében egész Középés Kelet-Európát Sztálinnak ajándékozták. Ezek utódai miért nem kárpótolják
Magyarországot ma, 2011-ben, legalább
megértő jóindulattal? Egy szegény rokon
mindig nyűgös. Ma a volt Szövetségesek
múltbeli főellensége, Németország Európa
vezető állama! A németek Marshall segélyt
kaptak, szorgalmasak és összetartók. Ez
igaz. Mi kevesebb segélyt kaptunk, nem
vagyunk annyira szorgalmasak, mint a
németek, az összetartást nem ismerjük,
de büszkék vagyunk. Ez is igaz. Ezek
után már nem sírunk! Kérjük a jó Istent,
hogy hozzon reánk víg esztendőt. Szeressük egymást, és ne csak valljuk, hanem
büszkén vállaljuk magyarságunkat.

nevelésének van a legfontosabb szerepe. Ezt a fejlődési
folyamatot korok szerint csoportokra osztotta, és színesen, lépcsőzetesen mutatta be a csecsemőkortól a felnőtt
korig. Lassan, évek alatt alakul ki egy ember egyénisége,
karaktere, amin élete végéig tud csiszolni, építeni vagy
rontani. A „felnőtt korban”
fontos szerepet játszanak
az Ideálok, a Hősök, a Mintaképek. Lehetetlen lenne
röviden összefoglalni Judith
előadását. Ha dióhéjban
mondanám el a lényeget,
akkor Jézus a „magvetőről”
mondott példázatát venném
alapul. Az ember lelke olyan,
mint a jó termőföld, amibe
minden nap magot hintenek.
Egy jó mag kikel és nöA táblán könnyen követhettük vekszik, de elfújhatja egy
a fejtegetéseket Fotó Jakab
vihar, kiölheti egy szárazság.
Ahhoz, hogy mindenek ellenére felnőhessen és megmaradhasson, napfényre és esőre van szüksége. Minden
tudományos józan vizsgálat elismeri, hogy a fejlődésnek,
megmaradásnak napfénye, éltetője, gyógyszere a szeretet. Az előadást annyi hozzászólás, kérdés és beszélgetés
követte, hogy szigorral kellett leterelni a hallgatóságot a
hagyományos teához és süteményekhez…
- Június 10-én este Keglevich Miklós barátunk 72 éves
születésnapjára palermói 23. emeleti lakásukba voltunk
meghíva. Ismerve nagystílű, bőkezű rendezvényeit,
boldogan készültem erre az estélyre, annál is inkább,
mert reméltem, hogy találkozom Miklós gyermekeivel
és unokáival. Nem csalódtam, örömmel öleltük meg egymást. Makarena (19), aki 3 évvel ezelőtt a magyar Cserkészbálon mutatkozott be a kolóniának, ma már ﬁatal
barátját, Lucas-t mutatta be nekem. Maxi, a családi név
örököse egyedül jött el, mert felesége július elejére várja
2. gyermeküket. Az ünnepelt háziúr boldogsága kisugárzott az egész társaságra. Felesége María saját énekszámával köszöntötte fel férjét. Páratlan vendéglátás, kiváló
étel-ital, zene és a sok ﬁatal vendég mindenkit felüdített.
- Június 12, Pünkösdvasárnap imádkoztam: „Jövel
Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket épen!”
- Június 14-én (már lapzárta után) felhívott Lomniczy József, hogy háromszor járták meg hiába az utat a
repülőtérre, Ezeizára. Gépük nem indult még el Európába
a hamueső miatt. Remélik, hogy 19-ig megérkezhetnek
Budapestre unokájuk, Zaha Eszti esküvőjére!
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI
Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta (✝)
Alapító Védnökök:
Alitisz Constantino - Eickertné Rubido-Zichy Antoinette (✝) - Gorondi
István és Edith - Lomniczy József - Monostoryné Kövesligethy Ildikó Móricz Istvánné - Papp Jenő - Takács István (✝) - Zilahi Sebess Jenőné
Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton

2005-től 2010-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend):

2011:
- Dobosi Szabó Anikó
- Pejacsevich Alexis
- Luraschiné Földényi Judith
- Dr. Némethy Kesserű Judit
- "Instituto Internacional de
Artes Culinarias Mausi Sebess"
- Magyar Református Egyház
- Mészáros Lászlóné Angéla
- Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa
- Dr. Besenyi Károly
- Dr. Alitisz Constantino
- Dőry Ilcsi
- Móricz Istvánné
- Kalpakian Ervin
- Álvarezné Zöldi Viktória
- Grosschmid Mária
- Dr. Orbán László (x2)
- Meleg Piroska

B.Á. (Kanada) - Csesztregi Ferenc - Dr. Andrés Faragó Gosztonyi Attila - Grosschmid Mária (Mo) - Jakab János (USA) K.I. - Dr. Kraft Péter - Kurhelec János - Magyar Református Egyház N.N. - Sisa István (USA) - Szekeres Zsolt - Zombory István
(2x) Álvarezné Zöldi Viktória - N.N. - Dr. Besenyi Károly - Kalpakian
Ervin - Mészáros Lászlóné Angéla
(3x) Dobosi Szabó Anikó - Gorondi István és Edith
(4x) Dőry Ilcsi - “Instituto Internacional de Artes Culinarias Mausi
Sebess” - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - Pejacsevich Alexis
(5x) Rubido-Zichy Hohenlohe Senta (✝) - Erdődy József - Móricz
Istvánné
(6x) Dr. Alitisz Constantino - Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesse- Hálásan köszönjük adományukat,
rű Judit (USA) - Dr. Orbán László - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa támogatásukat, fölülf izetésüket!
(1x)

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügy v éd

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

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Dra. Gabriela Szegödi
Abogada

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

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4823-9347

2011. Július-Augusztus

Dupla
találós kérdés:

Esztergomi vasútállomás: Mennyi idő kell
70 Suzuki kerekének
ellopására? Vajon kik
az ügyesek?...
INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS INSTITUCIONES

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES

EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina.

Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar

39.SZ. MAGYAROK NAGYASSZONYA LCSCS. - AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS
N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel.
4723-4988 - edithhaynal@hotmail.com

18SZ. BARTÓK BÉLA CSCS. - AGRUPACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS N° 18
BARTÓK BÉLA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 -

rubiecito87@yahoo.com.ar

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL-AMERIKAI KÖRZET - DISTRITO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal

4250, (1636) Olivos, Bs.As. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -15-5703-1800
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES - CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO
REGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. www.regosargentina.com.ar
Tel. 4799-4740 - edibon1@yahoo.com

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL
ZRÍNYI - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 4791-3386
susyfothy@yahoo.com.ar

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA

ARS HUNGARICA KULTÚRA- ÉS ZENETERJESZTŐ CIVIL SZERVEZET - ARS
HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@gmail.com CORAL HUNGARIA - sleidemann@ﬁbertel.com.ar - Cuba 2445, (1428) Buenos
Aires. Tel. 15-3623-4345 - www.arshungarica.com.ar

HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR - HKK
- BIBLIOTECA HÚNGARA – Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel.

4799-8437 - haynal@ﬁbertel.com.ar

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

KLUBOK - CLUBES

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

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

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

ISKOLÁK - COLEGIOS

ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD.

Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052
SZENT 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 - andresgrabner@yahoo.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 K ATOLIKUS K ÁPLÁNSÁG
- ASOCIACIÓN DE LOS HÚNGAROS CATÓLICOS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857,
(1414) Buenos Aires. Tel. 4864-7570 - info@mindszentynum.org

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES

ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE - AMISZ - FEDERACIÓN
DE ENTIDADES HÚNGARAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHRA) - Capitán R.

Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4542-9877 - nvattay@arnet.com.ar

Kapható a Hungáriában
a HKK könyvtárban. Ára 30 dollár

HUNGÁRIA

KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

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

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

Az argentínai magyarok független folyóirata

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

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

A SZEPTEMBERI számra
a lapzárta: augusztus 10
Anyag és hírek beküldésére

(54-11) 4711-1242
amh.argentina@gmail.com
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H u F iH u F iHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
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:

Havi „HUFImondat”:
„Kisded makkból, ha meg nem romlott, idővel termő tölgyfa
lesz, csak senki el ne gázolja.”
(gróf Széchenyi István)

Hány árnyalata van
a magyar boldogságnak?

A csend egy pehelysúlyú takaró. Befedi a törékeny álmok síkját. Átkarolja
leheletével az ihletet, akár egy tündérsóhaj. Gyöngédséggel vonja be a világot.
Felhangosítja a madár csiripelését, a
falomb suttogó énekét, és imával önti el
a lelkeket.
Csendben maradunk. Gondolatainkkal.
Fohásszal lebegünk, átszellemülten hallgatjuk meg a hangtalanság szózatát. Mikor
csendben vesszük át a kimondott igéket,
szavakat, felébred bennünk a lelkiismeret, bekopog lelkünkbe az elhalasztott
szándék, átfutja eszménket a tettvágy és a
hálaérzet is! Hiszen aki ad, az kap, és aki
kapott, az visszaad!
*
Az utóbbi hetek alatt adtunk is, kaptunk
is! Ilyenkor megszólal, erőre kap a kérdés:
hány árnyalata van a magyar boldogságnak? A körülöttünk lévők bizonyára
változó hangulatúaknak ismernek minket,
magyarokat. Hol sírunk, hol nevetünk, hol
aggódunk, hol reménykedünk… A magyar
boldogság a magyar gyászból is táplálkozhat. A magyar boldogság a magyar
szóval enyhíti szomját, a magyar boldogság a múlt megismerése által támad fel a
sírból, és újra meg újra egy magyar ﬁatal
lelkes vállára támaszkodva keresi meg alvó öntudatát. Ahogy
Argentínában szokás mondani:
“una de cal y una de arena”,
vagyis egy kis mész, egy kis
homok. Örömből és szomorúságból keverhetjük szilárd cementté a magyar élet várfalát!
Május-júniusban kétszer is
pontosan ezt a helyzetet éltük
át: meszet és homokot kevertünk össze, de
egymás szemébe nézve, szép csendben, a
hagyományos Hősök napján és a Trianoni
megemlékezésen
egyaránt.
A Hősök napján
a cserkész sorfalnál
álltam egyenruhában, testvéreimmel. Figyelemmel
követtem a szónokok gondolatmenetét. Tanultam,
csodálkoztam.
Gyönyörű volt az
idő, sárga leveleket
tologatott az őszi

szellő. Nem volt hideg, mint máskor
szokott lenni. A fák között pedig a gyenge
napsugár tolakodott át közénk, itt-ott
megvilágítva a zászlók selymét, de az
emberek nyugodt szemét is.
Átvettem mindent, amit hallottam.
Feltűnően értelmesek
és ﬁgyelmeztetők voltak Lajtaváry Zsuzsi
st. gondolatai. Még
most is érzem hatásukat. A kistermetű
cserkészvezető óriásnak tűnt nekem azokban a percekben.

A trianoni megemlékezésen fordított
volt a helyzetem. A színpadról néztem
a megjelenteket. Habár látszólag mi, a
fellépők adtunk, felmérhetetlenül sokat
kaptunk vissza „lentről”: figyelmet,
érdeklődést, szeretetet, együttérzést,
mosolyokat, könnyeket, hálát. Kimondhatatlanul építő volt, és különleges: mint
minden egyes megosztott alkalom!
Engem feltöltött a június! De nem nagy
adaggal, éppen a szükségessel: kis lendületet adott a folytatásra! Hiszen mindig
nagyobb mértékben ürül ki az, aki ad,
mint amennyit cserébe visszavárhat.
Másrészt hadd legyek megnyugtató
is: a ﬁatalabbak vállalkozása, megértése
és meghatódása felülmúlt minden elvárt
elképzelést. Az a tény, hogy egy huszonéves cserkészvezető kiönti lelkét a Hősök
falánál, az, hogy egy huszonéves néptáncos könnyes szemmel veszi át a magyarság sorsa tényeinek egy részét, annyit ér,
mintha ezer vártégla tornyosodna egymás
fölé egyszerre!

A tiszteletadás végén

„Telt ház” vett részt a műsoron

A ﬁgyelmes közönség része

Fotó Jakab

*

Fotó Jakab

Mi, idősebbek, keverjük csak szépen
tovább a meszet meg a homokot, s minél
gyakrabban adjunk lapátot, vödröt az
utánunk jövők kezébe! A cement szürkeségét pedig fűszerezzük szép zenével,

A kolónia is ír…
Hány régi füzet gyűrődik a ﬁókokban,
hány félretett papírdarab tanúskodik
az ismeretlen írók régen eltitkolt
gondolatairól, hány szép mondat,
mennyi mély hangulat… hiszen sokkal
többen írnak, mint akikről tudunk. A
HUFI ezentúl, végtelen elismeréssel,
tisztelettel és örömmel fel-felhozza ez
írások válogatott szavait az olvasók
elé azzal a tudattal, hogy nem egy szem
könnye, nem egy lélek kíváncsisága
örvend majd nekik! Isten hozta őket
oldalainkba! (ZK)

b.-j.: Honﬁ Juló, Kiss Bori, Zólyomi Kati

Hajrá, előre! Boldogságunk néha elszürkül, néha kiszínesedik. Ebből is, abból is kell ahhoz, hogy megemészthessük
az elrejtett titkokat.
Zólyomi Kati
Kis utóirat:
a trianoni
„Bagolyvár”
ﬁlmecskét
meg lehet
rendelni
az AMH
szerkesztőségnél.
Fotó Jakab

Petőﬁ Sándor:

Elmerült a nap, a tenger hűs vizében
Bearanyozván a világot utolsó fényével.
Aztán a hold lassan a nappalt eltörölte,
Ezüstös kabátját a földre terítette.
Minden e világon csillogott-ragyogott,
S a boldogság a szívemben fel-feldobogott!
Ahányat dobbant a szívem, annyiszor
Áldottam magamban az Istent.
Istent e csodás világért,
Ki hol aranyba, hol ezüstbe
Önti ránk fényét!
S e csillogó fényben Téged látlak, Isten…
Ki e világ felett ragyogsz…
Aranyban-ezüstben!
Arany és ezüst, Éva Mama. Pataky Éva
(Pappné Bernáth Bella és Emődyné Bernáth
Anikó mamája, Papp Gábor és Mátyás, Emődy
István, András és Évi nagymamája) verse.

REGÖS
CENASHOW

Kopott a cipőd? Mert sokat jártál.
Sáros a cipőd? Mert eső alatt jártál.
Leválik a talpa? Mert botladoztál.
Szétmállik a cipőd? Mert szegény voltál.
Leveted a cipőd? Mert másnak adnád!
Mezítláb jársz? Mert Istenre találtál!
(ZK)

élménnyel, sikertudattal és sok köszönetet kimondó szóval: mert hát ugye nem
„kötelessége” senkinek sem „magyarnak”
lennie! De ha rátalálunk az éhségének
ízére, akkor sok lépcsőfokot emelkedünk
céljaink elérése létráján!

vendég együttessel

Augusztus 20-án, szombat
20.30 óra - Hungária
Belépő: előadás, vacsora és utóétel
(ital nélkül) $ 70.Asztalfoglalás augusztus 17-ig
Tel.: 4794-8990

TÉLI VILÁG
Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.
Fúj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
(…)
Jár nagy léptekkel föl s alá
A katona az őrhelyen,
És számlálgatja lépteit;
Kínjában mást mit is tegyen?
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
A hosszúlábú drótostót
Kopott gubáját cepeli;
Az orra érett paprika,
S hidegtől folynak könnyei.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
(…)
Hát a cigány?... vacog foga
A rongyos sátorok alatt;
Kopogtat a szél és bemegy,
Bár a cigány nem szól: szabad!
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.
Fúj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
(Pest, 1845. február /részlet/)

HUFI II.
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Olvasás és fejlődés
„Az emberek 27%-a saját elmondása
szerint vagy egyáltalán nem szokott
olvasni, vagy egyszer sem vett könyvet
a kezébe az elmúlt egy esztendőben. A
könyvet nem olvasók 52%-a újságot
sem olvas, elsöprő többségük pedig az
internetet sem használja olvasásra. Az

olvasási kedv csökkenő tendenciát mutat az életkor előrehaladtával.” (*)
Ha ez így van - változtassunk ezen,
legalább egy pár percig! Kövessük
figyelemmel s szeretettel azt, amit
ismerőseink-barátaink írnak azért, hogy
elolvassuk!

Lipták Zsuzsi ír: Üzenet Kassából
Zsuzsi az Ilosvai Selymes Péter táncegyüttessel
látogatott ide, hozzánk tavaly évvégén. Azóta interneten
keresztül szoros barátság alakult ki köztünk. (ZK)
Sosem gondoltuk volna, de mégis
megtörtént velünk. A mai napig nehéz
felfognunk, hol is voltunk mi igazán. December 2-án indult a gépünk Ferihegyről,
az út Uruguayig 14 órába tellett. Másnap
délután megérkeztünk Montevideóba, az
ottani magyar együttes tagjai nagy szeretettel, örömmel vártak minket. Hiszen egy
újabb magyar néptáncegyüttes voltunk,
igaz, Felvidékről az első. Csodálatos
érzés volt mínusz 5 fokból hirtelen plusz
35-be csöppeni! Amint leszálltunk, megrohamoztuk a mosdókat, és igyekeztünk
minél gyorsabban megszabadulni a meleg
ruhától.
*
Átruccantunk Argentínába is egy hétvégére, hogy az ottani magyar együttest is
meglátogassuk. A Regös néptáncegyüttes fogadott minket, leírhatatlan nagy
szeretettel és örömmel. Az esti fellépés
után pedig egy óriásit buliztunk. Elvittek
minket Tigrébe, a Paraná folyó deltájába,
ami Buenos Aires egyik turistaparadicsoma. Az ott készített képek is igazolják,
mennyire jó volt ott nekünk. Imádtuk
a folyót, a hajót, a látványt, a meleget!
Kerti partit is rendeztek, ahol szintén késő
estig mulattunk a zenekarral, és argentin
marhasültet, asado-t ettünk.
*
Az elkövetkezendő napokat pedig Montevideóban töltöttük. Minden nap volt
próbánk az ottani Tündérkert néptáncegyüttessel, magyarbődi táncokat tanítottunk nekik. Kétszer is fürödtünk a Río
de la Plata vizében, tettünk egy látogatást
a fővárosban, ahol megmutatták nekünk
Kossuth Lajos szobrát is. Elutaztunk San
Joséba. Ott az előadásunk ugyan elmaradt,
de reggelig tartó táncházzal pótoltunk.

Felléptünk még Floridában és Montevideóban a Nelly Goitino színházban, illetve
a Magyar Otthonban. Majd kirándultunk
még egy utolsót Punta del Este-re. Hihetetlenül gyönyörű hely… Homokos
tengerpart, óriási hullámok, hőség, naplemente… Az egyik esténk fénypontja
egy igazi, temperamentumos salsa-klub
volt. Felejthetetlen! Dübörgő zene, és a
terem minden milliméterén salsá-t táncoló párok. Mi is kipróbáltuk…- maradunk
a néptáncnál!
Az utolsó estét a tengerparton töltöttük.
Táncoltunk, énekeltünk, és késleltetni
próbáltuk a reggelt. Nem akartuk, hogy
vége legyen. Rengeteg új barátot szereztünk. Főleg magyarul beszélgettünk, de
használtuk az angolt is. Azért ragadt ránk
valami a spanyol nyelvből, amit újabban
mindenki meg szeretne tanulni.
Napokig tudnék mesélni az ottani emberekről, az új ismeretekről, szokásokról,
arról a szabadságról, ami ott uralkodik,
a buszban gitározó-éneklő emberekről
- merthogy ott még a buszozás is egy élmény -, a naplementékről, táncházakról,
a közös mulatozásokról, mindenről, amit
ott átéltünk.
December 15-én indult a gépünk Montevideóból. A legnehezebb a búcsúzás
volt, otthagyni mindenkit azzal a tudattal,
hogy nem biztos látjuk-e még őket valaha.
Sírtak ők is, sírtunk mi is. A reptéren még
kaptunk egy utolsó tapsot, azt kiabálták:
VISSZA, VISSZA! Az ott töltött két
csodálatos hét után nem kérdés, hogy
vissza akarunk-e menni…
(*) Forrás: „Találkozások a kultúrával 5: Olvasási szokások”, Magyar Művelődési Intézet; MTA
Szociológiai Kutatóintézet, 2005. január

KO-LOMP... KO-LOMP... KO-LOMP...!
A kolomp hív, általhangzik a hegyek
és mezők térségén, kellemesen mély a
hangja, bíztatóan meleg... Ezért kapta ezt
a nevet a Regös együttes felnőtt csoportja
is. Mert magához hívja a szanaszét sodort
nyájat, azokat a magyarokat és barátokat,
akik táncolva-énekelve fejeznék ki eredetük iránti szeretetüket.
Másfél éve indult ez a csoport, másfél éve dolgozik, és most, az idén, beidegződött a kolónia tudatába is! A fejlődés sosem jön hirtelen - mindig ki kell
várni! A néptánccal is így van! Viszont a
rendszeres munkának igenis eljön a szép
eredménye! A „kolompok” kitartanak,

jókedvvel, gátlás nélkül, barátságban,
odaadásban!
A heti próbák szuperek! Néha nehezen
megy, néha remekül, de minden egyes
alkalom felülmúlhatatlan! Minden szombat délután, 15-től 17 óráig gyúrja a magyar néptánchagyomány kincseit, elsajátítja a mozgás feltételeit, és a leghangulatosabb légkörben vállalja magyarsága
feladatát!
Kell ehhez több szó, több magyarázat?
A Kolomp együttes mindenkit szeretettel vár! Kor? 21 évtől felfelé, mindenkit!
Azt, aki már táncolt az együttesben, de azt
is, aki még soha sem próbálta meg! Meg
akarsz tanulni néptáncolni?
Együttes része szeretnél lenni?
Meg szeretnéd tanulni a mozgás összes titkát? Jól akarod
érezni magad? Szeretsz népdalt
énekelni? Jóbarátra van szükséged? Akkor gyere el hozzánk!
Minden szombaton 15 órakor,
kivétel nélkül, a II. Rákóczi Ferenc cserkészház alján, a Regös
együttes szép próbatermében!
A magyar néptáncmozgalom
idevár!
(ZK)

Két hegedű, egy brácsa, egy bőgő:
A Regösök ügyes új népi zenekara!
A Regös néptáncegyüttes halad előre.
Változnak az idők, az igények, az emberek is. Az egész magyar világ változik
körülötte, a lehetőségekből is már színdús szivárvány keletkezett. Mindehhez
igazodva, nem áll le egy percre sem. Az
eltelt két-három év alatt a néptánceszme
újabb ablakokat nyitogatott. A regösök
bekukucskálunk... A kamaraegyüttes
tagjai arrébb merészkedtek, s teljes lendülettel kóstoltak bele a hangszerek világába is. Szinte meggondolatlanul fogtak
neki a muzsikálásnak, és így pazar népi
zenekarunk alakult - nem is egy egész
év után!
Az egyetlen magyarázat e csoda felfogásához gondolom az, hogy a lélek tette
meg a magáét, meg a magyar népzene
mély ismerése! Annyi év néptánc után
minden hang, minden hangulat és minden
hangszünet, vagyis a dallamok összes színe már gyökeresen bennünk él. A hangszer
mégegy eszköz, mégegy kihívás, amelytől
nemhogy megijedtünk, hanem megkíséreltük ezt az oldalát is.
Megszületett az új népi zenekar, és azóta
gazdagabbak, boldogabbak vagyunk! A
folyamat talán észrevétlenül siklott be a
közösségünk tudatába. Az első szerény
megjelenések bejelentették azt, ami most
már kimutatott tény: egy éve, a tavalyi
trianoni megemlékezésen, utána a hagyományos cserkészbálon a menyegző („Virtusélet”) előadásán, majd az 56-os megemlékezésen („Madarak a torkodból”), és
az idén, a május 1-jén megtartott asado-n
a Magyarországról érkezett, hivatásos
muzsikusokkal megosztott táncházon.

Az idén a „Bagolyvár” Trianon emléke
tiszteletére rendezett műsoron már mint
egy begyakorolt egységként léphetett a
magyar közösség szeme-füle elé. Négy

Fotó Balthazár

sikeres alkalommal „kalapozott” a Hungária étterme zsúfolásig megtömött termében a vendégek előtt. A szűk helyhez
mérten tánc is volt, kisebb adagban. Az
argentin közönség nagy része tombolva
kérte a ráadást!
Hát nem a magyar boldogság egyik
árnyalata ez? A négy húros hangszer
mellé még lassan készül a cimbalom, a
harmonika és a citera is. A legutolsó kalapozást követően lencsegulyást főztünk
a parrilla-nál, és hajnalig mulattunk,
táncoltunk. Ami pedig a leglényegesebb,
továbbtápláltuk a szakmánk által egyre
mélyebbre fejlődő barátságunkat is!
Hiszen ez az egyik alapja a magyarságunknak!
Hadd közöljem ismét a zenészeink nevét: Bonapartian Edi (hegedű), Benkőné
Sorbello Carolina (másodhegedű),
Lajtaváry Márton (brácsa) és Kerekes
Miklós (nagybőgő).
(ZK)

Egy megható „visszatalálás”…
A Regösök Kovács Pál lánya
esküvőjén fölléptek és nagy sikerrel
magyaros hangulatot teremtettek.
Ez után május 1-jén pedig hosszú
évek után először jött megint
közénk a kedves család a Hungária
asado-jára.
Minderre utalva jött be az AMH
szerkesztőségébe az alábbi igen
megható levél:
Kedves Trixi!
Ha hónapok után is, szeretnék
eljuttatni a Regös együttesnek Éva
lányom esküvőjéről néhány képet,
hisz olyan kitűnő művészettel
mutatták be nekünk a magyar
táncokat. Május elsején is bemutatták a
Hungáriában, milyen nagy önfeláldozással,
odaadással művelik a hagyományainkat.
Hálásan köszönöm nekik!
Nem tudom a címüket, de minden-

Regöseink a jegyespárral

Fotó Kovács

féleképpen vagy lemezt vagy képeket
eljuttatok a klubba, mihelyst tudok.
Hálás köszönettel!
Kovács Pál

ZIKhír - ZIKUJDONSÁG

Minden szombat egy lökés előre!
Minden tanóra egy segítő kéz! Minden tanár egy második testvér, anyaapa, minden kiejtett új magyar szó
egy friss ünnep! A Zrínyi Kör szombatjai a túlélés egyik jelképeként
simogatják mindazokat, akik vállalták úgy a tanulást, mint a tanítást.
Június 11-én a záró harangszó egy
kis édes meglepetéssel jelentkezett:
az óvodások és nagyobb diákok egy
kedves éneket adtak elő, a Lajtaváry
ikrek vezetésével: „Az öregúr kalapja”. Mindnyájunkat megnevettettek,
és ezáltal a legjobb kedvvel mentünk neki
a szombat további felelősségeinek, vagyis

a cserkészkirándulásra, a táncpróbára...
Köszönjük szépen!

- HAGYOMÁNYOS CSERKÉSZBÁL!
A legszebb magyar gála! A legvártabb!
A legromantikusabb! Az idén visszatér
a felújított Hungáriába! Mikor?
NOVEMBER 12-én! Bővebb információ
később.
- Július 3-án lezajlott a harmadik „Irodalmi kávéház”. Ha ott voltál, tudod,

ha nem, várd meg a következő HUFI-t! Majd
elmeséljük!
- FIGYELEM! FIGYELEM! Ha van magyar színdarabról képed, amely a Hungária színpadán
zajlott le, küldd be a HUFI-ba! Színpadújítás
következik, és egy múzeumfal felállítása is.
Várjuk a képeidet. (visszakapod a beküldött
anyagot!).
(ZK)
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SZÉP

É L E T,

CSERKÉSZÉLET

Cserkészek Regöstábora 2011
Lützensömmern – Németország

Legendás turulmadár

„Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni
magunkat a világmindenség óriási
körforgásában, ismernünk kell múltunkat, személyes gyökereinket, valamint történelmünket is. Ismernünk
kell ősi mítoszainkat, művészetünket,
a népművészet motívumkincsét, amely
kristálytiszta jelrendszerrel jeleníti meg

az adott népcsoport mindenkori életérzéseit. Csak úgy tudjuk megtalálni
helyünket, ha a természet törvényeinek
tisztelete mellett tiszteljük őseinket,
hagyományainkat, pontosan ismerjük
identitásunkat, és ennek tudatában éljük modern életünket, ill. adjuk tovább
mindezt utódainknak.” (Kubinyi Anna)

E gondolatok jegyében szerveztük meg
2011. április 17-25 között 33. regöstáborunkat Lützensömmernben. Az idei tábor
témája Sárköz volt. Ez egy földrajzilag
csak pár falut számláló néprajzi vidék,
mégis páratlan értékekben és hagyományokban. Népköltészete éppoly gazdag,
művészi és változatos, mint viselete,
szokásai és táncai. Népnyelve régies,
tájszókincse gazdag. Hímzőművészete az
egyik legrégibb, leggazdagabb. A magyar
népviseletek közül talán a sárközi a legdíszesebb és legdrágább anyagokból készült.
Gyöngygallérjai páratlanok. Népdalaik, a
leánykarikázók és a ﬁútáncok igen kedveltek.

megtalálta a hangot a cserkészekkel. Az
estéket imával és zászlólevonással fejeztük
be, majd a nem annyira kedvelt „takarodó“
parancs hangzott el…
Ez a tábor mindig a Nagyhét alatt zajlik
le: az elmélkedések és egyéb lelki témák is
kiemelten jellemzőek rá. Jó alkalom, hogy
a szokott életünkből hacsak rövid időre is
kiszakadva foglalkozzunk Istennel és a
hozzá fűződő kapcsolatunkkal.
Sok vendég érkezett: családok, nagyszülők és kisbabák. Csodálatos népviseletbe öltözve, körmenettel mentünk a
templomba. A feltámadási mise után végre
ünnepi vacsora következett!
A tábor csúcspontja: az esti táncház
kezdetén mindenki bemutathatta, hogy
mivel töltötte a napjait a tábor alatt. A
kézműves munkákat kiállítottuk, és jöttek
sorban a táncbemutatók. Aztán a táncház
(az idősebbeknek) oly későig tartott, hogy
az utolsókat már a kakas küldte aludni és
a Göncölszekér is fordult egyet!
Vasárnap még egy tartalmas előadás is
elhangzott Liszt Ferencről. Húsvéthétfőbe nyúlott Kornélbá megéneklése és a
hajnali énekek sora is. „A hajnali csillag
ragyog…” S persze ez így is volt!
Reggel korán kellett kelni, és a gyors
pakolás és rendcsinálás mellett a ﬁúk még
a locsolásra is gondoltak! Minden ﬁú másmás verssel kért engedélyt a leányoktól a
locsoláshoz, és ezt a lányok sikítva-visítva,
de örömmel fogadták! Elhangzott a Himnusz, levontuk a zászlót, majd a legkeservesebb dolog következett: a búcsú.
Lelkes cserkészvezetők, támogató szülők, érdeklődő cserkészek, sok-sok jóakarat, áldozatot vállaló zenész, kisegítő,
konyhás, nagyszülő, előadó segített abban,
hogy ebben az évben is megismételhessük
a csodát, ami ma már nem is olyan természetes: egymásért, együtt jó munkát
végeztünk! S a jövőben? Természetesen
újra együtt, újra itt!
Krónikás (KMCSSZ Sajtószolgálat)

Sárközi népviselet

Nagyon lelkes cserkészvezetők kis csoportja és egy pár igen sokat tudó segítő
véghezvitte a „csodát”: egy hét alatt sikerült legalábbis egy kicsit megismerni a
sárközi emberek világát és hazánk azon
híres embereit, akik e táj szülöttei. Előadásokon először megismertük a helyi
településeket, aztán énekeket tanultunk, és
elkezdődött a várva-várt TÁNCTANULÁS
- a tábor legkedveltebb elfoglaltsága!
Konthur Marika összeállított egy Sárköz c. néprajzi könyvet, amelyet mindenki
megkapott. A dalok szövege is benne van.
Különböző munkacsoportok szintén a
sárközi hagyományok jegyében voltak
előkészítve. Csodálatos gyöngyékszereket
készített mindenki (még a ﬁúk is!), Szabó
Zsuzsanna népi iparművész irányításával.
Aztán lehetett faragni, tojást írókázni,
homlokbársonyt varrni, és volt hangszeres oktatás is. Töttösné Marika színes
előadásaival, bemutatóival, tojásfestéssel
segítette az ismerkedést. Nagyon tetszett
mindenkinek a viseletekbe való beöltöztetés. A mai világban szinte hihetetlen
időpocsékolásnak tűnő, órákig tartó öltözködést mégis élvezettel néztük. Most
már szó szerint tudjuk, hogy mit jelent
az a mondás, hogy „úgy készül, mint a
menyasszony”
Ágibácsi (Bartha Z. Ágoston) tekerőlantos, hegedűs és mindenféle-fajta
hangszer- és hanggyűjtő. Lelkesítő bemutatót tartott és a többi zenésszel együtt
ellátott a tánctanuláshoz és a táncházakhoz szükséges muzsikával.
*
Mitől volt ez cserkésztábor? Reggel a
napostiszt kedvétől, egyéniségétől és hangulatától függő ébresztőt a nem annyira
kedvelt reggeli torna követte - hajnali 7
órakor! Majd zászlófelvonás, ima, napiparancs. A bőséges reggeli után a nap
folytatódott a már említett programok valamelyikével. Volt éjjeli séta, rohampálya,
sok-sok népi- és egyéb játék, tábortűz és
bemutató. Jutott idő korcsoportonkénti irodalmi estre és sok komolyabb beszélgetésre
is. Ebben nagy segítségünkre volt Steffen
Attila ﬁatal ref. lelkész, aki nagyon hamar

HUFI III.

Reményik Sándor (Végvári):

Nagy magyar télben

Nagy magyar télben picike tüzek,
A lángotokban bízom,
Legyen bár messze pusztán rőzseláng,
Bár bolygófény a síron,
Szent házi tűz, vagy bujdosó zsarátnok:
Boldog vagyok, ha magyar lángot látok.
Nagy magyar télben picike tüzek,
Szikrák, mécsek, lidércek,
Mutassatok bár csontváz halmokat,
Vagy rejtett aranyércet,
Csak égjetek, csak melegítsetek ma,
Soh’se volt ily szükség a lángotokra!
Nagy magyar télben picike tüzek,
Jaj, be szétszórva égtek,
Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!
De mondok egyet néktek,
Szelíd fények és szilaj vándorlángok:
Mit gondoltok: ha összefogóznátok!
Nagy magyar télben picike tüzek,
Soh’se volt olyan máglya,
Mintha most ez a sok-sok titkos láng
Összefogna egy láncba!
Az égig, a csillagos égig érne,
És minden idegen rongy benne égne!
1919. február

Emese álma szerint
szent magyar királyaink
vérvonala tőle ered.
A sok létező magyarországi
turulszobor között az egyik
elismerten leglátványosabb
Tatabánya fölött magaslik.

(fotó)

A magyar cserkészmozgalom kiterjedt az egész világra…

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma
Visegrádon tartotta tavaszi ülését

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (MCSSZF) 2011. május 7-én Visegrádon tartotta idei 1. ülését. Az ülésen
megjelentek az anyaországi (MCSSZ és
MCSLSZ), erdélyi (RMCSSZ), felvidéki (SZMCS), kárpátaljai (KáMCSSZ),
vajdasági (VMCSSZ) és a nyugati
(KMCSSZ) magyar cserkészszövetségek
elnökei és főbb tisztségviselői. A házigazda szerepét a Magyar Cserkészlány
Szövetség vezetősége töltötte be.
A gyűlés a szokásos tanácskozások
mellett a háromévente esedékes Fórum
vezetőségének megválasztására is volt
hivatott. A jelenlévő hét szövetség elnökként Buday Barnabást (Magyar Cserkészszövetség elnöke) és alelnökként
Popovics Pált (Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke) választotta.

Az ülés résztvevői meghallgatták a
tagszövetségek beszámolóit az elmúlt
időszak eseményeiről. Továbbiakban
a közös „Cserkész“ havilap helyzete,
a lengyel-magyar cserkészszövetségek
következő, Litvániában tartandó közös
értekezletének témái és a közös segédtisztképzési koncepció kidolgozása került
napirendre. Újra tárgyaltak a magyar cserkészszövetségek esetleges WOSM (Cserkész Világszervezet) tagságával kapcsolatos előnyökről és hátrányokról. Ezen
felül beszámoltak egymásnak a jelenlegi
magyar kormánnyal ápolt kapcsolatokról,
amelyekkel hatékonyabbá akarják tenni a
cserkészszövetségek munkáját.
Elhatározták, hogy a Máltai Lovagrend
felkérésére a következő évben minden testvérszövetség egy-egy 18 éven felüli cserkészt mint kísérőt
elküld a rend a betegeknek Lourdesba szervezett májusi zarándokútjára.
Végezetül összeállították a MCSSZF közös programjainak listáját
az elkövetkezendő
12 hónapra.
Az ülés résztvevői
újra megerősítették
a magyar cserkészet valláserkölcsi
és nemzeti érzelmű,
összmagyar elkötelezettségét.

Visegrád: Tanácskozás a szabad ég alatt

(KMCSSZ
Sajtószolgálata)

MAGYAR EGYÜTTÉRZÉS (SZOLIDARITÁS) TÜZE

Háttér

Az 1933-as gödöllői dzsembori idején
a Magyar Cserkészszövetség Magyar
Szolidaritás Napot rendezett. Az előre
megbeszélt napon cserkészeink tábortüzeket gyújtottak egész Magyarországon
és az elcsatolt területeken. A megbeszélt
időben lobbantak fel a szolidaritás lángjai
Gödöllőn, a Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. Mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak.

21. századi folytatás

2003 augusztusában a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség felújította e fontos
kezdeményezést. Ennek nyomán otthon,
a Kárpát-medencében, Kazahsztántól
Honoluluig, Svédországtól São Paulón át
Buenos Airesig a föld minden magyarok
által lakott részén fellángoltak a tábortüzek, vagy gyertyácskák. Ma már az évi
munkatervünk állandó része a Magyar
Együttérzés (Szolidaritás) Tüze. Kérjük
csapatainkat és barátainkat, az idén is
valósítsák meg e tervet.

Mit tegyünk

A gyertyaláng vagy a tábortűz, mindenhol a helyi időszámítás szerint, augusztus

20-án este 9 órakor lobbanjon fel a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra. Tehát
Új-Zéland, Ausztrália vonalától keljen
útra és - végigkísérve augusztus 20-át Honoluluban aludjék ki. Így, amikor
Budapesten felröppennek a Szent István
napi tűzijáték első rakétái, a Magyar
Együttérzés lángja már 11-12 órája úton
lesz és Honoluluig még ugyanannyi órai
útja lesz hátra.

Visszajelzések

Kérjük a szervezeteket, egyházakat és
személyeket, hogy részvételüket jelezzék
e-mailen:
corvinus@mountaincable.net
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Zsuzsi íróasztaláról...

„ MAGYAR ” ÉLETÜNK SZÍNEI

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

Nyaralás…Pihenés

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata
Remek - felejthetetlen eszmecsere
Épp olvasom Kiss Dénes nyelvész egyik könyvét.
Mennyire igaza van, amikor azt állítja, hogy a magyar
nyelv a világ legtöbb nyelvétől lényeges tulajdonságaiban
eltér. A nyelvészek szerint 3000 nyelvet tartanak nyilván
a világon. Annyiról tudnak. Szerinte a magyar nyelv a
lényeges vonatkozásaiban a 2999 nyelvtől eltér. Milyen
szerencse, hogy mi pont ezt a nyelvet beszéljük, ugye?
Melyek ezek a vonatkozások? Lapozzuk végig az
Argentínai Magyar Hírlap előző számait, hiszen pont
ezekről szoktam írni! És ma, lám, mégegy érdekesség:
Azt szokták mondani, hogy a magyar nyelv olyan,
mint a kecske, mert mekeg: mekegő nyelv. Ez annyit
jelent, hogy a magyarban sok az e-betű. És ez valóban
így van! Megﬁgyelted? Milyen más nyelven tudok olyan
hosszú e-betűs szöveget írni, mint a magyarban? (ez
lehet é-betű is).
Egy honlapon a következő feladatot találtam:
„Fogalmazd meg a lehető legjobban azt a szót, hogy
Internet Játékház úgy, hogy a magánhangzók között csak
e- betű szerepel.”
Néhány megoldás:
• Egy eszeveszetten remek hely, mely helyen emberek
neten csevegve, levelezve eszeket edzenek.
• Egy kedvencem eme elme-telep.
• E rettenetesen terjedelmes neten, eme remek helyen
rengeteg eszes ember esetleg heteket merenghet, s
nevethet, ezzel kellemes perceket szerezve.

Sokáig elszórakoztam ezen a honlapon. Sokáig!
*
Nagy örömömre a rákövetkező tanári továbbképző tanfolyamon meglepetés ért! (ezt a tanfolyamot a Zrínyi Ifjúsági Kör keretén belül édesanyám, Benedekné Micsinay
Mária tartja minden hónap utolsó szombatján. Ez nem
csak tanároknak szól, bárki részt vehet. Gyere el te is!
Érdemes és szórakoztató!) Az órán verset olvastunk:
Romhányi József: Szamárfül

A teve fohásza

Monoton
üget a süppedő homokon
a sivatag lova,
a tétova teve
tova.
Hátán rezegve
mozog a
rozoga
kúp
alakú púp.
A helyzete nem szerencsés.
Apró szemcsés
homokkal telve
a füle, a nyelve.
Sóvár szeme kutat
kutat.
Még öt-hat nap
kullog, baktat.
Az itató tava távol,
s oly rettentő messze még az oázis.
Erre utal az alábbi fohász is:
-Tevék ura!
Te tevél tevévé engem eleve,
teveled nem ér fel tevefej tétova veleje.
Te terved veté a tevevedelő tavat tavaly távol,
de tévednél, vélvén,
vén híved neved feledve
elvetemedve
vádol.
Nem! Vidd te tevelelkem hovatovább tova,
mivel levet - vert vederbe
feltekerve - nem vedelve
lett betelve
a te tevéd szenvedelme.
Te nevedbe
legyen eme
neveletlen tevetetem
eltemetve!
S evezzevel ava teve
levelkévét kivilevelhevelteve.
*

Olyan szerencsés vagyok, hogy ezeket a sorokat a
Balaton partjáról írom. Szerencsés vagyok, mert a kis családom velem
van, hála Istennek egészséges és boldog. Sőt, még
jó barátaink
is vannak,
akikkel együtt
élvezhetjük
a jó pillanatokat.
Itt a nyár, a sok napsütéssel, a késői kellemes délutánokkal és estékkel. Egy ilyen nyugodt nyári estén írom
most e sorokat, és azon gondolkodom, hogy milyen bölcs
a természet. Évről-évre újul, kell a tél a természetnek:
neki ez a pihenés pillanata. Majd tavaszkor megújult
erőkkel tör fel színpompájával és illatok kavalkádjával.
Nekünk ez a meleg időszak adja meg a kikapcsolódás
lehetőségét. Most ér véget az iskola, kezdődnek a nyári
táborok, a sok-sok családi és baráti program. Szerteszét
az országban rendeznek jobbnál-jobb ajánlatokat, ilyen
meg olyan fesztiválokat. Persze, végül is választani
kell, hova is megy az ember, mert a költségvetés nem
végtelen... sajnos.
Habár az ország látnivalói számtalanok, a turisztikai
szolgáltatásokon lehetne még javítani. Nagyon sokan
mennek külföldre nyaralni, részben, mert érdekli őket az
új hely, esetleg a kaland, de nagy részben azért is, mert

Mikor jelent meg az első keresztrejtvény?

Egészen pontosan lehet tudni: 1913.
december 21-én, a New York-i World
című bulvárlapban. Feltalálója, az angol
születésű Arthur Wynne már korábban
kiagyalt mindenféle betűrejtvényt és
egyéb rébuszt.
De a keresztrejtvény merőben újszerű
fejtörő volt; Wynne előbb így nevezte
Arthur Wynne,
el: word-cross, amit talán kereszteződő
a későbbi
világsikerre
szavaknak fordíthatnánk.
szer tett “crossA két szó később helyet cserélt az
word” föltalálója
angolban, így lett “cross-word”.
Érdekes, hogy a keresztrejtvény nem terjedt el futótűzként
a világ újságolvasói között. Tizenegy évig megmaradt amerikai szórakozásnak. 1924-ben azután két ﬁatal amerikai,
név szerint Richard Simon és Lincoln Schuster kiadta az
első könyv alakú keresztrejtvény gyűjteményt. Ez Angliában olyan sikert aratott, hogy a Britszigetekről elterjedt az
egész világon.
Wynne szegényen halt meg, Simon és Schuster viszont
amerikai karriert csinált; megalapították az Egyesült
Államok egyik legtekintélyesebb, nemzetközileg kedvelt
könyvkiadói vállalatát.
(Forrás: 166 XV. Diákévkönyv)

A továbbképzés akkor hatékony, ha otthon is foglalkozunk a nyelvvel. Házifeladatot kaptunk: Fejezd be eme
mesét legalább öt érdekes mondattal, amelyben persze
lehetőleg e-betű szerepel. A mese így kezdődött:
„Egy fehér keletnémet egerecske érdektelen, eseménytelen életet élt. Egyszer estefelé eltévedt egy félelmetes
fekete réten”... Hála Istennek mindig vannak szorgalmas,
jó diákok. Munkájukat érdemes elolvasni! Köszönjük,
hogy megosztják velünk!
... Elkeseredetten elmélkedett szerencsétlen életén,
de elképzelte merre lehetett eleség elhelyezve. Eleve,
elképesztő éhséggel, életveszélyes helyzetben tengette
szerény, de eleven létét, de egyszerre észrevette a kenyeret, melyet egy ember elejtett. Megette éhesen egyetlen
ételét és elment végre e szerencsés egérke szerette fészke
felé. (Proasiné Barnaky Éva)
... Elkeseredett, de el nem esett, nem rettegett, mert
egerecske eszével érezte, menetelve eme réten messze
mehet. Égre nézett fel, fényt keresve, de helyette érre
lelt lent. Belenézett és ér mélyén érdekes fényt, melyet
serény emberkék szerkesztettek, szemelt meg. Fényért
epedezve, szelesen evezett. Sebessége fényt és érmet
érdemelt: érmét mellére szerényen feltette. És mesénknek
ezzel véget vetett. (Gorondiné Meleg Judit).
Tudsz-e te is ilyet alkotni?
-----

Ami az íróasztalon maradt:

Hogy kapta Benedek Elek a nevét?
Anyukája reggel beszólt a kisﬁának:
- Benn vagy még az ágyban?
- Benne, de kelek.

ugyanannyi pénzért magasabb
színvonalat kapnak.
Lássuk például a Balatont.
Nagy előnye, hogy irtó közel van, kocsival 1-2 óra alatt
a legtöbb strand elérhető. Vonattal kb. a duplája.
Akinek van nyaralója, vagy aki barátoknál szállhat
meg, annak persze megéri a magyar tenger élménye. De
aki szállodába megy vagy házat bérel, az talán meggondolja magát. Hiszen most már autópálya vezet egészen
Horvátországig és a dalmáciai tengerpartig.
Eléggé
meglepődtem, mikor
árak után
néztem, és
jobbakat
szereztem
Horvátországra, mint
itt nálunk,
a Balatonnál. Ahogy
Az impozáns tihanyi apátság
a ﬁatalok
mondják itt: „ez gáz”!
És nálunk sajnos még nagyon gyakran alacsony a
szolgáltatás színvonala. Tipikus eset, hogy a pincér úgy
szolgál ki, mintha ő tenne szívességet nekünk azzal, hogy
aznap bement dolgozni. De ilyen az eladó a közértnél
is, vagy a múzeumban a jegyeladó, stb. A híres magyar
vendégszeretet nagyon ritka! Remélem, azért felfelé ível
a helyzet, és nem fordítva!
Létezik, már néhány éve az üdülési csekk. Ezt a
munkáltató adja munkásainak mint pluszt a ﬁzetésen
kívül. Ezek x-mennyiségű forintra szólnak, és sok magyarországi helyen beválthatók: szállodák, fürdők,
éttermek, belépők. Ez valamennyire segít a belföldi
turizmuson, mert csak itthon érvényesek.
Elérhetőbb kéne legyen a turizmus itthon, hiszen a pihenés lehetősége minden dolgozót megillet. És milyen
jó lenne, ha a belföldi turizmusadta lehetőségeket ki is
használnák. Ehhez megﬁzethető áron kell magas színvonalat nyújtani, mert ha nem, az emberek más országot
választanak. Ma már nincsenek határok az EU-n belül,
az utazás sohasem volt ilyen könnyű.
Remélem, sok magyarnak jut egy kis kikapcsolódási
idő, kell ez a megnyugvás! Sok munka áll az ország
előtt, szükséges a feltöltődés.
Jó pihenést kívánok az északi féltekén élőknek, és jó
téli szünetet a délieknek!
Teri

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
1808 Müller, Vilmos dr.: Ember beléd látok. Röntgen és
R. sugár
5101 Steel, Danielle: A cár balerinája
5093 Róna István: Vadászélmények távoli földrészeken
En castellano
S-273 Márai, Sándor: Los rebeldes
S-287 Márai, Sándor: La gaviota ¡RECIÉN PUBLICADO!
S-159 Herczeg, Ferenc: Los Gyurkovich - Historia
familiar
DVD
DVD-39 Inkubátor - Fiatal amerikai magyarokról:
Hol a hazád? Dokumentumﬁlm
DVD-40 Az emigráns Márai Sándor élete játékﬁlmen
(Gyöngyössy Katalin, Bács Ferenc)
DVD-41 Hazajáró lélek (Karády Katalin, Páger Antal,
Kiss Manyi)

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250 - (1636) Olivos
4799-8437 4711-0144

ELNÖK: ZOMBORY ISTVÁN

ez1955@gmail.com

Vezetőségi gyűlések a hó 1. és 3. 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
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Car t a mensual desde HUNGRÍA
Hola, Amigos:
A raíz de las muchas
preguntas que me suelen
llegar, decidí escribirles
hoy para darles una información detallada de
Anikó de Emődy,
todos los aspectos y
Hungría
preguntas que se hace
alguien en la Argentina, pensando en
cómo y qué se puede hacer en Hungría.
Aquí va una 1ª parte.

Mercado inmobiliario en Budapest
En Budapest
vive el 20% de
la población
del país (aprox.
unos 2.000.000
de habitantes) y
que constituye
el 60% del PIB de toda Hungría. Es indudablemente el centro comercial, político,
ﬁnanciero y turístico del país, siendo el
punto neurálgico de generación de empleo (industria, servicios, turismo, etc.),
lo que origina movimientos migratorios
tanto desde el interior del país como de
otros países de la UE y otros. A esto hay
que añadir estudiantes de todo el mundo
que acuden a su prestigiosa Universidad,
lo que crea una mayor necesidad de viviendas.
Budapest representa un área muy atractiva para la inversión inmobiliaria, tanto
para los húngaros como para los extranjeros. El 1º de mayo de 2004, Hungría se
adhirió a la Unión Europea como miembro
de pleno derecho. En consecuencia, ha
atraído más de € 20.000 millones de inversión extranjera directa, lo que representa
un tercio del total invertido en los países
de la ex Europa del Este.

A partir de 2007 y coincidiendo con el
presupuesto europeo 2007-2013, Hungría tiene asignados €33.600 millones
en fondos europeos, destinados a infraestructuras de transporte, instituciones
públicas y desarrollo de sus instalaciones,
lo que supondrá un empuje para el sector
inmobiliario.
Por otro lado, la seguridad jurídica y
escritural en Hungría es total. Posee uno
de los sistemas de registro de propiedad
más avanzados y actualizados de Europa,
conteniendo información detallada de los
inmuebles, así como toda información relativa a cargas, hipotecas, litigios, etc. Esto
permite invertir en un mercado seguro y
estable, como en cualquiera de los países
de Europa Occidental.
Desde el punto de vista de la inversión,
la compra de vivienda nueva en las promociones recomendadas por las inmobiliarias
supone una elección sobresaliente, dado el
nivel actual de precios. La revalorización
está asegurada dada la gran demanda
latente de vivienda nueva en todo el país,
así como el crecimiento económico que
se espera experimente Budapest en los
próximos años.
La superﬁcie media de las viviendas
construidas en 2006 fue de 62 m2. De és-

Por qué invertir en Hungría:
Hungría ingresó a la Unión Europea en
2004 y no se espera que, de acuerdo con la
nueva política gubernamental, entre en la
zona euro antes de 2020. La revalorización
de los pisos desde esa fecha ha sido del
15% y los analistas coinciden en señalar
que esta situación se mantendrá e incluso
mejorará en los próximos años. Se espera
un boom en los precios antes de la entrada
del euro. Asimismo, los tasas de interés
deberán reducirse, hecho que facilitará a
muchos húngaros la compra de sus propios inmuebles.
Cómo puede un extranjero comprar
en Budapest:
Los extranjeros pueden comprar inmuebles como personas físicas o constituyendo una sociedad. En las inmobiliarias los
asesoran sobre la manera más conveniente

en cada caso y de manera personalizada.
También estudian las ventajas ﬁscales que
más beneﬁcian su inversión.

Cuáles son las rentabilidades esperadas:
El mercado de alquiler de pisos proporciona hoy en día rentabilidades del
5-7%. Asimismo se espera que en un plazo
inferior a 10 años el precio de los pisos
se duplique.
Demanda en el mercado de los alquileres:
Hay una fuerte demanda en el mercado
para estudios y departamentos de 1-2
habitaciones. Estos pisos se alquilan con
facilidad, ya que, como lo mencioné más
arriba, Budapest es una capital que acoge
tanto a trabajadores de multinacionales,
como a estudiantes de toda Hungría.
*
En entregas posteriores hablaré sobre
oros tantos aspectos que pueden ser
inquietudes e interrogantes frecuentes.
¡Hasta entonces!
Anikó de Emődy
Fuente: Danubio Homes y Otthon Centrum.
Datos compilados por la autora

EL INVIERNO Y NUESTROS MAYORES

Exposición de los
“Embajadores
Culturales de
San Fernando”
en la Embajada
de Hungría
El 31 de mayo se realizó en la sede de
la Embajada de Hungría una exposición
con la presentación de las obras y la presencia de la mayoría de los 24 artistas que
conforman un grupo cultural que lleva por
nombre “Embajadores Culturales de San
Fernando”.
El grupo se formó gracias a la iniciativa
de la escritora Alejandra Murcho y está
integrado por artistas de larga e importante trayectoria en las diferentes facetas
del arte como pintura, música, escultura,
fotografía y literatura. La agrupación
cuenta con el apoyo de la Municipalidad
de San Fernando, que, a través de su Directora General de Cultura, la profesora
Beatriz Posebon, realizó el vínculo con
la embajada.
El embajador de Hungría. D. Pál Varga
Koritár, destacó que la exposición se

tas, el 17% son estudios pequeños, el 40%,
pisos de un dormitorio y los 43% restantes,
viviendas de dos o más dormitorios.
El mercado inmobiliario en Hungría aún
no ha alcanzado los niveles de referencia
de Europa Occidental. Budapest es todavía una de las capitales más económicas de
Europa. Debido a que es parte de la Unión
Europea, está recibiendo numerosas ayudas ﬁnancieras y muchas multinacionales
han optado por establecerse en Hungría.
Esto hará que los precios de los inmuebles experimenten importantes
revalorizaciones
en los próximos
años y se vayan
acercando al
resto de capitales europeas.

realiza en el marco del momento histórico
en que Hungría ocupa la presidencia de la
Unión Europea e hizo hincapié en la importancia de la estrecha relación cultural
que existe desde hace un par de años entre
Ars Hungarica, que realiza conciertos con
presentación de afamados artistas invitados de Hungría, y la Municipalidad de San
Fernando, que los auspicia.
Un toque brillante de la noche fue la
intervención artística del integrante más
joven del grupo, el pianista Agustín Delgado, de 13 años, que deleitó al público
presente con sus sentidas interpretaciones.
(MB)

El embajador de Hungría, D. Pál Varga Koritár,
inaugura la exposición, dando la bienvenida a los presentes

¡También este año habrá BAILE SCOUT!
¡Volvemos a nuestro hogar original, el Club Hungária!
Allí nos veremos el 12 de noviembre.

¡A agendar esta fecha, ya!

Durante el
invierno aparecen una serie
de riesgos para
la tercera edad.
Aumentan las
probabilidades
de resfriarse
y disminuyen
las opciones de
realizar actividades al aire
libre.
La gripe en una persona de edad, con
pocas defensas o con una salud comprometida, puede llegar a ser grave. Un
catarro mal curado puede convertirse en
bronquitis y ésta en neumonía o pulmonía.
El frío frena la circulación de la sangre
y pone en peligro a personas que sufren
isquemias u otros problemas de corazón
o que tienen una deﬁciente circulación en
sus extremidades.
¿Cómo cuidar a los abuelos?
- Está comprobado que la vacuna antigripal es la mejor prevención. Como el
virus va cambiando, los mayores deben
vacunarse todos los años.
- Es fundamental durante el invierno
aumentar las defensas, incrementando el
consumo de cítricos como la naranja y el
limón, ricos en vitamina C, complementado con una buena alimentación. Las
frutas y verduras, los alimentos bajos en
grasas y un adecuado consumo de pescado
contribuyen al bienestar.
- Hacer ejercicios respiratorios todos los
días con espiraciones lentas y profundas.
- Ventilar bien la habitación, abriendo
las ventanas 15 minutos por la mañana y
dejar entrar el aire. Si al llegar la noche el
ambiente está cargado, se debe ventilar la
habitación de nuevo.
- Es conveniente evitar que el ambiente se
reseque en exceso, poniendo algún vasito
con agua.
- Debido a las bajas temperaturas se debe
proteger a los mayores, abrigándolos bien

izq.-der.: Eva Mitskó, Cristina Zöldi, Mária Hódosi, Magdalena Károlyi de Török, Eva Gombos,
Judith Szentpétery
Foto Balthazár

y no exponerlos a tomar frío.
Como en invierno el clima invita a hacer
actividades bajo techo, es una buena oportunidad para ejercitar la agilidad mental,
recomendando actividades como lectura,
juegos de mesa, una buena charla y el
tejido entre otros.
Y, por supuesto, es importante una adecuada calefacción. En este punto quiero
hacer un llamado a los protectores y
benefactores del Hogar San Esteban,
recordándoles que las estufas en el Hogar son muy viejas y algunas de ellas
necesitarían ser renovadas y cambiadas
¡Los abuelos se lo agradecerán con
su mejor sonrisa!
Martha Balthazár

izq.-der., sentadas: Catalina Kovács de Szabó,
María Micsinay de Benedek; de pie: Eva Pataky
de Bernáth, Lenke Siraky de Németh, Susana
Bonczos de Zilahi-Sebess
Foto Balthazár
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Elizabeth Montfort (*):

¿La remodelación de Europa comienza por Hungría?
Una golondrina no hace verano, pero
un Estado europeo, y no es de los más
pequeños, que tiene una Constitución eurocompatible que respeta la Carta Europea de
Derechos fundamentales y la Declaración
universal de los derechos del hombre, es un
ejemplo a seguir.
El lunes 18 de abril de 2011, conforme
a los compromisos asumidos por el primer
ministro Viktor Orbán, cuando en abril de
2010 venció de forma abrumadora en las
elecciones políticas (2/3 de la Cámara de los
Diputados), fue modiﬁcada la Constitución
húngara en el espíritu y en la letra. El texto
de 1990, adoptado justo después de la caída
del Muro de Berlín, estaba considerado demasiado liberal y todavía inﬂuenciado por
residuos comunistas.
El poder fue repartido entre los tres
principales partidos: El Fidesz, partido de
centroderecha, cuyos representantes en
el Parlamento Europeo forman parte del
Partido Popular Europeo; los socialistas,
completamente desacreditados después de
la desastrosa gestión del primer ministro
Ferenc Gyurcsány, que mintió sobre la magnitud del déﬁcit de las cuentas del Estado, lo
que le obligó a pedir al FMI una ayuda de 20
mil millones de euros para salvar al país de
la bancarrota; y el partido Jobbik, de extrema
derecha, que tiene como objetivo la defensa
de los valores y la identidad de Hungría.
La nueva Constitución propuesta por el
primer ministro y por el Fidesz, fue apro-

bada con 262 votos contra 44 (Jobbik) y
una abstención. El texto fue aprobado por
el presidente de la República Húngara, Pál
Schmitt, el pasado 25 de abril y entrará
en vigor el 1º de enero de 2012. Durante
el debate, la oposición no realizó ninguna
intervención.
¿Cuáles son los cambios de la Constitución?
1- El primero tiene que ver con la referencia a las raíces cristianas de Hungría.
El preámbulo dice, de hecho, que “la Constitución se inscribe en la continuidad de
la Santa Corona” y recuerda “el papel del
cristianismo” en “su historia milenaria”.
Nos sorprenden las reacciones negativas
a este texto, ya que en el momento de la
redacción del Tratado Constitucional de la
Unión Europea, todos los países miembros
aprobaron la referencia a nuestra herencia
cristiana, excepto Francia. La petición europea, promovida por la Fondation de Service
politique con algún diputado europeo, había
obtenido, en 2004, 1,4 millones de ﬁrmas y
había sido apoyada por alrededor de 60 asociaciones que representaban a 50 millones de
asociados. Un récord en la historia europea.
Esta petición fue recibida en la Comisión sobre peticiones, pero la Comisión Europea no
se dignó a darle curso como sucede cuando
las peticiones son acogidas.
La referencia a las raíces cristianas no es
una cuestión de opinión, sino una verdad his-

Conciertos
de música
barroca
de las misiones jesuíticas
Ars Hungarica organizó dos exitosos conciertos con obras
de música barroca creada en el siglo XVIII en la misiones
de Chiquitos, Bolivia. El primero se llevó a cabo el 15 de
mayo en la Parroquia de Nª Sª de Aránzazu, San Fernando, ante una concurrencia que llenó totalmente la enorme
iglesia. Actuaron Enrique Rimoldi en órgano, un cuarteto
de cuerdas, un cuarteto vocal y el coro de cámara de Ars
Hungarica, dirigidos por Sylvia Leidemann. Además, en
el excepcional órgano Cavaille-Coll de la iglesia, Enrique
Rimoldi también interpretó obras de J.S. Bach, Händel y
Alfred Hollins.
El 16 de mayo se realizó el 2º concierto, en la preciosa sala
del Museo Nacional de Arte Decorativo con un programa
más completo. Este
concierto contó con
el auspicio de las
embajadas de Suiza y de Hungría,
en homenaje a los
misioneros jesuitas
suizos y húngaros
que tuvieron una
actuación muy destacada en el siglo
XVIII en SudaméEn el hermoso salón del Museo
rica y en especial en
Nacional de Arte Decorativo
la zona de Chiquitos. Entre segmentos musicales, Isabelle Petersen, agregada
cultural de la embajada suiza y Miklós Székásy, presidente
de Ars Hungarica, leyeron comentarios de interés sobre las
formas musicales desarrolladas en la zona, los motivos del
origen barroco de la música, en general anónima aunque
muy elaborada, los instrumentos utilizados y en especial
la actuación del arquitecto-músico jesuita suizo Martin
Schmid y el cientíﬁco jesuita húngaro, Ferenc Éder. Los
segmentos musicales incluyeron dos obras corales, luego
partidas y minuets para conjunto instrumental, obras para
clave, sonatas para dos violines y continuo, versos para
instrumentos solistas, ﬁnalizando con una cantata de Domenico Zipoli y un magníﬁco Te Deum de autor anónimo
para coro, solistas vocales y conjunto instrumental. Los
solistas fueron Lara Mauro, Verónica Cánaves, Maico
Hsiao y Sergio Carlevaris, solista a su vez de la cantata
de Domenico Zipoli; como concertino actuó Roberto Rutkauskas, en arpa y órgano Federico Ciancio y en clave y
dirección Sylvia Leidemann, que transcribió y reconstruyó
muchas de las obras anónimas presentadas. En resumen: un
concierto original, didáctico y musicalmente exquisito, en
un ambiente reﬁnado y encantador.
Miklós Székásy

tórica. Es necesario recordar que la nación
húngara se organizó a partir del bautismo
de San Esteban, coronado primer rey de
Hungría, hasta el punto que quien tiene la
corona tiene el poder. Este es el motivo por
el que la Corona de San Esteban se encuentra
hoy en el Parlamento húngaro, porque le da
legitimidad para hacer las leyes.
2- La segunda modiﬁcación tiene que ver
con la unión entre dos personas: “La Corona protege la institución del matrimonio,
considerado como la unión natural entre un
hombre y una mujer y como fundamento
de la familia”.
Esta referencia retoma, en su espíritu, la
Declaración universal de los derechos del
hombre que, no obstante las presiones por
introducir la unión entre dos personas del
mismo sexo, es un texto de referencia para
todos los Estados. La nueva Constitución
húngara no pone en cuestión la unión entre
dos personas del mismo sexo pero no la
considera equivalente al matrimonio.
3- La tercera modiﬁcación tiene que ver
con la vida de todos los seres humanos antes del nacimiento: “Desde el momento de
la concepción, la vida merece estar protegida
como un derecho humano fundamental” y
“la vida y la dignidad son inviolables”, retomando en cierto modo el primer artículo
de la Carta Europea de derechos fundamentales: “La dignidad humana es inviolable.
Debe ser respetada y protegida”.

*
(*): Diputada del Parlamento Europeo y portavoz

de la Fondation de Service politique (París)
Fuente: www.libertepolitique.com - Traducción al italiano y resumen Benedetta Cortese del
Observatorio Internacional Cardenal Van Thuan.
Traducción del italiano Carmen Álvarez. ZENIT,
El mundo visto desde Roma, Agencia de Noticias
26.5.011. Agradecimiento Gábor Becske

Discurso de
Susana Lajtaváry

“Que otros se jacten de las
páginas que han escrito; a
mí me enorgullecen las que
he leído”.

Acto de conmemoración de los
Héroes y Mártires húngaros (*)

Jorge Luis Borges

¡Visite la Biblioteca Húngara HKK!

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

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS del mes
JULIO - AGOSTO

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

JÚLIUS: 1. Emődyné Bernáth Anikó (MO) - 2. Simone Pali
- 3. Alitisz Hiriart Mª Constanza / Lomniczy József - 5. Papp
István / Petőcz Tibor - 7. Gorondy-Novák Gábor / Tass Attila
- 10. Domínguezné Remete Andrea - 12. Jánszky László /
Kemény Krisztina / Mihályfyné Mazzoleni Zsuzsi - 13. Bobrik György - 14. Francisconé Balthazár Mártha / Giménez
Omarné Mabel / Honﬁné Rajczy Katalin / Lányi Dóri / Máthé
Zsuzsi (Cba.) - 17. Lomniczy Melinda - 18. Petőcz Éva / Zaha
Ilona - 19. Becske Theo (Kalifornia) / Dőryné Széchényi
Ilcsi - 20. Zombory Andrea - 22. Farkas Cecília / Mocskos
Eduardo Tibor / Szilvássy Tamás - 23. Jakab Nándorné Terek
Zsóﬁ / Papp Mátyás - 24. Benkő Cili / Giménez Gabriela - 26.
Léder Elizabeth (öo) / Moránné Rebechi Eva / Pejacsevich
Alexis / Szilágyi Péterné Analy - 28. Jeszenszky Márta (Sp.
o.) - 29. Lorenz Luisa (öo) / Novák Edith (öo) - 30. Luraschiné
Földényi Judith Csutka (Ausztria)
AUGUSZTUS: 3. Francisco Eduardo Pancho - 4. Alitisz
Constantino / Benkő Sanyi / Móriczné N. Marika - 5. Horváth
Éva - 6. Amoretti Susana (öo) - 10. Gröber Diana / Trefán
Erzsi / 11. Kolb Sofía / Kraftné Falvy Márta (öo) / Mihályfy
Kinga / 12. Káli Mátyás András / Mitchell Carolina / Schirl Pál
- 13. Fóthy Zsóﬁa / Rossignolo María (öo) - 14. Tóth András
- 15. Giménez Betiana / Proasi Esteban - 16. Horogh Adrián
/ Süllős Lajos - 17. Berkó Katalin / Kerekes Ágnes / Tóth
Endre / Zombory István - 18. Zaháné Lomniczy Alexandra
- 19. Horogh Adalberto (h) - Zuruetané Tóth Mónika - 20.
Gosztonyi Imre / Lányi András / Szilvássyné Makkos Erzsi
- 21. Rimanóczy Ádám - 23. Gubareffné Hann Gerda - 25.
Emődy András (MO) - 26. Magyar Krisztina / Máthé Judit
- 29. Haller Mátyás / Leővey Katalin (USA) / 30. Holzmann
Éva / Honﬁ Krisztina / Papp Gábor - 31. Filipánics Albert /
Németh Daniel
Isten éltesse az ünnepeltjeinket!

Algunos se han indignado por esta vuelta
al orden moral. ¿Debemos deducir que el
orden humano es un orden amoral? ¿Es
euroincompatible la nueva Constitución
húngara? - se preguntan sus opositores.
Si no lo fuese, entonces quiere decir que
todos los textos de referencia son letra
muerta, considerando que la Unión Europea
se ha construido a partir del respeto a los
derechos del hombre, cuya universalidad
está expresada en la Declaración de los
Derechos del hombre de 1948, reconocida
como patrimonio común de la humanidad,
y no sobre derechos abstractos y subjetivos
revindicados sin referencia a un patrimonio
común.
Cierto, la decisión pertenece a los legisladores. Pero éstos votan por nosotros. Callar
sería una irresponsabilidad por nuestra parte.
Las leyes afectan a todos. Es nuestro deber
reunir a nuestros diputados y senadores para
decirles que respetamos nuestros principios
fundamentales. 

¡Feliz cumpleaños!

(Saludo protocolar)
Desde chica asisto todos los años a esta
conmemoración. Pero siempre parada de un
costado junto con los scouts, escuchando los
discursos de las demás personas. Este año me
toca a mí estar en este lugar y tratar de explicar,
no tanto a los adultos, porque ellos ya lo saben,
sino más que nada a los jóvenes, que vienen
aquí año tras año y tal vez no lo sientan, cuál
es el sentido de esta conmemoración.
Nos reunimos aquí todos los años para recordar con profundo respeto y admiración a todos
los soldados y civiles húngaros que cayeron en
batalla y que dieron su vida por una Hungría
libre e independiente. Los héroes que conmemoramos hoy lo dieron todo sin pedir nada a
cambio. Nunca dudaron en arriesgarse a perder
todo por su patria. Un poco avergonzada pienso
que mientras nosotros a veces nos quejamos
porque hace frío, algunas veces hasta llueve y
estamos acá parados en pollera y pantalones
cortos, estos héroes de guerra pasaron por cosas terribles y siempre aceptaron su destino y
lucharon por esta cultura que aún hoy, a pesar
de todos los golpes recibidos, sobrevive. Es
gracias a ellos que nosotros estamos donde
estamos.
Hoy, muchos años más tarde, nos toca una
tarea más fácil: no debemos luchar con armas
y bombas contra un enemigo que nos quiere
oprimir; debemos luchar con nuestro saber,
debemos luchar con nuestro idioma y con
nuestra cultura.
El verdadero homenaje a estos héroes de
guerra es continuar con lo que ellos empezaron
y nunca olvidar la razón de su lucha.
Al mismo tiempo, nosotros también debemos sentirnos homenajeados, porque entre
tantas personas en el mundo nosotros fuimos
elegidos para llevar a cabo esta tarea. Y esto
no lo tenemos que sentir como una carga,
sino más bien como un don, que no muchas
personas poseen. El futuro de esta cultura está
en nuestras manos, ¡y no depende de nadie
más que de nosotros mismos que la llama que
nuestros héroes de guerra encendieron nunca
se apague!
(*) Paredón de los húngaros, Cementerio Alemán de
la Chacarita, (29.5.2011)
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NOS ESCRIBEN

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

Estimados Amigos:
El 10 de junio mi hijo Ignacio recibió
su uniforme de Cadete de la Fuerza Aérea
Argentina (Escuela de Aviación Militar).
Hoy, en sus ojos
contemplé su
fortaleza y el
espíritu de un
futuro “halcón”.
¡Bienvenido a
la Cuna de los
Guerreros del
Aire! Que lleve
el uniforme con
orgullo, por lo
Ignacio Filipánics
que éste representa.
Mihály Filipánics, Córdoba
Nuestro amigo Misi fue oﬁcial aeronáutico, carrera amada que tuvo que abandonar hace unos años por haber perdido
una pierna en un accidente. En el año
2000, vistiendo su uniforme de aviador

argentino, representó a la Fuerza Aérea
Argentina en Hungría. En un pequeño
cofre, entregó su Brevet de Aviador y las
insignias de Veterano de Malvinas, devolviendo en ese gesto su padre a su tierra
natal. Hoy compartimos su orgullo por su
hijo, ¡y los felicitamos de corazón!

Estimados Amigos:
Fui designado Embajador Global de
Cáncer para la Argentina por la American Cancer Society. Así viajé a Nueva
York para una capacitación (Advocacy
Training), con vistas a la Asamblea de
Naciones Unidas sobre enfermedades no
transmisibles (ENT), que se celebrará en
septiembre.
Siento un enorme orgullo por esta designación, ya que es un verdadero regalo
participar en este entrenamiento y una
enorme responsabilidad contribuir con
un grano de arena a un mundo posible:
sin cáncer y con menos dolor... Lo que

nos da verdadera felicidad es poder
hacer algo por los otros y para mejorar
este mundo. Así sentiremos que estamos
mucho más hermanados de lo que a veces
nos permitimos creer. Sólo necesitamos
compromiso, entrega, responsabilidad - y
abrir nuestro corazón.
Péter Czanyó
Fundación Pacientes
de Cáncer de Pulmón
Hace 8 años, Péter fue diagnosticado
y operado de cáncer de pulmón, lo que
le cambió radicalmente la forma en que
miraba el mundo y en especial dentro de
sí mismo.

Para pensarlo…

O tempora, o mores… (*)
"En el siglo XVIII se cultivó una creencia venida de muy lejos, que subsistió
hasta bien entrado el siglo XX: la de
considerar que la sabiduría y la experiencia mejor decantadas eran atributos
predominantes del hombre de más
edad. Para nuestros días, por un lado la
expectativa de vida se ha ensanchado,
pero, por el otro, el valor de la vejez ha
sufrido una merma tan pronunciada que
roza el desprecio. Se vive más, pero se
signiﬁca menos".
Santiago Kovadloff
(La Nación)
(*) Marcus Tullius Cicero: Catilinam orationes 1:2

De tal palo, tal astilla...

Ladislao Paál, Alejandro Demes, Edith
Haynal de Gorondi, Catalina Zólyomi,
Andrés Grabner, Eugenio Papp, Andrea
Zombory, Susana Kesserű de Haynal,
Isabel Rácz de Papp, Catalina Kemenes
de Zombory, Andrea Belánszky Demkó
de Lindqvist
Vocales suplentes: Inés Kerekes, Elena
Siraky de Németh, Mª Paula Pejacsevich
de Lomniczy, Esteban Grabner, Cristina
Patuel de Zöldi
Com. Revisora de Cuentas: Sofía Terek,
Julio Egey, María Micsinay de Benedek
Tribunal de Honor: Juan Honﬁ, László
Molnár, José Lomniczy

Como lo anunciamos, tuvo lugar, en
una importante gestión cultural organizada por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, la muestra de arte
MIXTURAS en el Centro Cultural Recoleta, del 13 de mayo al 5 de junio. Los
artistas húngaros que participaron fueron
Anikó Szabó y Ladislao Magyar. Habló
Brillante inauguración con mucho público en el
Centro Cultural Recoleta, el 13 de mayo pdo.

Comunicado

Eva Szabo, presidenta de la Federación
de Entidades Húngaras de la República
Argentina (FEHRA), se hará cargo de
la presidencia del Club Europeo a partir
del 1º de agosto. A tal efecto, habrá un
acto en su honor en la embajada de Hungría el 25 de agosto (por invitación). ¡Le
deseamos un mandato pleno de éxito!

Tesoros de la
arquitectura húngara

Exposición de una colección del arquitecto Antonio Balogh-Kovács de
reproducciones fotográﬁcas: castillos,
iglesias, monasterios de Hungría.
Vernissage: Viernes, 22 de julio, 19 hs.
Lugar: Mindszentynum (ver volante
adjunto y calendario p. SP4)

- ¡y sigue el frío!

CHUCRUT COMO EN ESTRASBURGO
Preparación

Chucrut
1,5 kg
Papas
6 medianas
Panceta ahumada
6 fetas
gruesas de 1 cm
Carré de cerdo ahumado 700 gr
Salchichas tipo
alemanas (knack)
6u
Aceite de girasol
50 cc
Cebollas
2u
Ajo
1 diente
Laurel
1 hoja
Vino Riesling
100 cc
Fondo de ave
250 cc
Bayas de enebro
10 u
Clavos de olor
2u
Sal y pimienta
c/n

Presidente: Esteban Zombory
Vicepresidente ejecutivo: Matías Lomniczy
Vicepresidentes: Martín Zöldi, Esteban
Papp, Alexandra Lomniczy de Zaha
Secretario: Alejandro Zaha
Prosecretario: Nicolás Kerekes
Tesorero: Francisco Demes
Protesorero: Isabel Bernáth de Papp
Mayordomo: Emma Göndör de Tóth
Mayordomo suplente: Magdalena Paál
Asesor legal: Constantino Alitisz
Vocales: Nicolás Szentiványi, Eduardo
Bonapartian, Susana Benedek de Lajtaváry, Beatriz Graul de Bonapartian,

MIXTURAS. El Arte, las Colectividades y sus Artistas

EL RINCÓN DE MAUSI

Ingredientes

Los cargos y nombres que ﬁguran en negrita forman parte de
la Comisión Directiva (Vezetőség). El Consejo Directivo
(Választmány), además, se complementa con los demás
cargos.

Blanquear el chucrut por algunos segundos en agua
hirviendo. Lavar varias veces el chucrut. Cuanto más
se lave menos ácida (y salada) será la preparación.
Prensar el chucrut para eliminar el exceso de agua. En
una cacerola saltear la cebolla con el aceite de girasol,
luego agregar el chucrut así como también una bolsita
de gasa conteniendo el diente de ajo, el laurel, los
clavos de olor y las bayas de enebro. Agregar el vino
Riesling y dejar reducir un poco, luego incorporar el
fondo de ave. Condimentar y tapar. Dejar cocinar a
fuego bajo por 1 hora.
Revolver el chucrut e incorporar la panceta y el carré
de cerdo. Dejar cocinar nuevamente por 30 minutos
más. Pelar las papas y colocarlas dentro de la cacerola
para que se cocine todo junto.
Si hiciera falta, en algún momento de la cocción se
puede agregar agua a medida que se va cocinando.
Cocinar en agua hirviendo las salchichas. Servir el
chucrut acompañado de la guarnición.

Eva Szabo, presidenta de FEHRA, ante una
obra del expositor Ladislao Magyar

Claudio P. Massetti. Director del Centro
Cultural, seguido por el Lic. Claudio
Avruj, Director de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. El acontecimiento fue un
hito por el aporte que desde el arte hacen
las colectividades que conviven en la Argentina y que contribuyen al mosaico de
pluralidades de la Argentina. Los artistas
de 46 colectividades entendieron la propuesta y decidieron dejar su impronta.
(Fotos y datos de Nándor Jakab).

El Castillo de Vajdahunyad - ¡sujetado bien ﬁrme!
En el marco de la
peculiar exhibición
veraniega de arte contemporáneo y con la
participación de unos
25 artistas de la Unión
Europea, se completó
en Budapest la “escultura-instalación”
minimalista del artista
ﬂorentino Mimmo Roselli, conocido como el
escultor de las líneas:
Anclaje, en el lago del
Parque de la Ciudad
(Városliget).
(Ver antecedentes y detalles en nuestro Nº de abril 2011).

esgrima hungária
Úl�mas novedades
Los días 14 y 15 de mayo,
la Federación Mendocina de Esgrima fue la
encargada de llevar a cabo
la 2ª Prueba Nacional de
Mayores. Los tiradores del
Club Hungária que obtuvieron medalla
fueron:
- en la especialidad de sable, Esteban

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

Gavajda, con una 3ª ubicación, y
Compilado por
Henriette Várszegi
- campeón con su 1º
puesto: László Gáspár (foto), compitiendo en espada.
¡Felicitaciones!
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Július 22, péntek, 18 óra: Balogh-Kovács Antal fotótárlatának nyitása, stílszerű zenei aláfestéssel. Nyitva hétfő-péntek 10-16 óra között.
Körülvezetés magyarul foglalható Dombay Jenővel 4797-2430. Mindszentynum
Július 24, vasárnap, 12 óra: Mise. Kosaras ebéd. Mindszentynum
Július 29, péntek, 20 óra: Tárlatzáró gálavacsora, operaénekesekkel.
Költségmegtérítés $150.- Club Europeo tagoknak 20% engedmény.
Foglalás: Paál Magdi 4864-7570, 15-51142033, Carlos Tilli 4831-6578.
Mindszentynum
AUGUSZTUS
Augusztus 6, szombat, 18 óra: Kiscserkész beszámoló. MIK. Hungária
Augusztus 7, vasárnap, 17 óra: Ars Hungarica: Budapesti Szent Efrém
férﬁkórus (Bubnó Tamás karnagy), Morón nőikórus, klarinét, vonóskvartett és orgona. Liszt Ferenc, František Kramář és Antonín Rejcha
művekkel, a magyar és cseh nagykövetségek támogatásával. Belépés
ingyenes. Aránzazu templom, Constitución 960, San Fernando
Augusztus 9, kedd, 19.30 óra: Ars Hungarica koncert a lengyel EUelnökség tiszteletére: Budapesti Szent Efrém kórus (Bubnó Tamás
karnagy), magyar és lengyel zeneszerzők műveivel, a magyar és lengyel nagykövetségek támogatásával. Belépés ingyenes. Centro Naval,
Florida 801, Buenos Aires
Augusztus 12, péntek, 20 óra: Koncert - Budapesti Szent Efrém férﬁkórus. Mindszentynum
Augusztus 20, szombat, 20.30 óra: Regös cena-show, vendégegyüttessel. Hungária. Kizárólag előzetes asztalfoglalással aug. 17-ig: 47948990. Belépő (vacsora és utóétel, ital nélkül) $ 70.- Hungária
Augusztus 21, vasárnap, 12 óra: Szent István mise. Ünnepi ebéd.
Mindszentynum
Augusztus 27, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör. Lajtaváryné Benedek
Zsuzsanna: Magyar nyelv szépségei. Tea. Szent László Iskola
MÁRAI (A gyertyák csonkig égnek):
„Az emberek semmire sem vágynak
úgy, mint önzetlen barátságra.
Reménytelenül vágynak erre.”
(Kassa, 1900.IV.11 - San Diego, 1989.II.22)

BOLDOG BARÁTOK NAPJÁT!

Július 20

A „MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ” állandó naptára:
www.mindszentynum.org
Szentmisék dátumai a fenti Eseménynaptárban

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

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
Consejero: Gyula Barcsi

Secretaría argentina:
embajadadehungria@arnetbiz.com.ar

Cónsul: Judit Házi
Consulado:
Virrey del Pino 4045
(C1430CAM) Bs. As.

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

consulate.bue@kum.hu

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

¡Aprenda idiomas!

húngaro e inglés
María M. de Benedek: 4799-2527
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

ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 10

Viernes, 22 de julio, 18 hs.: Vernissage de la exposición fotográﬁca en
recordación del Arq. Antonio Balogh-Kovács, con ambientación musical
de la época. Abierta lu-vie 10-16 hs. Solicitar visitas guiadas Lic. Carlos
Tilli 4831-6578 o Arq. Jenő Dombay 4797-2430. Mindszentynum
Domingo, 24 de julio, 12 hs.: Misa y almuerzo comunitario “a la canasta”.
Mindszentynum
Viernes, 29 de julio, 20 hs.: Cena-show de gala, con cantantes líricos.
Bonos-contribución con adquisición anticipada $150.- Descuento Club
Europeo 20%. Reservas: Magdi Paál 4864-7570, 15-51142033, Carlos Tilli
4831-6578. Mindszentynum
AGOSTO
Sábado, 6 de agosto, 18 hs.: Audiovisual campamento lobatos. MIK
- Hungária
Domingo, 7 de agosto, 17 hs.: Concierto de Ars Hungarica: Coro masculino
Szent Efrém, de Budapest (Dir. Tamás Bubnó), Coro femenino de Morón,
cuarteto de cuerdas, clarinete y órgano. Obras de Ferenc Liszt, František
Kramář y Antonín Rejcha. Auspician Embajadas de Hungría y Rep. Checa.
Entrada libre. Parroquia Aránzazu, Constitución 960, San Fernando
Martes, 9 de agosto, 19.30 hs.: Concierto de Ars Hungarica en homenaje
a la presidencia de Polonia de la UE: Coro masculino Szent Efrém, de
Budapest (Dir. Tamás Bubnó). Obras de compositores húngaros y polacos.
Auspician Embajadas de Hungría y de Polonia. Entrada libre. Centro Naval,
Florida 801, Capital
Viernes, 12 de agosto, 20 hs.: Concierto del Coro masculino Szent Efrém
de Budapest. Mindszentynum
Sábado, 20 de agosto, 20.30 hs.: Cena-show del grupo Regös, con conjunto
invitado. Reservas hasta el 17 de agosto: 4794-8990. Derecho a show, cena
con postre (sin bebida) $ 70.- Hungária
Domingo, 21 de agosto, 12 hs.: Misa San Esteban. Almuerzo festivo.
Mindszentynum
Sábado, 27 de agosto, 16 hs.: Círculo Literario. Conferencia en húngaro:
Arq. Susana Benedek de Lajtaváry sobre el idioma húngaro. Colegio San
Ladislao

¿Qué decir sobre la amistad?

Amigos son aquéllos que
siendo tan distintos
nos entienden tanto…

Domingos 10.30 hs.:

EN CHACO, CNEL. DU GRATY
HORA HÚNGARA (en castellano)
“Costumbres de nuestra Identidad”
FM 103.7 Mhz www.senderofm.com.ar

Sábados 12.30 a 13 hs.:

20 DE JULIO:
¡FELIZ DÍA DEL AMIGO!

AUDICIÓN HÚNGAR A
AM-860 Radio DIGITAL
www.digital860.com.ar

playland park

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

Minden hó 3. vasárnapján, magyarnyelvű szolgálat de. 11 óra
www.lacruzdecristo.com.ar
cvhefty@yahoo.com.ar

www.furlong-fox.com.ar

CALENDARIO JULIO-AGOSTO 2011

HUNGRÍA EN LA RADIO:

A Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet:

Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones
Viajes Personales
Turismo Joven
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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!
La mayoría de las enfermedades
tumorales pueden ser prevenidas.

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN
DE SEPTIEMBRE:

+36 30 8148331

(fecha tope para recibir
material y/o datos
a publicar)
Tel.Fax: (54-11) 4711-1242
amh.argentina@gmail.com

En su gran mayoría,
¡son también curables!
www.celladam-cellut.org
cellut@gmail.com

HRG Argentina

www.hrgworldwide.com

SUSANA SEBESS

+36 30 8148307

10 de agosto de 2011

Restaurante CLUB HUNGÁRIA
Pasaje Juncal 4250, Olivos

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

Concesionario R. Omar Giménez
Abierto todas las noches, excepto lunes.
Sábados y domingos almuerzo y cena.

Reservas al: 4799-8437 y 4711-0144

CLUB HUNGÁRIA

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

Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos
4799-8437 4711-0144
PRESIDENTE: ESTEBAN ZOMBORY
ez1955@gmail.com

Reuniones de la Comisión Directiva:
Los 1os. y 3os. 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

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES,
HERRAMIENTAS DE CORTE
Y DISPOSITIVOS
Web: http://www.turul.com.ar
Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160
(B1646DAV) SAN FERNANDO
Prov. de Buenos Aires - Argentina

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

E-mail: contacto@turul.com.ar

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

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
amh.argentina@gmail.com
http://epa.oszk.hu/amh
http://efolyoirat.oszk.hu/amh
www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

