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Képíró per - felmentő ítélet
MOTTÓ: „A második világháború végén kialakult politikai körülmények 

döntötték el, hogy csak a legyőzött ellenfél bűncselekményei 
kerülhetnek kivizsgálásra.”

(Norman Davies, Europe East and West, London 2007)

„Nem jogerősen felmentette a háborús bűntett 
vádja alól a Fővárosi Bíróság Képíró Sándor volt 
csendőr századost. A 97 éves Képírót az ügyész azzal 
vádolta, hogy 1942. január 21.-23. között, egy újvidéki 
razzia során az egyik járőrcsoport parancsnokaként 
közreműködött ártatlan civilek törvénytelen kivégzé-
sében. Az ítélet-hirdetés hatalmas érdeklődés mellett 
zajlott, a magyar mellett a nemzetközi sajtó is képvi-
seltette magát. Képírót a mentők hozták be a bíróság 
épületébe, mert kórházban volt, és a tárgyalóterembe 
is infúzióra kötve érkezett. Az utolsó szó jogán pszi-
chológusa úgy tolmácsolta szavait: »Ártatlan vagyok, 
soha nem öltem, nem raboltam, a hazámat szolgáltam. 
1996-ban azért tértem haza, mert Magyarország 
nélkül számomra nincs élet.« A felmentő rendelkezés 
kimondása után a bíró szavait hatalmas taps fogadta. 
A rendelkezés mellett a bíróság azt a döntést hozta, 
hogy a csaknem 4,5 millió forintos perköltséget a 
magyar államnak kell megfi zetnie. Képírót ezután 
egészségi állapota miatt kivitték a teremből. A tár-
gyaláson jelen volt a jeruzsálemi Simon Wiesenthal 
Központ igazgatója, Efraim Zuroff, valamint Vladimir 
Vukcevic, a háborús bűnök kivizsgálásáért felelős 
szerb különleges ügyész. 2008-ban Vukcevic hivatala 
Zuroff-fal együtt kérte a Képíró elleni vizsgálat megin-
dítását. Zuroff az ítéletről azt mondta: megdöbbentő, 
hogy nem ítélték el Képírót, érthetetlen számára, hogy 
miért mentették fel, hiszen szerinte ez volt az egyik 
legegyértelműbb eset, amivel valaha foglalkozott. 
Vukcevic szintén döbbenetét fejezte ki.” (*)

*
Norman Davies mottóként idézett szavai értékét nö-

veli, ha kiegészül még néhány gondolatával: 
„Ötven évre a világ csak féloldalas információt kapott. 
A nürnbergi bíróság szót sem ejtett Sztálin bűneiről. 
Kelet-Európában minden elkövetett bűnt automatiku-
san a fasizmusnak tulajdonítottak. A náciüldözés fel-
virágzott, és még ma is virágzik. Kommunista bűnözők 
üldözése soha el nem kezdődött.”

A derék angol történész szorgalmas tanulmányozója 
Európa keletre felezett részének. Ez segíti őt megálla-
pítani, hogy valami nagyon nincs rendben a nyugati 
gondolkodásban. Addig rendben van, hogy a győztes 
viszi a zsákmányt, leteperi a vesztes fél asszonyait és 
megfi zetteti hadi kiadásait, majd elássa a csatabárdot. 
Ezúttal más is megtörtént: Nürnbergben kisajátították 
az igazságot. És a békét is, amennyiben bizonyos bűnök 
soha nem évülnek el. És a vesztesnek ártatlanjai sem le-
hetnek, erről szól a kollektív bűn kodifi kációja. A II.VH 
végén uralkodó „politikai körülmények” teremtették meg 
‚a nyertes mindent visz‘ törvényességét, ami az akkor 
kialakult és ma is fennálló világrend alapja. A mai ember 
három nemzedéken át ehhez teljesen kondicionálódott, 
tudomásul veszi, hogy vannak megtorolt bűnök és van-
nak megtorlatlan bűnök, és vannak továbbá büntethető 
ártatlanok, és vannak büntethetetlen bűnözők. 

A szóban forgó per poli-
tikai per volt. Valahol, va-
lamikor politikai döntés 
történt arról, hogy a hábo-
rús bűncselekmények ne 
évüljenek el, elkövetőit idő
végezetéig üldözni kell. 
El lehetne filozofálgatni 
azon, hogy mire utal a „há-
borús” szó, hiszen a háború 
a legsúlyosabb bűnnek, az 

emberölésnek az intézménye. Annak is tanúi voltunk, 
hogy - amikor már nem fegyveresek álltak szemben 
fegyveresekkel, tehát - a háború múltával követték el a 
fegyvertelenek legyilkolását. Ez a súlyosabb cselekmény 
nem lett nevesítve, nem is üldözték, mert ennek áldozatai 
csak a vesztesek voltak. 

Majd a háborús bűn fogalma változott, faji üldözések 
eseteire korlátozódott, ilyen alapon világméretben folyt 
az intézményes „náci” elkövetők felkutatása. A Képíró-
per ilyen vonatkozás beiktatásával jött létre. De térjünk 
vissza a hírre:

„Efraim Zuroff, a jeruzsálemi Simon Wiesenthal 
Központ vezetője botránynak nevezte Képíró Sándor 
felmentését. »Az ügyész tájékoztatott bennünket, hogy 
fellebbezést nyújtanak be az ítélet ellen« - mondot-
ta Zuroff, azt is megjegyezve, hogy Képíró Sándor 
továbbra is a háborús bűnösökről vezetett listájuk 
első helyén szerepel. »Ez a per a Simon Wiesenthal 
Központnak köszönhetően jött létre, amely 2006-ban 
információkat szolgáltatott Képíróval kapcsolatban 
a magyar hatóságoknak« - folytatta a 2005-ben el-
hunyt nácivadász nevét viselő szervezet vezetője. Ana 
Frenkel, a Wiesenthal Központ újvidéki (szerbiai) 
irodájának képviselője úgy vélekedett, hogy az ítélet-
ben »nincsen semmi váratlan egy olyan társadalom 
részéről, amely még nem érett meg arra, hogy szembe-
nézzen a múltjával«. »Első fokon meghozott ítéletről 
van szó, amelyet nem kommentálhatunk. Persze nem 
vagyunk vele elégedettek, és azt várjuk, hogy a magyar 
ügyész hivatala nyújtson be fellebbezést« - mondta 
Bruno Vekaric, a Háborús Ügyekben ítélkező Szerb 
Törvényszék szóvivője, akit a Tanjug szerb hírügynök-
ség idézett.”

Akik a per létrejöttében fáradoztak (egy jeruzsálemi 
magántársaság és egy dicstelenül kimúlt egykori győz-
tes állam képviselője) elérték céljukat, egy valamikori 
háború vesztes oldalának egy katonáját törvény elé 
állíttattak agg-korában azzal az igénnyel, hogy a ma-
gyar bíróság bűnössé nyilvánítsa, és zárja börtönbe. Ez 
részükre politikai igény.

A bírósági eljárásnak azonban 
nem a feljelentő igényének a kielé-
gítését kell teljesíteni, hanem mér-
legelni kell minden elébe tárt adat 
értékét és helyét a valóság tükrében. 
Dr. Zétényi Zsolt védőügyvéd arról 
érvelt, hogy 1. a bizonyítéknak hi-
telesnek, törvényesnek kell lennie; 
2. az adott bizonyítási eljárásnak 
teljesen zártnak kell lennie, azaz 
a jogi bizonyosság keretei között 

kell maradnia, elképzelésekre, eshetőségekre ui. nem 
lehet vádat alapozni. Szerinte „Az ügyész egy víziót 
vázolt föl,vádiratában és perbeszédében egy elképzelt 
helyzetet tárt elénk, a bíróság azonban nem történet-
írással foglalkozik. Egyetlen kérdés lényeges: mit tett 
dr. Képíró Sándor, s mit tehetett volna másként, ha vele 
okozati összefüggésben történtek bűncselekmények.” 

Falvai ügyész arról beszélt, hogy a hadtestparancs-
nokság vezérkarnak küldött egyik jelentésében az ol-
vasható, hogy 20 zsidó elhagyta Óbecsét. Ezt Falvai úgy 
értelmezte: ennyi zsidót nem sikerült megölni. Zétényi 
doktor frappánsan „elképesztő gondolati ficam”-ról 
beszélt az ügyészi értelmezés kapcsán. Az ügyvéd ismét 
leszögezte: a razziának nem volt zsidóellenes célja, a 
razzia a partizánok ellen irányult, és a korabeli közfel-
fogás a partizánszimpatizánsok közé sorolt szerbeket és 
zsidókat.

►  Képíró Sándor, 
jobbra mögötte lánya Magdolna

Dr. Zétényi Zsolt 
védőügyvéd

EGYEDÜLLÉT – FELSŐFOKON
Régi igazság, hogy hosszú évek múlása az emberek 

és korosztályok emlékezetét is feledésbe borítja az utó-
dok agyában, hacsak külön események, körülmények 
nem gyújtják fel az érintett személyek memóriáját. Ez 
érvényes irodalmi téren is, mert ritka eset, hogy pl. egy 
Magyarországról szóló könyvre még évtizedek után is 
emlékezzenek, vagy idézzenek belőle későbbi korosztá-
lyok, különösen, ha nem tartalmaz izgalmas vagy erotikus 
részleteket. 

Ez jutott e sorok írójának eszébe, miután most, ki tudja 
hányadszor, Sisa István THE SPIRIT OF HUNGARY 
című, nagyszabású könyvébe beleolvasott. Ennek első 
kiadása még 1983-ban jelent meg 
a kanadai Rákóczi Alapítvány jó-
voltából, amit több kiadás követett 
az USA-ban egészen 2002-ig, 
amikor a mű életpályája bezárult 
a III. kiadás 4. nyomásával. Ilyen 
tartós sikerre nem volt még példa 
az emigráció történelmében sem-
milyen más műnek, amelynek 
emléke csupán a hosszú életűek 
agyában maradt meg. Beleértve 
természetesen a könyv szerzőjét. 

Sisa Istvánnak azonban volt egy másik, mégpedig 
világraszóló teljesítménye is, mikor egy általa meg-
szervezett kis csoport 1956. november 18-án felküzdötte 
magát a New York-i Szabadságszobor fáklyájához, ahová 
kitűzték az amerikai és magyar zászlókat mintegy a 
Szovjetunió felé szánt tiltakozásul a magyar szabadság 
eltiprása ellen. Akciójuk egynapos világszenzációt kel-
tett. Tettük Jefferson szavaira emlékeztetett: „A szabad-
ság fáklyáját időnkint, ha vérrel is, meg kell öntözni: a 
hazafi ak és tirannusok vérével.”

A sors különös rendeltetéseként Sisa István, élete 94. 
évéhez közeledve még mindig él, nagy egyedüllétben, 
miután múlt év novemberében 67 évi boldog házasság 
után elvesztette örökhűséges hitvesét, szül. Tóta Er-
zsébetet. Azóta egyedül maradtan várja saját sorsát a 
virginiai Smith Mt. Lake Bellavista nevű szigetén épített 
otthonukban.

Egyedüllétét mi sem ábrázolja hűbben, mint az a tény, 
hogy elhunyt nejének sírját csak akkor látogatja meg a 
helyi temetőben, ha akad valaki, aki elviszi őt oda, mert 
magas kora miatt a hatóság már korábban elkobozta saját 
autóját. Helyi közúti közlekedés hiányában, Sisa István 
így él elszigetelve a külvilágtól, úgyszólván minden 
barátját elveszítve azáltal, hogy túlélte őket… De leg-
nagyobb fájdalma és vesztesége elhunyt hitvese, Erzsébet 
maradt…                                                                  A.E.

A helybeli magyar közösségből többen gondolunk 
szeretettel és tisztelettel Sisa Istvánra. A Spirit of Hun-
gary a HKK könyvtárból kikölcsönözhető. Eladásra is 
maradt még néhány példány. Magyarul már nem olvasó, 
de angolul tudó utódok és barátok számára kiválóan 
alkalmas ajándék. 
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Nem semmittevés, esetleg 
sportos élet vár ott, hanem jó 
lehetőségek kapcsolataink kölcsönösen 
előnyös erősítésére. Norvégia a következő 
4 évben több mint 150 millió euróval tá-
mogatja Magyarország felemelkedését, 
emellett sok diákjuk vesz részt nálunk 
az orvosi vagy az állatorvosi képzésben, 
elég jelentős a kereskedelmi forgalmunk 
is, és sokkal több norvégot szeretnék 
látni a hazai fürdőkben, városainkban, 
szanatóriumainkban. Remélem, hogy 
ott több időm lesz az írásra, mint itthon, 
ahol a tanítás mellett számtalan meghí-
vás, társadalmi kötelezettség veszi el az 
ember idejét. Szeptember közepétől te-
hát már Oslóból küldöm tudósításaimat, 
kommentárjaimat.

Barátsággal
Jeszenszky Géza, Budapest

népek megbékélését. 1987-ben a Magyar 
Páneurópai Unió (MPU) egyik megala-
pítója volt. Közép-Európa iránti elköte-
lezettségét az a kevésbé ismert tény is jól 
mutatja, hogy a magyar mellett csehül és 
horvátul is beszélt. Ő volt a legelső, aki 
1988-ban több interjúban is a délszláv 
háborúk elkerülhetetlenségéről beszélt.

Végtelen tiszteletet érdemel Magyar-
országon, mert az az ember volt, aki 
nemzetközi szinten messze a legtöbbet 
tette azért, hogy az 1956-os magyar 
forradalom ne kopjon ki a köztudatból.

Az Olvasó írja... 

...KÉPÍRÓ PER...                                Folyt. az 1. oldalról
Az a tény, hogy hosszú, évtizedes szünet után ma már 

csak féllábbal a sírban álló aggastyánok üldözésével lehet 
fenntartani a háborús számonkérés szabadalomszerű le-
hetőségét, arra mutat, hogy ennek ideje lejárt. Ennek a 
gondolatnak adott értelmet a Képíró-ügy kapcsán két 
magyarországi történész. Nyilatkozatuk az Index című 
internet folyóiratban jelent meg július 18-án, abból 
idézünk néhány mondatot:

Ungváry Krisztián történész szerint Képíró felelőssé-
ge jogilag nehezebben fogható meg, mint morálisan. Egy 
70 évvel ezelőtt történt eseményt lehetetlen az azóta eltelt 
évtizedektől, ill. a II.VH és a népirtások narratíváitól 
függetlenül megítélni. A háborús bűncselekményekben 
hozott ítéleteknek Ungváry szerint csak akkor lehet 
elrettentő ereje, ha azokat konzekvensen alkalmazzák. 
Amíg rengetegen élnek és virulnak olyanok, akik 1956 
után háborús bűncselekményeket követtek el, amíg nincs 
politikai akarat például Biszku Béla bíróság elé állítá-

sára, a Képíró-per pont a remélttel ellenkező hatást fog 
kiváltani: a kritikusok kettős mércéről fognak beszélni, 
miszerint a valódi bűnösök megússzák, miközben a 
cionista lobbi aggastyánokat állít bíróság elé. Ungváry 
szerint az 1943-44-es perben nem volt prekoncepció, 
a háború utáni népbíróságiban viszont igen, a politika 
azokra az ügyekre már rányomta a bélyegét.

Nem látja értelmét a Képíró-pernek a szintén törté-
nész Karsai László. Szerinte nem szabad „egy roska-
tag aggastyánt 70 évvel később ilyen, nem megfelelő-
en előkésztett, élő szemtanúkkal nem alátámasztha-
tó, hiányos korabeli és szinte nemlétező jelenlegi 
bizonyítékok alapján, egy megélhetési nácivadász 
hisztérikus önmutogatási és önigazoló vágya alapján 
perbe fogni”.

A per oka Karsai szerint nem az, hogy az ügyész-
ség talált egy bizonyíthatóan tömeggyilkos háborús 
bűnöst. Mint mondja, az ügyet a Wiesenthal Központ 
pörgette túl, hogy legitimizálja a saját létezését a ma-

gánfi nanszírozói felé. Izrael, ahol évtizedekig központi 
kérdés volt a bűnösök felelősségre vonása, rég felha-
gyott az erőfeszítéssel. A pert nem lehetett volna jobban 
előkészíteni: az alapvető bajnak Karsai azt tartja, hogy 
a tényleges, legkomolyabb vizsgálatot lefolytató ma-
gyarországi (1942-44-es) vizsgálati anyag hiányzik, és a 
szerbiai hatóságtól sem kaptak segítséget az ügyészek.
A tanúvallomások, bizonyítékok, dokumentumok túl-
nyomó része már nem fellelhető.

„1945 után Délvidéken sokakat kikértek, megkaptak, 
halálra ítéltek, nem lehet mondani, hogy nem nyerték 
el a főbűnösök a büntetésüket - mondja a történész. 
- Csakhogy Zuroffnak pont most kellett valamit fel-
mutatnia. Őszintén kívánom, hogy hagyja már abba, 
amit csinál, hogy ilyen módszerekkel, ilyen csekély 
bizonyító anyag birtokában próbál embereket meg-
hurcolni. Ezt senkivel, egy volt csendőrtiszttel sem 
lehet megtenni.” 
(*) MTI július 18-i jelentés nyomán. Részlet. Fotók: Hering József

98 éves korában meghalt Habsburg Ottó
Kérésére szívurnáját a Pannonhalmi Főapátság altemplomában helyezték el

A II.VH éveit a 
Habsburg család 
Amerikában töltöt-
te - hála Roosevelt 
elnök nek.  Habs-
burg Ottó, az utol-
só magyar király 
és osztrák császár 

legidősebb fi a az elpusztított Európába 
érkezett vissza; nem volt sem otthona, 
sem pénze. Íróként, rovatvezetőként 
és előadóként kezdte újra életét. 1951-
ben elvette Regina szász-meiningeni 
főhercegnőt (1925-2010), akitől öt lá-
nya és két fi a született. 1961-
ben, ünnepélyes nyilatko-
zatban lemondott trón-utód-
lási igényéről, megkímélve 
gyermekeit a száműzetéstől. 
Jövőjét a Páneurópai Unió-
ban és - képviselőként -
a bajor CSU strasbourgi 
európai parlamenti képvi-
selőségében látta. Itt zárta 
le politikai pályáját, a 15 or-
szágot egyesítő Európai Unió 
legidősebb képviselőjeként.

A legerőteljesebben szor-
galmazta a közép-európai 

Kedves Zsuzsó!
Képíró Sándor felmentése 

kapcsán néhány megjegyzés: 
Nekünk itt, Argentínában volt szeren-
csénk már vagy 50 éve megismerni 
Képíró Sándort. Itt született gyermekei 
közösségünk tagjaiként nőttek fel. Mint 
nekünk is általában, neki is rengeteg 
hibáját, emberi gyarlóságát lehetne itt 
felsorolni... de ennyi évi ismeretség után 
nyugodtan megállapíthatjuk, hogy nem 
volt sem tömeggyilkos, sem védtelen 
embereket kiraboló alkat. Mint Magyar-
országon megjelent cikkekben is meg-
állapítják - mivel az egész Hitler-korabeli 
korosztály már kihalt (Simon Wiesenthal 
is) - a Wiesenthal központ feleslegessé 
vált. Mai üzemeltetői ez ellen küzdenek, 
megélhetési okokból. Ezért is pazaroltak 
ennyi időt és pénzt erre a perre, amelynek 
- azon a tényen kívül, hogy Képíró Sándor 
is szolgálatban volt akkoriban Újvidéken 
- semmi más kézzelfogható alapja nem 
volt. Ezt állapította meg a bíróság is.

Kiss Péter
---

Kedves Zsuzsó!
Szűkebb körben már híre ment, de a na-

pokban megérkezett agrément birtokában 
immár publikus: szeptembertől Norvé-
giában képviselem Magyarországot. Ha 
ez nem is olyan jelentős ország, mint az 
Egyesült Államok, de számos ok miatt a 
külügyi vezetés ajánlatával élve ezt vá-
lasztottam. Norvégia nemcsak gyönyörű, 
de becsületes emberek által mintaszerűen 
kormányzott ország. 

Seszták Ágnes:

Fájdalmas rendcsinálás
Orbán Viktorról azt mondták ellenfelei, 

hogy a rendcsinálás ígérete csak blöff, 
mert nincs is rá szükség. Az emberek 
ösztönösen fáznak a rendhez kapcsolódó 
intézkedésektől.

A liberális sajtó évekig gúnyolta a rend-
pártiságot. Nem is volt ezzel baj, elvégre 
a legvidámabb barakkal dicsekedni leg-
alább olyan, mint azzal, hogy nálunk 
ugyan szocializmus volt, ami igazából 
egy slampos diktatúra. Kijátszható, be-
csapható. Társasjáték, amelyben a min-
denható Párt becsukta a fél szemét, és 
hogy csendben maradj, nem nézte a ke-
zedet. Az összekacsintás magával hozta a 
törvények semmibevételét, a kiskapukat, 
a rendre törekvés zátonyra futtatását, 
az állam becsapását, kihasználását, az 
egyéni utak tömegessé válását. Nálunk 
104-féle módon járt nyugdíj, és számo-
latlanul lehetett a tanácsoktól, később az 
önkormányzatoktól pénzt kunyerálni vagy 
korkedvezményesen nyugdíjba menni, 
mint az erőszakszervezet képviselői. 
Az egész kádári rendszert külön alkuk 
működtették, ahol az államot fejni, meg-
lopni az életrevalóság jele volt. Adót 
csalni, korrumpálni, a gyárat hazahordani 
szabad, főállásban dolgozgatni muszáj 
volt, másodállásban, feketén, a belet ki-
lógatva meg kötelező. 

A rendszerváltás semmiféle megváltást 
nem hozott, ellenben kettészakította az 
országot. Egyik része gazdagodva építeni 
kezdte a piacgazdaságot, a másik minden-
fajta tőke nélkül alkalmazott lett, vagy el-
vesztette az állását, vagy rokkantnyugdíjas 
lett, tovább hizlalva a feketegazdaságot. 
A tömeges munkanélküliség tömeges se-
gélyezésre szorította az aktuális kormány-
zatot, ami ment, ameddig a kölcsönökből 
futotta. A régi refl exek pedig tovább éltek, 
az ingyenesség, az egyéni vagy csoportos 
kiváltságok megszüntetésére a Gyurcsány-
kormány tett ugyan kísérletet, de az ország 
erkölcsi szétesését, az érdekek erőszakos 
nyomulását nem állította meg.

A Fidesz kétharmados győzelme ennek 
ellentmondásaival kezdte a kormányzá-
sát. A magyar választó belátta, hogy így 
nem mehet tovább, változásokat akart, 
de nem az ő kárára. Legyen rend, de 
én ne járjak rosszul! A Fidesz-kormány 
ezt azonban nem tudja garantálni, és 
sokszor erőszakosnak vagy keménynek 
tűnő cselekedeteivel már így is az utol-
só órákban van. Ha most nem sikerül a 
társadalmat átlendíteni a kádári diktatúra 
ballasztján, akkor soha nem leszünk az 
áhított nyugatias társadalom, stabil polgári 
demokrácia. 

A rendcsinálás fájdalmas, de szüksé-
ges. A kormány lépésről lépésére szün-
teti meg a kiváltságokat, felülvizsgálja 
a rokkant- és kiváltságos nyugdíjasok 
helyzetét, elszámoltatja, még ha lassan is, 
a nemzet ellen elkövetett disznóságokat, 
az állami vagyon szétlopását. A letartóz-
tatások, az őrizetbe vételek jelzik: tisztul 
a kép és dőlnek a dominók. Módosították 
a büntető törvénykönyvet, szigorították 
az ítélkezési gyakorlatot, megszüntetik a 
nyakló nélküli segélyezést közmunkára 
szorítva a munkaképes embereket. Új 
alkotmány lép életbe, büszkén hang-
súlyozva ezeréves államiságunkat. A 
magánnyugdíjpénztárak államosításával 
megkímélik a költségvetést a milliárdos 
pótlásoktól, ugyanakkor elismerik a gyer-
meknevelést az adózásban. Büntetik az 
adócsalást, a táppénzcsalást, és kötelezik 
a munkaadókat a bérkorrekciókra. Az or-
szág levált az IMF gyámságáról és Kína 
felé nyitotta meg gazdaságát, nagyot lépve 
ezzel a nemzetközi elismertség irányába 
is. A változások szélsebesen követik egy-
mást, ezért a kormánynak fokozottan kell 
ügyelnie, hogy útközben el ne veszítse vá-
lasztói bizalmát. Kósa Lajos a kongresz-
szuson azt mondta, a Fidesz hitvallása, 
hogy „Ebben az országban szeretnénk 
boldogulni”.

Hozzáteszem: mindannyian.
Forrás: Magyar Nemzet 11.7.4  Kivonatosan. 
Köszönet Tóth Gergely

Neue Zürcher Zeitung hír:
A NZZ (internet) július 29-én közölt 

egy interjút, amelyben a Konrad Aden-
auer Alapítvány magyarországi irodá-
jának vezetőjét kérdezi Orbán Viktor 
kormányzásával kapcsolatban.

Hans Kaiser szerint a magyar mi-
niszterelnök igazságosabb bánásmódot 
érdemelne az elfogultság helyett, már 
csak arra való tekintettel is, hogy az 
előző szocialista kormányok milyen ka-
tasztrofális helyzetben hagyták maguk 
mögött az országot. Mint mondta, Orbán 
Viktor erős küldetéstudattal rendelkező 
karizmatikus személyiség kiváló retorikai 
képességekkel, aki nemcsak gazdaságilag 

akarja talpra állítani Magyarországot, ha-
nem mindenekelőtt arra koncentrál, hogy 
megvalósítsa hazájában azt, amit Német-
országban, az 1980-as években „szellemi-
erkölcsi fordulatnak” neveztek.

Kaiser úgy látja, hogy a magyar kor-
mányfő igyekezete és az ezzel párosuló 
kiélezett retorikája osztja meg alkal-
manként a nemzetközi közvéleményt, 
kiváltképpen, ha törekvéseit ellenségei 
olvasatában értelmezik.

A magyar soros elnökség januári 
kezdetét beárnyékoló médiatörvénnyel 
kapcsolatban Kaiser emlékeztetett a leg-
utóbbi brit lehallgatási botrányra, amely-
nek fényében véleménye szerint nem fér-
het kétség ahhoz, hogy elengedhetetlen a 
média szabályozása. Úgy véli, a magyar 
jogszabályban - amelynek időzítése ugyan 
nem volt túl szerencsés - olyan elemeket 
találni, amelyek valamennyi európai mé-

diatörvény részét képezik.
Az új magyar alaptörvénnyel kap-

csolatban elmondta: az a teljes európai 
értékkánont tartalmazza, és szerinte nem 
volt tisztességes az, ahogyan az EP-ben a 
képviselők vitáztak róla. A szakértő saj-
nálatát fejezte ki amiatt, hogy az elmúlt 6 
hónapban az uniós politikában Magyar-
ország által elért sikereket alig vették 
észre, pedig a romastratégia elfogadása 
vagy Horvátország küszöbönálló uniós 
csatlakozása egyaránt tiszteletre méltó 
teljesítményként értékelendő.

Kaiser végül megjegyezte: a kelet- és 
kelet-közép-európai országokat nem 
olyan egyszerű a Nyugattal összehason-
lítani, hiszen jó 20 évvel a kommunizmus 
összeomlása után nem lehet a régióban 
minden olyan, mint Nyugat-Európában. 
És nem is kell, hogy minden olyan legyen 
- tette hozzá. (rá) MTI

A halotti díszlepel Nagymagyarország koronás címerével 
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ról!  Ekkor derült fény arra, hogy bizonyos 
cigány vezetők, ügyvédek, 300 millió 
forintot tapsoltak el. Hogy mennyi folyt el 
félhivatalosan, arról nincs információ.

Magyarán szólva: annyi pénz ment itt 
már el, hogy minden magyarországi ci-
gánycsalád előkelő körülmények között 
lakhatna. Ehelyett a cigány telepek úgy 
néznek ki, mint ahol a Vörös hadsereg 
frontja már háromszor átvonult. Mérhe-
tetlen kosz, szeméthegyek. Gondozatlan 
házak s rengeteg gyerek. Így festenek ezek 
a cigányporták. Az itt élő cigányság pedig 
segélyekből és családi pótlékból mor-
zsolja napjait. Amit fémgyűjtéssel gyara-
pítottak, amíg volt miből. Az őrizetlenül 
hagyott gyárak, üzemek jó pár évig gazdag 
„bányáknak” bizonyultak. Az állam pedig 
behunyta a fél szemét, teret engedve en-
nek „gyűjtési akciónak”. Majd amikor a 
lelőhelyek kimerültek, az útmenti közle-
kedési táblák, vasúti sínek, árvízi szi-
vattyútelepek, szobrok, harangok, áram-
vezetékek, kábelek következtek. Sőt, a 
legutóbb már egy kisvárosban az utcán 
lévő szennyvízaknák fedelét szajrézták 
el. Csak a vak szerencsének köszönhető, 
hogy reggelre nem történt tragédia. 

Ily módon érthető a lakosság mind 
nagyobb felháborodása. Mindeközben a 
liberális média hátrányos helyzetről, em-
beri jogok érvényesítéséről beszél. S ha 
valaki abban nő fel, hogy csak azt hallja, 
hogy neki milyen jogai vannak, el van 
nyomva, akkor nem fog eszébe jutni, hogy 
talán kötelezettségei is lehetnek… Ennek 
a szemléletnek szinte menetrendszerű 
folytatása lett, hogy az ebben a közegben 
felnőtt emberek - jogaik tudatában - a 
legkisebb vélt sérelmet is brutális módon 
megtorolják. Példa rá: megverik a men-
tőst, mert „késve érkezik”. Megverik a 
tanárt, mert fegyelmezni próbálja a lurkót. 
Megverik az orvost, mert nem a kedvük 
szerint jár el… Agyonverik a faluban át-
hajtó autóst, aki az előtte átszaladó gyere-
ket elsodorja. Megölik az idős, magatehe-
tetlen embert pár ezer forintos nyugdíjáért. 
S a rendőr messze elkerüli őket, mert ha 
fel mer lépni ellenük, rasszista lesz! Meg-
hurcolják, leszerelik. A környezetükben 
élő más nemzetiségű lakóktól ellopják a 
nehezen megtermelt gyümölcsöt, zöldsé-
get. Feltörik a pincéket. A lakosság pedig 
tehetetlen. Nógrád, Borsod, Heves egyes 
térségeiben valaha virágzó tájak maradnak 
parlagon, mert nincs értelme megművelni, 
mivel a hasznot ellopják! S a sor hosszú, 
szinte végnélküli! Olyan apróságokról már 
nem is érdemes beszélni, hogy szomszéd-
ságukban nem lehet nyugalomban élni a 
bömbölő zene, tivornyák, veszekedések, 
a bűz és szemét miatt. Az ilyen házak 
elértéktelenednek. 

Szomorú az, hogy a gondokról nem le-
het tárgyilagosan beszélni, mert a túlsúly-
ban lévő liberális média azon nyomban 
rasszizmust kiált. A valós tényeket, cigá-

Cigánykerék
Ha a kisebbségi szó felmerül a magyar 

közbeszédben, automatikusan a cigányság 
kerül a gondolatok középpontjába, noha 
legalább még 10 kisebbségi közösség 
él szép csendesen Magyarországon. Ez 
a megkülönböztetett fi gyelem az eltelt 
20 évben végbement magyar-cigány 
ellentétből fakad. Ahhoz azonban, hogy 
némiképpen fogalmat nyerjünk erről a 
kisebbségi kérdésről, vissza kell menni 
a rendszerváltásnak nevezett átalakulá-
sig. Az új magyar vezetés ui. létrehozta 
a kisebbségi önkormányzatokat. Ekkor 
a cigányok is irodákat kaptak. Zászlót 
bontottak, amiben egy kerék látható, ami 
a vándorló múltat, az örökös mozgást 
szimbolizálja.

Az önkormányzatok létesítése egyfajta 
példamutatás akart lenni arra, hogy a ma-
gyar kormány megkülönböztetett fi gyel-
met nyújt a nálunk élő népcsoportoknak, 
bízva abban, hogy a határokon kívülre 
került magyarok is kapnak valamit viszon-
zásképpen. Ebből a jó szándékból indult 
el az a vihar, ami ma közbiztonságunkat 
tépázza. Mert így van ez újra s újra: a 
pokolba vezető út csupa jó szándékkal 
van kikövezve…

Az elképzelések szerint azt remélték, 
hogy az így kapott jogokkal minden 
népcsoport ápolja anyanyelvét, kultúrá-
ját, ezzel is gazdagítva közéletünket. 
Természetesen a működéshez a magyar 
állam biztosította és biztosítja az anyagi 
eszközöket. 

*
Csakhamar kiderült, hogy a nemes 

szándékot némely jó emberek - poli-
tikai céloktól vezérelve - kihasználják. 
S miután a jogok mellé nem kapcsoltak 
kötelezettségeket, ezek a kisebbségi - ma-
gukat romának nevező - önkormányzatok 
nagyon hamar átcsúsztak az SZDSZ és 
az MSZP befolyása alá, és a korrupció 
melegágyaivá váltak. A cigányság lett az 
a kiszemelt csoport, amelyet felhasznál-
hatnak alantas politikai célok elérésére; 
fi gyelemmel arra, hogy létszámuk szerint 
ők a legnépesebb közösség. No és nem 
elhanyagolandó körülmény, hogy tanulás, 
iskolázottság tekintetében nem tüntették 
ki magukat. Márpedig tudatlan embert a 
legkönnyebb befolyásolni, kezelni. 

Így történhetett az, hogy a cigányság 
körében megjelentek a „jogvédők”, a 
liberális média pedig naponta ismertette 
a cigányság hátrányos helyzetét. Utalva 
arra, hogy velük szemben előítéletek 
vannak. El vannak nyomva. Nem kapnak 
megfelelő támogatást! Ők a rendszer-
váltás vesztesei. Új fogalmak jöttek: 
felzárkóztatás, hátrányos helyzet, pozitív 
diszkrimináció! Már maga a kifejezés egy 
fi cam, hiszen a diszkrimináció hátrányos 
megkülönböztetést jelent. 

A lényeg: Ezekre a felzárkóztató prog-
ramokra, pozitív diszkriminációkra mil-
liárdok folytak el! S nem tudni hová lett 
a temérdek pénz? A cigányság ui. nem 
zárkózott fel. Hozzá kell tenni, hogy ebből 
a felzárkóztatásból 12 éven át szocialista-
liberális kormányzás tartotta kézben a 
kasszát. De nem csak a magyar adófi zetők 
pénze folyt el.

Az osztrákok, szintén jószándékú gesz-
tusként, létrehozták az Osztrák Megbé-
kélési Alapot, amiből a II. VH idején 
Ausztriába munkára deportált cigányok 
kárpótlását kívánták lezárni. Egy idő után 
az osztrákoknak feltűnt, hogy ennyi ci-
gányt nem deportálhattak Magyarország-

nyok által elkövetett bűncselekményeket 
elhallgatják. S ez olaj a tűzre. Ha már 
végképp megkerülhetetlen a helyzet, 
akkor azzal állnak elő, hogy a magyarság 
évtizedeken át elnyomta a cigányokat, 
és mindez ennek a következménye. Ez 
az állítás is hazug. Magyarországon sok 
mindenkit elnyomtak. Származás szerint 
is, anyagi helyzet szerint is! Voltak idők, 
amikor a svábokat egy csomaggal kite-
lepítették otthonaikból. Közülük sokan 
visszaszöktek. Pajtákban, disznóólakban 
húzták meg magukat. Így kapaszkodtak 
vissza az emberi létbe, miközben nyomo-
rékká dolgozták magukat. A határsávban 
élő horvátokat (Tito láncoskutyázása 
idején) szinte gettóba zárta a kommunista 
hatalom. Mégsem fordul elő, hogy éjszaka 
horvátok, svábok ellopnák a csatornafe-
deleket, harangokat… Felzárkóztatni ui. 
azt lehet, aki fel is akar zárkózni! He-
lyettük senki se zárkózhat fel, bármekkora 
legyen a felzárkóztatási szándék. 

Az előkelő Nyugat-Európa pedig taná-
csokat osztogat. Amikor a román cigá-
nyok egy része elözönlötte Róma kör-
nyékét, Silvio Berlusconi valóban két 
hét alatt rendet rakott: visszazsuppolta 
őket Romániába. Lett is felháborodás az 
EU parlamentjében. A sok vihart megélt 
Berlusconi igen frappánsan rövidre zárta 
a dolgot. „Kérem, ha önöknek nem tetszik 
az, hogy hazaküldjük a cigányokat, akkor 
mondják meg, hová küldjük őket, s már 
holnap indulnak a hajók!” Ezzel le is zá-
rult az olasz cigánykérdés… No de a mi 
helyzetünk merőben más. A mi cigányaink 
itt születtek! Nekünk békében együtt kell 
tudni élni! A cigányság választott vezetői 
pedig nem érdekeltek abban, hogy rend és 
békesség legyen. Ellenkezőleg. Egy pénz-
birodalom bátorítja őket a zavarkeltésre. 

Azon kevesek, akik a legjobb szándéktól 
vezérelve segíteni próbálnak, mint Raduly 
József, vagy Járóka Lívia, előbb-utóbb be-
lefáradnak s háttérbe húzódnak, mint azok 
a cigány értelmiségiek, zenészek, akik a 
magyar zenét interpretálják a világban. 
Avagy azok a cigányorvosok, ügyvédek, 
szakemberek, akik másokhoz hasonlóan 
megvívták az élettel a maguk csatáját 
és példamutatóan élnek. Őket soha nem 
szabad összetéveszteni ezzel a felheccelt, 
félrevezetett, gyülevész népséggel! 

A magyar kormány most a fejébe vette 
azt, hogy végrehajtják a cigányság felzár-
kóztatását. Minden bizonnyal ez a legna-
gyobb kihívás, amire magyar kormány 
valaha vállalkozott. Különösen most, 
amikor itt a hét szűk esztendő, s több az 
ellendrukker, mint a segíteni kész barát. 

A cigánykerék pedig tovább forog-
forog…

Barkuti Jenő
Képanyag: Nógrád: Gyöngyösön, a Duránda 
cigánytelep (Fotók Petri Gabi barikádTV)

Saáry Éva (Lugano):

KUTYÁRÓL, KARAVÁNRÓL…
Milyen nagy felhábo-

rodás (műfelháborodás!) 
volt az egész világon a 
humanista politikusok 

és a széplelkű újságírók részéről, amikor 
a svájciak - szokatlan nagy részvétellel 
és óriási többséggel - leszavazták orszá-
gukban a minaretek építését. Pedig nem 
öltek meg senkit, nem helyeztek bombát 
a mecsetekbe, és semmilyen módon nem 
korlátozták a vallásgyakorlást. Mikor  
látják, hogy a muzulmán országokban ho-
gyan gyilkolják halomra a keresztényeket 
(a karácsonyi éjféli miséknek több száz 
áldozata volt!), elhalkult a sopánkodás. 
Értük korántsem aggódnak annyian, mint 
az „igazhitűek” vallási jogaiért. Dehát a 
népakarat népakarat, még a demokratikus 
országokban is! A minaretek nem épül-
hetnek, a müezzineknek pedig meg kell 
elégedniük a rádióval…

Ugyanilyen nagy jajveszékelés kísér-
te, amikor Sarkozy francia köztársasági 

elnök kitoloncolta a „szegény romákat”. 
Persze, ő sem gyilkoltatott meg senkit, sőt 
szép útiköltséget adott a hazatelepülők-
nek - miután meggyőződött róla, hogy 
senki sem hajlandó nagylelkűen befo-
gadni őket (akárcsak annak idején az 
üldözött zsidókat!). De aztán ez a hecc-
kampány is befejeződött, mikor a TV-
csatornák sorra bemutatták az elvetemült 
emberkereskedők munkáját (Zürichben 
tevékenykedő magyar cigányokat is elí-
téltek), akik nemcsak, hogy kiépítettek 
egy félelmetes prostitúciós hálózatot, de 
kínozták, gyötörték kiskorú áldozataikat, 
akiket gyakran a szülők maguk adtak el 
nekik, vagy fogalmuk sem volt róla, hogy 
milyen „munkára” vállalkoznak.

Év végén bőven mutogatták a Fran-
ciaország nagy városaiban randalírozó 
tüntetőket, akik autófelgyújtásokkal, 
kirakatbetörésekkel „tiltakoztak” a nyug-
díjkorhatár 62 évre emelése ellen (Svájc-
ban már 67 esztendőt javasolnak!), holott 
ellenkező esetben az egész idősellátás 
veszélybe kerül. A lakosság elöregedése és 
a kasszák kiürülése következtében lehet, 
hogy egyáltalán nem lesz többé nyugdíj!

Sarkozy, nagyon helyesen, nem ijedt 
meg ezektől a hóbortos megnyilvánulá-
soktól, hanem keresztülvitte az akaratát. 
(Igaz, vesztett a népszerűségéből, de ki 
tudja, hogy a franciák hallgatag, józanabb 
része nem fog-e mellé állni a 2012-es vá-
lasztásokon?)

Nemrég a magyarországi új sajtótörvény 
volt a terítéken. Orbán „szélsőjobboldali, 
populista, diktátor”, aki „brutális módon” 
korlátozza a véleménynyilvánítási és saj-
tószabadságot. Arról azonban nem esik 
szó, hogy milyen hazug, uszító az ellen-
zéki média, milyen ocsmány az újságok 
hangvétele! A legjobban méltatlankodó 
németsvájci lap, a Tagesanzeiger, amely 
sorra hozza Lendvai, Konrád, Gimes és 
mások magyarellenes kirohanásait, egyál-
talán nem veszi tudomásul és nem hajlan-
dó közölni a helyesbítő olvasói leveleket 
- a szólásszabadság nagyobb dicsőségére! 
Meg kell jegyezni, hogy olasz területen 
nemigen tudok ilyen kirohanásokról. Itá-
liában rokonszenveznek a magyarokkal, 
s „aggódó honfi társaink” inkább németül, 
angolul képesek írni.

Az újdonság „három napja” elmúltával, 
a vihar is enyhült. Orbánba - kétharma-
dos többségével és időtállónak ígérkező 
népszerűségével - nehéz belekötni. Ka-
rizmatikus, határozott egyéniség, aki jól 
meg tudja indokolni és védeni az intéz-
kedéseit.

„A kutya ugat, a karaván halad”...

Bölcs gondolatok
„Legyünk meg-
győződve, hogy 
nincs a magyar-
nak  ősz in tébb 
jóakarója széles 
e világon, mint 
önmaga, ugyan-
akkor senki se árt-
hat a magyarnak 
annyit, mint szin-
tén csak maga.” 

*
„Régi dolog, hogy az angol főképp 
a szegénységtől, a francia a nevetsé-
gessé válástól, a spanyol az ördögtől, 
az orosz a cártól fél. Ha engem, aki 
szerencsémre magyar vagyok, meg-
kérdeznek, mitől aggódik leginkább 
a magyar - hajlandó vagyok az egész 
nemzet nevében kikiáltani: semmitől 
sem olyan rettenetes mértékben, 
mint az elfajzott, hűtlenné lett ma-
gyartól!”
(Széchenyi István. Beküldte Jeszenszky Géza, 
magyar külügyminiszter 2000-2004)

gr.Széchenyi István 
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Az Ars Hungarica meghí-
vására és a Bethlen Alapkeze-
lő Zrt. támogatásával utazott 
júniusban Buenos Airesbe im-
már 3. argentínai látogatására 
a kiváló cimbalomművésznő, 
Herencsár Viktória. Rövid 
10 napos tartózkodása alatt 3 
hangversenyt és 2 mesterkur-
zust tartott. Az 1. koncertet 
június 22-én újra a magyar 
nagykövetség termében tar-
totta meg, ahol Liszt, Rózsavölgyi, Allaga 
és saját szerzeményű darabokat játszott 
virtuóz módon. Ezenkívül egy kiváló vo-
nóskvartettel (Gustavo Massun, Javiera 
González, Gabriela Gariglio, Mariana 
Levitin) Csermák Antal palotás táncát, 
Lavotta magyar táncait és Bartók román 
népi táncait adta elő. Ráadásként még 
saját feldolgozású morva népi táncokkal 
örvendeztette meg a lelkes hallgatókat. A 
közönség a koncert után még hosszú ideig 
jó hangulatban élvezte az Ars Hungarica 
hölgyei által készített fi nomságokat és az 
ízletes borokat és pezsgőt.

A 2. koncertet az Európai Unió elnökség 
búcsúztatójaként a magyar nagyköveti re-
zidencián egy zártkörű társaságnak adta elő 
június 25-én, amelyre 16 nagykövet és az 

argentin külügyminisztérium 
képviselői voltak hivatalosak, 
és amelyre Varga Koritárné 
Betti asszony sajátkezűleg 
készítette a fi nom, magyaros 
vacsorát. 

A záróhangverseny szín-
helye a Hungária egyesület 
volt június 26-án, amelynek a 
nagyterme jobb akusztikával 
rendelkezik a hatásosan zen-
gő cimbalomzenéhez, mint a 

nagykövetségi szalon. Ezen az estén a Co-
ral Hungaria női kórusa is fellépett Kodály 
Bicinia műveivel és Diego Spinelli fuvolán 
Bartók feldolgozásában népi táncokkal. 
Majd 2 barokk műben Leidemann Sylvia 
spinettán és Herencsár Viktória cimbalmon 
Angelo Conti szonátáját és Diego Spinelli 
pikolón Herencsár Viktóriával Händel szo-
nátáját játszották. Viktória virtuóz játékát 
egy rendkívül változatos ritmusú, saját 
feldolgozású lengyel táncművel fejezte be 
(továbbá l. HUFI 2.o.)

Kimerítő argentínai látogatásának fontos 
mérföldköve a 2 mesterkurzus volt, a J.J. 
Castro konzervatóriumban és a Mindszen-
tynumban az IUNA zeneegyetem diákjai 
részére, népes hallgatóság előtt.

                             Székásy Miklós

egy kolleganő és egy kol-
legával: “Sal, geologia e 
tectónica com exemplos 
nas bacias brasileiras”. 

Doktori és mesteri Ph.D. értekezéseket 
irányított, avagy bírált. 

Jelen pillanatban Rio de Janeiro szom-
szédságában az Ilha do Fundão-on mű-
ködő, a világ 8. legnagyobb vállalatában, 
a Petrobrásban találjuk Szatmári Pétert 
mint consultor senior-t. A család Rio de 
Janeiróban lakik, pontosabban Lemeben, 
a szépséges tengerparti városrészben.

*
Dr. Szatmári szakmai életrajza bőséges, 

de itt csak egy kis ízelítőt szándékoztam 
adni magunknak, laikusoknak. Élete azt is 
bizonyítja, hogy a magyar Eötvös Loránd 
Tudományegyetem kapujából több világ-
ra szóló tudós lépett ki.

Amikor az ezzel a hatalmas és tisz-
teletreméltó szakmai háttérrel bíró Dr. 
Szatmári Péter belépett a Szabadegyetem 
előadótermébe, egy kellemes, szerény, 
magyar embert láttunk magunk előtt. Egy 
magyart, aki munkájával, szorgalmával 
öregbíti a magyar nevet. 

Ezt köszönjük Dr. Szatmári Péternek, 
és bátran teszem ezt a São Pauló-i Ma-
gyar Közösség nevében.

A Magyar Ház vendégkönyvében a 
következő sorokkal búcsúzott:

„Nagy élmény volt számomra megis-
merni a Magyar Házat, kitűnő munkás-
ságukat, és nagyon élveztem az előadást 
követő intelligens, gondolkozó kérdése-
ket.” Szatmári Péter 
(*) Előadó megj.: „A Mexikói-öbölben a 
sóréteg alatti (sub-sal) olaj a sónál fi ata-
labb réteg-összletben van, amire az 
idősebb só ráfolyt. Nálunk a só-alatti ré-
teg-összlet idősebb a sórétegnél, az előtt 
rakódott le, ezért sóréteg-előtti (pré-sal).”

1 9 6 7 - b e n  É s z a k -
Amerikába emigrált . 
Majd visszakanyarodva 
Európába, doktorátusát 
Nagy-Britannia edin-
burghi egyetemén sze-
rezte 1972-ben. 1973-ban 
járt Princetonban, ahol 
saját szerény megjegyzé-
se szerint „csak geológiai 
Visiting Fellow voltam”.

Az 1980-as év azon-
ban már Dél-Amerikában 
találja. Itt nősül, felesége 
Maria Aparecida, röviden 
Cida. Egy felnőtt fi uk van, 
Róbert. 

*
Szatmári Péter szorgal-

mát és tudását 5 komoly ki-
tüntetéséből is felmérhetjük, 
amelyeket 1992-től 2010-ig 
kapott: 
1992 - az American Associa-
tion of Petroleum Geologists 
Bulletin szerkesztésében való 

részvételéért
2003 - Petrobrás-Cenpes érem kitűnő 
munkáért
2009 - Sociedade Brasileira de Geologia 
2009 - ABGP kitüntetés
2010 - AAPG Gabriel Dengo Memo-
rial Award

Dr. Szatmári több tudományos fo-
lyóirat szerkesztésében is közremű-
ködött és az International Editorial 
Board of Marine and Petroleum Geo-
logy tagja volt.

Több ízben meghívást kapott nem-
zetközi tudományos konferenciákra 
Franciaországból, USA-ból, Angliából 
és Kanadából. 

Mint konzultáns részt vett az 
- Amazonas-medence kálisó telepének 
felfedezésénél
- a Sergipe-i kálisó telep leírásánál és ki-
jelölésénél 
- a Petrobrás Mineração létesítésesénél és 
konzultálásánál
- a Solimões-medence fi atal tektoniká-
jának első leírásánál
- a Solimões-medence gáztelepének fel-
fedezésénél.

Ugyanakkor részt vesz geológusok 
kiképzése mellett fontosabb brazil pro-
jektek koordinálásában. A projektek közül 
különösen megemlítendő a “Tectónica de 
sal nas bacias de Santos e Campos.” 

Sok más publikációján kívül megjelent 
egy könyv is, amelyet hármasban írtak 

A kőolaj kitermelését na-
pi hordókban számlálják. 
Az első helyezett persze 
Szaúd-Arábia. Oroszország 
rögtön a következő, míg 
USA is a nagy termelők 
között van. Brazília 11. és 
Magyarország a 65. helye-
zett a rangsorban.  Tulajdon-
képpen a világ sok országa 
alatt létezik petróleum a 
mélyben, de mivel költsé-
ges és nem egyszerű a felszínre 
hozni, csak ott kezdenek hozzá, 
ahol biztos, hogy bőven akad 
belőle.

*
Dr. Szatmári Péter a kérdé-

seinkre is hajlandó volt türel-
mesen válaszolgatni. Minden 
szempontból meggazdagodva 
jöttünk el az előadásról. Soha 
nem hallott, érdekes dolgokat 
tudtunk meg egy olyan magyar 
embertől, akit most ismertünk 
meg és máris büszkék lettünk 
rá.

Szatmári Péter Budapesten született. 
Az Áldás utcai elemibe járt, majd 10 éves 
korától a Rákócziánumba. Ott fejezte be 
középiskoláját és ott is érettségizett. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
a geológia-földtan szakot vette fel. Az 
ELTE-n értekezését a cinkotai miocén 
üledékes földtanáról, vulkánizmusáról 
és tektonikájáról írta 1961-ben.

A São Pauló-i Köny-
ves Kálmán Szabadegyetem dékánja, 
Szenttamásy Egon János egy nagyszerű 
előadót fedezett fel a múlt havi előadás 
megtartására Dr. Szatmári Péter geoló-
gus személyében.

Annak ellenére, hogy egyetlen geo-
lógus sem volt a hallgatóság soraiban, 
az előadást mégis mindenki élvezte, sőt 
megértette! Az előadó vetített képekkel 
kísérte a mondanivalóját, és ezzel termé-
szetesen nekünk, laikusoknak még jobban 
megkönnyítette a téma megértését. 

Az előadás portugál nyelven hangzott el. 
Dr. Szatmári először is igen előzékenyen 
megkérdezte, hogy milyen nyelven mond-
ja el az előadását, portugálul, avagy ma-
gyarul, mert neki mindegy. Mi egyhan-
gúlag a magyar nyelvet választottuk, de 
aztán a fiataljainkra gondolván mégis 
kértük, hogy portugálul beszéljen. 

Beszélt az afrikai és dél-amerikai 
kontinensek széthúzódásáról, a föld és 
víz alatt évmilliók folyamán rothadozó 
növény és állatmaradványokról, a pré-sal-
ról, vagyis a sóréteg-előtti összletről (*) 
és végül a petróleum, más néven kőolaj 
keletkezéséről. 

Nem felesleges a petróleumról beszélni-
hallani, mert szinte azt lehet állítani, hogy 
a víz után a modern ember számára ez a 
második legfontosabb folyadék. Nemcsak 
mint üzemanyagot használja az emberi-
ség, de a kőolaj hozzájárul a plasztik, a 
műtrágya és még sok más melléktermék 
gyártásához.

BRAZÍLIAI HÍRADÓ                       Piller Éva, São Paulo-i tudósítónktól

Dr. Szatmári Péter

Kovács Attila       
SPORTROVATA:    

Sportdiplomáciai mínusz...

A kiaknázás földrajzi 
elhelyezése

A geológiai rétegeződés

Dr. Szatmári Péter előadó, 
Szenttamásy Egon János dékán és szerző 
között a Magyar Ház szép könyvtárában

6.000 m mélységbe hatol be a Petrobrás a sóréteg alatti kőolaj kinyerése érdekében

Amióta vége van a gyö-
nyörű coubertini eszmei-
ségnek, miszerint nem a 

győzelem, hanem a részvétel a fontos, azó-
ta jelentősen megnőtt a külső körülmények 
szerepe a sportban is. Ezek közé sorolható 
az orvosi háttér, az anyagi lehetőségek 
és bizony a sportdiplomácia is. Bár mi, 
magyarok az első kettőben sem vagyunk a 
világ élvonalába sorolhatóak, ám a sport-
diplomácia terén egyenesen borzalmas a 
helyzet. A nyáron két újabb esetben kellett 
ezzel szembesülnünk.

Az angliai öttusa Európa-bajnokságon, 
a férfi ak egyéni versenyében aranyesélyes 
volt Marosi Ádám. Az első két számot 
követően ott is volt az élbolyban, amikor 
párját ritkító esemény történt. Közvetlenül 
a lovaglás előtt közölték Marosival, hogy 
büntetőpontokat kap, mert lovával többet 
ugratott a bemelegítésnél, mint amennyit 
lehetett volna. Bizonyíték erre persze nem 
volt, sőt, mind Marosi, mind a kapitány 
állította, hogy nem történt szabályszegés. 
A magyar csapatvezetés meg is óvta az íté-
letet. Hiába: az óvást elutasították, Marosit 
megbüntették, amelynek „köszönhetően” 

végül a 31. helyen végzett.
Az angliai eseményekkel egy időben 

zajlott Sanghajban az úszó- és vízilabda-
VB. A férfi  pólósok mezőnyében az egyik 
favorit a magyar válogatott volt. Ennek 
ellenére a tévéből úgy tűnt, hogy a bírók 
szándékosan a kiejtésünkre „utaztak”! 

Már a 4 közé kerülésért zajló, amerikaiak 
elleni meccsen is feltűnően segítették az 
Egyesült Államok csapatát, ám a mieink 
lényegesen nagyobb játékerejét itt még 
nem tudták ellensúlyozni. Az elődöntőben 
aztán egy görög bíró lényegében „kiej-
tette” csapatunkat Szerbia ellen. Ez még 
semmi, rá két napra a horvátok elleni 
bronzmeccsünket vezetö bíró itt is téve-
dett egyet-kettőt. Mondani sem kell, a mi 
kárunkra…

Ez csak két kiragadott példa a közel-
múltból, mert a hasonló eseteket hosz-
szasan lehetne sorolni. Szinte sportágtól 
függetlenül… Ezért a feladat adja magát. 
Nem elég kiváló sportolókat nevelni, és 
megfizetni az őket felkészítő edzőket. 
Meg kell erősödni sportdiplomáciában 
is, különben egyre inkább mi leszünk a 
vesztesek…

Világhírű cimbalomművésznő 
Buenos Airesben
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 Így élünk, éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

Valahogy hosszúra 
nyúlt az idei szünete-
lés híradásunkban. Oly 
sok esemény történt az 
Óhazában, hogy erősen 

kell fi gyelni a fejlemények sodrását, mert 
könnyű eltévedni a forgatagban. 

Az időjárást talán jobb elfeledni. Egy 
hónap hőség után négynapos periódu-
sokban eső esik. E közben 10-15 fokokat 
mozog a hőmérséklet. Egyik nap nyár van, 
a másik nap ősz. A Balatonnál kétségbe-
esett vendéglátósok cserélgetik az átázott 
abroszokat. Vendég csak mutatóba akad 
errefelé. Kihaltak, néptelenek a máskor 
zajos Balaton-parti sétányok. S innen 
kezdve már csak a vénasszonyok nyarában 
reménykedhetünk.

Lényegesen nagyobb a nyüzsgés a 
politika frontján. Jelen idő szerint a kínai 
kapcsolat, a kémbotrány és a deviza-
alapú hitelesek kálváriája a vezető téma 
- fűszerezve egy kis világválsággal, amit 
naponta vigasztalásképpen közreadnak 
a hírközlő médiák. A hírek végkicsen-
gése: lám-lám, már az olaszoknál is, a 
spanyoloknál is, a portugáloknál is baj 
van! Jó lenne talán örülni, hogy nálunk 
még viszonylagos a nyugalom. Merthogy 
Görögországban kisebb polgárháború 
dúl már. De miután uniós országról van 
szó, ezért a tudósításokban nincs semmi 
emóció. Sem az elkeseredések valódi okát, 
sem a politikai ballépések sorozatát -, 
amelyek nyomán idáig jutottak a görögök 
- nem közlik, nem elemzik a „szakértők”. 
Csak a száraz tényeket hallottuk a híradó-
ból: megint tüntettek, köveket dobáltak, 
könnygázt lőttek, sebesülteket ápolnak. 
Mire aztán nagy nehezen összeült az uniós 
válságtanács, és újabb segélyt szavaztak 
meg Görögországnak. S ezzel állítólag az 
Unió segélyalapja kimerült…

Érdemes elgondolkodni azoknak a 
közgazdászoknak a véleményén, akik az 
eurót fából vaskarika képződménynek 
tartják. Mondván: minden ország erejét a 
pénze testesíti meg. Ennél fogva a szegény 
országok és gazdaságilag erős államok 
nincsenek egy súlycsoportban, s egy idő 
után kezelhetetlenné válik a gazdasági 
különbség. Úgy látszik, ez a jóslat lassan 
beteljesedik.

*
No és ne feledkezzünk meg az uniós 

elnökségünk befejeződéséről sem, amit a 
kormányoldali sajtó hatalmas sikerként 
könyvelt el. Tény, hogy sokan forogtak 
Gödöllőn az egykori Grassalkovich 
kastélyban. Itt folytak ui. a tárgyalások, 
munkareggelik, munkaebédek, díszva-
csorák. Szabatosan megírt beszédek 
hangzottak el a csillárok fényében. Ebből 
kevés felvétel jutott ki a pórnép felé. 
Bizonyára úgy vélték a rendezők, hogy 
ilyenkor - hét szűk esztendő idején - jobb 
az ilyen pohárköszöntőket, koccintásokat 
mellőzni.

Mondhatnánk: jól ki van találva ez a 
váltva forgatós elnökség. Minden ország 
fl ancolhat egy kicsit, azt a látszatot keltve, 
mintha befolyásolhatnák az eseményeket, 
noha az Unió egy kötött pályán mozog. 
Van erre a magyarban egy nagyon jó fo-
galom: a pünkösdi királyság. Ami ugye 
arról szólt, hogy pünkösdkor királyt 
választottak a legények, aki következő 
pünkösdig legénykedhetett a kocsmákban. 
- Mindez már a múlt. Most Lengyelor-
szágban folytatódik az elnökösdi. Illetve 
oda vándorolt az uniós udvartartás fegy-
verhordozókkal, tányérnyalókkal… Ne is 
vesztegessünk rá több szót.

*
Sokkal fontosabb a kínai kapcsolat, 

amiről ma még csak sejtések, találgatá-
sok vannak. Mint bizonyára átjutott a hír 
az Óceánon: itt járt nálunk Ven Csiapao 
kínai miniszterelnök 300 fős kíséretével. 
Megállapodásokat írtak alá a magyar-kí-
nai gazdasági kapcsolatok fejlesztésről. 

Ezzel a kínaiak fontos lépést tesznek az 
EU meghódítására (s mi a kilábalás felé). 
Ha ui. kínai-magyar vegyes vállalatok 
születnek, akkor az így gyártott termékek 
nem eshetnek vámolás alá! Vagyis Kína 
szép csendben, féllábbal belép az EU-ba. 
Egyes elemzők már kínai hídfőállásként 
emlegetik Magyarországot. Hogy miként 
alakul majdan ez a szépreményű kapcso-
lat és mit szólnak ehhez azok a bizonyos 
vezető tagállamok - az nagy kérdőjel.

A közéletben vegyes a hír fogadtatása. 
Vannak, akik tartanak a kínaiak további 
behatolásától, fi gyelemmel arra, hogy ke-
reskedelmünk jelentős hányada már kínai 
kézben van! Más nézetek szerint viszont 
bátran forduljunk Kelet felé, Nyugattól 
ez idáig semmi jót nem kaptunk. No és 
el ne feledjük: Keletről származunk, on-
nan ered a vérkeringésünk… A magyar 
kormánynak tehát fel van adva a lecke: 
meddig lehet elmenni a kínai barátság-
gal? Erre vonatkozóan már tapasztal-
hatóak intő fi gyelmeztetések. Az uniós 
liberális kórus erősen aggódik a magyar 
demokrácia miatt! Amit a hazai ellenzék 
azonnal felkap és lobogtat. Mondván: 
na, ugye megmondtuk. Már külföldön is 
felfi gyeltek a diktatúrára. Rossz irányba 
haladunk, stb.

*
Ehhez képest a kémügy könnyű nyári 

operett. Amolyan unaloműző fejlemény. 
Ennek ellenére a történet megfogalma-
zása igen komoly fejtörést okoz. A hang-
zatos história ui. titok. Amit erről tudni 
lehet az az, hogy időnként őrizetbe veszik 
Szilvásit, vagy Laborcot, majd általában 
másnap szabadon is engedik őket. Hogy 
mit követtek el, azt sajnos csak 80 év 
múlva lehet precízen megírni, mert az 
ügy titkosítva van 80 esztendőre! S hát 
ugye ennek a titoknak a megismerésére 
még a ma született gyermeknek is kicsi 
az esélye. Időnként MOL (Magyar Olaj-
és Gázipari Nyrt.) részvények eladását 
emlegetik. Máskor egy orosz kötődésű 
céget citálnak, amely állítólag jó pénzért 
megbíztak a Nemzetbiztonsági Hivatal 
átvilágításával. Ami azért is furcsa, mert 
ha ez így van, akkor titkaink - ha voltak 
- nem titkok többé. Ki bízott meg kit? 
Hogy kerülnek ide az oroszok? Ki kapta az 
üzletkötői jutalékot? Hogy volt, mint volt? 
- Nem publikus. Komoly hiba ez, mert 
a választópolgár azt érzékeli, hogy gye-
rekként kezelik: nem tudhat a felnőttek 
bizonyos hálószoba ügyeiről. 

Érthető módon ezek után a közember 
úgy viszonyul a dolgokhoz, hogy poli-
tikai tartalmú ügyek nem is tartoznak rá. 
Ilyetén módon nem is kell velük nagyon 
foglakozni. Ami ebből a históriából az 
utca szintjére érve kikeményedik, az egy 
mondatban testesül meg: Valami közös 
disznóság lehet, ami miatt marják egy-
mást… S ez bizony rányomja bélyegét a 
többi belpolitikai eseményre is. Az egész 
elszámoltatási ügy a „kémügy” szintjére 
süllyed. 

Elszámoltatási gyakorlat az, hogy az 
ügyészség elrendeli a letartóztatásokat, a 
bíróságok pedig másként döntenek. Ami 
ugye érthető: a szocialista „függetlenség” 
megmerevedett a bírói testületekben. Nem 
véletlen, hogy a kormány 200 vezető bírót 
küld nyugdíjba az év végéig. Addig pedig 
marad a régi szabály. Nem árt talán itt 
megemlíteni, hogy hajdanában magyar 
kommunistát csak a párt engedélyével 
volt szabad bíróság elé állítani! S a mi 
vezető bíráink - tisztelet a kivételnek 
- ezekben az időkben tanulták meg a jo-
got… Érdemes-e még több időt szánni az 
elszámoltatásra? 

A gyalogos magyarnak megint tudo-
másul kell venni, hogy vannak egyenlők 
és vannak egyenlőbbek. A kis embert de-
resre húzzák, ha elbotlik egy szabályban. 
A panamistákat pedig nem lehet elítélni 
még akkor sem, ha lábbal tiporták a tör-

vényt. Tudom: szó volt már erről, de nem 
lehet a történteket elégszer hangsúlyoz-
ni. Van is erről már egy vicc: Miért nem 
lehet a sikkasztókat elítélni? Azért, mert 
van a biciklijükön csengő és lámpa… 
Hát valahogy így folydogál a magyar 
élet. Nem tesz ez jót a kormánynak. Az 
átlag polgár ebből azt gondolja, hogy a 
kormány tehetetlen, vagy ami ennél is 
rosszabb: nem is akarnak elszámoltatást. 
Márpedig a magyar kormánynak minden 
körülmények között meg kell maradni a 
törvények útján. S ugye most derül ki az, 
hogy milyen rendszerváltás volt itt! Azt 
is megtudhattuk, hogy az Unióban lévő 
liberálisok abban érdekeltek, hogy minden 
körülmények között mentsék a barátaikat, 
akik élen jártak a privatizációkban, az 
ország javainak elherdálásában. Erre 
mondják: gúzsba kötve kell táncolni. 

Nem véletlen, hogy egyre nagyobb 
a kiábrándulás az Unióból. Az Unióban 
folyó handabandázások láttán az a vé-
lemény alakul ki, hogy az egész uniósdi 
egy nagy szemfényvesztés. És mibe kerül 
ez? Miféle emberek vannak ott? Hogy 
kerülhettek oda? Nagyon valószínű, hogy 
az Unió parlamentjét is eléri majd ez a fu-
vallat; tekintve azt, hogy nem csak nálunk 
vélekednek így. Mind többet hallani más 
országokból is: túl nagy az uniós vízfej.

*
A legsúlyosabb gond azonban a devi-

zaalapú hitelek problematikája. Egyszer 
csak azon vettük észre magunkat, hogy 
a svájci frank túllépte a 260 forintot, és 
a törlesztő részletek soha nem látott ma-
gasságba ugortak. Akadnak olyanok, akik 
évekkel ezelőtt vettek föl 5-6 millió forint 
hitelt, amit rendszeresen törlesztettek, s 
a tőketartozásuk nemhogy csökkent vol-
na, hanem még nőtt is másfél millióval! 
Érthetetlen a havonta felszámolt kezelési 
költség is. Miféle kezelési költség merül-
het fel több tízezer forint összegben a mai 
gépi pénzátutalásos világban? Kérdés az 
is: hol van a bank felügyelet? Nincs senki, 
aki körmére nézne a pénzintézeteknek? 

Most, hogy a helyzet már tarthatatlan, 
végre megmozdult a média is. Kiderí-
tették, hogy ilyen magas profi ttal sehol 
a világon nem dolgoznak a bankok, mint 
nálunk. Ma már eljutottunk odáig, hogy 
egyre többen teszik fel a kérdést: hogy 
lehet az, hogy forintban nyújtott kölcsön 
esetén svájci frank után kelljen kamatot fi -
zetni? A nagy felháborodás nyomán egyre 
több extrémkölcsönről lehet hallani. Mint 
kiderült, nemcsak egy milliónyi magyar 
állampolgár, hanem önkormányzatok, 
cégek is válságba sodródtak.

A helyzet kezelhetetlensége okán a 
kormánynak lépnie kell a devizahitele-
sek ügyében. A környező országokban 
- Horvátországban, Szerbiában - már 
megtalálták a megoldást. Befagyasztot-
ták a hiteleket egy elfogadható szinten. 
Figyelemmel arra, hogy a kockázatokat a 
bankoknak is és az ügyfeleknek is meg-
osztva kell viselni. Nálunk még késik ez 
a felismerés… Lengyelországban viszont 
ismeretlen ez a gond, ott ui. megtiltották 
ezt a fajta banki spekulációt. Sok meg-
válaszolatlan kérdés akad tehát, amire 
remélhetőleg a magyar parlament őszi 
ülésszakán válaszokat találnak. 

A hétköznapi élet, az utca élete, ezek-
nek az eseményeknek fényében zajlik. A 
kémügy a luxustémák körébe tartozik. 
A mindennapi megélhetés, a válság 
okozta sokk viszont naponta csenget. 
Szomorúbbnál szomorúbb történetekről 
hallani. Családi drámák, öngyilkosságok 
legkülönfélébb változatait röpítik szét 
a médiák. A baj az, hogy lassan hozzá-
szokunk ezekhez a tragédiákhoz. A fi a-
talok, a bátrabbak elindulnak külföld felé. 
Nem számit, ha alantas munkát kell végez-
ni, csak boldogulni lehessen. Legtöbben 
úgy indulnak el, hogy csak egy időre 
fordítanak hátat a hazának; csak addig, 

amíg sikerül egy kis tőkét szerezni. De 
tudjuk jól, hogy közülük sokan soha se 
térnek vissza… Ha van nemzeti tragédia, 
akkor ez az.

*
A kormány közmunka programja 

azoknak szól, akik maradnak, de nem 
találnak munkát. Ez ügyben is felemás 
híreket hallani. Némely helyen olyan 
munkákkal foglakoznak, kézzel, ősi szer-
számokkal, amit egy géppel néhány óra 
alatt, jobb minőségben el lehetne végez-
ni. Az így kapott kevéske pénz is inkább 
élesztőre elég, mint kenyérre. Feltűntek 
jószándékú segítők, adakozók is, akik 
úgy igyekeznek segíteni a rászorulóknak, 
hogy élő állatokat, nyulakat, csirkéket, 
malacokat osztanak ingyen a lepusztult 
falvakban, hogy ezzel ösztönözzék a 
munkanélkülieket egy kis gazdálkodás-
ra. Hogy milyen eredménye lesz ennek 
a malacosztogatásnak, ma még nehéz 
megjósolni, mert bárhogy is közelítünk 
a probléma felé, az első kérdés az: mit 
fognak ezek az állatok enni? No de ahogy 
a bibliai tanítás mondja: van mag, ami a 
kőre esik, van, ami az útra, s van, ami 
termőtalajra talál… A lehangoló valóság 
az, hogy mélyebben vagyunk a válságban, 
mint valaha. Pénzszűkében vergődünk, 
s minden épkézláb gondolatot fel kell 
karolni, ami előrevisz.

Sajnos a külvilágból érkező informá-
ciók se biztatnak semmi jóval. Az Egye-
sült Államokban történt államadósság 
körüli hercehurca már másnap éreztette 
hatását Európában.

*
Ezekhez a hírekhez képest apró epi-

zódeseménynek tűnhet a Képíró per. A 
nagy publicitást kapott per dr. Képíró 
Sándor felmentésével ért véget. A bírói 
indoklás lényege: A vádban felhozott 
„bizonyítékokat” nem lehet elfogadni. Az 
esemény okán természetesen megosztott 
a média véleménye. Némely hírelemzők 
arra hívták fel a fi gyelmet, hogy a Simon 
Wiesenthal központ szellemeket kerget. 
Némelyek így próbálnak újabb támoga-
tásokat kieszközölni luxuséletükhöz. Sok 
a nyitott kérdés az el nem évülő háborús 
bűnök körül. Ilyenkor mindig előkerül a 
kérdés: mi van az 56-os ügyekkel? Mi van 
az oroszok, amerikaiak által elkövetett 
bűntettekkel? 

Akadnak olyan vélemények is, hogy 
ezek az ügyek csak és kizárólag feszült-
ségek, békétlenségek szítását szolgálják. 
S akik ezt a tüzet fújják, pontosan tisztá-
ban vannak ezzel, s akik a háttérből tá-
mogatják ezt a tevékenységet, érdekeltek a 
feszültségek fenntartásában. Ide kívánko-
zik s apró adalék a holokauszt ügylethez, 
hogy Chícagóban megkezdődik a Magyar 
Államvasutak ellen indított per. 

S mi jöhet még? 
Barkuti Jenő

Az Európai Parlamentben
Július 5-én Tőkés László EP képviselő, 

az EP egyik alelnöke írásban szólt hozzá 
Strasbourgban a magyar EU-elnökséget 
értékelő előző napi plenáris vitához. Ezen 
a vitán a Magyarország kiváló teljesít-
ményét övező általános elismerés mellett 
disszonáns módon hatott a szocialista, a 
liberális és a zöld frakciók köréből érkező 
ellenséges propaganda, amely az Elnökség 
munkájának értékelése helyett a magyar 
belpolitikai viszonyok torzító kárhoztatá-
sával volt elfoglalva. Idén januárban, az 
éppen hivatalba lépő magyar EU-elnökség 
programjának vitája mentén az MSZP által 
megtestesített posztkommunista baloldal 
európai képviselői, valamint Nyugaton 
verbuvált balliberális szövetségeseik az 
alighogy elfogadott magyar médiatör-
vény kapcsán durva támadást intéztek az 
Orbán Viktor vezette nemzeti kormány 
ellen. (Reggeli Újság)



6. OLDAL                                                             ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                                  2011. Szeptember

Balesetemből való gyorsabb gyógyulás 
érdekében meglátogattuk az uruguayi 
SALTO GRANDE termálfürdőt, ami az 
azonos nevű duzzasztó közelében van. 

Ha az ember átmegy a duzzasztó-gáton 
nem értékli, mennyi szellemi és fi zikai 
munka van ebbe belefektetve a rengeteg 
energián és anyagon kívül. Ez alkalommal 
módom volt tanulmányozni és megcsodál-
ni ezt az óriási mérnöki teljesítményt.

1890-ben Ing. Gregorio Soler előter-
jesztette az argentin parlamentnek a víz-
erőmű tervezését az Uruguay folyón. Salto 
város közelében.

1907-ben megismétli Juan T. Smith az 
erőmű létrehozásának fontosságát. 

1912-ben Ing. Mollar a kidolgozott ter-
vek alapján 1914-re tervezte a munkálatok 
megindítását. A kezdődő háború miatt 
való bizonytalanság okot adott a munká-
latok felfüggesztésére.

1938. január 30-án megalakítottak egy 
argentin-uruguayi közös bizottságot. 

1946-ban aláírták a megegyezést: ar-
gentin részről Ing. Jorge Pegoraro és 

az uruguayi részről Dr. Ulyses Pereyra 
Reverbel (bizottsági elnökök).

1954. április 1-jén Gral. Perón elnök-
sége alatt az Ötéves terv keretén belül 
megindították a kivitelezést. Ez 1972-ben, 
a katonai kormány alatt befejeződött. 
Felavatták és rekordidő alatt üzembe he-
lyezték. Két város víz alá került. E miatt 
át kellett helyezni Belént Argentínába és 
Constituciónt Uruguayba.

Műszaki adatok:
14 Kaplan generátor hidraulikus turbi-

nával; 19 zsilip hidraulikus emelővel. Tel-
jesítmény: 1.890 MW; víztároló felület 
783 km2 (a Balatoné 596 km2). A tárolt víz 
5000 hekto m3; hossza 140 km; szélessé-
ge max. 9 km; mélysége 33 m; vízszint 
változása ± 6,40 m. Ettől függően - a 
víztartaléktól szabályozva - működtetik a 
turbinák mennyiségét 1-7-ig.

A turbinákon kívül van egy zsilip a 
hajók átemelésére, egy másik az esetleges 
felesleges víztömeg áteresztésére. Azon 
kívül van 2 felvonó is az árral szemben a 
víztárolóba és onnan tovább igyekező ha-

Lévay Győző:
E g y   c s o d á l a t o s   g á t

laknak. E célból készült egy nyitható 
„váróterem” a belekerült halaknak. 
Lezárva a lenti szinten lévő kaput: 
kinyílik a fentié, így a vízoszlopon 
keresztül a halak továbbúszhatnak. 
Ugyanezt a lehetőséget megadja a 
hajóemelő zsilip.

A gát hossza 600 m. A benne lévő 
vízmennyiséget kiszivattyúzták. Ez 
után a laza üledéktől tisztított folyó 
sziklamedrét alapozás végett 30 m mélyen 
kirobbantották és a kőzúzalékot kiemel-
ték. Innen kezdődik a védőfal megépítése 
vasbetonból (1.500.000 m3 mennyiséggel). 
A kifejtett kőtömeget felhasználták a gát 
képzésére, amire ráhelyeztek egy kétsávos 
országutat és egy vasúti sínpárt. A zsilipek 
mellett a folyóból lefoglaltak egy területet 
gépházak és a határhatóságok irodái stb. 
részére. A gát 69 m magas. Ebből 39 m a 
folyó szintje felett van. A munkálatokat 
4.500 dolgozóval végezték. 

Ezzel megoldották, hogy lehessen szá-
razföldi és vasúti összeköttetést kapni 
Uruguay és Argentína között. A gát uru-

guayi oldalán építettek egy gáttal kap-
csolatos múzeumot. Ezt később ellátták 
a duzzasztógát összes adataival (képek, 
leírások, statisztikák, makettek, videó-
vetítés stb.) Minden kérdésre szívélyesen 
válaszolnak.

A víztároló környéke lehetőséget adott 
a turizmusra, vízisportra, horgászásra. 
A tiszta homokpartok kellemes fürdőle-
hetőséget nyújtanak. Szakaszonként ki-
sebb erdők szépítik a partot. Az ökoszisz-
témát megőrizték.

Nagy élmény volt részemre ez a 
csodálatos mérnöki teljesítmény az ő 
szépségével.

szentynum kitűnő akusztikájú nagyter-
mében tartották záróhangversenyüket 
magyar zeneszerzők műveivel, kezdve 
a gyönyörű Liszt Ferenc németnyelvű 
Ständchen című szerenádjával, Csapó 
József kontratenor szólistával, majd a 
nagyon gúnyos humorú Vereinslied-del. 
A Bubnó Tamás feldolgozású Abaújfalvi 
kántáló énekekben a hihetetlen mély-
hangú basszus, Domahidy László szó-
lója aratott különös sikert. Ráadásként 
Rachmaninov Ave Maria és újra Kodály 
Esti dala fejezték be a lehető legmagasabb 
színvonalú kórus változatos programját. 

Augusztusi programjaikban szerepel-
nek többszöri magyarországi fellépések, 
valamint 27-én a bécsi Stephansdomban 
egy, Szent István tiszteletére rendezett 
misén.

Székásy Miklós
(Képanyag Jakab, Balthazár, szerző

www.szentefrem.hu)

A 2011-es Liszt év nagy öröm-
mel párosult műélvezetet nyújtott 
nekünk. 

A Szent Efrém Férfikar első 
tengerentúli turnéján különböző 
dél-amerikai közönséget bűvölt el: 
Argentínában négyszer, Montevideó-
ban egyszer. Az alábbi recenzióból 
hiányzik a kedves, szívet melengető 
első - soron kívüli! - önkéntes föllé-
pésük a Zrínyi Ifjúsági Kör tagjai

előtt, a Hungá-
riában (l. HUFI 
3 .o . ) .  Bubnó
Ta m á s  k a r -
n a g y  e z e n 
felül munka-
műhelyt tartott 
Liszt és Kodály 
férfikarra írt 
műveiből ar-
gentin és uru-
guayi kórus-
énekesek szá-
mára. (HKZS) 

Az Ars Hungarica meghívására érke-
zett Dél-Amerikába augusztus 5-én egy 
rövid látogatásra a tüneményes Szent 
Efrém férfi kórus. 3 hangversenyt és egy 
kóruskurzust tartottak Buenos Airesben és 
egyet Montevideóban. A kórus 13 ideuta-
zott tagját Dr. Bubnó Tamás vezényelte 
mesteri módon, és ahogy fellépéseikből 
értékelhettük, minden tagja kivételes 
hangú szólistaként is működött. 

A 3 hangversenyük programja változa-
tos volt. Elsősorban Liszt Ferenc és más 
magyar zeneszerzők műveiből kaptunk 

A budapesti Szent Efrém férfi kórus látogatása

 A program díszes kivitelezése méltó volt a 
kórus szerepléséhez 

(Centro Naval hangverseny)

ízelítőt, de a másik specialitásuk, az ó-
szláv nyelvű, görög katolikus rítusú temp-
lomi zenét is beiktatták programjaikba.

San Fernando csodaszép hangú Coll-
Cavaille orgonával rendelkező Aránzazu 
templomában tartották az 1. koncertjüket 
augusztus 7-én, ahol a Morón városi női 
kar is fellépett Liszt művekkel. Köztük 
az O heilige Nacht legkiemelkedőbb 
része Laborfalvi Soós Béla Szent Efrém 
bariton szólista közreműködése volt. 
A Szent Efrém kórusnak 4 tagja előbb 
két négyszólamú Liszt művet énekelt, 
majd a komplett kórus Enrique Rimoldi 
magas nívójú orgonakíséretével a Liszt 
Ferenc emlékév tiszteletére rendezett 
hangverseny további darabjait olyan 
mesteri módon adta elő, különösen a 
Szekszárdi Miséből a Kyrie és a Gloria 
részeket, hogy úgy hangzottak, mintha 
egy 50 tagú kórus énekelte volna. A cseh 
nagykövetség által szponzorált koncertet 
két klasszikus cseh zeneszerző, František 
Kramár és Antonin Rejcha kiváló módon 
előadott művei egészítették ki, amelyek-
ben Luis Slabý (klarinét) és a Gustavo 
Massun és Javiera González (hegedűk), 
Fernando Herman (brácsa) és Mariana 
Levitin (cselló) összetételű vonóskvartett 
szerepelt. A templomot teljesen megtöltő 
közönség álló ovációval ünnepelte a ma-
gyar kórust. A nagykövetségeket Házi 
Judit magyar konzul és Tibor Chochula 
cseh ügyvivő képviselte.

Augusztus 9-én következett a turné 
egyik legkülönlegesebb koncertje a Cen-
tro Naval zsúfolásig megtelt, elegáns 
dísztermében, a meghívó Ars Hungarica 
és a Lengyel nagykövetség közös rende-
zésében. A férfi kar ünnepi estet adott az 
EU soros elnökségét betöltő Lengyelor-
szág tiszteletére a két baráti nép gazdag 
zenei kultúrájának legszebb vokális kom-
pozícióiból.

A kronologikus sorrendben elkészí-
tett program magyar gregorián énekkel 
kezdődött és többek között Esterházy 

Pál, Stanislaw Moniuszko, Liszt Ferenc, 
Teofi l Klonowski, Boksay János, Romuald 
Twardowski, Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, 
Henryk Mikolaj Górecki és Bartók Béla 
művekkel folytatódott, latin, magyar, len-
gyel és ószláv nyelveken, amelyek közül 
különösen a három, virtuóz szólistákra 
írt Górecki ének és a négy Bartók által 
népdalokra írt verzió keltett nagy hatást. 
Ráadásul egy csodásan hangzó, kevéssé 
ismert Liszt Szent Cirill és Metód tisztele-
tére írt ószláv nyelvű himnuszát és Kodály 
Esti dalát énekelték. A koncerten jelen volt 
az Argentínában akkreditált diplomáciai 
kar igen számos képviselője (a képen nem 

látható az írországi nagykövet, a lengyel 
és cseh ügyvivők, a lengyel kultúrattasé és 
még több más ország diplomatája).

A hangverseny végén a Centro Naval 
alelnöke, Julio Alberto Covarrubias ad-
mirális díszes könyveket ajándékozott 
Bubnó Tamásnak, Jacek Bazanski lengyel 
nagykövetnek és Barcsi Gyula magyar 
ügyvivőnek.

Augusztus 10-én Montevideóban, a Ma-
gyar Otthon meghívása alapján az Egye-
temi Zeneiskola nagytermében léptek fel a 
Tündérkert népi táncegyüttessel együtt.

Újra Buenos Airesban 12-én a Mind-

Bubnó Tamás mester 
magyarázatai a 

munkaműhely alatt 

Aránzazu nagytemplom, San Fernando: A zsúfolt 
padsorok előtt Balthazár Mártha bemondó, a 
szervező Ars Hungarica képviseletében

A Centro Naval illusztris hallgatói között a diplomá-
ciai kar crème-jéből kivonat: b.-j. 1. sor: belga n.k., 
osztrák n.k. és felesége, Európai Unió n.k., lengyel 
n.k.; túloldal: Barcsi Gyula tanácsos, thaiföldi n.k. 
(félig eltakarva), és iráni ügyvivő (szakállal); 2. 
sor: Sergio Pérez Gutiérrez és felesége Házi Judit 
konzul, olasz n.k. és felesége; túloldal: Covarrubias 
admirális és felesége, japán kultúrattasé

A kórus 13 tagja. Ügyes megoldással képernyőn is követhette a publikum az előadást

Mindszentynum: 
Az előadást telt ház hallgatja, élvezettel
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Kár, hogy kolóniánk kulturális, társadalmi eseményei-
ből júliusban, augusztusban kettő egy napra esett.

- Július 3-án a Szent István Kör, Szent László Inté-
zete fennállásának 45 éves évfordulójára hívta meg az 
egész argentin-magyar közösséget. Az ünnepi meg-
emlékezés után több mint 70 barát és az intézmények 
vezetői nagy örömmel vettek részt a hagyományos László 
napi fi nom ebéden. (l. beszámoló 9.o.)

- Ugyanaznap du. 6 órára a Hungária hangulatos MIK 
termébe, a Zrínyi Kör 3. Irodalmi Kávéház kulturális 
programjára voltunk meghíva. Emlékezvén az első két 
Irodalmi Kávéház nagy sikerére, a közönség igyekezett 
pontosan megérkezni. Sejtette, hogy sokan leszünk. Mire 
beléptünk, a Zrínyi Kör ifjú tagjai már vártak bennünket 
ízlésesen terített asztallal, fi nom süteménnyel, teával, 
kávéval és hűsítő italokkal. Mennyi kedves ismerős arc! 
Köszöntünk, integettünk, örvendeztünk egymásnak, és 
lassan találtunk magunknak ülőhelyet. Mindenki kapott 
egy nyomtatott műsort, amiből értesülhetett, hogy az 
előadásra kiválasztott szavalatok vezérgondolata: Isten 
költészetünkben. A Zrínyi Kör nevében Honfi  Juló kö-
szöntötte a vendégeket és bejelentette, hogy a műsort a 
magyar Himnusz első 2 versszakával együtt elénekelve 
kezdjük. A költemények teljes szövegét, az előadók nevét 
még akkor sem tudtam volna elolvasni, ha gyertyafénynél 
láttam volna. Így legalább nyitott szívvel és füllel hall-
gattam legnagyobb költőink változatos érzelmű, hangú, 
stílusú 20, régen ismert versét. Az első szám, Berzsenyi 
Dániel: Fohászkodás c. versének kezdő szavai „Isten! kit 
a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva 
sejt“ - akár egy elektromos szikra, olyan hullámhosszra 
állította be lelkemet-lelkünket, amelyen átéreztük a sorra 
kerülő költők küzdelmét, kétségét, könyörgését, háláját, 
ahogyan Istent keresik. Lángeszű művészlelkek, akik 
harcolnak hitükért. Hallottunk olyan verseket, amelyek 
az egyszerű vagy népies lelkek gyermekes, de korlátlan 
hitét tükrözik. A műsor záró számát, az 
Esti népdalt a Regös csoporttal együtt 
énekeltük. (l. továbbá Hufi  III.)

A remek programban részt vevők ki-
érdemlik a kiemelést: Műsorszerkesztők 
és rendezők: Blahóné Honfi Juló és 
Kiss Bori. Tanácsosok: Kiss Péter és 
Zrínyi Kör tanárok. Szereplők: a Zrínyi 
Kör tagok gyermekei. Vendégszereplők: 
Dombay Jenő, id. Zaha Sándor, Varga 
Koritárné Betti, Schirl Pál, Lomniczy 
József, Zombory István, Lajtaváry 
család, Regös együttes.               ►►
Céladomány: az ösztöndíjalap javára. 

- Elgondolkodom a Zrínyi Kör óriási érdemén. Meg-
szerettetik gyermekeinkkel, unokáinkkal a magyar nyel-
vet és azon keresztül a magyar irodalmat. Megértetik 
velük (és velünk), hogy a magyarok a művészetek közül 
a költészetben és az irodalomban zseniálisak. Nincs 
olyan műfordító, aki egy magyar költő művét (eredeti 
nagyságát megközelítően!) más nyelven át tudná adni. 
Ezeket a verseket átérezni, élvezni csak az tudja igazán, 
akinek anyanyelve és szíve magyar. 

- Július 22-én, 18 órakor a Mindszentynum átépí-
tett dísztermét néhai Balogh-Kovács Antal építész-
mérnök történelmi gyökereinkre emlékeztető fény-
képgyűjteményével avatta fel. Ezt a kimagasló eseményt 
magyar kolóniánk minden intézménye magáévá tette, 
művészi röplapokkal (Honfi  Juló metszete) hirdette, 
és pontosan vett rajta részt. A pompásan feldíszített, 
kivilágított terem megtelt. A közel 200 személyből álló 
vendégsereg túlnyomó része nem értett magyarul, ezért 
a beszédek közös nyelvünkön, spanyolul hangzottak el. 
A mesterien fényképezett emlékművek: várak, kasté-
lyok, templomok díszítették a falakat. A terem közepén 
a magyar nagykövetség jóvoltából színes hirdetőtáblák 
tanúskodtak a mai Magyarország vívmányairól. Fóthy 
István Mindszentynum elnök üdvözölte a vendégsere-
get büszkén jelentve, hogy beszédét mikrofon nélkül 
azért halljuk tökéletesen, mert a mennyezet átépítésé-
nek célja, a terem akusztikája, valóban jól sikerült. A 
kiállítást hivatalosan dr. Varga Koritár Pál nagykövet 
nyitotta meg. A kiállításról Dombay Jenő mérnök, a 
Mindszentynum átépítésének tervezője tartott nagyon 
érdekes előadást. Antal (barátoknak Putyi) 6 fi a közül 
Santiago meghatóan emlékezett meg édesapjáról. A 
rendezőség (a Mindszentynum hölgytagjai): Lenke, 
Mártha, Erzsike, Kati, Magdi, Regina, Isabelita 

kitettek magukért: kitűnő sós és édes, házilag készített 
süteményeikkel fáradhatatlanul kínálták a vendégeket. 
Hűsítő gyümölcslevet vagy pezsgőt szolgáltak fel. Két 
ragyogó, díszmagyarba öltözött házikisasszony vidáman 
segített nekik. A hetek óta hirdetett tárlatmegnyitó, mint 
magyarságunkat ismertető esemény remekül sikerült. 
Mint minden vernissage-nak, társadalmi eseménynek 
egyetlen hátulütője, hogy az emberek egymást szíveseb-
ben köszöntik és nézik, mint a kiállított képeket...

- Július 29-én este a Mindszentynum zenés vacsorára 
hívta a magyar kolóniát, argentin barátokat és a Club 
Europeo tagjait. Ilyen, most divatos összejövetelt a Mind-
szentynumban eddig még nem rendeztek. A meghívó 
pár sorából csupán annyit tudtunk meg, hogy a vacsorán 
részt vesz 2 ismert operaénekes, Mario Solomonoff és 
Verónica Díaz Benavente. Apróbb betűvel: a szintén 
most divatos fundraisingként a vendégek hozzájárulásá-
nak összege. Mindez csak magyarul szokatlan. Argentin, 
vagy más európai klubok tagjainak ez természetes. Mi is 
meg fogjuk szokni, ha egy ilyen elegáns rendezvényre 
ezentúl postázott meghívót kapunk, amelyben a műsor 
részletei és a hozzájárulások nemes célja szerepel. Az 
információ hiánya, a rendkívül hideg időjárás a közle-
kedési nehézségekkel párosulva sok embert eltántorított 
a részvételtől. Mivel bátor híve vagyok minden magyar 
ügynek, boldogan tettem eleget a meghívásnak. Mind a 
rendezőknek, mind a konyháért felelős Paál Magdinak 
és a kiszolgáló személyzetnek csak gratulálni tudok. A 
10 hosszúkás 8 személyes asztal egy kivételével megtelt 
elegáns, ünneplő, főleg argentin közönséggel. A zenei 
program 3 megjelenésre oszlott: kitűnő (elektronikus) 
zenei kísérettel előbb szólót, majd duettet énekeltek a 
művészek. Az 1. rész (vacsora előtt, korgó gyomorral!) 
nem ragadtatott el, a második az étkek között, a harmadik 
a vacsora után szép volt és nagy tetszésnek örvendett. 
Vendég operaénekeseink, nem ismervén a hallgatóságot, 
híres operettáriákat választottak, amelyekről feltételez-
ték, hogy azokat minden magyar, főleg minden európai 
kedvel. Gratulálunk Fóthy Isvtánnak a sikeres esthez. 

Augusztus 1-jén, a tél 
egyik nullafokos, leg-
hidegebb napján ked-
vetlenül indultak el a 

diákok az iskolába. Vége a téli vakáció-
nak! Ezekben a júliusi napokban minden-
ki igyekszik búját feledve pihenni, vagy 
- ha teheti - elutazni valahová. Az idén a 
július 9-i nemzeti ünnepünket és elnök-
nőnk szónoklatait kevés lelkesedéssel 
követtük. Kedvünk még a távutazásoktól 
is elment. Kirándulóhelyeink az ország 
déli, nyugati vagy északi tartományaiban 
mind több száz vagy akár több ezer km 
távolságra terülnek el. A június elején 
kitört Puyahue vulkán (l. AMH július-
aug.) azóta is okádja a törmeléket és 
hamut, amit orkánszerű szelek hatására 
itt is erősen megérzünk. A hamu emellett 
felfordítja a repülőjáratok menetrendjét. 
Július elejére Bariloche, Chapelco, Las 
Leñas sípályái megnyíltak, a felvonók, 
szállodák, turistairodák főszezon árak 
helyett óriási engedményeket ajánlottak, 
de az utasok a közlekedés bizonytalansága 
kapcsán mégsem mertek elindulni. Salta, 
Jujuy, az északi tartományok fővárosai is 
panaszkodtak. Az idén kevés, de lelkes 
turista inkább kényelmes autóbuszokon 

utazott, hátizsákkal gyalog sétált és nem 
sokat költekezett. Magyar kolóniánkból az 
idén kevesen repültek át Európába… 

A városi állatkerttel szemben, Paler-
móban élek, de a Plaza Italia körül soha 
ennyi embert nem láttam nyüzsögni, 
mint az idén. Vidékiek, fővárosiak, gaz-
dagok-szegények kilométeres sorokban 
türelmesen vártak, hogy bejuthassanak 
vagy az állatkertbe, vagy a Rural kiállítási 
területre, csarnokokba. Öröm volt ennyi 
vidám, fi atal gyermekes családot látni, 
ui. a Ruralban július 14-26 között ren-
dezték és tartották meg az 
idei, 125. Nemzetközi Me-
zőgazdasági, Állattenyész-
tési és Ipari kiállítást. A 
hatalmas vásárterületen 400 
kiállító mutatta be legszebb, 
legfinomabb termékeit és 
népművészetét. Az első, ki-
csit borús napokban folyt az 
állatok osztályozása, a díj-
nyertesek kitüntetése, amit 
a Sociedad Rural szakértői 
mellett óriási nézőközönség 
feszült fi gyelemmel köve-
tett. Pontos mérések szerint 11 nap alatt 
a kiállításon 1.204.000 látogató vett 
részt, (!), akik között Cristina Kirch-
ner elnöknőnk kormányából senkit sem 
láttunk! 22-én, a hivatalos díjkiosztó és 
egyben záróünnepségen a Mezőgazdasági 
Társaság elnöke, Luis Biolcati zord 
arcképpel és kemény szavakkal bírálta 
a kormány reájuk szabott politikáját. A 
kiállítás legvidámabb embere Mauricio 
Macri, a főváros kormányzója volt, akit 
10-én közel 3 millió fővárosi polgár nagy 

többséggel választott meg újabb 4 évre. 
Ő utána a legtöbb szavazatot Daniel 
Filmus, a kormány jelöltje kapta, akivel 
szemben 31-én, 2. fordulóban, ballottage-
ban kellett sikerét megerősítenie.

A kormánypárt fővárosi és több tarto-
mányban elszenvedett veresége teljesen 
felkavarta mind a pártokat, mind a poli-
tikailag lelkiismeretes szavazókat. Meg-
újult tempóval folyt hetekig a választási 
hadjárat. Az augusztus 14-re meghirdetett 
előválasztáson - az egész ország kötelező 
részvételével! - az ellenzék remélte, 

hogy sikerül kialakí-
tania egy olyan párt-
szövetséget, meg-
nyerő pártvezérrel, 
aki októberben meg 
tud vívni a Kirchner 
dinasztiával. Néstor 
Kirchner volt állam-
elnök, a kormány-
párt alapító vezére 
tavalyi halála óta 
politikusaink izga-
tottan lesik felesége 
4 éves elnöklésének 

megújítását vagy megbuktatását, 2011 ok-
tóberében. Jobbra-balra helyezkednek. Ez 
a rendkívül elbizakodott, jó eszű házaspár 
11 éve egy balra irányított szocializmust 
hirdetett, de kapitalista kizsákmányoló 
politikát gyakorolt, amellyel először a 
mezőgazdákat, utána a középosztályt, sőt 
a munkásosztályt is kiábrándította. Volt 
elnökünk egyik utolsó rendelete alapján 
felesége azzal a szándékkal hirdette meg 
ezt az augusztus 14-i előválasztást, hogy 
annak legalább 45%-os pozitív eredménye 

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

   Események   

Mosolygós fővárosi kormányzó 
(a hagyományos lószobor mögött) 

A részt vevő szavalók és zenészek 

biztosítsa neki és pártjának újabb 4 évre 
a hatalmat. 

Argentin honfitársaim szenvedélyes 
sorsjátékosok. Fogadnak lóra, futballcsa-
patra, és államelnökre. Egy honpolgár, 
akinek lelkiismeretét sem anyagi, sem 
hatalmi érdek nem befolyásolja, komolyan 
mérlegelte, hogy kire szavazzon. Hazája, 
gyermekei jövője forog kockán. Cristina 
elnöknőnk lendületes szónoklatait már ré-
gen nem hiszi el. Környezetünk, a médiák, 
az egyházak, egyhangúlag a kormányt 
szidják. Az ellenzéknek nincs határozott 
programja, tehetséges, becsületes, főleg 
karizmatikus vezéralakja. Egyetlen közös 
célja: megbuktatni a kormányt. Minden 
párt, a kormánypárttal együtt (!) ugyanazt 
hangoztatja: „Itt a soha vissza nem térő 
alkalom egy alapos változásra.“ Azt, hogy 
mit és hogyan fog változtatni, egyik sem 
részletezte, kivéve a szocialista párt vezé-
rét, Binnert, aki nyíltan megmondta, hogy 
államosítani akarja az energiaforrásokat, 
a vasutakat, és mindent, ami „a népé“. Az 
elmúlt hetekben olyan szélsőbaloldali, 
fenyegető hangokat ütött meg, ami még 
a jámbor ellenzéket is úgy megijesztette, 
hogy a végén Cristinára szavazott. Így 
aztán elsöprő sikere, a bejósolt 40-45% 
helyett 50% elnyert szavazata mindenkit 
mellbevágott. Talán még őt magát is... Az 
eredmények kihirdetése után olyan sze-
rény, szokatlanul csendes és békülékeny 
hangokat ütött meg, hálálkodva népének, 
hogy majdnem elhittem. A politikában ma 
már senki nem töri magát idealizmusból, 
hanem érdekből. Lehet anyagi, de lehet 
hatalom iránti érdek is. Ki győzött? Olyan, 
akit mind a hatalom, mind a pénz tüzel.A lebénult légiforgalom

Fotó Jakab
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Mit hallott az AMH ?Az elmúlt hetek folyamán sok 
mindent hallott az AMH…

Elhalálozások
- Drága olvasónk és hűséges barátunk, v. 
Ladányi Domonkos 
július 24-én, 95. évé-
ben csendesen elhunyt. 
Kiváló magyar ember 
volt. Örök mosolyát, 
kedvességét, huncut 
viccelődését hiányolni 
fogjuk! Isten nyugosz-
talja kedves Dominkat!  

- Július 20-án Barczikay Tamás, a Mar 
del Plata-i magyarok egyik tagja 81 éves 
korában távozott. Egyszerű megfázásból 
lett tüdőgyulladással kórházba került, de 
sajnos még aznap meghalt. A gyászoló 
Barczikay, Jeszenszky, Szabó családok 
és a Mar del Plata-i magyarok vesztettek 
el egy kedves társat. Az AMH őszinte rész-
vétét fejezi ki a rokonoknak.

Betegeink
- Olvasóink közül többen is különböző 

kezelésen és műtéten estek át. Mind-
annyiuknak mielőbbi felépülést és teljes 
gyógyulást kívánunk!

Születések
Az előfizetőink családjai szépen sza-

porodnak:
- Közismert orvosunk, Dr. Szegödi Szi-

lárd ismét nagypapa lett. Leánya Szegödi 
Gabriela és Alejandro 
Domínguez-nél június 
7-én megszületett a 2.
kislány, Agustina Mora 
Domínguez Szegödi, 
akire nővérkéje, Cons-
tanza Pilar nagyon 
büszke. Gratulálunk a 
növekedő kis család-
nak!

- Mizsey Mókus is belépett a nagyma-
mák sorába. 2. leánya, Florencia és Andrés

Crovetto-
nál július 
17-én meg-
született  a 
3,400 kg-os 
kis Ferenc. 
S o k  b o l -
d o g s á g o t 
kívánunk! 

- Július 26-án délben Mexikóban meg-
született a kis Mária, 
Xavier Treviño és 
Paola leánya, César 
Treviño és Theész 
Margit Kuki  első 
unokája. Az újdon-
sült nagyszülőknek 
szeretettel gratulálunk 
és sok örömet kívá-
nunk a kisbabával! 

- Néstor Domínguez és felesége Remete 
Andrea (fotó) is bekerültek a nagyszülők 
sorába! Alex Domínguez és Vanina Busta-
mante-nál 
július 29-én 
te rmésze-
tes szülés-
sel megjött 
3,950 kg-os 
e l s ő s z ü -
l ö t t j ü k , 
Santiago. 
M a m a  é s 
b é b i  j ó l 
vannak,  a 
család boldog! Gratulálunk! 

- Augusztus 16-án hajnalban Zombory 
Carolina életet adott a 4,060 kg-os Zsó-
fi nak, és így szülei, Zombory István 
Dudi és Kemenes Kati egycsapásra 

nagyszülőkké váltak! A császármetszés 
ellenére a fi atal mama pompás hangulat-
ban fogadta a köréje sereglő rokonokat-
barátokat. Gratulálunk! 

Keresztelő
- Július 16-án volt a másfél hónapos Lu-

cas Collia, Collia Niki és Olenka kisfi a 
keresztelője. Zöldi András keresztpapa 
erre az alkalomra Houstonból ideröpült 3 
napra. A szertartás után a baráti kör több 
órát töltött együtt sok fi nomság mellett. 
Gratulálunk az új kis keresztényhez!

Születésnapok
- Július 19-én a VAIK csoport megün-

nepelte Retezár Mónika születésnapját 
egy jó kis restiben.

- Zombory Andi jelmez garden-party 
bulival ünnepelte születésnapját július 23-
án. Tömeg jókedvű fi atalság gyűlt össze, 
még uruguayi magyar barátok is jelen vol-
tak, akik a másnapi nagy foci döntőmeccsre 
(Uruguay-Paraguay) jöttek át. 

- Július 23-én kerek születésnap alkal-
mából fi nom vacsorára hívta baráti körét 
Terek Zsófi , az AMH lelkiismeretes és
hűségesen kitartó számvizsgálója. A 
Mindszentynum éttermében kedves, ze-
nés hangulat alakult ki, az ünnepelt férje, 
Jakab Nándi valódi lovagként táncra 
perdítette az örömtől sugárzó nejét. Még 
sok-sok kellemes születésnapot kívánunk!   

- Hihetetlen, de 
valóban már egy-
éves lett Buda-
pesten a „köztünk 
született” kis 
Bendegúz, 
Dr. Drexler 
András PhD és 
Adél kisfi a! Gra-
tulálunk a boldog 
szülőknek!  

- Július 27-én töltötte 
be Dr. Balthazár Ferenc 
94. születésnapját Ca-
racasban. 8 hónapja él a 
caracasi öregotthonban, 
ahol ezt a nem minden-
napi eseményt alaposan 
megünnepelték a csa-
lád apraja-nagyjával. Az 
AMH is tisztelettel és sze-
retettel köszönti őt, aki 
olyan príma jó magyart 
nevelt a köztünk serényen
munkálkodó Mártha lá-
nyából! 
Utazók

- Elkésett kép: argentínai magyarok 
meglepetésszerűen összetalálkoztak a 
csíksomlyói búcsún. 

A fi ataljaink is járják a nagyvilágot: 
- A júniusi szám-

ból kimaradt ez az 
utólag beérkezett 
kép: Dóry Kinga 
Dubaiban ünne-
pelte születésnap-
ját. Meglátogatta a 
kacsalábon forgó 
hétcsillagos szál-
lodát is, amely-
ben Bonapartian 
Dani dolgozik. 

- Július folya-
mán több cser-
készünk a világ 
minden részéről Budapesten találko-
zott össze. A nagy melegek és eső-
zések ellenére sok szép napot töltöttek 
együtt Budapesten és környékén, többek 
között Kimlén a Dóry család nyaraló-
jában. Páran tovább folytatták útjukat 
Hollandia, Belgium, Franciaország, Spa-
nyolország és Olaszországba, majd vissza 
Budapestre, hogy onnan ki-ki visszautaz-
hasson otthonába ill. munkahelyére. 

- Az Ösztöndíjas lányaink is, kihasz-
nálva a nyári szabadság minden percét, 
bolyonganak az európai országokban 
- hol együtt, hol külön, hol barátokkal -,
és rengeteg képpel lepnek meg. Mire jó a 
mai technológia! Mivel látszólag idejük 

nincs be-
számolók 
küldésére, 
Facebook-
o n  l e h e t 
élvezni a 
sok  szép 
tá ja t ,  é l -
ményeiket, 
hozzászó-
l á s a i k a t .                 

- Kerekes Cili jelenleg Nicaragua 
déli részéről, San Juan del Sur-ból írt, 
ahol élvezi a szép partot, amely teli van 

vendéglőkkel , 
bárokkal és tu-
ristákkal. Kézi-
munkáit veszik, 
ebből gyűjti a 
pénzt a tovább-
utazásra. Azon-
ban úti  tervei 
megváltoztak (ki-
hagyja El Salva-
dort, Hondurast 
és Guatemalát), 
és szeptember 1-
jén már Mexikóban lesz, ahol Papp Titi-
vel találkozik és 1 hónapig együtt fogják 
bejárni a nagy országot. 

- Július végén Pérez Leidemann Naty 
érkezett látogatóba MO-ról. Barátai és 
Regös társai nagy szeretettel fogadták.

- Budapestről Vass András Buenosban 
járt munkaügyből kifolyólag, és néhány 
rokont és jó barátot meglátogatott.

- Meleg Piroska átruccant egy hétre 
Attila fiához USA-ba, az iker-unokák 
születésnapjára.

- Grabner Bandi és Patrícia augusz-
tusban 8 napos kirándulást rendeztek 
Peruba, a kötelező turistahelyekre, Machu 
Picchu, Cuzco, stb. Sok szépet láttak, 
tapasztaltak!

- Egey Gyuszi kéthetes magasfokú, 
mérnöki továbbképzési kurzuson vett 
részt USA-ban, ahol szakmabelileg töké-
letesítette tudását, amelyet egyfajta „fél-
nyugdíjasként” ad tovább az őt konzultáló 
energia-cégeknek. Érthető tehát,  hogy ké-
résünknek még nem tehetett eleget és nem 

küldött be egy rövid össze-
foglalót az atomenergiáról 
szóló, érdekes - és káprá-
zatos magyar szaknyelven 
tartott - előadásáról, amely 
az Irodalmi Kör keretén be-
lül június 25-én hangzott el.

- Dr. Orbán László Budapesten az 
Argentin-Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara képviseletében tárgyalt Dr. 
Szilágyi Andrással, a Nemzetgazdasági 
minisztérium igazgatójával a magyar kis- 
és középvállalatok Argentína felé irányuló 
kapcsolatfejlesztési lehetőségeiről. 

- Egyhetes villámlátogatásra érkezett Mia-
miból Remete Tomi: itt megismerhette 
újszülött pici unokahúgát, nővére Remete 
Andrea és Néstor Domínguez unokáját. 
Ezen kívül néhány aktuális és szükséges
útbaigazítással látta el fi át, Márkit, a San 
Andrés egyetem diákját, aki az atyai bölcs, 
irányító intelmeket jó szívvel fogadta.

- Úgyszintén közénk érkezett pár napra 
németországi otthonából Dóry Csabáné 
Lomniczy Paulette, akinek 16-án volt 
ezüstlakodalma! Mégis időben érkezett ar-
ra, hogy 18-án nővére, Zaháné Alexand-
ra születésnapjának családi ünnepelésén 
jelen lehessen. Micsoda fölgyorsult vi-
lág… Letti mama boldog!

Események
- Július elején a ten-

gerparton is beállt 
a szokatlan hideg! 
Pinamar-Ostendéről 
Albert Ági jelezte 
egy szokatlan képpel: 
havas tájra ébredtek
július 2-án!

- Villa La Angosturán több magyar is 
él, köztük volt cserkészeinkből is (l. SP 
III Navratil Fernanda levele). A Puyehue 
vulkán kitörését követő hamuesőt bizony 
sokan megszenvedték! Pók Bungáék 
elmenekültek a hamueső elől. 

Mókát körülveszik b.-j.: Zaháné Lomniczy Alexan-
dra, Zomboryné Kemenes Kati, Szilvássyné 
Makkos Erzsi, Hartschuhné Fóthy Teréz (Németor-
szágból), Baldoniné Fóthy Muka, Pappné Bernáth 
Bella, Fóthy Zsuzsi, Íjjasné Lindqvist Pia 

b.-j.: Lomniczy Mátyás, Budaváry Melinda (USA), 
ifj. Zaha Sándor, Berdefy Lili (Német o), Zaháné 
Alexandra, Zomboryné Kati, Zombory Dudi, 
Dóryné Paulette (Német o), Kerekes Ági, Vass 
Gyöngyi

Bonapartian Dani (Dubai), Gröber Lisa (MO), 
Zaha Tamás (Argentína), Dóry Botond (Német 
o.), Zaha Miklós (Kanada), Zaha Iló (Argentína), 
Dóry Koppány (Budapest), Karen Scherer (Iló 
barátnője), xx (Spanyol o.)

Gröber Stefi , Zaha Paula, Mattiau-
da Luncsi; állva: Jeffrey Teréz 

A megilletődött, de 
büszke papa!

A túlbol-
dog ifjú 
szülők, 
Zombory 
Carolina 
és Lucho 
Abregú A kis Bendegúz láthatóan 

örül az ünneplésének!

Tartsa meg a 
Jó Isten még 
sok éven át!

Zsófi , az 
ünnepelt, 
Heftyné 
Kató 
és a 
szerkesztő 
között

Stressz nélküli pihengetés!

Egey Gyula az Irodalmi Körben nehéz témát 
adott elő, mindenki számára érthetően! 

Dr. Orban László és Dr. Szilágyi András 
Budapesten

Folyt. 9.o.-on
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Diplomáztak
- Lovrics Alexandra,

noha 
decem-
berben 
befejezte 
orvosi 
tanul-
mányait, 
július 12-
én kapta 
meg a 
kine-
sióloga (gyógykezelő) dip-
lomáját. Gratulálunk, és 
kívánunk sok sikert a pá-
lyafutásához!

- Gröber Lisa MO-n a 
Budapesti Corvinus Egye-
tem Társadalomtudományi 
Kar, Nemzetközi Tanul-
mányok Intézetében befe-
jezte tanulmányait: június 
28-án tette le utolsó vizs-
gáját 4-es eredménnyel, és

 a szak-
mun-

kájára 
5-öst 

kapott. 
Azóta is 
ünnepel, 
mi meg 
szívből 

gratu-
lálunk neki! Várjuk a dip-
lomaátadási képet!

EZ-AZ
- Az egész argentínai 

magyar 
kolónia 
nevé-
ben, 
karölt-
ve a 
jelenleg 
külföl-
dön é-
lőkkel, 
hálánkat 
fejezzük 
ki Horváth Évának, Já-
nosnak és Ferencnek, 
hogy engedélyezték le-
szkennolni édesapjuk, 
egri Horváth János cst., a 
kolónia hajdani fényképé-
szének a HKK levéltárában 
elrakott „Fotó Horváth” 
komplett albumait. 1956-
1971-ből több mint 3000 
kép kerülhetett így fel Face-
bookra, és ezzel sikerült 
sok régi emléket felidézni:

Cserkészbálok, táborok, 
felvonulások, Plátanos-i 
emlékek… A képek láttán 
sok baráti kapcsolat sike-
resen frissült fel világszer-
te. Örök hála János bácsi 
munkájáért! 

- A fenti képekre való je-
lentkezők között volt cser-
készünkkel, Pinczinger
Józseffel is megalakult a 
kapcsolat. József a nagy-
érdemű, a kolóniában köz-
ismert néhai Pinczinger 
Lajos fi a. Sokan emlékez-
nek rá. Argentínában nevel-
kedett és szerezte meg a
hegedűtanári diplomáját. 
1971-ben ösztöndíjas ven-
déghallgatóként került Bu-
dapestre, 
ahol a 
Zeneaka-
démián 
két éven 
át karve-
zetést, 
magyar 
népzenét, Kodály-módszert
és zenetörténetet tanult. 
Szép, nyugtató zene mellett 
lehet róla honlapján bőveb-
bet megtudni: http://www.
amorsanctus.gportal.hu/gin-
dex.php?pg=19175005

- A Hungária újonnan
megválasztott elnöke, 
Zombory István  több 
mint 600 kétnyelvű levelet 
küldött szét a magyar ko-
lóniának, ismertetvén az 
intézmény új vezetősé-
gének terveit. Már több 
szép válasz érkezett be 
Dudinak, megköszönve 
és serkentve a Hungária 
Egyesület működését. 

- Nagy volt a készülődés 
az augusztus 20-i Regös 
cena-showra, amelyen ven-
dégszereplők voltak a kel-
ták, a Regös vezető Bona-
partian Edi örmény tánc-
növendékei. Úgyszintén 
fellépett az újonnan alakult 
Mákos magyar népzene 
kvartett. A hosszú hétvégé-
re való tekintettel, több ér-
deklődő is jelezte, hogy el-
utazik. Viszont voltak, akik 
belépőjüket adományozták 
mint támogatás. Következő 
számban a beszámoló.  

(BGT és HKZS)

Újból jön közénk a Kaláka Együttes!
Mint már 1998-ban és 2007-ben is, a számunkra oly 

kedves Kaláka Együttes hozzánk is ellátogat dél-ame-
rikai turnéja keretében. Részletes programját a következő 
számunkban közöljük. Íme kis ízelítő:

Október 15-én, szombaton „Kalákázunk mind, énekel-
ve és játszva!” Egész napos program, Plátanoson. A ZIK 
rendezi, kisgyereknek, felnőttnek, fi atalnak, öregebbnek, 
tanárnak, diáknak, szülőnek, nagyszülőnek! Magyar 
nyelvértéssel, vagy a nélkül. Aznap mind a négyen csak 
a mieink lesznek! (Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Rad-
ványi Balázs és Becze Gábor).

Másnap, vasárnap, a Hungáriában: A ZIK és Kaláka 
közös szervezésében rendezett 56-os forradalom hagyo-
mányos megemlékezése.

17-én, hétfő este: Ünnepélyes búcsúkoncert az Isaac 
Fernández Blanco múzeum gyönyörű termében, és egyik 
hétköznap este az északi zónában is.

*
Miért szereti a közönség a Kalákát? Bizonyára sokan 

a dalaik miatt, esetleg az érdekes hangszerek és a szép 
énekszó miatt. Talán néhányan a zenészek és közönségük 
közt kialakuló családias hangulat miatt. Nehéz eldönteni, 
de nem lehet véletlen, hogy a Kaláka Együttest negyven 
éve, bármerre jár, Magyarországon vagy külföldön, ele-
gáns koncertteremben, vagy gyermekek közt az iskolában, 
mindig szeretettel fogadják és visszavárják.

Bővebb információ: Zaha Alexandra 
(azaha@arnet.com.ar  / 4794-4986)

†
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték, szerették,

hogy drága férjem

v. Ladányi Domonkos
ejtőernyős főhadnagy

2011. július 24-én, 95. évében csendesen 
elhunyt.
Gyászolják felesége Gyarmati Sarolta
lányai Éva, Enikő és Zsuzsi; vejei Ferenc és Rafael 
unokái István, Andrea, Guillermo, Juan Manuel, 
              Ágnes és Iván
unokái élettársai Cris, Roberto, Lisi és Lila 
dédunokái Aline, Felipito, Alexandra, Zsófi  és Luisa.

†
 „Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz

Őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen”.Jn.3,16.

Az Argentínai Magyar Református Egyház
mély fájdalommal jelenti, hogy

vitéz Ladányi Domonkos
Debrecen, 1917. január 10 – Buenos Aires, 2011. július 24,

aki több mint fél évszázadon keresztül 
hű presbitere volt az egyháznak 

visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.
Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük.

†
Fájdalommal jelentjük, hogy

Berkó Lászlóné szül. Sipos Anna
Becsej, 1908. június 25 - Buenos Aires, 2011. június 8

néhány nappal 103. születésnapja előtt
csendesen elaludt.

Gyászoló gyermekei: Berkó Laci és Berkó Kató, Elena
                                       Lackner, Oscar González
Unokái: Alejandro, Silvina és Patricia
Dédunokái: Florencia, Alan, Camila, Nicole, Denise és
                       Facundo

valamint a kiterjedt Berkó család Argentínában és 
a Sipos család Észak-Amerikában, Uruguayban és a 
Vajdaságban (Szerbia).

Nyugodjék békében!

Bajtársi búcsú
Vitéz Ladányi Domonkos, a második világháború 

lovagkereszttel kitüntetett m. kir. ejtőernyős főhadnagya 
2011. július 24-én 94 éves korában elhunyt.

Aznap délután ravatalozásánál David Calvo lelkész 
tartott spanyolnyelvű szertartást, amelyen a magyar 
kolónián kívül részt vett Sergio Skobalsky argentin 
vezérkari alezredes feleségével, és Guillermo Drueta 
argentin ezredes felesége.

Másnap reggel az olivosi temetőben Demes András 
lelkész tartott magyarnyelvű szertartást. Utána alulírott 
a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége és a Vitézi Rend 
nevében búcsúztatta bajtársunkat, majd Honfi  János a 
Szent László Társaság és Rend nevében.

Vitéz Ladányi Domonkos az MHBK-nak megalakulá-
sától kezdve tagja, a Vitézi Rendnek 1988 és 1999 között 
dél-amerikai törzskapitánya, majd tb. törzskapitánya, 
kuratóriumi tag, a Szent László Társaság és Rend dél-
amerikai törzsszéktartója.

Gyászolják: felesége Saci, akivel 67 évi boldog házas-
ságban élt, lányai: Éva, Enikő és Zsuzsanna, hat unokája, 
öt dédunokája, bajtársai, rendtársai és az argentínai 
magyar kolónia.

Vitéz Ferenczy Lóránt

Évforduló  (1966 – 2011)
A Szent László Iskola 

július 3-án ünnepelte 
alapításának 45. évfor-
dulóját. Az ünnepen 
részt vett több argentí-
nai magyar intézmény 

vezetője, az iskola igazgatója és a tanári kar, 
szülők, tanítványok és kolóniánk számos 
tagja.

A műsort az argentin himnusz nyitotta. 
Utána alulírott, a Vitézi Rend dél-amerikai 
törzskapitánya,  ismertette a Vitézi Rend és a 
Magyar Harcosok Bajtársi Közösség kapcso-

latát a Szent László 
iskolával, aminek 
emlékére zászlósza-
lagot adományoztak 
az iskola magyar és 
argentin díszzászló-
jára. Mint zászló-
anya felkötötték a 
szalagokat Fealné 
v. Vattay Viktória 
és José Luisa Del 
Valle.

Az esemény em-
lékére Puricelliné 
Szabó Éva és Be-
nedekné Micsinay 
Mária, az Argen-
tínai Magyar Intéz-

mények Szövetsége nevében átadtak egy plaket-
tet, amit a Szent László Iskola jogi képviselője, 
Redl Erzsébet vett át. A középiskolás tanítványok 
által készített videó ismertette a 45 éven keresztül 
történt fejlődést. Kezdődött 1966-ban egy osztály-
lyal, eljutva a jelenlegi több mint 850 tanulóval 
rendelkező iskoláig.

Következett az elemi iskola zenei bemutatója 
argentin és magyar énekekkel különböző hang-
szerek kíséretével, amit a jelenlevők nagy tapssal 
ismertek el.

A műsor a Magyar Himnusz eléneklésével 
záródott.                             

v. Vattay Miklós
(Képanyag Jakab)

v. Vattay Miklós 
köszöntése

Az Iskola diákjai fonetikusan magyarul éneklik a Himnuszt
Az AMISZ vezetősége átad 

egy emlékplakettet Redl Erzsébetnek

Fölöttébb tartalmas és sok-
rétű konferencia volt Mind-
szenty bíborosról az Ország-
házban május 21-én. 

A Parlament Főrendiházi 
termében már reggel 9-kor 
hömpölygött az érdeklődők 
tömege. A közönség rendkí-
vül összetett volt, közüle leg-
többjük azonban valamilyen 
módon személyesen is érintett 
volt Mindszenty személyével 
kapcsolatban: mellettem pl. 
egy olyan hölgy foglalt helyet, 
aki 1944-ben egy légópin-
cében ült a hercegprímással, 
de akadt olyan is, aki több 
ízben csempészte haza a To-
rontóban kiadott Vörösváry-
féle Mindszenty emlékiratok 
példányait. A nagyhírű gróf 
Esterházy család több tagja 
is megjelent, képviseltette 
magát a Vitézi Rend, illetve 
nagyszámú református kö-
zönség is akadt, és 10 óra előtt 
pár perccel már annyian vol-
tunk, hogy a karzatot is meg 
kellett nyitni az érdeklődők 
számára. Kijelenthető tehát, 
hogy megjelent a magára va-
lamit is adó keresztény, jobb-
oldali magyar középosztály 
egy töredéke.

Schmitt Pál küldöttjének 
beszéde után elhangzott az 
Ave Maria, majd Habsburg-
Lotharingiai Mihály főher-
ceg számolt be a Mindszenty 
boldoggá avatásáért végzett 
erőfeszítésekről, ami mostan-
tól fel fog gyorsulni. Eddig 

Mindszenty-konferencia (*)  
azért nem történtek nagy 
lépések, mert a Vatikánban 
egy „magyar” (?) szerzetes 
folyamatosan meggátolta 
azokat...

Bács Ferenc színművész 
tolmácsolta P. Szőke János 
gondolatait, majd átadták a 
Mindszenty emlékérmeket, 
amit különösen Szombat-
hely megyéspüspöke foga-
dott hatalmas alázattal és 
szerénységgel. Mindszenty 
emlékirataiból Kubik Anna 
színművésznő olvasott fel a 
jól ismert Péter Gábor-Auspitz 
Benjámin, és Kárpáti-Krausz 
féle kegyetlenkedésekről. 
Hosszabb előadás követke-
zett Mindszenty tárgyi ha-
gyatékainak zavaros és há-
nyattatott sorsáról Vaduztól 
Mariazellen át Budapestig. 
Kellemes meglepetés volt, ho-
gyan domborítottak ki kevés-
sé ismert részeket Mindszenty 
életéből (pl. a beneši dekrétu-
mok leállításáért kifejtett, meg 
a Muraköz visszacsatolásáért 
végzett munkájáról), amikről 
a nagyközönség nem tud. 
Ehhez bele kellene olvasniuk 
egy pótolhatatlan könyvbe, a 
Maróthy-Meizler életrajzba, 
ami sajnos Magyarországon 
jóformán fellelhetetlen…

Nagy Szebasztian, 
Budapest

(*) Anyagtorlódás miatt elkés-
ve közöljük a hírt.
Az írásban említett könyvek 
megtalálhatóak a HKK könyv-
tárban.

MIT HALLOTT az AMH, folyt. előző oldalról

Horváth János 
fényképész
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INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS INSTITUCIONES

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES
EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL 
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar
39.SZ. MAGYAROK NAGYASSZONYA LCSCS. - AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS 
N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 
4723-4988 - edithhaynal@hotmail.com
18SZ. BARTÓK BÉLA CSCS. - AGRUPACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS N° 18 
BARTÓK BÉLA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - 
rubiecito87@yahoo.com.ar
KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL-AMERIKAI KÖRZET - DISTRI-
TO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal 
4250, (1636) Olivos, Bs.As. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -15-5703-1800 
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES - CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO 
REGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. www.regosargentina.com.ar
Tel. 4799-4740 -  edibon1@yahoo.com
ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL 
ZRÍNYI - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 4791-3386 
susyfothy@yahoo.com.ar

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA
ARS HUNGARICA KULTÚRA- ÉS ZENETERJESZTŐ CIVIL SZERVEZET - ARS 
HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@gmail.com - 
CORAL HUNGARIA -  sleidemann@fi bertel.com.ar -  Cuba 2445, (1428) Buenos 
Aires. Tel. 15-3623-4345 -  www.arshungarica.com.ar
HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR - HKK 
-  BIBLIOTECA HÚNGARA – Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 
4799-8437 - haynal@fi bertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@fi bertel.com.ar

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

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

SPORT - DEPORTES
HUNGÁRIA VÍVÓ CSOPORT - ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA. Pje. Juncal 4250, 
(1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4461-3992 - 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 KATOLIKUS KÁPLÁNSÁG 
- ASOCIACIÓN DE LOS HÚNGAROS CATÓLICOS  EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires.  Tel. 4864-7570 - info@mindszentynum.org

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES
ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE - AMISZ - FEDERACIÓN 
DE ENTIDADES HÚNGARAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHRA) - Capitán R. 
Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4542-9877 - nvattay@arnet.com.ar
ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA - CÁMARA ARGENTINO-
HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. -  www.camara-hungara.com.ar - Tel. 
15-4193-6752 - info@camara-hungara.com.ar
MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" –  Pac. Rodríguez 6258 (ex 1162), 
(1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4722-0098 / 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com
MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG - ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL 
HÚNGARA. M. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 - 
jakabterek@fi bertel.com.ar
MHBK - MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE - COMUNIDAD DE CA-
MARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – J.B. Justo 183, 
(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 -  vferlolo@fi bertel.com.ar
SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. M. Moreno 1666, (1636) 
Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@fi bertel.com.ar
VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN DE LOS CABALLEROS VITÉZ. 
Capítulo Argentino. Tel. (5411) 4715-2351 - nvattay@arnet.com.ar

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

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

Az OKTÓBERI számra a 
lapzárta: szeptember 10

Anyag és hírek beküldésére 
(54-11) 4711-1242 

amh.argentina@gmail.com Esta edición fue impresa en   IMPRENTA  ALFA  BETA  S.A.   4522-1855

AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI
Alapító Fővédnök:  Rubido-Zichy Hohenlohe Senta (✝)

2005-től 2010-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend): 
(1x) 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-
rű Judit (USA) - Dr. Orbán László - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa

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

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügyvéd

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

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

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

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

Carlos Pellegrini 743 
p. 10. of. 45, Buenos Aires

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

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

- 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 (x2)
- Dr. Alitisz Constantino
- Dőry Ilcsi
- Móricz Istvánné
- Kalpakian Ervin
- Álvarezné Zöldi Viktória
- Grosschmid Mária
- Dr. Orbán László (x3)
- Meleg Piroska
- Dr. Andrés Faragó
- N.N.
- Dr. Farkas Ferenc

2011:    

Hálásan köszönjük adományukat, 
támogatásukat, fölülf izetésüket! 

Hogyan tudjuk az újságunkat 
fenyegető infl áció-saskeselyűt 

elhessegetni? 
Tudnak Olvasóink megoldást?

Az AMH szerkesztősége 
Tel.fax: (54-11) 4711-1242              amh.argentina@gmail.com

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

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

Tel. 4799-8437 / 4798-2596
haynal@fi bertel.com.ar

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Szervezi a ZIK

Újból jön a 
KALÁKA 

EGYÜTTES! 
Bővebbet l. 9.o.
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai   Ifjúsági rovat

Rakd el a HUFI minden számát úgy, hogy - mint kis „könyvecske” -  a kezed ügyében legyen.
 A néprajz, néptánc, cserkészélet gyöngyszemeit gyűjtögetjük számodra!

Egy egész évet így röviden, 40 
perc alatt elmeséltünk. Nagyon sok 
mindent kihagytunk, de akkor is lát-
tátok, hogy mennyire kihasználtuk 
ezt a lehetőséget. Magyarországon 
mindent megtettünk, ami „belefért” 
az időnkbe. Eleinte nehéz volt a telet 
megszokni, azt, hogy du. 4 órakor 
már sötét van, azt, hogy az ebédet 
napközben kezdtük főzni, de mire 
végre leültünk elfogyasztani, akkor 
már vacsora lett belőle. Ahhoz, hogy 
a kisboltba menjünk, alig félutcára a 
Balassitól, úgy fel kellett öltözzünk, 
mintha eszkimók lennénk. De kibír-
tuk, és a hidegnek ellenére kimen-
tünk az utcára zsonglőrködni is, és 
élveztük a telet! Magyarországon 
láttunk először valódi havat! 

A tél, meg az átlag európai emberek 
eleinte lehangolóak voltak... Mi nagyon 
hiányoltuk a dél-amerikai jókedvet és 
hangulatot. De aztán jött a tavasz, jött a 
jobb idő, a város tele lett virággal. Amikor 
az utcán zsonglőrködtünk, az emberek 
(hiszitek-e vagy sem) több pénzt s jobb 
kedvvel raktak a sapkánkba. 

A Balassisokkal már nagyon jó volt a 
hangulat. Hétvégén mindig együtt bu-
liztunk, együtt vacsoráztunk, vagy, amit 
a legjobban szerettünk, az a Filozófus 
parttól a kivilágított Budapestet élvezni. 
Néha már tanulni is kellett a vizsgákra - de 
az sem volt baj… Aztán kezdtük tervezni 
a hosszú-hosszú nyári utat, és már úgy 
megszoktuk Európát! 

Megjött végre a nyár! A magyarok jó-
kedvűek! Mi meg vígan zsonglőrködtünk 
és zenéltünk az utcán, de most már nem 
egyedül, hanem a többi Balassi diákkal, 
miközben élveztük a szép időt és azt, hogy 
kint lehettünk. Minden egyes parkban 
zenélt valamilyen együttes, táncolt vala-

milyen csoport. Budapest tele volt élettel. 
Tele volt fi atalokkal a Margit-sziget este 
is, meg napközben is. Táncházban is vol-
tunk minden csütörtökön, a „Gödörben”. 
Többször mentünk Kimlébe is a Dóry 
családhoz. Ott kajakoztunk, fürödtünk, 
bográcsfőzés is volt egyszer.

Annyi mindenkit megismertünk, annyi 
mindenkivel jóba lettünk! Hihetetlen! És 
hogy nyáron körbeutaztuk Európát, az is 
mintha egy álom lett volna: 12 országot 
jártunk be 2 hónap alatt: Németország, 
Dánia, Amszterdam (Hollandia), Belgium, 
Párizs (Franciaország), Spanyolország, 
Portugália, Svájc, Olaszország, Görög-
ország, Törökország, Bulgária. Amikor 
visszaérkeztünk Budapestre, egyszerűen 
nem bírtuk elhinni, hogy az egész ilyen 
jól és egészségesen sikerült. Budapestet 
ekkor élveztük a legjobban, mikor ösz-
sze tudtuk hasonlítani a többi várossal: 
gyönyörű! Hihetetlen!

*
Ez az egész, Magyarországon töltött 

évünk nagyon sokat ér nekünk, és bizto-

A széteső vágyak teszik tönkre, a 
beteljesült álmok viszont viszik előre a 
világot! Naponta látom a csalódást az 
emberek arcán. Milyen helyzetek okoz-
zák a lemondást? A célhiány? Az igaz-
ságtalanság? A közöny? A tudatlanság 
felmérése? Az árvaság? Vagy a kényelem 
pusztító hatása?

Szerintem a hovatartozás kételye bo-
rítja fel az egyensúlyt! Hiszen mihelyst 
tudod hova tartozol, azonnal megpihen 
a lelked. Mert érzed: megvédenek azok, 
akikkel sorstárs vagy, mert érzékeled 
azt is, hogy nem vagy egyedül a vilá-
gon. Ebben a világban, amelyben élünk, 
már túlságosan globalizált irányok alá 
kényszerülünk. Olyan értékskála alá, 
amely szüntelen a sajátosságainkat pró-
bálja eltörölni. Nem vetted észre? Szinte 
rokkantnak, diszkrimináltnak osztályoz 
be, ha nem értesz egyet a közvélemény-
nyel. Hát ezt ne hagyd! 

A magyarság óvóhely, bunker. Ahol 
népdal altat, szokás éltet, ahol az ölelé-
sek, a sós könnyek veszik körül a sírok 
nedvét. Túlélés a jelszó, megmaradás a 
himnusz, meggyőződött ékezet nyomja 
meg a továbbadott szavak elejét! A ma-
gyarság sorsvetés, gondaratás és szép, 
sárgavirágos temető a régi Kárpátok alatt 
és rajtuk túl! A magyarság pusztaság és 
folyómeder, az összes dilemmák széles 
torkolata mellett elterülő síkság. Béke-
tudat is egyaránt. 

Az idén is új szelek fújnak felénk, 
ui. maréknyi magyart csábítottunk ma-
gunkhoz. Nem új arcok, csakhogy régen 
láttuk őket! Úgy örülünk nekik! Igazi 
„visszatérők”, akik ezentúl, ha vigyázunk 
rájuk, sokkal lelkiismeretesebben, mint 
annak idején, valószínűleg itt maradnak 
velünk! Hangyamunka eredményeként, 
beszélgetések során, megértő kedvesség 
által, visszaigazíthatunk sokmindent. 

Erre hívnám fel mindnyájatok fi gyel-
mét. Kérem, ne a régi hibákat kövessük 
el tovább, legfeljebb újakat, amelyeket a 
következő nemzedékek igazítanak majd 
el. Ez az élet, ez a sors útja. Nehéz elke-
rülni, amikor emberek az emberekkel 
foglakoznak. 

Egy szerény zárógondolat: minden ki-
mondott szavad, minden egyes cseleke-
deted, bármilyen kicsiny is legyen az, 
megváltoztathatja egy felebarátod életét! 
Ha meggondolt, akkor siker! Ha elha-
markodott és gőgösen önző, tragédia! 
Mert e csatatéren minden mindenkié! 
Ezt nem lenne célszerű elfelejteni. 

2011. második felét éljük már. Kima-
gasló, rendhagyó események szervezése 
előtt állunk - alkalomadtán mindegyik-
ről mesélünk. Tartsunk össze, javít-
sunk, tanuljunk, készüljünk, legyünk 
segítő kéz a Hungáriában! Szüksége 
van ránk az egyesületünk új elnökének, 
a cserkészvezetőknek, a tánccsoport-
vezetőnek, a Zrínyi Kör igazgatójának, a 
Hírlapunk szerkesztőségének, de Botka 
Bözsikének és Rugonyi Attilának is!  (és 
a HKK könyvtárnak is. Szerk.)

Tiszteljük egymást, ápoljuk a lángot, 
keressünk több venyigét és… további 
„jó munkát” kívánok nektek, magyarok!

Zólyomi Kati

Én úgy szeretnék népem
mesélő emlékezetében

pár szóban megmaradni,
ahogy ma a beszédben

példa- s bölcsességképpen
közmondást szoktak bólogatni.

Öreg mondja a fi atalnak,
mindenki eltűnődve hallgat:
- Igen! E pár szó mily igaz! -
S egy életen át megfogadja;
Eszébe sem jut, nem kutatja,

hogy aki a tanácsot adta,
hol van már, hol van! - és ki az?

(Váci Mihály:
„Mint a példabeszédben”)

Olvasunk… és gondolkozunk:
„…minden öltés szó és virág”

Havi „HUFImondat”: 
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng tovább-
adása.”                                                         (Morus Tamás)

A 19 éves Ricsi és András az újtuk beszámolója alatt

Elöljáróban:
Sok éve már, hogy Magyarországra 

mennek a Zrínyi ifjúsági Kör diákjai, 
az egész éves ösztöndíjra! Voltak olyan 
évek, amikor csak egy-kettőre került a 
sor, volt, amikor jóval többre. Minden 
értelemben értékes, újszerű, izgalmas, 
önállóságot és műveltséget fejlesztő, 
tizenegy hónapos magyar élmény a 
fi atalok számára. Nem mindegyik ré-
szére egyformán - ez természetes. 

A legfrissebb „visszajöttek” közt 
hadd említsem meg a Lajtaváry ikre-
ket, Andrást és Richárdot. Külön-
legesen kihasználták az ott-tartózko-
dásuk minden percét. Úgy, ahogy ők 

igazán kezelni tudják a lehetőségeket: 
elsősorban élvezettel, élni akarással, 
állandó jókedvvel, szerénységgel.

Ahogy már köztudott hagyomány a 
kolóniánkban, beszámoltak mindarról, 
amit átéltek, szép képeket mutattak be, 
megnevettettek, de bizony meg is köny-
nyeztettek mindenkit, aki ott volt a kis, 
közvetlen előadásukon június 25-én a 
Hungária MIK szobájában. A vetítés 
végén még felolvasták legőszintébb 
gondolataikat, vagyis legmélyebb üze-
netüket. Kiknek szánták? Minden 
itteni magyarnak, de legfőbbképp az 
utánuk következő ösztöndíjasoknak! 

Íme e két ifjú fi gyelemre méltó sorai:

A 2010-es magyarországi utunk
- zárógondolatok -

sak vagyunk, hogy egy életre nyomot 
hagyott bennünk. Nem csak arról volt szó, 
hogy megtanuljuk Magyarország föld-
rajzát, történelmét, néprajzát, irodalmát 
és jobban megismerjük a kultúráját. Ma-
gyarországon éltünk egy évig, abban az 
országban, amiről olyan sokat tanultunk, 
láttunk, hallottunk amióta megszülettünk. 
Most hirtelen minden valóság lett. Egy 
évig voltunk kint, szüleink nélkül, itteni 
barátaink nélkül. Olyan volt, mint kezdeni 
egy új életet egy olyan helyen, ahol soha 
nem jártunk, de mégis ismertük már, 
tudtuk beszélni a nyelvét, és valahogyan 
éreztük, hogy odatartozunk.

Itt tapasztaltuk meg igazából, hogy mit 
jelent felelősnek lenni, segítőkésznek, 
önmagunk vigyázni mindenre és ma-
gunkra is. Voltak nehéz pillanatok, voltak 
súrlódások, de megtanultuk egymást 
meghallgatni, egymást támogatni és ki-
segíteni. És ezt nemcsak mi tapasztaltuk, 
hanem a Balassi társaink is, a barátaink, a 
testvéreink, akikkel félévig vagy egy évig 
éltünk ugyanabban a „házban”. Azokat a 
személyeket sosem fogjuk elfelejteni.

Őszintén mondva, nem is tudjuk, ho-
gyan köszönjük meg ezt az évet! Annyi 
élmény, annyi barát, annyi új hely, annyi 
új találkozás - annyi búcsú. De igazából, 
amit elmeséltünk, az még egy tizede sem 

annak, amit ez az út jelentett nekünk. 
Ez olyan élmény, amit elmesélni nem 
lehet. És véleményünk szerint: tapasztal-
ni kell, mert egy életre szóló kincs!

Köszönjük a Zrínyi Körnek, a Kül-
földi Magyar Cserkészszövetségnek, 
a Magyar Államnak, hogy ezt a hihe-
tetlen lehetőséget adják. Köszönjük a 
szüleinknek és nagyszüleinknek, hogy 
átadták a magyarságukat és a magyar 
érzést. Sokszor fárasztó és nehéz munka 
a mindennapi felelősségek mellett ma-
gyarsággal is foglalkozni, de érdemes! 
Nem fogjátok megbánni. 

Lajtaváry András st. és 
Lajtaváry Richárd st.
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a hallgatóknak az érzelmét, hogy ez az 
állapot megmagyarázhatatlanná válik. 

Az Ázsiában született hangszer elbű-
völi a magyarokat - ki tudja mióta! Való-
ban lényegtelen: ha megszólal egy cimba-
lom, felborzong a magyar lélek. Oly lágy, 
oly kedves, oly határozott és muzikális! 
Csak a varázsos csend kell mellé. 

Viki hangversenye a Hungáriában is-
mét zseniális volt! A nézők közt csak 
három fiatalt láttam (örvendtem is nekik!): 
a „Mákos” regös-zenekar férfitagozatát. 
Egymás mellett ültek, előttem. Majdnem, 
hogy mozdulatlanul hallgatták a szerze-
mények sorozata előadását. 

Mit kell tegyen az ember, hogy az átlag 
fiatalokat a zenéhez, a műveltséghez vonz-
za? Türelemmel be kell vonni őket is a 
sodrásba. Nehogy ezt is elmulasszák! 

*
Ismét sétálhattam Vikivel, mint előző 

években is tehettük. Sokat beszélgettünk 
ezekről a tényekről… Ebédeltünk, vá-

sároltunk, és míg Buenos Aires zsúfolt 
utcáit jártuk be, megerősödött köztünk a 
kapcsolat. Egyik este, Viki egyetlen sza-
bad estéjén, elvittem magammal a Hun-
gáriába, a regös próbaterme jégvermes 
hidegébe. Kályhát gyújtottunk, és a ka-
maraegyüttes jó néhány tagja társaságá-
ban kellemes két-három órát tölthettünk. 
Viki ismertette velünk a cimbalom titkait, 
az oktávok elhelyezését gyakoroltuk, 

A zenevilág csodás 
tapasztalatokkal jelent-
kezik. Sajnos nem min-
denkinek adódik alkal-
ma vele találkoznia: 
megszemlélni a zenei 
alkotás hagyatékát.

Viktória nem először 
jön ide, hozzánk. Ez 
alkalommal már mint 
közeli, véletlenül tá-
volélő testvérként fo-
gadjuk be magunkhoz. 
Világosszőke haja üs-
tökösként sugározza 
felénk tehetségét, és 
mikor kezei megérintik 
a cimbalom húrjait, valamilyen felséges 
érzés foglalja el szívünket. Annyira lát-
szik rajta az élvezet, annyira át tudja adni 

Általzengo népi muzsikától
rezzennek meg a falak!

Molett-formás, mégis karcsú, 
vékony nyakú magas alak,

barna a teste, fényes fa a lelke, 
bot a lába és húr a karja,

megmordul mély vonóhangján, 
ha a keze úgy akarja.

Mellette meg három öcsi 
nyekken fel a saját nyelvén,

s mind a négyen elmerengnek a 
jó magyarok zenéjén, 

Amott „Kampó”, másutt „Szöszi”, a kis „Pipás” is belehúzza,
“Pici” meg asszonya árnyéka alatt nyomja-mondja-nyúzza.
Kotta hever, elfogy bor is, sör is, itt-ott egy húr elszakad,
a lelkes szorszál-csokorra meg fehér-poros gyanta tapad.

A táncostalpú társaság végre meglelte várt cimboráját,
szeretett mozgása mellé gazdát, igazi saját zenekarát!

Lassan készülodik csini unokatestvér, s mégtöbb rokon,
zengo körmös, zongoramellény, húrosmama négy lábon.
S ahogy majd telnek a kicsiny hetek és a lelkes hónapok,
a kezekhez hozzásimulnak hangok is, akár az angyalok!
Összerázza kórusát a hangszer-család, felfelé az égnek,
és a lyukas botocska is kifújja erejét minden éneknek.

Ám e családot hogy fogják majd szólítani, meghívni,
akik róla dicsekedve csupa szépet fognak beszélni?

Hisz nem almás vagy diós, nem szilvás, se nem túrós,
egyeseken bo a gatya, másokon a szoknya ráncos,

Turul, Álmos, Táltos? Dehogy! mestere mind néptáncos!
Ez a banda hu de fürge, büszke neve pedig „Mákos”!

                                  Zólyomi Kati (2011. augusztus 9)

Bartusz Réka (Felvidék):

A néptánc, népzene összetartó ereje
Augusztus első hetén 

sokadik alkalommal ösz-
szejöttek azok az emberek 

határon innen és határon túl, akik szívében 
és életében a népzene, a néptánc fontos 
szerepet játszik. Összejöttek, hogy egy 
fantasztikus hetet töltsenek el az immáron 
7. Szőttes Táborban, a krasznohorkai Vár-
hosszúréten. Voltak résztvevők Magyaror-
szágról, Csehországból, Németországból, 
Lengyelországból, sőt még Caracasból és 
Hong-Kongból is. A szervezők mindent 
megtettek a remek hangulatért, a táboro-
zókért, a vendégekért, a siker érdekében 
éjt nappallá téve dolgoztak, próbálták 
kielégíteni mindenki kívánságát. 

Az első három nap bonchidai táncokat 
(Mezőség) oktattak neves táncművészek 
kezdő, ill. haladó csoportban, majd a hét 
2. felében bodrogközi táncokat (Felvidék) 
sajátíthattunk el. Az esték elmaradhatat-
lan része volt a hajnalig tartó táncház, 
nótázás, egymás dalainak, rigmusainak 
tanulása, és aminek esténként külön örül-
tünk, a meglepetések. Egyik este igazi 
gömöri mulatság volt. Számomra talán 
ez volt a legszebb, legmeghittebb este, 
hisz találkozhattam azokkal az idős em-
berekkel, akiktől próbáltam elsajátítani a 
gömöri táncokat, akik a 70-es, 80-as évek-
ben készült gömöri gyűjtésen szerepelnek. 
Ma már 80 éves idős emberek, mégis 

öröm volt nézni, 
amilyen hangu-
lattal nótáztak, 
táncoltak! En-
nek az estének a 
legszívhezszó-
lóbb része mégis 
az volt, amikor 
egy 8 éves kis-
fiú elővette apró hegedűjét, odament az 
öregekhez, elkezdte húzni - és együtt 
nótáztak. 

Az esti programok között szerepelt még 
Boka Gábor szín- és iparművész Circus 
Minimus c. bolondos, vicces előadása. Az 
az este a móka, kacagás, humor hangula-
tában telt el. A tábor záróestjének nagy 
meglepetését a Buda Folk Band együttes 
koncertje szolgáltatta, ezzel zárult ez az 
élményekkel teli hét. Bár sok emberrel 
nem egy nyelven beszéltünk, mégis köny-
nyedén megértettük egymást. Ez a hét 
ismét ráébresztett arra, milyen nagy aján-
dék is az, amit mi, magyarok, kultúránkon 
keresztül nyújtani tudunk egymásnak és 
másoknak is!

(Szőttes tábor képanyag: Koczán Bandi)

A tánc volt a közös nyelv

Zóka versel… Ihlet szállotta meg, és az új zenélő 
bandát buzgón megénekli:

Köszönjük 
szépen!

Ahogyan már az AMH július-augusztusi 
számában közöltük, folytatjuk a munkát 
a Mákos zenekarunkkal: gyakorolunk, 
fejlődünk, újabb tájegységek muzsikáját 
vesszük elő, és napról-napra haladunk. Sőt, 
már saját összeállításunk is alakul!

Ehhez a további felkészüléshez nagyon 
fontos a hangszerek állandó kezelése, és már 
gondolatunkban fontolgattuk is, hogy saját 
nagybőgőt (a „legkisebb” hangszert!) kell 
szerezzünk. Közben megközelített minket 
Zöldi Marci (a Hungária volt elnöke), és 
ajándékul felajánlotta a bőgő megvásárlását, 
amit irtó boldogan el is fogadtunk!

Ezúttal mélyen hálás köszönetünket fe-
jezzük ki Zöldi Marcinak a spontán ked-
vességéért, a támogatásáért! Ilyen önzetlen 
gesztusok felfrissítik a „muzsikáló” ked-
vünket, erőt adnak a haladáshoz, az újabb 
dalok előkészítéséhez, amelyeket a Magyar 
Közösségünk is élvezni fog az elkövetkező 
előadásainkon!

A Mákos Zenekar nevében,  Kerekes „Pici” Miki, a nagybőgős

Herencsár Viktória újból köztünk

Csodálatosan szólaltatja meg hangszerét!
Fotó Jakab, nagykövetségen

pengettük a sok húros csodahangszer 
mezejét, mint aki lázasan keresi eredetét. 
Ettünk-ittunk-zenéltünk együtt, és észre 
sem vettük: el is búcsúztunk tőle! Minden-
esetre hagyott maga után valamit. Újat, 
érzékenyt, hasznosat. Őt is a magyarok 
Istene küldte ide, hozzánk! Mert Viktória 
már tudja. Már megérthette életünket, 
vagyis azt, hogy őrajta is múlik.

(ZK)
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érdeklődés. 
E z  i g e n 
kielégítette 
lelkemet! A 
végén várat-
lan csatta-
nót fűzött 
hozzá if j . 
Zaha Sanyi! 
Egy olyan 
magyar szí-
nész hang-
n e m é b e n 
elmondott 
vers vetítődött le a számítóból, amely kedélyemet vég-
legesen felbolygatta! Fűzfalevél sem reszkethet úgy, 
ahogy én reszkettem! Isten! Micsoda kincs a nyelvünk, 
mekkora csoda! Hogy lehet egyáltalán más nyelv ilyen 
gyönyörű! 

A magasztos pillanat után valahogy azért mégis visz-
szazökkent minden a megszokottra, a lelassuló szívdobo-
gás lapos mezejére. Megtörtént a csoportfénykép, kaptunk 
emlékajándékot is a szervezőktől (egy jelképes kávéház-
logós csészét), és 
szép nyugodtan 
szétszéledtünk. 
Mivel? Sokmin-
dennel! Vagyis 
gazdagabb szív-
vel,  feladattal 
megterhelt tás-
kával-zsebbel, ki, 
a buenosi hideg 
tél hazavezető ut-
cáira. Haza.

(ZK)

Esetleg veletek is így van: valahány-
szor kiscserkész élé kerülök, elszorul a 
szívem. Azonnal a jövőnkre gondolok, s 
megpróbálom ezt vagy azt a kiscserkészt 
elképzelni 10-20 év múlva. Tudom, sú-
lyos gondolat, de való, tősgyökeres! 

Ezzel csak azt szeretném kifejezni, 
hogy nehogy felületesen foglalkozzunk 
velük! Merthát már mostantól fejlődnek-
alakulnak köztük a közösségünk szakosz-
tályainak jövendőbeli irányítói, reméljük 
kellőképpen „felkészült” vezetői. Ha az 
alap a helyén van, ha az igazat meséljük el 
s az igazit adjuk tovább, valószínűleg nem 
„falrahányt borsó” az eddigi kitartás.

Kiskorban fogékonyabb az ész, termé-
keny, zsenge földbe ültethetünk. E beve-
tett magocskákat már jól kell kiválaszta-
ni... a magyarságnak nem akármilyen mag 
kell! Szépen, tudatosan, hadd nőjön ki az 
erős gyep, a szilárd fa, a dús lombozat, a 
sok friss forrás, s hadd ágazódjon százfe-
lé! Hadd ne kaszáljuk le saját ültetmé-
nyünket, ne tapossuk el a nagy sietésben, 
tolongásban, rögtönzésben...

A tábori beszámoló apró kirakatában 
egy tucat kiscserkész kereste tekintetün-
ket. Kacagtak, tomboltak, játszva mutat-
koztak be. Teljes örömmel nézték meg a 
róluk szóló filmecskét, míg a vezetőkön is 
észrevehető volt a büszke élvezet. 

Évek óta kérdezem, néha halkan, más-
kor bezzeg hangosan: ugye mindenegyes 

ilyen cserkészbeszámolón ott kéne le-
gyen a két működő csapat teljes tagozata, 
komplett vezetői gárdákkal? De nem így 
van, s az is feltűnő, hogy a nagyobbacs-
kák már nem is figyelnek annyira oda, 
ki-be járkálnak, sok esetben nem is jön-
nek vissza a terembe... Fegyelemhiány? 
Példaadás hiány? Baráti szeretethiány? 
Tisztelethiány? Mert azt aztán nem lehet 
mondani, hogy a beszámolók unalmasak, 
hiszen mindegyik érdekes, jópofa, vidám, 
elgondolkodtató. Minden szájízre akad 
belőle. Hát akkor?

Nincs a zsenge füvecskének lelkesí-
tőbb, mint az erősebb palánta, a magas 
fa árnyékának biztonsága alá bebújni! 
Sem szebb példa annál, mint az, hogy a 
felettem lévő a közelemben nyüzsögjön, 
megóvván engem, míg lemintázom, míg 
haladok utána.

Ha az öntözéssel megbízott kertész 
nincs a helyén, nem tölti fel a kannáját, 
vagy nem rendszeres a locsolása, a zsenge 
termék igen könnyen kiszáradhat!

Ezúton hadd fejezzem ki hálámat, 
elismerésemet az utóbbi évek kiscser-
készeink leglelkesebb, legfelelősebb 
vezetőjének: Zombory Andi st.-nek. 
További Jó Munkát neked, Andi!

Zólyomi Kati cst., a KÖRS nevében

SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET

Kiscserkészek tábora? A jövőnk 
egyik legszínesebb freskója!

Képpel, szóval szereplőkkel újra átéljük 
a tábori keretmesét...

Mátyás király a titokzatos ajándékot 
behelyezi a „vetítőbe”

Irodalmi kávéház  -  (a harmadik kiadás)  -  „Isten”
A Hungária 1. emeletén, a MIK szobában, igen meleg 

volt. Míg az utcán mínusz fokok uralkodtak, e fenti te-
remben szinte rövid ujjú trikóban is ellehettünk volna. 
A rotyogó kávé és a forraltbor illatai fűszerezték meg a 
nyüzsgést, s mindenki lágy mosollyal s megelégedettség-
gel fogadta az égő kandallóban elhelyezett fadarabok ro-
pogását. Pattogtak a kis szikrák, és az asztaloknál kíváncsi 
nézőtér várta az „Irodalmi kávéház” kezdését.

Aránylag hangos, önfeledt mormogás alakult ki, míg 
ki-ki a saját felelősségét végezgette. A szervezők (Blahóné 
Honfi Juló és Balogh-Kovácsné Kiss Bori) izgatottan 
mentek föl s alá, itt-ott utolsó pillanati átigazodásokhoz 
alkalmazkodtak. Kábelrengeteg hevert a földön, és ro-
gyásig megteltek a fogasok a vendégek s előadók téli 
kabátjával. Kedves volt megszámlálni: jóformán annyian 
voltunk előadók, mint ahány hallgató! Mindenesetre telt 
ház volt! Nem fért volna el több ember.

Majdnem hajszálnyi pontossággal el is kezdődött a 
műsor. Ez a 3. adás nyilvánvalóan „folyékonyabb” volt, 

mint az előzők. Vagyis 
nem vettem észre merev-
séget. Habár az elején aka-
dozott egy kicsit, már cse-
kély tizenöt percre rá gör-
dült is a folyamatosság. 
Fel-felálltak a megbízott 
előadók, s - ki szerényeb-
ben, ki merészebben - 
beálltak a mikrofon mögé, 
és kiöntötték lelküket a 
költők szavain keresztül. 

Szép volt, változatos, 
mivel a szavalók korosztálya, az élőzene és a kis vetítések 
színesítették az előadást. Mikorra már rámkerült a sor, 
tele volt a lelkem nyomasztó érzéssel, meghatódással és 
elmélyüléssel. Már nem szabadulhattam… A mikrofon za-
vart, a reflektor zavart, a kezemben reszkető papír zavart. 
De rámfigyelt mindenki, szóval megszólaltam. Nehéz 

volt félretenni a színésznőt és ember lenni a 
figyelők előtt. Versemet úgy választottam, hogy 
ne legyen idegen, hogy a költő, ez alkalommal 
Mécs, azért mégis hűen szólaljon fel általam. 
Kételyek versét vállaltam, tehát kételyeimet 
önthettem ki a nézőtér elé. Igen érdekesnek 
bizonyult! Mert nem kellett „megjátszani” a 
szavak súlyát, csupán kimondani őket! Félel-
metes csend volt, míg beszéltem. Tiszteletteljes 
csend, bátor elfogadás! 

Meghatódtam! S végül mégsem borított fel ez 
a tömör hangulat… Előttem s utánam sokféle 
gondolat hangzott el. Voltak, akik idegességben 
megakadtak, akik elsiették a szavak hangsúlyát, 
akik méltóságos csendszünetekkel váltakoz-
tatták őket. De minden a helyén volt, legfőbb-
képp a szép, felülmúlhatatlan tisztelet és 

Feszülten figyelt apraja-nagyja. Itt 
Lomniczy Józsi, háttérben Siraky 
Lenke                      Fotó Balthazár Az előadók csoportképe élén a 3 „korelnök”

b.-j.: id. Zaha Sanyi, Lomniczy Józsi, 
Dombay Jenci

Az előadók kiérdemelték az Irodalmi 
kávéház emlékbögréjét!  Itt b.-j.: Meleg 

Piroska, Irén-Csiki és Judit

Z I K h í r  -  Z I K U J D O N S Á G
A ZIK a Szent Efrém magyar férfikórussal

Év elejétől töprengtünk, hogy mi for-
mában lehetne diákjainkkal a Liszt évet 
egy valódi élménnyel megünnepelni.

Reméltük elérjük azt, hogy e célból 
a Szent Efrém férfikórus néhány éne-
kese eljön közénk. És augusztus 6-án 
gyönyörű ajándékot kaptunk: a teljes 
kórus ott állt előttünk, hangjuk betöltötte 
a Hungária nagytermét! 

Ős gregorián énekkel mutatkoztak be, 
majd Bubnó Tamás karnagy világos 
magyarázata és az énekesek ízelítőt 
nyújtottak a magyar zenei korokról, kü-
lönösképpen kitérve Liszt Ferenc életére 
és művére.

A hangok gazdag árnyalata és a szebb-
nél szebb művek koncerttermet varázsol-
tak számunkra. Végig nagy figyelemmel 

kísérte az előadást a komoly zenével 
ritkán találkozó diákcsoport.

Köszönjük a Szent Efrém kórus minden 
egyes tagjának, hogy ilyen csodálatosan 
énekel, hogy érzékeltette, milyen gyö-
nyörű adottság az emberi hang, mennyire 
gazdag színekkel rendelkezik, és mily 
erőt sugároz, amikor a sok szín egybe 
tud olvadni és úgy hangzani, mintha egy 
hatalmas óriás egyes-egyedül szólna. És 
ráadásul a megrázó élményt a magyar 
zene, Liszt Ferenc műve keretében ta-
pasztalhattuk!

Köszönjük, hogy művészetüket önzet-
lenül, jó szívvel és jó kedvvel megosz-
tották gyermekeinkkel és tanárainkkal.

A Zrínyi Ifjúsági Kör nevében
Gorondiné Meleg Judit

- + - + - + - + - + - + - + - + -
És mégegy benyomás…

Az augusztusi Zrínyi Kör kéthetes 
téliszünetét követő első tanórái után 
áttereltük a gyerekeket a Hungária dísz-
termébe. Alighogy beérkeztünk a rövid, 
megszokott százméteres gyaloglás után, 
már az egyesületünk főajtajánál nem 
egy ismeretlen arccal találkoztunk. Az 
arcok idegennek, de családiasnak tűntek. 
Bizony érthető: magyarok voltak. Külön-
leges egy társaságnak bizonyultak! 

A magyarországi Szent Efrém férfi-
kórus 13 tagja sétált a helyiségeinkben - 
mint akik mindig itt jártak volna. Furcsa, 
de mégis kellemes volt látni őket. Kar-
nagyuk (Bubnó Tamás, középtermetű, 
ősz, csillagvidám tekintetű) intésére 
felálltak a színpad elé, és megkezdődött 
az élvezet. 

Jómagam sem tudtam, mivel fogok 
szembeállni! Felséges hangokkal, átszel-
lemüléssel, humorral, kedéllyel. Remek 
volt! Kár, nagy kár, hogy oly kevesen 
voltunk ott! Jaj Istenem, miért nem tu-
dunk jobban kommunikálni? Miért nem 

vagyunk ihletben is lelkesebbek a hí-
reink szétküldésével? Miért nem szánunk 
rá bizonyos időt a meghívó szavaink 
megfogalmazására? Miért csak olyan 
kevesen élvezhettük, tömeg helyett? 
Örömmel várnám a választ! [A szemre-
hányás helytálló, azonban ez esetben van 
egy enyhítő körülmény: a vendégkórus a 
fiatalok előtt való éneklése utolsó perc-
ben dőlt el, miután már az összes többi 
programjuk összeállt. Szerk.]

A férfikórus hangjai oltári gyönyörűsé-
ge betöltötte az üres terem mindenegyes 
sarkát. Még, még - sugallta lelkem. Még! 
Fantasztikusak voltak! Gregoriánum, 
régi zsoltárok, Bartók népdal-kompozí-
ciókat adtak elő, oly közvetlenül, hogy 
belefájdult a szívem. A végén elénekeltük 
velük a „Serkenj fel” örömteljes üzenetét, 
és megebédeltünk.

Az elénekeltekből használom fel záró-
nak e mondatot: „Béres legény, jól rakd 
meg a szekeret, sarjútüske böködje a te-
nyered, mennél jobban böködi a tenyered, 
annál jobban rakd meg a szekeredet”!

Zólyomi Kati
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Az időeltolódás miatt, amikor ti a szeptemberi számot 
olvassátok, itt már vége a nyárnak, a nyáriszünet elpá-
rolgott és ismét itt egy új évkezdés. 

De most, mikor ezeket a sorokat írom, fülledt a levegő 
és meleg van - olyan, amelyről azt gondoltam ideköltö-
zésem előtt, hogy Magyarországon nem is létezik... - és 
még csak reggel 8 óra. Nyár közepe van. Kihasználom, 
hogy a ház kiskirálya még álomországban sétál, és a me-
leg még nem nyomaszt teljes erejével: visszaemlékszem a 
néhány héttel ezelőtti Balatonlellén töltött hétvégünkre. 

Az Első Magyarok Világtalálkozóján vettünk részt. 
Habár a programsorozat csütörtökön kezdődött, mi csak 
pénteken estefelé értünk le, majd a szombati és a vasár-
napi programoknak egy részét néztük meg. 

A www.vilagtalalkozo.hu honlapon sok minden olvas-
ható, pl.: „Június 30-a és július 3-a között négy napon 
át, tizenkét helyszínen több mint száz program zajlott 
le, amelyekre számos tengeren- és határontúli országból 
érkeztek résztvevők. Tizenkét konferencia, a két nagy-
színpadon ezernél is több fellépő művész, együttesek, 
zenekarok, koncertek, találkozók, versenyek zajlottak, 
miközben a látogatók megkóstolhatták a magyar konyha 
ízeit, fi nomságait és italait, megtekinthették a jurta sátrak 
kézműveseinek termékeit.” 

Sajnos az időjárás nem volt kedvező, ami egy balatoni, 
számos szabadtéri programot ajánló rendezvénynél igen 
fontos tényező. Hideg volt, és a szél is jó erős volt. Aki 
már lent volt, így is tudott sétálni, nézelődni, de talán 
a spontán, csak egy napra látogatókat elriasztotta ez az 
időjárás.

*
Kicsit az ottlétről... Most szervezték először ezt a 

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„ MAGYAR ” ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítóink: 

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

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

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

Olivos - 4799-8437 / 4798-2596

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

Gonddús időkben olvassunk könnyűt, szórakoztatót!
  204  Gárdonyi Géza: Hosszúhajú veszedelem
  428  Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
2419  Vaszary Gábor: Amiről a férjek álmodoznak
3707  Dadányi György: Mosolygó veszedelem
4489  Kenneth Claire: Panoptikum
5025  Christie, Agatha: Nyaraló gyilkosok
5036  Robbins, Harold: Latin szerető
5180  Stone, Catherine: Gyöngyhold
5183  Véber Károly (szerk.): Medvék, őzek, farkasok

En castellano
S-247  Móricz, Zsigmond: Pajarito del cielo. Relatos 
            escogidos
S-261  Márai, Sándor: La hermana
S-262  Kosztolányi, Dezső: Kornél Esti, un héroe de su
            tiempo
S-264  J. Berend, Miklósné: Pasión húngara
S-287  Márai, Sándor: La gaviota

DVD
DVD-42  Az új rokon (Perczel Zita, Gózon Gyula,     
                Kabos Gyula)
DVD-21  Ez történt Budapesten (Hajmássy Miklós,
                Muráti Lili)
DVD-  4  Maga lesz a férje (Jávor Pál, Kiss Manyi, 
                Kabos Gyula)

Miért nehéz megtanulni 
a magyar nyelvet?

Ezt kérdezik tőlem sokan. Igen, nehéz. Nehéz, mert 
más, mert eltér minden ismert nyelv szerkezetétől, mert 
kifejezésekben dúsgazdag, mert különleges, mert ki-
ejtése sem éppen könnyű. Habár tökéletes és átgondolt 
a felépítése, nem könnyű erre agyilag átállni. Tökéletes 
nyelv, de nagy fába vágja a fejszéjét az a külföldi, aki 
meg akarja tanulni.

Például, kérdem én, mi a különbség aközött, hogy húz-
ni vagy vonni? Semmi különbség az égvilágon. Semmi? 
Olvassuk el ezt a párbeszédet:
«- Mi a különbség a húzni meg a vonni között?
- Semmi az égvilágon.
- Jó, mert nem akarok zöldséget beszélni! Szóval a hu-

zaton, amivel Bécsből jöttem, nagy volt a vonat.
- Talán a vonaton volt nagy a huzat?
- Hát akkor az lesz a legjobb, ha most lehúzom a tanul-

ságot.
- Levonom.
- Idefi gyelj! Én rögtön bevonok neked egyet!
- Behúzok.
- Nahát, ez hallatlan! Ki ismeri itt ki magát? Mondd 

csak, azt, amibe a párnát csomagoljuk, az vonat?
- Az huzat.
- És amivel hegedülnek, az húzó?
- Az vonó.
- Nahát, és elvonják vele a nótánkat. 
- Nem, elhúzzák. » (forrás: Timár György: Nehéz nyelv 

a magyar).
Én hozzátenném, hogy a magyar nyelv nem nehéz, 

hanem más. Nagyon más. Viszont hihetetlenül logikus 
és megmagyarázható nyelv. 

Vegyük például a ragokat. Mi is egy rag? Egy szótag, 
amit egy szóhoz hozzátoldunk, és ezzel valamit kife-
jezünk. Ragos toldalékok például a ba, be, ban, ben, 
ból, ből, ról, ről, on, ön, ra, re, nál, nél, hoz, hez, tól, 
től, nak, nek, stb.

Nézzük a tól ragot. Mi a jelentése? Kaptam Katitól 
egy könyvet. Pistitől megtanultam zongorázni. A gyerek 
elvette a kutyától a labdát. Azt fejezi ki, hogy valami, 
ami másé volt, az most nálam van, én uralkodom felette. 
Valaha elgondolkoztatok azon, hogy innen ered, például 
a TOLMÁCS szó? Valami, amit más mond, azt én tulaj-
donomba veszem és lefordítom. Vagy azon, hogy a TOL-
VAJ szó is innen jön? a TÓL ragnak a továbbragozása. 

Magyarul mindent meg lehet magyarázni! Milyen 
érdekes és fontos igekötő a MEG. Megmagyarázom, 
megmondom, megértem, megfi gyelem. Miért MEG? A 
magyar nyelv ősi alapja a logika és a matematika, mondja 
Kiss Dénes nyelvkutató. Hát akkor?

Kettő MEG kettő az négy. Öt MEG három az nyolc.  
Mint látjuk, a MEG szónak összeadási szerepe van Több 
lesz. Ha megértem, akkor nekem is többem van. Ha 
megfi gyelem, akkor többet tudok. Ugye milyen logikus? 
Amikor beszélünk, észre se vesszük, hogy mennyire 
gazdag a nyelvünk és hogy minden összeszövődik va-
lahogyan.

Tudtad-e, hogy a kettes számrendszer jelen van a ma-
gyarban? Két emberből lesz egy. Ez az emberiség alapja. 
A magyar nyelv ezt nem felejti el, erre emlékszik. 
Kettőből lesz egy. Az egy egész, amely kettő. Azért 
mondjuk, hogy EGÉSZ, EGÉSZSÉG, mert aki egészsé-
ges, annak két keze, két lába, két szeme van. A félszemű 
embernek nem fél szeme van, hanem kettő helyett egy 
(kettőnek a fele az egy). A féllábúnak is egy lába van, 
nem fél lába. Tehát a fél annyit jelent, hogy nem egész! 
Meg azt is, hogy fél valamitől, miért fél? Mert úgy érzi 
védetlen, a féllábú is azt érzi. Minden logikusan jelentés 
szerint össze van kötve. Nem csodás?

*
Ragozással kezdtem a cikket, ragozással fejezem be. 

Figyeljük meg ezt a mondatot:
Meghívattathatnának! (itt látjuk a meg nyomatékos 

összeadó igekötőt, amiről beszéltünk.) Próbáljátok más 
nyelveken ugyanezt elmondani! Legalább 5-6 szó kell 
hozzá, nem? Ez is a magyar nyelvnek egyik gyönyörű-
sége. Ez a szóragozás, Kiss Dénes nyelvkutatónknak 
szóragozás szórakozás! (Nekem is!) Ezt hívják csúcs-
technológiának. Mondhatnánk egyszerűen, mellékmon-
datokkal is, például: 

Talán szólhatnátok neki, hogy hivattassanak meg! 
De mi magyarok így is mondhatjuk: 
Meghívattathatnának!

*
Ami az íróasztalon maradt:

Ha már ragozásról van szó: hány szóval mondanád más 
nyelven azt, hogy düledékeiden? 

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.

Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.

És mond: Honfi , mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?

Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!

Kölcsey Ferenc: Huszt. Cseke, 1831. december 29.

Világtalálkozót, az összefo-
gás szellemében. Egy helyet 
szeretnének megteremteni, 
ahol évről-évre a sok tájon 
élő magyarok hírt adhatnak 
egymásról, egy helyet a találkozásra, az ismerkedésre, 
a kapcsolatteremtésre. Én még hozzáteszem, hogy nem 
kisebb cél, hogy a magyarországi magyarok tudjanak a 
határon- ill. tengerentúliak létezéséről, munkájáról. 

Mégegy rettentően fontos tény: ez egy civil kezdemé-
nyezés volt, és végig be is tartották. Egy politikai párt 
nem vett részt, sőt, még a balatonlellei polgármester hova-
tartozását sem tudom, pedig többször láttuk és hallottuk.

Az ötlet, az irányelv és a célkitűzés szerintem kitűnő. 
Ebben az első adásban, a kivitelezésben voltak azért szür-
ke pontok, részben, mert egy nagyon nagyméretű prog-
ramot állítottak össze. Nagyon drága belépőjeggyel 
hirdették a rendezvényt. Balaton-szerte sok a kulturális 
program, igen olcsón vagy szinte ingyen. Ezt ott helyben 
észrevették és végül díjmentes volt a belépő majdnem 
minden programra. Ez meggyőzte a már ottlévőket, de 
késő volt mindazoknak, akik előre tervezték a hétvégüket. 
Nagyon bántuk, mert mi is több mindenkit hívtunk, akik 
sajnos sokallták a belépőt. Örömünkre, mi ketten kaptunk 
sajtónak szánt tiszteletbeli jegyet.

Az előadások témái érdekesek voltak, változatosak, 
csak sajnos talán egy balatoni nyári programsorozat-
hoz néha túl komolyak. Sok család és fi atal volt, akik nem 
az errevaló közönség. Ezért is a könnyű zenei programok 
voltak a legnépszerűbbek. 

A népzenei program is változatos volt. Kár, hogy ez egy 
teljesen szabadtéri helyszínen zajlott le, így az eső sok-
szor elriasztotta a táncos közönséget, pedig az előadások 
utáni rögtönzött táncház nagyon népszerű volt! 

A vásárt illetően, hiányoltam az eredeti tárgyakat, a 
vidéki kézműveseket. Voltak, de sok volt a gagyi és az 
egyenárú is. Szintén kevés volt a program a kicsiknek. 
Talán kézműves sátrak ill. játszóházak, ahol a kisebbek 
szórakozhatnak, miközben a felnőttek meghallgatnak 
egy konferenciát?

Ami minket illet, volt egy Találkatér nevű sátor, amit 
Fedor Aliz szervezett (Venezuela). Ahogy a neve is 
tükrözi, egy találkozási pont volt, a társalgásra, ismer-
kedésre alkalmas hely, ahol minden földrészről, ahonnan 
bemutatódott magyar program, készítettek egy posztert. 
Így Dél-Amerikáról is. Ott voltak a cserkész, regös, kórus 
és a ZIK képei. Megható volt belépni a sátorba és látni, 
hogy mindenhol a világon folyik a „munka”!

Kár, hogy olyan nagyok a távolságok, mert szuper 
lenne, ha minden országból el tudna jönni egy repre-
zentatív csoport. Például 3-4 táncospár, esetleg egy-egy 
cserkészőrs. Előadhatnának koreográfi ákat külön-külön, 
de lehetne egy előre megbeszélt tájegységről is felkészül-
ni és helyben összeállítani egy rövid, közös produkciót. 
A cserkészek készíthetnének programokat, játékokat a 
látogatóknak is. Álmodni jó... hátha talán valóra válik!

Összegezve, szuper ötlet, jó kezdeményezés, pozitív a 
hozzáállás és nagyon komoly, sok munka. Csiszolandó 
pontok vannak, de az előrelátás szerintem kitűnő. Ab-
szolút lehet ebből hagyományt kovácsolni.            Teri

A Világtalálkozó megnyitója

A történelmi zászlók

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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es más pesada que la dieta mediterránea y 
el pescado no forma parte de su tradición 
culinaria, excepto el de río. Las carnes 
rojas y sobre todo de aves, especialmente 
el hígado de ganso, son los platos más po-
pulares. Es frecuente el uso de pimentón y 
salsas a base de crema de leche. A diferen-
cia del resto de los países centroeuropeos, 
Hungría tiene una importante tradición 
vinícola, destacando los vinos de Eger y 
Villány para tinto y el de Tokaj para blanco 
y el generoso dulce.

En los mejores restaurantes es necesario 
reservar lugar. Entre los más céntricos (en 
Pest) están: Alabárdos (cocina tradicional 
de Transilvania y Hungría, muy elegante), 
Múzeum (magnífi ca cocina a buen pre-
cio), Gundel (muy elegante, grandiosa 
atmósfera, mejor que la cocina), Robinson 
(al borde de un estanque, en el parque, 
cocina internacional), Rosenstein (cocina 
kosher - judía tradicional - e internacional, 
con recetas de la abuela). En Buda hay 
muchos otros recomendables: Kacsa (aves 
y caza) o el Kisbuda Gyöngye.  

Los cafés y las confi terías con su repos-
tería tienen larga tradición en Hungría, 
encontrándose famosos pastelerías en 
toda la ciudad. Las dos zonas con mayor 
proporción de cafeterías y terrazas en 
Budapest son la calle Ráday y la plaza de 
Liszt Ferenc, las cuales resultan especial-
mente animadas en verano. Entre los cafés 
es imprescindible la visita al Gerbeaud 
(plaza Vörösmarty), al café Central y al 
New York (antaño el centro intelectual 
de Budapest), pero hay muchos otros con 
encanto.

El ocio en verano se concentra en el área 
de las terrazas situadas en las orillas del 
Danubio o en los locales de la Isla Mar-
garita. En invierno son más habituales las 
discotecas de los centros comerciales y los 
bares situados en el distrito VII (en torno 
a Dohány utca) o en el distrito VI.

Budapest es una ciudad bastante segu-
ra. Sólo se recomienda tener la misma 
prudencia que en cualquier gran ciudad 
europea para evitar hurtos o robos.

La puntualidad es una virtud muy 
apreciada y ejercitada por los húngaros. 
Esperan de nosotros un comportamiento 
similar. En caso de no poder llegar a tiem-
po a una cita, se recomienda llamar antes 
para avisar. En caso de no poder acudir, 
es importantísimo cancelar. 

¡Espero que estos datos les sean útiles 
muy pronto! ¡Hasta la próxima!

Anikó de Emődy
Fuente: Empresas Inmobiliarias y Turísticas. 
Datos compilados por la autora

Hola, Amigos:
El mes pasado les de-

tallé algunos aspectos 
del mercado inmobilia-
rio en Budapest. Hoy 
sigo con una 2ª parte, 
que tratará sobre otro 
tema de interés para 

cualquier turista que quiera visitar este 
bello país y especialmente su capital.

Desplazamientos Urbanos
Budapest es una ciudad muy europea y 

de fáciles desplazamientos con un centro 
comercial y fi nanciero muy manejable, 
incluso a pie. En las zonas industriales 
y fuera de Budapest tampoco hay mayor 
problema de desplazamientos. 

El transporte público funciona muy bien 
en el centro de la ciudad. Hay tres líneas 
de metro y numerosas líneas de autobuses, 
trolebuses, tranvías y trenes de cercanías. 
También existe un servicio de autobuses 
nocturnos en las principales arterias de 
la ciudad.

El tránsito no es peor que en cualquier 
otra ciudad o país de este tamaño. Es 
complicado en las horas pico, aunque se 
espera que mejore en los próximos años 
con las nuevas circunvalaciones proyec-
tadas para la ciudad.
Taxis:

Los taxis funcionan normalmente bien, 
aunque en ocasiones puede existir cierta 
picardía. En general, hay que utilizar 
taxis que pertenezcan a una determinada 
compañía y se aconseja llamar antes por 
teléfono. Se recomienda no utilizar los 
taxis “libres” (aquellos que solamente 
tienen el logo ”taxi” sobre el techo del 
mismo), ya que ofrecen tarifas mucho 
más elevadas. Se puede parar un taxi por 
la calle, pero en ese caso la tarifa a aplicar 
sería un 10% superior.
Desplazamientos del/al aeropuerto:

El trayecto desde/al aeropuerto puede 
realizarse tanto en transporte público 
como en taxi, o bien utilizando el minibús 
del aeropuerto. El transporte público es lo 
más barato: 280 HUF el boleto. En este 
caso habría que tomar la línea azul de 
metro hasta la última parada (Kőbánya-
Kispest) y desde allí el autobús 200, que 
va al aeropuerto (realiza parada en ambas 
terminales). El servicio de minibús del 
aeropuerto cuesta unos 2.500 HUF por 
persona, y tarda aproximadamente una 
hora, debido a que durante su recorrido 
realiza diferentes paradas en la ciudad, 
a requerimiento. También funciona muy 
bien el Taxi 2000, de teléfono +36 1 
200000, que tiene una tarifa fi ja más barata 
para traslados al y del aeropuerto (“airport 
transfer”, por 4100 HUF).

Hoteles:
Los hoteles más recomendables 

están en el centro de Pest, cerca del 
Danubio. Salvo razones específi -
cas, no se recomiendan hoteles en 
la periferia. Los precios de los ho-
teles de 4 y 5 estrellas son elevados. 
Conviene asegurarse de obtener un 
precio adecuado a través de una 
buena agencia de viajes.
Comunicaciones / teléfonos 
móviles:

El uso de los teléfonos móviles es muy 
difundido. Las cabinas telefónicas con-
vencionales suelen funcionar mejor con 
tarjetas que con monedas. Las tarjetas se 
venden en quioscos y en lugares turísticos. 
Si va a realizar una estada prolongada en 
Hungría, la forma más conveniente para 
llamar a la Argentina sería mediante el uso 
de tarjetas de prepago que ofrecen precios 
por minuto mucho más baratos que los 
normales de la compañía estatal. Las más 
usadas son EZPhone y Neophone.

Si las llamadas se realizan desde un ce-
lular extranjero a un teléfono fi jo húngaro 
hay que marcar primero el código 0036 de 
Hungría, seguido del código de la región: 
el 1 para Budapest, y luego los números 
restantes que son 7 para Budapest y 6 para 
el resto de Hungría. 

Si se llama a un celular húngaro, hay 
que marcar el 0036 seguido de 20, 30 o 
70 (y luego los 7 números que restan). 
Estos son códigos que corresponden a las 
distintas compañías de telefonía celular 
en Hungría. 
Traductores e intérpretes:

Mientras que la comunicación con la 
población en general viene muy condi-
cionada por la gran difi cultad del idioma 
húngaro, en los ambientes turísticos tal 
problema no existe, pues allí casi todo el 
mundo habla algún idioma extranjero. 

En el mundo de los negocios es cada día 
más frecuente que se hable inglés, alemán 
y, en ocasiones, incluso español. Puede ser 
necesaria la ayuda de un intérprete o tra-
ductor. Trabajan a un precio razonable. 
Dinero y medios de pago:

Las tarjetas de crédito son cada día 

más aceptadas. Se suele preferir Mas-
terCard a Visa, pero en la mayoría de 
los sitios se pueden utilizar ambas. 
En algún restaurante de menor nivel 
sólo se puede pagar en efectivo, con 
lo cual es aconsejable preguntar antes 
de realizar el pedido. Los cajeros au-
tomáticos funcionan con normalidad. 
En Hungría se encuentra disponible 
la red Citibank, la que permite, si se 
tiene una cuenta abierta en cualquier 
país del mundo, extraer dinero desde sus 
cajeros automáticos (son pocos y muy 
céntricos), sin ningún tipo de comisión y 
a un muy buen tipo de cambio. El mejor 
cambio de moneda puede hacerse también 
en otros bancos o en las casas de cambio, 
que tienen buenas cotizaciones incluso en 
los sitios más turísticos. Los hoteles suelen 
tener cambios menos favorables. Se reco-
mienda declinar las propuestas callejeras 
que pueden resultar en una estafa. 

Como norma general se debe observar 
que la diferencia entre el tipo de cambio 
de venta y compra del fl orín 
húngaro ronda el 3%. Por 
ejemplo, un puesto de cambio 
que ofreciera un cambio de 
venta de euros a 270 HUF por 
€ y compra de euros a 256 
HUF por € (diferencia entre el 
precio de venta y de compra de 
un 5%), se podría considerar 
como un buen tipo de cambio 
(siempre y cuando no hubiera 
comisiones ocultas).
Compras:

A la hora de ir de compras, 
además de artesanía de madera 
y bordados, para los sibaritas 
del paladar puede recomen-
darse el pate de hígado de ganso y el vino 
de Tokaj. Es bastante apreciada la marca 
Oremus (propiedad de Vega Sicilia). Tanto 
el hígado como el vino se encuentran en 
la mayoría de los supermercados y tiendas 
gourmet, a veces a mejor precio que en el 
aeropuerto. 

Uno de los mejores lugares para realizar 
las compras de artesanías típicas (paños, 
madera, cristal) es el mercado central 
(situado en Fővám Tér), en su planta su-
perior, donde los precios suelen ser entre 
un 10 y un 30% inferiores a los de otros 
lugares más turísticos de la ciudad.
Restaurantes y ocio:

Budapest resulta en general una ciudad 
más cara de lo que la mayoría se espera, 
pero en los restaurantes generalmente 
todavía se puede encontrar muy buena 
relación calidad-precio. Además de los 
ubicados en los hoteles y los especiali-
zados en cocina europea (italianos sobre 
todo), hay gran variedad de restaurantes 
húngaros de calidad. La cocina húngara 
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Anikó de Emődy, 
Hungría

Foto Farkas N.
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Grégor Puppinck (*): 

Hungría, una revolución en la Europa posmoderna
El contenido de la nueva Constitución no debe considerarse como innovador, 

pues está en consonancia con la práctica europea
La nueva Constitución, aprobada por el 

Parlamento húngaro con una mayoría con-
tundente y llevada a cabo por el Gobierno 
de Viktor Orbán, fue aprobada el pasado 
25 de abril de 2011 por Pál Schmitt, 
Presidente húngaro. ¿Por qué esta nueva 
Constitución ha provocado tanto debate 
en Europa? 

El ECLJ (Centro Europeo de derecho 
y justicia) ha tomado la iniciativa de em-
prender un análisis a la luz de las normas 
europeas. En particular, el ECLJ ha com-
parado las disposiciones controvertidas 
del texto a la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de derechos humanos y a otras 
constituciones europeas.

Por qué sorpresas y disgustos con 
Hungría

Dicho análisis sugiere que la nueva Ley 
Suprema de Hungría podría sorprender a 
los inquilinos de una visión posmoderna 
de Europa. Sin embargo, el contenido de 
la nueva Constitución no debe conside-
rarse como innovador en relación con la 
práctica constitucional europea. 

En gran medida, los críticos de la nueva 
Constitución sostienen que el documento 
se deriva de ideales y pensamiento cristia-
nos. De hecho, en su preámbulo se hace 
referencia al cristianismo. También se ha 
criticado por la clara decisión de proteger 
el derecho a la vida y la dignidad humana 
desde el momento de la concepción, así 
como el matrimonio y la familia y que 
prohíba las prácticas encaminadas a la 

eugenesia.
Además, los miembros de la oposición se 

opusieron a dicha aprobación, acusando al 
Gobierno de haberlos marginado durante 
el proceso de reforma. Los opositores tam-
bién están criticando el nuevo equilibrio 
de poderes, que favorece al Parlamento 
en detrimento de la Corte Constitucional 
que ganó influencia durante el período de 
transición post-comunista.

Un hito en la historia de Hungría y… 
de Europa

Podemos hablar de un hito en la historia 
de Hungría. De hecho, esta nueva Cons-
titución, que reemplaza la promulgada 
en 1949, cierra el período de transición 
poscomunista. Desde 1988, había una 
necesidad urgente de un nuevo texto, pero 
los gobiernos anteriores sólo consiguie-
ron modificar la antigua Constitución. 
Al final, la amplia victoria del Fidesz, el 
partido de Orbán, permitió pasar de las 
“soluciones provisionales” a establecer 
nuevas bases institucionales y políticas 
de Hungría.

No todos están contentos con estos 
fundamentos. En su “proceso de reforma 
proyecto nacional”, la Constitución afir-
ma, entre otros, los valores de la nación, 
religión, vida, dignidad, familia y pro-
piedad. Sobre las ruinas del comunismo 
y en el contexto de la crisis económica y 
cultural occidental, la nueva Constitución 
elige reafirmar con firmeza la identidad 
tradicional del país. Como en el resto de 

Europa, Hungría enfrenta una triple 
crisis: una cultural, una demográfica y 
una económica. Hungría intenta respon-
der a su manera, sin someterse totalmente 
al modelo recomendado por instancias 
supranacionales.

Ante el proyecto cultural de Europa, que 
en gran medida se funde en un universa-
lismo abstracto y desarraigado, Hungría 
decidió reafirmar su identidad nacional. 
Al comienzo de la Constitución, el pueblo 
húngaro afirma: “Estamos orgullosos de 
que hace mil años nuestro rey, San Este-
ban, fundó el Estado húngaro sobre bases 
sólidas y ha hecho de nuestro país una 
parte de la Europa cristiana”.

Europa se ha de enfrentar a su propia 
historia

¿Podríamos imaginar una Constitución 
Europea bajo la tutela de Carlomagno o 
una Constitución francesa con Clovis y 
San Luis de Francia? Como otro símbolo: 
la bandera húngara, la corona de San Es-
teban. Las referencias nacionales no sólo 
son históricas.

Además, la tasa de natalidad actual en 
Hungría es muy baja: 1,3 niños por mu-
jer. Para frenar esta crisis demográfica, 
la Constitución rechaza la “cultura de 
la muerte”, y en lo sucesivo, pretende 
proteger “la institución del matrimonio, 
entendida como la unión conyugal de un 
hombre y una mujer fundado en un mutuo 
consentimiento independiente”; Hungría 
también protegerá la institución de la 

familia, que reconoce como base para 
la supervivencia de la nación. Establece 
como principio el hecho de que “la vida 
y la dignidad humana es inviolable”, 
también afirma que “la vida del feto 
será protegida desde el momento de la 
concepción”, como un derecho humano 
fundamental.

En el actual contexto de crisis cultural y 
derrota de ideologías, Hungría demues-
tra que el patrón postmoderno occi-
dental no es irresistible. Las objeciones 
de la oposición al proceso constitucional 
parecen ser principalmente ideológica-
mente predeterminadas.

Claramente, la nueva Constitución hún-
gara no sigue el patrón posmoderno, pero 
está aún en línea con una parte consistente 
de la tradición constitucional europea. El 
ECLJ pide a las instituciones europeas 
respetar la nueva Constitución de Hungría 
y soberanía del pueblo húngaro.

(*) Director general del ECLJ (Centro Eu-
ropeo de derecho y justicia)

Agradecemos a Nicolás Cseszneky. Subra-
yados en el original

http://www.hazteoir.org/noticia/38723-
hungria-otra-forma-revolucion-en-europa-
posmoderna

Óleo sobre madera de József Borsos (1850): Doncellas después del baile. 
Pinacoteca Nacional Húngara

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS del mes SEPTIEMBRE
Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre -  közvetlen rokonaikról 

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

 Isten éltesse az ünnepeltjeinket!           ¡Feliz cumpleaños!

1. Benkő Etel / Benkő László / Go-
rondi István / Máthé Ági / Zurueta 
Gusztáv - 2. Cabral Blanca (öo) / 
Zombory Michelle - 7. Becske B.-né, 
Andrea Enrietto - 8. Giménez Hernán-
né, Kesserű Anikó - 10. Íjjas Diana 
- 11. Németh Gyula / Vargáné Tordai 
Nagy Anna (Nusi) - 12. Kalpakian 
Artin / Kozempel Richárd - 13. Lencz 
Károly / ifj. Roósz László - 14. Dr. Bas-
só Zsuzsanna / Lányi Mátyás / Remete 
Tamás (USA) - 16. Aguilar Gál Réka / 
Aguilar Medina Alex / özv. Némethné 

Siraky Lenke - 17. Fehér Tordai Mag-
dalena / Földényi Ottó (MO) / Haynal 
Nina (Cba.) / özv. Papp Jenőné Babi / 
Zilahi-Sebess Paulo - 20. Bonapartian 
Juan / özv. Monostoryné Ildikó - 21. 
Arany Lászlóné Edith - 22. Demes 
Sándor / Kraft Péter (MO) - 23. Honfi 
Ágnes - 24. Gröber Stefi / Montiné 
Zöldi Veronika - 25. Kemenes Edith 
- 26. Pérez Leidemann Nati (MO) - 27. 
id. Egey Gyula / Gorondi Pál (MO) / 
Süllős Lenke - 29. Szilágyi Péter - 30. 
Jeszenszky Attila / Juhász Karold

Si usted es cónyuge o amigo de una persona 
húngara, no tiene conocimiento del idioma 
húngaro pero quisiera saber más sobre su 
historia y raíces, tenemos una amplia selec-
ción de material en castellano, inglés, ale-
mán, etc. para satisfacer su curiosidad.

Actualmente, el libro impreso es una 
herramienta del saber cómoda, accesi-
ble y fácilmente manejable. 
¡Venga y compruébelo en nuestra

 Biblioteca HKK!
HKK, la Biblioteca Húngara

Situada en el 1° piso del 
Club Hungária

Pje. Juncal 4250, Olivos. 
4799-8437 - 4798-2596 
haynal@fibertel.com.ar
Abierta los 2.dos y 4.tos 

viernes del mes, 19-21 hs., o a pedido

Las Bibliotecas, como todos sabemos, 
cumplen la función de conservar y 
custodiar los libros.
Tienen una antigüedad de más de 

cuatro mil años de historia desde la 
creación de los primeros pergaminos 
y tablillas escritas.
En sus orígenes nacieron como ar-

chivos en los templos de las ciudades 
mesopotámicas, donde se registraban 
y guardaban los hechos relacionados 
con la actividad religiosa, política, 
económica y administrativa del esta-
do, encargándose de ellos los escribas 
y los sacerdotes. 
Los documentos se consignaban en 

escritura cuneiforme y en tablillas de 
barro, un soporte incómodo y pesado, 
pero que ha permitido su conserva-
ción.

Lectura - de Fernando Botero

¡VUELVE EL CONJUNTO KALÁKA!
- Nos visitará en octubre, en el marco de una gira sudamericana -

El conjunto Kaláka se fundó en Buda-
pest en 1969. Su nombre tiene origen 
en un vocablo que describe una antigua 
tradición de Transilvania y que significa 
“trabajo mancomunado”, lo que se aplica-
ba mayormente a la construcción conjunta 
de casas en los pueblos.

El grupo musicaliza poemas y luego 
escribe y presenta sus canciones en forma 
conjunta, tarea que viene realizando hace 
más de 40 años. 

Los músicos de Kaláka son discípulos 
del internacionalmente reconocido músi-
co y pedagogo húngaro Zoltán Kodály. 
Por esta razón, a través de este 
método, tienen una especial 
facilidad para acercar su música 
a los jóvenes y niños. 

Integrantes, de izq. a der.:
Gábor Becze: contrabajo y 

guitarra
Balázs Radványi: mandolina, 

guitarra de 12 cuerdas, ukelele, 
cuatro, calimba y tambores
Vilmos Gryllus: violonchelo, 

guitarra, “koboz” y charango
Dániel Gryllus: flautas, cítara, 

gaita, siringa, clarinete, zampo-
ña, cornamusa y caramillo.

La música de Kaláka es inconfundi-
ble, única e innovadora. También han 
compuesto música para varias películas 
e interpretan la música folklórica de su 
país, reproduciendo de manera fiel sus 
melodías. Han grabado más de 20 CD.

El éxito del grupo se atribuye a su capa-
cidad de conectarse con el público, desde 
los más pequeños, que bailan al compás 
de los instrumentos, hasta los jóvenes, 
adultos y ancianos que se emocionan con 
las melodías. 

El hecho de que hayan sido amplia-
mente aplaudidos de Brasil a Tailandia 

y de Japón 
a Finlandia 
demuestra 
que la falta 
del cono-
c i m i e n t o 
del idioma 
húngaro de 
par te  de l 
público no 
es  obstá-
culo para 
disfrutar su 
música. 

+-+-+-+
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¡CUIDADO!
La infl ación quiere devorar

nuestro Periódico…

En la especialidad de 
espada, el Club Hungária 
estuvo representado por los 

tiradores Zsolt Gáspár, László Gáspár, 
Emmanuel Zapata y Sergio Villama-
yor, quienes se posicionaron, respectiva-
mente, 1º, 3º, 4º y 5º en la general.

¡Muy buena performance! 
¡Felicitaciones!

Sra. Directora:
El pasado 11 de julio fuimos al Colón 

a escuchar al Estudio Coral de Buenos 
Aires, que festejaba su 30° aniversario, y 
entre las obras interpretadas estaba la del 
compositor György Ligeti (1923-2006): 
Magyar Etüdök Nº 3 (1983), Hortobágy 
(1951) y Kállai kettős (1950). 

Hasta ahi, era una novedad - y punto. 
Pero antes de la interpretación, toma la 
palabra el director, Carlos López Puccio, 
y se pone a hablar del húngaro (lo nom-
braba como si fuera italiano: “Liguéti”), 
su historia personal, sus penurias en el 
campo de concentración de Auschwitz y 
posteriormente con los rusos en Budapest, 
obligado a componer según los linea-
mientos del régimen soviético. etc., hasta 
que, durante la revolución de 1956, huye 
a Viena y continúa su profuso trabajo mu-
sical allí, que incluye, entre sus muchas 
obras, parte de la banda sonora de la fa-
mosa película de Stanley Kubrick “2001: 
Odisea del Espacio”. Y fi naliza López 

esgrima  hungária

Ingredientes
Masa:
Harina ....................... 500 gr
Yemas de huevo .......... 5 u
Sal .............................. 13 gr
Agua ..................... 2 C
Aceite de Oliva .......... 1 C
Pesto:
Albahaca  .......... 3 atados
Aceite de oliva ...........  400 cc
Piñones o nueces ........ 80 gr
Parmesano .............. 100 gr
Sal ...................... 1 C

E L   R I N C Ó N   D E   M A U S I
TAGLIATELLE AL PESTO

Preparación
Combinar todos los ingredientes para la masa en un 

bol, amasar hasta obtener una masa homogénea. Dejar 
descansar tapado por 30 minutos. Luego enharinar la me-
sada, y estirar la masa con la ayuda de un palo de amasar 
hasta aprox. 1 mm de espesor (es importante que la masa 
quede bien fi na). Luego cortar en tiras de 1 cm de ancho 
y cocinar 1 minuto en abundante agua hirviendo con sal y 
un chorrito de vinagre. Escurrir y salsear inmediatamente 
con el pesto. Revolver y servir.

Pesto
Colocar todos los ingredientes juntos en una mixer y 

procesar. Si quedara muy espesa la salsa, se puede aligerar 
con un chorrito de agua. Decorar con unas escamas de 
queso parmesano.

Úl� mas no� cias:

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 

Los mensajes refl ejan únicamente la opinión de sus respectivos autores. 
Por razones de espacio y de estilo, el Periódico podrá seleccionar el material y editarlo. 

La publicación está supeditada al espacio disponible.

NOS ESCRIBEN Presentación de libro 
en la Casa de la Cultura

En el majestuoso Salón Dorado de esa 
Casa tuvo lugar el 19 de julio la presenta-
ción ofi cial del libro Mis abuelos también 
lo cuentan, con la presencia del Lic. 
Claudio Avruj y otras personalidades 
de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y más de 150 represen-
tantes de las colectividades que conviven 
en la ciudad. 

Mis abuelos también lo cuentan es 
un libro para niños, una recopilación de 
cuentos universales, leyendas y canciones 
de 50 colectividades, que refl eja el aporte 
literario de los inmigrantes que trascen-
dió las generaciones y se incorporó a la 
cultura. Son muy pocos los porteños y 
más aún los niños que saben de dónde 
vienen. Es la 6ª publicación que se realiza 
en conjunto con las colectividades desde 
el año 2008. 

Nuestro contacto se estableció a tra-
vés de la presidenta de la Federación 
de Entidades Húngaras de la Argentina, 
Eva Szabo. Por sugerencia de Susana 

Benedek nuestro aporte al libro es “La 
leyenda del ciervo mágico“ (Mese a 
csodaszarvasról), leyenda que forma 
parte de la historia del pueblo húngaro, 
traducida por Elizabeth Makkos, con 
adaptación fi nal a cargo de Beatriz Ortiz 
e ilustración de Lorena Castillo. Cabe 
destacar la magnífi ca compilación y la 
excelente calidad de la edición. 

El Lic. Avruj agra-
deció el compromiso 
de las colectividades 
que, a través de pro-
fesores, escuelas y es-
critores, brindaron su 
asesoramiento, ideas 
y material para que 
esta publicación pu-
diese realizarse en un 
trabajo mancomunado 
que expone la hermosa 
diversidad, pilar de la 
identidad porteña. 

Martha BalthazárSalón Dorado 
(Casa de la Cultura, ex edifi cio de La Prensa)

Julio, mes con días muy fríos y clima 
muy cambiante, transcurrió en el Hogar 
San Esteban con algunos lamentables 
imprevistos en el ámbito de la salud: su 
presidente, Attila Rugonyi, fue operado 
de la rodilla, el ex presidente Molnár, 
siempre consecuente con su presencia en 
el hogar, fue hospitalizado por varios días, 
muchos abuelos, enfermeras y personal 
resfriados, y a Eva Rebechi le tocaba irse 
de vacaciones. Todo esto trajo consigo 
que la Dra. Susana Bassó, en vez de la 
habitual única visita semanal, tuvo que ir 
dos veces al Hogar, las actividades de bio-
danza y gimnasia se vieron afectadas por 
ausencia de los abuelos que siempre son 
sus seguidores, mientras que Francisco 
Demes, quien por suerte se mantuvo sano, 

NOVEDADES EN EL HOGAR SAN ESTEBAN
tuvo que hacer las veces de administrador, 
jefe de compras, tesorero y ayudar en todo 
donde se requería una mano. 

Afortunadamente, al parecer, la tem-
pestad ya pasó y el río está volviendo a 
su cauce: las abuelas están mejor, todos 
los convalecientes se están recuperando. 
Sin embargo, todo lo vivido nos hace 
meditar sobre la enorme necesidad que 
tiene el hogar de la ayuda organizada de 
voluntarios/as que regularmente asistan y 
colaboren en el desarrollo de  las activida-
des y en la vida diaria de la institución. 

Aprovecho este espacio para llamar a 
nuestros lectores a la siguiente refl exión: 
lo que hoy hagas por tus semejantes, 
mañana otros lo harán por ti.

Martha Balthazár

Puccio diciendo que el Magyar Etüdök 
es estreno mundial, de característica muy 
particular, pues divide a los intérpretes en 
4 grupos, cada uno con su propio director: 
unos en el escenario, otros al costado y 
al fondo de la sala, entonando cánticos 
diversos de una feria pueblerina, sin más 
coordinación musical que el fi nal, o sea 
que se coordina en el momento de silen-
ciar los diversos cantos. 

Como originalidad, no pudo menos que 
captar la atención de todos, más allá de 
los méritos de la obra. Quise simplemente 
compartir esta vivencia con los lectores 
del Periódico Húngaro, por su origen y 
porque me resultó muy llamativo. 

Atentos saludos
Dr Andrés J. Faragó,

Estudio Faragó & Asociados
(N.d.R.: Nuestro lector es nieto de Rezső 
Faragó, fundador en 1929 del Délame-
rikai Magyarság, en cuya línea sucesora 
nos encontramos con nuestro Periódico. 
Le agradecemos su carta.)

Sra. Directora:
En verdad es muy triste lo que pasó 

con la erupción del volcán Puyehue, 
¡pero la naturaleza manda! Nosotros 
elegimos Villa La Angostura por el lugar 
en sí y por la tranquilidad con la que se 
vive. Ahora estamos shockeados, pero si 
lo analizamos tranquilos sentimos que 
vamos a salir adelante y va a volver a ser 
la Villa de antes. Vean los efectos de la 
ceniza: (foto).

Necesitamos que la gente se compro-
meta a volver a venir, porque ahora es 
cierto que las urgencias son barbijos, 
botas, guantes, leche, etc. - pero la pre-

ocupación real es que se tarde mucho en 
recuperar la afl uencia de turismo. Acá 
todos vivimos de turismo directa e/o 
indirectamente. Mucha gente se quedó 
sin trabajo. Esta temporada de invierno 
se perdió, pero apostamos a que en el 
verano esté todo mucho mejor. Lo bue-
no o positivo, si se quiere, es que como 
sociedad nos fortalecimos y que la gente 
tiene muchas ganas de salir adelante (cosa 
que me sorprendió).

Muchos saludos
Fernanda Navratil, 
Villa La Angostura

------------------------------------------------------------------

Sra. Directora:
Le agradezco por haber publicado en el 

Nº julio-agosto la entrega de uniforme de 
mi hijo Ignacio. Una aclaración importan-
te: no estoy retirado, aún sigo trabajando. 
Lo de la pierna por supuesto que me afec-
tó, pero luego de un lapso relativamente 
corto pude seguir trabajando.

La saludo atentamente.
Mihály Filipánics, Córdoba

------------------------------------------------------------------

Compilado por 
Henriette Várszegi

El día 6 de agosto, el Club Universitario de Rosario 
fue sede de la 3ª Prueba de Ranking Nacional de 
Mayores. 

Sra. Directora:
El domingo 3 de julio de 2011, el 

Colegio San Ladislao, sito en Olivos, 
cumplió su 45° aniversario. Estuvieron 
presentes autoridades de la Federación 
de Entidades Húngaras y de algunas 
de sus instituciones miembro: Círculo 
San Esteban, Orden de los Vitéz, la 
Fraternidad de los Ex combatientes, 
Mindszentynum y Ars Hungarica.

Los docentes prepararon una hermosa 
y bien compaginada película sobre los 
orígenes del colegio, sus profesores, su 
crecimiento, sus nuevas construcciones, 
dentro del marco de la historia de la 
Argentina. Luego, el coro de niños del 
colegio, bajo la dirección de Javier 
Argüelles, deleitó a los presentes con la 

“Zamba del grillo” y la canción popular 
húngara “Mit mos”. Esta canción, en 
boca de los casi ochenta niños y niñas 
que formaban el coro, acompañados 
por una niña con violín, varias fl autas 
dulces, un tambor, la guitarra del maestro 
y un teclado, llenó de emoción la sala. 
Todos los presentes cantaron las estrofas 
del Himno Nacional Argentino y, al 
fi nalizar el acto, los pequeños coreutas 
sorprendieron a todos acompañando las 
estrofas del Himno Nacional Húngaro.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS – ISTEN 
É LT E S S E N  S Z E N T  L Á S Z L Ó 
ISKOLA!

Eva Szabo
Presidente FEHRA-AMISZ
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

María M. de Benedek:  4799-2527
 mariabenedek@arnet.com.ar
húngaro y castellano

Susana B. de Lajtaváry:  4790-7081
susanabenedek@ciudad.com.ar

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

playland park
Centro de entretenimiento

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

2011. SZEPTEMBERI ESEMÉNYNAPTÁR

www.arshungarica.com.ar
Cuba 2445 - C1428DHR Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4788-8889 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226
sleidemann@fibertel.com.ar                    szekasym@gmail.com

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

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

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

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

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

Restaurante CLUB HUNGÁRIA
Pasaje Juncal 4250, Olivos
Concesionario R. Omar Giménez

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

Reservas al:  4799-8437 y 4711-0144

Para suscripciones y publicidades infórmese en  

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Periódico húngaro de la Argentina
Directora: Susana Kesserű de Haynal

Administración: Trixi Graul de Bonapartian
L. Monteverde 4251 -  (1636) Olivos - Buenos Aires  

Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242           amh.argentina@gmail.com
http://epa.oszk.hu/amh                 http://efolyoirat.oszk.hu/amh

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

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

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES, 
HERRAMIENTAS DE CORTE 

Y DISPOSITIVOS

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

E-mail: contacto@turul.com.ar

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

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

HUNGRÍA EN LA RADIO: 

Sábados 12.30 a 13 hs.: 
AUDICIÓN HÚNGAR A

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

Domingos 10.30 hs.: 
EN CHACO, CNEL. DU GRATY

HORA HÚNGARA (en castellano)
“Costumbres de nuestra Identidad” 
FM 103.7 Mhz  www.senderofm.com.ar

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144
PRESIDENTE: 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

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)

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

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

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

honfitársait.  Magyaroknak mindig tartunk fenn helyet!

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN 
DE OCTUBRE: 

10 de septiembre de 2011
(fecha tope para recibir 

material y/o datos 
a publicar)  

Tel.Fax: (54-11) 4711-1242
amh.argentina@gmail.com

La mayoría de las enfermedades 
tumorales pueden ser prevenidas. 

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

cellut@gmail.com        
+36 30 8148331      +36 30 8148307

 

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

Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones 

Viajes Personales
Turismo Joven HRG Argentina

SUSANA  SEBESSwww.furlong-fox.com.ar

www.hrgworldwide.com

¡Viene de nuevo el 
CONJUNTO KALÁKA! 

Organiza el ZIK 
(Más detalles ver pág. SP2)

Szeptember 4, vasárnap, 11 óra: „Bevándorlók Napja”. v. Ferenczy 
Lóránt kapja a díszdiplomát. Hotel del Inmigrante. Av. Antártida Ar-
gentina 1355, Retiro, Capital
Szeptember 4, vasárnap, 12 óra: Szentmise. Kosaras ebéd. Mind-
szentynum 
Szeptember 18, vasárnap, 11-16 óra: Bevándorolt közösségek felvo-
nulása és szereplések. Szervezi a Városi kormány. Rosedal-Planetario, 
Capital 
Szeptember 18, vasárnap, 12.30 óra: Tavaszi ebéd. Valentín Alsina
Szeptember 24, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör. Dr. Luis Collia: 
Szívbajok és magas vérnyomás megelőzése (spanyol nyelven). Tea. 
Szent László Iskola. 
Szeptember 24-25, szombat-vasárnap: (a ZIK után): Körzeti aka-
dályverseny
Szeptember 25, vasárnap, 16.30 óra: Liszt hangverseny: Missa Cho-
ralis. Ars Hungarica kamarakórus. Vokális szólisták, Enrique Rimoldi 
orgona. Vivaldi pikolókoncert: Diego Spinelli, barokk zenekar. Vezényel 
Leidemann Sylvia. Belépés ingyenes. Aránzazu templom, Constitución 
960, San Fernando 

OKTÓBER
Október 2, vasárnap, 12 óra: Magyarok Nagyasszonya szentmise. 
Kosaras ebéd. Mindszentynum
Október 10-18: A Kaláka Együttes dél-amerikai turnéján belül a Buenos 
Aires-i magyarok vendége (l. bővebben 9.o.)

Domingo, 4 de septiembre, 11 hs.: “Día del Inmigrante”. El Diploma de 
honor del año será entregado a Rolando Ferenczy. Hotel del Inmigrante. 
Av. Antártida Argentina 1355, Retiro, Capital
Domingo, 4 de septiembre, 12 hs.: Misa. Almuerzo a la canasta. 
Mindszentynum
Domingo, 18 de septiembre, 11-16 hs.: Desfile de delegaciones de las 
colectividades y su actuación. Organiza el GCBA. Rosedal-Planetario, 
Capital
Domingo, 18 de septiembre, 12.30 hs.: Almuerzo primavera. Valentín 
Alsina
Sábado, 24 de septiembre, 16 hs.: Círculo Literario. Conferencia 
en castellano. Dr. Luis Collia: Prevención de la hipertensión y daños 
cardíacos. Té. Colegio San Ladislao
24 y 25 de septiembre: (después del ZIK): Carrera de obstáculos de 
los scouts. 
Domingo, 25 de septiembre, 16.30 hs: Concierto homenaje a Liszt: 
Missa Choralis. Coro de cámara de Ars Hungarica, solistas vocales, ór-
gano Enrique Rimoldi. Concierto para piccolo (Antonio Vivaldi), solista 
Diego Spinelli. Conjunto barroco, Dir. Sylvia Leidemann. Entrada libre. 
Parroquia Nª Sª de Aránzazu, Constitución 960, San Fernando

OCTUBRE
Domingo, 2 de octubre, 12 hs.: Misa Patrona Hungariae. Almuerzo a 
la canasta. Mindszentynum
10 al 18 de octubre: Llega el Conjunto Kaláka. Varias actuaciones

Új levelezési címünk:
amh.argentina@gmail.com

Elérhetőségünk interneten változatlan:
http://epa.oszk.hu/amh

http://efolyoirat.oszk.hu/amh
www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

Nuestra nueva dirección electrónica:
amh.argentina@gmail.com

Nuestros sitios en internet, sin modificaciones:
http://epa.oszk.hu/amh

http://efolyoirat.oszk.hu/amh
www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

¡Feliz día de la 
primavera! 

- 21 de septiembre- 

Már nagyon várjuk 
a tavaszt! 

(Rajki M.)
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