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Böjte Csaba OFM:

Gondolatok az államcsődről, az igazi
szegénységről és a megoldásról

Ingatag lélekvesztőben hánykódunk a tengeren,
és ha egymásnak esve rúgkapálunk,
akkor könnyen felborul a csónakunk.

Tanárokkal, közéleti személyekkel beszéltem az elmúlt napokban politikáról,
gazdasági kérdésekről. Ami meglepett, az
a hatalmas feszültség, harag, elkeseredettség - és ha nem lennék ferences szerzetes,
akkor talán azt is kimondanám, hogy
gyűlölet -, amely újból és újból felcsapott
a beszélgetés során.
Szidták a politikai csoportosulásokat, a
bankokat, a gazdasági élet szereplőit, az
iskolarendszert, az egyházat, mindenkit.
A beszélgetés újból és újból ugyanabba
a témába torkollt: „Kevés a pénz! Mit
gondol a kormány, ennyi ﬁzetésből meg
lehet élni?” Én próbáltam jópofa lenni és
viccel elütni az élét a durva beszédnek.
Meglepett, hogy mennyire nem vették a
lapot. Nagyon mélyen ül az emberekben
a feszültség és a harag.
Próbáltam mondani, hogy az állam
csak azt oszthatja szét, amit mi termelünk. „Ha nincs elég pénz, kérjenek
kölcsön!” - jön kapásból a válasz. Ennél
több kölcsön már könnyen Görögország
nyomdokába viheti a mi országunkat is,
itt is államcsőd lehet, - próbáltam mondani. „Kit érdekel? Azért kapják a ﬁzetést
- mondja egy főiskolát végzett személy -,
hogy nekünk is ﬁzetést adjanak!”
Hazamentem, bekapcsoltam a számítógépet, és szinte minden internetes oldalon
vitákról, tüntetésekről, fenyegetőzésekről olvashatok. Jön a fűtésszámla és vele
az utóbbi húsz év legnagyobb sztrájkja,
mondja egy elkeseredett ember. Nézem
a híreket, az indulatokat, és látom, hogy
sokan készek politikai érdekekből egy kis
ﬁzetésemelésért szétverni akár saját hazájukat is. Nézem a megbolydult világot,
és nem értem, hogy okos szónokok miért
nem magyarázzák el érthetően, hogy mit
jelent, ha egy állam eladósodik, és mivel
jár, ha már állampapírjait nem tudja a
piacon értékesíteni és emiatt államcsődöt
jelent be.
Idén márciusban Argentínában voltam,
és egy asztaltársaságot megkérdeztem,
hogy az egyszerű emberek számára mit
is jelentett az államcsőd. Tudtam, hogy
az argentin kormányok folyamatosan,
átgondolatlanul kölcsönöket vettek fel,
végül 2000-ben már nem tudtak több
hitelt felvenni, senki nem akart argentin
állampapírokat vásárolni. Az állam nem
tudta kiadni a ﬁ zetéseket, nem tudták
kiegyenlíteni a költségeket, törleszteni

az adósságokat. Ezért elismerték, hogy
az állam csődben van. Addig egy USD
egy argentin peso volt, de másnap már
csak négy pesóért adtak egy dollárt. Így
az emberek nem ﬁzetésük 25%-át vesztették el, hanem egyik napról a másikra
mindenüknek 75%-át. A bankokban lévő
pénzeket az állam befagyasztotta, és
most, 10 év után részletekben kezdik kiadni az embereknek a megtakarításokat.
Persze az emberek lázadoztak, hatalmas
megmozdulások voltak. Megromlott a
közbiztonság. - Az élet nem állt meg!
Eltelt 10 év, és most minden 5-10 ház
előtt egy őrbódé áll, az emberek ﬁzetik
az őrt, aki azonnal telefonál, ha gyanús
alakok jelennek meg az utcán, és akkor
nem egy-két rendőr jön, hanem egy állig
felfegyverzett különítmény.
Elmentünk a nyomornegyedbe is. Én
azt hittem, hogy mindent tudok a szegénységről. Elvittek egy homokbányába,
amelyből a vizet leszívatták, és ahol most
is zakatolnak a szalézi szerzetesek által
működtetett szivattyúk, mert másképp
újból bányató lenne a kisvárosnyi ember
otthonából. Ebben a nyomornegyedben
most 45-50 ezer ember él, utcák, házszámok, papírok nélkül. Bementünk néhány
bódéba, igaz, hogy Buenos Airesben a
higanyszál nem megy 0 fok alá télen sem,
de szinte sehol nem láttam ajtót, ablakot,
a földön raklapok voltak, és alatta folyt a
nagyon zavaros kinézetű víz. Tizenévesek szopogatták a külföldre csempészett
ﬁnomított kábítószer után visszamaradó
kokain malátát, amely nemcsak elmezavart, de halált is hoz számukra. Néztem
a parttalan nyomort, és megkérdeztem a
kedves nővérektől, hogy e nagyvárosban
körülbelül hány ilyen nyomornegyed van.
Velük volt egy jól informált, szociológiát
tanító egyetemi tanárnő is, aki bennünket
felvilágosított, hogy körülbelül még 200
ilyen negyed van a fővárosban és annak
közvetlen környékén. Félve megkérdeztem, hogy milyen elképzeléseik vannak
a kormánynak a nyomor felszámolására.
„Sajnos - jött a szomorú válasz - nincsenek tervek, kivitelezhető elképzelések
ilyen sok család felemelésére.”
Ez történt, ez van Argentínában, a világ
egyik leggazdagabb országában, amely
négyzetkilométerben akkora, mint Európa
sok országa együtt. Persze lehet azt mondani, hogy mi a civilizált világ központjában, Európában
élünk, és mindez
nálunk nem történhet meg. Adná az
Isten, hogy valóban
így legyen. De sajnos, ha a világháborúkra gondolok,
akkor azt kell mondanom, hogy a hatalomért, a pénzért
ennél szörnyűbb
dolgokat is követtek el már Európa
földjén az emberek.
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November: Elhunyt szeretteinkre emlékezünk
Imába foglaljuk nevüket,
emléküket. A
hideg sírkövekre helyezzük
virágunkat,
meggyújtjuk a
mécseseket. A
piciny lángok
mellett állva
olykor lelkiismeret-furdalás
is gyötör minket:
még valamit
mondanunk
kellett volna az
elhunytnak, amíg élt…
A mindenszentek a katolikus és ortodox
keresztény egyház ünnepe. A katolikus
egyház november 1-jén, az ortodoxia
pedig egy héttel később tartja. Az ünnep
és az azt követő halottak napja - egyházi
jellegén túl - fokozatosan általános népi
megemlékezéssé is vált. Ilyenkor mindenki kilátogat a temetőbe, meglátogatja
elhunyt hozzátartozóit. Megtelnek a sírok
az elmúlás jelképes virágaival. Az emberek gyertyát gyújtanak, és elvesztett
szeretteikre emlékeznek.
A hajdani rómaiak őseiket és hőseiket
istenként és félistenként tisztelték. Szobrot
emeltek, szentélyt állítottak nekik. Marcus Agrippa Kr.e. 27-ben építtetett egy
hatalmas templomot, amit Pantheonnak
neveztek el. Itt az összes isten tiszteletére
mutatták be a papok az áldozatot. A Pantheont aztán Rómában 610. (egyes források szerint 609.) május 13-án keresztény
templommá alakították. Ez adott alkalmat
az ünnep bevezetésére, hiszen ezen a
napon IV. Bonifác pápa a templomot az
összes vértanú tiszteletére szentelte. A
IV. századból is maradtak fenn adatok
mindenszentek ünnepéről. Szent Efrém
szíriai egyházatya és Aranyszájú Szent
János például már tudott az ünnepről,
amelyet május 13-án, illetve a pünkösd
utáni első vasárnapon ültek meg. E vasárnap neve a görög egyházban ma is a
szentek vasárnapja.
Az ünnep történetében újabb lépést
jelentett III. Gergely pápa (731-745), aki
a Szent Péter-bazilika egyik mellékkápolnáját nemcsak minden vértanúnak, hanem
Angol vendégekkel beszéltem a minap.
Az elmúlt hetekben szinte megmagyarázhatatlan, elementáris erővel tört fel
Londonban és sok más angol nagyvárosban a gyűlölet, az erőszak. Tizenéves ﬁatalok, olyanok, akiknek szülei nagy pénzeket ﬁzetnek, hogy előkelő egyetemeken
taníttassák őket, kimentek, és bandákba
verődve törtek, zúztak, raboltak, gyújtogattak. Senki sem érti, hogy honnan van
ez a hatalmas feszültség a ﬁatalságban. A
gyermek, a ﬁatal olyan a családban, mint
a kiolvadó biztosíték a házban. Ha nő a
feszültség, akkor egyszerűen, ahol a legvékonyabb a hálózatban a vezető a biztosítéktáblában, ott elolvad és megszakad az
áramfolyás. Sajnos mi felnőttek játszunk
a gyűlölettel, a haraggal, de gyermekeink,
ﬁataljaink szívén is keresztülmegy ez a
sok feszültség, amely betölti otthonainkat,
intézményeinket, és ez szörnyű következményekkel jár, járhat.
*
Folyt. a 2. oldalon

La Recoleta temető, Buenos Aires

„minden tökéletes igaznak” a tiszteletére
szentelte. Az ünnep még a VIII. században
május 13-ról november 1-jére tevődött át,
valószínűleg azért, hogy ezzel a kelták
régi népi újesztendejét megszenteljék. A
kelták november első napjaiban emlékeztek az elhunytakra különböző halotti áldozatok bemutatásával. Náluk már a VIII.
században is közünnep volt november első
napja, amely az év kezdetét is jelentette.
835-ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely
engedélyével hivatalosan elismerte az új
ünnepet, és attól kezdve a mindenszentek
az egész kereszténység ünnepe lett.
Halottak napját november 2-án 998
óta tartja meg az egyház. Ez az ünnep
összefügg azzal a századvégi szorongásos hangulattal, amely 1000-re a világvégét várta. Ilyen elképzelések mellett
igyekeztek a halottakkal „jóban lenni”,
az elhunytak szellemeivel jó barátságba
kerülni. A sírokon
gyertyát gyújtottak,
hogy „szegény, fázós
lelkek annak fényénél melengethessék
magukat”. A november 2-i halottak napja
konkrétan Szent Odiló Cluny-i apáttól
(962-1048) ered. Ő ezt az emléknapot a
Cluny-i anyaegyház alá tartozó minden
bencés házban bevezette. Ez a rendelete
(998) mindmáig fennmaradt. Hamarosan
pedig a bencés renden kívül is megünnepelték, és a XIV. századtól Róma is
átvette.
Konopás Noémi
http://www.mno.hu/portal/673207#
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Az Olvasó írja...
A LAMOSZSZ elnökasszony levele a Córdobai magyarokhoz:
Kedves Filipánics Liliana!
Nagyon örültem a fényképeknek és külön köszönöm, hogy elküldted nekem!
Szívből gratulálok Nektek, hogy amikor
majdnem mindenhol a világon csak nehezen tudják fenntartani a magyar központokat, a Córdobai magyaroknak sikerült
egy új székházat teremteni! Kívánok sok
sikert, érdekes élményeket és műsorokat,
de főleg annak örülök, hogy van egy hely,
ahol össze tudtok jönni, és ezáltal remélem
könnyebben megy a magyar hagyományok megtartása.
A fényképeket széjjel is küldöm LatinAmerika szerte.
Szeretettel üdvözöllek a Córdobai magyarokkal együtt,
Kunckelné Fényes Ildikó, Caracas
----Tisztelt Szerkesztőség!
Évek óta látogatjuk a Córdobai Magyar
Kört, mert ha a 15.000 km-es földrajzi
távolság messze is tart Szent István földjétől, igyekszünk nem elfelejteni nagy
magyar írónk szavait: „Nyelvében él a
nemzet”.
Mindig megörülünk egymásnak. Ismerőst, ismeretlent szeretettel ölelünk.
Vidám csoport fogadott és kísért a magyarosan tulipános festménnyel, szalagos
kopjafával és a Szent Korona képével
díszített nagyterembe. Ez alkalommal
hármas meglepetésben volt részünk: első ízben találkoztunk Szilágyi Pistával,
Besenyi Zsuzsa Bubával és Kati lányával
és Trencsényi Vincével.
Szilágyi
Pistával
a messze
múltról
emlékeztünk, mikor
átúsztuk
az Atlantióceánt az
argentin
kereskedelmi ﬂotta
Corrientes
nevű hajóján, hogy
Domján László, Gabi lányával
kikössünk
Buenos Airesben, és megérkezzünk Córdobába 1957-ben.
A jelen megelevenítője, Vince, aki mint
csereiskolás tanul a “Manuel Belgrano”
kollégiumban, itt Córdobában, ahova jár
unokám, Carolina is. A meglepő az, hogy
Nyíregyházáról jött, feleségem is odavaló. Buba édesanyja is a Nyírségbe való,
Szabolcs-Szatmár megyébe.
Köszönet Filipánics Lilinek, Misinek,
hogy szívvel, lélekkel, szeretettel összetartják „maroknyi magyarságunkat”!
Domján László és családja,
Córdoba
...GONDOLATOK...

Folyt. az 1. oldalról

Mi a megoldás? Ha tűz van, nem szabad
olajat önteni a lángokra! Választottunk
egy kormányt, hagyjuk, hogy dolgozzanak, bízzunk bennük! Kapcsoljuk ki
a televíziót és szépen menjünk el dolgozni. Nagydiákjainkat elvittük egy-egy
napra napszámba krumplit szedni. Egy
napi munkabérük egy nagy zsák szép
krumpli volt, egy napi munkáért annyi
krumplit kaptunk, amennyit egész télen
egy ﬁatal elfogyaszt. A nyári vakációban
elmentünk 20 diákkal erdőt tisztítani. Egy
heti munkánk után annyi fát kaptunk,
amellyel egy 20 fős otthont a télen ki lehet fűteni. Persze lehet veszekedni, háborogni, de tudnunk kell, hogy egy ingatag
lélekvesztőben hánykódunk a tengeren, és
ha egymásnak esve rúgkapálunk, akkor
könnyen felborul a csónakunk, ingatag
civilizációnk összedől, és sokunkat maga
alá fog temetni.

Kedveseim!
Dr. Kuba Gellért építészmérnök és unokabátyám terve szerint elkészült a magyarok világjelképének, a Koronakilátónak
webes hirdetése. Megtaláljátok www.
koronakilato.hu cím alatt.

A tervbe vett Koronakilátó a Gellért-hegyen

Az a kérésem Hozzátok, hogy próbáljátok minél több magyarnak, de főként magyar szervezetnek szétküldeni, ott, ahol
laktok, de külföldön élő ismerőseiteknek
és magyar szervezeteknek is.
Majd időközben beszámolok a szavazatok alakulásáról Nektek.
Mindannyiatokat csókollak, ölellek,
kinek mi jár,
Tanyi Ildikó, Calgary
----Kedves Zsuzsanna és Trixi!
Jó hírekkel jelentkezem. Itt vagyok látogatóban USA-ban, ﬁam Attiláék új házában Bostonban. Elkísértem őt egy közeli
városba, ahol egy csodás vívóakadémián
helyettesített egy vívó barátját, és így megcsodálhattam, hogyan foglalkoztatott
kicsiket és idősebbeket, már 8-10 éves
kortól kezdve, hihetetlen türelemmel és
biztonsággal.
Művészien berendezett és díszített gyönyörű vívóteremben edzett és gyakorolt a
csapat. Meg lehetett volna örökíteni a vívás legszebb mozzanatait szebbnél-szebb
keretezésben! Számomra nagy meglepetés
volt, hogy egyáltalán létezik egy ilyen
pompás vívóterem!
Mesélhetem mint büszke mama, hogy
Attilát kinevezték technikai direktornak a
Guadalajarában, Mexikóban október végén rendezendő Pánamerikai Bajnokságokra. Gondolom, Argentína is jelen lesz
ezen a hatalmas sporteseményen, nemcsak
vívással, hanem a többi sportágakban is!
Szeretettel
Tassné Szentpétery Judith
----Kedves Trixi!
Te vagy kéznél, hogy rajtad keresztül kifejezzem az argentínai magyarok háláját,
hogy olyan hűen és kitartóan dolgoztok a
magyarságunk fenntartása érdekében. Olvasom az újság minden egyes betűjét. Szeretem a brazíliai ismertetőket, végtelenül
élvezem a magyar nyelvvel kapcsolatos
cikkeket, a magyarországi híreket, a Huﬁ
rovatot, szóval imádom az újságot.
Köszönetemmel együtt egy nagy ölelést
küldök mindannyiatoknak,
Kígyósi Katalin
Meg kell nyugtatnunk magunkat és
egymást. Ha pánikolva, kapkodva vezetjük az autónkat, rángatva a kormányt,
szinte borítékolni lehet a balesetet. Nincs
olyan baj, amit ne lehetne nagyobbá tenni
az ideges indulatokkal, de nincs olyan
nagy gond, amit ne lehetne gyógyítani,
mérsékelni, békés nyugodt döntésekkel.
Rajtunk múlik, hogy az elmúlt húsz év
felelőtlen költekezése milyen következményekkel jár. Én nagyon szeretném, ha
el tudnánk kerülni a társadalmunk alapját
jelentő gazdasági élet összeomlását, mert
az anarchiánál rosszabb semmi sincsen!
Isten, adj békét az emberek szívébe,
add, hogy a nehézségeket elviseljük, és
csendes, szorgalmas munkánkkal kis
világunk gondjait megoldjuk!
Légy velünk az éjszakában, Istenünk!
http://www.magyarkurir.hu/hirek/boejtecsaba-testver-gondolatai-az-allamcsodrol
011.10.5
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Templombúcsúztató
Október 2-án volt a református gyülekezetnek
búcsúzója az 53 éve székházuknak, templomnak
szolgáló Ramón Freire-i klasszikus szépségű
épülettől. A búcsú-Istentiszteletre felekezeti
különbség nélkül odasereglett a magyar kolónia igen számos tagja. Rdo. Gabriel Miraz
prédikált, a liturgiát Rdo. David Calvo vezette
le. Megható volt, hogy a végén a szokásos Himnusz és Székely Himnusz énekléséhez mindkét
argentin lelkész magyarul csatlakozott, ami a
Fotó Balthazár
sok évi együttműködés és szolgálat eredménye.
Magyarul elhangzott Nt. Écsi Gyöngyi aznap reggel Felvidékről e-mailen
megkapott szép imája, valamint Mahlmann Irénke búcsúszövege a gyülekezet e tető alatt eltöltött történetének rövid fölvázolásával (kivonatosan):
Drága Testvéreim!
Drága Testvéreim! Ma itt vagyunk
Mi a ház? Mi az otthon? Mi a temp- és visszatekintünk az itt, e falak között
lom?
gyűjtött emlékekre. Búcsút veszünk tempA ház egy téglából, kövekből épített lomunktól, de csak ettől a hajléktól, amelakóhely. Otthonná csak akkor válik iga- lyet mint helyet adott nekünk Isten az Ő
zán, ha lakói azzá teszik szeretettel, ápo- dicsőítésére. Mint ahogy Pál apostol írta a
lással, közös erővel, de főképpen az Úris- Korinthusbéliekhez: „Mert mi vagyunk az
ten mindennapi jelenlétével. Így tettük élő Isten temploma. A magasságos Úristen
otthonunkká, templomunkká ezt az épüle- nem emberkéz alkotásában lakik, hanem a
tet, ahol vasárnaponként Isten áldására és mi szíveinkben”. Őt magunkkal visszük,
lelki gyarapodásunkra összegyűlhettünk. bármerre is vezényel minket, mert az Ő
Így fűztük lassan-lassan több mint ötven irgalmassága olyan, mint az égbolt: minév gyöngysorát. Itt éltünk meg sok örömet, denkor mozdíthatatlanul marad felettünk.
esküvőket, keresztelőket, konﬁrmációt, itt E boltozat alatt biztonságban lehetünk,
tápláltuk testünket, lelkünket, magyarsá- bárhol vagyunk is.
gunkat a hangulatos kultúresteken, konMennyei Atyánk! Köszönettel állunk
certeken, amelyek az egymást viszontlátás előtted. A búcsúzás mindig szomorú, de Te
örömével és ﬁnom teával végződtek. Itt tanítottál meg bennünket hinni, szeretni,
láttuk növekedni gyermekeinket a szom- megbocsátani, reménykedni. Te voltál
bati iskolában türelmes
ápolónk és vezetőnk
szeretettel körülvéve.
ezen az 50 éven kereszInnen kísértük el testtül. Te tanítottál arra,
véreinket az örök Isten
hogy vannak nehéz
színe elé vezető utolsó
utak, de hitben járhaútjukon. Itt hallgattuk
tók. Köszönjük Neked,
lelkészeinket - ki-ki a
Urunk, a Te végtelen
saját egyéniségével,
gondoskodásodat,
de mindig az Úr vehogy most is, mikor
zetésével - hirdetni az
szükségben vagyunk,
evangéliumot és inteni
megnyitottad hittestbennünket jobb embervéreink szívét és tempnek, jobb keresztyénlomát részünkre is, ahol
nek, de főképpen hívő
kölcsönös egyetértésembernek lenni. És így
ben áldhatunk Téged.
lehetne még tovább soHálát adva Néked viszrolni…
szük magunkkal mindÖtven év, egy fél száezeket az emlékeket.
zad… sok-sok idő. Ez
Bízunk a Te végtelen
alatt úgy ez az épület,
szeretetedben, hogy veRdo. Gabriel Miraz igehirdető
mint mi magunk is
Fotó Balthazár
zetsz minket továbbra is
„megöregedtünk”. De
a Te által kijelölt úton.
mi, még mint gyülekezet, lassan-lassan
Urunk! Mindent a Te kezedbe teszünk.
számban is megfogytunk, egyre kevesebÍgy legyen!
bé lettünk…

Életének 76. évében, szeptember 27-én
elhunyt Makovecz Imre nemzetközi
hírű építész, a magyar organikus építészet stílusteremtő alakja, számtalan díj,
kitüntetés, érdemérem birtokosa, a XX.
század egyik legﬁgyelemreméltóbb és
legmélyebben politikus építőművésze.

Az 1992-es sevillai világkiállításra
tervezett magyar pavilonja, amely Magyarország újból meglelt szabadságának
jelképévé vált, egycsapásra világhírűvé
tette. Stílusának karakteres hordozói
gyakran turistalátványosságok lettek.
1956 után minden lehetséges alkalommal szembeszállt a kommunista rezsimmel, amely folyamatosan igyekezett őt fél-

Csíkszereda templombelső: a szárnyas tabernákulum

A református templom Kolozsvárott

retaszítani, jelentősebb eredmény nélkül.
Építőművészetében fontos szerephez
jutott a magyar népi és a keresztény hagyomány. Hevesen ellenezte az univerzális tervezési megoldásokat, és abban hitt,
hogy az építészeti terveknek kötődniük
kell a tájhoz és a népi emlékekhez.
Építészeti, jelképi stílusa egyszerre
tette őt nemzetközi ihlető erővé és utánozhatatlan jelenséggé. Művei mindig is
hazaszeretetről, hagyománytiszteletről
tettek tanúbizonyságot. Munkáiban megjelent a magyar szellem és a magyar lélek.
Távozásával a magyar kultúrát pótolhatatlan veszteség érte. (l. úgyszintén SP 2.o.)
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Magyarország EU-elnöksége után
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Kovács Attila
SPORTROVATA:

A magyar Külügyminisztérium augusztus utolsó napjaiban hívta össze
Öttusázóink a világ tetején
nagyköveteit, hogy értékelje az elmúlt évi munkát, és különösen azt a tevékenységet, amit Magyarország az Európai Unió Tanácsának elnökeként
A csapat és a váltóKét arany, három ezüst
végzett. Az Argentínai Magyar Hírlap megkérdezte a szabadságáról
és egy bronzéremmel Ma- verseny úgyszintén
nemrég visszaérkezett Varga Koritár Pál nagykövetet, hogy mit jelentett gyarország tarolt a nemrégiben véget remek magyar szeaz óhaza számára ez az elnökség, miként járult hozzá a feladatok teljesí- ért öttusa-világbajnokságon. Ezzel replést hozott. A Kotéséhez a Buenos Aires-i magyar nagykövetség?
a magyar öttusa-válogatott nemcsak vács Sarolta, Gyenesei Leila, Tóth
Varga Koritár Pál: Magyarország első magyar kormánytisztviselők elnökölték. a világbajnokság pontversenyét, haAdrienn alkotta női
nem
az
éremtáblázatot
is
megnyerte
a
alkalommal töltötte be az Európai Unió 45 tanácsi ülés munkáját magyar miniszváltó,
illetve a Managy
rivális,
a
házigazda
orosz
csapat
Tanácsa elnöki tisztét, amely mindig óriá- terek irányították, és mintegy 80 magas
rosi Ádám, Kasza
si felelősséggel és számtalan kihívással szintű sajtókonferenciát tartottunk az EU előtt.
jár. Hazánk Spanyolország és Belgium székhelyén. Ezzel párhuzamosan Maután vette át e feladatokat, és a trió által gyarországon (Budapesten, Gödöllőn és
közösen kidolgozott másfél éves program más helyszíneken) 290 különböző szintű
ráeső részét az időközben változó körül- tanácskozásra került sor. Az elnökség
ményekhez igazodva kellett teljesítenie. időszaka alatt 72 sajtórendezvényt tartotA nemzetközi környezet pedig egyáltalán tak, amelyekre közel 2 ezer újságíró volt
nem bizonyult könnyűnek, elég, ha csak kíváncsi. Az elnökségi tevékenységgel
az európai országokra is kiható gazdasá- kapcsolatosan 3 nyelven (magyar, angol,
gi-pénzügyi válságra, az arab országok- francia) összesen 120 ezer példányban
ban kitört forradalmi eseményekre, de jelentek meg különböző kiadványok.
akár a japán cunamira gondolunk. Ezek Csak érdekességként és a feladatok nagyaz események valamilyen formában mind ságát érzékeltetendő említem, hogy a
érintették EU elnökségünk munkáját. külföldi delegációkat szállító 200 hivaMagyarországnak így egy különösen talos gépkocsi összesen 750 ezer km-t
nehéz időszakban kellett speciﬁ kus ta- futott. A tanácskozásokhoz kapcsolódó
pasztalat nélkül helyt állnia, ambiciózus protokolláris rendezvényeken 103 ezer
célkitűzéseit megvalósítania.
adag ételt és mintegy 26 ezer üveg maKormányunk és - ami még ennél is fon- gyar bort szolgáltak fel.
tosabb - az Európai Unió intézményeinek AMH: Milyen feladatok hárultak a
Buenos Aires-i nagykövetségértékelése szerint egyértelműen
re ebben az időszakban?
pozitív a magyar elnökség mérVKP: A Lisszaboni Szerződés
lege. A prioritások többsége
rendelkezései értelmében az
megvalósult, vagy jelentős lépéEurópai Unió külső képviseletét
seket sikerült tenni teljesítésük
ez év elejétől az Európai Külügyi
érdekében. Csak a legfontosabb
Szolgálat látja el a harmadik oreredményekre koncentrálva a
szágokban. Ennek megfelelően
következők emelhetők ki (a teljesség igénye nélkül): Komoly
azokban az országokban, ahol
előrelépés történt a válsághely- Varga Koritár Pál EU Delegáció (azaz nagykövetség) működik, ott a misszió
zeteket is megelőző gazdasági
nagykövet
vezetője „adja az Unió politikai
kormányzást új alapokra helyező, 6 pontból álló jogszabálycsomag- arcát”. Ez azt jelenti, hogy ettől az évtől
gal (a 39. héten az Európai Parlament már kezdve az elnökséget ellátó ország külső
jóváhagyta a csomagot). Megállapodás politikai szerepvállalása háttérbe szorul,
született egy egységes energiapiacról. de ezt más területen tudja kompenzálni. A
A tagállamok elfogadták és az Euró- Buenos Aires-i EU Delegáció új (spanyol
pai Tanács 2011. június 24-i ülésén nemzetiségű) nagykövete csak márciusmegerősítették az Unió 2. makro-regioná- ban adta át megbízólevelét, így eddig az
lis stratégiáját, a Duna Régió Stratégiát. időpontig én képviselhettem hivatalosan
A magyar elnökség intenzív egyeztetéssel az EU-t. Ezt követően tevékenységünk
elérte, hogy a tagállamok végre érdem- főként a magyar kultúra értékeinek bemuben foglalkozzanak az egységes uniós tatására irányult, jóllehet folyamatosan
szabadalom bevezetésének kérdésével. részt vettünk az uniós nagykövetek közös
Egyetértés alakult ki a romák társadalmi politikai tevékenységében is. A magyar
beilleszkedésére vonatkozó intézkedések elnökség pl. az összes uniós misszióharmonizálásáról. Nagy eredménynek vezető meghívásával hivatalos ebédet
tartjuk továbbá, hogy az elnökség kitartó adott a Legfelső Bíróság elnöke, Ricardo
munkájának köszönhetően Horvátország- Lorenzetti tiszteletére.
gal befejeződtek a tárgyalások, és így reá- A magyar elnökség alatt 7 kulturális
lis közelségbe került az Európai Unióba eseményt rendeztünk az argentin pubvaló belépésük időpontja. Erre várhatóan likum számára, amely soraiban sok ma- a ratifikációs eljárásokat követően - gyar honﬁtársunkat is üdvözölhettük. Itt
2013-ban sor kerül. Hazánk szorgalmazta szeretném megemlíteni Onczay Csaba
Románia és Bulgária mielőbbi csatlako- és Zoltán csellóművészek hangverseny-sorozatát (az Ushuaiai Nemzetközi
zását a Schengeni Övezethez.
AMH: Vagyis jól állították össze a Fesztiválon való fellépéseiket, valamint
a Musicarte-ben és a nagykövetségen tarprioritásokat?
VKP: Ez volt a magyar uniós elnökség tott koncertjeiket), a Budapesti Feszsikerének titka: helyesek voltak a prio- tiválzenekar nagysikerű vendégszeritások, amelyek egybeestek az EU célki- replését a Teatro Colónban, valamint
tűzéseivel. Szilárd belpolitikai háttérrel Herencsár Viktória hangversenyeit. A
végeztük munkánkat, sem presztízs, sem cimbalom művésznőnek a diplomáciai
hiúsági kérdések nem vezéreltek ben- testület tagjai előtt tartott fergeteges
nünket. Nem kívántunk túlterjeszkedni koncertje zárta le egyébként a magyar
a Lisszaboni Szerződés meghatározta elnökségi periódus kulturális programkereteken. Az elnökségi periódus egyik jait. Ezek az események, valamint más
legnagyobb politikai hozadéka az volt, rendezvényeink (pl. turisztikai ﬁlmvehogy ez által megszűnt a régi és új tagok títéssel egybekötött koncert) nagyban
hozzájárultak a kedvező Magyarországközötti megkülönböztetés.
AMH: Ez az elnökség milyen megter- kép erősítéséhez.
helést jelentett a magyar államigazga- AMH: Lapunk a fölsorolt kulturális
eseményekről mind részletesen beszátás számára?
VKP: A munka szinte az egész appará- molt. De tudomásunk szerint nagytust lekötötte. Szükséges volt a Külügy- követ úr más térségbeli országban is
minisztérium és néhány tárca létszámát akkreditálva van. Ezeken a helyeken
ideiglenesen felemelni. A korábbinál hogyan tudtak eleget tenni az elnökségi
jóval több munkatárs dolgozott pl. ha- elvárásoknak?
zánk brüsszeli Állandó Képviseletén. VKP: Jelenleg Argentínán kívül még
Brüsszelben kb. 2.300 munkacsoport- 8 dél-amerikai országban képviselem
ülésre került sor, amelynek 70% -át hazánkat. Óriási terület, így csak a leg-

Mint minden öttusa világeseményre, így
a moszkvai világbajnokságra is a sikeres
szereplés reményében utazott ki a Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány által
összeállított magyar válogatott. A remények ezúttal valósággá nemesedtek, hiszen versenyzőink valamennyi versenyszámban kitettek magukért, mindenhol
akadt magyar a dobogón.
Az egyéni versenyben a hölgyek és a
férﬁak játékterében is sűrű volt a mezőny,
rengeteg klasszissal. Növelte az egyéni
verseny tétjét, hogy a legjobb helyezések
ezúttal olimpiai kvótát is értek. Ennek
szellemében különösen jónak értékelendő
Kovács Sarolta ezüstérme a hölgyeknél,
illetve Marosi Ádám bronzmedáliája a
férﬁaknál.

Róbert, Tibolya Péter férﬁtrió egyaránt
világbajnoki címet
szerzett a váltóversenyben. A hagyományos csapatversenyben mindkét csapatunk ezüstérmes lett. Megemlítendő,
hogy amíg a női csapat összetétele nem
változott, a férﬁaknál Tibolya Péter helyett Demeter Bence versenyzett a hagyományos mérkőzésben.
Jól fogalmazott Marosi Ádám, aki egy
újságírói kérdésre kijelentette: a moszkvai vb-n nyújtott magyar teljesítmény
visszaadta a sportág hazai képviselőinek
a hitét és a presztízsét. Ez a tény, valamint az eredményes, kimagasló szereplés
több, mint biztató, hiszen alig egy évvel
vagyunk a londoni olimpia előtt!

AMHHAHAHA...
Falusi szín. Takaros porta az
ARANYKÖPÉSEK:
Unió magyar tartományában,

valahol az Alföldön. Kivonul az EU bizottság Józsi bácsihoz, hogy ellenőrizze,
mit ad a disznóinak.
Komisszár: Na, Józsi bácsi, mit etetünk,
mit etetünk?
- Hát mit, moslékot, darát, főtt krumplit.
Innen kapjuk az iskolából...
- Micsoda?? Moslékot? Ólat bezárni,
disznót kényszervágni, támogatást megvonni!!
Józsi bácsin végrehajtják az EU rendeleteket, amit könnyezve panaszol el Pista
bácsinak, a falu másik gazdájának. Ám
Pista bácsi sem kerüli el Brüsszel szemét,
nála is ellenőrző látogatást tesznek.
- Na Pista bácsi, mitől ilyen szép a malac
az ólban?
- (ﬁﬁkás, mert már hallotta, hogy járt Józsi komája): - Ezek kérem szépen csak dán
premixet, amerikai szóját, brit húslisztet
kapnak egy kis kukoricával. Csakis ISO
tápokkal etetek!
- Micsoda?? Hát nem tudja, hogy a húsliszt, dögliszt etetése már a tizenötöknél
is tilos volt? Nem hallott még a BSE
kórról?
- Én kérem alássan...
- Kuss! Szankció, retorzió, telepbezárás!!
Pista bácsi bánatosan meséli el Feri
komájának esetét az EU bizottsággal,
és siratja malackáit. Természetesen Feri
koma sem ússza meg a látogatást. Feri
bácsi készül.
- Na Feri bácsi, mit etet ezekkel a süldőkkel?
- Ezekkel? Semmit. Mindegyiknek adok
reggel egy eurót, oszt azt vesznek rajta,
amit akarnak!
fontosabb igényeknek eleget téve lehet
eljárni ezekben az államokban. Ez nagy
terhet hárított/hárít nagykövetségünkre,
és személy szerint rám. A magyar EU
elnökség prioritásait állomáshelyemen
kívül személyesen mutattam be az uruguayi és paraguayi felső vezetőknek.
Több alkalommal részt vettem az uniós
nagykövetek montevideói tanácskozásán. Június végén pedig Bogotában kellett az EU képviseletében elnöki feladatokat ellátnom egy konferencián, amely
az Európai Unió és Latin-Amerika drogellenes együttműködéséről folytatott
eszmecserét.

- A női nemmel ne foglalkozz!! Csak a
női IGEN-nel!
- Fény derült a Loch-Ness-i szörny titkára! Nincs is titkára...
- Csak a hülyék agresszívek. Elhiszed,
vagy kiverjem a fogaid?
- Az állam megtartja, amit ígér. Ha pénzt
ígér, azt is megtartja.
- Az angol ülve gondolkodik, a francia
állva, az amerikai járkálva. A magyar
utána.
- Mindenki jó valamire. Ha másra nem,
hát elrettentő példának.
- Ha nem tetszik, ahogy vezetek, akkor
tűnj el a járdáról.
- Még nem számoltam össze, de azt hiszem ezermester vagyok.
- Megszabadultam a gyerektől, a macskám allergiás volt rá.
- Két dolog van a világon, amit rettenetesen útálok: az egyik a fajgyűlölet, a
másik a cigányok.
- Most jövök egy IQ tesztről. Szerencsére
negatív!

*
Egy idős úrnak éveken át komoly hallási nehézségei voltak. Végül orvoshoz
fordult, és az ellátta őt egy hallókészülékkel, amelynek segítségével ismét százszázalékosan hallott.
Egy hónap múlva az úr visszament az
orvoshoz, aki megvizsgálta és így szólt:
- Tökéletes a hallása. A családja boldog
lehet, hogy maga megint hall.
- Oh, még nem mondtam meg nekik.
csak üldögélek és ﬁgyelem, mit beszélnek. Már háromszor változtattam meg a
végrendeletemet.
AMH: Milyen tervekkel rendelkezik a
nagykövetség még erre az évre?
VKP: Az EU elnökség megterhelő volt,
de az élet nem áll meg. Politikai tekintetben kiemelkedő esemény lesz a magyar
Országgyűlés elnökének dr. Kövér
Lászlónak uruguayi hivatalos látogatása. E mellett idén ünnepeljük Liszt
Ferenc születésének 200. évfordulóját.
Ebből az alkalomból több Liszt koncertre került/kerül sor Argentínában, de
tervezünk hangversenyt az év vége felé
Uruguayban is.
AMH: Köszönöm a beszélgetést!
(HKZS)
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BRAZÍLIAI HÍRADÓ

Piller Éva, São Paulo-i tudósítónktól

Áll a bál!
A szeptember hónap idén is meghozta a magyar gálabált a São Pauló-i magyar közösségnek: szeptember
17-én került megrendezésre.
E bál rendezője minden évben a Brazíliai Magyar
Segélyegylet, amely fenntartja a Balázs Péter Idősek
otthonát. Ennek az Otthonnak a fenntartása igen bajos
volna a bál minden évi bevétele nélkül.
Gondos szervezőmunkával készült a rendezőség,
amihez természetesen szponzorok felkutatása és megszerzése is tartozik - idén 9 szponzor nevét olvashattuk
a báli programkönyvecskében. Már előzetesen sikerült
a rendezőségnek 18 házaspárt és 4 egyedülálló fővédnököt, továbbá 24 házaspárt és 12 egyedülálló védnököt
szerezni. Ez a 100 személy előzetes ﬁzetése komoly
beindító segítség a mindenkori rendezőségnek. Nevük
hálából vastagbetűsen szerepel a báli programban.
*
Ahogy közeledik a bál napja, nagy izgalommal készülődnek nemcsak az elsőbálosok, de az elsőbálosok
szülei, sőt nagyszülei is. A további bálozni szándékozók
szekrényeiből előkerültek a naftalinszagú báliruhák, hogy
szellőzésre lehessenek kiakasztva. A 75 éven felüliek
pedig azon kezdtek töprengeni, hogy ők bálba valók-e
még?
Idén a rendezőség ezeknek a töprengőknek eloszlatta
a kételyeit. Elhatározta, hogy a bálon megemlékeznek
a Brazíliai Magyar Segélyegylet valahai igazgatóiról,
jótevőiről. 31 ünnepelt volt, akiknek a megtisztelésére
a bál kezdetekor két szép felköszöntő és megköszönő
beszéd hangzott el, két jelenlegi igazgatótól.
A bált hagyományosan a német testvérkolónia Transatlântico báltermében rendezzük. Valaha szmoking volt
kötelező, de aztán „modernizálódtunk.” Ma már elfogadott a sötét öltöny. A hölgyek persze mindig hosszúban
jönnek, mert hát de jó, hogy azt is időnként fel lehet
venni...
*
Ráth Magdolna Magi
üdvözlő szavai:
„Nagy örömmel üdvözlök
mindenkit ezen a Brazíliai Magyar Segélyegylet által rendezett
55. Magyar Bálon.
Meg szeretném köszönni pártfogóinknak önzetlen segítségét, akik
nélkül ez a bál nem
létezne.
Ugyancsak köszönöm fővédnökeinknek, védnökeinknek és
mindenki másnak is
Ráth Magdolna
a támogatását, mert
bálnyitó köszöntése
tulajdonképpen minden
segítség a magyar kultúrát támogatja és a szociális
munkát, amit a Segélyegylet végez. Köszönöm, hogy
a Pántlika és Zrínyi tánccsoportok fellépésükkel újra
megadják ennek a bálnak a magyar jellegét.
Szeretettel köszöntöm az elsőbálosokat és családjaikat.
1957 óta 311 ﬁatal debutált már báljainkon. Idén 3 szépséges ﬁatal lányt mutatunk be, akiknek a jelenléte emeli
bálunk hangulatát.
És végül köszönetet szeretnék mondani a bál rendezőségének: immár január óta azon dolgoznak, hogy ez a bál
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Vagyis: Állt a bál!

is jól sikerüljön. A rendezőség a Segélyegylet igazgatóságából került ki, és még csatlakoztak Vargha Clarice,
Tóth Eszter, Reis Tóth Vanessa, Lepine Marianne és
Marques da Silva Pedro, hogy segítségüket nyújtsák.
Ez a bál első megrendezésétől kezdve azért létesült,
hogy szociális munkánk, a ma Balázs Péter Idősek Otthonának nevezett intézményünk vezetéséhez megszerezze
az anyagi alapot. Az évek folyamán újra meg újra újítottunk a bál menetén, aktualizáltuk a változó közönséghez
és igényeikhez igazodva. Immár a 2. éve két nagy részre
osztottuk az eseményt. Most a közönség választhat, hogy
„vacsorával vagy vacsora nélkül”... Igyekszünk semmit
sem elfelejteni és mindig valami kellemes meglepetést
szerezni közönségünknek. Idén a meglepetés a caipirinha
megjelenése volt.
Ahogy az idő halad, újra meg újra valami jubileumot
is ünneplünk, 2011-ben három is volt: Segélyegyletünk
85 éves, az Idősek Otthona 50 éves és a Bál 55 éves!
Tudjuk, hogy az adakozó cégek igazgatói és tulajdonosai azért küldik adományaikat, minden viszontszolgáltatás igénye nélkül, mert elismerik az Idősek
Otthonában végzett szociális munkánkat. Adományukkal
hozzájárulnak munkánkhoz, mert nekik is akkor nyugodt
a lelkiismeretük, ha a rászorultakon valamilyen formában
segíteni tudnak.

Az előadó megkérte a megnevezett kitüntetetteket,
hogy álljanak fel, és így mindenki megismerhesse azokat, akik az 50 éves Idősek Otthonát 1961-ben létrehozták. Az illetékesek egy szép, bekeretezett emléklapot
kaptak.
*
A bejáratnál a Violinos Internacionais kamarazenekar
kellemes zenével fogadta a vendégeket. A bálra érkezők
egy csodálatos, elkápráztató, szépen feldíszített terembe
léptek be. Minden asztalon piros és fehér rózsák álltak
zöld levelek között vázákban az asztalokon, és a színpad
ugyanilyen piros-fehér-zöld színekben pompázott.
Az esemény 21 órakor kezdődött, a vacsorával. A
mindenkori Magyar Gálabál 1. száma tánccsoportjaink
fellépése. A Zrínyi és Pántlika idén is berobbantak a

le lányaikat, hogy megforgassák őket
a Kék Duna keringő hangjaira. Három
elsőbálozó volt idén: Récsy Klára és
Budaváry Malheiros Nicole magyar lánykák, és egyikük
egy brazil osztálytársát, Barreto Ruocco Isabellát rábeszélte, hogy jöjjön a Magyar Bálra debutálni.
Az elsőbálozók keringője után a főrendező elkiáltotta magát
„Áll a bál!”
A zenekar rázendített. A
60-as, 70-es
és 80-as évek
slágereinek
hangjaira pillanatok alatt
megtelt a
táncparkett...
A pompás
virágdíszítés
Pompás virágdísz a zenekar előtt is
minden évben Saurerné Depner Ingrid nagystílű ajándéka,
aki nem elégszik
meg azzal, hogy a
kertészet kiküldi a
virágokat, hanem
maga is ott van a
bál előtti délelőtt,
hogy felülvigyázza
a munkát.
A 4-6, vagy többszemélyes asztalok
körül vidám beszélgetés folyik a táncszámok között, mert
hiszen a bál sokszor
összehozza a régnemlátott barátokat,
Pillerék Krisztina unokájukkal
sőt rokonokat is.
*
A bál második részében a zene megváltozott: a ﬁatalság számára most a Vogue Együttes az ízlésüknek
megfelelő ritmust és főleg hangerőt vetett be, amire
el is özönlötte ez a generáció a táncparkettet.

A Pántlika tánccsoport

színre és vígan ropták népitáncukat, amit a magyar vendégek csendes büszkeséggel és a brazil vendégek meglepett csodálattal néztek. Ez félreérthetetlenül megadja
a bál magyar jellegét. De nem csak brazil vendégeink
voltak jelen: idén Ausztráliából és USA-ból is érkezett
baráti vendégünk.
Saurerné Depner Ingrid patroness utolsó simításai
után következett a hófehér ruhás elsőbálozók bevonulása
és bemutatása. A táncparketten gavallérjaik várták őket,
akikkel eljárták első valcerüket, majd az édesapák kérték

Piller Krisztina és Marquez da Silva Pedro

Idén örömmel láttuk, hogy sok ﬁatal jött el a bálra, ami
az első magyar bálokon nem így volt. A nosztalgikus zene
nem a ﬁatalok kenyere, míg a modern zene megjelenése
a magyar bálokon megtette, amit a közösség őszinte
örömmel üdvözölt: egyre több ﬁatal jön el szüleivel és
nagyszüleivel a magyar bálra.
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Bartusz Réka (Felvidék):

465. hagyományos párkányi
SIMON-JÚDA vásár

Patinás név. Tájainkon különös hangzása van, városunk
(Párkány-Štúrovo) legrégibb, legfontosabb
hagyományához tartozik. Aki csak egyszer
is részt vett a nagy forgatagban, maradandó
élménnyel lett gazdagabb.
Az itteniek minden év októberében újból
megélik, hogy városunk néhány napra átalakul egyetlen nagy zsibongó vásárrá. A Fő
utcán, a sétáló utcában, a mellékutcák egy
részében sátrak és kirakodó pultok százai sorakoznak, messziről jött vásárosok kínálják
portékájukat, a termálfürdő parkolójában pedig cirkuszosok, körhintások, céllövöldések
hívják a közönséget, de főleg a gyerekeket.
Mindenütt nagy tömeg sodorja a nézelődőt,
birkapörkölt, sültkolbász, cigány- és halpecsenye illata csábít a lacikonyhák környékén, újborral, mézborral koccintgatnak
vidám emberek, léggömbök zsinórját szo-

rongató és törökmézet majszoló gyerekek
várakoznak a körhinta következő menetére.
Különböző mutatványosok produkciói, félkörben álló indián zenészek síppal-dobbal
távoli országok dallamait vegyítik a hangzavarba. Mindenki ráérősen ballag - többször is
végigmegy az emberáradattal a Fő utca hoszszán - mindent látni akar. Sok az idegen, de
mi párkányiak ennek csak örülünk.
Nagypapám mindig mondta: „Amióta
eszünket tudjuk Simon-Júda mindig volt,
még a II. VH éveiben is, és biztosak vagyunk
benne, hogy mindig is lesz. Ragaszkodunk
hozzá!”
Mikor is kezdődött pontosan? - Már korábban is voltak Párkányban - vagy ahogy
még akkor nevezték: Kakaton - heti piacok
és időszaki nagyobb vásárok, de a helyi
hagyomány a törökkori új erőd építésétől,
azaz 1546-tól tartja számon a több napig

tartó őszi vásárt, amely később Szent Simon
és Júda nevéhez kötődött.
Az elmúlt években a vásár szombatja az
önkéntesség, adományozás napjává vált. A
helyi gimnázium diákjai összefogva, közös
erővel gyűjtést szerveznek a gyermekotthon
lakóinak. Lelkes ﬁatalok némi adomány fejében saját kezűleg készített tárgyakat, illetve a város vállalkozóitól kapott ajándékokat
osztják szét a nagylelkű emberek között, az
adományt pedig eljuttatják a gyerekeknek.
Simon-Júda vásár volt is, lesz is! Mindenképp megéri legalább egyszer ellátogatni
kisvárosunk nagy vásárába, ha másért nem,
a remek hangulatért, a ﬁnom ételekért, a
sokszínűségért.

„Én úgy érzem, hogy az Isten mindnyájunkat, akik itt vagyunk és szabadon élünk,
valami céllal rendelt ide. Mindenki, a tudása és tehetsége szerint kell, hogy szolgálja
a magyar ügyet. Én tengereken, világrészeken át magammal hoztam a mi magyar
költőink lelkét…”
Szeleczky Zita művésznő egy interjúban
a Hungarian News Bulletin számára, Magyarországra való hazaköltözése előtt.
-----„A magyaroknak azzal kell szembenézniük, hogy egész Európa komoly bajban
van, az európai országok ugyanis úsznak az
adósságban, és egyre kevésbé urai saját sorsuknak, ami újabb és újabb csődhullámokat
indít el. Ezek miatt ma nagyon sok magyar
család veszélyben érzi otthonát, munkahelyét, megélhetését.”
Orbán Viktor miniszterelnök a tiszthelyettes rendőrök ünnepélyes eskütételén a
budapesti Hősök terén, szeptember 24-én.
(MTI) http://www.mno.hu/portal/811962
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Így élünk, éldegélünk . . .
A sok hír között ez
alkalommal az időjárást
illeti az elsőbbség. Úgy
telt el ui. az elmúlt hónap,
hogy legnagyobb meglepetésre visszatért
a nyár. Forrón sütött a nap, mint ahogy
júliusi kánikulában szokott. Jutott idő
késői strandolásra, kirándulásra, régóta
halogatott kerti munkákra, házcsinosításra - már akinek volt még ilyen feladata.
Ez a nem remélt égi áldás több százmillió
hasznot hozott az országnak még akkor
is, ha csak az elmaradt fűtésre és a lábon
megszáradt kukoricatermésre gondolunk.
Sajnos közel egy millióan továbbra is azon
törhetik a fejüket, hogyan szabaduljanak
meg az adósság csapdából. Lesz-e még
hol fűteni?
De talán az a leghelyesebb, ha szó
szerint idézem miniszterelnökünket,
aki Dabason egy városfejlesztéssel kapcsolatos beruházási ünnepségen t.k. a
következőket mondta: „A devizahiteleseken segíteni kell. Az nem tartható, hogy az
emberek éveken át ﬁzetik törlesztő részleteiket, majd kiderül, hogy többel tartoznak, mint induláskor . Világossá kell
tenni, hogy Magyarország nem gyarmata
senkinek. Amit nem lehet megtenni Bécsben, Berlinben, Párizsban, az a magyarokkal szemben sem engedethető meg.”
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében a
magyar kormány olyan törvényt alkotott,
hogy a devizahitelesek egy összegben
visszaﬁzethessék tartozásaikat. No, erre
elkezdődött a morgolódás; merthogy ki
tudja itt egy összegben visszaﬁ zetni a
tartozását?
Csakhamar kiderítették: hát a képviselők. Nekik van annyi jövedelmük, hogy
le tudják szurkolni azt a pár rongyos
milliót. Ebből kifolyólag tovább ragozták
a dolgot. Mondván, akinek nincs annyi
pénze, az úgy szabadulhat, hogy forintra
válthatja az adósságot. Mire a bankok
egységesen megemelték a forint-alapú
kölcsönök kamatait. Erre a Versenyhivatal válasza: kartellezés miatt meg fogják
büntetni a szóban forgó pénzintézeteket.
Ennek az álló háborúnak az lett a vége,
hogy az euró 260 forintról 300-ra módosult…
Természetesen az euró felpumpálása
meghúzza az üzemanyag árakat, s ami
ehhez tartozik… Ami érdekes: az osztrákok fel vannak háborodva, hogy a
hozzánk települt osztrák bankoknak a
magyar hatóságok a körmükre kívánnak
nézni. Úgy gondolják, nem vagyunk mi
egy súlycsoportban. S ebben bizony sok
az igazság. Míg Ausztriában néhány
százalék a kamat, addig nálunk annak a
duplája, vagy többszöröse. Vajon miért?
Mi pedig naiv módon nyugatihoz
hasonló életkörülményeket, jogosítványokat reméltünk a csatlakozástól. Ámde
ezt az igényünket a gazdag államokban
nem tartják számon. Újra beigazolódik,
hogy úgy vagyunk mi az Unióban elkönyvelve, mint a szegény rokon a lakodalmas
háznál, ahol ilyen „tedd le, vidd ki, fuss
ide, fuss oda” szerep jut osztályrészül, s
legfeljebb menyasszonytánckor, hátul a
konyhában, ihat egy pohár pezsgőt. Nyugati „barátainknak” igazából serpákra
van szükségük. Ha lassan is, de azért
kiderül milyen szerepet szánnak nekünk.
Elég sokáig tartott az a felismerés, hogy
talán mégis csak a magyar érdekeket kell
első helyre sorolni! Bizony ez az ébredés
már amolyan eső után köpönyeg állapot.
*
A jelenlegi viszonyok akár tőmondatokba foglalhatók: Pénz nincs. Adósságot
kell törleszteni. Kölcsönt felvenni nem
lehet. A gazdaság pedig lefagyott, mint a
régi számítógép. S itt áll előttünk a nagy
kérdés: hogyan tovább? Más lehetőség
nem lévén, a kormány 25-ről 27%-ra
emeli a forgalmi adót, megszüntetik a
még meglévő kedvezmények egy újabb

részét. S ezekkel a lépésekkel elvonások
tekintetében első helyre kerülünk itt, a
közép-európai manézsban.
S innen kezdve már nagyon kevesen
gondolnak arra, hogy mit vett át a kormány? Nem tűnik már olyan fontosnak,
hogy hány milliárd ment el semmire
se használható tanulmányokra, jutalmakra, soha meg nem térülő beruházásokra, jutalomutakra, bankettekre,
munkareggelikre, érdemtelenül kiosztott
kitüntetésekre, s nem folytatom, mert a
lista nem férne bele levelembe. Csupán
érdekességként említem meg, hogy most
másfél évi kormányzás után kiderült,
hányadán is állunk százmilliós tanácsadói munkákkal? Némely remekművek
szőrén-szálán eltűntek. Ismeretlen alkalmazottak nem vigyáztak rá… Így eltűnt
Havas Szóﬁának - Horn Gyula unokahúgának - a méregdrága tanulmánya, amit
a Lipótmező néven ismert Pszichiátriai
és Neurológiai Intézet bezárása ügyében
alkotott. Pedig Isten bizony elkészült…
Többen is látták, csak az a baj, hogy egy
példány volt belőle. Egyszóval mindez
már a múlt ködébe vész. Szó sincs már
arról, miért volt ezekre a „művekre”
egyáltalán szükség? Miért kerültek egy
vagyonba? És hogy talán vissza is lehetne
ﬁzetni némi készpénzt.
A rendőrség mindenesetre érdeklődik… A liberális média pedig szemrehányólag panaszkodik. Mondván:
ilyenkor nem ezekkel a piszlicsáré dolgokkal kellene foglakozni. Tessék kormányozni! S a világ legtermészetesebb
módján az emberek egy jelentős része
már helyesel az érveléshez. Úgy van
- mondják egyetértően. Most nem ez a
legfontosabb. Arról beszéljenek, hogy
hol van a beígért egy millió munkahely?
Mi lesz a nyugdíjakkal? Hol van a söralátét nagyságú adóbevallás?
Márpedig az adóbevallás bonyolódik.
Az egykulcsos adórendszer nem váltotta
be a hozzá fűzött reményeket. Ha az
ellenzéki közgazdászok véleménye igaz,
akkor 500 milliárd füstölög el az egy
kulcs miatt. Ezt azonban még így, ebben a formában, nem szabad kimondani.
Kitalálták viszont, hogy 210 ezer forint
fölötti ﬁzetéseknél hozzájárulást kell ﬁzetni. Vagyis: van is második kulcs, meg
nincs is. Olyan népmesei megoldás ez,
mint amikor az okos leány galambot vitt
Mátyás királynak ajándékba, amit átadás
előtt Mátyás orra előtt elengedett. S így
teljesítette a kívánságot: vitt is ajándékot,
meg nem is. Hát valahogy így állunk mi
ezzel a 2. kulcsnak nem nevezhető hozzájárulással.
*
A gondok sorozata azonban ezzel
még nem ért véget. Az államnak át kell
venni a kórházak működtetését. Természetesen adóssággal együtt, ami testvérek
között is potom 180 milliárdra rúg. Olyan
állapotok alakultak ki, hogy némely
megyében már nem futja a kórházban
dolgozók ﬁ zetésére. A dologban az az
elgondolkodtató, hogy ha már az iskolákat és a kórházakat is az államnak kell
felügyelni, akkor miért vannak a megyei
önkormányzatok? Egyáltalán, milyen
feladatokat kell még ellátni több százezer
forintos ﬁzetésekért? Egyszóval: újra kell
gombolni a reverendát.
Van tehát miről diskurálni. Ám az
élet mindig okoz meglepetéseket. Ezúttal Kertész Ákos USA-ban élő szabadgondolkodó durrantott bele a nullás
lisztbe. Róla tudni kell, hogy nem azonos Kertész Imre Nobel-díjassal. Ő egy
másik Kertész, aki soha el nem múló
alkotói munkásságáért a szociálliberális
kormányoktól jutalmakat szokott kapni.
Miután most az új elosztásnál elmaradt a
kitüntetés, ezért éktelen haragra gerjedt,
és az Amerikai Népszavában elmondta a
magyarokat mindenféle alávaló népnek.

5. OLDAL

... (levélrészlet Magyarországról)
Legalábbis ezzel magyarázzák azt a dühödt kirohanást, amit Kertész uram a
magyarok ellen megengedett magának.
Pedig nagy valószínűség szerint másról
van szó. Kertész Ákos provokál. Nagyon
átgondoltan és egyértelműen provokál.
Mi másért vetett papírra olyanokat, hogy:
moslékzabálók, irigyek, holokausztért
felelősek, genetikailag elfuseráltak vagyunk?
Kérdezhetnénk: minek tudható be
ez a váratlan dühkitörés? Talán bizony
megrendelték ezt a véleményt? Mert
ugye, ha ezek után kitör a parasztgyalázat,
akkor előbb-utóbb valaki elkezd zsidózni. S máris tombol Magyarországon az
antiszemitizmus! Ide már pedig csak az
hiányzik. Rögtön van miről lármát csapni.
Ha pedig ég a ház, akkor ugye ki fene
foglakozik azzal, hová tűnt a nagypapa
aranyórája?
Hála Istennek az értelmiségen kívül
más nem vette komolyra a dolgot. Igaz,
a pórnép el van foglalva a szappanoperákkal, vetélkedőkkel, adósság-törlesztéssel, büntetések beﬁzetésével. Persze az
eset így sem maradt hatástalan. Kertésztől megvonták a Budapest díszpolgára
címet. S ezzel igen előkelő listára jutott.
Figyelemmel arra, hogy ebből a listából
Haynaut és Sztálint szintén törölték…
*
Dr. Képíró Sándor halálának híre
épphogy csak felvillant, mint távoli villámlás a nyári égen. A nácivadász Zuroff,
kellékeivel, segédeivel együtt továbbállt.
Bizonyára új áldozatokat keres… Az
általa kavart gyűlölet mérge azonban
itt maradt. Felheccel Szerbiában. Szabadkán ismeretlen tettesek szétverték a
Petőﬁ kultúrház berendezését. Miután
a szerbeknél most zajlik a nagy nehezen
kiböjtölt szerbiai kommunista rekvirálás
utáni kárpótlás, egész egyszerűen kihagyták belőle a magyarokat. Mondván:
kollektíven bűnösek továbbra is! Ebben
bizony vastagon benne van a Zuroff által
felkorbácsolt szerb közhangulat.
A magyar kormány részéről Semjén
Zsolt leutazott Délvidékre, s a még ott élő
magyaroknak - akik el mertek menni a
találkozóra - elmondta, hogy milyen csúnya dolog ez. Magyarázkodásokba fogott,
hogy a bűnösöket meg kell büntetni, de
az ártatlanokat nem szabad hátrányosan
megkülönböztetni. Természetesen egy
szót sem szólt a szerb partizánok által
bestiálisan meggyilkolt magyarokról, a
szerb háborús bűntettekről. Miért is szólt
volna? Márpedig egyik-másik fennmaradt
beszámolót még ennyi idő távlatából, harmadik nekifutásra se lehet végigolvasni…
A partizánok brutalitása minden emberi
képzeletet felülmúl. No de erről továbbra
se ildomos beszélni. Erről a Zuroff-félék
gondoskodnak…
Mi pedig hallgatólag újra elfogadjuk,
hogy mi vagyunk a bűnös nép. Nem szólva arról, hogy Schmitt Pál Szerbiában tett
látogatása semmi újat nem hozott. Némi
malíciával mondhatnánk: teljes a kudarc.
Kár volt odautazni. A kinyújtott baráti
kezet egyértelműen elutasították. Még
csak azt a gesztust se tették meg, hogy a
temerini rab magyarokat ennyi év gyötrelem után kegyelemben részesítsék. Van
tehát miről gondolkodni a szerb-magyar
kapcsolatok tekintetében…
*
A nagy műsor azonban Gyurcsány
Ferenc mentelmi jogának felfüggesztése
és ügyészségi meghallgatása körül zajlik.
Mint ismeretes, Gyurcsány Ferencet a
sukorói telekcsere néven elhíresült mutyizás miatt vonták kérdőre, ami a magyar
államnak állítólag több mint egy milliárd
forint kárt okozott volna, ha létrejön. S itt
van a hiba a kréta körül. Gyurcsány Ferencet nem a sukorói telekcsere ügyében
kellene bíróság elé citálni, hanem azért,
mert ide juttatta az országot, ahol ma

tartunk. Nemes egyszerűséggel, népi igények szerint megfogalmazva: az ország
lerohasztása miatt érdemelne börtönt. Így
adva némi elégtételt és nyomatékot az
öngyilkosságba menekült vagy külföldre
kényszerült emberek százezreinek, akiket
országlása idején cimboráival egyetemben megnyomorított. Mellesleg saját
elmondása szerint - az őszödi beszédre
emlékezve - megállapítható: Hazudtak
nappal, éjjel meg este. Vagyis: végig hazudták kormányzásuk idejét, amíg tartott
az a vircsaft.
No de néma gyereknek az anyja se
érti a szavát. Ha a magyar média elkezdi
az okoskodást, akkor csak maszatolás lesz
a dologból. Így eshet meg az, hogy koncepciós pert lehet emlegetni, s Gyurcsány
beszédet tart az ügyészi meghallgatást
követően! Nem ártana talán a ﬁatalok
kedvéért legalább a jobboldali médiának
elmesélni, hogy is zajlik egy koncepciós
per? Hogy készítették fel a vádlottakat az
Andássy út 60-ban azokban a bizonyos
koncepciós perekben! Volt-e a megvádoltaknak kedvük, lehetőségük beszédet
tartani az ügyészi meghallgatás után? Pláne ügyészeket megfenyegetni! Csakhogy
a média karmesterei már a jövőt latolgatják. Mi lesz majdan… Így van ez, ha meg
van osztva a nemzet. Vannak jó bűnök és
vannak rossz bűnök…
*
Ennek a szemléletnek köszönhetően
marad a cirkusz. Tekintsünk is távolabbra, hiszen a mi gondjaink java kívülről
jön. Javulás itt csak akkor várható, ha az
Unió a másik oldalára fordul. Márpedig
a fordulás még várat magára. Továbbra is
a görög válság a beszédtéma. A németeknek újra a zsebükbe kellett nyúlni - hányadszor már? -, mondván: Németország
történelmi okokból nem teheti meg, hogy
nem segít…(Milyen szerencse!) Ám most
már a görögökön a sor. Ha minden igaz,
megcsapolják a nyugdíjakat s elbocsájtanak 30 ezer közalkalmazottat. Hogy
elég lesz-e ez a „változás”, azt a jövő dönti
el. A görögök mindenesetre továbbra is
kitartóan tüntetnek.
Franciaország és Nagy-Britannia
nem hallatja hangját adakozás ügyében.
Ők most a líbiai győzelemmel vannak elfoglalva. Most a „felszabadítást” követően megkezdődhet az újjáépítés. Egyelőre
nagy az öröm. Lesz munkája sok angol és
francia cégnek. Más kérdés az, hogy mi
lesz akkor, ha majdan a líbiaiak rájönnek
arra, hogy mégse lettek fölszabadítva?
Bizony akkor könnyen előfordulhat, hogy
küldhetjük csapatainkat harcolni a terrorizmus ellen…
A líbiai lakosság megóvása végett
eszközölt NATO segítségnyújtásnak (így
kell emlegeti a Líbiát ért agressziót) az
eredménye egyelőre a magyar határnál
jelentkezik: itt próbálnak menekültek
százai bejutni az Unióba, mert erre a
szerb-magyar határ látszik a legalkalmasabbnak. Ezek a szerencsétlen emberek,
akiknek az a bűnűk, hogy tisztviselők,
katonák, közalkalmazottak voltak hajdani hazájukban, becsülettel szolgáltak
egy nemzetközileg elfogadott rendszert, most menekülni kényszerülnek.
Élelmet koldulnak a bácskai falvakban.
Temetőkben húzzák meg magukat, mert
ott van vízcsap… Újra s újra nekimennek a magyar határnak, ahol hőkamerás
távcsövekkel pásztázzák a földeket. Olyan
nagy a migrációs kísérlet, hogy már segítséget kellett kérni az Uniótól, mondván:
ha így folytatódik, nem tudjuk tartani a
határokat. No de ezek olyan apróságok,
amelyek eltörpülnek a győzelmi tüzekben. Ez alatt miniszterelnökünk SzaúdArábiába látogatott, hátha ott akad valami nélkülözhető segítség féle. Merthogy a
beígért kínai beruházók egyelőre váratnak
magukra. Szegény Orbán Viktor…
Barkuti Jenő
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Elhalálozások

- A Mendozában élő Schirl Éva október 8-án bekövetkezett halálának híre
sokunkat visszavetett azokba a szomorú
hetekbe-napokba, amikor ikertestvére
Edith hagyott itt minket túl korán, hoszszabb szenvedés után. Az AMH ezúton
is fejezi ki együttérzését a hátramaradott
testvéreknek.
- Októberi számunk röviden említette,
hogy elhunyt Chászár Ede professzor,
a politikai tudományok doktora és a külföldi magyar cserkészet egyik kimagasló
vezetője. A II.VH végén egyetemi vizsgáival a kezében menekült és érkezett
körülményesen az USA-ba, megszerezte
első és másodfokú diplomáit, majd 1972ben doktorált politikai tudományokból.
1992-ben ment nyugdíjba. Szakmai érdeklődési teréhez tartozott tk. a nemzetközi
szervezetek működése, törvényhozások, a
kisebbségi jogok. Állandó belépője volt az
Egyesült Nemzetek üléseire. (Méltatjuk továbbá a HUFI 3. oldalán, Cserkészoldal).

Utazók

Születések

Utolsó számunkban közöltük a hírt,
hogy Puricelliné Szabó Éva AMISZ
elnöknőnek megszületett 6. unokája.
Most pótoljuk a beígért képet a boldog
kiscsaládról.

Nicolás Puricelli és mama Gabriela a kis Juan
Pablóval és újszülött kishúgával, Delﬁnával

Megszívlelendő…
Aki sokszor hátranéz és úgy biciklizik,
jó nagyot fog esni.
Merj előre nézni! Merj bízni magadban!

Ötmilliárd évvel ezelőtt indította Isten
ezt a Föld nevű projektet. Ez idő alatt sok
szakadék mellett elvezette az életet, és
mindig volt tovább. Én hiszem, hogy van
tovább, van jövő, van holnap előttünk.
Nem érte el az emberiség a korlátot,
a plafonokat. Van jövő, van tovább. A
nehézségek elől nem elszaladni kell,
Istenben bízva szembe kell néznünk a
feladatainkkal, a gondjainkkal, legyenek
azok a kis családom gondjai, nehézségei,
vagy népünk nagy, közös terhei, gondjai.
Én hiszem, hogy mind képesek vagyunk
megoldani ezeket. Csak biztatnunk kell,
bátorítanunk kell egymást, hitet kell egymásba lehelnünk.

Böjte Csaba OFM

budapesti Szent István-bazilika,
2010.III.28 (mno)

- „Szeleczky Zita,
a száműzött legenda”: Szíki Károly
színművész-írónak
legújabb könyvét mutatták be
Egerben teltházas
közönség előtt.
Az emigrációban
közismert és most
m á r M a g y a r o rszágon is elismert
nagy magyar művésznőről szóló mű
sikerkönyv lett: az első kiadást csaknem
elkapkodták. A bemutató estbe beemelték
Farkas Péter ﬁlmrészletét is, amelyet
Nekézsenyben, a művésznő múzeumában
és sírjánál készített és Dobos Attila himnuszával ötvözött.
h t t p : / / w w w. t v e g e r. h u / h i r e k r e s z l e t .
php?hir=3776

EZ-AZ

Esküvő

Köztudott, hogy Argentínában 1929-ben
Faragó Rezső megalapította a Délamerikai Magyarság c. (akkor még) heti, később
havilapot. Ez az újság ugyan nem a legelső magyar sajtótermék volt Argentínában,
de az egyetlen, amely különböző, egymást
követő jogutódlással és névváltozással
megmaradt, legutóbb - megszakítás után
ugyan, de - az AMH hasábjain keresztül
is. A szerkesztő egy ideje kedves barátságba került Faragó Rezső unokájával, Dr.
Andrés Faragóval, aki ugyan magyarul
már nem tud, de a kolóniánkkal tartja a
kapcsolatot. Most feleségével, Mª de los
Ángeles Lombardoval együtt közlik,
hogy ﬁuk, Juan Ignacio november 19-én
20 órakor házasságot köt Daniela Aguilar kisasszonnyal az általunk is jólismert
Guadalupe templomban. Az AMH ezúton
gratulál a Faragó családnak!

†

Mit hallott az AMH ?
- Graf Zsuzsa magyarországi karvezető
immár harmadszor ellátogatott hozzánk.
Intézmények közti megállapodással a Kodály módszerről tartott kurzust a buenosi
IUNA egyetemen, nagy érdeklődés közepette. Kurzusaival már számos hívet és
követőt tudott szerezni a gyermeknevelésre oly értékes módszernek. A Hungáriában
október 22-én elhangzott előadásáról
következő számunkban írunk.
- Papp Titi szeptember 30-án érkezett
vissza mexikói útjáról és elárasztotta a Facebookot csodás, szebbnél-szebb képekkel. Gyönyörű helyeken jártak Kerekes
Cilivel egy egész hónapon keresztül. Murányi Anninál és gyermekeivel, Annika
és Palival Cuernavacán töltöttek pár napot
és több kirándulást is megtettek.

Kerekes Cili, Murányi Anni és Papp Titi

- Murányi Anni jelenleg néhány hetes
vakációra visszajött Mexikóból, ahol már
29 éve él. Részt vesz a kolónia által nyújtott kulturális és társadalmi eseményeken,
ahol számos régi baráttal, ismerőssel volt
már alkalma találkozni. Mindig öröm,
ha „külföldre szakadt” társaink meglátogatnak!

Események

- A Ruralban szeptember 21-én megnyílt
a 42. Apimondia világkongresszus, amelyre Magyarországról érkezett egy nagy méhészcsoport, Kerekes Miki „Covitour”
utazási irodáján keresztül. A kongresszus
a méhészvilág legnagyobb és legkomplettebb nemzetközi találkozója: 80 országból
10.000 résztvevőnél több sereglik össze,
hogy szakmájuk legújabb témáit megvitassák és megismerhessék a termelés
fejlesztésének és termékeik nemesítésének
legjobb lehetőségeit. A kongresszus után
30 személyt kísért Kerekes Ági 7 napon
keresztül, hogy megismertesse velük
Buenos Aires városát az elmaradhatatlan
tangóesttel, utána elrepültek az Iguazú
vízeséshez és Rio de Janeiróba. Nagyon
kedélyes, jó hangulatú, nótás kedvű emberek voltak. Időhiány miatt sajnos nem
tudtak ellátogatni a Hungáriába. Ez a
szerkesztő nagyon szívesen emlékszik
vissza hosszú szinkrontolmácsélete alatt
lezajlott, a legutóbb 1973-ban
A rg e n t í n á b a n
megtartott 24.
Apimondia-ra,
amelyen 6 nyelven tárgyaltak
és szintén volt
magyar delegáció - igaz, akkor még hivatalos „kényszerkísérőkkel” körülvéve… Bizony - tempora mutantur, et nos mutamur in illis…
- A nálunk nemrég több ízben föllépő
Kaláka együttesről most tudtuk meg,
hogy a szomszéd Santiagóban való szereplésük nagy sikerrel végződött ca. 250
fős nézőközönséggel: a zsúfolt termen
túl a folyosón is ültek, és elbűvölve hallgatták több mint 2 órán át az előadást,
egy olyan nyelven, amit a javarésze nem
is értett…
- Az idén is lesz NAGY VÁSÁR a Hungáriában, mégpedig 4 napon át: december
8 és 11 között, Mikulással egybevéve.
Az órarendeket ﬁgyeljük az eseménynaptárban: Csütörtök-péntek: 18-23 óra.
Szombat: 16-23 óra. Vasárnap: 16-21 óra.
Találkozunk!
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- A LAMOSZSZ elnökasszonyának ﬁa,
Kunckel Zoltán képzőművész az első
komoly, kontinenseken átívelő projektben
vett részt nagy sikerrel: Budapesten a Sziget Fesztiválon, ami Európa legnagyobb
fesztiválja, új kulturális zónát (KuZo)
alkottak meg közösen dél-amerikai,
berlini és magyarországi művészekkel.
Ebben folytatták a Sziget kultúrákon átívelő szemléletét, és így sikerült egy képzőművészi vetületet adni a fesztiválnak,
amivel a globális falu egyik legmarkánsabb nemzetközi helyszínévé váltak.
Kunckel Zoltán magyar-német szülők
gyermekeként Venezuelában nőtt fel és a
Berlin-Budapest-Caracas háromszögben
él és alkot. - Sokféle koncepciót megtestesít a KuZo, ami eddig csak lebegett a
Sziget atmoszférájában. Közelíti az alkotót és a közönséget, betekintést ad az alkotás folyamatába, provokál, összefogásra
sarkall, újrafelhasznál, újraértelmez. És
ami a Szigeten a legfontosabb: tartalmasan
szórakoztat. nepszabadsag.online

Kunckel Zoltán
„A csúcsra vezető út” c. alkotásával

- Műfordítás: Egy ﬁatal, alig 25 éves friss
diplomásnak köszönhetően megjelent
angolul először Zrínyi Miklós eposza, a
Szigeti veszedelem. Kőrössy László, az
Egyesült Államokban született történészpolitológus 2 évig fordította a művet. A
kötethez Gömöri György irodalomtörténész, a cambridge-i egyetem professzora írt bevezetőt. - Egy interjúban így nyilatkozott: „Sok magyar gyerekkönyvet
olvastam, de a komolyabb regényeket
és verseket - pl. Móra, Gárdonyi, Jókai,
Petőﬁ, Arany műveit - az édesanyánk
olvasta fel nekünk. Tanultunk otthon
magyar történelmet is, és persze körül
voltunk véve magyar kultúrával. Mint
sok más emigráns, én is kezdtem úgy
érezni, hogy a magyarságomat sokkal
erősebben ki kell fejeznem, mintha Magyarországon élő magyar lennék”. Mivel
a környékükön nincs nagyobb magyar
közösség, néhány ismerősön és baráton
kívül csak a családon belül volt alkalom
a magyar nyelv és kultúra megismerésére. Gimnazistakorában egyedül el tudta
olvasni az Egri csillagokat, ugyanakkor
kezdett ébredezni benne a magyar örökség szeretete. Ez a fordítási bravúr most
ennek a szeretetnek kézzelfogható és igen
hasznos eredménye. Gratulálunk!

Mindent Istentől kaptál,
Mindent Istennek adsz vissza!
Bhágavad-guitá

Mély fájdalommal közöljük,
hogy szeretett testvérünk

SCHIRL ÉVA
Imst, Ausztria, 1945. július 12 Mendoza, 2011. október 8

eltávozott közülünk.
Siratja gyászoló családja.
Nyugodjék békében!

Kitüntetések:

- A Magyar Tudományos Akadémia
Dísztermében szeptember 17-én Magyar
Örökség díjjal tüntették ki a Kanadában
élő Magyaródy Szabolcs közírót és szerkesztőt magyarság szolgálatáért. Szabolcs
barátunk az Öregcserkész mozgalmon
keresztül számtalan, a magyarságra nézve
pótolhatatlan értekű könyvet adott át angolra fordítva USA-i egyetemeknek a
magyarságismeret gyarapítására.
- A Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést adományozták
Bálintitt Károlynak a szórványmagyarság és a magyar kultúra megtartásáért az
egykori huszárokat összetartó Társaskör
és az Amerikai Erdélyi Szövetség elnökeként, valamint a Transsylvania folyóirat kiadójaként kifejtett félévszázados
munkássága elismeréseként.
- Képíró Sándor volt csendőr-százados
és védőügyvédje, dr. Zétényi Zsolt, valamint több MDF-es politikus kitüntetést
kapott vitéz Pintér Kornéltól, a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetsége
elnökétől október 15-én Balatonfüreden.
A kitüntetett személyek a forradalomban
és a magyarságért végzett munkájuk elismeréseként kapták a kitüntetést. Képíró
Sándor az argentínai emigrációja idején
kifejtett tevékenységért kapott posztumusz elismerést. Esetében is a forradalomhoz való viszonyulás volt döntő.
(Nyugati Hírlevél 152.sz., napló-online.
Köszönet Cseszneky Miklós)
- A Hungária Egyesületben nagy hévvel
folyik a gyorsított munka, hogy még a
Cserkészbál előtt meglegyen az épület
tatarozása, fölújítása, modernizálása. Különböző megtörtént és még kivitelezés
előtt álló lépést tárgyalt meg a vezetőség
az október 19-i választmányi gyűlésén.
Sok vélemény, hozzászólás hangzott el.
Pazar hangzavar üthette meg az odatévedt
vándor fülét. Köztudott, hogy az ízlések
és pofonok különbözőek. A szóváltások az
egyéni vérmérsékletek tükrében szaporodtak - így a hangulat is mind hevesebbé,
az egymást meggyőzni igyekezők hangja
is mind erősebbé vált - még az elnököt is
sikerült dicséretreméltó egyensúlyából
kipenderíteni. A titkár józan és békítő beavatkozásának köszönhetően előreláthatólag
egy baráti
asado keretein belül
jó borocska
mellett
vitathatjuk
majd
tovább,
Tűrjük el egymást - türelemmel…
hogyan
alakuljon Hungáriánk arculata. - Két
tény bizonyos: Az első, hogy nincs olyan
köztünk, aki nem a legjobbat akarná. És
a második? Az, hogy végeredményben
mindnyájan szeretjük egymást…
- Kerestetés: Szilágyi József dédapám
nyomát keresem, aki Erdélyből került ki
Argentínába a II. VH után. Erdélyben
három gyermeke volt: Szilágyi Nándor,
Magdolna és József. Én Magdolna unokája vagyok. Kérem segítsenek!
amh.argentina@gmail.com (BGT és HKZS)
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Mi történt?

Az elmúlt hetekben
Argentína - és ezen
belül magyar közösségünk - életében nem
történt szerencsére semmi megrázó. Ez
nem jelenti azt, hogy nyugodt derűvel
hagytuk fejünk felett elvonulni a történelmet. Akár tetszik, akár nem, minden hír,
minden esemény eljut hozzánk és érint
bennünket.
Szeptember végén és október első hetében a Saltához közel fekvő, 1.200 m
magas hegy tetején egy őserdő közepén
örömmel köszöntöttük a tavaszt. Legnagyobb meglepetésemre az AMH októberi
nyomtatott, borítékolt, postázott száma
4-én estére már felérkezett hozzánk.
Gratulálok!
Ebben a színpompás, magányos környezetben, ahol csak a madarak csicseregnek és időnként 3 róka meg egy őz látogat
meg bennünket, esténként a televízió szórakoztatott az Új-Zélandban folyó rögbi
világverseny részleteivel. Mikor fogjuk
elolvasni az Argentínai Magyar Hírlapot?
Másnap! Azonban október 5-én becsapott egy világraszóló hír: 56 éves korában
meghalt Steve Jobs, aki az elektronika
világában megváltoztatta életünket a XX.
században.
Álljunk meg! És gondoljunk hálával
pár percig rá. Hogyan fejlődtünk a mi
életünk rövid, néhány évtizedében oda,
ahol ma a kultúra és technika terén állunk?
Az 1930-as években Szentesen a „házinéni” fülhallgatót tett kicsi fejünkre, hogy
ne rendetlenkedjünk, hanem csendben

Társadalmi hírek, események.

hallgassuk a rádiót. Az 1950-es években Buenos Airesben falra akasztott telefonon tárcsáztuk per „halló központ” Plátanost, hogy beszélhessünk az intézetben
tanuló gyermekünkkel. A telefonvonalat
ezer dollárért külön vezettettük be bérlakásunkba. Ma, 2011-ben, Saltában egy
kis kézi telefont a zsebemből húztam elő,
mert Chilében élő családommal akartam
beszélni. Ez még nem nyom sokat a latba,
hiszen telefonálni már ritkán szoktunk,
mert az pénzbe és időbe kerül. Ma már
drót nélkül Interneten SMS üzeneteket
küldünk egymásnak. A szavakat minden
nyelven helyesen írni nehéz, ezért inkább
rövidítünk, új szótagokat formálunk. Magunkkal hordozzuk a mobilt, ölünkben
egy kis lapos dobozt, amivel írunk, zenét
hallgatunk, újságot olvasunk. A kis doboz
mindenre képes, csak a nap 24 óráját nem
sikerül meghosszabbítania ahhoz, hogy
éjjel 8 órát aludhassunk.
Az argentin napilapok az október 23-ra
kitűzött választási izgalmak helyett a zseniális feltalálót, újítót napokon keresztül
méltatták és Leonardo Da Vincivel hasonlították össze, mint a világtörténelem kultúrájának előmozdítóját. A kultúra három
legnagyobbjai közé sorolnám én is Jobsot,
de kissé régebbre mennék vissza, amikor
Johannes Gutenberg kovácsmester a
német Mainzban 1398-ban megszületett
és 1450 körül megalkotta az első, fémből
faragott betűt és az első nyomdát. A reneszánsz kialakulását, a Reformációt, az első
nyomtatott betűt, könyvet, a Bibliát neki
köszönhetjük. A második, a legújabbkor

- Szeptemberben kolóniánk 3 közismert, kedves tagja
töltötte be 90. életévét. Szüleink idejében, Magyarországon a névnapokat ünnepelték. Argentínában megszoktuk, hogy a születésnapokat is számon tartjuk. 70
felett nem ütjük nagy dobra, családi körben ünnepeljük.
A 90 éves kerek számnál azonban meghatottan adunk
hálát Istennek, hogy ilyen ritka szép eseményeken részt
vehetünk.
Szeptember 17-én délután Tahy Klára Palermóban,
bridzspartnereivel ünnepelte meg 90 éves születésnapját, szűk baráti körben. Tea helyett pezsgőt iszogattunk
és énekeltük a “¡Que lo cumpla feliz!”-t, míg Klára a legjobb hangulatban fújta el az epertorta tetején égő gyertyát.
Ki hitte akkor, hogy 3 napra rá éjjel, hálószobájában
elesik, eltöri a lábszárcsontját, megoperálják, és 28-án
szerdán beszállítják a Szent István Otthonba. Hihetetlen
akaraterővel és önfegyelemmel már járókával sétált a
folyosón, mikor október 7-én meglátogattam.
- Szeptember 25-én délután özv. Kemenes Jánosné
Edith születésnapját Beccarban, egyetlen leánya Katalin és veje Zombory István Dudi házában ünnepeltük
meg. Természetesen jelen
volt az egész
Zombory
család apraja-nagyja. A
főszereplő
Z s ó f i k a, a
kéthónapos
dédunoka
3 generáció - egyforma arcvonásokkal:
volt, aki már
az ünnepelt, lánya Kati, unokája Michelle
értelmesen
mosolygós képpel nézett a nagymamák szemébe. A
barátok közül csak életpárja, Farkas Nándor hiányzott,
aki sajnos éppen ezekben a napokban esett le a lábáról és
Magyarországon egy idős emberek modern otthonában
talált menedéket. A változatos ﬁnomságokat az unokák
Andi és Michelle készítették és Carolina sütötte. Dudi
poharainkat lankadatlanul saját pincészete drága boraival
és Chandon pezsgővel töltögette. Az ünnepelt meghatottan fogadta a sok jó barát és id. Zaha Sándor kedves,
verses köszöntőjét.
- özv. Monostory Jánosné Kövesligethy Ildikó
születésnapját szeptember 20-ról elhalasztotta, mert
Észak-Amerikában élő ﬁa megbetegedett. Végre október
7-én délben a Hungáriában barátok, ﬁa Zsolti és menye
Hanne részvételével sikerült megrendezni a díszebédet. Omar a szokottnál is jobban igyekezett, minden
tehetségét latba vetve, hogy Ildikónak kedveskedjen.
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(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

legnagyobb feltalálója, Thomas Alva
Edison (USA, 1847-1931), akinek nevéhez több mint 1000 saját, villany-áramra
alapuló szabadalom fűződik. 1880-ban
Manhattanben ő vezette be az utcai és 59
magánház villanyvilágítását. Világsikerét
a következő években érte el.
Figyelemreméltó Steve Jobs találmányainak rohamszerű sikere. Született
San Franciscóban 1955. február 24-én.
Az első Apple computer 1977-ben jelent
meg, amelyet egy évre rá az egérrel és
a kukaccal (@) ellátott, újítással felszerelt, mai napig használható komputer
követett. Az ő komputerizált rajzﬁlmjeit
1988-ra Walt Disney népszerűsítette. Az
utolsó 6 évtizedben többet változott az
informatika, a tudósítás, mint az előző 6
évszázadban…
*
Argentína: Előző számunkban részletesen ecseteltem a kormánypárt Frente
Para la Victoria (FPV) és elnöknőnk,
Cristina Kirchner az augusztus 14-én
lezajlott előválasztásokon elért döntő
sikerét. Ma már 50%-nál jóval nagyobb többséget jósolnak neki a köréje
kapaszkodó köpenyegforgató peronista
politikusok. Az okosok, meg a mérsékelt
sajtó találgatja, hogy meghatott elnöknőnk
október 23-i, már jóformán előre eldőlt
megválasztása után, jobbra vagy balra
fordítja-e a kormányrudat. A jómódú, de
naiv középosztály jelentős része melléállt,
amikor meglátta, milyen drága cipőket és
modelleket vett magának Párizsban. Elfelejtették, hogy férje halála óta a szélsőbal

 Események 
Szerencsés újításnak bizonyult, hogy egy hosszú asztal
helyett 4 kerek asztal körül
harmincan foglaltunk helyet
és nyugodtan beszélgettünk,
meghallottuk egymás hangját.
Az előételt és étvágygerjesztő
italokat állva vagy körbe ülve
fogyasztottuk, amíg a szitáló
eső ellenére mindenki megjelent. Háromféle főétel, kétféle
édesség, óriás csokoládétorta
gyertyával és az egyetlen ünCsaládi körben
nepi szónok id. Zaha Sándor
személyében tették igazán kedvessé, ünnepélyessé ezt a
90 éves születésnapot. Egyhangú lelkesedéssel kívántunk
Ildikónak még néhány boldog évet.
- Október 10-én Szingapúrba küldtem e-mailen születésnapi köszöntőt egy 25 éves ﬁatalasszonynak, Toldy
Árpádné Zombory Ágikának. Azt, hogy Zombory Tamás és Jándy Katalin Busi 4 leánya közül a legidősebb,
Ágnes férjhezment, már köztudott. 2010 augusztusában,
pár nappal mielőtt Szingapúrba repült, búcsúztam el tőle
Magyarországon a solymári kertben. Vőlegényét, Toldy
Árpádot ösztöndíjjal 4 évre Szingapúrba helyezték. A
hűséges menyasszony csak úgy követhette és kaphatott
tartózkodási engedélyt, ha megérkezése után polgárilag
megesküsznek.
Ez meg is történt, a szülök
jóváhagyásával.
Az idén a nyári szünidőben
repültek haza
Magyarországra, hogy házasságukat a jó
Egyházi esküvö Máriaremétén
Isten áldásával
megerősítsék. Augusztus 17-én a Solymárhoz közeli
Gercsi kápolnában esküdtek egymásnak örök hűséget.
Ezt egy kötetlen svédasztalos állófogadás követte a
Máriaremete-Hidegkút ökumenikus Általános Iskola
étkezőjében. Régi osztálytársak, barátok, rokonok, főleg
ﬁatalság vette őket körül. Az esküvő után 2 nappal boldogan repültek vissza Szingapúrba.
*
Kolóniánk egyetlen nem családi, hanem kulturális
eseménye október 9-én az ARS rendezésében a belgra-

La Cámpora nevű pártvezetője ﬁa és annak társai, meg a Plaza de Mayo anyókák
állnak legközelebb hozzá. Ha csak a felét
hajtja majd végre annak, amit bejelent,
akkor talán emelt fejjel megúszhatjuk
jövőnket. Ez egy gazdag ország. Az elmúlt több mint 60 év alatt sok mindenen
átúsztunk. 2001-ben nagyon sok veszett
oda. Vannak köztünk még mindig dacos vesztesek, akik ragaszkodnak régies
„adós, ﬁzess!” jogaikhoz. Mi, argentin
magyarok már kiegyeztünk.
*
Magyarországról - Hírlapunk ismert
tudósítóin kívül - legtöbb részletes hírt a
LAMOSZSZ fáradhatatlan elnöknőjétől,
Kunckel Ildikótól kapjuk. Ő a kapocs a
dél-amerikai Magyar Intézmények és Magyarország között. Az ország szétágazott
közigazgatása hónapok óta rendezkedik.
A Bethlen Gábor Alap átvette a vagyon
kezelését, ami a határontúli magyarok
segítésére alakult. Egyelőre még mindig a szereposztás és a prioritások körül
folyik a tárgyalás A pénz kiosztására
vagy elosztására még nem került sor.
Az elcsatolt területeken élő magyarokat, akik évszázadok óta magyar földön
élnek, nem lehet egy kalap alá tenni a
tengereken túlra vándorolt vagy menekült magyarokkal. A kötődés, a kapcsolat,
az együttérzés, akárcsak a szerelemben,
a távolság arányában halványodik vagy
irreális álmodozásba merül. Szeressük
egymást érdek nélkül! Egy csepp érdek
azért mindig vegyül.

nói Valladares Múzeum barátságos termében zajlott le.
Fejérvári Zoltán magyar zongoraművész várakozáson
felüli élvezetben részesített bennünket. A terem teljesen
megtelt magyar és argentin zenekedvelő vendéggel,
mert maga a program (Liszt, Bartók, Weiner, Kurtág
és Kodály műveivel) mindenkit vonzott. A 25 éves ifjú
művész minden várakozást felülmúlt lélegzetet elállító
előadásával. Elbűvölő játékában a tehetség, a tökéletességre törekvés, szorgalom, ész, érzelem, egészítik ki
egymást és formálnak egységet. Ilyen ﬁatalon csúcsvonalra csakis így tudott elérkezni. További sikert kívánunk neki következő argentínai koncertjeire!
*
Látogatás Saltában: Carolina
Mitchell festőművész unokám
az idén februárban Punta del Estén ismerkedett
meg Ramiróval,
Raúl Racioppi
és Abaffy Eda
fiával. Ramiro
nagyapja, AbafCaro és Ramiro
fy Sándor és Caa Salta-í nagytemplom előtt
rolina nagyapja,
Zilahi-Sebess
Jenő 70 éve olyan
szoros barátságot
kötöttek, hogy ezt
azóta is ápoljuk.
Minden nyáron
együtt úszkálunk
Punta del Estén a
szelid vizű “PlaMadárcsicsergés, béke és jó levegő
ya Mansa” 8-as
megállójánál. Anyja munkatársaként Ramiro a Saltur
idegenforgalmi irodában dolgozik, amit ezelőtt 50 évvel
nagyanyja, Abaffyné Mausi Trauttenberg alapított. Legújabb terve ezen a festői,
szép hegytetőn, igényes
vendégek számára, 2 csinos kis “Hôtel Boutique”
megépítése. Az első ház
már készen áll. Láttam, és
merem ajánlani bárkinek,
aki a kényelemmel berendezett kalandturizmus
Szerző élvezi a
dolce far niente-t a hegy tetején híve.
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

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

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

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 Kesserű Judit (USA) - Dr. Orbán László - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa
(1x)

2011:
- Dobosi Szabó Anikó
- Pejacsevich Alexis
- Luraschiné Földényi Judith
- Dr. Némethy Kesserű Judit
- "Instituto Internacional de
Artes Culinarias Mausi Sebess"
- Magyar Református Egyház
- Mészáros Lászlóné Angéla
- Z. Sebessné Bonczos Zsuzsa (x2)
- 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
Hálásan köszönjük adományukat,
támogatásukat, fölülf izetésüket!

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügy v éd

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

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Dra. Gabriela Szegödi
Abogada

2011. November

Gorkij (?):
Az áru értéke egyre nő, az emberé meg csökken.
Hozzátehetnénk: Az idős emberé meg manapság cilinderrel sétál a szőnyeg alatt.
Várjuk Olvasóink hozzászólását.
amh.argentina@gmail.com

INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS INSTITUCIONES

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES

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

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

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

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

rubiecito87@yahoo.com.ar

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

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

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

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA

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

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

4799-8437 - haynal@ﬁbertel.com.ar

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

KLUBOK - CLUBES

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

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

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

VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA.

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

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

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4823-9347

Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674

ISKOLÁK - COLEGIOS

ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD.

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 - ideiglenes
cím - Aráoz 1857, (1414) Bs. Aires. Tel. 4799-2527 - mariabenedek@arnet.com.ar

"MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ" MAGYAR K ATOLIKUS K ÁPLÁNSÁG
- ASOCIACIÓN DE LOS HÚNGAROS CATÓLICOS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857,
(1414) Buenos Aires. Tel. 4864-7570 - info@mindszentynum.org
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H u F iH u F iHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai Ifjúsági rovat
Rakd el a HUFI minden számát úgy, hogy - mint kis „könyvecske” - a kezed ügyében legyen.
A néprajz, néptánc, cserkészélet gyöngyszemeit gyűjtögetjük számodra!

PALERMO - a Buenos Aires-i városligetben Parádé, fellépés, a bevándorlók hatalmas ünnepe!
A korai tavasz kellemesen öntötte rá Buenos Aires
városára a legkedvesebb napsütését, a rügyező virágillatokkal teli szellőjét is. Itt-ott puha felhők vonultak át
a tágas palermói park fölött. A Planetárium teste pedig
hivogatóan gömbölyödött a reggeli égbolt alatt, mintha
egy nagy ásítás után felébredve minket fogadna…
Vasárnap reggel van. A fű még nedvesen nyikkencsúszik lépteink alatt. Hűvos van. Gyülekező! A hagyományos bevándorlók ünnepét tartja a városkormányzat.
Tiszteletadó rendezvény, szép, kultúrát elismerő, megható, s a sok nemzet sajátossága-színe, mint a tavaszi mezei
virágcsokor, úgy élénklik a hatalmas városliget térségén.
Mi, magyarok, a szolíd, ízléses viseleteinkben csoportosulunk a rendezők irányítása szerint. Széjjelnézünk:
határozottan jól mutatunk. Kis jellegzetes zajocskával
ki-be göngyölődik a zászlónk a rúd magasában, a piros
pántlikáinkat lebegteti a huncuton játszadozó szellő,
megrezzennek a kis bokréták a férﬁak kalapjain, és amott
felemelkedik egy ráncos szoknya alja is, míg látszik
alatta a habfehér csipkeszegélyű alsópendej. A díszmagyarba öltözött asszonyok csillognak a gyöngytől, és selyemszoknyáik visszaverik az ébredő napsugarak nyilait.
Körülöttünk falombok táncolnak. Festői, pompás!

Ámde… Ismét a tavalyi Bicentenario-i felvonulás,
vagy a 2009-es fáklyásmenet jut eszembe: meglepően
kevesen vagyunk! Miközben a többi csoportok-kolóniák
százával gyűjtötték a büszke képviselőket, mi, magyarok
összesen 36-an vettünk részt. Pontosan ezért érdemesnek
tartom a nevek felsorolását:
- A Regös együttesből (a Kolomp felnőttegyüttest
beleértve) 16-an: Benkő Sanyi, Benkőné Carolina, Bonapartian Edi, Jeszenszky-Böhm Zsuzsi, Kerekes Miki,
Kovács Zita, Lajtaváry András, Lencz Karcsi, Lovrics
Alexandra, Mihályfy Kinga, Proasi Pisti, Tóth Florencia, Ughy Viktor, Zienkiewicz Oyarzábal Anastasia és
Xiomi, Zólyomi Kati.
- Az Óleander asszonycsoportból 5-en: Botka Bözsike, Kerekes Ági, May Elida, Porthné Irén, Thury Bálint

Havi „HUFImondat”:
„A szülőföld szálai örök összekötők a
tájjal és a földdel, amiből az ember lett,
és amivé lesz, és nem szakadhatnak el
soha.”
(Fekete István)

Olvasunk… és gondolkozunk:

„Otthontatarozás-lélektakarítás”

barátjuk változatlanul hűséges társaságában.
- Lelkes kisérőink (az együttes tagjai, azok szülei
vagy házastársai) 14-en: Bonapartian Juan és Trixi,
Graul Móni, Balthazár Márti (Kolomp) és férje Pancho,
Barkáts Gabi (Kolomp) és kisﬁa Pistike, Lencz Éva (Kolomp) és anyukája, Noll Pomothy Bea (Benkőné Caro
anyukája. Uruguayból), Tóth János (Kolomp) és neje,
Kerekes Gyuri és Ughyné Paola.
- Az AMISZ részéről: Paál Magdi.
- Más magyar intézményből: egy „civil-t” láttam:
Szajkó Editet (de nem képviselt). Ha véletlenül ott lett
volna több magyar is, nem tudunk róluk, mert hát nem
közeledtek hozzánk.
- Cserkéscsapatok: nem voltak (feltételezhetően nem is
tudtak az eseményről…)
- Magyar stand: nem volt.
*
A Planetárium mellé felállított színpadon egymás
után adták elő számaikat a tánccsoportok, hajszálnyi
pontossággal. Minden együttes szigorú 5 percet kapott,
és a magyar öt perc zseniális kis kalotaszegi (Erdély)
jelenet volt! Míg táncoltunk, büszkén feszítettek mellettünk zászlós sorfalban a rimóci (Palóc) és székelyviseletes (Erdély) együttes tagok. Szép, egységes, vidám,
életteljes képet mutattunk!
De lehettünk volna mi is több százan… Kérdem: hány
magyar és magyarbarát fogyasztotta el a május elsejei
asadót? Hány magyar és magyarbarát szokott menni a
cserkészbálra? Karácsonyi vásárra? Többszáz! Ha a magyarságot kell képviselni, parádézni, bemutatni, akkor,
ha nem menne a néptáncegyüttes, mennének 5-en? Vagy
talán nem is mennének? Lustaság, nemtörődömség?
Vagy csupán helytelen szervezés, vagy hiányos, gyenge
toborzójellegű híresztelés játszik sajátmagunk ellen?
Teljes mértékben bízom abban, hogy jövőre ilyenkor,
boldogan fogom megírni a 2012-es palermói bevándorlók ünnepén megjelent magyarok krónikáját! Már nem
fogok névlistát közölni, mert felsorolhatatlan lesz! Csak
az lesz, hogy: a magyar kolónia egésze részt vett a hagyományos eseményen...!

Emberek! Én nagyon élveztem az idei szép rendezvényt, kollégáim is, kisérőink is. Százával válaszoltuk
meg az idegenek kedves kérdéseit, százszor is beálltunk,
hogy lefényképezzenek, gyönyörűen léptünk fel az óriási
színpadon, és biztos vagyok abban is, hogy akik láttak
minket azt gondolhatták: de szép ez a kicsinyke magyar
társaság! Árvának néz ki, de biztos nem az…
Zólyomi Kati

Forr a világ bús tengere…! Átalakul, értékeit veszti el,
de szerencsére ezáltal azért sok-sok emberben felébred a
felelőtlenségben elálmosodott tudat is, sokan próbálják
leállítani a rontó hatásokat, vagyis felhívni planétánk
lakói ﬁgyelmét a legszörnyűbb károk következményeire.
Nem azt a világot éljük, amelyet valaha elképzeltünk
gyermekeink, utódaink számára! Átigazodunk (hiszen
mást nem tehetünk) az elképesztő bizonytalanságra,
elviseljük elszegényedésünket, csodálkozunk, rettegve
„tiszteljük” az új viharokat, földrengéseket, a tűzhányók
haragját, a jégesők erejét, s minden egyes nap várjuk
szeretteink épségben való hazajövetelét. Persze nincs az
a körülmény, amelyet ember előbb-utóbb ne szokna meg.
Ettől függetlenül, az élet bizonyos részei mégis túlélnek! Mert párhuzamos utcákat tartanak rendben,
tisztán. A magyar életünk e parallel világhoz tartozik,
ott növeszt gyökereket, ahol álom és valóság nem kell
megküzdjenek egymással.
*
A Hungária Egyesületünk épülete még mindig óvóhely! Végvár. Csodálatos módon, feldönthetetlen sakkﬁgurák vagyunk régi falai között. Már küszöbét átlépve
letesszük a fegyvert, hiszen odabenn már nincs rá szükség. Otthon vagyunk!
A családi otthonokat gondos anyákfeleségek-nagyanyák naponta takarítják, tollseprűznek, helyre teszik
a földön heverő holmikat, függönyt
mosnak, ápolják-babusgatják a szeretett tárgyakat, és így megóvják őket az
idő múlásának koptató hatásától.
A közösségünk otthonát is megilleti ilyen gondozás.
Az idén, miközben rohan felénk az évvége, a Karácsony,
feltűnő nagytakarítás van! Felfrissítő áthelyezések,
festés, vakolás, átépítés zavarja meg pillanatnyilag a
megszokott közlekedést. Akárcsak otthon tesszük, a
Hungáriát is „nagytakarítjuk”.
Ez különböző érzéseket ébreszt fel bennem. Ugye
tudjuk, hogy amikor tisztítunk vagy rendet rakunk,
bennünk is megmozdul valami. Belső takarítást is jelképez. Jómagam csak rendbetett környezetben működöm
jól. Nem ülök le írni, ha íróasztalomon zűrzavar van!
Nem kezdem el a napot, ha nem ágyaztam be, nem
uzsonnázom, ha nem mosogattam el az ebéd tányérjait. Most viszont az a kérdésem, hogy vajon milyen
hozzáállást vált majd ki a magyarokban a kiszépített,
tiszta egyesület látta? Mennyire fogja a „nagycsalád”
megbecsülni e rendet? Az újat? Meggyőződéssel ismétlem: a külső takarítás belső tisztálkodást is jelent!
Utána a lélek üdébb, a kedv is más kéne legyen. Majd
nevelően, példaadóan vigyázzunk Hungáriánkra, akár
saját házainkra, lakásainkra!
A 2011-es cserkészbálon lesz látható a felújítás első
szakaszának eredménye. Természetesen nem fogja
visszatükrözni parányi százalékát sem az előzetes gyűlések, megfontolások, döntések s a sok munka képét,
azt az örömet sem, amelyet az egyesület új vezetői, a
bál szervezői éreznek. Lesz, aki megkritizálja, lesz, aki
megdicséri, lesz akit nem is érdekli. Akkor is remek!
Minden szempontból megtiszteltető, és megdicsőítő!
Most tényleg tudatlanul szólok hozzá: manapság hány
magyar közösségnek a székházában van bálterem? Szép
színpad? Óriási étterem? Hatalmas cserkészház? Sok
ezer kötetes könyvtár? Teniszpálya? Játszótér? Csak a
Hungáriánkban!
Tiszteljük! Szeressük! Vigyázzunk rá! Használjuk!
Élvezzük! Mutassuk!
Zólyomi Kati

Tavasz, tavasz,
zsenge tavasz,
ki füv-fát megújítasz,
erdőt-mezőt beborítasz,
csak engem szomorítasz.
(népdal)
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D É L - A M ER I K A I M A G YA R N É P TÁN C M OZ G A LO M
Argentínai és uruguayi magyar néptáncos követek São Paulóban
Felmérhetetlenül szükséges a lelket feltöltő
élmény ahhoz, hogy aki a közért dolgozik ne veszítse el lendületét, ne kanyarodjon el a céljától,
és legfőbbképp azért, hogy ne érezze magát oly
sokszor annyira egyedül! Néha nem is kell hozzá
sok idő, hanem csupán egy megosztott tartalmas
pillanat, de olyan, amely azért eltér a rutintól. Az
a momentum, amikor sietés nélkül adhatod át magad életed szenvedélyének: péntektől-hétfőig.
Lényegében két egész napról, szombat-vasárnapról mesélek. Október 1-2. Ennyi. És új ember
lett belőlünk!
*
A nyolcvanas évek izgalmasan teltek São Paulo városa magyarjainál. Megalakult egy újabb
magyar néptáncegyüttes, a híres Zrínyi együttes.
Páratlan nívót értek el az első évek során, sőt
akkoriban ők voltak a többi együttes példaképe.
Új módszerrel dolgoztak, és elöntötték Dél-Amerikát az erdélyi táncok még itt nem nagyon ismert
hangulatával.
A fejlődő dél-amerikai néptáncmozgalom keretében
villantak fel a Bálint lányok meg Gyuricza Gábor nevei,
mint az új irány szakképviselői. Harminc év telt el. A
rendhagyó változások három évtizede. Az alapító néptáncosokból csak Borbély Sanyi maradt meg, s jelenleg
ő a Zrínyik vezetője is. Az élet sodrása, a nem egyszer
kegyetlen szelek szétfújták a csoport tagjait. Angliában,
Dél-Brazíliában, Kanadában, Magyarországon élnek
többen. Ámde mivel a véletlen mégsem az, a Zrínyi
30. évfordulói találkozóján összefutottak jó néhányan
belőlük is. Végtelenül boldog tanúja lehettem!
A Buenos Aires-i Regös együttest négyen képviseltük:
Bonapartian Edi (az együttes vezetője), Kerekes Miki,
Lovrics Alexandra és jómagam. Elvárással repültünk át,
leírhatatlanul feltöltve érkeztünk vissza. Sokkal többet
kaptunk, mint amennyit akárki elvárhat. A legérdekesebb az volt, hogy sokat adhattunk, anélkül, hogy ez előre
megbeszélt szándékunk lett volna.
Nagy magyar találkozó volt ez! Kivétel nélkül, minden egyes arc meghatódást és átszellemülést sugárzott.
A hangulat izgatott, de végig békés volt, keveredtek a
korosztályok, a tapasztaltaké az újoncok lámpalázával
vegyült, de olyan természetesen, hogy mindenki, teljes
értelemben mindenki kivehette a részét!
Feltűnő pontossággal indult mind a két gépünk, úgy
oda mint visszafelé. Pedig a konﬂiktusokkal teli argentin
légitársaságunkkal utaztunk. Mindkét szakasz kellemes
volt, s a rövid 3 óra repülés alatt valamennyire feldolgozhattuk magunkban a lelkünk izgalmas tartalmát. Már az
a tudat, hogy a fellegek fölött szárnyalunk, hozzásegített
a személyes gondolatmenetek kifejlesztéséhez. A gép
mormogása, a végtelen ég látta könnyen áthelyezheti
az embert az érzékeny lebegés területére. Szinte végig
láttam az alattunk elterülő tágságot. A szántóföldek
kockás színét, az országutak raplis térrajzát, az erdők
pompáját, a folyók kacskaringós alakját… Mikor már
São Paulo szürke s óriási térképe bukkant fel alattunk,
eszembe jutott utolsó látogatásom. Isten! 88-ban volt! Irgalmatlanul régen, s mégis képes voltam érezni az akkori
meleg ölelések szeretetét és vártam, mennyire vártam a
viszonttalálkozást! Dobogott a szívem. Elmosolyodtam,
és minden másodpercét élveztem a leszállásnak.
34 fokos dunszt fogadott minket, borús ég, s a brazilok
jellegzetes és tarka-zajos hangulata.
A reptér nyüzsgése ellenére azonnal
ránktalált Puskás
Gyula kedves barátunk. Megtörtént
az első szoros ölelkezés. Nem kellettek szavak ahhoz,
Középen a vendégfogadó Puskás Gyu- hogy ez a pillanat
la, Bonapartian Edi és Kerekes Mikivel
magasztos legyen!
Megpihentünk már ebben az első ölelésben is.
Önfeledten, ahogy ez rá jellemző, Gyula kijelentette,
hogy ő megy a motorja hátán, mi pedig nyomában egy
bérautóval jutunk el a megszabott címre, vagyis az ő házáig. Rendben! Visszamosolyogtunk rá. Még egy buenosi
lakó sem tudja elképzelni, milyen egy valódi torlódás!
Autó-autó hátán, emberlépte sebességgel vonszolták magukat a négykerekű testek. Iszonyatos autópálya-hálózat,
dimbes-dombos, furfangos utcarengeteg! Soha az életben
nem tudnánk mi ott kiigazodni. De a taxisofőr sem igen
remekelt e téren, a GPS sem vált nagyobb segítségére.
Mobil telefonálásoknak köszönhetően egy jó óra gurulás
után azért végre rátaláltunk Gyula címére is, egy olyan

couleur locale-os negyedben, ahol 50 méterenként változtak a szeszélyesen kanyargós utcácskák nevei.
Sötétedett. Meleg volt… Edi és Miki lepakolták cuccaikat, és engem a három vidám legény a sorsomra
hagyott a nemigen tájékozódott taxisofőr kezében.
Istenem, gondoltam ismét magamban, mi lesz velem?
Vigyorogva elbúcsúztak tőlem, és soha eddig ilyen árván, együtt a kis alacsony sofőrkével nekivágtunk a São
Pauló-i nagyvilágnak! Az volt a benyomásom, hogy egy
gyanús, sötétszürke, a végletekig idegen, furcsa világon
keresztül próbálom meglelni azt, amiről nem is tudom
pontosan hol van: vagyis a Cardoso Luciana (Zrínyi
táncos) házát, akihez a fogadó rendezők elhelyeztek
engem. Akkurátusan kiszámítva, másfél óra kocsikázás
után sikerült megtalálnunk ezt a címet is. Micsoda távolságok! A São Pauló-i magyarok nagyon messze laknak
egymástól. Egy óra arra, másfél óra erre… Az volt az
érzésem, hogy a város éhesen kitárt szája elnyel engem!
Gyámoltalanságot éreztem.
Cardosoék viszont a világ legkedvesebb családja,
amelyet valaha megismertem. Azonnal otthon éreztem magam! A nappaliban három lány Zrínyis logós
emlékpólókat díszített. Az egyik Lovrics Alexandra,
itteni táncoskollégám volt, aki nem velünk, hanem másik
géppel repült át már korán reggel. Hozzájuk csatlakoztam. Megnyugodtam. Nem sokáig, hiszen autóba ültünk
és mentünk a reptérre (másfél óra) az Uruguayból érkező
Brum Alejandraért.
Ott a gépe kétórás késéséről értesültünk.
Persze megvártuk, és
„hazavittük” őt is Cardosoékhoz. Ezek után
fogja fel a kedves olvasóm, hogy a pénteki
napom egy megállás
Az uruguayi képviselő Brum
nélküli utazás volt:
Alejandra, a buenosi Zólyomi Kati és összegezve kb. 12 órát
Lovrics Alexandrával
tartott!
Megtudtam, hogy pazar esti program is lesz: a hagyományos brazíliai farsangi szokások egyik legfontosabb
előzetes eseményére megyünk, a Scola do samba paulista
székhelyére, ahol döntő parádévetélkedő után kiválasztják
azt a társulatot, amely majd a nyáron képviseli a várost a
nagy Rió-i karneválon. Beléptünk az óriási, kopott, istálló
jellegű stadionba. Ahhhhh! Hangulat! Szín! Hangzavar!
Vidámság! Eksztázis! Folklór! Felülmúlhatatlan élmény
kezdődött! Annak ellenére, hogy az embertömeg sodort
magával minket, mégsem éreztünk bizonytalanságot. Önfeledt és megnyugtatóan családias volt a légkör. Harsogva
szóltak a dobok, énekeltek a fellépők, s ezrivel magaslottak ki a fejek fölött a különböző társulatok luftballonos csokrai. Táncolt mindenki! Ahogy teltek az órák,
észrevehettem, hogy a világ szinte összes embertípusa
ott gyülekezett, parádézott mellettem. Fantasztikus volt!
A ruhák, a kalapok, díszek, a furcsa jelmezekbe öltözött
társaság valahogyan a világ teremtését juttatta eszembe.
Egyúttal a világ káoszát is! A cementpadló ragacsos volt
talpaink alatt, és mire véget ért az est, mi is ragadtunk,
s a ránktapadt papel picado-val igen jópofán, odaillően
nézhettünk ki. Mire ágyba jutottam, még tombolt fülemben a samba rituális üteme… Elaludtam.
Délelőttre már kint ácsorogtunk a két Alexandrával,
mindhárman a reggeli kávénkkal kezünkben, a palántás hátsó verandán. Érdekes, gondmegosztó, egymást
megértő néptáncos beszélgetésünk eltartott egészen az
ebédig. Vera mama (Luciana anyukája) kimondhatatlan
kedvességével ügyködött körülöttünk. Nagyon meg-
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szerettem az órák elteltével. Örökbe fogadtam!
Mosolya még élénken él bennem.
*
Délután 5-re vittek be minket az évfordulói
előadás színhelyére. A gálaest szerény, egyszerű
igényekkel rendelkező, intim ünnepre változott,
Édes, közvetlen, vidám - de sorsrajzoló. A São
Pauló-i litván közösség kultúrházában zajlott le
életem egyik legkedvesebb műsora! Ölelések,
könnyek, nevetés, kapkodó de mély beszélgetések… Egyik öröm követte a másikat. Alighogy
beléptem a mellék-parkolóhelység kapuján, megláttam Bálint Irént, drága Incikémet, 23 év után!
Egymás nyakába
borultunk! Sírtunknevettünk, szorosan
öleltük egymást, szótlanul. A mostaniak, a
legﬁatalabb táncosok
biztos nem értették a
helyzetet, bár sejtem
átérezhették érzékenységét!
Alig tudtam végigölelni a
sok kedves táncosbarátot,
annyira dobogott a szívem.
Annyira tágnak éreztem testemet, hogy beöltözéskor azt
Gyuricza Gábor,
hittem nem is fog rámférni a Bálint Inci,
Zólyomi Kati
mellesem!
*
A műsor számai egymásba folytak lelkesedésben,
színben s hangulatban. Volt régi Zrínyis képvetítés,
megható beszédek, a legszebb átszellemülés! Dél-Amerika négy együttese osztotta meg a színpadot: a rendező
Zrínyisek és a testvér Pántlikások teljes létszámmal, mi
Regösök négyen, az Uruguayi Tündérkertet képviselő
Alejandrával.
A két erdélyi számunkat beosztották: először kalotaszegi s majd később palatkai (Mezőség) jelenetet adtunk
elő. Ez utóbbihoz beállt velünk a Pántlika vezetője,
Marques Pedro is. Tombolt a nézőközönség! Mindenki felfogta jelenlétünk jelképességét! Hiszen ott kellett
legyünk a magyar néptáncmozgalmunk e fontos napján.
Műsorzáróként már az összes táncos egy frappáns, rövid
rábaközi dússal foglalta el a színpadot.
Edi és Alejandra, a Regösök és Tündérkertesek nevében emlékajándékot adtak
át a szervezőknek. Átérzett,
szép szavak hangzottak el.
Mire elhalkult a tapsvihar, megtörtént a ruhakönnyítés s már szólt újból
a népzene. Táncház! Még
lázasabb folytatás… Azonnal előkerültek a hangszerek is. Akárcsak minálunk
a Mákos, ott São Paulóban
is megalakult a népi zenekar!
Összejátszanak a hegedűsök:
Marques Pedro (Pántlika) és
*
Bonapartian Edi (Regös)
Az új nap hajnala már
a Magyar Házban talált ránk. Ott kezdődött el a néptáncszenvedélyesek bensőséges, igazi találkozója. Nem
szerettük volna abbahagyni, de mégis, hajnali pörköltfogyasztás után s már nappalodáskor, muszáj volt azért
megpihenni. Közben Lovrics Alexet kivitték a reptérre,
mert munka miatt már haza kellett utazzon.
Vasárnapra egy tavaszi illatokkal táncoló záporeső
szakadt a nagy várostömbre. Délután két órára alapvető
randevút beszéltünk meg néhányan, ismét a Magyar
Ház melegében. Tudván, hogy ez egyből búcsú is, a
hangulatunk végig a könnyek peremén mozgott. Már
nem voltunk olyan zajosak sem, mint eddig, kerestük
egymás tekintetét, simogattuk egymás kezét-vállát, néha
a szavak sem kellettek.
Ebédeltünk, ittunk egészségünkre, szakmánkra, barátságunkra, s még eltáncoltunk a szép Erdélyi Terem
parkettáján egy utolsó táncot. Nem véletlenül: az erdélyi Kalotaszeg
és Szék rendjei
hangulatából
merítettünk.
Már nem fényképeztem, mert
én is az utolsó
táncot jártam,
csendben…(ZK)
ifj. Piller Gida, Bonapartian Edi,
Zólyomi Kati, Jankovics Dani

(A befejező rész a
következő számban)
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Jövőre lesz százéves a Magyar Cserkészszövetség

Magyarország is tartott világtalálkozót 1933-ban
A világon 38 millióan vallják magukat
cserkésznek. Magyarország egyik legrégibb civilszervezetének taglétszáma ma
nyolcezer. Ők azok, akik jövőre a mozgalom alapításának 100. évfordulójára
készülnek.
Nevük 40 évig összeforrt a hazaﬁassággal, a vallásos erkölccsel és a segítés szándékával. 40 évet a Magyar Természetbarát
Szövetség tagjaiként éltek túl, sosem beszélhettek egykori cserkészesküjükről,
de tudták egymásról, hogy ők a mozgalomban testvérek. 20 éve ismét legálisan
működhetnek. (Szerk.megj.: A „tilalom
évtizedei” alatt azonban aktívan tartotta
és átmentette a szellemet a ma is lankadatlan lendülettel működő Külföldi Magyar
Cserkészszövetség!)
A világ egyik legnagyobb ifjúsági mozgalmának lényegéről az
Egerben élő dr. Csank
István mesélt. (Fotó) (*)
- Hogyan épült be a
két világháború közötti
időszakban a cserkészmozgalom a magyar
iskolarendszerbe?
- A XX. század elején
Fotó Farkas P.
az alapfokú oktatást a 4
elemi jelentette, ezt követte a középiskola.
Dr. Klebelsberg Kuno kezdeményezésére
a Horthy-korszakban a két iskolarendszer közé iktatták be a négyéves polgári
iskolát. A polgári iskolák nevelésében
az alapvető hangsúly a gyakorlati életre
helyeződött, az emberismeretre, a hazaszeretetre, az emberekkel való bánásmódra. A polgári iskolák nevelőmunkája már
előkészítette a talajt a cserkészmozgalom
kibontakozásához.
- Itt került kapcsolatba a cserkészmozgalommal?
- Harmadikos elemista koromban lettem
elkötelezett híve a cserkészvilágnak. Akkori tanítóm, Szentgyörgyi Gyula a cserkészek parancsnoka volt. Kiváló nevelőként a cserkészélet lényegét ekkor
még sok-sok mesével és játékkal hozta
közelebb. S volt még egy számunkra nagyon vonzó dolog, ez pedig a táborozás.
A táborokban a szülők távollétében kemény, de az életben nagyon is használható tudást kaptunk. Magunk varrtuk a
ruháinkat, ha elszakadt, mosogattunk,
egyszóval önállóságra neveltek minket.
- Csupán a táborok hangulata és osztályfőnökének személyisége játszott szerepet abban, hogy elkötelezett cserkész
lett?
- Két meghatározó élményem volt. Az
első táborozásé 1933-ban, amelynek
helyszíne a mónosbéli Hármas-forrás
volt, s ugyanebben az évben a dzsembori, vagyis a cserkész világtalálkozó.
Ott láttam először palesztin, hindu, arab
és néger embereket, s ott tanultam meg,
hogy a cserkészeskü szövegéhez híven
minden cserkész testvér, legyen bármi-

lyen is a bőrszíne. Nyolcéves gyerekként
a négereket meglehetősen csúnyának
láttuk, ám testvérként nyújtottuk nekik
a bal kezünket - minden cserkész a szív
felőli oldalon lévő kezét nyújtja. Később
a fogságban persze arra is rájöttem, a
négerek nagyon jó szándékú, segítőkész
emberek.
- Hamarosan kitört a világháború...
- Addigra azonban a vérembe és az
agyamba ivódott a tízparancsolat és a
cserkészelv 10 törvénye. E kettő segített
abban, hogy egyenes gerinccel tudjam
élni az életet, bármilyen nehézségek is
következnek a politikai döntések és a
háború okán.
- Később amerikai fogságba került,
aztán mire hazaért, már megszűnt a
cserkészmozgalom...
- Hazaérkezésem után egyetlen dologgal törődtem: be kellett pótolnom az
iskolai oktatásból kimaradt 3 évet. Éjjelnappal tanultam. Aztán, már a Rákosiidőszakban, érkezett egy 3-soros rendelet,
amely feloszlatta a mozgalmat. A cserkészmozgalom alapja az ökumenikus
valláserkölcsi alapokon nyugvó ifjúságnevelés. Az úttörőmozgalom ugyanezt
célozta materialista alapokon. Mindkettő
a gyermekek életét akarta megtölteni tartalmas tevékenységgel, csak a világnézeti
alapok változtak meg.
- Mi történt a rendelet után a magyar
cserkészekkel?
- Beépültünk a Magyar Természetbarát
Szövetségbe. Ez volt az a hely, ahol 40
éven keresztül tudtunk találkozni. Sosem
beszéltünk arról, hogy minket köt a cserkészeskü, nehogy bajba keverjük a szövetséget. De mindig tettünk apró célzásokat,
adtunk jeleket, hogy tudjunk egymásról.
Egyébként, aki cserkész, az az élethez
olyan tiszta szívvel, egyenes gerinccel, a
segítés szándékával áll hozzá, hogy szavak nélkül is felismerjük a másikat.
- Ma is tevékenyen részt vesz a cserkészmozgalomban. Miért?
- A cserkészet egyik elve a segítségadás,
az aktív közéleti szereplés. Eljárok táborokba, szívesen tartok előadást, szeretek
az ifjúsággal foglalkozni. Sportolok, kijárok a természetbe, vagyis úgy élek, hogy
igyekszem neveltetésemhez hű maradni.
- Lányok is lehetnek cserkészek. Jó
döntés volt?
- Fegyelmezetten, a feladatokat ők is
katonásan hajtják végre. Az állóképességükkel sincs semmi baj, egy pici hibájuk
van: a titoktartás nem erényük.
- Miben mások a mai ﬁatalok az Ön
korosztályánál?
- Semmiben, csak a világ lett torzabb
körülöttük. A mai fiatalok sem kezelhetőbbek nehezebben, mint mi, ők is
vágynak az értelmes elfoglaltságra, csak
közben a világ változott hatalmasat.
Hiszem, a mai ﬁatalok viselkedésén a
világ értékrendje, illetve annak hiánya
tükröződik vissza. Bennük van a jóság,

de hogyan legyenek az iskolában jók,
ha ezért kiközösítik őket? Ebben segítette a mi korosztályunkat a valláserkölcsi
alapokon nyugvó nevelés és világrend.
- Beszédes jelképrendszerük a mai napig
megmaradt.
- A cserkészegyenruha nadrágból, övből, ingből, nyakkendőből és kalapból áll.
A magyar cserkészek nyakkendője zöld
színű, ingükön a háromszögű Hungáriajelvény jelzi magyarságukat. Ránézésre
pontosan leolvasható egy cserkészről minden, a másik számára fontos információ.
Az ing vagy kabát jobb oldali ujján a cserkészcsapat száma, a bal oldalin a rangjelzés látható. A nyakkendő színe változik,
sárga szegélyű zöldet a tisztek viselnek,
zöldet a 12-18 év közötti ﬁatal cserkészek,
18 év fölött szürke nyakkendő jár, 50 év
fölött barna. Régebben az ingzseb fölött
viseltek évgyűrűívet, ma már ez nem
kötelező, a világ cserkészszövetségének
jelképe viszont igen.
- Mi a cserkészélet lényege?
- A cserkészet egy önkéntes, vallásos,
politikamentes ifjúságnevelő mozgalom,
amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni
helyzettől, valamint felekezettől függetlenül. Célját, alapelveit és nevelési
módszereit alapítója, Lord Baden-Powell
of Gilwell határozta meg. A cserkészet
alapvető célja, hogy támogassa a ﬁatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi
képességeik teljes kifejlesztésében mind
egyénként, mind felelős állampolgárként
és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaiként.
A cserkészet kezdetei 1907-ig nyúlnak
vissza, amikor Robert Baden-Powell, a
brit hadsereg tábornoka megrendezte az
első cserkésztábort az angliai Brownsea
Islanden. A cserkészet alapelveit 1908-ban
megjelent könyvében fektette le.
A XX. század első felében a mozgalom
világszerte elterjedt. Nevelési módszere
nagyban épít a szabadban végzett elfoglaltságokra, egyebek között a táborozásra,
az erdei és vízi életre, túrákra és sportra. A
cserkészet széles körben ismert jellegzetessége a társadalmi egyenlőtlenségeket
elfeledni hivatott egyenruha, a nyakkendővel és a cserkészkalappal. Megkülönböztető jelvénye a cserkészliliom, valamint
más, az egyenruhán viselhető jelvények.
- Ma is működik a cserkészmúzeum?
- A hazai cserkészmúlt gyűjteményt Gödöllő városa fogadta be: a tárgyi anyag a
Gödöllői Városi Múzeumba, a könyvtári
és levéltári anyag pedig a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központba
került. Az állandó kiállítás 2009-ben nyílt
meg. Állandó kiállításon látható Zita királyné zászlaja, amelyet egy kőszegi cserkészcsapatnak ajándékozott 1925-ben,
és Baden-Powell eredeti levele, amelyet
Horthy Miklós kormányzónak írt az 1933as gödöllői dzsembori után.
*

Teli és értékes élet fejeződött be: meghalt Chászár Ede

Nagyrákos, Vas megye, 1920. 9. 29 - State College, Pennsylvania, 2011. 9. 11.
helyettes 1952-53. Külügyi Vezetőtiszt
A cserkészközösség által szeretett és
1965-68, 1971-83. 1984 óta WOSM (Csertisztelt Csedebá hazament. 10 napig volt
készmozgalom Világszervezete) összekökórházban, nem szenvedett, elaludt, testétő. Társelnök 1960-tól; tb. 1970-től. A
ből lassan kiment az élet. Az agya utolsó
központi vezetőképző csapat tagja.
percig pengeélesen vágott, párját ritkító
Részt vett az 1933-as gödöllői, az 1937emlékezete volt. Sokan még találkoztatok
es hollandiai és az 1955-ös kanadai világvele tavaly a jubi táborban. Utána São
dzsemborin. Kontingensvezető az 1960-as
Paulóból felköltöztek Sarasotába (FL)
World Indában Hollandiában, utána a pántavaly decemberben. Bizony nem sokáig
arab dzsemborin és afrikai körúton, majd
élvezhette a ﬂoridai napsütést és az ottani
1961-ben a karibi, 1965-ben a pánamerikai
magyar kolóniában való életet.
dzsemborin. Alkalmi tanácsadója volt a
A KMCSSZ szervezetén belül tevékenycserkész világirodának.
kedett 1947-től kezdve. Intéző Bizottság
Emlékét őrizzük!
tag és Végrehajtó Bizottság tag az 1950-es
Fillmore, 2010:
Nyugodjék békében!
és 60-as években. Külügyi Vezető tisztCsedebá Lendvai Imrével, KMCSSZ elnökkel

Az emlékezetes
Dzsembori
1933-ban,
Gödöllőn

A Robert Baden-Powell által életre hívott ifjúsági mozgalom mintájára 1910ben jöttek létre az első cserkészcsapatok
Magyarországon, de csak 1912-ben alakult meg a Magyar Cserkészszövetség.
A IV. ﬁúcserkész találkozónak 1933-ban
Magyarország adott otthont. A dzsembori
helyszíne Gödöllő volt. Az 1933. július 22től augusztus 15-ig tartó gödöllői dzsemborin nemcsak a forró nyári nap teremtett
szaharai hőséget. A lelkeket is tüzelte a
nemzeti büszkeség, mert a tábornak volt
repülőtere, voltak sportpályái, volt tábori
rendőrsége, tűzoltósága, tolmácscsapata.
És persze, voltak „csencsölések”, vagyis
tárgy-cserék. A gödöllői világtalálkozó
leglátványosabb műsora az augusztus
2-án megtartott felvonulási parádé volt,
ahol a felsorakozott cserkészcsapatok előtt
ellovagolt Horthy Miklós kormányzó és
Baden-Powell főcserkész. A kormányzó
angol és magyar nyelvű köszöntése után

A Kormányzó és BP

Fotó Horváth

kétszáz fehér békegalambot bocsátott
szabadon. A díszmenet legelején vitték
a Magyar Cserkészszövetség zászlaját, a
levegőben vitorlás és motoros cserkészrepülők köröztek.
Baden-Powell búcsúztatásán augusztus
8-án tízezer tarka léggömb szállt a magasba, majd a világcserkészet nagy öregje
leemelte a nyakáról a legmagasabb cserkészkitüntetést, az Ezüstfarkas rendet, és
átnyújtotta Teleki Pálnak.
A gödöllői világtalálkozó egyébként
nyugtalan nemzetközi helyzetben
zajlott le. 1934-ben
mégis úgy határozott
a Cserkészek Nemzetközi Bizottsága,
hogy dzsemborikat
A tábori kitűző
ezután is kell tartani.
Úgy döntöttek, hogy továbbra is négyévenként rendeznek világtalálkozókat, és
ezek két hétig tartanak.

Légy résen!
A cserkész jelmondatot - Légy résen!
- számos nyelven több millió cserkész
használja 1907 óta. A cserkészek egymással bal kézzel fognak kezet, jobb kezük
három ujját tisztelgésre emelve. Ez a három ujj jelképezi kötelességeiket Istennel,
hazájukkal és embertársaikkal szemben.
Minden cserkész tudatosan végrehajt naponta egy jótettet. A magyar cserkészek
sajátossága a „Jó munkát!” köszönés.
(*) Lejegyezte Szuromi Rita (Eger). Kivonatosan közölve. Köszönet Farkas Péter
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Zsuzsi íróasztaláról...

„ MAGYAR ” ÉLETÜNK SZÍNEI

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

Nemzeti Vágta:

Együtt a magyar nemzet!
Határok nélkül ismét együtt!

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

Az Óperenciás tengeren is túl...
Így mondják a népmesékben. De mi is az Óperenciás
tenger? Elgondolkoztunk-e már valamikor ezen? A honfoglalás után a magyarok biztosítani akarták határaikat
nyugat felé. A bajorokkal kellett megharcolniuk, és Enns
vára alatt teljesen megsemmisítették a bajor sereget.
Ettől kezdve az Enns folyó volt a magyarok nyugati
határa. Oberenns lesz a népmesékben az Óperencia. De
tulajdonképpen nem is erről akarok nektek írni, hanem
arról, hogy mi történik velünk, argentínai magyarokkal,
harmad- és negyedgenerációs gyerekekkel - túl az Óperencián…
*
Október első hétvégén cserkészkiránduláson vettünk
részt, körzeti kiránduláson. Jobb időnk nem is lehetett
volna! Keretmese a Honfoglalás. Ezért is friss bennem
az Oberenns története. Nagyon jó hangulatban, tartalmas
programmal zajlott le az egész. A 35 ﬁú- és leánycserkész, kiscserkészek, vezetők, idősebb vezetők élménydús
emlékekkel tértünk haza. És én nagyon de nagyon meg
kell dicsérjem a ﬁatal vezetőket, akik ma viszik előre a
cserkészetet.
Miért mondom ezt? Ide, az Óperenciás tengeren túlra
már évek óta nem jönnek új magyarok, legföljebb nagyon
ritkán. Nincs utánpótlás. Itt most már olyan gyermekek
vannak, akiknek nagyszülei jöttek ki, vegyes házasságú szülők gyermekei, a nyelv morzsolódik, felszívódik,
beolvad. Sajnos nagyon nagy nyelvproblémával állunk
szemben. A mai vezetők nemcsak egy jó programot kell
elkészítsenek, hanem arra is kell gondoljanak, hogyan
fogják elmagyarázni, hogy a gyerekek megértsék és ne
unják meg az egészet, mielőtt egyáltalán elkezdődne.
Tudják, hogy csak a szóból nem értenek. Több kell.
Képeket készítenek, mimikáznak, elmondják egyszer,
újból, hangosan, eljátszva, a lelküket beleadják. Ismételnek újra és újra. A meséket leegyszerűsítik, beöltöznek,
kellékeket visznek.
Tízszer annyi energiát kell beletegyenek, mint amikor
mi voltunk vezetők, és a gyerekek értették a szép magyar
szót. Most egyfolytában párhuzamosan megy a program
és a magyar nyelv tanítása, a játszva tanítás, a szórakozva tanítás. Ha spanyolul kérdeznek, nem válaszolunk
spanyolul, hanem mint a bohócok mondjuk így vagy úgy
ameddig megértjük egymást. Részt is vettem a programban, ﬁgyeltem is a vezetőket, és le a kalappal! Hihetetlen,
hogy mennyi munkát igényel ma a cserkészfoglalkozás
itt Argentínában. Vajon észreveszik, hogy mit jelent ilyen
módon foglalkozni a gyermekekkel? Vajon tisztában
vannak-e azzal, hogy mekkora nagy erőfeszítést jelent
ma cserkészvezetőnek lenni?
Vannak ﬁatal vezetők, akik minden áldott szombaton
ott vannak, ezt vállalják és lelkiismeretesen csinálják. Ez
természetes? Szerintem nem! Szerintem ez óriási ajándék,
óriási kincs, hogy vannak, hogy állják a sarat! Nagyon
élveztem ezen a kiránduláson ezt látni és tapasztalni.
Nagyon hálás vagyok, hogy vannak még ilyen vezetők!
Mert bevallom, kimerítő! De egyedül, a hétvégén nem
tudnak csodákat tenni (bár szerintem teszik!).
Mi, otthon, szülők és nagyszülők sokat tehetünk! Sokat taníthatunk! Csak kitartás kell, egy kis magyar öntudat, önfegyelem és akarat. Értékelnünk kell eredetünket,
nagyszüleink hagyatékát. Kik vagyunk? Honnan jöttünk?
Ezt ne akarnánk továbbadni? Ha napról napra együtt, kézenfogva dolgozunk, építünk, akkor nagy művet fogunk
alkotni. Csak legyünk képesek ezt felmérni, ezt észrevenni - és TENNI. Nemcsak
elvárni, hogy
mások tegyenek, hanem mi
magunk, ki-ki
saját maga hétköznap is akarjon TENNI.
Otthon is…
„Nem elég a jóra vágyni,
a jót akarni kell,
s nem elég akarni,
de tenni, tenni kell!”
(Váci Mihály: Még nem elég c. verséből)

Négy évvel ezelőtt, 2008-ban rendezték meg az első
Nemzeti Vágtát. Mi kint voltunk, tetszett, nagyon is,
és reméltük, tényleg sikerül hagyományt teremteni
belőle. Beszámoló is készült róla a Huﬁban. Időközben
megszületett a kisﬁunk, az élet rohamosan haladt, és valahogy csak idén sikerült ismét kilátogatni a Vágtára.
Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség és a Nemzeti
Vágta elnöke szavaival élve: „Az egyedülálló rendezvény
feladata a magyar lovas hagyomány méltó színvonalon
való megőrzése, az eredményes hazai lovas- és lósport
népszerűsítése, a lovas társadalom összetartása” - de „a
Nemzeti Vágta, célkitűzéseit, üzenetét tekintve nem csupán lovas verseny, hanem hagyományőrző, történelmi
bemutató, a
magyarság
önmagába
vetett hitének, erejének, összetartozásának, eleven
múltjának
képviselője.
(…)
Fogatvágta
A Nemzeti
Vágta eredménye és sikere, hogy a magyarság, határon
innen és túl, évről évre közel 100 településsel képviselteti
magát a rendezvényen.”
*
Már most elmondom, hogy már négyévesen is hagyománnyá nőtte ki magát. Nagyobb, szervezettebb, komplettebb lett. Egy olyan rendezvény, amelynek színvonala
tényleg magas, büszkén
ajánlhatjuk
mint magyar
rendezvény
külföldieknek, turistáknak.
Az ország
megyéi beJótékonysági sztárfutam
nevezhetnek
a Vágtára,
előfutamokat rendeznek belföldön és
határon túl
is, mert a
célkitűzésnek része,
hogy a teljes nemzet
képviseltesKocsitoló vetélkedés
se magát.

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

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

ELNÖK: ZOMBORY ISTVÁN

ez1955@gmail.com

Titkárság: Rugonyi Attila
Szerdától szombatig 19 - 21 óra. Hosszú hétvégeken zárva.
hungariabuenosaires@gmail.com

Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig
Hétvégén ebéd és vacsora. Asztalfoglalás Sr. Omar

Ami az íróasztalon maradt:
Kedves anekdota. A múltkor egy kisgyerek azt mondja nekem: nézd a „sebességet” - és mutatja kis kezét.
Először nem egészen értettem, mit kell nézzek, de hamar
rájöttem. Hát persze, a gyermek logikája! Saját maga
építi tapasztalatból a nyelvet. Tudja, hogy szép: szépség,
tiszta: tisztaság, beteg: betegség, rossz: rosszaság. Akkor
nagyon is természetes, hogy ha sebes a keze, akkor ami
ott van, az egy sebesség. Ugye? Persze! Nem tudta, hogy
sebes azt is jelenti, hogy gyors: gyorsaság… És ami a
kezén van, az csupán egy seb, vagy egy sebecske.
Elmosolyodtam. Milyen józan ez a gyermek!

▲Bajnok 2011
◄Nemzeti Vágta: döntő

A Hősök terén varázsolnak egy hatalmas versenypályát,
sok-sok homokkal. Ott szervezik az elődöntőket és persze a döntőt is. Idén szeptember 14-18 között került rá sor.
A program
igen dús. Díjugrató, díjlovagló és
kettesfogathajtó verseny,
szinkronhajtás, lovastorna bemutató
és még kishuszár vágta is,
Kishuszár Vágta győztes
pónikon.
Az Andrássy úton egy korzót szerveznek, ahol a vágtán résztvevő megyék bemutatják magukat, jellegzetességüket, termékeiket, hagyományaikat. Ezen kívül
a magyar konyha, a pálinka-készítők és a borpincék is
képviseltetik magukat.
*
Mi szombaton csak kis időre mentünk ki a picurral,
aki főleg az állatsimogatót élvezte: pónikat, kecskéket,
bárányokat lehetett megsimogatni. Vasárnap azonban
kint voltunk egész délután, és nagyon élveztük a változatos programot. A szervezőktől kaptunk sajtóbelépőket,
amelyekkel a VIP-lelátóra mehettünk be. Ez azt jelenti,
hogy a pályától alig egy biztonsági kordon választott el.
Nagyon tetszett nekünk a szilvásváradi ménes bemutató,
ahol a lovakon kívül a szabadidomítást is láthattuk. A
szabadidomítás alatt az idomító nem használ semmilyen
fenyítő módszert, hanem hangjával és gyöngéd érintéssel
vezeti a lovakat.
Érdekes volt a csikósok programja és a kozák lovasbemutató. A vágta futamai izgalmasak voltak, de mi talán
a legjobban a fogatvágta döntőt élveztük. A programok
csak úgy pörögtek egymás után: izgalmas, változatos és
a lovak miatt persze varázslatos is volt.
Kívánjuk, hogy minél többen tudjatok ellátogatni a Vágta valamelyik programjára, élvezni a lovak által nyújtott
élményt, megkóstolni a magyar konyha remekeit, és egy
jó pohár bor kíséretében koccintani a magyar nemzet
Teri
összetartására!

SZEMELVÉNYEK A HKK KÖNYVTÁR
KATALÓGUSÁBÓL
(összeállítja Kádárné Bonta Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1.em.,
Olivos - 4799-8437

A HKK könyvtár nyitva a hó 2. és 4. pénteken
19 és 21 óra között
337 Fallada, Hans: Farkas a farkasok között
752/3 Márai Sándor: Idegen emberek I.-II.
937 Choromenski, Michal: Orvosok és betegek
1001 Baum, Vicki: Baleset
2149/50 Germanus Gyula: Allah, Akbár I.-II.
4393 Wouk, Herman: Zendülés a Cain hadihajón
4468 Weöres Sándor: Válogatott versek
4493 Gulácsy Irén: Förgeteg
4742 Galsworthy, John: A sötét virág
4747 Dekobra, Maurice: A szerelem gondolája
4837 Vajda Albert: Vakulástól látásig
4842 Ignácz Rózsa: Orsika
4990/1 Karinthy Frigyes: Följelentem az emberiséget I.-II.
5060 Steel, Danielle: Szenvedély
5305 Borges, Jorge Luis: A tükör és a maszk.
Elbeszélések
En castellano
S- 18 Herczeg, Ferenc: Sheruzad, la princesa pagana
S-221 Ady, Endre: Poesías
S-243 Márai, Sándor: La mujer justa
S-257 Horthy, Almirante Nikolaus v.: Memorias
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Car t a mensual desde HUNGRÍA
Queridos Amigos:
Hoy les contaré un
poco de cómo veo los
mercados de las piedras
preciosas en Europa y el
mundo.
Anikó de Emődy,
No sé si sabían que
Hungría
aquí, en Hungría, terminé estudios especializados, obteniendo el
diploma de Tasadora de Joyas y Piedras
Preciosas. No me estoy ensalzando, sino
que quiero hacerles sentir que en el tema
que elegí para mi cartita mensual tengo
conocimientos sólidos sobre el “mundo
mágico de las piedras preciosas”, que
trataré de compartir con ustedes.
Los grandes de
este mercado se
dieron cuenta de
que para mantener interesado a
su público deberían dar abundante y masiva información sobre los
diamantes y las demás piedras preciosas,
información que hasta ahora sólo poseía
el reducido círculo profesional dedicado
al tema.
La acción empezó con buen slogan que
fue Diamonds Forever (diamantes para
siempre). Para construir el puente de conﬁanza entre comprador y vendedor, hubo
que capacitar al vendedor, para que de una
manera amena y conﬁable pudiera informar al comprador
sobre el origen y
las bondades de las
distintas piedras.
Por ello, la ﬁrma
De Beers, que encabeza el mercado
con el 80% de las ventas de los diamantes
en crudo (es decir, antes de pulir), está
también al tope de la lista de conﬁanza
del público consumidor. Esto contribuyó
enormemente a estabilizar los precios de
este mercado.
Sir Ernest Oppenheimer, fundador de la
todavía reinante dinastía que rigió por años
la ﬁrma, dice que la información de que el
diamante es un producto que escasea y que
por consiguiente tiene un muy alto valor,
debe ser constantemente machacada en el
público. En rigor, a pesar de que la minería
sigue extrayendo diamantes, la cantidad
extraída no se acerca a lo que se podría
vender en los mercados del mundo. Este
hecho debe difundirse ampliamente, tanto

como el concepto de “la
honestidad ante todo” y
de que los negocios no
funcionan como en el
póker. Porque aquí no
hay bluff, ya que de haberlo, muy rápidamente
uno se arruina a sí mismo. En esta profesión,
donde la conﬁanza lo es
todo, ¡hay que jugar con
las cartas en la mesa!
Otro punto muy importante en el marketing
mundial de estas piedras
es la construcción del
“buen nombre”, o sea lo
que vulgarmente conocemos como “marca”. Esto ayuda a sobresalir del montón y
se ahorran enormes gastos de propaganda
una vez logrado el reconocimiento de “ese
nombre”. El mundo entero entiende de qué
hablamos con sólo nombrar marcas como
Bulgary o Tiffany.
*
El mercado del diamante creció enormemente durante el siglo XX. Aumentó
en las zonas que no se
caracterizaban como
mercado clásico. Es
bien sabido que el
mayor consumidor
de piedras preciosas,
desde la primera mitad del siglo XX, son
los Estados Unidos de América. Pero
sucede - lo que también todos sabemos
- que la mala política crediticia creó un
endeudamiento general, falta de trabajo
y, en consecuencia de todo ello, la gente
empezó a ahorrar y se revirtió esa corriente tan despilfarradora del consumismo. En
EE.UU. hoy ya no hablamos de recesión
en el mercado, pero las tasas de crecimiento son ínﬁmas.
El tema en Europa es aún más desalentador. Nuestro problema no es la falta de
creatividad, de conocimientos o de profesionalismo, pues tanto la industria joyera
italiana, la francesa, o los alemanes y los
escandinavos tienen excelentes diseñadores. Me atrevo a decir que los húngaros
están también en primera línea. Se trata
mucho más de la ¡falta de demanda! No
tenemos la clientela con poder adquisitivo
necesario para comprar la fantástica oferta
en plaza.
Sin embargo, mientras dos de los mercados llamados clásicos se encuentran

gravemente enfermos,
nuevos y enormes mercados emergen en el Este.
Todo empezó con la “mudanza” de la producción a
países asiáticos. El pulido
de los brillantes se fue
especialmente a la India y
el de las piedras preciosas
de color y la manufactura
de las joyas, a Tailandia.
Hace más de una década enormes empresas se
trasladaron a China. Esto
trajo como consecuencia
la falta de ocupación en
Europa, mientras que en el
nuevo país productor se generó la riqueza
necesaria para que la clase media “engordara” lo suﬁciente como para convertirse
en consumidores. Si esta franja social la
calculamos mínimamente entre un 10 a
20%, esto signiﬁca allí ¡muchos cientos
de millones de compradores!
Por ende, mientras que en los mercados
clásicos la demanda disminuye, en los
mercados en desarrollo este crecimiento
se mide en números
de dos dígitos. Para
colmo, estos nuevos
productores inundan
con su producción los
mercados de donde
provienen sus conocimientos.
La globalización y
las corrientes políticas
liberales no permiten
a los países defenderse
como antiguamente lo
hacían con la aduana o
los cupos máximos de
entrada.
*
Existe, sin embargo, una oportunidad
para el mercado europeo y, dentro de él,
del húngaro. Es según mi opinión la del
mercado exclusivo, de altísima calidad y
“único”. Nadie que gaste una fortuna en
su joya quisiera verla
a la vuelta
de cada esquina. Así,
cada vez
nos encontramos más
frecuentemente

con los conceptos Highend jewellery o
el de Low-end
jewellery. Es aquí
donde Europa y
Hungría aún pueden competir. Los que
tienen la capacidad de producir exclusividades en calidad, en diseño y en renombre
aún pueden cosechar laureles en este
mercado de artículos de lujo.
Para eso se necesita que el público de
poder adquisitivo sepa que existe, y que
lo encuentre, que confíe en el nombre y
no en último lugar en el profesionalismo
y la capacidad de los productores y de
los comerciantes. Y aquí se trata más de
una cuestión de comportamiento que de
plata. Se trata de que el consumidor vea
en nuestra marca garantías reales ¡y le
tenga conﬁanza!
*
Este último siglo trajo aparejados no
sólo enormes cambios en el mercado sino
enormes adelantos tecnológicos. Uno de
los más importantes fue el pulido de los
brillantes por rayos láser, lo que posibilitó
que el pulido se hiciera
en cualquier dirección
y con pérdidas mínimas
de material. A su vez, el
más pequeño desecho fue
reciclado. Así nacieron las
piedras de “medio punto”
y los “micro-engarces”.
En el diseño, la computación causó una revolución, ayudó a que cada
piedra sea aprovechada
al máximo de sus posibilidades, y las pérdidas de
material sean mínimas.
Los diseños más famosos de estos últimos
años también revolucionaron lo que tradicionalmente denominamos “bello”. El
gusto del público creó nuevas corrientes:
los nuevos trends en la joyería. Los productos de estos nuevos trends no siempre
son joyas que podamos adquirir y usar
cualquiera de nosotros diariamente, pero
al menos podremos
admirar su imagen.
Espero que disfruten
de estas fotos ¡tanto
como yo disfruté eligiéndolas para ustedes!
Anikó de Emődy

Festejos por el Día de la Unidad Alemana
- Tag der Deutschen Einheit -

La colectividad alemana en la Argentina - una comunidad tan amiga de la húngara - ha festejado el Día de la
Unidad Alemana con un emotivo acto en Plaza Alemania,
del barrio de Palermo. Allí, donde se encuentra la fuente
“Riqueza Agropecuaria”, que fue donada a la Argentina
por los alemanes residentes con motivo del Centenario
de 1910, se realiza anualmente esta ceremonia, con la
asistencia de altas autoridades del país, de Alemania y
de países amigos.
Frente al palco y sobre las escalinatas de la fuente, se
ubicaron los representantes de las instituciones educativas, deportivas, sociales, etc. germano-argentinas, con
sus banderas y estandartes. La banda militar “Tambor de
Tacuarí” del Regimiento Patricios tuvo a su cargo la ejecución de los himnos argentino y alemán y de otras piezas.
Inició la parte oficial el Ing. Federico Schmid,
presidente de la FAAG - Federación de Asociaciones
Argentino-Germanas, quien remarcó la necesaria unidad

La banda militar del Regimiento Patricios

en la diversidad que debe primar en todo accionar por la
comunidad alemana y sus instituciones.
El embajador alemán, D. Günther Kniess, pronunció
palabras alusivas a este 21º aniversario de la reuniﬁcación, destacando que, con motivo de la visita de un
grupo de empresarios y funcionarios de la Baja Sajonia,
presidida por el ministro-presidente David McAllister,
al día siguiente se iba a inaugurar, con la presencia de la
presidenta argentina, una ﬁlial del Instituto Max Planck y
un centro de investigación automotriz, con el nombre de
Ferdinand Porsche, creador del famoso “escarabajo” VW.
Palco oﬁcial,
izq.-der.: David
McAllister
(ministro-presidente de la
Baja Sajonia),
Federico
Schmid (presidente FAAG),
Günther Kniess
(embajador
de Alemania),
Rudolf Hepe
(vicepresidente
FAAG)

El invitado de honor David McAllister se
reﬁrió en su discurso a los acontecimientos
de 1989, cuando fue literalmente derrumbado el ignominioso “Muro de Berlín” y con ello ﬁnalizó
la tiranía comunista en la parte oriental de Alemania. A
todos los que en aquel momento demostraron coraje y
valor - dijo - les debemos un profundo respeto, por haber
producido un hecho de trascendencia mundial.
Al cierre del acto, una nota simpática: la entrega de
diplomas conmemorativos a los inmigrantes de regiones

Delegaciones

alemanas que ingresaron al país hace 50 años, que la
FAAG prepara anualmente para esta fecha. Recibirlos de
manos de representantes oﬁciales de Alemania es para
los homenajeados una vivencia especial.
A continuación hubo en los jardines de la Embajada de
Alemania una recepción para gran cantidad de invitados
especiales, entre los que se encontraban, representando
a la colectividad húngara, además del embajador D. Pál
Varga Koritár y su esposa Betti, miembros de la FEHRA
- Federación de Entidades Húngaras de la Argentina:
Eva Szabó (presidente), Nicolás Vattay (secretario) y
Nándor y Teresa Jakab, así como Susana Kesserű de
Haynal (directora de este periódico).
Haciendo un poco de memoria, recordemos que Hungría tuvo una participación muy especial en la caída
del “Muro”, en tanto y en cuanto facilitó las primeras
huidas de alemanes orientales a través de sus fronteras
en los meses previos a un desenlace que marcaría nuestra
historia contemporánea, como lo es la reuniﬁcación en
paz de Alemania, artiﬁcialmente dividida durante cuatro
décadas.
Rudolf Hepe
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Muere maestro de la
“arquitectura orgánica”
Año Liszt:

La Missa Choralis en San Fernando

El 25 de septiembre, el coro mixto de Ars Hungarica,
reforzado con varios solistas, presentó en la Parroquia
Nª Sª de Aránzazu la espectacular Missa Choralis de
Ferenc Liszt, como uno de los actos de homenaje de la
institución musical por los 200 años del nacimiento del
eminente compositor húngaro. Liszt compuso esta obra
en 1865, año en que la Academia de Música de Pest,
fundada en parte por el mismo Liszt, festejó el cuarto
de siglo de su existencia con el estreno de la Leyenda de
Santa Isabel y de la sinfonía Dante, ambas obras dirigidas
por el compositor, quien luego se trasladó a Roma, donde
ﬁnalizó la composición de la Missa Choralis, dedicada
a los 1800 años de existencia del papado. Acompanó el
coro en órgano el excelente maestro Enrique Rimoldi.
Aunque en la música de Liszt se nota al principio una
reminiscencia gregoriana, prevalece luego la construcción polifónica, tornando cada vez más difícil la interpretación de los acordes. El coro respondió en forma idónea
a esta exigencia, como resultado de meses de severo
ensayo bajo la dirección musical de Sylvia Leidemann,
que combinó con justeza el misticismo con el júbilo que
prescribe Liszt para su obra. Las seis partes de la misa,
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei
fueron interpretados sin interrupción.
En la 2ª parte, con el concertino Roberto Rutkauskas
y siempre bajo la dirección de Sylvia Leidemann, el
Ensamble barroco de alumnos del Conservatorio J. J.
Castro interpretó música de los Archivos Misionales de
Chiquitos (Bolivia), en forma de las Partidas de Virtudes,
Flores, Frutos y Metales y el Verso III. Para terminar la
velada, el mismo conjunto, con la participación virtuosa
del solista Diego Spinelli, interpretó el precioso concierto
para piccolo y orquesta de Antonio Vivaldi. El público
que llenó totalmente los asientos y hasta los pasillos de
la iglesia, ovacionó larga y merecidamente a todos los
intérpretes de un concierto bellísimo que dejó un impacto
duradero en los oyentes.
Miklós Székásy

Noticias breves
- La Sociedad Húngara de Villa Ángela ya tiene su nueva página web. Empieza diciendo: “Las masivas corrientes
inmigratorias que llegaron a la Argentina, especialmente
con posterioridad a la primera guerra mundial, trajeron
a nuestra tierra pobladores de los más diversos países del
mundo, sobre todo europeos. Entre ellos, a los húngaros,
quienes ante la pérdida de gran parte de su territorio y no
conformes con el régimen que se instala como consecuencia
del Tratado de Versalles, se ven forzados a buscar nuevos
horizontes...” Puede seguir leyendo en:
http://www.sociedadhungarava.com.ar/inicio
- En su visita a Alemania, el Papa llegó al antiguo convento de los agustinos de Erfurt para mantener un encuentro
con el Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania. Dicha
Iglesia está formada por la unión de 22 iglesias luteranas
y cuenta con más de 24 millones de ﬁeles, el 30% de la
población. El Pontíﬁce expresó su emoción, como obispo
de Roma, por encontrarse en el lugar donde Martín Lutero
estudió teología y fue ordenado sacerdote, en 1507. Recordó
que “la cuestión de Dios fue la pasión profunda y el centro
de la vida y del camino” del monje alemán.

El arquitecto Imre Makovecz falleció en su natal Hungría a los 76 años el pasado 27 de septiembre. Nacido en
Budapest en 1935, Makovecz defendió la teoría de que
los ediﬁcios deben ser construidos como si crecieran de
la tierra, uniéndose al paisaje.
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Taller artístico en el
Hogar San Esteban
Hace un par de meses, para alegría de la mayoría de
los residentes del Hogar, se reanudaron las tardes con
los talleres bajo la dirección de la Lic. Andrea Ferrari.
Estos talleres, además de servir como entretenimiento,
también cumplen una función muy importante. En efecto,
nuestros mayores se ven obligados a ejercitar sus manos
y dedos en una actividad que exige precisión. Tienen que
profundizar su concentración y desarrollar su creatividad,
ya que pueden ejercer libremente su criterio para escoger
entre varios dibujos y seleccionar los lápices de colores
que utilizarán para pintar.

El pabellón húngaro creado para la Exposición Universal de Sevilla de 1992 es considerado una de las obras
cumbres de Makovecz. (tb. ver cuerpo principal p.2. La R.)
Como su última labor, el profesional diseñó casas de la
localidad de Kolontár para los afectados por un vertido
de lodo rojo, en octubre de 2010.
(EFE) Agradecimiento Miklós Cseszneky
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/09/
110927_ulnot_imre_makovecz_arquitectura_organica.shtml

Conferencia sobre la prevención de la
hipertensión y daños cardíacos
En el marco del ciclo
de charlas ofrecidas por
la Asociación Literaria
y Cultural Húngara en
el Colegio San Ladislao,
el Dr. Luis Collia habló
en castellano el pasado
24 de septiembre, en un
clima relajado, sobre los
factores de riesgo de la
enfermedad cardíaca
y de cómo disminuir
estos riesgos. Su preDr. Luis Collia
Foto Jakab
sentación fue informal,
en el sentido de que se dirigía a un público lego, ávido de
conocer la mayor cantidad de pormenores acerca de una
enfermedad amenazante y tan vastamente difundida.
A pesar de los esfuerzos cientíﬁcos y de la sociedad,
las enfermedades cardiovasculares continuarán siendo la
principal causa de mortalidad. El problema está instalado
y no se modiﬁcará, salvo que tomemos medidas muy
drásticas. En muchas partes del mundo, incluido nuestro
país, hay iniciativas al respecto.
El origen de las enfermedades cardiovasculares radica
en los factores de riesgo. Se trata de un conjunto de situaciones y/o patologías que, está demostrado, aquellas
personas que las padecen tienen un mayor riesgo de sufrir
enfermedades cardiovasculares.
Existen 3 factores de riesgo no modiﬁcables: la edad,
el sexo y los antecedentes familiares. Pero tenemos un
ramillete de factores de riesgo que sí podemos modiﬁcar:
tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias,
obesidad y sedentarismo.
He aquí 10 consejos útiles para prevenir los factores
de riesgo:
→ Hacer ejercicio: aun poco es mejor que nada.
→ Una dieta equilibrada puede mejorar su salud.
→ Trate de dejar de fumar.
→ Trate de evitar el estrés.
→ Controle su presión arterial.
→ Controle su peso.
→ Contrólese por una eventual diabetes.
→ Cuide sus niveles de colesterol.
→ Contrólese periódicamente con su médico.
Resumiendo: La enfermedad coronaria es la principal causa de discapacidad y pérdida de productividad laboral. Los factores de riesgo representan un
handicap en contra. La prevención de la enfermedad
coronaria requiere: control de los factores de riesgo
y perseverancia del tratamiento.
Al ﬁnal de la interesantísima presentación, muchos se
acercaron al conferenciante para requerir en lo personal
consejos puntuales. Estas “consultas gratuitas” siguieron
(LC/SKH)
a lo largo del tradicional té comunitario.

Renacieron así verdaderos artistas en el arte de colorear,
sombrear e inclusive de pintar con acuarela. Al ﬁnalizar
cada taller, los trabajos se exhiben en una pared de corcho, donde quedan expuestos hasta la semana siguiente.
Invito a nuestros lectores a darse una vuelta por el Hogar
un miércoles a las tres de la tarde, para que convivan
con el maravilloso ambiente artístico, el entusiasmo y la
creatividad que reina por un par de horas allí.

Martha Balthazár (Texto y fotos)
¡Hay cosas interesantes en nuestra biblioteca! Las
recomendamos especialmente a cónyuges o amigos de
húngaros que se interesarían
por saber más sobre su literatura e historia. Tenemos mucho
material en castellano, inglés,
alemán, etc. para satisfacer su
curiosidad.

¡Venga a 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 2° y 4° viernes del mes, 19-21 hs., o a pedido

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS
del mes NOVIEMBRE

Helyszűke miatt csak előﬁzetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett
kérésre - közvetlen rokonaikról emlékezünk meg.
Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában.
1. Fóthy András / ifj.Gröber Bernát - 2. Deák Miklós / Egey Judit /
Zaha László (Kanada) - 3. Collia Alex / Lajtaváry Márton - 4. Szénási
Pál - 5. Gorondy-Novák Sándor - 6. Campieri Erna (öo) / Kalmár
Szilvia / Lomniczy Attila / Novákné Márki Marika / özv. Paál Lászlóné
Magda - 7. Horoghné Liliana Rodríguez / Makkos Viki / Zilahi-Sebess
Gabriela - 8. Fóthy Erzsébet Lumpi (MO) / Gorondi Miklós / Kerekes
Miklós - 9. Zombory Istvánné Kemenes Kati - 10. Botka Erzsébet /
Proasiné Barnaky Éva - 11. Csapó Endre (Ausztrália) - id. Honﬁ János
- 12. Botond László - 13. Mattiauda Santiago / Vattay Miklós / Vattay
Miklósné Kiss Ildikó - 14. Fernández A. Fernando - 16. Barkász András
László / Gorondi Pálné Balla Orsi (MO) / Zoroza Becske Lukács - 17.
Beis András / Kozempelné Szilvási Natália - 18. Storoni Matilde (öo)
/ Vattay Richárd / dr. Venesio Kerekes Kati - 19. Fernándezné Máthé
Magdolna - 20. Ronanné Panzone Benedek Inés - 21. Méndez Elvira
102! (öo) - 22. Beisné Mocsáry Anni / Íjjas Carolina / Lindqvist Zsóﬁ
/ Zilahi-Sebess Mariana - 23. Huszár István (Chubut) - 25. Barotányi
Gábor - 26. id. Roósz László - 27. Gorondy-Novák Elemérné Lindvay
Mária (V. Gral. Belgrano) - 28. Saáry Éva (Lugano) - 29. Roglich Natalia
- 30. Fóthy Istvánné dr. Balogh-Kovács Judith
Isten éltesse az ünnepelteinket! ¡Feliz cumpleaños!
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NOS ESCRIBEN

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

Sra. Directora:
Como muchos de los que nacimos en
Hungría y vivimos en la Argentina, crecí
conociendo la madre patria a través de los
relatos de mis padres y algunas fotos que
de tanto en tanto caían en nuestras manos.
Abandoné Hungría con un año, por lo que
ni vagos recuerdos me quedaron.
Escuché muchas veces que Budapest
era la París de la parte oriental de Europa
y como conocí bien París, gracias a que
estudié becado allí, este elogio me generó
aún muchas más expectativas y deseos de
conocer mi ciudad natal. Por ﬁn se me
dio esta oportunidad en 1976 por motivos
de trabajo. Trabajaba con sistemas de
microondas, y como conocía el idioma.
me enviaron junto a otros compañeros
a Budapest a evaluar la posibilidad de
comprar equipos para el Mundial de
fútbol de 1978.
Ese primer contacto con Budapest me
dejó sensaciones encontradas. Por un lado
toda la emoción del sueño realizado, pero,
a la vez, un sentimiento de que la ciudad
no era lo que esperaba. Tenía muchas
cosas lindas… pero era gris, triste y bastante sucia. En los pisos no se veía ni un
solo papel, pero las paredes de las casas,
monumentos y aun el mismo Parlamento,
orgullo de la arquitectura, tenían un tono
oscuro y sin brillo.
En el año 2000 tuve la suerte de regresar, esta vez como turista, y se modiﬁcó
mi impresión de la primera visita. Descubrí que la arquitectura de la ciudad era
mucho más linda que lo que me pareció
entonces y que tras su aspecto aún sucio
se escondía el recuerdo de lo que fue una
Gran Capital. Denotaba que en su pasado
existió una época de esplendor que iba
recuperando: tímidamente, a través de
la limpieza, iba recobrando la imagen
perdida.
Como mi hija decidió radicarse en Alemania, aprovecho mis periódicas visitas
para seguir escapándome a Budapest toda
las veces que puedo. Así regresé en 2009
y ahí sí pude ver una ciudad totalmente
cambiada, en pleno proceso de recupero
y merecedora de la comparación que se

- Espigueo...

Las torres gemelas del palacio Klotild,
apodadas “Clotilde y Matilde”: originalmente de
la Casa Habsburgo, construcción iniciada
en 1899, cuya refacción empezó en 2006

hacía con París. Casi todos sus ediﬁcios
lucían limpios y magníﬁcos y se veía
un proceso febril que continuaba con el
cambio. Como contrapartida, me encontré
con la novedad de gente durmiendo en
la calle. No a la intemperie, sino en los
ingresos a los subterráneos, generalmente junto a las cabinas telefónicas. Este
cuadro estropeaba la buena imagen que
dejaba el aspecto edilicio.
Este año me tocó regresar nuevamente
- ¡y por primera vez vuelvo con una sensación de completa satisfacción! No sé
cómo, pero solucionaron el tema de los
“sin techo” - ¡ya no estaban! Y para mi
mayor alegría siguieron embelleciendo
y limpiando la ciudad. Puede ser que por
mi estado de ánimo, y dejando de lado
la historia universal, observé una ciudad
que en su “buena época” debía ser aún
más hermosa que París. No comparo
el Palacio Real con el Louvre u otros
monumentos colosales de París, sino
las casas comunes, que si bien tienen un
estilo arquitectónico semejante, presentan en Budapest unos detalles de buen
gusto que le dan “luz y belleza propia”,
digna de una esplendorosa ciudad de la
Monarquía Dual.
Reconozco que, por motivos obvios, mi
opinión no es totalmente imparcial, pero
éstas fueron mis sensaciones, que quise
compartir con los lectores.
Saludos
Barkász András

... en otros medios -
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FESTIVAL DE LAS COLECTIVIDADES
Con motivo del Día del
Inmigrante, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires convocó
para el 18 de septiembre
a las Colectividades para
participar en un gran
festival en los Jardines
del Planetario.
Buenos Aires amaneció con un hermoso día
primaveral, con cielo
azul, sol radiante y clima agradable,
brindando el marco ideal para el festejo. En el gigantesco escenario que
se instaló en el jardín, durante alrededor de seis horas más de cuarenta
diferentes grupos folklóricos presentaron sus bailes típicos y, entre ellos,
tuvimos la oportunidad de disfrutar
de un baile de nuestro grupo Regös.
Como es su costumbre, se lució con
los hermosos vestidos típicos de sus
mujeres y los bailes enérgicos de sus
hombres. Frente al gran escenario,
sentados sobre el césped se ubicó
el numeroso público, que agradecía
cada baile con su entusiasmo.

En semicírculo, detrás del público
se instalaron las carpas de los países
ofreciendo sus artesanías y sus comidas
típicas a los visitantes. La mezcla de
aromas, entre la salchicha alemana y el
curry hindú, las empanadas chilenas y el
asado argentino, invitaban a lo largo de
todo el día a degustar exquisitos platos,
que podían satisfacer a cualquier paladar.
Extrañé la presencia de nuestro gulyás o
un rico töltött káposzta (repollo relleno),

Cinturones de seguridad
tumbre a los ómnibus (y a los
asientos traseros de los autos),
y acompañarla con ciertas acciones.
Los controles periódicos de los ómnibus
deben exigir no solamente que haya cinturones, sino que cada hebilla funcione. Las
escuelas y clubes que contratan ómnibus
deben veriﬁcar este funcionamiento antes
de hacer subir a los alumnos. Los conductores y acompañantes deben asegurarse de que
los chicos se abrochen. Los padres deben
transmitirles a sus hijos la importancia de
abrocharse. Es fundamental el compromiso
de todos, incluyendo los mismos alumnos,
para poder instalar la cultura de abrocharse
el cinturón.
Edith Haynal
San Isidro, Bs. As.

EL RINCÓN DE MAUSI
PAN RELLENO DE MEMBRILLO

Ingredientes

Harina 0000
500 gr
Leche
c/n
Huevos
3u
Manteca
100 gr
Sal
12 gr
Azúcar
60 gr
Levadura
18 gr
Relleno
300 gr
Membrillo
Terminación
Huevo
1u
Coco rallado
50 gr

Preparación: Realizar una corona con la harina, colocar la
levadura y separadamente el resto de los ingredientes. Amasar
hasta que quede una masa suave y homogénea. Dejar puntear
tapado por 2 horas. Seguidamente desgasiﬁcar presionando
suavemente con las manos, plegar la masa en sí misma y
colocar en una batea plástica. Envolver con ﬁlm plástico.
Llevar a la heladera por toda la noche. Al día siguiente,
separar bollos de masa de 100 gr. Con un palo de amasar
estirar en forma ovalada. Colocar en el centro 50 gr de dulce
de membrillo y enrollar con la masa. Colocar en una placa
previamente enmantecada y llevar a fermentar tapado por 30
a 40 minutos hasta que duplique de tamaño. Ya fermentada
la masa, pincelar con huevo batido y espolvorear con coco
rallado. Hornear luego a 160ºC por 30 minutos.

Integrantes del grupo Regös

Llegó el momento de los húngaros...

Carta de Lector a La Nación:
Sr. Director:
Hace dos semanas tres adolescentes
perdieron la vida al ser eyectados de un
ómnibus escolar que chocó en una ruta
congestionada. Sin duda, nuestras rutas no
son adecuadas para el caudal de tránsito y
las velocidades actuales. Sin duda, el conductor del ómnibus hizo una maniobra ilegal que terminó en tragedia. Pero, además,
los jóvenes no tenían puesto el cinturón de
seguridad.
En los ómnibus escolares los cinturones
están enterrados debajo de los asientos, o
sus hebillas no cierran. Y, aunque funcionen
correctamente, no está instalada la costumbre de abrocharlos. Al viajar en auto ya nos
abrochamos, por lo menos en los asientos
delanteros. Debemos trasladar esa cos-

Las colectividades brindaron lo mejor de sí

pero tuve la oportunidad de saborear unos
ricos tequeños venezolanos. El colorido
de los trajes típicos, la variedad de música
y la participación del público presente
hizo que ese día fuera algo especial y
diferente en una ciudad que a diario
vive el estrés, el ruido y el tránsito de las
grandes urbes.
Nuestro agradecimiento para el Lic.
Claudio Avruj, Director General de
Relaciones Institucionales, quien, con
su excelente equipo de
trabajo, se dedica a la organización de estos y otros
acontecimientos similares
que sirven para unir los
lazos de amistad, permitiendo compartir vivencias
entre las nuevas generaciones descendientes de
inmigrantes de diferentes
países, con diversas costumbres y tradiciones.

Convocatoria multitudinaria en Palermo

ATENCIÓN
Entre el 16 y 21 de noviembre tendrá
lugar en el Colegio Militar de la Nación
el Campeonato Mundial de Pentatlón
Moderno Junior (varones y mujeres).
Habrá participantes de Hungría también.
La presidenta de FEHRA, Eva Szabo,
va a estar presente en su calidad de presidenta del Panathlon Club Buenos Aires,
que auspicia el Premio al Fair Play. Por
este medio se anuncia que tanto la inauguración como las competiciones del gran
acontecimiento deportivo son de libre
acceso para el público interesado.

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.
INFORMES: Andrés Grabner

andresgrabner@yahoo.com

Martha Balthazár

Agradecimiento

Gracias al apoyo de 6 generosos donantes quedó instalada una nueva cámara
frigoríﬁca en el Hogar San Esteban. Es una
maravilla, con estantería nueva, puerta de
ingreso y una despensa para guardar alimentos secos. Aunque estos benefactores
no quieren ser nombrados, les agradecemos también por esta vía por ayudarnos
a mejorar aún más la vida de nuestros
mayores. ¡Que cunda la generosidad!

Exposición de
Susana Makkos
Obras en cerámica y vitrofusión
4 a 25 de noviembre, 8 a 18 hs.

Vernissage miércoles 9 de nov. 18 hs.

COLEGIO DE ABOGADOS (Banﬁeld)
Larroque 2360, Banfield
Informes: Tel. 4202-0962
makkoszsuzsi@hotmail.com

4242-2570
15-6-789-9428
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2011. NOVEMBER ESEMÉNYNAPTÁR
November 1, kedd, 17 óra: Halottak napi mise és kolumbárium beszentelés. Utána batyus teadélután. Mindszentynum
November 5, szombat, 11 óra: 1956-os forradalom és szabadságharc
55. évforduló megemlékezési tiszteletadás. Szervezi AMISZ. Plaza
Hungría (Av. Goyeneche és Ramallo)
November 4-25 (8-18 óra): Makkos Zs. kerámia és üvegalkotások kiállítása. Vernissage november 9, szerda, 18 óra. Colegio de Abogados,
Larroque 2360, Banﬁeld (l. hirdetés SP 3.o.)
November 6, vasárnap, 12.30 óra: Valentín Alsina-i Magyar Dalkör
évforduló ebédje. Sans-Souci zenekar. Valentín Alsina
November 12, szombat, 20.30 óra: Cserkészbál. Hungária (l. Huﬁ 1.o.)
November 16-25: Modern Junior Pentatlon Világbajnokság (ﬁúk-lányok). Magyarországi delegáció. Colegio Militar de la Nación. Av.
Matienzo y Ruta 201, El Palomar (l. hirdetés SP 3.o.)
November 19, szombat, 17 óra: ZIK évzáró. Hungária
November 19, szombat, 18.30 óra: Coral Hungaria koncert. Karácsonyi
kántálás. Hungária
November 20, vasárnap, 12.30 óra: Szent István Kör, Vitézi Rend és
M.H.B.K. közös évzáró ebédje. Szent László iskola
November 27, vasárnap, 12 óra: Szent Erzsébet mise. Kosaras ebéd.
Mindszentynum
DECEMBER
December 4, vasárnap, 17 óra: Eva Rebechi 3. könyvének bemutatója
(spanyol nyelven). Hungária
December 8-11 : Karácsonyi vásár. Csütörtök-péntek: 18-23 óra.
Szombat: 16-23 óra. Vasárnap: 16-21 óra. Hungária

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)

Mindennapi életünk…

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

A Magyar Református Egyház ideiglenes naptára:
Istentisztelet a hó 1. és 3. vasárnapján (*) de. 11 órakor
Krisztus Keresztje Evangélikus templomban

(*) 3. vasárnap magyar nyelvű Istentisztelet, közösen a lutheránus
Tel. 4799-2527 - mariabenedek@arnet.com.ar
testvérekkel

A Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet:

Minden hó 3. vasárnapján, magyar nyelvű szolgálat de. 11 óra
www.lacruzdecristo.com.ar
cvhefty@yahoo.com.ar
Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones
Viajes Personales
Turismo Joven

www.furlong-fox.com.ar

¡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

HUNGRÍA EN LA RADIO:

Domingos 10.30 hs.:

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

Sábados 12.30 a 13 hs.:

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

HRG Argentina

www.hrgworldwide.com

SUSANA SEBESS

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

CALENDARIO NOVIEMBRE 2011

ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Martes, 1° de noviembre, 17 hs.: Misa de difuntos e hisopado de las
urnas cinerarias. Té a la canasta. Mindszentynum
Sábado, 5 de noviembre, 11 hs.: Conmemoración de la Revolución
de 1956, en castellano. Organización cierre del año de FEHRA. Plaza
Hungría. Ramallo esq. Av. Goyeneche
Noviembre 4 a 25 (8 a 18 hs.): Exposición vitrofusión y cerámica de
Susana Makkos. Vernissage miércoles, 9 de noviembre, 18 hs. Colegio
de Abogados, Larroque 2360, Banﬁeld (ver aviso SP p. 3)
Domingo, 6 de noviembre, 12.30 hs.: Almuerzo Aniversario. Orquesta
Sans-Souci. Valentín Alsina
Sábado, 12 de noviembre: Baile de gala Scout. Hungária (detalles SP p.2)
Noviembre 16 a 21: Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno Junior
(varones y mujeres), con participantes de Hungría. Colegio Militar de la
Nación. Av. Matienzo y Ruta 201, El Palomar (ver aviso SP p.3)
Sábado, 19 de noviembre, 17 hs.: Acto ﬁn de curso ZIK. Hungária
Sábado, 19 de noviembre, 18.30 hs.: Concierto de Navidad Coral
Hungaria. Hungária
Domingo, 20 de noviembre, 12.30 hs.: Almuerzo de ﬁn de año del
Círculo San Esteban, Orden Vitéz y Excombatientes Húngaros. Colegio
San Ladislao
Domingo, 27 de noviembre, 12 hs.: Misa Santa Isabel de Hungría.
Almuerzo a la canasta. Mindszentynum
DICIEMBRE
Domingo, 4 de diciembre, 17 hs.: Presentación del 3° libro de Eva
Rebechi. Hungária
8 al 11 de diciembre: Tradicional Feria de Navidad: Jueves y viernes
18 a 23 hs., sábado 16 a 23 hs., domingo 16 a 21 hs. Hungária

Absolutismo

A 13 milliós Buenos Aires világváros
forgalma mind kaotikusabb lesz. Autóautó hátán, bárhova néz az ember.
A parkolás pedig mind keservesebb.
Nem egyszer kissé „félresikerül”…

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

NOVIEMBRE 2011

playland park

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

Para saber cuál era el rito
verdadero y válido: el mozárabe o el más moderno
católico romano, se armó
una hoguera para quemar
ambas Biblias. Se quemó más
lento la del rito mozárabe.
Entonces intervino el emperador Carlos V en las Cortes

de Toledo (1538) y zanjó la
cuestión con el esquema del
estado absolutista:
“Allá van leyes do quieren
reyes”, con lo cual declaró la
supremacía del -- rito católico.
Cualquier semejanza con
nuestra actualidad es pura
especulación.

Argentínai Magyar Segélyegylet

SZENT ISTVÁN OTTHON.
Pacíﬁco Rodríguez 6252, Chilavert

hogarhungaro@hotmail.com
Tel: 4729-8092
Átmeneti lábadozásra vagy hosszabb időre hívja otthonába
honﬁtársait. Magyaroknak mindig tartunk fenn helyet!
La mayoría de las enfermedades
tumorales pueden ser prevenidas.

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

+36 30 8148331

+36 30 8148307

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN
DE DICIEMBRE:

10 de noviembre de 2011

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

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

CLUB HUNGÁRIA

www.arshungarica.com.ar
Cuba 2445 - C1428DHR Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4788-8889 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226
sleidemann@fibertel.com.ar
szekasym@gmail.com

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

Reuniones de la Comisión Directiva:
Los 1os. y 3os. miércoles 21 a 22.30 hs.

Secretaría: Ing. Atilio Rugonyi
Miércoles a sábados de 19 a 21 hs.
Fines de semana largo cerrado
hungariabuenosaires@gmail.com

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

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

E-mail: contacto@turul.com.ar

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

Para suscripciones y publicidades infórmese en 

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

Administración: Trixi Graul de Bonapartian
L. Monteverde 4251 - (1636) Olivos - Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4711-1242
amh.argentina@gmail.com
http://epa.oszk.hu/amh
http://efolyoirat.oszk.hu/amh
www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

