
L. MONTEVERDE 4251
(1636) OLIVOS

BS. AIRES - ARGENTINA

I f júsági rovattal

PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA
CON SECCIÓN EN CASTELLANO

VII. évf. 84. sz.
2012. MÁRCIUS

(LXXXII. évf. 15.890. sz.)

Százezer emberre gondoltunk - mi szervezők, a De-
mokrata, a Magyar Hírlap és a CÖF -, amikor meghir-
dettük a Békemenetet Magyarországért. S erre eljöttek 
magyarok, nem magyarok, barátaink, szabadságszerető 
emberek a világ minden tájáról vagy ötszázezren. A 
Belügyminisztérium hivatalos közlése szerint ember-
emlékezet óta nem tüntettek annyian Budapest utcáin, 
mint január 21-én, szombaton. Köszönjük magyarok, 
köszönjük a Hősök terén, az Andrássy úton, a Kossuth 
téren a tapsokat, köszönjük a határon túliaknak, a nyugati 
magyaroknak, lengyel testvéreinknek és a szolidáris 
külföldieknek, hogy eljöttek és üzentek, köszönjük ezt 
a felemelő összefogást, hogy elegetek volt a hecckam-
pányból, Magyarország lejáratásából, egy ezeréves 
keresztény állam kiközösítéséből. Tudjuk, sokan jöttek 
el a békemenetbe Orbán Viktor mellett közösséget vál-
lalni olyanok is, akik rosszabbul élnek másfél éve, mint 
azelőtt. De ez volt a felemelő, hogy érzéseiteket nem 
aprópénzre váltottátok, hanem Ti, akik ott voltatok, láttá-
tok a reményt, a biztos jövőt, ami megvalósul majd, ha a 
posztján marad Orbán Viktor és ez a jobbközép kormány. 

Mi magyarok európaiak vagyunk immár ezeregyszáz 
éve. Sokszor elmondtuk, de úgy látszik, nem elégszer: 
védtük Európát a tatár, a török ellen, megakadályoztuk 
a gyilkos bolsevizmus továbbterjedését az 1956-os for-
radalommal és szabadságharccal, de elsőként bontottuk 
le a vasfüggönyt is 1989-ben a kelet-közép-európai szo-
cialista államok közül. Nekünk nem kell elmagyarázni, 
hogy hol van Európa, hol van az európaiság, és mit jelent 
demokratának lenni. Nekünk nem kell antiszemitizmus-
ról, rasszizmusról prédikálni, amikor itt vallási és faji 
megkülönböztetés nélkül bárki tulajdonhoz, pozícióhoz 
juthat, és biztonságban érezheti magát. Most ezzel a 
békemenettel megmutattuk, mennyien vagyunk és még 
sokszorosan mennyien lehetünk, ha bántják a magyart. 
Ennek a gigantikus tömegnek a jelenléte üzenet azok-
nak a posztkommunistáknak, elvakult liberálisoknak, 
akik itthon és külföldön gyalázzák hazánkat, hogy nem 
veszélytelen cibálni a még békés oroszlán bajszát, és 

nem veszélytelen büszkeségében megsérteni egy nemze-
tet. Nem veszélytelen olyanokat mondogatni gúnyosan, 
hogy most egy nép gazdasági szabadságharcát vívja. 
Igen, azt teszi, mert elege van az évtizedekig tartó el-
nyomásból, legyen az katonai vagy pénzpolitikai. Éppen 

ezért tart ki az a kétharmad, és egyre többen Orbán 
Viktor mellett, mert az emberek világosan látják, végre 
van Magyarországnak egy olyan miniszterelnöke, aki 
országa, hazája érdekeiért harcol, aki naggyá szeretné 
tenni a nemzetét. Ez miért bűn, kedves elvtársak? Ta-
lán nem kellene minden percben elárulni a szülőföldet, 
mint tették néhányan az Európai Parlament múlt heti, 
strasbourgi vitanapján.

Ott levizsgáztak a magyar balliberális „hazafi ak”. Be-
mutatták a jelenlévőknek és sok millió nézőnek, hogyan 
kell elárulni a hazát, hogyan kell hazudni a nemzetről. 
Ezen még az uniós képviselők is csodálkoztak. Egyik 
sem merte még eddig szidni, szégyenpadra küldeni 
hazáját, amely képviselőnek odaküldte. Bokros Lajos, 
Tabajdi Csaba - kipróbált pártállamiak - és Göncz Kin-
ga - apja nyomdokait követve - felszólalásaiban nem 
tagadta meg szocialista és szabad demokrata elveit: 
valótlanságokat állított, gyűlöletet szított Magyaror-
szág ellen, mint tették azt kilencven éve Jászi Oszkárék, 
Kun Béláék és a hasonszőrűek. Bár arra hivatkoztak e 
nevezett urak és hölgyek ott az Európai Parlamentben, 
hogy Orbán Viktor és kormánya politikáját kritizálják, 
ahogyan a többi kifelé üzengető balos szájkaratézó teszi, 
ennek ellenére mindenki előtt világossá vált - még az 
itthoni baloldali szimpatizánsok előtt is -, hogy ezek az 
emberek árulkodtak egy jót, természetesen hazugsá-
gokat, és valójában a nemzetközi pénzvilág érdekeiért 
dolgoznak. A televízió képernyői előtt lehetett látni e 
három magyar „européeren”, hogy kicsit szégyellték 
magukat, amikor Magyarországot, a magyar embere-
ket, a magyar kétharmad választóit becsmérelték, de 
már nem lehetett mit tenni, hiszen ezért küldték ki őket 
Brüsszelbe, Strasbourgba.

Az évtized tüntetése bizonyítékként szolgál Európá-
nak, a világnak, minden jóakaratú magyarnak, hogy ha 
baj van, ha veszélyben a haza, akkor minden patrióta 
nemcsak egy embert tud magával hozni, hanem ötöt, 
tizet, de akár százat is. 
http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/felmillioan.html
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A szombati [2012.1.21. Szerk.] békemenetről hiábavalóság számháborúzni. Akárhogyan is alakulnak a mai és a későbbi tárgyalások, ez a közel félmillió 
ember megmutatta, milyen a nemzet, ha VAN. Ha létezik, ha él, ha cselekszik. Ha nem a pénz tartja hatalmában, hanem a közös ihlet. (Apáti Miklós)

Stefka István:
Félmillióan

Beláthatatlan tömeg hömpölyög végig 
az Andrássy úton

Szerető Szabolcs: 
Magyarország  megmozdult

Szombat este óta egy kicsit minden más Magyarországon. Még akkor is, ha a 
méretével minden várakozást felülmúló civil békemenet látszólag senkit sem 
zökkentett ki jól begyakorolt szerepéből: a tényeket rugalmasan kezelő, kor-
mányellenes hazai és külföldi sajtó, a balliberális ellenzék ott folytatta, ahol 
abba sem hagyta. Pedig mi is tudjuk, ők is tudják, valami váratlan történt, 
amiről például a washingtoni döntéshozók is tájékozódnak majd. Ha nem a 
New York Times torz tükréből, hát a követségük távirataiból. 

Példátlan erődemonstráció - talán így 
lehet a legpontosabban jellemezni a több 
százezres budapesti felvonulást. Akik 
ott voltak, gúnyosan jósolgatták maguk 
között, ki és hogyan fogja elhazudni 
a békemenet nagyságát. Pedig ez az a 
szint, ahol értelmét veszti a számháború. 
A legpontosabb becslés: a létszám fel-
becsülhetetlen. Annyian voltunk, mint 
civilek által meghirdetett demonstráción 
a rendszerváltozás óta soha. Néhány 
1989-es megmozdulás vagy a Fidesz 
2002. áprilisi választási nagygyűlése 
mozgatott meg hasonló nagyságrendben 
embereket, no meg 1956, de hát akkor 
forradalom volt. És többször annyian, 
mint ahányan a közelmúlt bármelyik úgy-
mond rendszerellenes megmozdulásán. 
Hiába döngette néhány hete a mellét a 
kormánygyűlölő tábor: Budapesten az 
utca az ellenzéké.

A politikusi szónoklat nélkül véget ért, 
békés felvonuláson hangos szót alig lehe-

tett hallani, a tömeg hol a Kossuth-nótát, 
hol a székely himnuszt énekelte. Ennek a 
menetnek volt méltósága, senki sem rázta 
az öklét, senki sem égetett zászlót vagy 
operaházi meghívót. Bayer Zsolt, Ben-
csik András és a többi ötletgazda tökéle-
tes ütemérzékkel szervezték meg a felvo-
nulást, ami kiállás volt a kívülről-belülről 
nehéztüzérséggel lőtt, nehéz helyzetbe 
került kormány és a miniszterelnök, egy-
ben a nemzeti szuverenitás és méltóság, 
a népfelség elvén alapuló demokratikus 
döntéshozatal, a valódi európai értékek 
mellett. Az ezer okból jogosan bírálható 
Orbán-kormányt olyan hőfokú és olyan 
méltatlan, minden józan mértéket elvető 
támadások érték az elmúlt hetekben, 
amelyek bumeránghatást váltottak ki.
Százezrekben szólalt meg a vészcsengő: 
a veszélyérzet csalt ki ennyi embert az 
utcára.

*

Folyt. a 2 oldalon 

Székely János (*):
A  hazánkat  érő  támadások  okairól

Krisztus mondta: ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy 
engem előbb gyűlölt nálatok (Jn 15,18). Különleges aktualitást kapnak ezek 
a szavak ma, amikor sokan szerte a világban össztűz alá vették hazánkat.

Mi ennek a gyűlöletnek az oka? A va-
lódi ok az, hogy hazánk olyan alapvető 
emberi értékek mellé állt oda, amelyeket 
ma sokan lerombolni szeretnének. A ma-
gyar parlament olyan alkotmányt adott az 
országnak, amely Isten nevével kezdődik 
(Preambulum), amely azt állítja, hogy a 
magzat életét védelem illeti meg a fogan-
tatástól kezdve (Szabadság és felelősség 
II), hogy Magyarország védi a házasság 
intézményét mint férfi  és nő között lét-
rejött életszövetséget (Alapvetés L). Az 
alkotmány azt is kijelenti, hogy a család 
a nemzet fennmaradásának alapja, és 
hogy az adó mértékét a gyermeknevelés 
kiadásainak figyelembevételével kell 
megállapítani (Szabadság és felelősség 
XXX). Nyilván sokan vannak a világon, 
akiknek nem tetszik ezeknek az emberi 
alapértékeknek ez a határozott megfo-
galmazása.

Mi több, a magyar kormány átmeneti 
külön adót vetett ki a bankokra. Ez pedig 
természetesen aggodalommal tölti el a 
pénzvilág urait, nehogy a példa ragadós 
legyen.

*

A hazánkat érő támadások oka alap-
vetően ez. Természetesen ezeket az 
okokat nem nevezik néven, helyette 
más, kisebb jelentőségű vádpontokat 
említenek. Az egyik ilyen vádpont az 
egyházakról szóló törvény. Ennek a 
törvénynek az a célja, hogy az ún. busi-
ness egyházaktól megvonja az egyházi 
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MAGYARORSZÁG MEGMOZDULT...                                        (folyt. az 1. oldalról)

Az Olvasó írja... 

Anélkül, hogy most ennek az okait bon-
colgatnák, megállapíthatjuk, hogy divat 
lett Magyarországba belerúgni, világlap 
felületes kommentátorától miniállam 
miniszteréig sokan űzik ezt a sportot. Az 
Európai Parlament múlt szerdai vitája 
pedig valósággal belegázolt a magyar 
néplélekbe (bár aznap mégis jó volt ma-
gyarnak lenni). Ott kellett volna a Ma-
gyarország elmúlt másfél éves átalakítását 
elutasítóknak tagolt beszéddel, érvekkel 
megindokolniuk álláspontjukat. Ám a kri-
tikusoktól csak a gyűlölet lávaömlésére 
futotta, a fortyogó indulatnak pedig arca is 
lett: Cohn-Bendit, Bokros, Verhofstadt… 
A mélypont Barroso hipokrita megjegy-
zése volt: ez a vita nem Magyarország 
ellen, hanem Magyarországért van. Hát 
persze. Szombaton a magyar polgárok 
kritikus tömege jelezte fi nom, úri modor-

ban, hogy ezt másként látja. Kilóg a lóláb, 
emlékszünk, hogyan nézett félre Brüsszel 
Gyurcsány idején, tapasztaljuk, hogyan 
néz félre ma is más országok esetében.

Sajnos azoknak is van igazságuk, 
akik cinikusan azt mondják: attól, hogy 
ennyien vonultak fel a kormány mellett, 
még nem lesz kisebb az adósságunk, 
nem lesz puhább az IMF. De a kormány 
annak tudatában egyezkedhet a pénzügyi 
védőháló feltételeiről, hogy itthon be-
tonkemény, stabil a hátországa. Az ellen-
zék képviselőinek pedig a hangerejükkel a 
félelmüket kell leplezniük: demokratikus 
eszközökkel, önerőből nem tudják meg-
buktatni Orbán Viktort, belpolitikai for-
dulatnak nyoma sincs, a legjobban éppen 
egy előre hozott választástól retteghetnek.
http://mno.hu/vezercikk/magyarorszag-megmoz-
dult-1045394

státuszt. Magyarországon ui., szemben 
nagyon sok európai állammal, az egy-
házi oktatási, egészségügyi és szociális 
intézmények azonos állami fi nanszíro-
zásban részesülnek, mint a hasonló 
állami intézmények, hiszen ugyanolyan 
adófi zető polgárok számára nyújtják a 
nevelés, vagy a gyógyítás szolgálatát. 
Hazánkban ezért számos olyan ál-egyház 
jött létre, amelyeknek a legfőbb célja az 
állami támogatás megszerzése volt. Az új 
egyházi törvény ezen a helyzeten változ-
tat. Pontosabban körülírja a feltételeket, 
amelyek alapján egy közösség elnyerheti 
az egyházi státuszt (legalább ezer tag; 
legalább 20 éves jelenlét az országban 
stb.). Azok a közösségek, amelyek nem 
kapják meg az egyházi státuszt, nyugod-
tan folytathatják a működésüket, csak az 
intézményeik állami fi nanszírozását nem 
fogják megkapni.

Természetesen a magyar parlament és a 
kormány követett el hibákat is a munká-
ja során. Ilyenek voltak a médiatörvény 
egyes - később meg is változtatott - pont-
jai, vagy a jegybanktörvény esetében né-
hány, talán szükségtelen módosítás, amely
támadásokra adott alkalmat. Ugyanígy 
helyesebb lett volna a bankokkal való 

megállapodást a végtörlesztés rendelke-
zéseinek kibocsátása előtt megkötni.

*
A hazánkat érő támadás oka azok az 

alapértékek, amelyeket Magyarország 
jelenleg képvisel. A jelen parlamentnek 
felelősen élnie kellett azzal a kétharma-
dos többséggel, amellyel a választók a 
cselekvésre felhatalmazták. Ezt a nagy 
felelősséget és lehetőséget alázattal, kö-
rültekintéssel kell hordoznia, tettekre 
váltania. A külső támadásokat pedig 
higgadtan, adott esetben kellő ügyesség-
gel kell megpróbálnia kivédeni. Hazánk 
jegybankjának valutatartaléka a jelen 
államadósságunk csaknem felét teszi 
ki, amelyet szükség esetén a jegybank 
fel is fog használni az adósságszolgálat 
fi nanszírozására. Ez azt is jelenti, hogy 
az ország valamennyi ideig ki tud tartani 
ebben az erős ellenszélben is.

Gyakran megtörténik a történelemben, 
hogy ha feltűnik a világosság, akkor meg-
jelenik vele szemben a sötétség hatalma 
is. Kívánom mindannyiunknak, hogy 
legyünk a Világosság fi ai, egy igazabb, 
emberibb világ építői.
(*) Esztergom–budapesti segédpüspök
Magyar Kurír 012.01.12. - Köszönet Becske G.

A HAZÁNKAT ÉRŐ TÁMADÁSOK OKAIRÓL...                        (folyt. az 1. oldalról)

A fáradt miniszterelnök
Orbán Viktor záróbeszédében kivédte az 
Európai Parlamentben elhangzott virulens 
támadásokat személye és a magyar nép 
ellen. Oly sikeresen tette ezt, hogy a baloldali 
Libération brüsszeli tudósítója így címezte 
meg beszámolóját: „Az Európai Parlament 
lebénult Orbán Viktor előtt” (január 20).

Orbán: Erre van szükség 
a sikerhez

Január 19-én a kormányfő a Parla-
mentben elismeréseket adott át nemzet-
közi tanulmányi versenyen eredményt 
elért diákolimpikonoknak. Ezt mondta 
(kivonatosan):

«Magyarországon nagy változások 
vannak. Az a célunk, hogy teljesen meg-
újítsuk az országot, mert úgy hisszük, 
erre van szükség ahhoz, hogy a XXI. 
században erős és sikeres legyen.

«A rendszerváltoztatáskor sokan azt re-
mélték, hogy egy olyan országban élhetik 
majd életüket, ahol nem az ismerősök és a 
kapcsolatok határozzák meg az emberek 
sorsát. Azonban az elmúlt húsz évben a 
régi világ búvópatakként, a legváratla-
nabb pontokon tört felszínre: ott volt a 
gazdasági döntéshozatalban, a médiában, 
az egyetemi katedrán, az élet szinte min-
den területén. Ahelyett, hogy eltűnt vol-
na, behálózta Magyarországot, behálózta 
és gúzsba kötötte a munkakedvet, mind-
azok ambícióit, akik igazi teljesítménnyel 
akartak érvényesülni az életben.

«A megújuló Magyarországon nem az 
összeköttetések és az ügyeskedés, hanem 
csak az igazi teljesítmény számít. Csak az 
számít igazi teljesítménynek, ami mögött 
emberi munka, szorgalom és tudás van. 
Magyarország túl hosszú ideig fordított 
hátat a teljesítménynek és értékelte in-
kább a törtetést és a helyezkedést.

«Minden okunk megvan azt gondol-
ni, hogy önök már sokkal több kedvet 
és ösztönzést éreznek majd az itthon 
maradásra.» 
MTI - http://mno.hu/belfold/orban-csak-az-
igazi-teljesitmeny-szamit-1044743

Kedveseim!
Bizony ránk fér az ima, mert 

ördögi erők szövetkeznek elle-
nünk, de Szűzanya országa vagyunk, nem 
árthat nekünk semmi! Ott voltam én is a 
Békemeneten, és mondhatom, nagyon 
meghatódtam, pedig edzett vagyok. Még 
az is elhangzott, hogy polgárháborút szí-
tanak Amerikából a nemzet megosztására! 
Ma reggel is pl. a Kossuth rádióban egy al-
jas baloldalit szólaltattak meg, aki azt mer-
te mondani, hogy lefi zették az embereket, 
hogy menjenek el szombaton [január 21. 
Szerk.], de amikor megkérdezték tudja-e 
bizonyítani - hát „csak olvasta valahol”! 
Senkit a civil szervezők közül a köz-
médiában nem interjúvoltak meg, csak 
az ellenzéket - és ez a „médiaszabadság 
korlátozása”? Van, aki azt mondja: néhány 
tízezer ember, pedig 1 millióan lehettünk... 
Gondoljátok meg, hogy teljesen tele volt 
a Kossuth tér és az Oktogon között, tehát 
a Nagykörútnál volt a vége még 6 órakor 
is, 4-től 7-ig vonultak teljes útszélesség-
ben a Hősök terétől az emberek némán, 
mécsesekkel, fáklyákkal, egy táltos-dob 
kíséretében. Tábla is sok volt: „Szívvel-
lélekkel”, és „Nem leszünk gyarmat” 
- angolul is, hogy értsék… Egy táblát ol-
vasott fel a szervező Demokrata: az IMF, 
EU és USA hány éves, és Magyarország?: 
1115! Még Árpádsávos zászló semigen 
volt, csak magyar.

A rendőrség nyilatkozatát csak szalag-
címben lehetett olvasni: emberemlékezet 
óta ennyi ember nem gyűlt össze. Némán, 
csöndben, méltósággal, kisgyerekekkel. 
Tény, hogy inkább 50 év felettiek és sok 
egyedül levő idős asszony volt, de sok ba-
ráti házaspár együtt. És mindenki segített 
a másiknak, türelmesen vártuk hazafelé a 
villamost. Nem volt semmi hangoskodás, 
semmi. Én azt gondoltam először, nem 
megyek el a Kossuth térig, mert tudtam: 
ennyi ember nem fér el ott, de maguk az 
emberek továbbvonultak, irányítás nélkül, 
aztán mondta is a szervező, hogy a Szózat 
után menjenek békével, büszkeséggel haza 
és engedjenek helyet az érkezőknek. Mel-
lettem egy úriember azt kérdezte, merre 
van a Nyugati pályaudvar, mert Szegedről 
jöttek, mellette Kecskemétről… De jöttek 
az egész Kárpát-medencéből! 

Azt kell mondanom, egész különös! 
Senki politikus nem volt ott, semmi be-
széd, csak Dobó István esküjét énekelte 
egy nyíregyházi csoport és a Szózatot éne-
keltük el meg a székely himnuszt. Amikor 
a kivilágított Bazilika mellett mentünk 
teljes szélességben a Bajcsyn, ösztönösen 
is imádkoztam az országért. 

dr. Buzna Margit építészmérnök, 
Budapest

-----------
Drága barátaim!

Szerencsésnek tartom magam, hogy 
ezekben az időkben élek és részt vehet-
tem Magyarország felemelkedéséért, tisz-
tulásáért tartott budapesti Békemeneten.

Még egyik nap Csíkpálfalván megpu-
coltam a juhaim körmeit, másnap a Ma-
gyar Parlament előtt énekeltem sok ma-
gyar testvérrel közösen a Magyar és a 
Székely himnuszt. Éreztük, hogy Itthon 
vagyunk, és a helyünkön.

Istentől való érzések voltak, amikor és 
ahogyan a maroknyi székely sereget sírva 
„ISTEN HOZOTT TITEKET“ fogadták 
az anyaországi testvérek. Öleltek, csókol-
tak minket „de jó, hogy itt vagytok, haza 
jöttetek”, mindenki sírt örömében, hogy 
együtt vagyunk. Történelmi és felemelő 
EGYEDI esemény volt, nincs az a méltó 
szó, ami ezeket a pillanatokat leírhatná! 
Csak átélni, megélni lehet és érdemes. 
Hálás vagyok Istennek, hogy megérhet-
tem és a helyemen lehettem.

Isten áldja a magyar Nemzetet, és le-
gyen igazi béke a Földön!

Ferencz Levente, Székelyföld
-----------

(Levélrészlet):
… Én nem tudom felmérni, hogy 

hányan lehettünk, mert ameddig a szem 
ellátott, csak ember és zászló és fák-
lya látszott. A rendőrök hihetetlenül 
kulturáltak, segítőkészek voltak. Volt, 
aki elbotlott, elesett, s azonnal többen 
ugrottak a segítségére. Volt, aki idős kora 
miatt kiállt a menetből pihenni, és amíg 
ki tudott a szélre jutni, addig mindenki 
megállt mögötte. Hihetetlenül fi gyeltek 
az emberek egymásra, vigyázták egymást. 
Voltak egész pici gyerekekkel. A gyerekek 
olyan békességben viselték az utat, hogy 
öröm volt látni. Igen, jó volt ott lenni. Az 
a helyzet, hogy aki ebben is a különböző 
kifogásokat keresi, aki ebben a tegnapi 
napban is az amúgy ott még árnyékában 
sem érzékelhető ördögöt kergeti, az vagy 
nem normális, vagy nem magyar.

Az egész úton valami fantasztikus bol-
dogság ragyogott az emberek arcán. Ez 
nem pártdemonstráció volt, gyerekek, ez 
a magyar nemzet egységfelmutatása volt. 
Amikor mi elérkeztünk az Országház 
közelébe, a kivilágított tér, az Országház 
fölött „aranyszínű” (ezt a fényhatás tette) 
galambok keringtek egy jó darabig...

Szóval, nekem mondhat bárki bármit, én 
ott voltam egy barátunkkal együtt, és soha 
nem bánom meg, hogy ott voltam. Még 
egyszer hangsúlyozom: mindegy, hogy 
ki szervezte, mindegy, minek képzelték 
a szervezők az egészet, ez egy büszke, 
boldog, hatalmas erőt adó, abszolút békés, 
kulturált menet volt. Ebben erő volt, nem 
is akármekkora. Találkoztam olyanokkal 
is, akikkel korábban nézeteltéréseim vol-
tak, és úgy üdvözöltük egymást, olyan 
szeretettel, mintha mi sem történt volna 
soha közöttünk. És tudjátok, ez a lényeg! 
Ide kellene végre eljutni, hogy Isten arcát 
lássuk, tiszteljük, szeressük mindany-
nyiunkban. Tegnap ez történt. Legalábbis 
velem.

Isten áldjon Benneteket!
Nirschné Henn Edith, Budapest

Gondolatok:
- A Békemenet, bár jelké-

pes esemény, valós eredményt érhet el. 
Egy ilyen rendezvénynek a közösségépí-
tésben is komoly szerepe van. Az elmúlt 
évtizedekben rengeteg tüntetésen vettem 
részt, és tapasztalatból mondhatom, a 
közös célért való kiállás összekovácsolja 
az embereket.

- A Békemenet célja felhívni a világ és a 
kormány fi gyelmét arra, hogy jobban oda 
kell fi gyelni a magyar népre. Úgy érzem, 
jó ideje hiányzik, hogy a fontos döntések 
előtt a kormányzat kikérje az emberek 
véleményét, és megfelelően tájékoztassa 
őket. Fontosnak tartom továbbá, hogy 
arra buzdítsuk a külföldön élő rokonokat 
és barátokat, leplezzék le a hazugságokat, 
amelyeket az ottani sajtó ír hazánkról! 

Czakó Gábor. (CSOA)
-----------
(…) Azért határoztam el, hogy csatla-

kozom a szombati Békemenethez, mert 
komolyan aggódom a magyar népért, 
a magyar emberek jövőjéért. Ezzel a 
megmozdulással a legfőbb célunk, hogy 
mindenki számára egyértelműsítsük, 
igenis hajlandók vagyunk tenni az or-
szágunkért.

A hazáért való tenni akarást jelképezi 
a menet, amely egyben kiállás az Orbán-
kormány mellett is. Nagy vonalakban 
egyetértek a kormány intézkedéseivel, 
mert világosan látszik, hogy minden ere-
jével próbál javítani az emberek sorsán. 
Sajnos ma Magyarországon irracionális 
síkon történnek a dolgok. Hogy csak egy 
példát emeljek ki, tarthatatlan, ahogy a 
külföldi bankok a magyar nép munká-
ján akarnak meggazdagodni. Ez ellen 
tenni kell! Úgy gondolom, részünkről 
minimális áldozat, hogy részt vettünk egy 
ilyen eseményen, és ha mással nem, hát 
jelenlétünkkel kifejeztük az akaratunkat. 
Hozzáteszem, én hiszek Isten segítsé-
gében, ezért a békés menet számomra 
néma ima, amelyben megmaradásáért 
könyörgött a nép. S mivel az ima mindig 
meghallgatásra talál, egyszerűen nem 
lehet eredménytelen. 

Prof. Papp Lajos szívsebész
-----------

2012. január 21

„Szemétbe 
a

 kommunizmust!”
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Varga Domokos György: 
Costa Concordia az élet...

Nyilván nem ok nélkül jutottam erre a 
felismerésre, ám ha már így történt, illik 
megmagyaráznom. Mitől tűnhet nekem 
bármiképpen is olyannak a mai élet, mint 
a Costa Concordia luxushajó sorsa?

E hajóról jószerivel mindenki tudja, 
hogy nemrég zátonyra futott és felborult. 
Nem borult fel teljesen, csupán erőtelje-
sen megdőlt, nem azonnal, hanem fokoza-
tosan, csakhogy a pánik így is viszonylag 
bőségesen szedte az áldozatait, már ami 
a sebesültek és halottak számát illeti. Az 
efféle balesetekről nem szokásunk hírt 
adni csak azért, hogy pár percig vagy 
másodpercig izgalom fogja el a kedves 
Olvasót, aztán ne történjék az égvilágon 
semmi… Nem fecséreljük effélékre sem a 
csekélyke időnket, sem az energiánkat. 

Ebben a friss történetben ui. volt egy 
olyan mozzanat, amely kiemeli esetünket 
az összes hasonló közül. Mióta az esze-
met tudom, az emberiség áthághatatlan 
parancsaként él bennem, hogy balesetnél 
- katasztrófánál - a kapitány hagyhatja el 
utolsónak a hajót. A Costa Concordia ka-
pitánya azonban megszegte ezt az írott és 
íratlan szabályt. A híradások szerint a parti 
őrség parancsnokának kellett biztatnia, 
hogy sürgősen térjen vissza. 

Nos, ebben a világban nyilvánvalóan 
nagyon el van rontva valami, ha egy sok-
emeletes luxushajó kapitányi, parancs-
noki posztjára ilyen gyáva, gerinctelen 
emberek kerülhetnek. Nyilvánvalóan ezer 
másik szempontból kiválóan alkalmas volt 
arra, hogy ebbe a pozícióba kerüljön, bizo-
nyára sok nyelven beszél, ügyesen forog 
a módosabbak társaságában, nincsenek 
különösebb - a politikailag helyénvaló-
tól eltérő, netán „szélsőséges” - nézetei, 
s az is majdnem biztos, hogy tucatnyi 
olyan személyiségtesztnek vetették alá, 
amelyek igazolták a felettesei, megbízói 
iránti lojalitását; ám olyannak alighanem 
egyszer sem, amely kibuktatta volna, hogy 
egyszerűen és végzetesen: gyáva.

Nos - miért, miért nem - hasonló él-
ményt éltem át az elmúlt években és az 
elmúlt napokban az Egyesült Államokkal 
és az Európai Unióval kapcsolatban. Pa-
rancsnokaik már zátonyra futtatták a rájuk 
bízott hajót, még fel nem borult ugyan, de 
már erőteljesen megdőlt, ők pedig gyáván 
mentik a bőrüket: a magasságos pénzha-
talom utasításait követik, s nem a démosz 
akaratát. Ahol csak lehet, felülírják az 
amúgy is tengődő demokráciák maradék 
demokratizmusát. A magukfajtákat, a 
hasonszőrűeket, a bennfenteseket mentik 
még mindig, nem a rájuk bízott népet s 
szövetséget. 

S ehhez szintén gátlás nélkül haszno-
sítják a médiahatalmak féktelen hazug-
ságait, torzításait, akár egy olyan kis 
ország ellenében is, mint éppen Magyar-
ország...

*
Costa Concordia az élet...

Csakhogy a Costa Concordia történeté-
nek van még egy másik, mondhatni átelle-
nes mozzanata, amelyről médiaszerte elég 
keveset szóltak. A Vatikáni Rádió számolt 
be arról, hogy a szerencsétlenül járt hajó 
utasainak megmentéséért, ellátásáért a 
környékbeli falu egésze egy emberként, 
magát és javait önzetlen áldozva mozdult 
meg. S a nagyszabású segíteniakarás 
élére a helyi plébános állt oda legfőbb 
szervezőerőként, templomát is az ügy 
szolgálatába állítva. 

Ez is Costa Concordia-élet. De rá is le-
hetne rögtön vágni: mióta világ a világ. 
A jó örök harca a gonosszal. Vannak, 
akik felelőtlenül zátonyra futtatják az 
életeket, s vannak, akik embertársaik ki- 
és megmentésén fáradoznak. Csakhogy 
éppen azt igyekeznék igazolni, hogy az 
állandóságok ellenére mégis van változás, 
mégis van elmozdulás.

Úgy tűnik például, hogy Magyarország-
nak most nem egy ijedős, nem egy meg-

futamodós kapitánya akadt, hanem egy 
olyan, aki képes az elődjei és uraik által 
zátonyra futtatott, dülöngélő hajón ügye-
sen egyensúlyozni, képes a nagyhangú 
parancsosztogatókat - hovatovább a saját 
szólamaik visszafordításával - valame-
lyest féken tartani, s végre nemcsak rajtuk 
tartani szemét, hanem a megmentendő 
utasokon is. Akik a 2012. január 21-i Nagy 
Meneteléssel vissza is üzentek rögtön, 
hogy tebenned bízunk...

Persze a nagyok kártyájába nehéz be-
lelátni, tehát egyelőre ki-ki leginkább 
a szívével láthatja és hiheti, hogy a mi 
kapitányunk más, mint a többiek. Nem is 
mernék változásokról elmélkedni, ha nem 
látnék innen, békanézőpontból is biztató 
jeleket. Hamarjában végig is szaladok 
néhányon: 
- Új fejlemények tapasztalhatók a devi-

zahitelesek dolgában: egyre több ügyész, 
bíró, hivatalnok akad, aki a jó nép érdekeit 
elébe helyezi a pénzhatalmi tényezők csal-
fa szándékának... 
- Friss hír, hogy Budaházy Györgynek és 

vádlott-társainak - akiket (az igazi terro-
risták helyett) alaptalanul terrorizmussal 
vádolnak - napi két óra „szabad időt” en-
gedélyezett a bíróság. 
- A versenybíróság súlyosan elmarasztalt 

néhány olyan világhálós ingatlanközvetí-
tőt, akik sanda szerződésekkel próbálták 
megakadályozni, hogy gyanútlan hirdetőik 
kiszállhassanak a korábbi megbízásukból. 
- S most egy látszólag magánügy követ-

kezik, ám nagyon is ebbe a - reménykeltő, 
biztató - körbe tartozik, hiszen éppen a 
változások üdítő szelét igyekszem befogni 
közös vitorlánkba. Nos, hetekig hadakoz-
tam az egyik nevezetes gázszolgáltatóval, 
ui. számolatlanul küldözgette a számlákat 
és a fi zetési felszólításokat, összességé-
ben többszázezer forint értékben. Én pedig 
hol ordibálva, hol hullanyugodtan, hol 
szóban, hol írásban próbáltam megértetni 
a munkatársakkal, hogy édesanyámék 
egykori, eladófélben lévő lakásában senki 
nem lakik, a gázóra le lett cserélve, azóta 
is nullán áll, a legkülönfélébb óraállá-
sokra hivatkozó számláik minden alapot 
nélkülöznek, ha nem hiszik, jöjjenek 
ki, győződjenek meg a saját szemükkel. 
Egyik ügyintézőjük sűrűn hajtogatta, hogy 
„értsen meg, uram”, „maga nem hallgat 
meg engem”, mire én próbáltam megér-
tetni vele, hogy ideje lenne végre Önnek 
és Önöknek meghallgatniuk engem, s 
habár nagyon szeretném végre kifi zetni 
a tartozásom, csakis akkor fizetek, ha 
a tényleges gázfogyasztásról küldenek 
számlát, az összes többit pedig egytől-
egyig visszavonják. - És, tisztelt Olvasó, 
lőn! A minap megkaptam a számlát a 
hétezervalahány forintról, s az értesítést, 
hogy 0 köbméternek tekintik az óracsere 
utáni fogyasztást. Vagyis éppen annyinak, 
amennyit valóban fogyasztottam. 

Vezér-Szörényi László a vele készült té-
vébeszélgetésben mondta: „A legnagyobb 
szerep a népre várna”. A minapi - január 
21-i - nagy menetelés, a többszázezernyi 
tiltakozó ember láttán akár meg is nyu-
godhatnánk, hogy itt aztán van bőven 
változtatást óhajtó ember, s az új kapitány 
zászlaja alatt úgy megy majd minden, 
mint a karikacsapás. Kétségkívül nagy 
eredmény, hogy legalább a felismerésig 
ily sokan eljutottak már: a pénzügyi 
globálhatalmat vagy más, idegen érde-
keket szolgáló lakájokkal semmire nem 
megyünk. Ám a fi lm arra is fi gyelmez-
tet, hogy a napi tényleges - változtatást 
előidéző - erőfeszítéseink nélkül semmire 
nem jutunk. Mondhatnám, egy kellemes, 
langyos téli délután a nyájmelegben sé-

tálgatni nem nagy kunszt, a kunszt csak 
ezután jön. Egyrészt hétköznapi kis hely-
zeteinkben nem hagyni többé, hogy palira 
vegyenek bennünket; másrészt ugyancsak 
a magunk kis helyén el kell kezdenünk a 
magunk új, élhető életét építeni. 

Nem kétséges, hogy egyhamar nem 
lesz belőle luxuskörülményeket nyújtó 
óceánjáró. De legalább elhagyhatjuk a zá-
tonyt, s kis hajóinkkal oda vitorlázhatunk, 
ahova nekünk tetszik. Nem hátat fordítva 
a világnak, mert az bajos volna. Nem el-
lenségeket keresve, mert azokból úgyis 
van elég; inkább barátokat, küzdőtársakat 
szerezve, minél többet. 

S akkor majd végre elmondhatjuk: erre-
felé már nem Costa Concordia az élet...
(Forrás http://www.szilajcsiko.hu/magyarido#! 
012.01.23 Tisztelt Olvasó rovatgazda)

Saáry Éva (Lugano):
VAN-E REMÉNY?

- Magyarország 2012 - (*)
Sohasem akartam elfogadni a többek 

által megfogalmazott és hirdetett össze-
esküvés-elméletet. Mindig tiltakoztam 
ellene, de most - a jelek ijesztő szaporo-
dásával - kezd bennem is feltámadni a 
gyanú, hogy valakik, valahol, valamiért 
gyarmati sorba szándékoznak taposni, 
végromlásba akarják taszítani a magyar-
ságot.

Orbán Viktor, ez a rendkívül tehetséges, 
karizmatikus politikus - noha korántsem 
tökéletes és munkatársai sem hibátlanok 
- óriási erőfeszítést tesz az ország erkölcsi 
és anyagi felemelésére. Persze, csoda nem 
lesz, mert nagyon is „objektív nehézsé-
gekkel” kell megküzdenie.
- Az első a globális gazdasági válság, 

amelynek hazai lecsapódása a tömeges 
elszegényedés. 
- Második az immár félelmetes mérete-

ket öltő népvándorlás (Európában főleg 
a muzulmánok áradata, de más idegen, 
destruktív elemek megjelenése is veszé-
lyezteti a biztonságot és a demográfi ai 
egyensúlyt). 
- Harmadik az emberek ostobasága és 

rosszindulata. 
- Negyedik végül is (s itt vissza kell tér-

nem a fent említett összeesküvés-elmé-
letre) a részben hazulról sugallt és táv-
irányított nemzetközi piszkálódás. (Még 
Hillary Clinton is arra vetemedett, hogy 
levelet írjon a magyar miniszterelnöknek 
olyan ügyben, amelyhez semmi köze!) 
Ez utóbbi hátterében természetesen a 
pénzvilág kapzsisága és mesterkedése áll: 
spekuláció, zsarolás.

*
Az év elejét az új alkotmány életbe 

lépése jellemezte. Nagy ünnepséget 
rendeztek ebből az alkalomból az Ope-
raházban, amelynek hangulatát azonban 
megrontották az épületet körülcsapkodó 
tüntetések hullámai. Egy kétharmados 
többséggel, demokratikusan megválasz-
tott kormány intézkedéseit azonban ne-
hezen lehet megkérdőjelezni. Azt sem hi-
szem, hogy a „feszítsd meg”-et kiáltozók 
közül valamennyien olvasták volna az 
alaptörvény szövegét. A józan ész pedig 
arra fi gyelmeztet, hogy az ország népe 
egy bárkában utazik, s ha az elsüllyed, 
pártállásra való tekintet nélkül mindenki 
bele fog fulladni a szennyes vízbe.

Főleg a jegybank-törvény korbácsolta 
fel a (nemzetközi) kedélyeket. Lényege 
a pénzintézetek hatalmának korlátozása, 
ellenőrzése (megadóztatása). Ehhez jön 
az adatvédelmi rendezés (ami érthetet-
len), s a bírák korai nyugdíjazása (a régi, 
kommunista jogászok kiszűrése).

Némelyeknek (főleg az érintetteknek) 
az sem tetszik, hogy az 56 utáni megtorlá-
sokat „emberiség ellenes bűntetteknek” 
nyilvánították, amelyek nem avulnak el. 
A hóhérokat felelősségre lehet vonni. Az 
utódpárt, az MSZP szerepe is vita tárgyát 
képezi! Viszont, a Gyurcsány-kormány 
tevékenységét nem szabad bírálni. (Ez 
hallgatólagosan benne van a megegyezé-
si paktumban.)

Sok más közt, létezik egy egyházügyi 

törvény is. Kiindulópont-
ként 14, immár hosszú 
ideje létező felekezetet ismertek el, de 
ezek köre fokozatosan bővül.

*
Az ország gazdasága a „padlón” hever. 

Ilyen helyzetet még sohasem láttam, s 
nem tudom elhessegetni a gondolatot, 
hogy ennek létrejöttéért, az előző kormány 
nyolcéves garázdálkodásán s Orbánék 
esetleges „hozzá nem értésén” (?) kívül, 
világerők is felelősek. Olyan ez, mint 
mikor valakit belelöknek a mély vízbe, 
s látván, hogy már fuldoklik, bizonyos 
feltételek mellett (!) hajlandók csak ki-
menteni. A nemzetközi valutaalappal 
folytatott tárgyalások ilyenek. A kegyesen 
adandó hitelek ellenében, keresztény-
nemzeti elvek feladását követelik. Tud-
ják, hogy nincs választás, mert teljes csőd 
fenyeget. A tömegközlekedési eszközöket 
legfeljebb egy hónapig lehet működtetni, 
a MALÉV végveszélyben. A városkép is 
lehangoló; még a belvárosban sincsen élet, 
egymást érik az üres, „kiadó” üzlethelyi-
ségek. A közoktatás, a kultúra reménytelen 
helyzetéről nem is érdemes szót ejteni.

A népesedési mutatók katasztrofálisak 
(immár visszafordíthatatlan a magyarság 
fogyása), s állandó eszmecsere folyik az 
idegenek elismeréséről, befogadásáról.

Az orvosok elégedetlenkedése és nyu-
gatra vándorlása nagy gond elé állítja az 
egészségügyet, s bár a miniszterelnök meg-
ígérte, hogy „senki sem marad ellátatla-
nul”, a gyakorlati megoldások kétségesek.

Civil mozgalom indult „mentsük meg 
a férfi akat”-jelszóval, mert a hímnemű 
lakosság 40%-a (ötből kettő!) nem éri 
meg a 65 életévet. Ez messze elmarad a 
nyugati átlag mögött.

Megalakult a „Diaszpóra Tanács” (l. 
AMH 2012.jan.-febr.sz.) Ez lenne hivatott 
a határokon kívül élők megtartására, 
átmentésére. Noha most már a környező 
országokban mindenki kiválthatja a ma-
gyar útlevelet, sok helyen nehézségeket 
támasztanak. A Felvidéken nem egy 
esetben megvonták a szlovák állampol-
gárságot, Szerbiában, Romániában durva 
bántalmazások is előfordulnak.

És a nyugatiak? Kíváncsi vagyok, mikor 
kapják meg a szavazati jogot, és mikor 
kezdik el az emigráció több évtizedes, 
áldozatos munkájának a felmérését. Saj-
nos, sokan meghaltak már, akik ebben 
- hozzáértően - közreműködhettek volna. 
A hazaiak pedig gyakran tájékozatlanok, 
gyakran részrehajlók, ami főleg a nemze-
tiek kirekesztésében nyilvánul meg. A bal-
oldaliakat, a liberálisokat, az egykori kolla-
boránsokat mindenütt előnyben részesítik.

*
Ilyen szomorú beszámolót még sohasem 

írtam. Az ország a teljes összeomlás álla-
potában van, s úgy a hazai ellenzék, mint 
a nyugati média, a pénzügyi szakemberek 
és intézmények mindent elkövetnek, hogy 
ebben a nehéz helyzetben a magyar tár-
gyalófeleket eszmei-erkölcsi engedmé-
nyekre kényszerítsék. Orbán Viktort és hí-
veit (akik pedig, mindenek ellenére, most 
is a többséget alkotják), szinte fi zikailag 
akarják megsemmisíteni.

Van-e remény?
Nem tudom. Nem tudom.

*
Végkonklúzióként talán annyit, hogy 

a hazai és a külföldi magyarság körében 
óriási a felháborodás a magyarellenes, 
rasszista (?) megnyilvánulásokkal kap-
csolatban. (Százával kapom, elektronikus 
postán is, a teljesen egybehangzó véle-
ményeket.)

A tömeglélektan ismeretében feltéte-
lezhető, hogy a szigorú szankciók és igaz-
ságtalan követelések öntudatra ébresztik, 
összefogásra késztetik népünket (a fi a-
talság esetleges dac-reakciói sem elha-
nyagolhatóak), és a FIDESZ-nek újabb 
híveket szereznek.
(*) [Szerk.megj.: A cikk keletkezési dátuma 2012. 
január 18.]
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Gondolatok...

Bartusz Réka (Felvidék):
Az önfejűség ára

Senkinek sem kerülhette el a fi gyelmét 
az elmúlt hetek, hónapok rosszindulatú és 
minősíthetetlen támadássorozata Magyar-
ország, új alkotmánya, továbbá miniszter-
elnöke, Orbán Viktor és végeredményben 
közvetve a magyar nép ellen is. 

Sok gondolat kavargott az ember fejé-
ben, hogy mi ez, mi történik itt? 

Egyszerre ellenséges vadidegennek 
éreztük a Magyarország körül élő szom-
széd és nyugat-európai nemzeteket. Nem 
vagyunk rokonai se a germánoknak, se 
a szlávoknak, se a latinoknak... talán 
ez a bajuk velünk? Felháborodtunk, u-
gyanakkor fájdalmas volt minden, amit 
olvashattunk, de innen a távolból eleinte 
csak tehetetlenül nézegettük a rengeteg 
beérkező drótpostát.

*
Ahogy megszületett az Orbán-kormány 

alatt Magyarország új alkotmánya, meg-
indult a hisztéria. Magyarországon is - az 
ellenzéki pártoknál - és külföldön is. „A 
fi gyelmetlen olvasók nem vették észre, 
hogy a médiatörvény eredeti szövegében 
egyetlen olyan paragrafus sem szerepel, 
amely ne lett volna jelen valamelyik EU-s
tagállam hasonló törvényében” - írja a 
Svédországi Magyar Országos Szövet-
ségnek elnöke, Bihari Szabolcs. 

Miközben külföldön aggódva olvassuk 
a dolgokat, Magyarországon nagyszerű 
dolgok történnek. Képek futnak be az in-
terneten egy hatalmas tüntető felvonulás-
ról, a fáklyás „békemenetről” Budapesten 
(l. 1.o.). Félmillió vagy talán még több 
ember is vonult ki az utcára a kormányt 

támogatni. „A tüntetés azt üzeni, hogy a 
kormány nincs egyedül” - írták. 

Biztos az Olvasó is látta a fényképeket 
a zsúfolt utcákról, terekről. Az Országház 
előtti téren hangszóróval kérték a menet 
elejét, hogy menjenek tovább, hogy a 
menet vége is helyet kapjon... Sajnos 
már nem áll előttem Budapest térképe, 
így nem tudom pontosan megmondani az 
utcák, terek neveit, amelyeken áthaladt a 
hatalmas tömeg, és ahova kérték, hogy 
menjen tovább a menet eleje. 

Jobban nem lehetett volna bemutatni 
önmaguknak és az egész érdeklődő világ-
nak, hogy a magyar nép Orbán Viktor és 
kormánya mellett áll. Sajnos a külföldi 
ellenséges sajtó ezt majdnem tökéletesen 
elhallgatta.

Aztán, lassan, ahogy teltek-múltak a 
napok, hetek, alábbhagytak a kritikák, 
rágalmazások. Megjelent a szimpátia, 
az egyetértés - talán a legváratlanabb 
helyekről. 

Például a szlovének: „Mi is olyan 
alkotmányt akarunk, mint a magyarok új 
alkotmánya, Bravo madjari!”- írják.

Egy skót újság az alkotmányt „...a ha-
gyományos értékek, a nemzeti öntudat és 
a szabadságtisztelet ékkövének” tartja. 
Majd továbbmegy: „Az új magyar alkot-
mány üdítő kivétel a 21. század erkölcsi 
sivatagában (…) egy civilizált nemzet szel-
lemi terméke (...) amikor az EU, az ENSZ, 
a baloldali kommentátorok, Hillary Clin-
ton és mások együttes támadást indítanak, 
az elég jól jelzi, hogy valaki, valahol 
különlegeset alkotott (...) egyre többen 
felfi gyelnek (...) az alkotmány megemlíti 
az Istent (…) az új magyar alaptörvényben 
Istennek központi szerep jut (...).

És így tovább.
„Mindez Európa gyógyulása felé ve-

zet?” - elmélkedik valaki.
Elismerő nyílt levelet írt több mint száz 

lengyel értelmiségi.
De olvashattuk a Svédországi Magyarok 

Országos Szövetségének az írásában: „...
véleményünk, hogy a megfogalmazott 
bírálatok nagyon sok esetben nem meg-
alapozottak, és az említett törvény pontos 
szövegének ismerete nélkül születtek...” 
Aláíró: Bihari Szabolcs, elnök.

*
Hogy most már itt tartunk, vajon kezd-

hetünk megnyugodni? Orbán Viktornak 
van ugyan otthoni ellenzéke, de mégis 
Magyarország „legnépszerűbb politiku-
sának” tartják sokan. „A globalizáció 
segíti egyesíteni a magyar nemzetet” 
- mondta Orbán még novemberben. De a 
legfontosabb, hogy nem gyalázzák többet 
országunkat. 

Kisvártatva meg is születtek a különbö-
ző országokból a külföldi magyarság állás-
foglalásai is. Természetesen a mienké, 
a LAMOSZSZ-é is, mégpedig, ha jól 
értettem, az Argentínai Magyar Hírlap 
főszerkesztője, Haynalné Kesserű Zsuzsó 
tollából származik a LAMOSZSZ nyilat-
kozata a dél-amerikai magyarok nevében:

„A fentiek figyelembe 
vételével, kimondjuk szo-
lidaritásvállalásunkat a magyar nemzet 
mellett. Kívánjuk Magyarország irányítói-
nak a támadások kivédésében a mielőbbi 
teljes erkölcsi sikert.“ 

Köszönjük a LAMOSZSZ vezetőjének, 
Kunckelné Ildikónak, hogy mindent, amit 
megkapott ebből a témakörből rögtön 
szétküldött mindnyájunknak, hogy elol-
vashassuk és véleményt alkothassunk. 
Lehet, hogy még befutnak máshonnan is 
hasonló remek írások, de lapzártáig ezeket 
kaptam meg. 

*
Búcsúzóul átváltok egy másik, de ér-

dekes témára. Íme néhány érdekes adat, 
összehasonlításra: 

- Ausztria külföldi adóssága 750 mil-
liárd dollár. Minden osztrák polgárra jut 
90.000 dollár.  

- Magyarország külföldi adóssága 150 
milliárd, személyenként 15.000 dollár. 
Az elemzés folytatódik sok országnak 
adatai összevetésével, és ezekből kiderül, 
hogy Magyarország messze nem áll a 
legrosszabbul.

Gondolom, az Olvasók közül sokan 
megkapták ugyanezt az anyagot. Nem 
szándékom untatni őket adatok megis-
mételésével, de valahogy úgy van, hogy 
sokunkat mindez annyira megtölt, hogy 
képtelenek vagyunk másra gondolni, más-
sal foglalkozni. Ezt tükrözi az újságunk 
jelen száma is. Várjuk a folytatást…

Most, hogy már hivatalo-
san is elkezdődött az előre-
hozott választások (március 

10. Szerk.) kampánya, a fővárosban, 
Pozsonyban egyre több helyen szúrják a 
szemem a hatalmas táblákon lévő buzdí-
tó szavak, szövegek: „Megbízhatóság“ 
(Most-Híd), „Együtt megcsináljuk“ 
(SDKÚ)... Először csak nevettem, utána 
kissé értetlenül bámultam. Bizalom? 
Sok embernél pont a bizalom veszett 
el, amikor megbuktatták a kormányt. 
Csapatmunka? Milyen, amikor az egyik 
párt dacból, büszkeségből, önfejűségből 
veszni hagyja másfél év munkáját, nem 
lát túl az orra hegyén?

Számomra valahogy ezek a jelszavak 
távol állnak a valóságtól, nem fedik a 
történteket. 

*
Mi is történt egészen pontosan? 
Minden akkor kezdődött, amikor a 

görögök először úgymond „becsődöltek” 
(és ezt tényként kezelte minden komoly 
elemző). Mivel uniós tagország, ezért 
segíteni kell nekik. Ezzel nincs is semmi 
gond, hisz egyfajta közösséget alkotunk, 
segítünk egymáson. Brüsszel sokadjára 
is úgy döntött, hogy kölcsönt adnak Gö-
rögországnak. Már szinte mindegyik tag-
állam aláírta a szerződést, csak Szlovákia 
utasította ezt el. Nem tudták aláírni, ui. a 
parlamentben képtelenek voltak megsza-
vazni a jóváhagyó határozatot. Az egyik 
kormánypárt, a SaS (Szabadság és Szoli-
daritás) nem volt hajlandó beleegyezni, 
mert ez ellentmondott volna az emberek-
nek tett ígéretüknek (nem fi nanszírozzuk 

a „lusta” görögöket). Hosszú hónapokig 
folyt a vita, felkérések, felszólítások, de 
csak kötötték az ebet a karóhoz. Sok lai-
kus találgatta, vajon milyen taktikázások 
folynak a háttérben, mire jó ez a SaS-nek, 
hisz úgyis alá fogják írni a szerződést, alá 
kell írniuk, mivel mi is az Európai Unió 
euróövezetéhez tartozunk, és mi lesz, ha 
netán egyszer nekünk lesz szükségünk a 
görögökre, vagy más ország segítségére? 
De csak továbbra sem szavazták meg, 
nem írták alá. 

Aztán eljött a szavazás napja. A SaS 
együtt a Fico-féle Smer (Irány) populista 
párttal megbuktatta a Radičová kormányt, 
mivel nem szavazott neki bizalmat (saját 
kormányának). Tulajdonképpen nem lett 
volna semmi gond, ha Iveta Radičová 
kormányfő nem kér egyszerre bizalmi 
szavazást is. Így többségbe kerültek a nem 
válaszok - és megbukott a kormány. 

Ez a tett felért egy öngyilkossággal!
Fico ezek után jót röhögött a markába: 

az emberek többsége átállt az ő oldalára. 
Most úgy lép fel mint „az igaz ember“, aki 
előre megjósolta a történéseket. A válasz-
tásokig ideiglenesen megmarad a kormány 
- igaz, minden kompetencia nélkül. Az 
előrejelzések azt mutatják, hogy Fico és 
pártja fölényes győzelmet arat, akár egye-
dül is képes lesz kormányt alakítani. Ha 
ez bekövetkezik, a másféléves fellélegzés 
után újra jönnek az új abszurd törvények, 
az elnyomás, a kirekesztés. Csak remélni 
tudjuk, hogy nem ez fog bekövetkezni, és 
bízunk abban, hogy lesz magyar képvise-
let is a parlamentben. De persze ez me-
gint csak rajtunk, embereken fog múlni!

Vélemény  
Kellner Dénes:     Pergőtűzben

Érdekes, hogy ez a kis ország
Milyen fontos lett egyszerre csak:

A nagyhatalmú vi lágsajtó
Minden kis hírre menten lecsap
Elég egy szó egy jogszabályban

Hogy máris fúj ják a riadót,
S versenyt aggódnak vi lágszerte

Az újságok és a híradók
Sötét színekkel festik égre

Vad rémképét a joghalálnak,
S rettegnek tőlünk azok, akik

A térképen meg sem találnak...
Kardot rántanak jogainkért

És félt ik a demokráciát,
S azt hiszik, hogy a sanda szándék

A sorok között nem látszik át
De hát milyen égbekiáltó

Szörnyű dolgok lehetnek, melyek
Európa nagy Parlamentjében
Parázs vitákat gerjesztenek?

Nos, elég egy vélemény, melynek
Kicsinyes bosszú az indoka,

S máris szitkokat szórnak arra,
Amit el sem olvastak soha.

Mert a tényekkel nem törődnek,
Nem fontolgatják az érveket,
Ahhoz, hogy durván elítél jék
Csak rá kell  sütni a bélyeget.

És egy sor olyan jogszabályról
Harsognak ádáz dörgedelmet,
Melyek tucatnyi másik ország

Törvényeiben szerepelnek,

Akiknél van sok jogtalanság,
Mely valóban szót érdemelne,
De rájuk sajnos, nem terjed ki
E nagy urak éber f igyelme...

Csak épp az nem hangzik el sehol,
Ami az egészben a lényeg:
Hogy a busás profitot félt ik
A mil l iárdos bankvezérek

Mert hogy egy ország mást akarjon,
Mint amit ők diktálnak neki,
S lerázza a jármot nyakáról:

Ezt az ő Rendjük nem tűrheti!
Bár a probléma nem mi vagyunk,

Az jelenti a gondot nekik,
Hogy netán a rebell is példát

Holnap mások is követhetik...
Ezért kell  most nyomban lecsapni

És mindent bevetni el lene:
Fel ne üsse másutt is fejét
A lázadás baljós szelleme!

A pénzvilág gőgös urai
Ezért acsarkodnak ellenünk,
Fenyegetőznek és zsarolnak

Nehogy végre szabadok legyünk
Sajnos, i t thonról segít nekik

Sok gazember, ki csak ahhoz ért:
Hogy eladja saját hazáját
Akárkinek a hatalomért.

Barátaim, ne tűrjük tovább
Tétlenül ezt a komédiát,

Emeljük fel mi is szavunkat,
Hogy meghall ja végre a vi lág!

(Köszönet Vass Gyöngyi)
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 Így élünk, éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

Múlt havi lapzárta óta 
sok minden történt itthon. 
Az LMP-s képviselők de-
cember végén megadták 
a jelet a kormány elleni 

offenzívára. Oly módon, hogy a parla-
ment parkolójának bejáratához láncolták 
magukat, tiltakozásul a kormány kéthar-
mados önkénye ellen. Kis idő múltán té-
tova rendőrök jöttek levágni a láncokat. 
Többek szerint ez hiba volt. Jobb lett 
volna, ha fontosabb dolgok után néznek a 
rend őrei, s hagyják, hadd ismerkedjenek a 
képviselő urak a rabság élményével.

Így viszont kialakult a várt konfl iktus-
helyzet. Rendőrök levágták ugyan a lán-
cokat, ám a képviselők - furcsa módon 
- tiltakoztak a kiszabadítás ellen. Láncta-
lanítás után leültek a földre. Rendőröknek 
kellett őket távolabb cipelni. Az ingyen 
cirkusz persze sok kíváncsi embert von-
zott. S hát a riporterek is „valahogy” tu-
domást szereztek a spontán megmozdulás-
ról. Olyan fényözön volt a vakuvillogások 
nyomán, mint villámláskor, zivatar idején 
szokott előfordulni. A rendőrök pedig 
tanácstalanok voltak. Végre megjött a 
felsőbb utasítás: a kiszabadított képviselő 
urakat és hölgyeket be kell szállítani a 
rendőrség Gyorskocsi utcai kapitánysá-
gára. Ekkor azonban - Gyurcsány Fe-
renccel az élén - kijött a parlamentből az 
erősítés, és nagy nevetés közepette beültek 
a kiküldött rendőrségi kocsikba, mondván: 
őket is vigyék el! Szerencsétlen rendőrök 
ekkor már végképp megzavarodtak. Végre 
megjött az új parancs: ha nem szállnak ki a 
kocsiból, induljanak el velük együtt.

*
Aztán január elején került sor az 

új alkotmány életbe lépésének ünnepi 
gálaműsorára az Operaházban. Úgy gon-
dolhatnánk, hogy ilyenkor emelkedett 
lélekkel, fi gyelő tekintettel várakozik az 
ország. Erre azonban nem kerülhetett sor, 
mert a balliberális ellenzék erre a napra 
összpontosította az erőket. Tüntetést 
szerveztek a sajtó szabadságáért és úgy 
általában a kormánypárti fényűzés ellen. 
Így a fi gyelmet sikerült ismét megsze-
rezni (január 2). A kellően felhangolt 
közönség előtt több szónok is tiltakozott 
a szólásszabadság hiánya miatt, s az 
életbe lépő új alkotmány ellen. Majd a 
szocialista képviselők egy része látvá-
nyosan összetépte operaházi meghívóját; 
így spannolták a hangulatot, időzítve az 
előadás megkezdésére. S mire a meghívot-
tak megérkeztek, ekkorra már a hangulat 
tetőfokára hágott. A konyakosüvegek 
is körbe jártak… Megjött a jobboldali 
kemény mag is. A két tábor ekkor már 
egymást szidalmazta. A gálára érkező 
közönségnek ilyen ökölrázós, füttyös 
körülmények között kellett belépni a 
kapun. Amikor a sajtószabadságért tün-
tető demokraták felismerték az operába 
igyekvő Szentmihályi Szabó Péter írót, 
a Magyar Nemzet publicistáját, nekiestek 
s alaposan eldöngették a hátát, letépték a 
felöltőjét. A karjába kapaszkodó hitvesét 
megrugdosták.

Dióhéjban ez történt itthon, december 
végén, január elején. Akkor még nem 
sejtettük, hogy a vihar Strasbourgban, az 
EU központjában fog igazán kitörni. Pedig 
sejthettük volna, mert a valutahitelesek 
érdekében hozott kormányzati lépések 
miatt már nagy panaszkodás kezdődött 
a bankvilágban. Mondván: milliárdokat 
veszítenek az ügyfelek végtörlesztése 
végett.

S egyik nap arra ébredtünk, hogy a 
magyar diktatúra miatt tiltakoznak a világ 
haladó erői, merthogy lábbal tapossák 
Magyarországon a demokráciát. Nincs 
sajtószabadság. Az újságírók már retteg-
nek! (Erről Szentmihályi Sz. Péter tudna 
mesélni…) Egyetemes emberi jogokkal 
ellentétes az új alkotmányunk. Üldözik a 
bírákat. Félnek a nemzetiségiek. Előretört 

a szélsőjobb, stb. - Ettől voltak hangosak 
az ún. mértékadó nemzetközi médiák.

*
Mi tagadás, mindettől kicsit meg-

lepődtünk, mivel - dacára annak, hogy 
egyre nehezebben élünk - a sok rémítő 
eseménynek jelét nem tapasztaltuk. Mind-
ez kívülről jött befelé, s ezzel egyenes 
arányban elkezdett romlani a forint. 
Óráról órára erősödött az euró. Hason-
lóképpen emelkedtek az üzemanyagok 
árai. Ilyen hatások nyomán már a szimpla 
okoskodás nem segít a földi halandón. 

Némi tájékozódás után azonban ki-
derült, hogy összehangolt akcióról van 
szó. Vagyis hadiállapot állt elő. Kivérez-
tetnek bennünket, ha nem történik valami 
nagyon gyorsan. Megjött Hillary Clinton 
a miniszterelnökhöz intézett levele is, 
amiben aggódott a magyar demokrácia 
miatt! Majdnem ezzel egyidőben az USA 
nagykövet asszonya tájékoztatást kért az 
országban tapasztalható, demokráciát 
veszélyeztető folyamatokról. Olyan hí-
reket is sikerült lefülelni, hogy Washing-
tonban egy magyarországi polgárháború 
lehetőségét latolgatják. Olyan formán, 
hogy helyzetbe kell hozni az ellenzéket! 
Ez ügyben vannak ismereteink - hogy 
csak a líbiai eseményeknél maradjunk… 
Már José Manuel Durão Barroso, az EU 
elnöke is levelet írt, ami tartalmilag Ms. 
Clinton levelével hasonló hangot ütött 
meg, s amit furcsa módon előbb olvastak 
el a Népszabadság szerkesztőségében, 
mint a kormányzati hivatalban. Hja, 
kérem, a hírek gyorsan járnak mostaná-
ban…

Megszólalt egy korábbi USA nagy-
követ is: Mark Palmer, aki a rendszer-
váltás levezénylésben segített, illetve 
nagyban hozzájárult a jelenlegi viszonyok 
kialakításához. Szerinte, ha ebből nem 
ért a magyar kormány, akkor komolyabb 
lépések következnek! Beindult a pánik-
vonat. Pénzesebb magyarok nehezen 
összekuporgatott pénzükkel elindultak 
Ausztriába, Szlovákiába, gondolván ott 
nagyobb biztonságban van. Ehhez persze 
kellett egy kis biztatás is. A balliberális 
ellenzék által fenntartott ATV nevű tele-
vízió riporternője már egyenesen úgy 
tette föl a kérdést az egyik szakértőnek: 
ha zárolják a pénzeket, mit fognak előbb 
zárolni: a forintot vagy a valutát? 

Kell-e ennél jobb pánikkeltés? Még 
csak felelősségre se lehet vonni a hölgyet 
rémhírek terjesztéséért, mert hiszen csak 
kérdezett. Erre mondták hajdanában az 
öregek: kommunistáknak azt se hidd el, 
amit kérdeznek…

*
Jött az újabb demonstráció, ami az 

„Egy millióan a sajtószabadságért” nevet 
viselte. A balliberális ellenzékiek ösz-
szekaparták minden erejüket. Sikerült is 
január 2-án egy kb. ötvenezer fős tüntetést 
összehozni. Ami már elég jól mutat. Ennél 
nagyobb nyomás még nem volt magyar 
kormányon rendszerváltás óta. A forint 
pedig tovább zuhant: az euró felkúszott 
320 forint fölé! Nyilvánvalóvá vált: azok 
a bizonyos pénzügyi körök megfojtanak 
bennünket.

Ezek után a magyar kormánynak 
nem sok választása maradt. Bejelentették, 
hogy feltétel nélkül hajlandóak az IMF-el 
tárgyalni újabb kölcsönök befogadásáról. 
Vagyis nem lehet szabadulni a halálos 
ölelésből…

*
Ekkor fogalmazódott meg a jószán-

dékú magyarokban, hogy ha most nem 
állnak ki a kormány mellett, akkor vissza-
jönnek azok, akiktől végre megszabadul-
tak. Elindultak a levelek az internet útján. 
Kiderült, hogy sokan részt vennének egy 
ilyen erőbemutatón. Egységről azonban 
nem lehetett még beszélni. Először Szege-
den történt egy MIÉP által szervezett, több 
ezer fős demonstráció, ahol a már beteg 

Csurka István mondta el véleményét a 
kialakult helyzetről. Budapesten a Jobbik 
csapott a lovak közé. Szintén több ezres 
tüntetésen már az Unióból való kilépést 
sürgették. Megerősítve a róluk alkotott 
radikális képet, úgy fogalmaztak: ha 
Barroso Unió elnök még egyszer ide mer 
jönni, karikás ostorral fogják hazazavar-
ni… Elégettek egy Uniós zászlót is, je-
lezve azt, hogy komolyan gondolják, amit 
mondanak. Ezzel egy időben, Varsóban a 
lengyel szimpatizánsok is demonstráltak a 
magyar kormányt ért igaztalan támadások 
miatt. Ezután jött Strasbourgban az EU 
parlament ülése, amire már a liberális 
oldal fente a kést.

*
A történtek után Orbán Viktor úgy 

vélhette: az a legjobb, ha a gondokat 
félretéve elmegy az oroszlán barlangjába 
s tisztázza a kormányát ért vádakat. Mint 
az kiderült: nagyon jól döntött. Közben 
ui. még történt valami, amiről a politikai 
szakértők elfeledkeztek: Romániában, 
Bukarestben kormány ellenes tüntetés 
kezdődött több tízezer fővel. S már itt 
is megjelentek az unió ellenes hangok! 
Később már pufogtak a gumibotok, 
röpködtek a könnyfakasztó gránátok, s a 
tüntetések átterjedtek más városokra is… 
Egyértelmű volt, hogy a magyar kivérez-
tetést abba kell hagyni, vagy legalábbis 
fel kell függeszteni mielőtt nagyobb tűz 
nem támad.

Orbán brüsszeli szereplése végképp 
a kormány - és az ország - javára billen-
tette a mérleget. A liberális képviselők 
handabandázását sztoikus nyugalommal 
hallgatta végig, majd különösen a par-
lamenti tárgyalás utáni sajtótájékoztatón 
bebizonyította, hogy az Alkotmányunkat 
- ami ellen a legjobban ágálnak - nem is 
ismerik. Fogalmuk sincs a magyar viszo-
nyokról. Ilyetén módon nevetség tárgyává 
vált a Cohn-Bendit-féle szélsőséges 
társaság.

És ezután jött a kormányt támogató, 
méltóságteljes békemenet január 21-én, 
amihez már az erdélyi magyarok is csat-
lakoztak, és úgy hozzávetőleg félmillióan 
sétáltak az Andrássy úton a parlament felé, 
amíg megtelt az Andrássy út és a környező 
utcák. (l. 1.o.)

A Barroso-vezette Uniós vezetőség 
kénytelen-kelletlen visszavonulót fújt. 
Igaz, Orbánnak meg kellett ígérni néhány 
dolgot, s megkezdődtek az IMF-el való 
tárgyalások, ami nem sok jót tartogat 
számunkra.

Nagy vonalakban így zajlottak az 
események a politikai frontokon. Ami-
től nyilvánvalóan nem lehet független a 
gazdaság. Elegendő az euró árfolyamának 
hirtelen felpumpálására-leeresztésére gon-
dolni. Azt már csak halkan szabad meg-
jegyezni, hogy ezzel a kis valutatornával 
hány milliárdot arattak a „szakértők”

*
Napnál világosabb: csapdahelyzetben 

vagyunk. S itt jön az a civil okoskodás, 
aminek sok híve akad. Ez az a Róna 
Péter-féle vonal: nem muszáj elmenni a 
falig, merthogy majdnem mindent meg 
lehet oldani kellő előrelátással, megfelelő 
tempóval s megfelelő sorrendben haladva. 
A kurucos virtus nagyon jól mutat, megdo-
bogtatja a szíveket, de nem célravezető. 
Gőzhengerek erejét nem kell kipróbálni, 
s faltörő kosnak se szabad jelentkezni… 
Röviden ebben a néhány szimbolikus 
mondatban foglalhatók össze ennek a 
Széchenyi István-féle politikai gondol-
kodásnak az elemei. (l. Róna interjú AMH 
jan.-februári sz.)

Ugyanakkor a radikálisabb nézete-
ket valló, szintén sokat tapasztalt, sok 
ismerettel rendelkező közgazdászok arra 
fi gyelmeztetnek, hogy nem szabad elfo-
gadni a ránk erőltetett hátrányos státust. 
Erről legjobban Boros Imre egykori 
államtitkár legutóbbi írása ad közérthető, 

szemnyitogató képet: „Ausztria külföld 
felé mintegy 750 milliárd dollárral tarto-
zik. Minden osztrákra jut 90.000 dollár 
adósság, és az ország adóssága felette 
van az osztrák GDP 200%-ának! Hazánk 
150 milliárd dollárral adós a külföldnek, 
vállunkat egyénenként 15.000 dolláros 
adósság nyomja, és a GDP 115%-az eladó-
sodottságunk mértéke. A számok alapján a 
mi sarunk [mi vétkünk. BJ] pillekönnyű az 
osztrákokéhoz képest, mégis ránk ragad a 
gyalázat, mint szamárra a nagy füle”.

És akkor itt jön a kettős mércének a 
lényege: „Nálunk a legtöbb bank osztrák 
tulajdonban van. Az itt lévő osztrák pénz 
külföldi tartozásunk jó egyharmada. A 
térségben még kint van mintegy 200 mil-
liárd dollárnyi osztrák pénz. Ausztria mint 
AAA minősítésű ország a pénzt eddig 
megkapta 2,5-3%-ért, amit tovább helye-
zett a térségünkbe 7-9%-ért.” 

Magyarán szólva: mi fi nanszírozzuk 
az osztrákok adósságát, és még keresnek 
is rajtunk dolláronként 5-6%-ot! Hát ez 
ám a seft. Így már talán érthető, hogy 
miért van szükség „haladó gondolkodá-
sú” kormányokra a keleti blokkokban, 
amelyek az ilyen bankok tevékenységét 
támogatják. S talán így már az is érthető, 
hogy miért nem aggódott a Nyugat a ma-
gyar demokráciáért, amikor 2006. október 
23-án, nemzeti ünnepünkön, a szocialista 
kormány végigverette az 56-os szabad-
ságot ünnepelni akaró lakosságot! Azt se 
kell kitalálni, miért veszik védelmükbe az 
előző kormány korrupt szereplőit, s miért 
aggódnak a nyugdíjkorhatárt elért „meg-
bízható” bírók nyugdíjazása miatt.

*
Aki itt más utat akar járni, arra rá

kell sütni, hogy lábbal tapossa a de-
mokráciát, Nincs szólásszabadság - és 
így tovább. Az ilyen kormányt el kell 
lehetetleníteni. Helyzetbe kell hozni az 
ellenzéket. S lassan az is érthetővé válik, 
miért van szükség az EU-ban a Cohn-
Bendit-féle társaságra. De vajon meddig 
mehet ez így?

A romániai megszorítások nyomán ki-
robbant lázadást egyelőre megoldotta az 
időjárás. Az enyhe január után megjött a 
mínusz 25-30 fokos hideg - ez befagyasz-
totta a kedélyeket. De mi lesz tavasszal, 
ha kienged a fagy? Úgy látszik már erre is 
gondoltak. A román miniszterelnök lemon-
dott. Ahogy ő megfogalmazta: fel akarja 
oldani a feszültséget… Újra lehet ját-
szani a demokráciásdit. Lehet választani.

Van azonban itt egy megkerülhetet-
len körülmény: a magyar életszínvonal. 
Jobban mondva: megélhetési lehetőség. 
Lehetnek itt csodálatos tervek, egekbe 
emelő ideák, jó helyzetfelismerések, ha a 
magyar lakosság döntően nem tud megélni 
hazájában, nincs az a jó szándék, nincs 
az a türelem, ami el ne fogyna egyszer. 
Számolni kell azzal, hogy legalább 3-4 
millió ember máról holnapra él, és arra 
indul, ahol kenyeret ígérnek. Ígéretekből 
pedig itt soha nem volt hiány! 

A csendes „háború” nem ért véget. 
Sőt: nincsenek véletlenek! Az előző kor-
mány tevékenységének köszönhetően 
csődbe jutott a nemzeti légitársaságunk, 
a MALÉV. Tel Avivban már nem tankol-
ták meg a hazafelé indulni akaró gépet, 
s ezzel elindult a dominó. A légitársaság 
egy nap alatt összeomlott. A csőd nyomán 
keletkezett több százmilliós kártérítést 
természetesen a kormánynak kell fi zetni. 
Újabb ezrek válnak munkanélkülivé. 
A szocialisták pedig már szervezik az 
„éhségmeneteket”. Az LMP-sek bejelen-
tették, hogy most már az utcára viszik 
a politikát. A zavarkeltés tehát be van 
programozva. Ehhez társul a februári igen 
kemény tél. 

Itt ér véget a mostani történet, aminek 
nagyon szomorú befejezést szánt az élet: 
elhunyt Csurka István. (Nekrológ l. 7.o.)

Barkuti Jenő
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Mit hallott az AMH ?

NEMZETI ÜNNEP a Hungáriában 
szombaton, március 17-én 19 órakor

(l. Eseménynaptár SP 4.o.)

Kérjük, értesítsék ismerőseiket, barátaikat!

FIGYELEM! 
A MINDSZENTYNUMBAN

Március 8, 19 óra: 
MAGYARORSZÁG MA: 

Politikai, gazdasági és szociá-
lis helyzet. Orbán Viktor mi-
niszterelnök profi lja. Előadó 
Dr. Varga Koritár Pál nagy-
követ (spanyol nyelven). 
Utána itallal és pogácsával 
kínáljuk vendégeinket. (l. SP. 
II.o.)

Csurka Istvánnak látogatása alkal-
mából a Hungária Emlékköny-
vébe írt sorai 1989 májusában 
(fakszimile):

A fakszimilében látható kigépelt szöveget l. 
az átellenes oldalon, a nekrológ alatt

FIGYELJÜK A DÁTUMOT! 1989 
nagy változások évévé alakult. Röviden:

Magyarország 1989. május 2-án elkezd-
te a megfi gyelő-berendezések lebontását 
az osztrák határ felé. 1989. június 27-én 
elvágták a határzárat. A páneurópai piknik 
békedemonstráción Sopron közelében 
1989. augusztus 19-én pedig szimboliku-
san egy határátkelőt nyitottak 3 órányi 
időtartamra. Már akkor sok kelet-német 
átsietett a magyar határon Ausztria felé. 
Magyarország 1989. szeptember 11-én 
0 órától megnyitotta határait az NDK 
polgárai előtt. Ezzel rés nyílt az NDK-s 
tömegesen menekülők számára, föltartha-
tatlanul. November 9-én leomlott az 1961. 
augusztus óta fennálló berlini fal. 

Magyarországon aztán 1990. március 
25-én tartották a kommunizmus éra utáni 
1. szabad választásokat, amikor ismét 
több párt közül választhattak a magyar 
polgárok: az 1. forduló az MDF minimális 
fölényét hozta, ami a 2. fordulóra április 
8-án elsöprő győzelemmé változott. A 
most elhalálozott Csurka az egész leírt 
folyamatban hathatós szerepet töltött be.

 (HKZS)

Az AMH jelen száma bőven tükrözi 
az Óhazában jelenleg folyó esemény-
sorozatot és megnyilvánítja az irántuk 
érzett aggódásunk jeleit. Célunk nem 
más, mint összefoglaltan informálni az 
Olvasótáborunkat, hogy állást tudjanak 
foglalni a világszerte, de az argentínai 
médiában is fölmerült magyarellenes 
sajtókampány ügyében.        (HKZS)

Elhalálozások
- Tudomásunkra jutott, hogy kedves fi a-

talkori barátunk, Dr. Cottely Ernő február 
12-én meghalt. Vannak köztünk, akik 
gyermekkorukban együtt játszottak vele. 
Nem volt vallásos ember, de mély hittel, 
föltétel nélkül gyakorolta hivatását és 
szolgálta embertársait mint kiváló sebész. 
Sokat adott a jó Isten rajta keresztül. Isten 
nyugosztalja!
- Múlt számunkban jeleztük Földényiné 

Zsuzsa elhalálozását. Február 4-én volt 
gyászmiséje a Szent István bazilika kis 
kápolnájában, a Szent Jobb jelenlétében -
méltóbb helyen nem is lehetett volna egy 
olyan személy számára, aki oly sokat tett 
kolóniánk javára!

Betegeink
- Dr. Székásy Miklós feleségének, Lisinek 

az onkológus orvosnő és a sebész egyön-
tetű véleménye alapján a tavalyi műtét után 
szükséges lett a 2. kemoterápiai kezelés 
újabb sorozata. Kívánunk mindkettejüknek 
sok erőt és kitartást a kegyetlen betegség 
legyőzésére!

Születések és születésnapok 
- Londonban megszületett Sofía Berczely 

és Diego Cardoso kislánya, Clara Silvia 
január 12-én. Gratulálunk a fi atal szülőknek, 
akik aligha olvassák az AMH-t…
- Január 18-án volt v. Ferenczy Lóránd 

87 éves születésnapja. A családi házuk-
ban, Floridán Redl Isa asszony változatos 
uzsonna-vacsorával látta el a kánikulával 
dacoló, vidám rokoni és baráti kört. Utólag 
az AMH is koccint a kedves barát, előfi zető 
egészségére!

Utazók
- Nagyon várjuk a múlt számunkban 

már bejelentett Havas Judit magyar elő-
adóművészt, aki március 14-én mutatkozik 
be nekünk és a Nemzeti Ünnepet fogja 
művészetével ékesíteni. (l. Eseménynaptár 
Sp 4.o.)
- Január 29-én indult el idei egyetlen ösz-

töndíjasunk, Lajtaváry Márton, akit ba-
rátai, zenész- és cserkészpajtásai többszörö-
sen is búcsúztattak. Reméljük szép évet tölt 
Magyarországon. Várjuk beszámolóit!
- Gerhard Franke és felesége, Zilahi-

Sebess Márti 5 év etiópiai kiküldetésük 
után végleg visszaköltöztek németországi 
otthonukba. Immár Teisendorf faluban 
nyugdíjasként élvezik a friss bajor levegőt. 

- Laczházy Tibor (USA), régi ismerősünk, 
barátunk fölfedezett minket az Interneten. 
Így lett az AMH tisztelője és új előfi zetője! 
Üzleti út alkalmából Dubaiban képviselte 
olasz társaival a General Project SRL (Italia) 

cégét az évente 
megrendezett 
Arab  Hea l th 
Medical kiállí-
táson. Kedve-
sen beszámolt 
találkozásáról 
Bonapartian 
Danival, aki a 
Hilton Jumeirah 
La Pachanga ét-
teremnek séfje.
- Az Oleanderek 8 tagú csoportja és az 

„udvari” masszőr feleségével a córdobai Los 
Cocosba, Jánszky Laci szállodájába ment 
pihenni február elején. Sok élmény, kirándu-

lás - még egy córdobai párocska eljegyzését
is magyaros vacsorával ünnepelték! Hajdú 
Attila is betoppant családjával pár napos 
látogatásra bátyjánál, Hajdú Palinál, és 
nagy, közös ebédet szervezett a szállodá-
ban. Megyery Kriszti és Filipánics Misi is
meglátogatták a csoportot. Asado, dínom-
dánom, nótázás! La Cumbrén a csoport meg-
látogatta Weyland Ernát, aki a csodaszép 
Hogar Linksben la-
kik. Vele együtt egy 
hegyi cukrászdában 
uzsonnáztak kedélyes 
hangulatban. Erna 
boldog volt! Pár nap-
ra rá szemhártya 
operáción esett át, s 
leányától, Helgától 
értesültünk, hogy jól 
sikerült. Mielőbbi
teljes gyógyulást kí-
vánunk a kedves előfi zetőnknek! 

Események 
- Márciusban megnyílt Kraft Péter ba-

rátunk és előfizetőnk budapesti irodája. 
Igen nagy a tevékenység, erős a gazdasági 
fejlődés. Az ügyfelek kergetik őket, jelen-
leg éppen Magyarország egyik legnagyobb 
szállodájának eladására kaptak megbízatást 
(eladási ár US$ 100 millió). Sok további 
szerencsét a sikeres üzletembernek!
- Ahogy Vattay Miklós, AMISZ titkár 

bejelentette, a csúcsszervezet február 13-án 
megtartotta idei 1. választmányi gyűlését, 
amely alkalomból több tárgysorozati ponton 
kívül alaposan megtárgyalták a magyaror-

szági támogatási projekteket, valamint az 
Intézmények 2012-es programját, dátumok 
ütközését elkerülendő. A megállapodás 
szerint a választmányi gyűléseket a Mind-
szentynumban tartják, míg a vezetőség 
havonta gyűlik a Krisztus Keresztje evan-
gélikus templom üléstermében. 
- Jól járt az, aki fi gyelmesen olvassa az 

AMH-t, mert így láthatta a decemberi 
számban a Hohenlohe-Wartenburg Senta 
hagyatéka néven jelzett gyönyörű kiállítást 
a Museo de Arte Decorativóban, amely feb-
ruár 26-án zárt igen nagy sikerrel. 
Kinevezések: 
- Székásy Miklóst az MTA beválasztotta 

köztestületi tagjának a természettudományi 
osztályban. Az erről szóló diplomát május-
ban postázzák. Gratulálunk!
- A magyar kormány a nyugati magyar-

ság körében 3 szervezetet nyilvánított 
„Nemzeti jelentőségű intézmény”-nek: 
a LAMOSZSZ-t (Latin-Amerikai Ma-
gyar Országos Szervezetek Szövetsége), 
a NYEOMSZSZ-ot (Nyugat-Európai Or-
szágos Magyar Szervezetek Szövetsége) és 
a Külföldi Magyar Cserkészetet! Örüljünk 
együtt! Gratulálunk!

EZ-AZ
- Megszületett a Mindszentynum, úgy is, 

mint a budapesti Balassi Intézet „Társult 
Intézetek Hálózatába” tartozó intézménynek 
az évi spanyolnyelvű programtervezete, 
amelyet alapos csiszolásokkal egyeztettek 
Dr. Varga Koritár Pál nagykövettel és 
Székásy Miklós Ars Hungarica elnökkel. 
A program arra hivatott, hogy környező 
világunknak spanyol nyelven terjessze a 
magyar kultúrát és zenét. (l. programot a 
Sp 2.o.-on)
- Míg nálunk óriási viharokkal megszakított 

nagy melegek uralkodtak, addig Magyar-
országon - helybeli tudósítónk szavaival -
„megjött a szibériai hideg: reggel mínusz 
16º volt. Északon, Miskolcon mínusz 18º, 
Erdélyben (Csíkban) mínusz 31°, de még az 
olaszoknál is mínusz 10-12º-ot mutattak a 
hőmérők. Kaptuk a havat is. Hát majd csak 
átéljük valahogy...         

- Nagy örömmel olvastunk újabbakat a 
Mar del Plata-i Magyar Iskoláról. Ez tavaly 
októberben indult Bund Zsuzsi kezdemé-
nyezésére. 3 csoport alakult (kezdő, haladó 
és gyerekcsoport). A tanárnő Sólyom Hajni, 
aki egy éve érkezett Budapestről (l. AMH 
2011.okt.). Az idén már bővült a magyart 
tanulók köre. Hajni a mindennapi élethely-
zetekre szeretne koncentrálni: hogyan kell 
vásárolni, szállodába bejelentkezni, lakást 
keresni, kapcsolatot teremteni, közlekedni, 
telefonálni, ügyeket intézni. Sok sikert 
kívánunk és gratulálunk a kitűnő vállalko-
záshoz! 
- A Cúspide Libros (Grupo Larsen) gon-

dozásában megjelent Szilvássyné Makkos 
Erzsi az argentin olvasóknak igen kevéssé 
ismert magyar irodalommal foglalkozó 

A teljes csoport. b.-j. fönt: Port Irene, Petrikovich 
Hilda, Vass Gyöngyi, Botka Bözsi, May Élida, Ke-
rekes Ági, Lucho (masszőr), guggolva: Graul Trixi, 
Megyery Edith és Giana (Lucho felesége)

könyve, néhány általa spanyolra fordított, 
magyar klasszikusok tollából származó re-
mekmű novellával a XIX.sz. 1. feléből és a 
korai XX. századból. Gratulálunk Erzsinek 
- de a büszke férjnek is! (Kapható könyvke-
reskedésekben $ 62.-)
- Megjelent Gazda József A HARMA-

DIK ÁG c. könyve a Hét Krajcár Kiadó 
gondozásában. Alcím: Magyarok a szét-
szórattatásban, szociográfi a. Az Erdélyben 
élő író-világutazó nálunk is járt fölkutató 
igyekezetében és interjúkat készített a koló-
nia több személyiségével. A világ 4 sarkában 
élő magyarokkal való interjúkat összegezi 
az 1174 oldalas kétkötetes mű. A szerző a 
HKK könyvtárt megajándékozta művével, 
amely már meg is érkezett épségben, és 
kikölcsönözhető. 
-  A XI .  Dé l - ame-

r ika i  Nép táncfesz -
tivál szervező bizott-
sága a nyár folyamán 
többszörös gyűléssel és 
nagy lelkesedéssel in-
tézkedik a találkozó sikere érdekében. Már 
időben értesítjük az érdeklődő Olvasókat, 
hogy foglalják le a dátumot a 2 nagy színházi 
előadásra: július 21 és 22. (l. HUFI 2.o.). 
- Steve Jobs szobrát a világon először 

Budapesten avatták 2011. december 21-én. 
A pályázatot Steve Jobs halála után egy 
héttel írták ki. Tóth Ernő szobrászművész 
alkotása Jobsot jellegzetes garbójában, far-
merben, kezében iPhone-t tartva ábrázolta. 
(Nyugati Hírlevél 155.sz.)

(BGT és HKZS)

Nagyjából 4 napja 
egyfolytában esik a 
hó. Kétszer kiástam 
magunkat. Tüzelőnk 
van. Villany is van 
még. Olyan hideg 
van, hogy még a 
kandúr is fölkéredz-
kedik a szánkóra, 
unokáim mellé!”

Sebess Márti a teisendorfi  télben...

Laczházy Tibor a híres séffel

Jókor jött Bonapartian 
Edi hívása!

A Links Otthon verandáján: Erna leányával,  
Graul Trixi és Vass Gyöngyivel
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A kettős mérce abszolút 
diadalt aratott az európai saj-
tóban: azok a lapok, amelyek 
aggasztó hangvételű cikkek 
sorozatában féltették a de-
mokráciát, és írások, képek, 
kommentárok garmadáját 
hozták a január 2-i ellenzéki 
tüntetésről, csupán néhány 
sorban számoltak be az ennél 
jóval nagyobb, ám kormány-
párti megmozdulásról. És 
ez még a jobbik eset volt: a 
leghangosabb kritikusok most feltűnően 
csendben maradtak, éppúgy, mint amikor 
2006-ban a szabadság jelenlegi bajnokai 
„békés tüntetőket verettek meg”, az ut-
cákon pedig „véres fejű, kilőtt szemű” 
tüntetőket lehetett látni.

A nyugati médiát ellepik a demokráciát 
féltő ellenzéki hangok. De már a levelek 
megjelentetése is önellentmondásba hozza 
szerzőiket - állapítja meg a szerző. „Hogy 
lehet kételkedni a véleményszabadság-
ban, mikor bárki ‘szemét ország szemét 
kormányának szemét miniszterelnökéről’ 
beszél?” - utal a lap Konrád György a The 
New York Timesban megjelent cikkére. 
„Mit szólna hozzá az angol vagy francia 
közvélemény, ha valaki így beszélne ha-
zájukról? És mit szólnának az országok 
vezetői, akik csak álmukban remélhetnek 
Orbán Viktoréhoz hasonló felhatalma-
zást?” - kérdezi a cikk.

Éppen itt van a kutya elásva 
- állapítja meg a szerző. Az 
ellenzék ui. nem a demokrá-
ciát félti, hanem saját, monu-
mentális veresége rémisztette 
meg, és persze az ezzel járó 
hatalomvesztés. Ez az ellen-
zék „már nem a demokrá-
cia szabályai szerint játszik. 
Nyilvánvaló verbális háborút 
indított az ország és annak 
szabadon választott kormánya 
ellen, amiben segítségére van 
politikailag motivált külföl-

di támogatók serege is. Ez az ellenzék 
elvesztette legitimitását” - írja a Daily 
Mail.

A masszív, „több százezres” budapesti 
békemenet megmutatta, az ország még 
mindig a kormány mögött áll. A külföldi 
média szándékosan hallgatott erről, ez 
pedig „több, mint felelőtlenség”. Ezek 
a lapok nem törődnek az objektív tá-
jékoztatás kötelezettségével, és ezzel a 
„demokrácia egyik alapkövét sértik meg”, 
hiszen közönségüknek így esélye sincs 
tiszta tények alapján véleményt formálni. 
„Ennél a kettős mércénél mind a nyugati 
olvasók, mind Magyarország többet érde-
mel” - zárja sorait a szerző.

Kovács N. László
http://mno.hu/kulfold/a-kettos-merce-diadalt-
aratott-az-europai-sajtoban-1046915 
(Köszönet Tóth G.)

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

Bonczos Zsuzsa, a „Mi 
Történt” rovatvezetője 
jól megérdemelt pihenő-
re  ment .  A z á pr i l i s i 
AMH-ban újból jelent-
kezik.                      (Szerk.)

Magyarországot és demokratikusan megvá-
lasztott miniszterelnökét, Orbán Viktort aljas 
módon megtámadta a nemzetközi sajtó és tá-
jékozatlan, részrehajló képviselők az Európai 

Unión belül. Az Argentínai Magyar Hírlap olvasói, akiket érdekel 
a politika, erről már értesültek, akár [ferdén] az argentin napi-
lapok, a Clarín vagy La Nación hasábjain, akár a világhálón át 

egyenesen Magyarországról vagy a világ minden tájáról érkező 
levelek, cikkek alapján. 

Semmi újat vagy meglepőt erről nem tudnék írni. Az AMH jelen 
száma is bővebben foglalkozik a témával.

Nem menekülök rovatom megírása elől, csak elmegyek pihenni. 
Január 31 és március 2 között, internet nélkül, lelkigyakorlatra 
félrevonulok, mielőtt megütne a nyári hőségben a guta.    (BZS)

Körmendy Zsuzsanna: 
In memoriam Csurka István

1934-2012
Csurka István, 

ez a tehetséges, 
nyughatatlan, sok 
igazságot és a té-
vedéseit is bátran 
kimondó író nyu-
godjék békében. 

*
Csurka pályáját most sokan fogják ele-

mezni. Ha annyi millióm lenne, ahányszor 
a baloldal és a liberálisok leírják majd 
nekrológjaikban - most már aztán tényleg 
minden kockázat nélkül -, hogy ’Csurka 
milyen kiváló író és drámaíró volt, kár, 
hogy aztán beleártotta magát a politikába’ 
- dúsgazdag nő lennék. 

Jó kedélyű, adomázó emberként, ün-
nepelt íróként ismerte meg a Kádár-kor 
világa Csurka Istvánt a hatvanas-hetvenes 
években. Színdarabjai népszerűvé tették, 
remek volt, ironikus és szórakoztató, 
élet volt benne, dialógusait saját maga 
rendelte meg önmagától, és ez akkortájt 
nem volt túl gyakori a kortársakat játszó 
színházakban. Múltjáról generációm 
nagyon keveset tudott, börtönéveiről re-
besgetett valamit a Hungária kávéházba 
járó művészértelmiség, beszervezéséről 
azonban még pletykaszinten sem lehetett 
hallani - talán mert elméletileg sikerült, 
gyakorlatilag azonban meghiúsult. Csurka 
ugyanis, mint azt a rendszerváltás után 
meggyónta a társadalomnak, kényszer 
alatt aláírt - és nem jelentett. Használha-
tatlannak bizonyult a diktatúrának.

Pedig használták, amíg tudták. A hatva-
nas évek végétől a rendszernek már illett 
legitimálnia magát, és ehhez kellettek 
az írók, mégpedig a tehetséges írók. A 
tehetségtelenek 56 után megtették köteles-
ségüket, de kinek kellettek? A hatalomnak 
már nem, az olvasóknak még annyira 
sem. A pártnak, ha hihetetlen is, nemcsak 
pribékjei, hanem időnként ízlése is volt. 
Nagyon jól tudták, hogy Csurkához beül 
a néző, és nem fognak a könyvhéten he-
gyekben állni eladatlan könyvei.

A nyolcvanas évek a magyar szellemi 
életben az egyik legforrongóbb, leg-
izgalmasabb időszak volt. Csurkáról 
egyszerre kiderült, hogy mégsem simul 
a hatalomhoz. Ez volt az „ügyek” évti-
zede. Volt „Csurka-ügy” (szilenciummal 
végződött), volt „Csoóri-ügy”, „Tisza-
táj-ügy”, „Nagy Gáspár-ügy”, „Mozgó 
Világ-ügy”, s ki tudja, mi minden még. 

Csurka az írószövetségi választmányi 
ülések állandó hőse volt, vagy ő beszélt, 
vagy róla beszéltek. Az írók többsége 
rendszeresen kiállt mellette, a hatalom 
pártközpontból delegált képviselői pe-
dig, Knopp Andrással az élen, ostorozták 
a renitens írókat. 

Csurkának alighanem ebből a „húzd-
meg, ereszd meg” játékból lett nagyon 
elege, mert hangja egyre radikálisabbá 
vált. Követelései a rendszerrel szemben 
a nyolcvanas években nem különböztek 
lényegesen Csoóri Sándorétól, Karinthy 
Ferencétől, Mészöly Miklósétól, Páskándi 
Gézáétól. Lapot akartak, nagyobb sza-
badságot, nyíltabb, vitatkozóbb légkört, 
kevesebb Knopp Andrást és Lendvai 
Ildikót, akik árgus szemekkel követték az 
írók megnyilvánulásait.

*
Bárhogyan értékeljük is Csurkának az 

MDF-ben történt tevékenységét, a párt-
szakadást, amelyben része volt, később 
pedig a MIÉP létrejöttét, látnunk kell, 
hogy ami ebbe az emberbe belefojtódott 
a Kádár-rendszerben, ami tehát őbenne 
élet volt és tehetség, az szükségképpen 
keresett magának az irodalomtól elvezető, 
azon túlvezető utakat. Csurka hatni akart, 
politikai szerepre tört, nem érezte, hogy 
radikalizmusa végzetes is lehet. Hogy 
mennyire szubjektív volt, arra utal, hogy 
a Jobbikban sem látott mást, csak rút 
ellenfelet, pedig egy jobboldali radikális 
pártnak Csurka és politikustársai ágyaz-

tak meg, bár 
tudom, ez 
egyiküknek 
sem tetsze-
ne. 

Csurka István elsősorban író volt, még-
hozzá profi . Politikusnak azonban nem 
volt kifejezetten az, hiszen látnia kellett 
volna, hogy egy párt ereje nem a kimon-
dott igazságok halmazán, még csak nem 
is téveszmék százalékán, hanem a párt 
egyben tartásán múlik. Majd egy higgad-
tabb kor higgadtabban fogja őt értékelni, 
mint amire mi most képesek vagyunk. 
Jelentőségét, hatását, személyisége ere-
jét, különleges intuícióját becsüljük meg 
nagyon.
http://mno.hu/belfold/in-memoriam-csurka-
istvan-1048762 (kivonatosan. Köszönet Tóth G.)

Február 4-én, életének 78. évében elhunyt 
Csurka István drámaíró, politikus, a magyaror-
szági rendszerváltozás egyik legkiemelkedőbb 
személyisége

Csurka a 
január 21-i 
budapesti 
békemenet 
közepette

„Magyarország olyan kalitka,
amelyből egyszer gyönyörű madár fog kiszállni!”

Pio atya (1887-1968)

„Sok szenvedés vár még rájuk, de egész 
Európában páratlan dicsőségben lesz ré-
szük. Irigylem a magyarokat, mert általuk 
nagy boldogság árad majd az emberiségre. 
Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú 
őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony 
helyes lenne erősebben kérniük hathatós 
oltalmát országukra!” 

A kettős mérce diadalt aratott az európai sajtóban
Az, hogy a külföldi média nem hajlandó tudósítani a több százezres 

kormánypárti tüntetésről, „több, mint felelőtlenség: az újságírói hivatás 
és a demokratikus alapelvek megcsúfolása” - olvasható a Daily Mail 
című brit konzervatív lapban.

Justitia

Kik állnak a hitelminősítők mögött?
A pénzügyi világ legbefolyásosabb személyei állnak

a három nagy hitelminősítő hátterében
Közvetett, sőt közvet-

len kapcsolat létezik a 
közismert üzletemberek 
és pénzügyi guruk - pél-
dául David Rockefeller, 
Bill Gates, Warren Buf-
fett és F. Marc Ladreit 
-, illetve a három nagy 
hitelminősítő részvé-
nyesei között - erről írt 
január végén a spanyol 
konzervatív ABC nevű 
lap. A Moody’s és a Standard and Poor’s 
mögött amerikai mogulok és érdekcso-
portok állnak, míg a piac 15%-át birtokló 
Fitchben 60%-ot birtokolnak franciák, a 
fennmaradó részesedés szintén amerikaiak 
kezében összpontosul.

Arról, hogy a három nagy hitelminősítő 
ügynökség áll a globális, de főleg az uniós 

pénzügyi és az állam-
adósság-válság tartóssága 
mögött, több nemzetközi 
lap is írt már. Az ellenük 
hangoztatott egyik és 
visszatérő vád szerint 
2008-ban „nem látták 
előre” például a Lehman 
Brothers csődjét, ahogy 
2001 végén az Enronét 
sem: mindkét óriáscég 
minősítése a legjobb volt 

a csőd napján is.
Épp a fentiek miatt indult el német 

felvetésre egy új európai hitelminősítő 
felállítása, amely már idéntől megkezd-
hetné működését.

LM http://mno.hu/kulfold/ok-allnak-a-valsag-
mogott-1045934

Hiba
Figyelmes Olva-
só jelenti: A ket-
tősszámban meg-
jelent Mi Történt 
szövegben a LA-
MOSZSZ tagok föl-
sorolásából kima-
radt Venezuela - ép-
penséggel az elnök 
asszony országa! 
Megkérjük Ildikót, 
ne haragudjék az 
AMH-ra… de talán 
észre se vette!

Csurka István a Hungária Egyesület 
Emlékkönyvébe írt sorai 1989-es látogatásának 

búcsúvacsoráján:
Méltó szavakat találni egy a világ „alsó” felén élő magyar 
közösség emlékkönyvébe nehéz és kockázatos. Ha dicsérem 
vállveregetésnek érezheti, ha bírálom megsértődik. Mert 
érzékeny és törékeny, mint minden létküzdelmet folytató 
közösség.
Most veszem észre, ez utóbbi három szóval mindent kimondtam. 
Csak a magyart kell hozzátennem. Magyarként létezéséért 
hősies küzdelmet folytató közösséget ismertem meg itt a „Hung”-
ban. Ámulatba ejtett és meghatott.
Segített felismerni elfeledett és elföldelt, meggyalázott nemzeti 
értékeinket. Hitet adott magunkban.
Ezt köszönöm elsősorban, no meg persze a szeretet is!
1989. május 10                                                    Csurka István
Az eredeti fakszimilét l. átellenes oldalon.



8. OLDAL                                                      ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                                  2012. Március

INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS INSTITUCIONES

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

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

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

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

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

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

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES
ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE - AMISZ - FEDERACIÓN 
DE ENTIDADES HÚNGARAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHRA) - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires. Tel. 4542-9877 - nvattay@arnet.com.ar
ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA - CÁMARA ARGENTINO-
HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. -  www.camara-hungara.com.ar - Tel. 
15-4193-6752 - info@camara-hungara.com.ar
MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" –  Pac. Rodríguez 6258 (ex 1162), 
(1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4722-0098 / 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com
MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG - ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL 
HÚNGARA. M. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 - 
jakabterek@fi bertel.com.ar
MHBK - MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE - COMUNIDAD DE CA-
MARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – J.B. Justo 183, 
(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 -  vferlolo@fi bertel.com.ar
SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. M. Moreno 1666, (1636) 
Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@fi bertel.com.ar
VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN DE LOS CABALLEROS VITÉZ. 
Capítulo Argentino. Tel. (5411) 4715-2351 - nvattay@arnet.com.ar

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

2005-től 2011-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend): 
(1x)  B.Á. (Kanada) - Csesztregi Ferenc - Gosztonyi Attila - Jakab János  (USA) -
         K.I. - Dr. Kraft Péter - Kurhelec János  - Meleg Piroska - N.N. - Sisa István
      (USA) - Szekeres Zsolt - Zombory István 
(2x)  Dr. Andrés Faragó - Grosschmid Mária (Mo) - Magyar Református Egyház 
(3x) Álvarezné Zöldi Viktória - Dr. Besenyi Károly - Gorondi István és Edith -
      Kalpakian Ervin - Mészáros Lászlóné Angéla - N.N.
(4x) Dobosi Szabó Anikó - Pejacsevich Alexis
(5x) Dőry Ilcsi - Erdődy József - “Instituto Internacional de Artes Culinarias
      Mausi Sebess” - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - Rubido-Zichy
      Hohenlohe Senta (✝)
(6x) Móricz Istvánné
(7x) Dr. Alitisz Constantino - Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesserű Judit
      (USA) - Dr. Orbán László - Zilahi-Sebessné Bonczos Zsuzsa

Alapító Védnökök (2005):
Alitisz Constantino - Eickertné Rubido-Zichy Antoinette (✝)  - Gorondi 
István és Edith - Lomniczy József - Monostoryné Kövesligethy Ildikó -
Móricz Istvánné - Papp Jenő - Takács István (✝) - Zilahi Sebess Jenőné 
Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügyvéd

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

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

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4372-6844
15-5026-4512 

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4823-9347

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

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

- Dobosi Szabó Anikó  
- Magyar Református Egyház
- Luraschiné Földényi Judith 
  (Ausztria)
- Tanyi József és Ildikó 
  (Kanada)
- Dr. Némethy Kesserű Judit
  (USA)

2012:    

Hálás szívvel köszön-
jük adományukat,

támogatásukat,
fölülf izetésüket! 

Azokhoz szólunk, akik olvassák és szeretik 
Dél-Amerika egyetlen magyar nyelvű újság-
ját, a kolóniánkat összetartó Argentínai 
Magyar Hírlapot. 
Legyünk büszkék erre a termékre, fizes-
sünk elő, terjesszük! Szerezzünk hirdető-
ket! Ellenkező esetben lassan de biztosan 
megszűnik.    

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

Hungária Egyesület 1. em. 
Pje. Juncal 4250, Olivos   Tel. 4799-8437

  haynal@fi bertel.com.ar

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

60 éves 
a

Zrínyi 
Ifjúsági 

Kör 
Isten éltesse még sok évig, 
lelkes, szorgalmas diákokkal, 
szerető és kitartó tanárok-
kal. A tanulás mellett legyen 
vidámság, barátság, össze-
tartás.
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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!

Nem lehet gyarmat abból a népből, 
amely iszonyatosan szétszórva 
mégis olyannyira képes egymáshoz 
tartozni! Manapság már csak e szét-
szórtságban növekedhet az erőnk 
is.                                    (ZK)

Olvasunk… és gondolkozunk:
„Talán mégis elhunynak a szavak,

szétfújja őket is a globalizáció szele?”

Havi „HUFImondat”: 
„S amíg össze nem forr ez a fonál,

míg nem fogjátok meg egymás kezét,
addig korbácsol ott fentről az Isten,

bűnös fi ait addig űzi szét.” (ism.)

               Folyt. a 2. oldalon

Ha egy mű egyszer megíródott s sze-
rencsésen még könyv is születhetett be-
lőle, akkor előreláthatólag meg is marad, 
bizonyos mértékben nem felejtődik el, 
mint ahogy érvényességet kap az a törvény 
is, amelyet megszavaznak. Beidegződik. 
A kimondott szó is megörökítődik, ha a 
magnóból számítóba kerül, s majd óvato-
san lemezre is ráégetik… Mert a szavak 
menedékei a jegyzetek-könyvek oldalai, 
de a hangfelvételek-fájlok is egyaránt. 

Hasonló módon a szájról-szájra to-
vábbadott s milliószor elénekelt népdal 
óriási kamattartalék! Még ha csak egy 
valaki énekli, akkor is megmentődik az 
a zseniális poézis, amelyben a magyar 
élet egésze fogalmazódott meg! A kérdés 
viszont az, hogy meddig? Hol? Kikben? 
Miért? Akarunk-e emlékezni? Az elmúlt-
ból meríteni? Idézni? Életfogytiglan 
tovább s továbbadni? A ragaszkodás 
gyengeség, vagy épszerűség? Hiszen ha 
nem ismerjük, ha nem fogjuk fel a múltat, 
annak lapos és veszélyes megismétlésére 
vagyunk ítélve. Miért s mikor oszlik szét 
egy szó ereje? Vagy az elmúlás szele csak 
„arrébb viszi”, hogy mások kapják meg? 
Mit kell újra megírni? Mint a vetés-aratás, 
ha egyszer elfogyasztottad termékeidet, 
újból elvetendő szemek kerülnek a kezed-
be, hogy a jövőben se éhezz. Ilyen lenne a 
szavak világa is! Viszont közben a média, 
az információ sokasága kétes fogalmakkal 
árasztja el napjainkat.

Virginia Woolf szenzációs kifejezéseiből 
idézek egyet:

„Nincs az a sorompó, zár vagy lakat, 
amely erőszakával korlátolhatná az esz-
mém szabadságát!”

Jorge Luis Borges is így fejezte ki ehhez 
kapcsolódó meggyőződését: 

„A Paradicsomot mindig úgy képzeltem 
el, mint valamilyen könyvtárat…” (Siem-
pre imaginé que el Paraíso sería algún tipo 
de biblioteca).

*
Közben itt a nyár is már a végét járja… 

Márciusi hangokat hallok… a jelenünk ta-
núszavait: miközben dermesztően gyorsan 
fogy a szórványmagyarság a határontúli 
legnagyobb magyar városokban, mégis 
hány különböző módon, mennyi látszó-
lag egymástól eltérő eszközzel igyekszik 
megmaradását fenntartani e szétszórt 
magyarság. Egyidejűleg a nagyvilágban 
cserkészek népdalt énekelve másszák meg 
a hegyeket, sok százezer békés tüntető jár-
ja be Budapest ereit, elviselhetetlen hideg 
nyomja a Kárpátalját, a néptáncmozgalom 
az óriási dél-amerikai biennáléját készíti, 
s közeledik a 48-as Szabadságharc han-
gulata is. Csak azt kérem közösségemtől 
is, hogy oly szavakkal szólaljon meg s 
olyan óvatossággal nyilatkozzon, hogy 
új magszemet, meggondolt fogalmat, 
felelősségteljes bizalmat nyújthasson.

Átváltozott értékek szerint kell meg-
tanuljunk élni, mint magyarok. Bár 
sosem felejtenénk el, hogy egy-egyetlen 
szavunkkal megváltoztathatjuk egy másik 
magyar életét. 

Zólyomi Kati

Ko-lomp! Ko-lomp! Ko-lomp!
Gyere közénk! Hív a tánc!

Lángol a tűz! Él a magyarság!

„A magyar 
lélek dús 
virágpora 
sírok felett 

illatoz, 
lengedez. 

A méz a régi 
lesz, amely a 
lélek szent 
porából 

készül. Mi 
továbbadjuk 

drága 
örökségül.” 

(Reményik Sándor)

Minden alka-
lom ajtót nyithat. 
Legyen mindig kéznél-zsebben a magocs-
ka, mert ha valamikor, most éljük a vetés 
idejét! A diaszpóra napjainak végtelenig 
tartó missziója 2009-ben a cserkészbál 
éjféli táncprodukciójával („Táncra, ma-
gyarok”) aratást végzett! A látszólag csak 
látványra és szórakoztatásra felépített 
néptáncjelenet néhány régebben elvetett 
magocska földjét olyannyira megöntözte, 
hogy korahajnali rügyezésre döbbenhe-
tett. A nézők között elrejtett vagy fél tucat 
korabeli néptáncos eszméjéből frissleve-
les gallyacskák fakadtak. A tapsvihar után 
„szerződés” kötődött: „Zóka, taníts minket 
újból táncolni!” 

Aztán eltelt a nyár, és önfeledtségem-
ben azt hittem, csak pillanatnyi fellelkese-
dés volt az egész. De nem. Már februárban 
kezdődtek a jelzések, a hívások, így hát 
2010 márciusára elkezdtem. Az az óta 
eltelt két év alatt minden lehető elkép-
zelésemet felülmúlva csak gyarapodott 
s fejlődött a Regös együttes felnőtt kez-
dőcsoportja, Kolomp név alatt. Minden 
szombaton du. 3-kor vidám és lelkes 
társaság töltötte meg a próbatermünk 
táncparkettáját! A jelentkezők száma 
növekedett, minden esetben a megelé-
gedett tagok „szájról-szájra” terjesztett 
propagandája által. 

E két év után 25 tagja van az alegyüttes-
nek. Nagyrészt kezdők a néptáncban, de 
van közöttük néhány volt regös táncos is. 
A hangulat remek! A hozzáállás kifogásta-
lan! A humor, a barátság, a tanulni akarás 
hihetetlen. Csak hálás lehetek nekik ezért! 
Mohón szívják magukba minden egyes 
szavamat. Megünnepelnek, hálásak, ked-
vesek és fogékonyak. Mindent fi gyelembe 
vesznek, és sokszor nyíltan, vagyis gátlás 
nélkül fejezik ki álmuk beteljesülése kö-
zelségét: hogy a Regös együttes része 
legyenek ők is! 

Két kivétellel mindnyájan magyarok, és 
90%-ban magyarul beszélők is. Énekel-
nek, csújogatnak, nevetnek, barátkoznak 
és terveznek - velem együtt, mert már 
szövöm terveimet velük. Tisztelik egy-
mást! Pedig a csoport teljesen heterogén 
korban, testtermetben, tehetségben, tudás-
ban, mindenben! Mégis már egy egységet 
képeztek. Nem akarom elkiabálni, de így 
van. 

A táncpróbák igényei fokozatosan 
növekedtek a hónapok folyamán. A 
bemelegítőtől - utána a válogatott tánc-
rendek 60 perces oktatását illetve - a záró 
szabadtánc fergeteges erejéig, a kétórás 
összejövetel minden perce érdemes! 

Az eddig elért eredmény megható. 
Lényegében mostanáig 4 magyarlakta 
vidék mozgásával foglalkoztunk: Tisza-
hát, Magyarpalatka, Szék és Kalotaszeg. 
Kezdetben csupán a legegyszerűbb alap-
lépésekkel, egyáltalán: a test ritmusra 
való reagálásával küszködtek, valamint 
a lélegzési ütem összhangját igyekeztek 
türelmesen megtalálni. Ezek a gyakorla-
tok készítették fel még a leggyengébbeket 
is a tánc elsőfokú kezelésére. Ki-ki saját 
lehetőségeit alkalmazva, de mindenki 
felfedezte a magára szabott stílust. Azo-
nos módon az igazi csoportszellem is 
hozzájárult a sikerélményhez. Öröm volt 
számomra követni „új diákjaim” egyéni 
fejlődését, vagy észrevenni gondjaikat és 
azokban is segíteni. 

Minden akadály ellenére már szépen, 
ruganyosan járják a különböző csárdá-
sokat, a páros forgások fenthangsúlyát 
is kezelik, érzékelik a megadott vidékek 
közti különbségeket, s egyesek már a 
táncrendek alapfi guráit is felismerik. Is-
métlem, a legemelőbb a köztük kialakult 
kapcsolat! Vigyáznak egymásra!

Tavaly december közepén volt az utolsó 
próbánk. Teljes létszámmal! És a rá-
következő estén pedig ünnepélyes „záró 
szalonnasütést” rendeztünk. Ismét teljes 
létszámmal! A „Kolompok” folytatni 
akarták a nyáron is! Végül elfogadták, 
hogy kell a pihenés, a kikapcsolódás, a 
„leállás”, hogy aztán teljes erővel fogja-
nak ismét hozzá. 

*
A zárónkon feltettem egy kérdést, a-

melyre minden „Kolomp” válaszolt. Hol 
nagy mosollyal vagy könnyes szemmel, 
akár mélyen elgondolkodva, ezeket mond-
ták nekem (ábécé sorrendben):

ZK: Hogy, hol s miért visszakapcso-
lódni, avagy felnőtt korban elkezdeni 
magyarul táncolni? Érzéseid? Elvárá-
said?

Barják Mariann (volt „kis-
regös”):

Hát mit érzek most? Na-
gyon boldog vagyok! Ezzel 
épp elég. Kevés szó, sok 
szeretet. Azt várom 2012-től, 
hogy elérjük célunkat. Nyer-

jünk! Teljesítsünk a fesztiválon! 
Barkáts Gabi:

Erősen „visszakapcsolód-
tam” magyarságomhoz, ma-
gyar családom gyökereihez, 
és új „Kolomp” családomhoz 
is. Szeretném megosztani 

- akármilyen kicsiben is – mindazt, 
amit tanultunk eddig. Remélem 2012-re 
munkám megengedi, hogy mindig eljö-
hessek a próbákra, hogy az együttes egyre 
erősebb legyen, és sokat táncolhassak!

Bauer Pali (Vágó Csilla oly-
kori regös táncos fi a):

Boldog és kíváncsi vagyok! 
Meghat az, hogy végre el-
döntöttem, hogy beállok az 
együttesbe. Nagy kedvem van, 
kár, hogy csak rövid ideje csat-

lakoztam, de máris sok az elvárásom!
Benkő Laci:

Elvárásom az, hogy min-
den résztvevőnek továbbra 
élvezetes legyen, és hogy 
fejlődjünk szépen a „regös” 
tudásban, valamint, hogy a 
környezetünkben is jó be-

nyomást keltsünk, és ez által serkentsük 
az egész „regösmozgalmat” is.

Benkőné Honfi  Aranka (Laci 
felesége):

Azt érzem, hogy idejárni 
néptáncolni kiegészíti élete-
met! Csak azt akarom, hogy 
még-még, tovább-tovább, 
előre!
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NÉGY ÉS FÉL HÓNAP HIÁNYZIK A
XI. DÉL-AMERIKAI MAGYAR

NÉPTÁNCTALÁLKOZÓIG!
Újabb magyar 

nemzetközi 
néptáncélmény!

Negyedszer 
Buenos Airesben!

Blahóné Honfi Juló: 
Számomra a néptánc egy 

gyönyörű újrafelfedezés! 
A tánc az egyetlen fizikai 
tevékenység-torna, amit tény-
leg élvezek, ahol több ko-
rosztályú, érdekkörű, termetű 

emberrel egy olyan csoportos élményt van 
lehetőségem megosztani, ami a szívün-
ket, fejünket és testünket veszi igénybe. 
Szívemet, mert valahányszor hallom a 
zenét már forr bennem valami; fejemet, 
mert nem kis odafigyeléssel jár; testemet, 
mert minden porcikámat megmozgatom! 
Ez olyan valami, ami „belülről” indul s 
aztán kezem, fejem, testem reagál rá! Nem 
sok alkalom akad, hogy megoszthassak 
egy tíz vagy húsz évvel fiatalabbal, akár 
húsz évvel idősebbel, magassal-alacsony-
nyal, vékonnyal-testessel olyant, ami 
tényleg összeköt mindnyájunkat! Nekem 
nagyon tetszik a „vegyes” csoport! Igazi 
barátokra leltem a néptáncon keresztül, és 
a foglalkozásokon nagyon sokat nevetek. 
Egy nagyon jó fesztiválra vágyom! Lehet 
is valamitől többet kérni?

Colombo Ethel (rajtunk 
kívül nincs vonatkozása a 
magyarsághoz):

Eddig egy nagy élmény 
számomra hozzátok tartozni! 
Mindig kényelmesen éreztem 
magamat köztetek, annak 

ellenére, hogy nem értem a magyart. De 
már értek egyes szavakat, mondatokat: 
„párcsere”, meg „csárdás”, „fenthagsúly”, 
meg „lassan” vagy „jobbra-balra” és 
„most”, és azt is, hogy igen, nem, szer-
vusz, gyere ide… A csoport hihetetlen! 
Befogadó, kedves! Idetartozom!

Fekete Pali (erdélyi magya-
rok leszármazottja, huszon-
éves, spanyolul válaszolt, 
ez szavai szószerinti lefor-
dítása):

Ez az egész nagyon megle-
pett engem, mert már régen 

meg akartam keresni eredetemet és egy 
ilyen embercsoportot is! Talán véletlen-
nek tűnhet, hogy idekerültem hozzátok! 
Remélem, haladok veletek, mindenben!

Francisconé Balthazár Már-
ti:

Az érzésem az, hogy az 
egész csoportból - attól füg-
getlenül, hogy egy nagyon 

vegyes társaság - egy olyan szellemes, 
hangulatos és érdekes társaságot tudtál 
összehozni, hogy nagyon jól fog működni, 
nemhogy 2012-ben, hanem hosszú éveken 
keresztül. Azt várom, hogy fellépjünk, és 
hogy még 2012 alatt a Találkozón olyan 
sikert arassunk, mint ahogy a Regös fő-
együttes! 

Kanowsky Albert (alapító 
regöstáncos, 2011. év végén 
állt be az együttesbe):

Újból táncolni, újból „mo-
zogni”, ismét átérezni a ma-
gyar hagyományt! Tetszik! 
Örülök!
Káli Norbert: (vagyis Keve 
Tito, évekig lelkes regös 
volt):

Hahaha! Észrevettem, hogy 
eltelt az idő! Szeretnék újra 
úgy táncolni, mint annakide-
jén! Klassz a csoport, nagyon 
jól érzem magam itt!

Kónya Mimi:
Nekem ez nagyon megható, 

mert igen régen nem voltam 
magyarok közt, nem beszél-
hettem magyarul, és mégis 
nagyon jól érzem magam itt 

veletek, köztetek. Nagyon tetszik, ahogy 
te vezetsz minket. Lehet, hogy ha nem te 
csinálnád, nem lenne ilyen jó… (Mimi 
megkért, hogy ezt is írjuk be).

Kovács Zita (magyaror-
szági huszonéves lány, itt 
dolgozik):

Fantasztikus érzés volt 
először „itt” viselni egy ma-
gyar népviseletet! „Itt” nép-
táncolni először életemben, 

és veletek, Argentínában! Magyarorszá-
gon, ahol felnőttem, ez egyszerűen soha 
nem fordult volna meg a fejemben. Mikor 
kijöttem - s ugye, eljöttem a Hungáriába -,
akkor ismertem meg rajtad keresztül a 
magyar néptáncot, és ez nagyon jó érzés. 
2012-ben nagy erővel fogok veletek ké-
szülni a találkozóra, nagyon várom - és 
izgatott vagyok miatta! 

Lencz Karcsi: (sok évig a 
déli Pacsirta együttes tán-
cosa volt):

Hát elsősorban meg kell 
köszönnöm az együttesnek, 
hogy befogadott. Elindul-

hattam újra olyan valamivel, amiről már 
azt hittem sohasem fogom még egyszer 
csinálni: néptáncot járni! Ez számomra 
nagyon fontos! Valami „felfríssült” ben-
nem. Ez egy új kezdet. Nagyon hálás 
vagyok mindenkinek, hogy annyira el-
fogadtak. És hát rólad mit mondhatok… 
2012-re szeretnék már jobban táncolni, 
örülök, hogy a Regösben is közremű-
ködhetek, mert hát a magyar kolóniának 
a Regös az „elsőrangú” néptáncot jelenti! 
Boldog vagyok! Boldogan jövök a pró-
bákra! Boldogan segítek, amiben lehet! 
Csókolok mindenkit!

Lépés Mimi:
N a g y o n  m e g h a t ó  e z 

számomra, mert mamám 
emlékeit hozza vissza ne-
kem, amit nagyszüleim me-
séltek akkoriban… Sajnos 
még nem értek magyarul, de 

szeretem hallani a magyart! Kiskoromban 
sokat hallottam magyarul beszélni. Most 
minden oda vezet vissza, sok az emlék! 

Negrisoli Robi: 
Elsősorban „tökéletesség-

re” találtam itt. Épp arra, amit 
én annyira szeretek! Vagyis 
a „részletcsiszolást-részlet-
csizsolást-részletcsiszolást” 
- hahaha! Hiszen még va-

lóban nem is annyira táncolunk, hanem 
az alapot sajátítjuk el, ami nélkül nem is 
táncolhatnánk soha. Legalábbis nem ma-
gyar táncot. Lépést-mozdulatot tanulunk. 
Remélem, szépen elérjük a célt, mert hát 
arra készítenek minket. Tetszik nekem a 
magyar kultúra, egyébként „munkafana-
tikus vagyok”, és itt azt látom, mennyire 
dolgoznak az emberek! 

Proasi Pisti: (magyar csa-
ládban nevelkedett, magyar 
nyelvórákra jár a ZIK-ben, 
félig magyarul-félig spanyo-
lul válaszol):

Nagy változás állt be éle-
tembe! Eddig azt hittem, 

„nem tudom megtenni”, de sikerült, és 
teljes erőmmel folytatni fogom! Most 
már „merek”!

Regueirané Fóthy Csini: 
(Kolomp tagja, sajnos nem 
lehetett jelen a zárón)

Tóth János (még spanyolul 
válaszol. Lánya Florencia 
már két éve regöstáncos):

Az, hogy végre felvettem 
a kapcsolatot a magyarokkal, 
teljesen meghat! Elvárásom 

óriási! Flor lányom (a legmagyarabb a 
családban) nagyon hozzájárult ahhoz, 
hogy bejelentkezzek ide. Olyan ember-
csoporttal találkoztam, annyira kedvessel, 
ahol én, aki életem első öt éve alatt csak 
magyarul tudtam, megint hallhatom és 
érthetem a magyart! Mindent megteszek, 
hogy „visszaszerezzem” családom nyel-
vét olyannyira, hogy mindennapjaimhoz 
tartozzon megint. Mert „valami” újból 
felébredt bennem!

*
- A Kolomp együttes irányításában a 

következő meggyőződött néptáncos kol-
légáim is közreműködtek: Jeszenszky 
Böhm Zsuzsi (minden szombaton) és 
külön alkalmakkor Benkő Sanyi, Lajta-
váry András, Bonapartian Edi és Kerekes 
Miki.

Első naptól kezdve visszaszereztük a 
Regös együttes egyik legrégibb s legha-
gyományosabb szokását: annak idején, 
a próba elején, most a Kolompokkal 
minden próba végén e szavakkal zárjuk 
az edzést:

„Úgy éljetek künn az újvilágban
míg vándorlástok bús évadja tart,
hogy hozzatok díszt nemzetünk nevére,
hogy bennetek tiszteljék a magyart!”
Már nem „újvilágban” élünk és nem 

egy „bús vándorlás” végét várjuk, de 
Ábrányi Emil verse még mindig sok 
magyar szív kifejezője! 

2012. február 11-én megnyitottuk a 3. 
„Kolompévet”, s az 1. próbán kipihent 
és kíváncsi néptáncosok járták végig a 
gyakorlatot, amely kivételesen és „vélet-
lenül” 3 órásra sikerült…

Zólyomi Kati

2012. július 20-tól július 
29-ig: Két kiváló gálaest a 
belvárosi Teatro Avenida 
gyönyörű termében, utána 
egy hetes táncszimpózium 
két hazai táncospárral 
(oktatás: Kupec Mihály és 
neje, valamint Makovinyi 
Tibor és Hortobágyi Gyöngyvér), 
hazai népi zenekar (Dobroda), 
hagyományőrző vendég-együttes 
(Ilosvai Selymes Péter) és az 
összes dél-amerikai magyar nép-
táncegyüttes részvételével! 

Impozáns, rendhagyó, egyedül-
álló! A mozgalom legizgalmasabb 
eseménye!

További információ: a következő 
HUFI számokban, személyesen 
vagy:    fesztival2012@gmail.com

D É L -AM ER I K A I   MA G YA R   N É P TÁN C M OZ G A LO MA KÖRS 2012. év első gyűlése

b.-j.: Zólyomi Kati cst., Gorondiné Haynal Edith 
cst. cspk., Lomniczy Mátyás cst. körzeti pk., Haller 
Ines st., Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst., Ughy 
Viktor st. és Szilvássy Lőrinc cst.

Január 16-án a KÖRS Lomniczy Mátyás 
új lakásában jött össze. Collia Alex munka 
miatt nem lehetett ott. Mindig nagy öröm e 
gyűlés, mindig a legőszintébb eszmecsere 
jeligében sikerül kommunikálnunk. Most is 
így volt. “Laska à la paroissien”-nel csil-
lapítottuk éhségünket, szomjunkat viszont 
jeges sörrel és pezsgővel. 

A lakás teraszán foglaltunk helyet és osz-
tottuk meg gondolatainkat a legkülönbö-
zőbb cserkésztárgyak terén. A KÖRS tagok 
véleménye nem mindig egy húron pendül, 
ámde mégis a cserkészeszme útján halad 
ezek esetleges megoldásáért. A cserkészve-
zetés dilemmáit próbáljuk egyenként megol-
dani. Végeredményben ez volt az egyetlen 
célunk, amikor megalakultunk 2006-ban. 
Ez érdekel, ez mozgósít, ez hajt előre! 

Az idén ismét teljesen különleges VEKI-t 
szeretnénk szervezni, vagyis olyant, amely a 
legfiatalabb vezetőket is megrázza, meghat-
ja, újból felhívja figyelmüket a cserkészélet 
legszebb, legmélyebb alapelveire. Március 
végén vagy április elején lesz, Buenos Aires 
megye valamelyik rejtélyes helyén. Ott, ahol 
a csillagok fényesebben ragyognak, ahol 
vízcsobogás ringatja az éjjeli álmokat, ahol 
a szellő muzsikát alkot a falevelek táncával. 
Ahol a csend nem az, hanem a hajnal hangjai 
kottáját írja meg számunkra!

Ez alkalommal, mint minden nyári ülé-
sünkön, Zsuzsi születésnapját is megün-
nepeltük, Ines által sütött „remektortával”, 
amelynek tetején két szikraszóró pálcika 

és egy nagy gyertya égett a „Serkenj fel” 
énekünk alatt. Nagy taps és ölelések után 
hajnalig nyújtózódott az összejövetel…

A csapatvezetés tényezői mellett sok más 
témát is átmorzsoltunk, abban a tudatban, 
hogy minden elképzelés, bármennyire lé-
nyegtelennek is tűnhet, bizonyára eszköz 
s segítség lehet a további megmaradás, a 
folytatás elérésében. Néhány nappal ké-
sőbb már tágabb körű évadnyitó vezetői 
találkozót is rendeztünk Haynal Edithnél, 
amely alatt az elkövetkező évekre gon-
dolva a természetes parancsnoki leváltás-
ról s az e szerepre való esetleges jelöltekről 
tanácskoztunk. 

További jó munkát kérve a megértő 
Istentől,

Zólyomi Kati cst.
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Másfél év hiányzik csak ahhoz, hogy a 
cserkészkaland csúcsát élje át valahány 
merész magyar cserkész! 2013 közepén 
tutajok fogják átívelni a Tisza folyását, 
visszaidézve a híres vági tutajút eposzt 
rajzoló élményét 1913-ban. A teljesítmény 
motorja és egyben főszervezője nem más, 
mint az Argentínában született szeretett 
cserkészkollégánk, Demes Sanyi st. Meg-
kérdezem Gemertől mindazt, amit bizto-
san minden olvasó is szeretne tudni!

Zólyomi Kati: Meséld el, mi ébresztette 
fel benned ezt a nagyszabású ötletet?

Demes Sanyi: 1913-ban volt a vági 
tutajtúra Magyarországon, szóval most 
lesz 100 éve. Hogy is lehetne jobban meg-
emlékezni erről a nagy eseményről, mint 
egy újabb tutajtúrával? Mikor 12 éves 
voltam és tanultam a cserkésztörténelmet, 
különösen meghatott ez a magyar tel-
jesítmény, valahogy mindig emlékeztem 
az évre meg az eseményekre, többször 
gondoltam arra, hogy milyen jó lehetett. 
Nem hittem volna, hogy 17 év után egy 
gyerekgondolat meg is valósulhat. Minden 
álomban van valami megvalósítható, csak 
akarni kell, de erősen!

ZK: Mi a terved célja?
DS: A mai fiatalságnak kell a kihívás, a 

cserkészetnek pedig az élmény. Az utolsó 
években a cserkészet eléggé megváltozott 
a világon. Régebben cserkésznek lenni  
büszkeség volt, ha nem voltál katona, 
akkor „legalább” cserkész… Most, ha 
cserkész vagy, többen azt gondolják, 
hogy egy unalmas, nem egy talpraesett, 
hanem egy régimódi öreg-fiatal vagy. Én 
nagyon tisztában vagyok azzal, hogy ez 
nem így van, de nemcsak mondani kell, 
hanem tenni érte. A cserkészet összetar-
tás, munkaerő, együttműködés, ügyesség, 
meg barátságfejlesztő! Mindezeket pedig 
bőven átélhetjük egy nagyszabású cser-
késztúra alatt.

Célom összeszedni a magyar cserké-
szeket, akik szeretnének egy vagány tá-
borban részt venni, és ezáltal motiválni a 
vezetőket, hogy folytassák, ne tegyék félre 
a cserkészetet. Érdemes. Cserkészkedni 
egy életforma! 

ZK: Kik s hogy segítenek a szervezés-
ben?

DS: Argentínából: Lomniczy Mátyás, 
Magyarországon: Tárkányi Botond Kobra 
(MCSSZ vízicserkész országos vezetője) 
és Barna János Nusi (Esztergomi vízicser-
kész), Felvidékről: Asztalos Zoltán (SZ-
MCSSZ országos vízicserkész vezetője). 
Rajtuk kívül a KMCSSZ meg a MCSSZ 
is besegít a szervezésbe.

ZK: Hogy hangolod össze a tutajok 
felépítését?

DS: 10-13 tutajra gondolunk, s ez azt 
jelenti, hogy sok felszerelés meg egy ki-
váló, beolajozott logisztika kell működjön 
a túra körül. Mivel Magyarországon a fa, 
a fenyő nagyon súlyos és túl sok hordót 
kellene alátenni, Kínából fogunk beho-
zatni egy konténer nádat. Igen, nehéz 
volt utánajárni, de ismétlem, hogy csak 
akarni kell!

ZK: Lesz-e egy terepszemle? Végig-
járod a Tisza folyását?

DS: Most augusztusban fogunk készíte-
ni egy próbatutajt. Még valamikor augusz-
tus előtt a magyarországiak le fogják járni 
a kijelölt szakaszt egy motorcsónakkal. 
Még nem tudjuk, hogy a Tisza felső vagy 
alsó szakaszán fogjuk-e csinálni. Az észa-
ki szebb, de ott nagy a kompjárat, és ezek 
közt nem lenne egyszerű átmenni. Majd 
kiderül.

ZK: Pontosan mikortól-meddig lesz a 
nagy esemény?

DS: 2013. augusztus első felében, Ma-
gyarországon.

ZK: Mennyire szá-
mítasz lánycserkészek-
re is?

DS: Valóban nem 
nagyon pártolom a 
lányokat a tutajon, de 
lehet, hogy csinálunk 
lányos tutajt is…

ZK: Mi lesz veled 
„utána”?

DS: Még nem tu-
dom, de az biztos, hogy 
tovább fogok kalando-
kat szervezni, ameddig 
csak bírja a testem.

ZK: Fogalmazd meg üzenetedet a világ 
összes kalandravágyó magyar cserkész-
nek!

DS: Régen hallottam egy mesét, amely-
ben az ember élete hosszúságát úgy mér-
ték, hogy összeszedték a sok jó élményét 
egy kis könyvbe. Az én könyvemben na-
gyon sok cserkészethez kapcsolódó élmény 

van, és biztos 
vagyok, hogy 
többünkkel így 
van. Tábortü-
zek, őrségek, 
programok, ne-
hézségek, por-
tyák, kirándu-
lások, barátok! 
TUTAJTÚRA 
A T I S Z Á N ! 
Akkor pedig ír-
junk tovább!

A legjobb munkát, Gemer!
Zólyomi Kati cst.

Látogasd meg a weboldalunkat!   
http://www.tutajtura.com

SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET

Tisza tutajtúra 2013

ELMENT 3 - VISSZAJÖTT 4:
- jönnek-mennek a szép magyar diáklányok! -

Z I K h í r  -  Z I K U J D O N S Á G

Mattiauda Luncsi, Zaha Paula, 
Gröber Stefi, JeffreyTeréz 

A Buenos Aires-i 
Zrínyi Ifjúsági Kör hét-
végi magyar iskolánk 
diákjai már sok éve ér-
demlik meg s élvezik 

a magyarországi ösztöndíj előnyeit! 
2011 decembere alatt három 15-16 éves 
lány (Arcagni Inés, García Conde Zsófi 
és Makkos Viki) repült át a 90 napos 
szakaszra. Másrészt pedig egy év ottlét 
után négy 18 éves jött haza. Mennyi öröm, 
mennyi izgalom, mennyi jutalom! 

Az, hogy a mi gyerekeink (mármint 
azoké, akik már itt születtünk, Argentí-
nában) átmehessenek Magyarországra 
tanulni, ott élni sok hónapon át - ez 
(klisék nélküli mondatban!) egy valóban 

„megtestesült álom”! Gröber Stefi, 
Jeffrey Teréz, Mattiauda Luncsi és 
Zaha Paula sikeresen tettek eleget a 
Balassi Bálint Intézet írásbeli és szó-
beli követelményeinek. Ugyancsak 
sikerrel védték meg később a beadott 
hosszú záródolgozat tézis jellegű 
írásaikat. 

Ezen kívül az európai nyári szünet alatt 
bejárták fél Európát is! Hollandiát, Len-
gyelországot, Olaszország északi részét és 
Rómát, Portugáliát is a leírhatatlanul szép 
tengerpartjával. Visszafelé pedig Szerbiát 
fedezték fel nagy örömmel - nagyon tet-
szett nekik. A Balassi szokásos erdélyi 
kirándulását is végig élvezték, különösen 
az erdélyi csíksomlyói búcsú páratlan 

VALÓRA  VÁLIK  A  ZRÍNYI  IFJÚSÁGI 
KÖR  EGYIK  NAGY  ÁLMA

„Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek...” 
(Tűz csiholója - Ady E.)

 „... Nem elég elindulni, de mást is hívni kell....És nem elég akarni,
de tenni, tenni kell!...” (Még nem elég - Váci Mihály)

Az idén tölti be a Zrínyi Ifjúsági Kör 
(ZIK) 60. évfordulóját. Hatvan éve szün-
telenül, a tanév hétvégein 50-60 diák és 
15-18 tanár tesz azért, hogy magyar örök-
ségünk, a magyar érzés, a magyar nyelv ne 
haljon ki. Szabad idejükben, önzetlenül és 
szeretettel... Mindezt 18.000 km-re távol 
Magyarországtól, Argentínában.

22 éve alakult meg a ZIK ösztöndíj- 
program, amelynek keretében immár 
72 ZIK diák ismerte meg személyesen 
nagyszüleinek hazáját. 

Régen várt álom valósul meg az idén, 
ezen a 60. évfordulón: a ZIK tanárok 
csoportos magyarországi útja. Ezegy-
szer nem a diákoknak szól az ösztöndíj, 
hanem azoknak, akik az utolsó 5 évben 
legalább egy évig tanítottak a ZIK-ben, 
és vállalják, hogy a következő 4 évben 
legalább 2 évig tanítanak.

A Bethlen Gábor Alap pályázatán el-
nyert ösztöndíjnak és a 2007-ben meg-
nyert „Kisebbségekért díj”-nak köszön-
hetően, március végén 8 ZIK tanár vesz 
részt Budapesten a Balassi Intézet által 
szervezett 2. Hungarológia és Informá-
ciótechnológiai Konferencián.

*
A jelentkezéskor három kérdést kellett 

megválaszolni:
1/ Miért tanítottam eddig a ZIK-ben? 
2/ Miért szeretnék a ZIK tanárok csopor-

tos magyarországi útján részt venni?
3/ Miért gondolom, hogy az út hasznos 

lehet az argentínai magyarság megtar-
tására?

Néhány kivonatos választ másolok ide 
a 8 résztvevő tanár tollából. Névszerint: 
Balogh-Kovácsné Kiss Borbála, Beisné 
Mocsáry Annamária, Blahóné Honfi Jú-
lia, Gorondiné Meleg Judit, Kissné Kraft 
Márta, Lányiné Miskolczy Dóra, Reguei-
rané Fóthy Csilla és Zaháné Lomniczy 
Alexandra.
- Mert ebben az önkéntes közösségi 

munka-láncban én is láncszemnek ér-
zem magam. Szeretném, hogy a lányaim 
magyar körbe járjanak, és úgy érzem, 
hogy nekem is adni kell, ha ők másoktól 
kapnak.
- Mert a ZIK tanári kara egy nagyon 

kedves és kellemes emberi csoport. Sok 
tanárt barátomnak tekintek, vagy csalá-
domhoz tartozik. Szép lesz azt a pár hetet 
a Hungárián kívül együtt tölteni, és még 
ráadásul Budapesten.
- Mert egy hozzátartozási érzésem van 

a ZIK-kel kapcsolatban. Egy jó baráti 

közösség, amelytől nehéz sok ideig távol 
lenni.
- Magyar körökben érzem jól magam, 

ott nőttem fel. Úgy érzem, hogy a magyar 
beszéd tanítása, gyakorlása, fejlesztése 
érdemes.
- Érdekel minden olyan továbbképzés, 

amely a magyar nyelvről szól. Szakkon-
ferenciák, ahol csoportosan élvezhetjük 
ezt a gazdag nyelvet és kultúrát.
- A ZIK-nek köszönhetem azt, hogy szere-

tem a magyarságot, és ha Magyarország-
ra látogatok, otthon érzem magam, egy 
számomra kedves és ismerős légkörben.
- Számomra a ZIK egy élő magyar élmény, 

a mi kis argentínai Magyarországunk.
- Meg vagyok győződve arról, hogy egy 

közös élmény, a magyarországi látoga-
tás, a konferencia többi résztvevőjének 
tapasztalata, gondjainak és sikereinek 
megismerése, egy budapesti kulturális 
program, látogatás egy szórványban 
működő, hozzánk hasonló iskolába, mind, 
mind egy nagy adag lelkesedést fog terem-
teni. Nem beszélve arról, hogy mennyi új 
ötlettel, módszertannal, anyaggal fogunk 
gazdagodni.
- Előnyt jelent, ha - mint közös cél érde-

kében dolgozók - nem vagyunk egyedül, 
megtanuljuk egymást érdemben támo-
gatni.
- Nehéz munka felelősséggel tanítani, 

sokat kell rá készülnöm, különösen azért, 
mert nem ez a hivatásom, nem vagyok pe-
dagógus... De úgy érzem, hogy a tehetség 
hiányát lelkesedéssel és szorgalommal 
pótolva, egész jól megy.
- Az anyaországi látogatás a nyelv fel-

frissítését is jelenti számomra. Ott nem 
csak a hétköznapi nyelvet használom, mint 
otthon a gyerekekkel.
- Számomra a tanítás kettős célt szol-

gál: az újabb generációkat a magyar 
kultúrához odavonni, ugyanakkor saját 
magamban ébren tartani és elmélyíteni a 
magyarsággal való kapcsolatot, mikor az 
órákra készülök.
- Minden intézmény életképességéhez 

szükséges a világosan meghatározo-
tt, igényes célkitűzés és a kitartó és 
harmonikus emberi csoport, amely 
a célokat a valósággal egyezteti, és 
munkájával kivitelezi. Mindkét szempont 
gazdagabb, szilárdabb alapot nyer, ha a 
tervezett utat csoportosan tehetjük meg.

Ilyen értelemben megyünk... és jö-
vünk majd vissza!

Zaha Alexandra

hangulatát!
Az idén a ZIK-ben kell működjenek, 

immár mint kiegészítő tanerők. Mire 
március elején megkezdődik a tanév, is-
mét köztünk lesznek a rövid ösztöndíjas 
kislányok is. Mindkét csoport hagyomá-
nyos hivatalos beszámolóját várja az egész 
magyar kolónia!                               (ZK)

Az eredeti tutajút résztvevőinek egy csoportja 
(1913) - http://mu.cserkesz.hu



HUFI IV.                                                                           IFJÚSÁGI ROVAT  -  2012. Március

Meglehet, hogy egy kicsit megfájdítottam a szíveteket a 
szomorúságaimmal, de később talán Ti is megtudjátok, hogy 
az öröm és a remény is a tragikus pesszimizmus elszántsá-
gából sarjad ki: abból halálos tudásból, hogy bár változtatni 
a dolgokon semmit sem tudunk, mégis feláldozzuk magunkat 
ezekért a változásokért, mert jobbat, tisztességesebbet 
nem tehetünk.

1989. május 9                                       Csurka István

Kedves Barátok! 
Ez alkalommal magunkról szeretnék mesélni egy 

picit. Néhány számmal ezelőtt írtam a Bölcsődékről: 
nagyon nehéz bekerülni 
éves rendű várólistákkal. A 
mi Nachónkat se vették fel 
egykönnyen! Kétszer is fel-
lebbeztünk az önkormány-
zatnál, de végül felvették. 
Tavaly októberben bekerült 
a bölcsibe és egyben az 
első igazi magyar közös-
ségbe. Mára már magyarul 
is nagyon jól kommunikál. 
Így már én is teljes nyuga-
lommal (azért kicsit mégis 
izgult az anyai szívem…) 
nekiláttam munkát keresni. 

Sikerült, és az idén januárban elkezdtem dolgozni mint 
osztályos orvos a Jahn Ferenc Dél-pesti kórház belgyó-
gyászati osztályán.

Így egy hónap után elmondhatom, hogy szerencsém 
volt, mert habár elég messze van lakásomtól, a munka 
légköre nagyon jó. Sokan segítenek, pátyolgattak az 
első napjaim alatt. Senki sem érti miért pont ide, Ma-
gyarországra jöttem vissza, s miért akarok itt dolgozni 
az egészségügyben, ahol százával mennek el külföldre. 
Azt szoktam mondani, hogy „kicsit egyenlítem a mér-
leget...”

Sok mindenki megmosolygott már, mert azért néha 
mondok furcsaságokat, vagyis nem pont úgy fejezek ki 
valamit, ahogy a többi magyar doktor. Például, a múltkor 
azt mondtam a főnökömnek a nagyvizit alatt, hogy az 
egyik betegem már jól van, mert „ledagadt a lába”, ő 
pedig csak nézett és kérdezte, hogy mi történt a beteggel? 
Amire én ismét: „ledagadt a lába”! Persze ilyen nincs, 
helyette leapadt a lába a helyes kifejezés. Szerencsémre 
inkább édesnek, viccesnek tartják a szóhasználataimat. 

Most vannak először „saját” pacienseim, olyanok, 
akikért én felelek. Furcsa érzés, talán enyhén rémisztő 
is. Igyekszem legjobb tudásom szerint dolgozni, segíteni 
a gyógyulásukban, kísérni őket a bentlétük alatt. Talán 
a legnegatívabb tény az, hogy a munkaidő nagy részét 
nem a paciensekkel töltjük, hanem a sok bürokratikus 
üggyel. Hihetetlen nagymennyiségű papírt kell kitölteni. 
Mi mindent kell leírni!

Örülök, hogy ismét tudományos 
módon használóm az agyamat, hiá-
nyoltam már. Tudás szempontjából 

minden nap egy kihívás, de szel-
lemileg is. Rövid egy hónap alatt 
észrevettem, milyen sok energiát 
emészt az empátia. Egyrészt a 
paciens-orvos kapcsolat feltölt, 
de nagymértékben az orvostól 
egyfajta lelki-szellemi energiát 
is igényel, mert nyilván a pa-
ciensnek állapotából kifolyólag 
szüksége van rá. Arra is rájöttem, 
hogy ezt óvatosan kell kezelni, 
mert nem végtelen. 

A hallállal is találkoztam már. 
Hát nem könnyű, s nem is hiszem, 
hogy valamikor az lesz. Inkább 

abban bízom, hogy majd tapasztalattal jobban kezelem.
A paciensek mosolya, ahogy őszintén örülnek, amikor 

reggel bemegyek hozzájuk, az sokat ér. Szeretem a 
munkámat.

Most mint újonc még nem dühítenek annyira az anyagi 
hiányok, a keretek állandó hiánya, az, hogy manapság 
Budapesten egy utcaseprő több fi zetést kap, mint egy 
orvos, de megértem azt, aki már megelégelte és külföl-
dön próbál szerencsét. Szívből kívánom, hogy legyen egy 
nagy váltózás, javuljon az egészségügy helyzete. Per-
sze, ehhez az egész ország helyzete kell, hogy javuljon. 
Részben gazdasági téren gondolkodom, de nagy részben 
(talán főleg!) egy hozzáállás, gondolkodásforradalom 
szükséges. 

Köszönöm, hogy kibeszélhettem (leírhattam…) 
a lelkemet! A következő hónapig kívánok nektek 
jó egészséget!                                                Teri

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„ MAGYAR ”  ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítóink: 

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

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

(összeállítja Kádárné Bonta Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1.em., Olivos  
4799-8437 - nyitva a hó 2. és 4. pénteken 19-21 óra

  269  Illyés Gyula:  Tűz vagyok (Petőfi  élete)
  321  Mauriac, François:  Tékozló szív 
          (Thérèse Desqueyrand. Az éjszaka vége)
  517  Hegedűs Lóránt:  Kossuth Lajos, legendák hőse
2022  García Márquez, Gabriel:  Szerelem a kolera idején
2323  Füry Lajos:  Az ellopott szerelem
2472  Csurka István: Hamis tanú
2789  Cseres Tibor:  Én, Kossuth Lajos 
3059  Csurka István: Az elfogadhatatlan realitás (esszék)
3174  Csurka István: Ki lesz a bálanya? Szájhős, stb.
4072  Magyarországi hadjárat 1849 - Orosz szemtanúk
              a magyar szabadságharcról (szerk.: Katona Tamás)
4289  Tersánszky J. Jenő:  Rossz szomszédok. Az én fi am
4394  Rachmanova, Alexandra:  Szerelem, Cseka, halál
4634  Kovács Endre:  Bem, a magyar szabadságharcban
5181  Magyar írók humoros írásai

En castellano
S-261  Márai Sándor:  La hermana
S-264  J. Berend, Miklósné:  Pasión húngara
S-267  Petőfi , Sándor:  Libertad, amor. Poesías y cartas

Videokazetták
VK-102  A természet védelmében: Nemzeti parkok
VK-114  Rozmaring (Harsányi Zsolt regénye szerint)
              Vígjáték
VK-143   Magyar novellák (Ambrus Z., Mikszáth K., Nagy L.)
VK-170  Budapest, Szentendre, Magyarország (spanyol
              szöveggel)

Szeretem anyanyelvemet!

ELNÖK: ZOMBORY ISTVÁN  ez1955@gmail.com
Vezetőségi gyűlések a hó 1. és 3. szerdáján. 
Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján. 

Titkárság: Rugonyi Attila
Szerdától szombatig 19 - 21 óra. Hosszú hétvégeken zárva.

hungar iabuenosa i res@gmai l .com
Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig 

Hétvégén ebéd és vacsora. Asztalfoglalás Sr. Omar 

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

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

Mindennap újra és újra megállapítom, hogy mennyire 
szeretem anyanyelvemet. Mi is az anyanyelv? Te ho-
gyan fogalmaznád? Anyanyelvem az a nyelv, amelyen 
édesanyám szólt hozzám, ezen a nyelven nyugtatott, 
szeretett, itt-ott szidott, nevelt, ezen a nyelven tárta fel 
előttem a világot, ezen a nyelven mesélte a felejthetetlen 
meséket, ez a nyelv adott biztonságot, védelmet. Ezt a 
nyelvet nem könyvből tanultam, hanem az édesanyám, 
az édesapám, a nagyszüleim szóltak így hozzám. Ezen a 
nyelven formáltak emberré, ez a nyelv nemcsak beszélni 
segített, hanem látni, érteni, megérteni, felfedezni, egy-
szóval - „élni”. Anyanyelvemen beszélek, gondolkodom, 
álmodom, imádkozom. Csak anyanyelvemen lehetek én. 
Valahogyan így fogalmaznám meg. 

Szeretem anyanyelvemet. Nagyon. Mindenki azt mond-
ja, nehéz nyelv. Én azt mondom, nem nehéz, hanem más. 
Az agyban a logika magyarul másképp működik, ezt 
kell megérteni. Persze, egyetértek azzal, hogy a kiejtése 
nehéz, sok hang van és nem könnyű ezeket elsajátítani, 
de sokkal könnyebb magyart tanítani, mint például 
spanyolt! Már sok példát hoztam fel, de hadd említsek 
még valamit. Nézzük meg, hogyan működik magyarul a 
számokkal kapcsolatos megnevezések világa. Ismerjük 
azt a kérdőszót, hogy hány? Minden nyelven megvan a 
megfelelője. 

Hány embert látsz? / Hány utassal mentetek?/ Hány 
óra van?

Magyarban ebből indulunk ki. Ezen túl a hány szóhoz 
adunk hozzá egy toldalékot, attól függően, hogy mit aka-
runk tudni. Minden kérdésnek megvan a toldaléka, amit 
úgy a kérdésben, mint a válaszban alkalmazunk, szép 
szabályosan, logikusan. Lássuk a gyakorlatban:

Hány kutya van a téren? Hat.
Hányan megyünk? Hatan
Hányas buszra szállunk? Hatos buszra.
Hányas cipőt használsz? Harminchatos cipőt.
Hányadik omlett? Hatodik.
Hányadika van ma? Hatodika.
Hányadikán indulunk? Hatodikán.
Hányadikától leszel ott? Hatodikától.
Próbáld ezeket más nyelven megfogalmazni, és akkor 

észreveszed, milyen tökéletes felépítése van a magyar-
nak. 

Mindig felhozom azt a tényt is, hogy a magyar meny-
nyire „művészi nyelv”: festményekben beszél, amit 
mondunk, azt képekben látjuk magunk előtt. Erre is 
naponta találok új példát. Ilyen a falfi rka, ugye tudod, 
mit jelent? Akkor is, ha először hallod ezt a szót tudod 
pontosan, mit akar kifejezni. És íme az utóbbi időkben a 
kedvencem: szóbonctan. Tökéletes szó. Boncoljuk a szót 
azért, hogy tanulmányozzuk, tanuljunk, mint az orvosok 
az emberi testet. Dióhéjban ez a nyelv kiváló.

A művészi mivoltához hozzátehetjük azt is, hogy mit 
lehet ezzel a nyelvvel művelni. Olyat, amit más nyelvvel 
nemigen lehet. Figyeld csak meg ezeket a keresztszerke-
zeteket. Ezt ma küldték nekem:

Össze ne tévezd a boka táját a toka bájával!
 a borztanyát a torz banyával!
 a csárda zaját a zárda csajával!

 a harcsa máját a Marcsa hájával!
 a jó bor kulcsát a kóbor Julcsával!

Nem mindegy, hogy egyöntetű vagy ön egy tetű
hogy mögöttem vagy nem öttem mög,
hogy mire fekszel: nedves kőre vagy kedves nőre,
hogy köhögve röpülsz vagy röhögve köpülsz.

Ez nem minden. Magyarul még többet is lehet művelni, 
pl. egy hosszú szöveget csupa „há“ betűvel írni. Próbáld 
meg! A humor.myhunet.com honlapon (humor itthon) 
Henrik írja kedves Helgájának:

Helgám!
Hazám határait hátrahagyva, három hétig Hegel, 

Heine honában, Hannoverben, Hamburgban helyet-
tesítettem hivatalos honoráriumért Hans Herbertet. 
Hetedikén hétfőn hárman Hédivel-Hugóval (holland 
házaspár) Hágából Helsinkibe hajóztunk. Hédi hor-
golt, hímzett. Hugó heverészett, hálóhelyére húzódott, 
hogy Horatiusnak hódoljon. Hajósaink hevenyészett 
hálóval, horoggal hitvány heringet halásztak. Hajónkat 
hamarosan hömpölygő hullámok háborították, halász-
csónakként himbálták, hányták Herkulesünket... (menj 
be a honlapra, olvasd végig, ez csak a kezdete!)

Igen. Kétségtelen, hogy remekmű ez a magyar nyelv. 
Remek remekmű! Örülök, hogy közöm van ehhez a 
remekműhöz!

Ami az íróasztalon maradt:
Ismergetjük, tanuljuk egész életünkben anyanyelvünket 

is, ezt a sokszínű sokarcú csodát. S minél jobban meg-
ismerjük, annál szebbnek, gazdagabbnak, csillogóbbnak 
látjuk.                                                   (Lőrincze Lajos)

Csurka István Zaháék emlékkönyvébe írt sorai 
1989-es látogatásakor, egy ZIK továbbképzőn:
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Desde hace más de un año, se vienen 
realizando varios  trabajos importantes 
de mejoramiento en las instalaciones del 
Hogar, tales como la construcción de un 
nuevo ascensor, de una cámara frigorí-
fica y recientemente 
ha finalizado el acon-
dicionamiento de un 
espacio para el nuevo 
lavadero equipado con 
máquinas y elementos 
complementarios de 
nivel industrial. 

Todos estos trabajos son realizados gra-
cias a la constancia y el empeño de algunas 
personas de su Directiva, quienes dedican 
gran parte de su tiempo para lograr que 
nuestros viejitos se sientan cada día más 
cómodos y para facilitar y hacer más efi-
ciente el trabajo del personal. 

Es importante destacar que, para que 
todas estas mejoras puedan ejecutarse, he-
mos contado con generosos donativos per-
sonales, así como también con la aproba-
ción contra presentación de presupuestos 

y el posterior otorgamiento de impor-
tantes sumas por el Gobierno húnga-
ro para la construcción del ascensor y 
del lavadero. En este último trabajo 
se ha recibido un especial aporte 
económico también de parte de la 
Iglesia Reformada Húngara local.

Queremos expresar un especial 
reconocimiento y nuestro más sincero 
agradecimiento a todos los que con su 
aporte económico, con su trabajo diario y 
su invalorable dedicación logran mejorar 
la calidad de vida de esta maravillosa 
institución.

Martha Balthazár

La historia de la fami-
lia Lajtaváry, de Olivos, 
comienza en Brasil. Allí 
se encontraron Susana 
Benedek (45), que por 
entonces tenía 19 años, 
y André Lajtaváry (52), 
de 25, en un campamen-
to de scouts húngaros, 
nacionalidad de la cual 
ambos son descendien-
tes. Los padres de André 
habían recalado en Bra-
sil y los de Susana, en 
la Argentina. “Después 
de conocernos mantuvimos la relación a 
la distancia hasta que nos casamos”, dice 
Susana. Luego de vivir juntos un año en 
San Pablo, Susana comenzó a extrañar el 
barrio y se mudaron a Olivos, donde ella 
había vivido toda su vida. “Nunca extrañé 
mucho ya que al estar todo el día trabajan-
do, mucho tiempo para eso no tenía. Me 
adapté muy bien, además la comunidad 
húngara acá es muy grande”, explica An-
dré, quien trabaja en el gimnasio de una 
Sociedad de Fomento en Florida, donde 
organiza shows musicales. 

Lo que más llama la atención de An-
dré, además de su peculiar acento, es su 
aspecto: el de un verdadero cowboy. Pa-
rado sobre sus botas texanas, dice: “Crecí 
mirando películas de westerns y con eso 
mi estilo quedó sellado. No fui susceptible 
a ninguna moda más”. Como todos los 
chicos de la época él tenía su guitarra, y 
además contaba con buen oído y sentido 
del ritmo. “Me gustaba mucho la guitarra 
y agregué la armónica bajo la influencia 
de Bob Dylan”, rememora.

Con el tiempo Susana y André fueron 
agrandando la familia y cada uno de sus 
hijos desarrolló distintas facultades mu-
sicales: Susi (24) canta; Andrés (20) toca 
la guitarra acústica y la armónica; Martín 
(18), el bajo; y Ricardo (20), mellizo de 
Andrés, la batería. “Yo le decía ‘tenés un 
hijo por instrumento, sería lindo que te 
acompañen. Además, yo canto’”, cuenta 
Susana. Así fue como, de un día para el 
otro, en marzo del año pasado nació la 
Lajtaváry Family Band. “La música está 

en los genes, es algo comprobado”, dice 
orgulloso André.

Para su hija mayor, Susi, el country 
es “tan agradable que es difícil que no 
te guste”. Martín, el más chico, toca el 
bajo hace cinco años y destaca que “en la 
música country cuenta mucho la prolijidad 
más que la rapidez de las cosas”.

“Hacemos música country porque es 
lo que vengo haciendo los últimos cinco 
años como solista. Todos mis hijos son 
músicos excepcionales, cada uno en su 
estilo. Reconozco que costó convertirlos 
al country, ya que hay diferencias entre 
el rock que hacen ellos y esto”, explica 
André. Hace cinco años que venía partici-
pando en el Festival de Música Country de 
San Pedro. En tres ocasiones se presentó 
como solista y el año pasado su hijo Mar-
tín lo acompañó en el bajo. A principios 
de 2011 se presentaron por primera vez 
con la “Band” frente a 5 mil vecinos, 
después de haber debutado oficialmente 
delante de 100 personas en la Sociedad de 
Fomento 9 de Julio. Susana remarca que 
“fue muy motivante e importante tocar 
antes del Festival de San Pedro, ya que 
nos dio más seguridad para tocar frente 
a tanta gente”.

“Siempre que estoy nervioso, se me pasa 
una vez que miro al público y empiezo a 
cantar. La gente del festival nos recibió 
muy bien. Los chicos siempre me salvan: 
tocan bárbaro”, finaliza André. 

 Agustín Lasso

(*) Resumen del artículo de Clarín 6.1.012

Hungría, objetivo del Nuevo Orden 
Mundial (NOM)

Esta es la nueva historia del Nuevo 
Orden Mundial, esa ingeniería social 
anticristiana que pretende, no controlar 
el mundo, que ya lo tiene controlado, sino 
tiranizar al hombre. ¿Y cómo se tiraniza a 
un ser racional y libre? ¿Encarcelándolo? 
No, así sólo conseguirían arrojar cadenas 
sobre su cuerpo, pero no sobre su espíritu, 
que sufre las peligrosas inclinaciones a 
pensar y a amar (o a odiar).

No, para tiranizar al hombre el Nuevo 
Orden necesita crear un consenso del que 
no se salva nadie, so riesgo de ser conde-
nado al silencio. Si se trata de un podero-
so, por ejemplo de un político, por ejemplo 
si se trata del primer ministro húngaro, 
Viktor Orbán, entonces hay que emplear 
todos los terminales del NOM contra su 
prestigio, porque nada resulta tan inane 
como el poderoso ridiculizado. Y en esta 
batalla pro ridiculizar a Hungría, todo 
vale. Lo primero, la mentira.

Porque no es que Hungría atraviesa 
un proceso de involución democrática 
hacia el fascismo. Eso al NOM le traería 
sin cuidado, pues propende a un ideario 
relativista que se adecúa con la misma 
facilidad al socialismo, al fascismo o al 
capitalismo especulativo. No, lo que no 
puede soportar el NOM es que el primer 
ministro Orbán haya aprobado, con el 
apoyo de los votos libres de los húngaros, 
una Constitución que reconoce al cristia-
nismo como esencia del Estado húngaro 
- es decir, reconoce la historia - y, encima, 
algo intolerable, defiende el derecho a la 
vida y protege al no nacido. Eso es pecado 
mortal en el decálogo NOM y ese es el 
origen de la campaña. 

*
Pero, naturalmente, la estafa antihún-

gara no puede plantearse por la directa. 
Todavía hoy, aunque extendido en casi 
todo Occidente, el aborto no puede ser 
vendido como un derecho - aunque así 
se haya promulgado, por ejemplo, en Es-
paña - porque muchos han enterrado su 
conciencia por su estómago. No, es pre-
ciso acusar a Hungría de otras maldades. 
En suma, hay que mentir para tumbar al 
Gobierno húngaro. 

De repente, vemos como todos los tó-
picos para atacar a Hungría se repiten en 
la prensa progre mundial. Verbigracia, el 
artículo de Paolo Flores d’Arcais - que no 
es un mosquetero sino un miembro del 
consenso NOM -, quien publicó en El País 
un artículo titulado “Hungría se desliza 
hacia el fascismo”. La tesis es la misma 
que escuchamos por boca de todos los 
voceros del NOM, dando esa impresión de 
grito generalizado en pro de la sensatez, 
táctica habitual del NOM. 

Y así, el amigo Flores califica al Go-
bierno democrático húngaro, curtido en 
la lucha contra el comunismo, de fascista: 
ni más ni menos. Le acusa de haber piso-
teado los siguientes derechos:

- Libertad de prensa. Falso. Lo único 
que pretende el Gobierno Orbán es que los 
valores que recoge su nueva carta magna 
no puedan ser impugnados - discutidos 
sí, no impugnados - desde los medios de 
comunicación y todo ello como propues-
ta, sin régimen sancionador. Vamos, que 

cualquier periodista húngaro puede defen-
der con entusiasmo el aborto en cualquier 
medio sin temor a ser penalizado. Mucho 
más lejos, en sentido contrario, ha llegado 
la Ley de Igualdad española: si a un pe-
riodista español se le ocurre discrepar de 
la Ley contra la violencia de género está 
cometiendo delito. 

- Segunda acusación contra Hungría: 
ley electoral para permitiría a Orbán per-
petuarse en el poder. Falso. Mucho menos 
democrática es la legislación española que 
consolida el bipartidismo PP-PSOE, al 
tiempo que impone medidas plutocráticas 
para evitar cualquier renovación del arco 
parlamentario. 

- Más mentiras: en Hungría, los jueves 
estás a las órdenes del Ejecutivo. No, hom-
bre, no: estás a las órdenes de algo más 
peligroso para las libertades individuales: 
a las órdenes de los partidos políticos, 
exactamente igual que en España donde 
el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) y el Tribunal Constitucional son 
nombrados por cuotas parlamentarias, es 
decir por los partidos.

- Y la mentira NOM más cómica de 
todas: el Banco Central Húngaro ya no 
es autónomo. Igualito que lo que ocurre 
con los 17 países de la Eurozona, que no 
dependen de los gobiernos, ciertamente, 
sino que simplemente han trasferido todas 
sus competencias monetarias al Banco 
Central Europeo, controlado, a su vez, 
por Berlín y París y cuya política, en diez 
años de euro, han llevado a que España 
casi cuadruplique el desempleo existente 
en Alemania.

Naturalmente, ante esta Hungría fas-
cista, el bueno de Paolo insta a Merkel, 
Sarkozy y Cameron a castigar a Hungría 
y a derribar a Orbán por procedimientos 
de lo más democráticos, naturalmente, los 
mismos métodos con los que tumbaron 
a Berlusconi en Italia y a Papandreou 
en Grecia. Ni el uno ni el otro me caen 
simpáticos, pero no son dos fascistas, 
¿verdad que no?

*
¿Cómo tumbar al primer ministro hún-

garo, elegido por los ciudadanos húnga-
ros? Con la fuerza del dinero naturalmen-
te, pues el NOM, en último extremo, no es 
más que plutocracia, es decir, el enemigo 
número uno de la democracia en el siglo 
XXI. Por pura casualidad, a Hungría se 
le niega la ayuda - ayuda para ahorcarse, 
pero esa es otra cuestión - que se facilita 
a otros países en dificultades económicas, 
como Irlanda, Portugal, Italia o España. 

Y así, el FMI, otro instrumento clave del 
NOM, se niega a apoyar la deuda húngara 
mientras la agencia de calificación Fitch 
rebaja la calificación del bono húngaro 
hasta la categoría de bono basura. Si 
para tumbar a Orbán hay que asfixiar las 
economías de los húngaros, pues se hace 
y en paz.

¡Todo sea por evitar el fascismo en 
Hungría! 

¡Qué pena no poder votar en Hungría! 
Lo haría por Orbán, sin dudarlo un se-
gundo. 

Eulogio López
Fuente: Hispanidad, enero de 2012.

La “Lajtaváry Family Band” (*)
Los Lajtaváry se divierten y disfrutan de la música country: 

André, Susana, Martín, Susi, Ricardo y Andrés

izq.-der.: Martín, Susi, André, Susana y los mellizos Ricardo y Andrés
 Foto©Clarín

ATENCIÓN 
8 de marzo, 19 hs.: 

HUNGRÍA HOY 
Realidad política, económica 
y social. Perfil del Primer 
Ministro Viktor Orbán. Pre-
sentación de D. Pál Varga 
Koritár, Embajador de Hun-
gría. Vino de honor.
MINDSZENTYNUM (ver pág.sig.)

Nuevo lavadero para el Hogar San Esteban

Invitación al Foro Húngaro-Latinoamericano de Negocios
La Dirección de Promoción de Exportaciones de la Can-

cillería Argentina ha sido informada que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Hungría está organizando el Foro 
sobre las relaciones entre Hungría y América Latina, que se 
llevará a cabo el próximo 22 de marzo en Budapest.

En este marco se planea organizar un Foro de Negocios, 
en el cual el Gobierno húngaro ofrecerá información sobre 
la experiencia húngara, la estrategia de comercio exterior 
y el desarrollo de su economía. Se espera asimismo una 
amplia participación de Pymes húngaras y la organización 
de entrevistas entre empresarios locales y contrapartes lati-
noamericanas.

La Embajada Argentina en Hungría entiende que la parti-

cipación dentro del Foro de Negocios constituye una buena 
oportunidad para promover las exportaciones y profundizar las 
relaciones comerciales con el mercado húngaro. Se recuerda, 
además, que la Embajada Argentina en Hungría realizó, en di-
ciembre pasado, un Seminario de Oportunidades de Negocios 
e Inversiones en Budapest. Por ello, rogamos y agradecemos 
difundir la información remitida.

Juan Martín de Antueno
Secretario de Embajada

Dirección de Promoción de Exportaciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Para interesados, más datos en nuestra Redacción
(Envió Dr. L. Orbán)



SP. II                                                                    ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                                       MARZO  2012

A kolónia születésnapjai - 
CUMPLEAÑOS de MARZO

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

 Isten éltesse az ünnepelteinket!                                        
¡Feliz cumpleaños!

1. Horogh Esteban / Horogh Hernán / 
Jeffrey Szófi - 2. Horogh Zoltán (Sta.Fe) -
3. Deák Attila - 4. ifj. Kolb László - 5. id. 
Zaha Sándor - 6. Honfi Katalin / Szabó 
Mária / Szabó Gyöngyi / Zoroza-Becske 
Arantxa - 7. Alitisz Bálint / Valeria Mihalik 
de Solís (Sta.Fe) - 8. Bonapartian Edi / 
Petőcz Éva - 9. Fainé Szabados Erzsébet 
- 10. Besenyi Károly / Foffaniné Tamássy 
Júlia / Krénn Vazulné - 11. Müller Lidia 
(öo) - 15. Antrupné Szabó Andrea (NO) / 
Besenyi Zsófi / Czanyó Péter / ifj. Papp 
Ernő / Papp János Ede - 16. Zoroza-
Becske Mikel - 17. Cottely Andrea - 18. 
Haynal Alajos / Keve Miklós / Pejkó 
Oszkár - 19. Pósfay András - 20. Keve 
Gábor Krisztián / Kozempel Kamilla - 22. 
Szőnyi Ferenc (MO) - 24. Pósfay Mihály 
- 26. Gátiné Czanyó Kata / Haller Cecília 
/ Íjjas Péter / Zilahi-Sebess Zsuzsi - 27. 
Papp Lili / Wenckheim Marianna - 28. 
Kalmár Lászlóné / Kerekes Cili - 31. 
Gombos Éva (öo) / Kohánszky Kriszti

ARGENTINAI  KATOLIKUS  MAGYAROK  SZÖVETSÉGE

ASOCIACIÓN  DE  HÚNGAROS  CATÓLICOS  
EN  LA  ARGENTINA

CICLO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA HÚNGARA 2012
Los segundos jueves de meses impares, a las 19 hs.

Seguido de cena típica húngara, con reserva de mesa (15-5114-2033)
en el Auditorio Mindszentynum (Aráoz 1857, Capital)

8 de marzo: HUNGRÍA HOY. Rea-
lidad política, económica y social. 
Perfil del Primer Ministro Viktor Or-
bán. Presentación de D. Pál Varga 
Koritár, Embajador de Hungría. Vino 
de honor
10 de mayo: Curiosidades del idio-
ma húngaro. Texto de la Dra. Éva 
Lautner del Instituto Balassi, de 
Budapest. Presenta Susana Bene-
dek de Lajtaváry
12 de julio: DANZAS FOLKLÓRI-
CAS HÚNGARAS. Intervienen los 
grupos Regös, Tilinkó, la banda de 

música folklórica Mákos y grupos 
visitantes. Avant-première del FES-
TIVAL FOLKLÓRICO SUDAMERI-
CANO “Néptánctalálkozó”. Detalles 
a confirmar
13 de septiembre: Música de cáma-
ra. Obras de Kodály, Bartók, Liszt, 
Haydn. Concierto organizado por 
ARS HUNGARICA
8 de noviembre: Zoltán Kodály. De-
sarrollo onto- y filogenético del oído, 
base de su método de pedagogía 
musical. Con ilustraciones musicales. 
Expositora: Lic. Carolina Wagner

OPINIÓN
La Nación, en su portada del domingo 21 de enero pasado publicó una 
nota firmada por Luisa Corradini. Se trataba de una nota muy agresiva y 
molesta para los húngaros y todos los descendientes húngaros que vivimos 
en la Argentina, por lo que La Nación recibió un aluvión de cartas de pro-
testa, tanto en papel como online. No publicó nada en la edición impresa, 
razón por la cual elegimos una de las cartas referentes a la nota, ya que 
refleja cabalmente y en forma bien argumentada el porqué de muchos de 
los sentimientos de rechazo despertados. Hela aquí:

Señor Director:
Pocas veces hemos leído un artículo 

menos objetivo, menos atenido a la 
verdad en torno a Hungría que el que La 
Nación publicara el 22 de enero ppdo. 
bajo el título Un nuevo desvelo para 
Europa: el “Chávez húngaro”. En 
otros tiempos, el contenido de esta nota 
no habría sido publicado, pues algún 
editor bien informado y con clara ética 
profesional no lo habría permitido. Aho-
ra lamentablemente muchos medios de 
comunicación apoyan irrestrictamente 
intereses muchas veces ajenos al ob-
jetivo de imparcialidad que un medio 
debe servir. 

Hoy está de moda atacar a Hungría. 
Este artículo lo hace sin tapujos, y en 
forma desvergonzada. Quien escribiera 
este artículo olvida, o mejor aún, desco-
noce la identidad histórica de Hungría, 
desconoce sus tradiciones, no sabe 
cuáles son los factores que mueven al 
gobierno de centro-derecha de Viktor 
Orbán hacia el reencuentro de Hungría 
con su propia identidad. Hungría, antes 
de ser invadida por los nazis y luego por 
los soviéticos que impusieron la dicta-
dura comunista, fue un país soberano, 
libre, un país cristiano, una Nación de 
héroes hechos en el fragor de la batalla 
en pos de la defensa de los valores de la 
Civilización Cristiana y Occidental.

En el artículo en cuestión se sostiene 
que “el mundo occidental mira cada vez 
con más consternación a Viktor Orbán, 
el primer ministro húngaro, una suerte 
de Hugo Chávez de derecha, que en 
menos de 18 meses ha conseguido llevar 
a su país al borde de la bancarrota y de 
la dictadura”. No quisiera enredarme 
en las connotaciones que la palabra 
“Chávez” tiene. La frase completa, 
aparte de ser poco feliz, es en esencia 
grotesca. Demuestra una clara intención 
propagandística, la cual en su semántica 
recuerda la cultura habanera.

La verdad es un tanto distinta. La Na-
ción húngara está despertando después 
de casi 50 años de dictadura comunista, 
y de más de dos décadas de post-comu-
nismo democrático. Son casi 7 décadas 
vividas dentro de marcos morales e his-
tóricos muy distintos a los que Hungría 
en realidad tiene. La economía húngara, 
la credibilidad y el perfil internacional 
de la Nación están tristemente determi-
nados por el impacto negativo que tu-
vieron los últimos casi setenta años. Eso 
es lo que heredó el gobierno de Orbán, 
nada más ni nada menos. Comunistas 
de tomo y lomo transformaron un país 
digno y soberano llamado Hungría en un 
país rebajado que lleva el mismo nombre 
de aquel que lo precediera. 

Creo que los lectores de su diario 
conocen el objetivo del comunismo. En 
Hungría, su afán de poder no trepidó 
en desconocer a Dios, en desarticular 
el tejido social, dándole las espaldas 
a la historia y las tradiciones forjadas 
durante más de un milenio. La meta fue 
destruir todo lo consolidado y, de paso, 
crear un “hombre nuevo”, un hombre 
subordinado a la voluntad omnipotente 
del partido comunista. Eso es lo que 
NO quieren los húngaros. Contra el 
comunismo se levantaron en el año 
1956. La revolución se perdió en aquella 
oportunidad. En 11 días de libertad en 
combate decenas de miles de personas 
perdieron la vida. Occidente no los 
ayudó, los dejaron al borde del camino. 
Los tanques soviéticos y los servicios 
secretos tuvieron el decir. Lo demás lo 
hicieron las marionetas locales… las 
que hasta hoy día siguen manipulando 
desde la trastienda.

Los epítetos que hay en la frase «Ya 
son pocos los que dicen “Hungría”. “Or-
banistán”, “orbanía”, “democratura”, 
“archipiélago del gulash?”» reflejan un 
estilo que bien calza en los mecanismos 
semánticos creados a fines de los años 
20 por Willi Münzenberg, miembro del 
tristemente conocido Comintern. El ob-
jetivo del gobierno de Viktor Orbán es 
simple: devolverle a su país la dignidad 
perdida. Hungría, habiendo sido una Na-
ción fundamentalmente católica, no es 
de extrañar que en la nueva Constitución 
declare el matrimonio entre un hombre 
y una mujer como algo normal, no es de 
extrañar que desee imponerle impuestos 
a la banca, los que acumularan enormes 
utilidades gracias a marcos permisivos 
que representantes herederos de la vieja 
nomenclatura comunista les otorgaran, 
no es de extrañar que la prensa deba ate-
nerse a normas éticas que los obliguen a 
la objetividad y no le den rienda suelta a 
la mentira tras el afán de transformar la 
realidad al antojo de intereses conecta-
dos al comunismo. Respecto de Orbán, 
es mejor que vean en él a un hombre 
con carácter, quien a pesar de haber 
sido formado en la Hungría comunista 
es capaz de ponerse de pie y dar señas 
consistentes tras el objetivo de ubicar la 
Nación en la posición de trascendencia 
en la cual San Esteban rey de Hungría 
la ubicara más de mil años atrás.

Los que ahora gritan, se desesperan, 
los que ahora están nerviosos, son los 
intereses de los que por la vía del te-
rror, del asesinato, de la tortura, de la 
manipulación sicológica, mantuvieran 
subyugada a la Nación húngara du-
rante casi medio siglo. Ellos, cuando 
Hungría se abriera a la democracia, al 
pluripartidismo, no pidieron perdón. 
Con el descaro que los caracteriza se 
cambiaron de camisa, trocaron Moscú 
por Occidente. Buscaron y encontraron 
socios para seguir tejiendo su estructura 
de poder. No es Hungría la que ayer ni 
hoy les interesa. Son los objetivos de 
poder y las unidades económicas que 
pudieron “privatizar” los que desean 
mantener. Lo que al pueblo respecta, al 
futuro de las generaciones venideras: 
como en el pasado dictatorial, ello no 
está en su agenda. 

Los comunistas son peores que los 
peores capitalistas. Atacando a Orbán, 
se defiende, y muy claramente, a quie-
nes destruyeron la Nación húngara. 
Una de las primeras responsabilidades 
de un periodista, especialmente cuando 
se trate de escribir sobre algo que está 
muy lejano a su contexto, es informarse 
a cabalidad, no sólo servir de trasmisor 
de lo que un sector desea que se comu-
nique.

La Hungría que antes de perder su 
soberanía bajo el comunismo vivió por 
más de un milenio va a resucitar, no 
obstante lo que deseen sus detractores. 
Los intereses ayudados por artículos 
como el aludido deberían asumir esta 
predicción. Ello ocurrirá NO porque 
Viktor Orbán también lo quiera, ocu-
rrirá simplemente porque una enorme 
mayoría del pueblo húngaro así lo desea. 
Una mayoría de más de 2/3 lo desea. Ese 
es el común denominador a entender en 
el resultado de las últimas elecciones, en 
parte en clara desaprobación de lo que 
los “socialistas” hicieran durante los 
períodos anteriores, pero en esencia fue 
el deseo unánime de tomar un curso que 
permita reforzar la autodeterminación 
en absoluta libertad. La voluntad del 
pueblo no puede ser desconocida, espe-
cialmente si se vive en democracia. 

Señor Director, junto con agradecerle 
la atención dispensada, le agradezco de 
antemano su anuencia a la publicación 
de esta carta. Ello permitirá que sus 
lectores puedan recibir el beneficio de 
una posición a favor de una Hungría 
libre y soberana.

Le saludan muy atentamente
László Wenckheim - 

Ilona Csáky de Wenckheim

Escribe el embajador de Hungría, D. Pál Varga Koritár al Jefe 
de Redacción de La Nación, Sr. Armando Mayorga. Carta en-
viada el 6.2. y sin publicar hasta el cierre de esta edición:
Señor Jefe de Redacción:

Al pasar cierto tiempo desde la publica-
ción en La Nación del artículo de la perio-
dista Luisa Corradini (22 de enero), bajo 
el sensacionalista título Un nuevo desvelo 
para Europa: el „Chávez húngaro”, creo 
que hemos tenido bastante tiempo para 
la reflexión sobre cuáles son los criterios 
de un periodismo de calidad profesional. 
La presente carta ha sido anticipada por 
un número importante de comentarios 
de los mismos lectores argentinos. En 
estos comentarios nos llama la atención 
la erudición y el sentido común de los 
representantes de la sociedad argentina. 
Los lectores realmente conocen los hechos 
históricos y políticos de Europa y de Hun-
gría y los saben utilizar para sacar conclu-
siones correctas que a todos nosotros nos 
ayudan a entender la realidad actual. Un 
lector con su educación necesaria nunca 
va a confundir valores universales con una 
intención de un ataque político contra un 
gobierno que en general está defendiendo 
los valores e intereses de su país. 

Lamentamos que el artículo referido 
confunda muchas cosas y, aparentemente 

con la intención de usar herramientas de 
sensacionalismo, llega a escribir en un 
contexto palabras y nombres que ni quere-
mos repetir. El juicio sobre ello ya lo han 
sacado los lectores que de repente podrían 
escribir un comentario más preciso res-
petando las normas del profesionalismo 
periodístico.

Veo con mucha satisfacción que des-
pués del artículo citado, el prestigioso 
diario La Nación no ha publicado más 
artículos y comentarios tan equívocos 
como el del 22 de enero. Tengo la espe-
ranza de que tanto Usted como la Em-
bajada de Hungría en Buenos Aires y la 
colonia húngara en la Argentina, además 
de nuestros amigos, lectores argentinos, 
coincidamos en valorar un periodismo 
imparcial que no propague informaciones 
sin fundamento.

Para su información, adjunto a la pre-
sente varios documentos que ayudan a 
entender la realidad política en Hungría.

Atentamente,
Dr Pál Varga Koritár

Embajador de Hungría
(Ver más cartas pág. contigua)
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Ingredientes
Miel       50 gr
Bananas    2 unidades
Harina 0000    500 gr
Manteca pomada   200 gr
Azúcar     200 gr
Huevos    4 unidades
Polvo de hornear     10 gr

EL  RINCÓN  DE  MAUSI   
BUDÍN DE BANANAS CARAMELIZADAS

Preparación: 
Cortar las bananas en rodajas y 

saltearlas en una sartén con la miel. 
Cocinar hasta que estén doradas. 
Procesar las bananas hasta la ob-
tención de un puré. En una batidora 
con el accesorio paleta incorporar la 
manteca a la harina y realizar un cre-

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.

NOS ESCRIBEN

ESGRIMA CLUB 
HUNGÁRIA 

PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS
*  un deporte moderno *

Martes, miércoles y jueves 
de 18 a 20.30 hs.

Sábados de 15 a 19 hs. 
Maestros : 

Juan Gavajda - Alberto Soiza    
INFORMES: Andrés Grabner   

andresgrabner@yahoo.com 

Señora Directora:
El estallido de la Se-

gunda Guerra Mundial 
cambió el rumbo de la 
vida de la familia Ho-
rogh. Béla, Ilona y sus 
dos hijos, Béla y Zoltán, 
tuvieron que emigrar de 
su patria, Hungría. Des-
pués de vivir 4 años en 
un campo de refugiados 
en Austria, donde nació 
Ilona, la nueva integrante de la familia, 
los Horogh partieron hacia su nuevo 
destino, Sudamérica, más precisamente: 
la Argentina.

Por cosas del destino, no toda la familia 
pudo llegar a la Argentina. Doña Ilona 
tuvo que desembarcar en Montevideo, 
Uruguay, para tener familia: allí nacieron 
los mellizos József y László. Sólo después 
de quince días nos reencontramos con 
ellos, en Buenos Aires. 

Pasaron 62 años. Por fin ahora pude 
cumplir con una asignatura que tuve pen-
diente: ¡conocer el lugar donde nacieron 
mis hermanos menores! Además, también 
tenía la necesidad de conocer la iglesia 
donde fueron bautizados y, fundamental-
mente, quería conocer a gente de la colec-
tividad húngara o los que quizás en aquella 

época habían ayudado a mi madre en ese 
difícil momento, o familiares de ellos.

Por suerte pudimos conocer la Casa 
Húngara, Uruguayi Magyar Otthon, y en-
contrarnos con quien hoy la preside: nues-
tro conocido y amigo Károly Jankovich, 
quien tuvo la gentileza de hacernos reco-
rrer las hermosísimas instalaciones de la 
entidad de la cual pueden estar orgullosos. 

A través de su diario, ¡agradecemos a 
todos los compatriotas y colaboradores 
que se acercaron a saludarnos! Al mismo 
tiempo, mil gracias a usted por publicar 
las notas que oportunamente les solemos 
enviar desde Santa Fe.

Zoltán Horogh y Flia., Santa Fe

Zoltán Horogh y parte de su familia junto a 
Károly Jankovich y miembros de la UMO, 

Casa Húngara, en Montevideo

Cartas al Diario Clarín
La siguiente carta del Embajador de Hungría se publicó en Clarín el 
26 de enero pdo. (tanto en Internet como en la edición impresa), en el 
rubro Opinión, bajo el título Una respuesta del embajador húngaro:

Quisiera expresar nuestra profunda in-
quietud por el articulo del 7 de enero titu-
lado Hungría: la democracia, sometida a 
muerte lenta. La nota describe con mucha 
crítica - y, aparentemente, a veces sin el 
conocimiento de la situación real - los 
acontecimientos políticos y económicos 
en que vive hoy mi país.

En primer lugar tenemos que rechazar 
categóricamente la constatación de que 
la coalición centro-derecha - que llegó 
al poder en 2010 - tendría una estructura 
populista con tintes neofascistas. En Hun-
gría, luego del cambio de sistema político, 
se han llevado a cabo seis elecciones li-
bres, y en cada ocasión se han establecido 
gobiernos sin la participación de fuerzas 
políticas extremas. En 2010 ocurrió lo 
mismo, cuando el FIDESZ, asociándose 
al Partido Popular Demócrata Cristiano, 
ganó con amplio apoyo de los ciudadanos 
las elecciones generales.

El artículo, al igual que las otras escritu-
ras publicadas en la prensa internacional, 
critica la ley fundamental que entró en 
vigor recientemente. Los que leen con 
atención la nueva constitución, pueden 
convencerse de que en ella está asegurada 
la prevalecencia de los derechos humanos 

básicos, de reglas de la democracia, y que 
su texto está en armonía con la práctica 
jurídica europea.

Unas leyes - que están ahora en debate 
en el Parlamento - también han provocado 
críticas y a las que el artículo de Clarín 
hace referencia. Es importante subrayar, 
por eso, que la ley sobre los medios de 
comunicación fue modificada y en tiempo 
record en el Congreso a base de la opi-
nión de la Comisión Europea. Del mismo 
modo, gran parte de las recomendaciones 
del Banco Central Europeo referente a 
disposiciones de la ley que regula el fun-
cionamiento del Banco Nacional de Hun-
gría fue aceptada. Me gustaría llamar la 
atención sobre el hecho de que la creación 
de un Consejo de Presupuesto ha sido la 
exigencia del FMI, como condición para 
otorgar una línea de crédito.

El gobierno húngaro ha heredado una 
situación económica y financiera difícil. A 
pesar de la política económica equivocada 
por parte de la administración anterior, 
el gobierno ha empezado a cumplir las 
promesas en bajar la deuda y el déficit 
fiscal.

Pál Varga Koritár
Embajador de Hungría en la Argentina

Otras cartas (sin publicar):
A raíz de sendas notas publicadas en Clarín y en La Nación, gran 
número de lectores del país y del extranjero han sentido los agravios a 
Hungría como propios, decidiéndose a enviar respuestas sobre uno o 
más de los muchos puntos tratados distorsionadamente. Salvo la carta 
del embajador húngaro ut supra en Clarín, no se ha publicado nada 
en la versión impresa de ninguno de los dos grandes diarios argentinos. 
Aquí algunos ejemplos sueltos:

A Clarín:
Leímos el artículo de Marcelo Cantel-

mi (07/01/12) advirtiendo que el mismo 
contiene datos erróneos y apreciaciones 
injustas. Llamar de tinte neofascista a un 
gobierno democráticamente elegido que 
respeta la libertad de prensa y de reunión 
es temerario. El partido de Viktor Orbán, 
denominado FIDESZ, ganó las elecciones 
de 2010 con la aplastante mayoría de dos 
tercios de los votos. La protesta a la que se 
refiere como de unas 5000 personas frente 
a la ópera presuntamente contra la nueva 
constitución, se desarrolló con libertad. 
Gran contraste con las protestas multi-
tudinarias de 2006 contra el gobierno 
socialista anterior que fueron duramente 
reprimidas por policías enmascarados. 
Ello no tuvo comentarios ni condenas 
en los medios de prensa, hoy críticos del 
gobierno de Orbán. 

El artículo señala que FIDESZ de-
signó al presidente de Hungría, lo que 
no es correcto, porque fue elegido por 
el parlamento, según estipula la ley. El 
presidente, Dr. Pál Schmitt, goza de gran 
reputación internacional siendo econo-
mista, fue embajador, ex vicepresidente 
del Parlamento Europeo y del COI.

El artículo critica la nueva constitución 
entre otras cosas porque no permite el ca-
samiento homosexual. No considera que 
en 22 de los 27 estados de la EU tampoco 
esté permitido. En Hungría se reconoce la 

unión civil entre dos personas del mismo 
sexo, junto con solamente otros 13 esta-
dos de la EU. Es cierto que en Hungría 
se reconocen 14 religiones contra los 348 
anteriores, pero estas 14 representan más 
del 99% de la población religiosamente 
activa. Se eliminaron sectas, como una 
organización neonazi, adoradores de 
Satanás y brujas, pero hay en estudio 
otras 78 organizaciones religiosas para 
su reconocimiento posterior. 

Ante la ignorancia de estos datos, y 
otros más cuyo comentario es imposi-
ble, no queda más que señalar que el 
periodista debería haberse ilustrado más 
antes de atacar tan descarnadamente la 
situación interna de un país y detractar 
a su pueblo, cuya historia se remonta a 
más de mil años de existencia en la que 
ha dado ejemplos sobre sus sentimientos 
de libertad para todo el mundo.

Eva Szabo
Presidente Federación de Entidades 

Húngaras de la República Argentina
DNI 5915421

-------
Estimado Sr. Cantelmi:

Al leer su artículo titulado Hungría: 
la democracia, sometida a muerte lenta 
tengo la impresión de que Usted nunca 
ha leído ni un solo párrafo de la nueva 
constitución húngara. Le puedo asegurar 
a Usted y a sus lectores que la nueva ley 
fundamental no prohíbe el casamiento 

homosexual, solamente define el signi-
ficado jurídico del matrimonio, mientras 
las parejas homosexuales tienen y tendrán 
el derecho a contraer uniones civiles, con 
todos los derechos asociados. La constitu-
ción no dice ni una palabra sobre el aborto 
o la doctrina social cristiana, haciendo 
referencia a la herencia cultural del cris-
tianismo - un mero hecho histórico - en el 
preámbulo y no en el texto constitutivo. 
La constitución, mientras garantiza la 
libertad de conciencia y culto, ni reconoce 
ni revoca el reconocimiento de ninguna 
iglesia, son otras leyes las que definen 
los criterios jurídicos del reconocimiento 
de instituciones religiosas. Atentamente,

Nicolás Cseszneky (Londres)
Licenciado en 

Relaciones Internacionales
Especialista en el Derecho de la 

Unión Europea
-------
A La Nación:

Señor Director:
No me sorprende que el ataque masivo 

y concertado de la prensa mundial hacia 
el actual gobierno húngaro y a la persona 
del primer ministro Viktor Orbán haya 
llegado a La Nación de la mano de su 
corresponsal en París, Luisa Corradini. 
Su nota Un nuevo desvelo para Europa: 
el “Chávez húngaro” no hace más que 
repetir las falsedades difundidas en es-
pecial por la prensa francesa. 

Menos se sabe del trasfondo de la 
cuestión, más probable es que se crea 
en lo que la prensa escribe. Explicar la 
situación dentro del breve marco de una 
carta es prácticamente imposible. Lo de 
Hungría hoy es la lucha de David contra 
Goliat, y lo notable en ello es la unani-
midad del respaldo a ese David dentro de 
una nación individualista, dispersa por 
el mundo. Ayer, 21 de enero, centenares 
de miles salieron a las calles en la gélida 

Budapest, lo que resultó de lejos la mayor 
manifestación pacífica pro gobierno de 
que se tenga memoria. En clara referencia 
al avasallamiento, en muchas pancartas 
se leía: “En 1956, los tanques. En 2012, 
los bancos” Porque contrariamente a lo 
que se quiere hacer creer, Hungría no 
molestó a la UE con sus nuevas leyes 
aprobadas en un Parlamento con los 2/3 
de mayoría, sino porque algunas nuevas 
medidas pisan el dedo gordo del mundo 
financiero internacional. Se percata de 
ello todo aquél que haya leído a fondo el 
material respectivo.

No se trata de “leyes que violan normas 
europeas en materia de libertades públicas 
y políticas”, sino de que los húngaros 
creen que los prestamistas codiciosos de-
ben pagar impuestos y condonar parte de 
la deuda tomada por el régimen anterior. 
Es flagrante el error de la corresponsal al 
hablar de Orbán “que en menos de 18 me-
ses ha conseguido llevar a su país al borde 
de la bancarrota y de la dictadura.” La 
deuda es heredada. Los bancos no temen 
por la democracia en Hungría. Temen 
porque ese pequeño estado podría sentar 
un precedente con su “rebeldía”.

Los húngaros bien conocen las dicta-
duras. Es comprensible que 21 años tras 
el derrumbe del Muro quieran deshacerse 
de todo vestigio del pasado dictatorial co-
munista. Sólo anhelan más comprensión 
por parte de la comunidad internacional 
y quieren vivir en paz, armonía y liber-
tad dentro del marco de la democracia, 
pidiendo respeto mutuo. Su corresponsal 
ironiza de Orbán que “su misión es entrar 
en la historia como un personaje gran-
dioso que modeló como nadie el destino 
de su país”. Si es así, enhorabuena, y los 
húngaros de la Argentina no le desean 
más que suerte en esta misión.

Susana Kesserű de Haynal
LC 3980002

mage junto con el azúcar. Incorporar 
de a poco los huevos. Seguidamente 
agregar las bananas caramelizadas. 
Enmantecar un molde y enharinarlo. 
Volcar la preparación dentro y cocinar 
en un horno a 160ºC por 30 minutos o 
hasta que pinchando con un cuchillo 
éste salga seco.
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Jégzajlás 
2012 

február-
jában
A gyakori 
-20 fokos 
hidegre föl 

a folyók 
elkezdtek 
befagyni. 

A Tisza helyenként teljesen befagyott és a Dunán is meg-
indult a jégzajlás
http://indafotobig.blog.hu/api/trackback/id/4103983

Tanévünket 
március 3-án, 

10 órakor 
kezdjük, 

a Szent László 
Iskolában.

Minden magyarul 
tanulni akaró diákot 
szeretettel várunk. 
azaha@arnet.com.ar 
4794-4986 Alexandra

¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

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

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

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

playland park
Centro de entretenimiento

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

2012. MÁRCIUS ESEMÉNYNAPTÁR

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

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

A „MINDSZENTYNUM KULTÚRHÁZ” állandó naptára:
Nt. Demes András jelenleg az egyetlen magyar nyelvű keresztény 

pap Argentínában. Minden hó 3. vasárnapján csatlakozunk a magyar 
nyelven tartott Istentisztelethez de. 11 órakor, az evangélikus temp-
lomban, Amenábar 1767. A továbbiakat illetőleg figyeljük a havi 
Eseménynaptárt.                                      www.mindszentynum.org

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

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

CALENDARIO MARZO 2012
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

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

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

Reservas al:  4799-8437 y 4711-0144

Para suscripciones y publicidades infórmese en  

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

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

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

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

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

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES, 
HERRAMIENTAS DE CORTE 

Y DISPOSITIVOS

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

E-mail: contacto@turul.com.ar

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

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

HUNGRÍA EN LA RADIO: 

Sábados 12.30 a 13 hs.: 
AUDICIÓN HÚNGAR A

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

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

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

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144
PRESIDENTE: ESTEBAN ZOMBORY 

ez1955@gmail.com
Reuniones de la Comisión Directiva: 

Los 1os. y 3os. miércoles 21 a 22.30 hs.
Secretaría: Ing. Atilio Rugonyi

Miércoles a sábados de 19 a 21 hs. 
Fines de semana largo cerrado 

hungariabuenosaires@gmail.com

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 
      testvérekkel           Tel. 4799-2527 - mariabenedek@arnet.com.ar

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

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

honfitársait.  Magyaroknak mindig tartunk fenn helyet!

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN 
DE ABRIL: 

10 de marzo de 2012
(fecha tope para recibir 

material y/o datos 
a publicar)  

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

La mayoría de las enfermedades 
tumorales pueden ser prevenidas. 

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

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

 

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

Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones 

Viajes Personales
Turismo Joven HRG Argentina

SUSANA  SEBESSwww.furlong-fox.com.ar

www.hrgworldwide.com

Március 3, szombat: ZIK és cserkészet kezdés. 17 óra: szülői értekezlet 
ZIK-cserkész-Regös a MIK szobában. Hungária
Március 4, vasárnap, 12 óra: Szentmise, évadnyitó ebéd és közgyűlés. 
Asztalfoglalás: Magdi 4864-7570 – 15-5114-2033. Mindszentynum
Március 5, hétfő, 20 óra: AMISZ Vezetőségi gyűlése Amenábaron
Március 8, csütörtök 19 óra: Magyarország ma: politikai, gazdasági 
és szociális helyzet. Orbán Viktor miniszterelnök profilja. Előadó: Dr. 
Varga Koritár Pál nagykövet, spanyol nyelven. Utána ital és pogácsa. 
Mindszentynum (l. SP 2.o.)
Március 14, szerda, 20 óra: Ismerkedési est: Dr. Havas Judit PhD., 
magyarországi irodalomtörténész-előadóművész bemutatkozása: A  
megmozdulások Magyarországon. Vacsora. Asztalfoglalás: 4799-8437. 
Hungária
Március 17, szombat, 19 óra: MÁRCIUS 15. ÜNNEPÉLY, A 
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG ÉS A HUNGÁRIA KÖZÖS REN-
DEZÉSÉBEN. Díszszónok: Dr. Varga Koritár Pál nagykövet. Előadó: 
Havas Judit: „Szabadság, szerelem”. Hungária. Utána társasvacsora. 
Asztalfoglalás: 4799-8437. Hungária

Sábado, 3 de marzo: Comienzo del ZIK y actividad scout. 17 hs.: 
Reunión de padres. Hungária
Domingo, 4 de marzo, 12 hs.: Comienzo de las actividades anuales. 
Misa, almuerzo comunitario. Asamblea General. Reservas Sra. Magdi: 
4864-7570 - 15-5114-2033. Mindszentynum
Lunes, 5 de marzo, 20 hs.: Reunión Comisión FEHRA. Amenábar
Jueves, 8 de marzo, 19 hs.: “Hungría Hoy”: Realidad política, eco-
nómica y social. Perfil del Primer Ministro Viktor Orbán. Presentación 
del Embajador de Hungría, D. Pál Varga Koritár, en castellano. Vino 
de honor. Mindszentynum (ver recuadro p. SP 2)
Miércoles, 14 de marzo, 20 hs.: Se presenta Judit Havas, historiadora y 
artista de declamación húngara. Relato de los acontecimientos recientes 
en Hungría. En húngaro. Cena. Reservas  4799-8437. Hungária
Sábado, 17 de marzo, 19 hs.: Homenaje en húngaro a la fecha patria 
del 15 de marzo, en organización conjunta de la Embajada de Hungría 
y del Club Hungária. Alocución festiva del embajador D. Pál Varga 
Koritár. La artista húngara Judit Havas recitará poesías patrióticas sobre 
libertad y amor. Luego, cena. Reservas: 4799-8437. Hungária

Embajada  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)

Señor 58 años comerciante, estudiante Relaciones Inter-
nacionales U.P., busca dama hasta 53 años, sin hijos, buena 
presencia, culta, educada, inteligente, con fines serios para 
negocio en común y/o pareja.  Sr. Adalberto  15-5323-1896

“En España hay 7 clases de españoles. A saber, los 
que no saben; los que no quieren saber; los que 
odian el saber; los que sufren por no saber; los que 
aparentan que saben; los que triunfan sin saber; y los 
que viven gracias a que los demás no saben. Estos 
últimos se llaman a sí mismos ‘políticos’ y, a veces, 
hasta ‘intelectuales’.”

Lo dijo Pío Baroja (1904)
[… y por casa, ¿cómo andamos?]
-----
«Buena cosa es la política. Lo nefasto para los ciudadanos suele 
venir de quienes la ejercen.»
Daniel L. Calistro – fragm. de su carta de lector a La Nación 10-1-012
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