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Bíró Zoltán:

Ez a furcsa háborúk kora

A mindennapok ártatlan embere, akit
nem avattak be semmilyen titokba, semmiféle összeesküvésbe, csak áll egy forgatag közepén, most tekergeti a nyakát
jobbra-balra, és nem érti, hogy pontosan
mibe keveredett akaratától függetlenül.
Annyit mindenesetre érzékel, hogy baj
van a világban, és a baj most éppen Magyarország körül örvénylik, s ez az örvény
elsősorban a hazáját, így személy szerint
őt is fenyegeti.
Éreznie kell, hogy egy furcsa háború
kavargatja ezt az örvényt, és azt is sejti,
hogy ennek a háborúnak valamiképpen
a pénz áll a középpontjában. Csak azt nem
érti, hogyan került éppen Magyarország
különféle lövészek célkeresztjébe. Nem is
könnyű ezt megérteni. A múlt században
ui. két világháborúban egyenruhás, felfegyverzett hadseregek jól láthatóan álltak
szemben egymással. Az ember könnyebben megérthette, hogy miféle háború,
milyen ellenségek harcának centrumába
került, bár a háttérhatalmak akkor sem
jelentek meg nyíltan a hadszíntéren. Most
a pénz háborúja folyik, bankok, tőzsdék,
hitelminősítők viselik a fegyvereket, és
az előtérbe tolt politikusok civilben mutatkoznak a világ előtt, jogokról szónokolnak, közben parancsokat osztogatnak
kiszemelt országoknak, mintha egy háborús színtéren gyakorlatoznának.
*
Dúl a háború a dollár és az euró között,
miközben az Európai Unió Amerika
szövetségese. Ez már önmagában is
elég furcsa helyzetet teremt, akárcsak
az, hogy amerikai hitelminősítők sorra
leminősítgetik az európai országokat,
legutóbb már eljutottak Franciaországig,
de közben az unió szervezetei egyik tagországukat - éppen minket - fojtogatják
mondvacsinált ürügyekkel. Ez mégiscsak
könnyebb, mint szembenézni a valódi
veszélyekkel. Az Európai Unió vezető
bürokratái igyekeznek azt a látszatot
teremteni, hogy ők igazgatják az unió
országait, miközben Amerikában Soros és
társai tüsténkednek azon, hogy kigordonkázzanak egy kedvükre való miniszterelnököt Magyarországnak. Felhasználnak
ehhez amerikai vezető politikusokat, európai bizottsági vezéreket, Nemzetközi
Valutaalapot, sajtót és különféle liberális
alapítványokat, vagyis mindent, ami a
kezükben van - és persze majdnem minden a kezükben van.
Ugyancsak a furcsaságok közé tartozik, hogy éppen Magyarországot és az
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Orbán Viktor vezette kormányt tartják
ellenségüknek, miközben Kínától és
Irántól félnek, Afganisztánban harcolnak a demokráciáért, Izraelt mint bástyát
erősítgetik az iszlám világ ellenében egyre
bizonytalanabbul, mert az egész térséggel
sem tudnak mit kezdeni, márpedig nagyon
kell az olaj. A harc mindig a demokráciáért
folyik, az emberi jogokért, így aztán harc
közben mindig el kell tekinteni a demokráciától meg az emberi jogoktól, különösen
a nemzetek önrendelkezési jogától.
*
Az európai demokráciák már régen, még
a trianoni békediktátum idején eltekintettek mindettől Magyarország esetében.
Nem esik tehát nagyon nehezükre most
- szoros szövetségben amerikai és más
üzleti körökkel és politikai tényezőkkel
kart karba öltve - újra a magyarokra
vetődni. Csak azt felejtik el, hogy miközben a viszonylagos magyar önállóságot
akarják megfojtani, önmaguk fuldoklását
nem tudják elhárítani. Már csak azért sem,
mert a bomlasztás hadoszlopai belül náluk
is jelen vannak és működnek rendületlenül, ha nem is olyan példátlan arcátlansággal, mint nálunk. Úgy tűnik, Európa
fénysebességgel távolodik az egykor
hirdetett „nemzetek Európájától” egy
globalista bábkormány vezényelte Európa felé. Ebben a háborúban ezért vállalta
azt a különös szerepet az Európai Unió,
hogy maga is harcot folytat Európa ellen,
konkrétan: a nemzetek Európája ellen.
Ahol felüti fejét valamilyen nemzetvédő,
alkotmányos jogokra hivatkozó vagy
keresztény erkölcsre utaló törekvés, oda
le kell csapnia, és ehhez minden eszköz
rendelkezésére áll, mert ahhoz, hogy a
globális üzleti világ uralkodhasson, pusztítani kell a hagyományt, új normákat kell
bevezetni, lehetőleg amerikai importból
- lásd az emberi méltóság tiszteletben
tartásának legújabb halottlevizelő példáit
Afganisztánban, mint korábban Irakban -,
s azután kíméletlenül megkövetelni a
normakövető magatartást mindenkitől.
*
Ma még úgy tűnik, hogy ezt a háborút
mi, magyarok elveszítjük, mert magunk
akartunk rendelkezni magunkról, és az
ellenoldalon hirtelen túlságosan nagy
erőket mozgósítottak. Azt azonban ne felejtsük, hogy kutakodhatnak és erőlködhetnek itthon és külföldön egy Gyurcsány
vagy Bajnai érdekében, őket nem sikerülhet még egyszer a magyarok nyakába varrni. És Európát sem lehet a végtelenségig
bürokratáinak irányítása alatt tartani, és
még az amerikai politika sem táplálkozhat
mindörökké a globális hatalmi szerepéből,
mert a népek egyre kevésbé azonosulnak
azzal, amit elrugaszkodott bankáraik és
spekulánsaik képviselnek otthon és a
nagyvilágban.
Magyarországot elrettentő példává akarják tenni Európában. Ám ez visszaüthet,
mint a bumeráng, s a példa egyszeriben
vonzó lehet más államoknak is, és akkor
az Eurobürokrata Eldorádónak és bábkormányainak is könnyen végük lehet.
Nekünk és más európaiaknak mindenesetre ez lenne a mai háború túlélésének
a lehetősége. Mi nagy túlélők vagyunk,
s bár többre vágyunk, ez is a nemzeti létezés csodája. Ennek a furcsa háborúnak
is kivárjuk a végét. 
(Köszönet Tóth G.)
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Rehabilitálták Mindszentyt

- egy szenvedésekkel teli, hosszú történet összefoglalása Mindszenty József bíboros teljes körű jogi, erkölcsi és politikai
rehabilitálását nyilvánította ki
a Legfőbb Ügyészség a márciusban meghozott határozatával közölte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal
A budapesti népbíróság IX. 254/1949
szám alatt folytatott
ügyében a Legfőbb
Ügyészség már 1989
végén perújítási nyomozást rendelt el. Az
1990. évi XXVI. törvény a törvénysértő
elítélések orvoslásáról szólt, a mostani
határozat pedig a
korábbi perújítási
nyomozás hivatalos
lezárását jelenti.

Egy meggyötört Mindszenty a kirakatper alatt (1949)

Mindszenty József 1892-ben Csehmindszenten született Pehm József néven. 1915ben szentelték pappá, káplán és hitoktató
volt Felsőpatyon, majd 1917-től a zalaegerszegi állami ﬁúgimnázium hittanáraként
tevékenykedett. 1919. február 9. és május
15. között letartóztatásban volt Szombathelyen, a direktórium kiutasította Zala
vármegyéből, szülőfalujába internálták.
1919-től Zalaegerszeg adminisztrátora,
1921-től plébánosa volt, 1927-től a szombathelyi egyházmegye zalai részének püspöki biztosaként 19 új templomot, 7 plébániaépületet, 9 misézőhelyet, 12 iskolát építtetett. Igyekezett a katolikus szellemiséget
érvényesíteni a zalaegerszegi és vármegyei
újságokban. 1937-ben pápai prelátus lett.
XII. Pius pápa 1944-ben veszprémi püspökké nevezte ki.
Mindszenty Józsefnek meghatározó része volt annak a püspökkari körlevélnek a
megalkotásában, amely 1944. júniusban a
zsidó emberek elhurcolása ellen tiltakozott.
1944. november 27-én letartóztatták és előbb
Veszprémben, majd Sopronkőhidán, végül
Sopronban raboskodott, innen térhetett viszsza Veszprémbe. XII. Pius pápa 1945. augusztus 16-án kinevezte esztergomi érsekké,
1946. február 21-én pedig a pápa bíborossá
kreálta a római Szent Péter-bazilikában.
Vezetése alatt a magyar püspöki kar közös
körleveleiben szóvá tette: ha a proletárdiktatúra felé haladó államvezetés megsértette
a vallás- vagy lelkiismereti szabadságot, az
iskolázás, a művelődés szabadságát, következetesen kiállt az alapvető szabadságjogok
érvényesítéséért. Megszólalt a felvidéki magyarság deportálása, a délvidéki magyarok
tömeges lemészárlása, a német kitelepítés
embertelensége miatt, az ítélet nélkül
bebörtönzöttek és internáltak érdekében.
Mindszenty Józsefet 1948. december 26án törvény- és jogellenesen letartóztatták,
majd koholt vádak alapján 1949. február
8-án 1. fokon, július 6-9-én másodfokon
életfogytiglani fegyházra ítélték, ami a
keresztény világban nagy felháborodást
váltott ki. XII. Pius pápa megdöbbenéssel
tiltakozott az igazságtalan és jogtipró ítélet
ellen, az ENSZ közgyűlése megbélyegezte a
kormány eljárását, és nemzetközi sérelemnek nyilvánította a bíboros bebörtönzését.
6 év budapesti börtön után megromlott
egészsége miatt 1955. augusztus 17-től
Püspökszentlászlón, november 2-tól Felső-

petényben tartották fogva. Az 1956-os
forradalom kitörése után október 30-án
szabadították ki fogságából. Nagy Imre
miniszterelnök kérésére november 3-án
este 15 perces beszédet mondott a Szabad
Magyar Rádióban, kiállt a nemzeti szabadságharc céljai mellett, s a polgári demokrácia jövőképét vázolta fel. November 4-én
hajnalban a szovjet csapatok támadása után
az Egyesült Államok nagykövetségén kért
és kapott menedéket.
A Kádár-kormányzat a törvénytelenségeket folytonossá tette, s Mindszentyt
nem engedte visszatérni érseki székébe.
Több alkalommal döntött Mindszenty a
nagykövetség elhagyásáról, de ezt külső
tényezők megakadályozták. Végül, teljesítve VI. Pál pápa kérését, 1971. szeptember
28-án elhagyta a követséget, hazáját, és
Rómába, majd Bécsbe ment.
Haláláig Bécsben, a Pázmáneum épületében lakott. Lelkiismereti kötelességének érezte, hogy a világban szétszóródott
magyarokat hitükben és magyarságukban
erősítse, ezért intenzív lelkipásztori munkába kezdett, nyugat-európai városokban és
búcsújáróhelyen felkereste a magyarokat, s
hosszabb lelkipásztori útra indult Kanadába, az USA-ba, Dél-Afrikába, Ausztráliába,
Új-Zélandba, végül Dél-Amerikába (*).
Felvillanyozta, öntudatra rázta a szétszóródott magyarokat, keresztény és hazaﬁúi
kötelességeikre ﬁgyelmeztetve őket. 1974től, a pápa utasításának megfelelően, nem
használta érseki címét.
Mindszenty József 1975. május 6-án halt
meg, Mariazellben temették el, ahol 1991-ig
magyarok sokasága rótta le tiszteletét sírjánál. 1990. május 18-án a magyar Legfelső
Bíróság kinyilvánította, hogy Mindszenty
József teljesen ártatlan. Holttestét 1991.
május 4-én ünnepélyesen hazahozták és
újratemették az esztergomi bazilika kriptájába. A mártír sorsú bíboros boldoggá
avatási eljárása jelenleg folyamatban van
a Vatikánban. 
Forrás MTI múlt-kor történelmi portál 012.3.26

(*) Szerk.megj.: A bíboros venezuelai láto-

gatása alatt röviddel halála előtt az argentin
kormánynak hírt adott, hogy hozzánk is
ellátogatna. Az akkori (1975) fölöttébb bizonytalan körülmények és a kiélesedő gerillaháború arra késztette az argentin Püspöki
Kart, hogy eltanácsolja a kormányt a bíboros
meghívásától, mint „non opportunus”.
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Dr. Marácz László (Hollandia) (*):

Az Olvasó írja...
Kedves Zsuzsó!
Mosókonyha avatás volt a
Szent István Otthonban. Luxushotel nívót láttunk! Köszönet Bonczos Zsuzsinak, hogy fáradhatatlanul int mindenkit
adakozásra. Sokszor már nagy ívben
kerüljük - de nagy elismeréssel látjuk az
eredményeket.
Aztán a másik csoda virágcsokor alakjában tűnt föl az asztalokon: ezeket a
bentlakók gyártották, ízléssel és szakértelemmel. Hála Zöldiné Cristinának, aktivitás, rajz, torna költözött az Otthonba.
Vannak még Egri Nők!
dr. Kövesligethy
----Kedves Zsuzsó!
Örömmel jelzem, hogy „valóvá vált a
ZIK egyik álma” (l. AMH 2012. március hó).
A ZIK tanári út felejthetetlen élményt
jelentett: rengeteget kaptunk, úgy a Balassi Intézet által szervezett továbbképzésen, mint a szabadkai és aradi magyar
iskolák lelkes pedagógusaitól. Igazán
hálásak vagyunk, hogy 60. évfordulónk
ünneplése olyan alkalom, hogy új ötletekkel, felfrissült erővel nézhetünk az eljövendő évekbe.
A beszámolót a 8 résztvevő írja meg:
ki-ki egy-egy szempontot elemez, de csak
a következő AMH-ra tudjuk elkészíteni,
hisz többen még nem érkeztek vissza Buenosba. Előre köszönjük, hogy újságodban
ismertethetjük. Szeretettel,
Gorondi Judit
----Kedves Zsuzsó néni!
Mindannyian nagyon boldogok vagyunk! A közös hetünk nem is sikerülhetett volna jobban. Akkora lelkesedésinjekció volt ez a tanári út, hogy már
gondolkozom egy következőnek megszervezésén!
A csoport nagyon helyes, vidám, összetartó volt; mindenhez pozitívan állt hozzá.
Öröm volt velük lenni! Úgy Szabadkán,
mint Aradon, mint a konferencián, vagy
bárhol, tejben-vajban fürösztöttek. Annyi
szeretetet kaptunk, hogy hihetetlen. És
nagyon sok ötleteket a ZIK hasznára.
Gondoltunk az AMH-ra is, persze. Ki
van osztva, hogy ki miről ír! Voltunk
együtt megnézni Szabó Magda Az Ajtó
című ﬁlmét... Jó volt, de nagyon kemény.
És elmentünk együtt Gryllus előadásra, a
Deák téri Evangélikus templomba. Olyan
jó volt minden!
Nagy puszival búcsúzom a viszontlátásig
Zaháné Alexandra
----Drága Zsuzsó!
A húsvéti zűr előtt férjemmel néhány
napot töltöttünk a tengerparton. Főleg
pihentünk, amihez már régóta nem jutottunk. Ez alkalmat adott arra, hogy, szintén
nagyon régóta, eleitől végéig elolvassam
az AMH utolsó számait. Nagyon élveztem,
főleg a márciusi számot tartom kitűnőnek!
A mindennapi állandó rohanásban nem jut
az ember ahhoz, hogy elgondolkozzon a
dolgokon...
Ez a kitartó munkátok eredménye egy
igazi kincs a latin-amerikai magyarság
részére, hiszen tulajdonképpen a történetünket írjátok az utókornak - nincs az a
történész, aki ilyen színesen, közvetlenül,
napról napra leírná a mi mindennapi életünket, bemutatván élményeinket, örömeinket, szomorúságainkat, ünnepeinket.
Az egész kedves csoportnak ezért ezer
hála! Gratulálok!
Ezzel búcsúzom is.
Sok szeretettel ölellek,
Kunckelné Fényes Ildikó, Venezuela
----Kedves Zsuzsó!
Nagy örömünkre befutott az újság.
Remek szám, mint mindig, kiváló szerkesztés, válogatás. Egymás kezéből szedjük ki az újságot Emőkével, szerencsére
több részből áll. Barátainknak is befutott
a lap, de nem tudták elolvasni, mert a
hólyag postás csak bedobta, és a kutyájuk
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„olvasta el” ő előttük…
Jelzem neked, hogy új
családtaggal bővültünk:
Betyár egy kétéves gyönyörű fekete, fajtiszta Dobermann. A legfontosabb
velük, hogy szeretetet kell
nekik adni. Már teljesen
hozzánkédesedett, sőt már
kezd szemtelenné is válni!
Szeretettel búcsúzom
Becske Gábor, Santa Fe
----Kedves Zsuzsó!
Múlt április 4-én az esti programban a
mexikói Canal 11-ben megismételték a
Los que llegaron nevű programot, amelyben a mexikói bevándorlókról volt szó.
A szóban forgó programban a mindig mosolygó Zsolnai Éva szerepel, aki a magyar
étkezdét, a „Rincón húngaro”-t vezeti
Mexikó városában, aztán Kállói Fajta
László és én magam. Sajnos a hosszú interjúból igen kevés maradt benne, de mégis
jó volt, hogy egyáltalán gondoltak a magyarokra. Ez a Youtube címe: http://www.
youtube.com/watch?v=3LQmgpzBqjA
Kíváncsi vagyok véleményetekre!
Sok üdvözlettel
Theész Margit Kuki, Mexikó
----Drága Zsuzsó!
Nagy öröm és megtiszteltetés volt
veletek találkozni! Hadd mondjam: a
könyvtárral fantasztikus munkát végzel!
Hihetetlen értéket hoztál létre. Fogadd
őszinte elismerésem. Buenos Aires és az
ott megismert munkatársi- és baráti köröd
nagyon fontossá vált számomra. Ennyi
jó emberrel találkozni nagy élmény volt!
Ebben a hónapban elkezdem az ígéreteim
„beváltását” a könyvtárral kapcsolatosan.
Az általad elkészített anyagokat kinyomtatva magamnál hordom, hogy megfelelő
pillanatban az érvelésben segítségemre
legyenek.
Lomniczy Józsi és Letti igazi, szerető
gondviselőim voltak. Milyen hálás vagyok mindkettőjüknek. Képzeld, a búcsú
szavalóestem előtt Letti még fodrászhoz
is elvitt, aztán még kivittek a messzi
repülőtérre is. Meg voltam hatva!
Ölellek
Havas Judit, Budapest
----Kedves Zsuzsó!
Miután a parlament a fő munkahelyem,
ezt a levelet pedig itthoni gépemről írtam
Kecskemétről, ezért most tudok csak viszont válaszolni kedves soraira.
Az Önök a világhálón is olvasható
újságjára utalva hadd jegyezzem meg,
hogy a világban szétszórt, vagy anyaországi, hozzám hasonlóan nem kevés, de
érdeklődő magyarnak az értékes információk egy hónap csúszással is érdekesek.
A semminél ezerszer több...
Üdvözletét Szili Katalin elnök aszszony és Söregi Éva is köszöni, szeretettel viszonozza! Kézcsókkal
Kerényi György
nemzetpolitikai főtanácsadó,
volt államtitkár

Magyarország, külpolitika
A januárban lezajlott európai parlamenti vita számos tanulsággal járt Magyarország új alkotmányáról, pénzügyi
helyzetéről. Ezek sorában az első, hogy
ritka bepillantást adott a nyugat-európai
parlamenti képviselők felkészültségébe,
erkölcsi tartásába. Jó döntés volt, hogy
Orbán Viktor kiugratta a nyulat az európai bokorból. Érdemes a holland állami
rádió, a NOS brüsszeli tudósítójának,
Chris Ostendorfnak az ominózus vita után
adott tudósításából idézni: „A magyar
miniszterelnök nemkívánatos személy az
Európai Parlamentben, Orbán úrnak kevés barátja van az Európai Parlamentben,
arcába kiabáltak, s majdnem leköpték”.
Ostendorf úgy zárja le tudósítását, hogy ez
„valamilyen kirakatper” akart lenni.
*
Nem emlékszem, hogy az elmúlt harminc évben ilyen szavakat hallottam
valamikor is egy európai parlamenti tudósításról. Ostendorf igazat mondott: a jelenet sokkolta azokat, akik még komolyan
veszik a nyugati demokráciát. Hiányzott
a szakszerűség, a kulturáltság, a civilizált
viselkedés, a tisztelet a demokratikusan
megválasztott miniszterelnök iránt, aki
egyébként úriemberként viselkedett,
higgadtan érvelt. Bizony ez már nem
Schumann és Monnet, de nem is Kohl és
Mitterand Európája, hanem útszéli stílusban politizáló népbiztosok Európája.
Vajon ezek láttán, hallatán kell-e még
magyar katonákat messzi harcterekre
küldeni, hogy az Európai Parlamentben,
bársonyszékekben kényelmesen ülő
Cohn-Benditnek és társainak kikaparják
a gesztenyét? Folyjon-e még magyar vér
messzi harctereken csak azért, hogy ezek
az emberek a színdarabjukat játszhassák
egy erkölcsileg süllyedő világban, s akik
a minimális tiszteletet sem adják meg egy
tagországi miniszterelnöknek?
A „vita” messzemenő következményei
új lehetőséget nyújtanak Magyarországnak, katalizátorként működik, hogy mindazokat a lehetőségeket kiaknázhassuk,
amelyeket az új világrend, a XXI. század
kínál. Strasbourg tanulságainak egyik
fontos következménye, hogy Magyarországnak át kell térni az úgynevezett
multivektorális, többirányú külpolitikára
a jelenlegi egyoldalú euroatlanti politizálás helyett; ez utóbbit már nem lehet
jóhiszeműen vállalni. Nagyon jól tudom,
hogy a külpolitika reálpolitika is, de
külkapcsolatokat a kölcsönös tisztelet,
becsület, sőt szeretet nélkül nem lehet
építeni.
Az Európai Unió ma már csődtömeg.
Nem csak mély, megoldhatatlan pénzügyi
válságba került, még mélyebb az erkölcsi
válság, ahogyan azt a strasbourgi kirakatper, az ötvenes évek sztálinista perek e hű
másolata megmutatta.

...GYORSPOSTA...

Az európai mélyrepülés visszafordíthatatlan, illúzió lenne valami mást hinni.
A németek külpolitikai mozgásai is azt
mutatják, hogy ők már nem akarnak
felelősséget vállalni ezért az unióért, járják a saját útjukat. Ez már a „senki uniója”,
nincs gazdája, pénzügyi, ideológiai csatatérré változott. Ha már nem léphetünk ki
belőle, maradjunk benne kerékkötőnek,
ahogyan az angolok…
*
Európa még a XX. században tart, holott a XXI. század már régen elkezdődött.
Ebben a században a Nyugat kétségkívül
elveszíti a világ feletti uralmat. Lehet,
hogy éppen az váltja ki az agressziót,
hogy házon belül már a csöppnyi Magyarországra sem sikerül ráerőltetni a
balliberális pénzügyi manipulációk vadhajtásait. Az is világossá lett, hogy az
újjászületett Magyarországnak csak jelentkeztek a barátai. Üdvözlendő, hogy
Lengyelország teljes mellszélességgel
Magyarország mellé állt. Donald Tusk
lengyel miniszterelnök jelenleg az egyetlen olyan európai kormányfő, aki még
józan ítélőképességgel rendelkezik. Ebből az következik, hogy itt egyértelműen
a lengyel-magyar tengelyt kell erősíteni,
a NATO-felé Magyarországnak ez fontos kapocs. A tavaly Kínával megkötött
szerződés is fontos lépés az új multivektorális külpolitika felé, de nem elég. A
mai, XXI. századi globális átrendeződés
sok kiaknázásra váró, új lehetőséget kínál.
A magyar magánútnak azonban számos
lehetősége van, hogy Magyarország a
globális színtéren is megjelenjen. 1849
és 1956 miatt roppant kényes a kérdés,
de meg kell egyezni Oroszországgal is.
Nem páneurópai keretben, de ez lehetne
a lengyel-magyar tengely feladata. Putyin
elnöki beiktatása után lehetőség nyílhat
az előrelépésre. Persze a tárgyalásokkal
nem a régi moszkovitákat kell megbízni,
mert rögtön szervilis magatartást tanúsítanak - friss, ﬁatal diplomatákra van
szükség. Azonkívül Magyarországnak
kapcsolatokat kell keresnie a türk világgal,
amely nemcsak tisztel bennünket, hanem
kimondottan szeret, rokoni szálak fűznek
ezekhez a népekhez. A régió államai, beleértve Törökországot, Azerbajdzsánt,
Kirgizisztánt, Kazahsztánt, gazdaságilag
és erkölcsileg globális tényezővé növekednek a következő évtizedekben.
Igen, elkezdődött a XXI. század. Most,
hogy Magyarország rendezte alkotmányát, Kárpát-medencei magyar-magyar
viszonyát, a világszíntéren csak cselekedni, átfordítani kell a perspektívákat. 
http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/
magyarorszag_kulpolitika.html
(*) Egyetemi tanár, Amszterdami Egyetem Európai Intézet (12.1.28)

Rakonczay Gábor
átkelt az óceánon

- egyedül kenuzva átszelte
az Atlanti-óceánt Rakonczay Gábor és felesége Viktória
korábban már átevezték az Atlanti-óceánt
saját tervezésű és építésű tengeri kajakkal.
Most Gábor egyedül vágott neki a távnak
egy Fa Nándor által tervezett kenuban.
Ki szerette volna próbálni saját magát.
Február elején azonban a Vitéz kenu
felborult. Az elektronika teljesen átázott,
a kapcsolat megszakadt. Csak a vízálló
GPS maradt működőképes, azzal tudott
navigálni. Így lett belőle ezzel a teljesítménnyel az első a világon, sőt, ráadásul
a tervezett 80 nap helyett 60 nap alatt
nehezen megdönthető rekordot ért el!
http://rekreator.hu/rakonczay-gaboratkelt-az-oceanon/
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Az evolúció útvesztői

Napjainkban, amikor a tudomány a Homo sapiens sapiens, azaz mi,
soha nem látott mértékben hat éle- mai emberek.
tünkre, és nem telik el úgy nap,
Érdekes, hogy a Homo primigehogy ne hallanánk új tudományos nius, azaz a kezdetleges ősember
eredményekről, közel sem meglepő, rendszertanilag mára két csoportot
hogy az emberi faj kutatása is számos alkotva fejlődött tovább, létrehozva a
meglepetéssel szolgál.
Homo genius, és a Homo primitivus
Mai ismereteink szerint sorsfor- alcsoportokat, amelyek egyedeivel
dító volt az emberi faj története az élet minden területén találkozsorán a Homo habilis megjelenése, hatunk. Sajnos a primitív változat
1-2 millió évvel ezelőtt, aki már egyben szaporább is, ezért van az,
eszközhasználatra is képes volt. Nála hogy egyre kevesebb a géniusz, más
már fejlettebb volt a Homo faber, aki néven zseni, így aztán nagyobb termár készítette is eszközeit. 1 millió het vagyunk kénytelenek a vállunkon
és 100.000 év közötti időben jelent viselni, mint más embertársaink.
meg a Pithecantropus azaz Homo
Azonban a Homo sapiens sapiens
erectus, amely utóbbi szóösszetevőt még tovább osztható alrasszokra,
más összefüggésben is ismerjük, de hisz mindenki hallott a Homo luez most nem tárgya értekezésünk- dens-ről, azaz a játékos emberről,
nek. A Homo sapiens megjelenését, vagy a Homo publicus-ról, a közéleti
amely mintegy 50-90 ezer évvel ez- emberről, a Homo unius libri-ről, szó
előttre tehető, alig 30-50 ezer év el- szerinti fordításban az egykönyvű,
teltével követte a törzsfejlődésben  azaz tanulatlan, félművelt emberről.
*********************

A fejlődéstörténet nem állt meg
napjainkban. Minő önteltség lenne
részünkről azt hinni, hogy a természet, vagy a teremtő Isten megalkotott
minket, embereket, és részéről a dolog
be van fejezve, a gép forog, az alkotó
pihen. Teremtménye immár tökéletes,
javítani való nincs rajta, mindene úgy
tökéletes, ahogy van.
Nos, ez csak részigazság felebarátaim, mert néhányan már csakugyan
vagyunk így valahogy, de az evolúció
erői hatnak tovább, most is, amíg itt
ülünk! És változunk, és változunk és
változunk! Persze ezek a változások
nem szembeötlők. Nem arról van szó,
hogy egy anyának egyszer csak 200-as
IQ-jú gyermeke születik, a másikénak
meg szuperﬁzikai képességei vannak,
nem! A változás, az átmenet fokozatos, évtízezreket vesz igénybe, lassú,
de megállíthatatlan. Jelei azonban már
most láthatók! És az antropológia képviselői ezzel tisztában is vannak. A kutatás folyamatos, és mint a bevezetőben
említettem, rendre új és új eredményekkel állnak a világ elé.
Épp a közeljövőben várható, hogy
közzéteszik a 2007. évben, Calgaryban megrendezett embertani konferencia során elhangzott kutatási
eredményeket, amelyekből most
szemezgetünk.
Például bizonyított egy új rassz
megjelenése, amelyet a kutatók Homo
abnormalis névre kereszteltek. Több
beszámolóban hangzott el fura viselkedése, látszólag logikátlan cselekvési
hajlama. Nagy vita folyt a konferencián
arról, hogy a Homo idegbajos külön
rasszként kezelendő, vagy a Homo
ütődöttis-szel együtt alkotnak új rasszt.
Ellentmondani látszik ennek, hogy
kétségbevonhatatlan a kapcsolat a
Homo ütődöttis és a Homo urbanicus
politicus között, így nem kizárt, hogy
a későbbiek során együtt alkotnak egy
új rasszt. Egyes kutatók megjelenni
vélik a Homo megalázottis-t, amely
érvelésük szerint a fejlődő országokban lelhető fel elsősorban, de állítólag
felbukkant a volt szocialista országokban is. Csakúgy, mint az a meglehetős
aggodalmat kiváltó felfedezés, amely a
Homo vandalicus, és a Homo brutalis
fokozódó térnyerését prognosztizálta.
Ugyanakkor ismét fellelhető a rég
kihaltnak vélt Homo unintelligensis

vadbarmus, amely a vaskort követően
gyakorlatilag eltűnt a kutatók szeme
elől, de az utolsó néhány évtized kutatása áttörést hozott ezen a területen
is.
Érdekes a Homo sapiens sapiens
metamorfózisa városi körülmények
között. Egy specializálódott rassz
tűnt fel, amely - mivel többnyire viráglopásra szakosodott, ezért - rendszertani besorolását is Linné, a nagynevű
botanikus névadási rendszere szerint
kapta, és ez nem más, mint a Homo
barmitis lopnae. Rejtett életmódot
folytat, többnyire sötétedés után aktív,
habár figyeltek már meg nappal is
virágpalántákat lopkodó egyedet,
de nem ez a jellemző. A sötétedés
elmúltával visszahúzódik vackára,
és a következő sötét periódusig nem
igazán lehet találkozni vele. Érdekes
színfoltja a Homo sapiens családnak
a Homo histericus, amely jellemzően
közösségi célú területeken fordul elő,
ott is elsősorban ügyfélszolgálatokon,
APEH irodákban, reklamációs osztályokon. Erőszakos, fajtársait nem
fenyegetésével, hanem kiszámíthatatlanságával kényszeríti meghátrálásra.
Többnyire eléri, amit akar, habár néha
mesterséges beavatkozás kell lecsillapítására. Nem így a faj uralkodó
jegyeit magán viselő egyedek, amelyek a Homo hazudosis nevet kapták
az alrendszerben, amely alfaj egyedei
jellemzően nagyon sokszínű, gyakran
tehetséges, de mindenképp a környezetét alapvetően befolyásolni képes sajátosságokat hordoznak. Előfordulási
helyük ennek megfelelően rendkívül
változatos, gyakorlatilag minden élőhelyen előfordulnak.
Nagy vitát váltott ki a konferencián
egy kutató azzal a bejelentésével,
hogy ő külön választaná a fajon belül
a Homo kos-t, de az egyetemes felháborodás miatt rendszertanilag megmaradt a Homo erectus főrendszerében.
A kutatók azzal zárták a konferenciát, amivel én is e rövid beszámolót:
hogy rendkívül tarka kép fogadja az
e témában kutakodót, de nem lehet
felhagyni vele, mert naponta botlunk
új és új tulajdonságokat felmutató
fajtársakba.
Bálint Edgárd
Homo normalis
(Köszönet Emődy Cs.)
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Lukács Csaba:

A mafﬁa és a rendőrség „összjátéka”
juttatja börtönbe a balekokat?

Magyar drogfutárt vettek őrizetbe a hét végén Costa
Ricában - jelentette a Ticovisión hírportálja
A januárban Costa Ricában elfogott ma- vitt nekik. Szilágyi Béla elmondta: a latingyar drogfutárral 42-re emelkedett azon amerikai börtönviszonyokról és a drogmagyar állampolgárok száma, akiket ká- futárok beszervezésének körülményeiről
bítószer-csempészet miatt tartanak fogva filmet forgatnak, amelyet magyarországi
Latin-Amerikában. Az egyre több hasonló és uniós középiskolákban akarnak vetíteni,
eset miatt a Magyar Baptista Szeretetszol- hogy egyrészt a ﬁatalok ﬁgyelmét felhívják
gálat hazai középiskolákban fog ﬁlmeket az áldozattá válás veszélyeire, másrészt
vetíteni a dél-amerikai börtönviszonyokról megmagyarázzák nekik: nem jó buli, ha
azért, hogy a ﬁatalok ne váljanak áldoza- valaki ingyen repülőjegyet ajánl egy egtaivá a kábítószer-mafﬁának.
zotikus latin-amerikai utazáshoz egy apró
Dupla fenekű bőröndjében két kiló kokain- szívességért cserébe. Tapasztalatuk szerint
nal vettek őrizetbe egy magyart Costa Ricá- ui. sokakat átvernek: elsősorban szegény
ban. A 25 éves férﬁ Liberia város repülőterén és tapasztalatlan ﬁatalokat keresnek meg, s
bukott le, s kábítószer-csempészet miatt jól ﬁzető munka ígéretével csalják ki őket
akár húsz év börtönre is számíthat. Ő a Nyugat-Európába, ahol adósságba keverik
negyvenkettedik magyar állampolgár, akit őket, majd a reménytelen helyzetükből vakábítószer-csempészettel összefüggésben ló kijutást ígérik azzal, ha elhoznak egy-egy
Latin-Amerikában valamilyen módon sze- csomagot Peruból vagy más latin-amerikai
mélyes szabadságában korlátoznak. Legtöb- országból. A magyar rabokat egy Limában
ben Brazíliában vannak (13), utána Peruban élő magyar szociális munkás, Körömi Má(11), majd Argentína (7), Ecuador (5), ria látogatja, s szerencsére egy helyi ügyvéd
Venezuela (4) és Paraguay, valamint Costa ingyen vállalta védelmüket.
A lap munkatársa beszélt a drogügyekRica következik a sorban.
Jelen tudósító Peruból tért vissza, ahol 6, ben ítéletet hozó bírókkal is. A Callaói
börtönben lévő magyar drogfutárral, vala- Főbíróság (Lima ezen kerületéhez tartomint 2, elnöki kegyelemmel feltételesen kien- zik a nemzetközi repülőtér és a hajókigedett magyarral beszélhetett - utóbbi kettő kötő is, ezért a drogcsempészési ügyek
szabadlábon van ugyan, de nem hagyhatja 98%-a hozzájuk kerül) egyik munkatársa
el az országot. A legtöbb magyart (6 férﬁt) elmondta: tavaly 800 (!), csempészettel
egy kősivatagban lévő börtönben, Limától kapcsolatos üggyel kellett az egyik bíró60 km-re lévő Piedras Gordasban tartják nak foglalkoznia, így gyakorlatilag nem
fogva. A nemrég átadott modern börtönben volt ideje érdemben tárgyalni ezeket. A
1641 elítélt raboskodik, közülük 421 külföldi. futószalagon hozott ítéletekben nem vizsUtóbbiak mindegyikét drogcsempészet miatt gálják a drogfutárok beszervezésének köítélték el, s a büntetés jellemző mértéke 6 év rülményeit, így a megrendelők büntetlenek
8 hónap. A legtöbben a spanyolok vannak, maradnak.
őket követik a holland és
az angol állampolgárok.
A magyar rabok arról
beszéltek: a korábbi börtönökben rendkívüli zsúfoltságot és emberhez nem
méltó körülményeket kellett elviselniük. Volt olyan,
hogy a 86 fős zárkába
500-nál is több embert
zsúfoltak be, így aki ágyban akart aludni, annak
komoly összeget, esetenként akár egy-kétezer
dollárt is kellett ﬁzetnie.
Szilágyi Béla, a baptista szeretetszolgálat vezetője (balra)
A börtönökben különben
a magyar elítéltek gyűrűjében.
Fotó Szerző
mindenért ﬁzetni kell, de
nem az őröknek, hanem
A magyar rabok közül többen azt monda belső rendet biztosító börtönmafﬁának:
ták:
őket eleve áldozatnak szánták megbípénzbe kerül a kényelmes fekhely, de még az
zóik,
hiszen többjüket már fotóval, pontos
alapvető tisztálkodási cikkek és az élelem is.
adatokkal
a kezükben várta a reptéren a perui
Aki nem tud ﬁzetni, annak nélkülöznie kell:
volt olyan 23 éves magyar ﬁatal, akinek több rendőrség drogellenes osztálya. Gyanújuk
hétig a folyosón, pokróc és matrac nélkül szerint megállapodás van a helyi drogmafﬁa
kellett aludnia, mert nem volt pénze. Pénz- és a rendőrség között: előbbi szállítja az
hez pedig csak úgy lehet jutni, ha otthonról európai balekokat, a kis halakat, akiket pár
küldenek, s azt behozza valaki, vagy esetleg kiló kábítószerrel elkapnak a határon szola börtönben elvégzett különféle megalázó gálatot teljesítő rendőrök. Az eredményes
fogással javul a felderítési statisztikájuk,
munkákból lehet kisebb összeget keresni.
A magyar elítélteket az elmúlt napokban s amíg velük foglalkoznak a hatóságok,
meglátogatta a Magyar Baptista Szeretet- a határon háborítatlanul kisétálhat a helyi
szolgálat igazgatója is, aki tisztítószereket, drogmafﬁa embere, bőröndjében több tíz
(LCS-012.1.16)
higiéniai eszközöket, ruhát és élelmiszert kiló kokainnal.

Nostradamus jóslataiból

Michel de Nostredame 1503 - 1566
Pannóniáról (részlet)

Végtelen a nép ostobasága,
de lassan feltámad az új erő,
nem hallgat róka hiéna szavára,
Pannónia nem lesz dögtemető.
Jön új nemzedék, mely erős lesz,
Erkölcsében megújul majd az ország,
és nem szégyelli többé, hogy magyar,
és végre büszke lesz minden fia,
a vének nemzedéke önmagán erőt vesz,
mert ámulatba ejti egész Európát
s nem csak önmagának túr és kapar.
sokszáz évnek elteltével Pannónia.
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Pillerné Tirczka Éva, São Paulo-i tudósítónktól

Misi Gyula konzul ünnepi beszéde
a 2012. március 15-i ünnepélyünkön
I. Bevezetés

Nagy öröm számunkra, hogy ma a március 15-i
emlékünnepélyünket a Szent Imre Bencés kollégium
nagytermében tarthatjuk.
Ma ünnepeljük a 164 évvel ezelőtt
kirobbant, a pesti ifjúság és polgárság vérnélküli forradalmát. Hogy
jobban megértsük a történelmi öszszefüggéseket, Magyarország elmaradott országnak számított, amelyet
a XIX. század egyik legnagyobb
birodalma tartott hatalmában, a
Habsburg ház. A magyar arisztokrácia elfogadta az osztrák császárt
Misi Gyula konzul
magyar királynak, amennyiben az díszbeszédet
mond
tiszteletben tartotta az évszázados
alkotmányát, ami valójában a fejlődésnek a legnagyobb
akadálya volt.
A XIX. század elején Nyugat-Európában beindult egy
modernizáció, amely azonban a magyar határnál megakadt a feudális társadalom struktúrájában. De a kedvezőtlen körülmények ellenére is [megmozdultak] előrelátó,
látnok ﬁatalok, akik minden egyéni érdek nélkül elhatározták, hogy felemelik a gazdaság és szocializmus
zászlaját. A haza eme nemes nagyjai, névszerint Széchenyi, Kossuth és Deák emléke előtt meg kell hajolnunk.
Amíg a reformok nem sértették a Habsburg ház abszolutizmusát, Magyarország és a Habsburg birodalom
békésen megvolt egymással. 1848 tavaszán azonban,
amikor egy forradalmi hullám megremegtette Európa
uralkodó monarchiáit, a magyar társadalomban is felébredt az elégedetlenség és kirobbant egy polgári forradalom, ami mélységesen befolyásolta a magyar nemzet
további fejlődését.

II. Események

A ﬁatal értelmiségiek nem értettek egyet a társadalom
mibenlétével és beindítottak egy mozgalmat 1848 márciusában, amely felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy társadalmi
és gazdasági átalakításokra van szükség, és ennek nagyon
pozitív társadalmi visszhangja volt.

Kovács Attila

SPORTROVATA:

A mélyből a
csúcsra

Alig több mint három éve
annak, hogy a magyar férﬁ kézilabda-válogatott csúnyán leszerepelt a világbajnokságon.
Aligha hitte ekkor bárki is, hogy
ebből a mélységből létezik út
ilyen magasságokba, ráadásul
ennyire rövid idő alatt.
Szerencsére kiderült: mégiscsak létezik!
Húsvét szent ünnepe ezúttal elhozta a magyar kézilabda-válogatott feltámadását is.
Köszönhetően a tavalyi vb-n és az idei EB-n
elért remek eredményeknek, válogatottunk
számára lehetőség nyílt arra, hogy olimpiai selejtezőt játsszon. A Nagyhét végén
rendezett háromnapos tornán Macedónia,
Brazília, valamint a házigazda Svédország
volt csapatunk ellenfele. Miután az első és
a második helyezés egyaránt londoni kvótát
ért, joggal bizakodtunk, hogy felszálló ágban
lévő válogatottunk képes lesz kivívni az
olimpiai részvételt.
Így is történt! Mocsai Lajos együttese
előbb drámai küzdelemben legyőzte Macedóniát, majd másnap Brazíliát is. Ezzel - a
svédek elleni vereség ellenére - magabiztosan
szerezte meg a londoni kvótát. Ennek révén
immár két csapatsportban - férﬁ vízilabdában és férﬁ kézilabdában - szurkolhatunk
majd a mieinknek!
A nagyszerű eredmény sportszakmai értékét tovább növeli, hogy - a házigazda jogán
alanyi jogon résztvevő - Nagy-Britanniával együtt mindössze 12 csapat alkotja az
olimpiai kézilabda-torna mezőnyét. Igazán
illusztris társaságba került tehát a magyar
válogatott, amely kedvező sorsolással akár
a legjobb négy közé is bekerülhet majd
Londonban!

A magyar nép 12 pontban foglalta össze legfontosabb
politikai igényeit. Ennek az okmánynak, amely felsorolja a kéréseket, követeléseket, igen jellemző ez a bekezdése: a magyar nemzet béke, szabadság és egység után
vágyik. Ez minden modern nemzet vágya a mai napig.
A külső és belső erők összeütközése nem hozott
kedvező eredményeket a magyar polgárságnak. A hősies
harc több mint egy évig tartott, de aztán összeomlott
a „Szent Szövetség” osztrák, orosz és porosz elsöprő
katonai fölénye előtt. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek a vereségnek egy belső oka is volt:
a különböző nemzetiségek közötti viszály, ugyanis a
később kialakult többnemzetiségű állam, Magyarország,
ekkor még csak születendő, tapasztalatlan kezdő volt.
A vereség tragikus, gyászos és fájdalmas volt. A Habsburg udvar súlyos elnyomása ellenére az 1848-as felkelés
mégis elvitathatatlan nyomot hagyott a magyar társadalom lelkében. Március 15 egy határkövet jelentett a modern magyar nemzet megszületésében és demokratikus
törvényeiben. Sok túlélő, akinek menekülnie kellett az
üldözések elől, a száműzetésben békét és biztonságot lelt,
akárcsak a sok itt, ebben a teremben jelenlevő család.

III. Hagyaték

Milyen örökséget hagyott 1848 a mai magyarságnak?
Mélységes tisztelettel, sőt rajongással gondolunk vissza
hőseink bátorságára, önfeláldozására, egy olyan korszakban, amikor a többség reménytelennek gondolta, hogy a
társadalomban változásokat létre lehessen hozni.
Mégis, hála e hősök kezdeményezésének, országunk
történelme újjászületett az 1849-es vereség után, és
nemsokára, az 1867-es kiegyezésben a Habsburg birodalom relatív függetlenséget engedélyezett a Magyar
Királyságnak, sőt ezek után nemsokára megszületett az
Osztrák-Magyar Monarchia.
*
Ma, amikor újra szembesülünk az Egyesült Európa
társadalmi és gazdasági nehézségeivel, Magyarország
ugyanazzal a bátorsággal néz szembe a szükséges
változtatásokkal, mint 1848-ban, és ezáltal az európai
kontinens élén halad.

Misi Gyuláné Ivána Lopes da Luz, Deák Miklós konzul és Misi Gyula
konzul. Ivána bámulatos nyelvtehetség: született brazil lévén férje
kedvéért tökéletesen megtanult magyarul, jóformán észrevehetetlen, hogy a magyar neki felnőtt korában tanult idegen nyelve...

Ez természetesen irigységet és kritikát szül. De pontosan e reformok adoptálása biztosítják ma a demokrácia
megszilárdulását az országban. Magyarország ma az
Egyesült Európa tagja, kész a közösség szabályait betartani és mindenek fölött szolidaritásban élni egy egész
kontinenssel.
Ez a mi örökségünk és ez segít elképzelni egy sokat
ígérő jövőt a XXI. században.
Köszönöm, hogy meghallgattak. 

b.-j.: Misi Gyula konzul mellett két frissen honosított hölgy,
Hársi Sári cserkészparancsnok és szerző

Bartusz Réka (Felvidék):
Március 10-én
nem csak választások voltak. Szlovákia, de mondhatom a magyarság
egyik legértékesebb épülete,
múltunk, történelmi büszkeségünk lett majdnem egy szempillantás alatt a tűz martaléka.
A krasznahorkai vár már a
XIII. századtól ékesíti az országot, a Csetneki és Máriássy
családnak köszönhetően. Hoszszú, vérzivataros évszázadokon
keresztül próbálták elfoglalni,
ostromolni, lerombolni, mégis állta a
sarat, pompájából, büszkeségéből soha
nem veszített. Olyan, történelmileg a
magyarság szempontjából fontos személyek kötődnek hozzá, mint például
Hunyadi Mátyás, II. Rákóczi Ferenc,
ill. az Andrássy család. Sok fontos,
régi ereklye van/volt a várban.
E szombaton két ﬁatal ﬁú, 11 és 12
évesek, úgy döntöttek, kipróbálják a
cigarettát. Felelőtlen viselkedésük következménye, hogy a száraz fű lángra
kapott és ráterjedt a vár zsindelytetejére. A tűz pillanatok alatt hatalmas
lángokkal égett. A gyors beavatkozásnak, segítségnek köszönhetően még
időben meg tudták fékezni a pusztítást,

Krasznahorka büszke vára

de még így is óriási - anyagi,
eszmei - károk keletkeztek. A
helyi lakosok meg is jegyezték:
„A vár túlélte az első és második
világháborút is, most pedig rövid
idő alatt a lángok olyan pusztítást végeztek, amilyenre még a
legöregebbek sem emlékeznek.”
Mégis csodával határos módon a
műkincsek, ereklyék kb. 90%-át
sikerült megmenteni, viszont sajnos a gótikus palota tönkrement,
illetve az egész tetőszerkezet a tűz
martaléka lett.

Valószínűleg a két ﬁú
roma, ami az ott élő emberekben nem kis ellenszenvet váltott ki, főleg
Marián Kotlebában és
néppártjában, a Mi Szlovákiánkban. Az ottani
romák félnek, olyan szinten, hogy gyermekeiket
még iskolába sem engedték hetekig. Valahogy
erről mégsem beszélnek.
Mellékesen megjegyezném, a nap végén született egy groteszk, ironikus vicc: „Ha a
Vatikánban új pápát választanak, fehér
füst ég, de ha nálunk Ficot választanak,
egy egész vár.”
Egy szó, mint száz, Krasznahorka
vára ezt a csapást is túlélte, így még
inkább rászolgált a büszke jelzőre.
A vár felújításában, rendbehozatalában egyaránt részt vesz a szlovák és a
magyar állam, civil szervezetek, aktivisták, múzeumok. Remélhetőleg minél hamarabb megnyithatja kapuit, és
újra a turisták egyik legkedveltebb helye lesz a Krasznahorka büszke vára!

Mikor leszel újból ép, büszke vár?
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Így élünk, éldegélünk . . .
Március idusa magyar
ünnep. Egyetlen nap,
amikor jobb és baloldal egyforma kokárdát
visel és tisztelegni akar az elődök előtt.
Így indult az idei ünnepi készülődés is.
Az időjárás kedvezett a mostani megemlékezések résztvevőinek. Adódott a
jó alkalom egy közös ünneplésre. Jó lett
volna legalább egy kis időre a sérelmeket
elfelejteni. A politika karmestereinek
azonban az efféle szándék olyan, mint
ördögnek a tömjénfüst. Így történt ismét,
hogy a pártok kezdeményezésére különkülön gyülekeztek a honi magyarok. Ismét
százezrek mozdultak meg a kormány rendezvényére. Nem is ünnep volt a mostani
központi rendezvény, hanem tüntetés a
kormány mellett. Még egyszer s talán
utoljára megmozdult a jobboldal. Ahogy
a Kossuth nóta mondja: „Ha még egyszer
azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni…” De vajon lesz-e még egyszer?
Most mindenesetre eljöttek a jószándékú magyarok, a reménykedők, a bizakodók a kormány által szervezett ünnepi
nagygyűlésre… Eljöttek a lengyelek is,
akik egy jobboldali lengyel lap, a Gazeta
Polska felhívására szálltak vonatra, hogy
itt vonulhassanak Budapesten magyar
barátaikkal. Meg is mutatták magukat, úgy
istenigazából, Solidarność-i módra. Isten
áldd meg Magyarországot. Lengyel-magyar két jó barát - skandálták, majd Orbán
Viktor, Viktor Orbán kiáltások közepette
lobogtatták a lengyel zászlót. De ne feledkezzünk meg a Litvániából, Kanadából
érkezőkről sem, akiknek fontos volt (és
megtehették), hogy itt legyenek Budapesten, március 15-én.
Az ellenzék külön vonulva tartotta
megemlékezéseit. Fáradtnak, enerváltnak
tűntek ezek a megmozdulások. Mintha a
résztvevők lelkük mélyén érezték volna,
hogy most együvé kellene tartozni, de egy
görcs, egy elfojtott indulat nem engedte
ezt az érzést kibontakozni.
Aztán, ahogy elmúlt a nagy nap, a
Tv-csatornák beszámoltak a történtekről.
Idézték a szónoklatokat, természetesen
minden orgánum a saját közönségének
szájaíze szerint emelte, süllyesztette a
látottakat, hallottakat. Beszámoltak az
elcsatolt területeken lezajlott rendezvényekről - majd jöttek a küzdelmes hétköznapok.
*
Ismét előtérbe került az Unió és az
IMF, amelyek úgy húzzák a tárgyalásokat,
mint jó szakácsnő a rétestésztát. A beharangozott megállapodás késik. Ha viszont
nincs megállapodás, bizonytalan a forint,
aminek nyomán drágul az üzemanyag.
Ha az üzemanyag drágul - a sort lehetne
folytatni a cipőfűzőig…
Lényeg: az Unióban újabb kifogásokkal álltak elő. Amolyan kifárasztásos
taktikát játszanak. A forint kicsit gyengül,
kicsit emelkedik, hadd érezze a magyar
kormány, hogy előbb-utóbb úgy kell
táncolni, ahogy Brüsszelben fütyülnek.
Az ellenzéki média pedig sötét jövőt fest
a nagyérdemű olvasó, Tv-néző közönség
elé. Kihangsúlyozva természetesen, hogy
mindez a kormány elhibázott politikájának következménye.
Ilyen miliőben teltek a napok-hetek,
miközben az igazi tavasz is késett egy
keveset, mintha csak követni akarta volna a politika világát, ahol maradt a zord
tél. Süvítő hideg szél hallatszott a honi
közéletben. A szűnni nem akaró vihar
Schmitt Pál köztársasági elnök körül forgott. Egészen addig, míg le nem mondott
hivataláról. De mi is volt az oka a nagy
elhatározásnak?
Már hónapokkal korábban (hírt
adtunk róla) elindult egy hecckampány
a köztársasági elnök helyesírásának hiányosságai miatt. Ami talán első nekifutás-

ra még érdekes is lehet. Ám aligha kell
bizonygatni hűséges olvasóimnak, akik
több nyelvet beszélnek, olvasnak és írnak,
hogy az idő múlásával egyre gyakrabban
hagy cserbe bennünket az emlékezet.
Egy-egy szó leírásánál megáll a kéz, mert
a fej spanyolul gondolkodik, de a kéznek
magyarul kell írni. Néha keverednek a
szavak. Hát még akkor, ha valaki négy
nyelven beszél s már hetven éves!
Ezt az apropót használta ki a liberális
média. Szűnni nem akaró támadások után
elővették Schmitt Pál doktori disszertációját és betűről betűre való átvizsgálását
követően kiderítették, hogy az egy bolgár
és egy német doktor diplomamunkájára
épül. Pontosabban: döntően azok fordítását foglalja magába. Így indult a plágium
ügy. Amit nemes egyszerűséggel lopásnak
minősített az ellenzéki sajtó. A köztársasági elnök hiába bizonygatta, hogy az akkori
- 30 évvel ezelőtti - gyakorlat szerint az
idézeteknek az a módja elfogadott módszer
volt. Egyébként is megjelölte a szerzőket
a dolgozatában. Nem lopott. Nem csalt.
Némelyikkel személyesen beszélt, kikérve
tanácsaikat, hozzájárulásukat.
Mindez nem számított már. A plágium
ügy első számú hírré nőtte ki magát és
úgy robogott, mint egy gőzhenger. Diplomavizsgáló bizottság alakult, ennek
tagjai több ezer oldalt írtak a szóban forgó, hozzávetőleg száz oldalas kifogásolt
részről a disszertációban! Nemsokára
megjöttek a tiltakozó „egyetemisták”, akik
a Sándor palota előtt sátrat vertek, sípoltak, doboltak, követelve a „csaló, hazug,
tolvaj”, stb. elnök lemondását…
Így teltek a napok a liberális média
fényszóróinak fókuszában. Miközben a
köztársasági elnök Koreában tárgyalt, a
diplomát kiadó Semmelweis Egyetem
visszavonta a köztársasági elnök doktori
címét! Mondhatnám tömörebben is: ismét
megmozdult a szocreál világ… A jobboldali média ideig-óráig kiállt a köztársasági
elnök mellett, egy idő után azonban valahogy elfelejtődtek Schmitt Pál érdemei.
Úgy tűnt, mintha gyorsan szabadulni
akarnának a problémától. Legyen már
vége ennek a kínos közjátéknak.
Aligha kell különösebben bizonygatni, hogy ez a cirkuszba illő attrakció újra
és megint politikai igényeket szolgált. Az
önkéntes egyetemisták uniformizált sátrait
valakiknek ﬁnanszírozni kellett. A „spontán” tüntetések mögött egyértelműen
tetten érhető volt a szocialisták, LMP-sek
törekvése a köztársasági elnök elmozdítására, és erről naponta nyilatkoztak. Gyengítve ezzel is a regnáló politikai hatalmat
s az ország stabilitását. Ismét bizonyítva
a szándékot: minél rosszabb most, annál
jobb lesz majd nekünk…
A történtek után Schmitt Pál bejelentette lemondását, amit azzal indokolt,
hogy személye nem szolgálja tovább a
nemzet egységét, s nem kíván egy olyan
elnök lenni, aki megosztja a társadalmat.
A Parlamentben tartott bejelentését így
zárta: „Isten áldását kérem Magyarországra.” Ezt a gesztus értékű mondatot
azonban már csak interneten lehetett
hallani, látni. A magyar média irányítói
kivágták ezt a részt. Nem tartották fontosnak közreadni, nehogy valami empátia
ébredjen a leköszönő elnök iránt.
Azért érdemes ezt a kis epizódot jelentőségénél jobban hangsúlyozni, mert
a magyar valóság minden búja, bánata,
nyavalyája benne van ebben a szándékban. Olyan világról lebben föl a függöny,
ahol semmi nem számít: sem a tisztesség,
sem a jó szándék, sem a becsület, sem a
jól elvégzett munka, csak a hatalom és az
azzal járó haszon. Mindent, ami ennek a
haszonnak a legkisebb mértékben akadálya lehet, el kell hallgatni, el kell söpörni
az útból.
*
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... (levélrészlet Magyarországról)
A Schmitt ügyet itt akár be is lehetne
fejezni, mert, ahogy az angolok mondják:
Meghalt a király, éljen a király. Azaz: előre kell tekinteni. Rendjén is volna ez, ha
nem merednének elénk a magyar közélet
megmászhatatlan szirtjei. Körbe illik járni
egy picit ezt a „plágium ügyet”. Meg szabad azt tudni a hazától távol élőknek, hogy
ezek a doktori disszertációk, szakdolgozatok -, amelyek lényegében azt hivatottak
bizonyítani, hogy a vizsgázó tudományos
munkára is képes -, nagyot változtak a szocialista időkben. Úgyszólván: nem ették
olyan forrón a kását, ha egy ilyen munkát
el kellett bírálni. Akadtak jó néhányan,
akiknek az előmenetelét figyelemmel
kísérte a párt! Vizsgák előtt odaszóltak
az iskola illetékes rektorának - aki nem
véletlenül lehetett rektor -, ﬁgyeljen már
oda, amikor XY vizsgázik! S ő természetesen odaﬁgyelt…
Azokat a bizonyos tudományos szakdolgozatokat pedig (tisztelet a kivételeknek) megrendelték, megírták. Voltak erre
szakosodott szerzők. Az érintettek körében nem volt ez titok. Nyíltan beszéltek a
dolgok alakulásáról. Ezt a világot azonban
a kopácsoló, földet túró közönség nem
ismerte. Ezer más gondjuk-bajuk volt. A
tudományos élet úgy lett eladva részükre,
hogy az már a csillagok fölötti élet, amihez nekik semmi közük nincs. Sokan a
plágiumról nem is hallottak. Akadtak
olyanok, akik azt hitték a plágiumról,
hogy ez egy egzotikus gyümölcs. S most,
lám megtörtént a felvilágosítás. Már a
maltert keverő segédmunkás is úgy véli,
hogy nagy veszteség érte Schmitt Pál
miatt, aki valami plágiumot lopott egy
bolgártól, amiről a Tv-ben ‘mutasztanak’ minden este… Hja, kérem, a média
nagyhatalom és egyben a néphülyítés
legfőbb eszköze!
*
S itt jött az, amikor a hóhért akasztani akarják. Pestiesen szólva: amikor a
fagylalt visszanyal.
Akadnak ugyanis olyan magyarok,
akik - a történtek után - mások doktori
munkáit is látni szeretnék. Mondván:
nézzék már meg ennek is, meg annak is
a dolgozatait! A disszertációkat vizsgáló
bizottság ne álljon meg, tegye a dolgát
tovább. S lám, egyből felhördült a liberális média és a hozzájuk tartozó gyülekezet: Még csak az kéne! Nem lehet itt
boszorkányüldözést tartani, kérem. Ha
ez bekövetkezik, akkor az Unióhoz fogunk fordulni. Az Unióval meg már ugye
amúgy is elég bajunk van a szólásszabadságnak korlátozása miatt! Leszámítva
persze azt, amikor a köztársasági elnököt
letolvajozzák.
A közvélemény nyomása azért mégis
csak hat valamicskét. Bátor emberek
eljutottak Gyurcsány Ferencig. Hadd
tudjuk már meg, mit is írt az egykori
miniszterelnökünk szakdolgozatában?
Honnan vette az anyagot? S mi történt?
Gyurcsány szakdolgozata elveszett a Pécsi
Tanárképző Főiskolán. Minden évfolyamtársáé megvolt, pont az övé kallódott el.
Micsoda fatális véletlen már megint. Eredetileg létezik még egy saját példány is,
de az a költözködések során bekerült egy
dobozba, a dobozt pedig nem találják…
Így most nem tudjuk meg, kitől is idézett
a mi hajdani kedves vezetőnk. Lapzártára
már a főiskola kiadott egy közleményt,
miszerint: elévülés miatt kiselejtezték a
szóban forgó dolgozatot… No lám!
Illik azért itt meglátni a lényeget. Az
eset a már korábban elmondott láthatatlan
világ ismét óramű pontosságú működését igazolja. Azok a bizonyos láthatatlan
kezek, amelyek mindenhová odaérnek:
legyen az egyetem, vagy temetkezési vállalkozás, most is jól működtek. S ilyenkor
- érdekes módon - nem kerül szóba a következmények nélküli Magyarország…

Nincs felelősségre vonás. Nem akar senki
lemondani. Mert ez így természetes. Ezeknek a meg nem nevezhető embereknek ez
a kéz kezet mos szolgáltatás jár. Aki benne van a láncban, annak teljesítenie kell
a kérést. Hol egy bizonyítékként szolgáló
magnófelvételt kell kiselejtezni, hol egy
diplomamunkát kell kiemelni a sorból.
S ami meglepő: ezen nem háborodik föl
senki! Az egész liberális média egy emberként mozdul, ha valahol szorít a cipő.
Őket nem lehet becsületbeli ügyekkel
sarokba szorítani, mert azok az erények
nem vonatkoznak rájuk. Merthogy a tisztességhez, becsülethez való ragaszkodás,
az amolyan szélsőséges szokás… Így van
ez elgereblyézve a magyar közgondolkodásban.
Akár fogadást lehet rá kötni, hogy
Gyurcsány szakdolgozata elő fog kerülni
abból a cipősdobozból, amit most még
nem találnak. Ugyanis idő kell ahhoz,
hogy azt a szakdolgozatot beavatott szemek és kezek átnézzék, kivasalják, ha már
az eredetit leselejtezték…
*
Néhanap a jobboldali média felszínre
vet néhány vízbefulladt ügyet, amiben az
érintettek elpanaszolják bánataikat, sérelmeiket. Az esetek többségében elmondják
(még el merik mondani), hogy hiába
fordulnak ők bírósághoz - ha egy régi
befolyásos elvtárssal kell megküzdeni, a
bíróság nekik soha sem ad igazat. Vagyonok vesznek el, családok mennek tönkre
ebben a reménytelen küzdelemben. S ami
nagyon szomorú: eleve kilátástalannak
látják a fellépést a vörös mafﬁa ellen. Ezt
azonban így nem tanácsos hangoztatni.
Főleg most, hogy már nyilvánvaló: az
Unióban is, az USA-ban is megvannak
az üzleti kapcsolataik azoknak a bizonyos
befolyásos embereknek. Az a Nyugat,
amiről azt véltük, hogy az emberi jogok
élharcosa, a tisztesség mintaképe, arról kiderült, hogy semmivel se jobbak Deákné
vásznánál. Sőt, sok tekintetben rosszabbak
a korábbi megszállóknál.
Gondoljunk csak bele: nem olyan
régen olyan miniszterelnöke volt Magyarországnak, akire ujjukkal rámutattak
a földönfutók, hogy nem ﬁzette ki a libák
árát! Szinte nevetségesen szánalmas história. Amin már felháborodni sem lehetett,
annyira képtelen volt. Mintha csak egy
kétszáz évvel régebbi história elevenedett volna a meg, amit Fazekas Mihály
Ludas Matyiként tett feledhetetlenné a
magyar irodalomban. Nem lett belőle ügy!
Nem foglalkoztak vele a „mértékadó”
orgánumok. Nem érdeklődött az Unió,
és az IMF-nek se támadtak kétségei!
Pesti László újságíró kolléga, aki ennek
következményeiről beszélni merészelt,
egyszer csak bíróságon találta magát s hát
veszített, Bajnai Gordonnal szemben,
akit viszont Hillary Clinton ismét magyar
miniszterelnökként szeretne látni! Mit
gondoljon ezek után az a magyar, akinek
ebben a válságtól vergődő országban kell
élni, amit ezernyi szállal át meg átszőtt a
kommunizmus pókja? S akkor jön a hír,
hogy az USA külügyminisztere ismét
aggódik a magyar demokrácia miatt.
Barkuti Jenő

MOSOLYOGJ…

- Régen volt - de igaz volt! Az egyik első argentínai magyar
cserkésztáborozás ötödik napján
este a tábortűznél
odafordul a parancsnokához az egyik
nagyreményű farkaskölyök:
- Hát igazán nagy szerencséje van Béla bának, hogy
nem a papáinkat hozta el
táborozni. Már rég össze(Vácz E. gyűjteményből)
vesztek volna!

6. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Mit hallott az AMH ?

Figyelem! Közösségünk életére nézve létfontosságú fölszólítás:

A HUNGÁRIA EGYESÜLET KÖZLI: Tagdíjakat bankátutalással is ki lehet fizetni!
Befizetési módot lásd a Hungária hirdetésében, a HUFI rész utolsó oldalán.
Könnyítse meg az Egyesület fönnmaradását azáltal, hogy hiánytalanul rendezi
elmaradt tagdíját, immár leegyszerűsített eljárással.

Elhalálozások

Április 7-én Juhászné Léder Erzsébet, Juhász Karold édesanyja távozott el örökre. Utolsó
7 évét a Szent István Otthonban töltötte gyenge
egészségben, de sok szeretettel körülvéve. Ezúton küldjük Karoldnak kondoleálásunkat.
Édesanyját Isten nyugosztalja!

Betegeink

- Több előﬁzetőnkről hallottuk, hogy enyhébbsúlyosabb egészségi problémákkal küszködnek,
egyesek műtétet is elszenvedtek. Mindannyiuknak
mielőbbi javulást és teljes felépülést kívánunk!
- Terek Zsóﬁ, az AMH önzetlen és kitartó
számvizsgálója komolyabb női műtéten esett
át. Már otthon lábadozik és hamarosan vitézül
újból nekilát a mindennapi élet teendőinek.
Csak ne hamarkodja el! Javulást kívánunk!
- Meleg Piroska éppen repülőn volt hazajövet unokái látogatásából USA-ból, amikor
éktelen rosszul kezdte érezni magát. Leszállás
után, immár magas lázzal kiderült, hogy akut
epegyulladásban szenved. A bajt okozó nagy
epekövet laparoszkópia eljárással sikeresen
eltávolítottak, és most már a nála megszokott
jó kedélyben tudtuk üdvözölni!

Esküvő(k)

- Sebess Zsuzsi kedves barátunk, hirdetőnk
nagyot gondolt és - mint afféle akkurátus utazási szakértő - március 26-i kerek születésnapját szokatlan helyre utazott el megünnepelni:
4 szép napot töltöttek a kietlen, kopár északchilei Atacamán, amely a világ legsivárabb
sivataga… Lánya Mitchell Caro udvarlójával,
Ramiróval Saltából motorbiciklin mentek át
a Paso de Jamán, míg az ünnepelt és ﬁa, Mitchell Andrew családjával együtt repült a nagy
családi élményre. Szeretettel gratulálunk!

A világhírű Atacamán b.-j.: Mitchell Andrew,
mamája a boldog születésnapos, Mitchellné
Valeria, Mitchell Carolina és Ramiro Racioppi;
elöl a kis Nicolás és Zoe Mitchell

- Magyary Eszter bámulatosan friss és aktív
kedves Salta-i előﬁzetőnk április 22-én ünnepelte 89. születésnapját! Ezúton kíván neki az
AMH sok boldogságot, jó egészséget! Isten
éltesse sok szeretettel körülvéve!
- Kerek születésnapot ünnepelt Gorondi Péter
kiterjedt családi és baráti körben április 22-én megkésve, mert a nagy alkalomra megvárta Budapestről érkező, sikeres újságíró ﬁát, Palkót, aki
nem akarta kihagyni ezt a nevezetes alkalmat.
A családi eseményre közben vidékről is ideérkeztek Gorondi Sanyiék és Haynal Attila, aki
vállalta az asado-sütő szerepét, amely igen ﬁnomra sikerült. A pompás időjárás hozzásegített
a kellemes hangulathoz, így a társaság még hoszszan maradt együtt. Az AMH is melegen gratulál!

Utazók

- Pablo Martín Rugonyi (27), Rugonyi Attila, a Hungária titkársági felelős ﬁa március
30-án feleségül vette María Paz Heckert (27),
volt középiskolai diáktársát. A San Isidro-i
katedrálisban esküdtek egymásnak örök hűséget. Április 1-jén a Delta-i Las Acacias szigetre evezve érkeztek meg sok fehér rózsával
díszített csónakon! Volt is nagy ünneplés ezek
után a családdal és számos baráttal! Az AMH
is csatlakozik a jókívánságokhoz!

Születés(ek)

- Mar del Platán szaporodik a magyarok kis
köre! Bund Zsuzsi cserkésztestvérünk, kedves olvasónk nagy boldogsággal jelezte, hogy
hatodszor lett nagymama: megszületett legidősebb lányának, Florenciának 2. gyermeke, a kis
Emiliano, hála Istennek nagyobb komplikációk
nélkül. Csatlakozunk a kis csoport öröméhez, a
kisbabának sok egészséget kívánunk és gratulálunk a szülőknek, nagyszülőknek!

- Következő számunkra ígérte a ZIK tanári csoport 8 résztvevője, hogy beszámol gazdagító
magyarországi továbbképzésükről, amelyet a
Balassi Intézet ösztöndíjának köszönhetően élveztek nemcsak Magyarországon, hanem szabadkai és aradi magyar iskolák vendéglátása
alatt is. Méltó megünneplése volt ez az út a
ZIK 60. évfordulójának! (l. Olvasólevelek 2.o.)
- Azt csiripelik a madarak, hogy rövidesen a magyar külügyminiszter bejelentett látogatása után
a Varga Koritár nagykövet házaspár átsiet Magyarországra ﬁuk május 10-én megtartandó esküvőjére. Gratulálunk, és várjuk a beígért képet!
- Kalmárné Werth Adri kedves, ﬁatalos előﬁzetőnk szemmel láthatóan nagyon jól érzi
magát Észak-Amerikában. Vajon mikor szándékszik hazajönni?

A boldog szülők, Heckmann Klári és Dr.
Fernando Dominci, valamint a nagyszülők,
Dedi és Manci alig tudják elhinni, hogy a „kis
Jimenita” már ekkorára nőtt! Anikó, a büszke
keresztmama pedig sok boldogságot kíván
szeme fényének!

Argentínai Katolikus Magyarok Szövetsége
“MINDSZENTYNUM”

Meghívó

Szeretettel meghívunk minden honfitársunkat a
május 13-án vasárnap 12 órakor tartandó

Mindszenty bíboros és Domonkos páter emlékmisére,
és utána ünnepi ebédre.

Díszvendégünk Magyarország Külügyminisztere
Dr. Martonyi János.

Ez alkalommal kerül sor a Balassi Intézettel való Társult Intézeti
megállapodás aláírására.
Az ebédre kérünk előzetes jelentkezést, lehetőleg egy héttel előtte, Paál Magdolnánál:
4864-7570 és 15-5114-2033. Ebéd ára $ 80 plusz ital.

In Memoriam dr. Cottely Ernő

Áprilisi számában az AMH már megelőzött
és közölt Dr. Cottely Ernőről egy szeretetteljes megemlékezést. Mégis úgy érzem, hogy
ennek a jó barátunknak, mély hitű, gyakorló
kereszténynek, kitűnő sebésznek, orvosnak
tartozom egy személyes bizonyságtétellel.
Volt alkalmam Ernőt közelebbről és mélyebben megismerni, hiszen közel 15 éven át 10
keresztény/keresztyén házaspár körében
dr. Jálics Ferenc, jezsuita pap vezetésével,
Ernővel és felesége Marikával együtt hűen
tanulmányoztuk a keresztyén élet lényegét,
Jézus tanítását. Ezeknek a tanulmányoknak,
lelki elmélyedéseknek János Apostol 1. levelének 4. fejezete 12. verse szolgált alapul:
Istent soha nem látta senki, de ha egymást
szeretjük, Isten bennünk lakozik és az Ő
szeretete általunk nyilvánul meg.

Ernő ezt hitte, vallotta és cselekedeteivel
úgy családjának, mint barátainak, de talán
leginkább a betegeinek szentelt életével
minden alkalommal be is bizonyította. Ezt
személyesen is tapasztalhattam: közel 30
évvel ezelőtt, egy súlyos autóbaleset következményeképpen eltört mind a két térdem.
Ernő azonnal mellettem volt, s felvette a kapcsolatot Argentína akkori legjobb térdsebész
specialistájával, orvos-professzorával, aki az ő
iránti elismerésből, tiszteletből és szeretetből
a gyengén honorált OSPLAD egészségügyi
biztosítóval úgy lábra állított, hogy Isten kegyelméből még ma is minden nehézség nélkül
tudok járni, közlekedni.
Isten áldjon, drága Ernő! A viszontlátásig!
Dr. Besenyi Károlyné, Vácz Zsuzsanna
Bariloche

- Havasi Péter tollából riport jelent meg Vass
Mátyásról a Kassai Figyelőben, amelyben
elmeséli menekülésüket, s ahogy 3 év Németország után megérkeztek Argentínába, 1948ban. Majd kitér az itt meghonosodott „nem
túl nagyszámú, de nagyon összetartó” magyar
közösségünkre, annak aktív társasági életére.
Cserkészet, néptánc, kórus, bekapcsolódás az
intézményes életbe… Egyszóval sokunk közös
sorsát, jelen életét mesélte el a csodálkozó riporternek szülővárosában, Kassán…

EZ-AZ
- Örömmel halljuk Zahorán Ákostól, hogy
Kunckelné Ildikó LAMOSZSZ elnök közbenjárásának köszönhetően májusban megindul
Chilében a magyar nyelvoktatás a Chilei-Magyar Kultúregyesület keretein belül. A budapesti
Bethlen Gábor Alapkezelő Kft. biztosítja a repülőjegyeket, ui. Argentínából repül át Lajtaváryné Benedek Zsuzsi fölváltva lánya Zsuzsival,
hogy kéthónaponként tartandó 5 intenzív
hétvégén át tanítsák magyarul az érdekelteket
alap- és haladószinten. Ezen kívül heti 1 óra kurzust adnak le interneten. Sok sikert kívánunk!
- Az Ars Hungaricával idén két ﬁatal, frissen
Buenos Airesba költözött magyar származású
művésznő keresett kapcsolatot és felajánlotta
közreműködését a szervezet hangversenyein:
Rencsár Kármen, Újvidékről, aki nem régen
végzett kitűnő eredménnyel az Újvidéki Művészeti Akadémia gordonka szakán, valamint
az észak-amerikai születésű Perényi Viktória, aki San Franciscóban idén fejezte be a
zeneegyetemet hegedű szakon (Viktória privát-hegedűórákra is ajánlkozik - l. hirdetését
SP 4.o.). A magyar közösségnek alkalma lesz
megismerni a kiváló művészeket Szegedi Csaba, a Magyar Állami Operaház magánénekese
kísérőiként a május-júniusi magyarzene hangversenyeken. Figyeljük az Eseménynaptárt!
- Örülünk, hogy a LAMOSZSZ megkapta
Magyarországon a hivatalos kinevezését mint
„Nemzeti jelentőségű intézmény”. Így még
többet és jobban fog tudni eljárni a tagintézmények érdekében az Óhazában!
- Hála a Facebook hálózatnak bebizonyosodott, hogy az AMH valóban nemzetközi! A világ sok sarkában örülnek, ha megérkezik. Zaha
Eszti írja: „Mit látok tegnap este a küszöbömön,
Antananarivóban? [Madagaszkár fővárosa.
Szerk.] Az Argentínai Magyar Hírlapot! Ebből
aztán megtudhattuk, hogy Bonczos Zsuzsa néni
szerint a hosszú fürdőnadrágok nem szexik…”
- Szilvássyné Makkos Erzsi vitézül belevágott a könyvtárszakosság kitanulásába. A
diplomaszerzés három évig tart, és ezzel már
dolgozhat majd iskolákban, egyetemeken mint
kisegítő már a 2. évtől kezdve. Jelenleg nem
tud több tanári órát vállalni, mert már így is
alig győzi az otthoni munkáját, fordításokkal,
lektorálásokkal - no meg a 3 gyerekkel…
Gratulálunk bátorságához, kitartást és sok
jókedvet kívánunk a tettre kész „diáknak”!
- Baldoniné Fóthy Judit Muka a minap televízión volt látható az Encuentro csatorna adásaiban, ahol a műrestaurálás titkairól beszélt és mutatta be, ahogyan ezt a szakmát a San Martín egyetemen űzi, amely oly nagymértékben járul hozzá
a nemzeti, történelmi kultúrkincsek megőrzéséhez. Gratulálunk neki és boldog szüleinek!

Események

- Nagy várakozással nézünk elibe a Kiscserkész tábori beszámolónak június 2-án, hiszen
a ﬁatal cserkészvezetők, élükön Zombory Andival kiváló munkáját bizony szerető érdeklődéssel kell kövessük! A nyár folyamán igen sikeresen megdolgoztak azért, hogy hathatósan
gyarapítsák a gyerekek számát, akikkel az idén
intenzíven foglalkoznak. Köszönjük!
- A magyar nagykövetségen folynak a honosítási eljárások. Legutóbb baráti meghívást kaptunk Leidemann Sylviától, hogy húga, Leidemann-Sersen Mariana és gyerekei Jawerbaum Leidemann Alma és Iván fölesküdési
ceremóniáján részt vehessünk, március 31-én.

Eskütétel után b.j.: Leidemann Sylvia, Benedekné
Marika, Jawerbaum Leidemann Iván, Leidemann-Sersen
Mariana, Házi Judit konzul, Jawerbaum Leidemann Alma

Meglepetésünkre szintén boldogan fölesküdhetett az eddig ilyen lehetőségtől kirekesztett,
eredetileg Délvidékről származó és jelenleg Neuquénben lakó Beretka Attila, felesége Ibolya és
két egyetemista leánya, Zsóﬁa (24) és Ildikó (19).

Születésnap(ok)

December
23-án nagy
mulatság
volt a
Heckmann
családban:
a legidősebbik unoka,
Jimena
Dominci
15 éves
lett!

2012. Május

Adrit körülveszik menye, Kalmár Györgyné
Izaskun Galarraga, valamint szintén látogatóban
lévő unokája, a 24 éves Buituron Evelyn
a kaliforniai tengerparton, április elején

- Az AMH-nak vannak még kalandvágyó, enyhén excentrikus követői! Kónya Mimi előﬁzetőnk, a Kolomp tánccsoportnak tagja jelenleg
önálló utasként Vietnamban „mászkál” - bevallása szerint nem tudja pontosan, mit is keres ott…
Szeretne továbbjutni Laoszba, Kambodzsába…
Ho Si Minh (Saigon) város után több állomáson
keresztül (Mui Ne, Nha Trang, Hoi An) eljutott
Hue-ig, és onnan további 14 óra alatt Hanoiba. E
furcsa hobbikkal rendelkező honﬁtársunkat május végére várjuk vissza… Remélhetőleg mesél!

Öröm és büszkeség töltötte el az új magyar állampolgárokat! Íme az eskü szövege, amelyet
egyenként ismételtek Házi Judit konzul után:

„Én, (név) esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. MAGYARORSZÁGNAK hű állampolgára leszek, az ALAPTÖRVÉNYT és A JOGSZABÁLYOKAT tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek
megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen.”

(BGT és HKZS)
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Mi történt?

Az idén Virágvasárnap
ragyogó kora őszi reggelre ébredtünk. Őszinte lelkesedéssel vettem részt a
református Istentiszteleten.
Lélekben én is a Jézust váró éljenzők között éreztem magam. Jézus szamárháton
igyekszik Jeruzsálembe a húsvéti ünnepre.
Lába elé olajfaágakat, palástokat terítenek,
ujjonganak. Egy hétre rá „feszítsd meg”
- kiáltja a tömeg. Jézusban egy királyt,
egy felszabadítót vártak. Nem a bűneiktől
akarnak szabadulni, hanem a római császárságtól. Nagycsütörtökre már tudják,
hogy Jézus nem földi, politikai szabadságot
ígér. A lelkesedés csalódott vádaskodásba,
lázadozásba csap át. Róma helytartójától,
Pilátustól kérnek szabad kezet arra, hogy
megölhessék. Pilátus a zsidó főpapok két
fő vádját egyenesen Jézushoz intézi: „Te
a zsidók királyának vallod magad?” Jézus
„Te mondád”-dal felel. Ezt sem a helytartó,
sem a nép nem értette meg. A második vádat
nemcsak ellenségei, de hívei sem értették,
istenkáromlásnak tartották. Jézus ui. bátran
vallotta, hogy 3 nap alatt a Templomot felépíti, még akkor is, ha lerombolják. A következő 3 nap elteltével beteljesedett: megölték az Ember Fiát, eltemették, de Krisztus
harmadnapra feltámadott. Mi keresztények
és keresztyének ezt valljuk - de hisszük is?
A zsidók a kereszténység lényegét, a feltámadást tagadják, de istenhívők.
Megállapíthatjuk, hogy a nagyvilágban
minden nép más úton keresi és találja meg
Istent. A mai materialista, szocialista világban az ateisták igényei, törvényei kizárólag
a földi életre vonatkoznak. Az emberi jogok
szerint majdnem mindent szabad, kevés
dolog tilos. Amit mi ma nyugati világnak
tartunk, abban a kultúra, etika, tradíciók
egyaránt a zsidó-keresztény törvényekre
alapultak. Az Ótestamentum prófétáinak
írásai, a Tízparancsolat Jézus földi életének
útmutatói voltak. Ha meg akarjuk őrizni ezt
az etikát és nem belesüllyedni az ateisták
erkölcsi fertőjébe, akkor ennek egyetlen

Március 30-án délután közösségünk
legrégibb intézménye, a Magyar Segélyegylet jókedvű adományozó pártolóit egy
kedves, családias ünnepélyre hívta meg
a Szent István Otthonba, ahol felavatták
az átépített, új víz és villanyvezetékekkel ellátott, modern gépekkel felszerelt
mosodát. Díszvendégeink között üdvözölhettük a magyar nagykövetség
elsőosztályú tanácsosát, Barcsi Gyulát,
a nagykövet feleségét, Varga Koritárné
Bettit, a Magyar Református Egyház
főgondnokát, Benedekné Micsinay
Marikát, az AMISZ elnökét, Puricelliné Szabó Évát, valamint a Szent István
Otthon pártoló és vezető tagjait. A háziasszonyok, Lomniczyné Pejacsevich
Letti, Némethné Siraky Lenke és e
sorok írója fogadták, majd az ebédlőbe
kísérték a vendégeket, ahol bennlakó idős
testvéreink őket díszesen terített fehér
asztalok körül örömmel várták. Minden
asztalon sajátkezűleg gyártott színes
csokrokkal ők leptek meg bennünket! A
Segélyegylet és Szent István Otthon elnöke, Rugonyi Attila pár keresetlen szóval köszöntötte a magyarországi Bethlen
Alap és az argentínai Református Egyház
képviselőit, akiktől a mosoda felépítéséhez céladományt kaptunk, majd átadta
a szót a szívesen csevegő alulírottnak, a
Relaciones Públicas referensének. Hála
Demes Ferenc kitűnő mikrofonjának min-

b.-j.: Lomniczyné Letti, Eva Rebechi adminisztrátor, Balthazár Mártha, Siraky Lenke, Demes Ferenc

Társadalmi hírek, események.

lehetősége az lenne, ha istenfélő zsidók és
keresztények összetartanának. A hit kérdése, a vallás maga, nem lehet sem választófal,
sem politikai célokra eszköz. Gondoljunk
a vallásháborúkra, üldözésekre. A legtöbb
hátterében politikai érdekek húzódtak meg.
Istentől ne politikai szabadságot, nemzeti
függetlenséget, hanem lelki szabadságot,
útmutatást, békét kérjünk.
*
- Április 2-án alkalmunk nyílt bizonyságot tenni hazaszeretetünkről. Argentin
honﬁtársainkkal megünnepeltük az ezelőtt
30 évvel, 1982-ben a Malvinas szigetekre
induló csapataink hősiességét. Egy vesztett
háborúra 30 év elteltével mindenki másképpen emlékezik. Utólag egyhangúan az
elveszett ﬁatal életeket sirattuk, akiket politikai érdekből egy veszedelmes háborúba
sodortak. Elnöknőnk országunk legdélibb
városában, Ushuaiában rendezte a megemlékezést. Az elmúlt hónapok rendkívül harcias politikusa, Nagy-Britannia esküdt ellensége, hazánk jogainak védelmezője, egyszerre csak egy egyezkedésre hajlandó szerepet játszott. Miután a háború kitöréséről a
felelősséget a katonai diktatúra képviselőire hárította, könnyezve virágot hintett a Malvinas felé néző tengerbe. Ezelőtt 30 évvel
munkatársaim, akikkel évtizedek óta a legnagyobb barátságban dolgoztam, 1982-ben
kitagadtak, mint „idegent“. Az angolokkal
nem jó ujjat húzni, mentegettem magam.
Galtieri tábornok lelkesítő beszéde az elnöki palota balkonjáról megijesztett. A hazaﬁasság, a nemzeti öntudat, ha valódi, olyan
megnyerő eszme, akár a hit. A katonai kormány hitele 1982-ben olyan rosszul állt,
amit csak egy győztes villámháborúval lehetett volna megmenteni. Margaret Thatcher
sem reagált volna ilyen erélyesen, ha nem
lett volna belpolitikai bizonytalanságban.
Utólagos gondolataim nem enyhítik a szomorúságot, amit ártatlan fiatalok halála
mindannyiunkban kivált.
- Április közepére befogadó hazánkban
annyi új gyanúsítás, feljelentés, rágalom

került a napilapok első oldalára, mint egy
detektívregényben. Elnöknőnk, Cristina
elbizakodottan olyan okosnak képzeli magát,
hogy senkihez sem fordul segítségért. A kormányrudat egyedül pedig nem tudja tartani.
Amado Boudou alelnököt az ellenzék és
maga a kormánypárt bal szárnya, a La Cámpora annyira támadják, hogy egyelőre senki
sem áll mellette. Megválasztása után csak azt
vetették szemére, hogy Cristina minden utasítását vakon teljesíti. Legutóbbi baklövése,
a Ciccone bankjegy nyomda „megmentése“,
kinek az agyából pattant ki? Csak nem fogják
saját pénzüket dupla számozással hamisítani? Az sem derült még ki, hogy az átvett
Ciccone Calcograﬁcának kik a részvényesei.
A bankjegyeket közben sürgősen a Nemzeti
pénzirodában nyomják. A privatizált YPF
olajforrás részvényei 40%-kal estek, mire
Argentína baráti kapcsolata Spanyolországgal a mélyponton áll. Itt a kedvező alkalom,
újra államosítani az olajforrást (*). Ezelőtt
20 évvel maga Cristina volt a legbuzgóbb
magánosító! Vélhetően most nagy szüksége
van az YPF kasszájára. A nyugtalan egyszerű
polgár zsebét érintő problémák még mindig
nincsenek megoldva. Ki és milyen alapon
kap támogatást közszolgáltatásokra? Sokan
megkapták áprilisban az új villanyszámlát,
ahol nem a duplájára, hanem a négyszeresére
emelték a díjat. Az új szabályokat, határozatokat teljes fejetlenség jellemzi. Lehetetlen,
hogy egy magányos nyugdíjas csak azért
kell többet ﬁzessen, mert egy divatos városrészben lakik. A ház- és ingatlanadóról szorongva várjuk az emelést. Mauricio Macri,
a főváros kormányzója milyen alapon, milyen kikötéssel veszi át a földalatti vasutak
felelős vezetését? A nép hangulatát áprilisban elnöknőnk azzal igyekezett felvidítani,
hogy a húsvéti ünnepek mellé hosszabbított
hétvégeket, nemzeti ünnepeket iktatott be.
Szabadnapokat ajándékoz a munkaadók
költségére. Kiszámították, hogy április 30
napjából csak 17 egész napon volt kötelező
dolgozni. Az ezen felüli túlórát ﬁzesse a
gazdag vállalkozó.
*

 Események 

Előtérben, óramutató irányában: Barcsi Gyula, Keve
Miklós, Lomniczy József, Benedekné Marika, Varga Koritárné Betti, Szabó Éva, háttal Molnár László

denki értette a szót, miközben vidáman
falatozott és koccintott egy pohár borral
vagy hűsítővel.
Vidám beszámolómnak komoly, érthető alapja és célja volt. Mindenki hallatára
meg akartam köszönni a Bethlen Alap
US$ 34.924 adományát, amit átváltás és
levonások után 2011. december 12-én
átvettünk a gépek megvételére, majd a
Református egyház $ 41.000 adományát 2012. februárban, ami az építkezés
befejezéséhez szükséges volt. Jóllehet
minden kiadással pontosan elszámoltunk,
az eredményt jó, ha látják az adakozók
képviselői! Ha lennének olyanok, akik ezt
a nagy összeget más, esetleg sürgősebb
dolgokra költötték volna, azokat megnyugtatjuk. Magyarország kizárólag
olyan célokra adományoz, amit fontosnak
tart, és amit csak arra költhetünk, amire
szánták. A Segélyegylet jótékonysági
intézmény, nem haszonra dolgozik. A
lakókat önköltségi áron látjuk el, a céladományok az újításokra, a pártolók
havi hozzájárulása pedig a karbantartásra
szükséges. Jelenleg 32 lakónk van, akik
mind saját lábukon érkeztek hozzánk.

Az évek folyamán ma már ebből 14-en
tolószékben közlekednek, ami elengedhetetlenül több ápoló személyzetet igényel. Hála Istennek egyre többen nemcsak
pénzzel, de munkájukkal és idejükkel is
segítik idős testvéreinket. Ezek az önkéntes munkások, élükön Demes Ferenccel,
volt elnökünk Molnár László, dr. Bassó
Zsuzsa, Béres György, Móricz Marika,
Monostory Ildikó, Zöldiné Cristina,
Balthazár Mártha, Képíró Magdi és
az igazgatói tanács minden tagja sokat
segítenek. Jó példájuk remélhetőleg
még több önkéntest fog munkára serkenteni. Végül kedves, régi bennlakó
barátnőimhez szóltam. Kértem őket, hogy
szeretettel segítsenek egymáson. Egy pár
jó szó, vagy mosoly többet ér, mint egy
idegcsillapító pirula.
- Hihetetlen, hogy minden évben gyorsabban repül az idő. Baráti körünk tagjai
közül lassanként többen elérték a 90
évet. Miután már senkinek sincs ereje és
elegendő helye születésnapját otthonában ünnepelni, ezért a Hungária klubban

ülve b.-j.: id. Zaha Sándor, Gátiné Czanyó Kata
ünnepelt, Egeyné Zsuzsa; állva: Hann Gerda,
Monostoryné Ildikó, Redl Isa, Ferenczy Lóránd,
Móriczné Marika, dr. Bassó Zsuzsa
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(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)
Április 2-án mindkét hazám óriási
feltűnést keltett a világsajtó hasábjain.
Argentína valószínűleg azért, mert Anglia is gyászolta a Malvinas háborúban
elveszett katonáit. Most nem panaszkodhatunk, hogy reánk nem gondolnak.
Interneten minden országból érkezett
a hír: Magyarország elnöke, Schmitt
Pál lemondott. Miután úgy látja, hogy a
személye körüli viták éket vernek honﬁtársai körébe, szeretett hazája érdekében
lemond elnöki tisztségéről. Magyarországon élő honﬁtársainkat ez nem lepte
meg, mert az elnök körül hónapok óta
folyik a vita. Minket, külföldön élőket
mindez meglepett és bizony elszomorított.
Magyarországon az elnök pártpolitikától
független államfő, csupán hazája társadalmát képviseli, bel és külföld felé. 2010
júniusában, a Képviselőházban óriási
többséggel választották meg, nem azért,
mert Orbán Viktor javasolta. Nála jobbat,
kiegyensúlyozottabbat, egészségesebbet
nyilván nem találtak. 1970-71-72-ben a
magyar tőrvívókkal olimpiai világbajnok.
1981-1990 között sportminiszter, majd
diplomata. Külföldön és belföldön nagy
tiszteletben állt. Mit véthetett ez a kitűnő
férﬁú, amivel szégyent hozott hazájára?
1994-ben a sportorvosi főiskolából Semmelweis egyetem lett, ahol kisdoktorátusi
dolgozatát úgymond német és bolgár
Nobel-díjas tanárok könyvéből másolta.
A vád szerint „idézetek” helyett magáévá
tette gondolataikat, saját szavaival röviden
összegezve. Erre a 16 év előtti dolgozatra
talán nem ﬁgyeltek volna fel, ha Schmitt
Pál nem jelenti ki, hogy Orbán Viktor
leghűségesebb híve, noha Orbán Viktor
kritikusai ezt akkor is tudnák, mert az új
alkotmány minden vitatott pontját az elnök
szó nélkül aláírta. A FIDESZ most törheti
a fejét. Talál-e pártatlan, feddhetetlen múltú embert a megüresedett elnöki székbe?
A német közmondás szerint „ritkán jobb
a következő” (selten kommt ’was besseres
nach)… (*) A kisajátítás megtörtént. Szerk.
Omar ezeket nagy gyakorlattal mindig
fényesen megrendezi. Utoljára Gátiné
Czanyó Katát március 29-én ünnepeltük
meg. Kata az elmúlt nyári hónapokat hol
a tengerparton, ﬁa közelében, hol barátoknál a córdobai hegyekben töltötte.
Frissen, jó kedvvel hívott meg bennünket
91 éves születésnapjára. Szerényen de
büszkén elmondhatjuk, hogy egy csodálatraméltó, bátor kis csapat vagyunk!
- Magyarországról argentin honﬁtársaink annyit tudnak, amit nagy ritkán a
televízióban vagy újságban olvasnak.
Olyan távol áll tőlük Magyarország, mint
nekünk a háború előtt egész Dél-Amerika.
A modern technológia segítségével több
lehetőségünk van ismerkedni, de az ember általában olyanokat akar megismerni,
akikhez valamilyen érdek vagy kapcsolat
fűzi. Nekünk itt az a feladatunk, hogy szülőhazánkat nekik jól, jó színben bemutassuk. Magyar kolóniánknak legkedveltebb,
látványosabb, hatásosabb képviselői a
magyar konyha, magyar zene és magyar
néptánc. A Club Hungária éttermét Omar
Giménez vezetésével az egész északi városrész kedveli. Az Ars Hungarica hangversenyeit országszerte örömmel hallgatják, a Regösök táncbemutatói már
nemzetközi hírnévre tettek szert. Írjuk fel
naptárunk júliusi oldalára a Dél-amerikai
Magyar Néptáncfesztivál színházelőadás
dátumait! (július 21-22, Teatro Avenida).
- Buenos Airesben március 13-án a Colón operaház Osvaldo Golijov La Pasión
según San Marcos zeneművével nyitotta
meg a szezont, ahol április 24-én Verdi
A végzet hatalma következik. A Buenos Aires Lírica az Avenida színházban
Verdi: Rigolettójával nyitja meg az idei
operaszezont április 24-én. Legközelebbi
számunkban ezekről az élményekről szeretnék beszámolni.
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AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI

2012:

Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta (✝) - Dobosi Szabó Anikó

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

Az AMH hálás szívvel
köszöni az adományokat,
támogatásokat,
fölülf izetéseket!

60 éves
a
Zrínyi
Ifjúsági
Kör
Isten éltesse még sok évig,
lelkes, szorgalmas diákokkal,
szerető és kitartó tanárokkal. A tanulás mellett legyen
vidámság, barátság, összetartás.

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Dra. Gabriela Szegödi
Abogada

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

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4823-9347
HUNGÁRIA

KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Hivatalos órák: A hó 2. és 4.
péntekén 19 - 21 óra.
Hungária Egyesület 1. em.

Pje. Juncal 4250, Olivos Tel. 4799-8437
haynal@ﬁbertel.com.ar

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

Az argentínai magyarok független folyóirata

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

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

A JÚNIUSI számra
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Anyag és hírek beküldésére

(54-11) 4711-1242
amh.argentina@gmail.com
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Nagyon kérjük kedves Előﬁzetőinket, ne bántódjanak meg, ha netán kapnak egy automatikusan
kiküldött emlékeztetőt előﬁzetésük megújítására!
A postaportók és a megemelt nyomdaköltségek
miatt kénytelenek vagyunk erősen ﬁgyelni a lejárások dátumára.

Tel.fax: (54-11) 4711-1242

Az AMH szerkesztősége

amh.argentina@gmail.com

INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS INSTITUCIONES

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES

EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina.
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar

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

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

rubiecito87@yahoo.com.ar

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

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

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL
ZRÍNYI - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 4794-4986
azaha@arnet.com.ar

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA

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

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

4799-8437 - haynal@ﬁbertel.com.ar

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

KLUBOK - CLUBES

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

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

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

ISKOLÁK - COLEGIOS

ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD.

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

SPORT - DEPORTES

HUNGÁRIA VÍVÓ CSOPORT - ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA. Pje. Juncal 4250,
(1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4755-6709 - andresgrabner@yahoo.com

EGYHÁZAK - IGLESIAS

"KRISZTUS KERESZTJE" MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET - IELU CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA HÚNGARA "LA CRUZ DE CRISTO" - Amenábar

1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar www.lacruzdecristo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - IGLESIA REFORMADA HÚNGARA - ideiglenes
cím - Aráoz 1857, (1414) Bs. Aires. Tel. 4799-2527 - mariabenedek@arnet.com.ar

"MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ" MAGYAR K ATOLIKUS K ÁPLÁNSÁG
- ASOCIACIÓN DE LOS HÚNGAROS CATÓLICOS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857,
(1414) Buenos Aires. Tel. 4864-7570 - info@mindszentynum.org

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 ARGENTINOHÚNGARA 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@ﬁbertel.com.ar

MHBK - MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE - COMUNIDAD DE CAMARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – J.B. Justo 183,

(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 - vferlolo@ﬁbertel.com.ar
DE SAN ESTEBAN. M. Moreno 1666, (1636)
Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@ﬁbertel.com.ar

SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO

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 - ﬁlipanicslili@gmail.com

SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA
F E (CAPITAL) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 zoltanhorogh@hotmail.com
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HUFI I.

H u F iH u F iHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai Ifjúsági rovat
Rakd el a HUFI minden számát úgy, hogy - mint kis „könyvecske” - a kezed ügyében legyen.
A néprajz, néptánc, cserkészélet gyöngyszemeit gyűjtögetjük számodra!
HAVAS JUDIT ELBÚCSÚZOTT A HUNGÁRIÁBAN

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom,
írok, életem legnagyobb eseménye, amelyhez nincs fogható.
Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem.
Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában,
metaﬁzikai rejtélyként.”
(Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről)

Ezzel a mondattal kezdte meg Havas
Judit PhD előadóművész búcsúelőadását
március 27-én este, amely alatt éreztette
a hallgatósággal, hogy ő is, mint Kosztolányi, az anyanyelvében él.

Havas Judit, a búcsúest kezdete előtt

A színészi és szavalóművészi kepességgel megáldott, remek előadó hosszú egy
órán keresztül beleéltette a közönséget
a magyar költészet legkitűnőbb íróinak
lírájába. Elhangzottak többek között
Illyés Gyula (Terhünk a föld, Teremteni,
Velence), Kányádi Sándor (Fekete-Piros,
Halottak napja Bécsben), Sütő András
(Hétköznapok a keresztfán), Király László
(Anyanyelv), Ady Endre (Magyar vétkek
bíborban, Szelíd esti imádság, Sírás az
Élet-fa alatt, Párizsban járt az ősz), Tóth
Árpád (Esti sugárkoszorú), Radnóti

Miklós (Két
karodban),
Nagy László
(Ki viszi át
a szerelmet),
Weöres Sándor (Harmadik szimfónia, A telAz előadóművész
jesség felé)
versei és megzenésítve Kodály (Esti dal)
és Bartók (Elindultam szép hazámból).
Utóbbit együtt énekelte a közönséggel.
Szavalatait a jelenlevők tapsaikkal
megköszönték, Judit viszont a Hungária
Vezetőségének, a Lomniczy családnak és
a kolóniának fejezte ki háláját a sok kedvességért. amelyben része volt, valamint
a bizalmat, a szeretet és a barátságot, amit
itt érzett a magyarok között. Remélte,
hogy legalább olyan arányban tudott adni,
amilyenben ő kapott. Mint néptanító, aminek vallja magát, ahhoz, hogy közvetíteni
tudjon szeretetre van szüksége. Ezt itt
Buenos Airesben megkapta a Hungáriában, a Szent István Otthonban, a Zrínyi
Körben a diákok között, a március 15-i
ünnepségen, az Iguazú-i vízesésnél, ahol
úgy érezte, hogy megtisztult a lelke, a
könyvtárban, ahol a műveltség fellegvárát
találta, ami Haynalné Zsuzsó nagy munkájának köszönhető. Végül is megköszönte a
meghívást, a személye iránti sok ﬁgyelmet
és a törődést.
Az előadás végén elhangzott a Magyar
Himnusz, majd többen maradtak a Hungária éttermében egy búcsúvacsorára. (Kiegészítésképpen l. beszámolónkat a kolónia
évadnyitójáról, az áprilisi AMH-ban).
Balthazár Mártha

Támogassuk
jelenlétünkkel
a
kiscserkészek
áldozatos
munkáját!
Buzdítsuk
őket
a nagy
gonddal
előkészített
beszámolójukon!

Havi „HUFImondat”:
„A csalás idejében az igazmondás forradalmi tetté válhat!”
(George Orwell)

Olvasunk… és gondolkozunk:

Gólya, gólya, hosszúlábú gólya

A hovatartozásunk medre olyan, mint
egy kiaknázatlan terület. S mi, mint a
kincskereső búvárok, az elsüllyedt hajók
rozsdás roncsait keressük. Amint élünk,
kutatunk köztük, míg próbáljuk a felszínre
fel-felmentett régi ékszereket a mindennapjainkhoz alkalmazni.
Akár a gólya, a magyar is már csak arra
mehet, ott maradhat, ahol a körülmények
megengedik. Megkeresi a szétszéledt honﬁtársait, és tüstént hozzájuk csoportosul.
Fehér tollóriás szárnycsapkodására
rezzent meg a gallyfészek a tetőnkön,
púpos nyári felhőkből jött le házunkra
egy esőreálló nagyváradi csütörtökön.
Vaskos teste alatt, lába, mint a cérna,
csipeget-cipelget, ügyesen-ügyesen,
egy ﬁóka erős, másik csöppig vézna,
szállj gólya, szállj, kereken-kereken.
A madárágy súlya alatt roskad,
a fészek minden része szotyog,
immár az eső könyörtelen, szakad,
fehér-bátor tollbarátunk mozog.
Széjjelnéz, a viharban árva
szemeivel párját keresi-keresi,
messzi földre,meg-megszánva,
felnevelt ﬁókáit sem eteti.
Szárnya vége feketén-fekete,
ha jön a tél, felszáll s menekül,
vándorfajta, pária, remete,
fészkét hagyja el, egyedül-egyedül.(*)

A gólya az egyik legkedveltebb nagymadár. Mint a magyar, veszélyben van a
saját helyein, a planéta szinte az övé, sok
részét lakja, mindig ott, ahol melegebb
van…
Ahogy már változatlanul mi is tesszük,
a magyarlétnek megengedett melegében.
Legtöbben az emigrálás néha kellemesebb
árnyékában bújunk meg. Vándormadár
lett belőlünk. De otthonunk, mint a gólya
fészke megmarad, megvár. Mi is Gibraltáron és az óceán túlra menekszünk, de
előző életünk fészkét csökönyösen otthon tartjuk. Mint a régi lármafákat, már
újabb s távolibb fészkeinket magasabbra
építjük, hogy láthassuk a veszélyek közeledését.

Rendszerint a gólya minimum három,
maximum öt tojást inkubál fészkében,
egy hosszú hónapig. E napokat beleértve,
fiókái mindössze hatvan napig tartózkodhatnak benne, teljes felülvigyázat
alatt. Utána már felületesebben s felváltva ﬁgyeli őket hol gólyamama, hol gólyapapa. Aztán csak az marad hátra, hogy
megtanuljanak repülni.
Európát, Afrikát és Ázsiát lakják leginkább. Viszont az elmúlt három-négy
évtized óta csak csökken létszámuk, legfőbbképp a termőföldekre szétszórt mérgek hatásától, valamint a városok s faluk
áramhálózataikba való ütközés miatt. Testalkatuk nagy, hosszú lábaikkal, hatalmas
szárnyaikkal be-beakadnak a számukra
nem ismert drótrengetegbe. Sokszor haláláig ott perzselődik a szegény, drága
gólya. Mint a kínjukban menekülő magyarokkal is megtörtént a vasfüggöny
embergyilkos rémmérgével.
A gólyáról azt mondják, hogy hűséget
tart párjához és csoportja összes tagjaihoz.
Ámde valóban a néhányszor több száz
kilós, szorgalmasan megépített fészkéhez hűséges, azt nem akarja elhagyni! Mi
lenne, ha mi, magyarok, nem a Kárpátmedencéhez, hanem inkább egymásnak
vallanánk örök s kitartó hűséget?
Ha egyszer a gólyaﬁókák elrepültek a
fészekből, a gólyapár még sokáig használja azt, alszik benne. Vajon visszavárja
őket, vagy csupán birtokára vigyáz? Talán ilyen a mi kapcsolatunk is, magyarok?
Az elrepültek s az otthonmaradottak közt?
Milyen sok ezer kilométeres szárnycsapkodás választ már szét minket!
A fehér gólya már védett madár. A magyarság is az kéne legyen? Mert csodás,
szép, gazdag, kulturált, nyelve egyetlen
és zseniális? Mert nem egész tizennyolc
millió marad belőlünk az egész világon?
Mert több mint a fele ﬁgyelmet keltően szanaszét szórva él? Mert minden
magyarnak megmaradt a régi fészke az
ezerszáznéhányéves európai otthonban?
Mert keressük egymás társaságát, mint a
gólyamadár, amely tudja magáról, hogy
majdnem egyedül maradt e földön!
Zólyomi Kati
(*) Gólyáim, ZK 2005

„…Hát vesd meg lábad ott,
ahol megállhatsz,
s azt mentsd,
azt a talpalatnyi helyet…”
(Reményik Sándor)

HUFI II.
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D ÉL -AM ER I K AI MAG YAR
N ÉP TÁNCM OZGALO M
Kérjük Isten segítségét mi is, hogy a
közeledő nagy rendezvény, a XI. Délamerikai Magyar
Néptánctalálkozó
remekül és gondmentesen sikerüljön!
Hadd erősítse meg a
néptáncosok között a
lehető legtöbb fonalat,
hadd gyújtson újabb
fényeket, tüzeket, hadd
ébresszen fel friss gondolatokat és hadd
rázza fel az eszméket! Legyen ez a júliusi
találkozó a magyar emigráció legvidámabb s legelgondoltatóbb teljesítménye!
(ZK)

„Én fölkelék szép piros hajnalba’, kimenék ajtóm elejibe, feltekinték napkeletre, láték vala egy
fejér kőkápolnecskát, küjel aranynyas, belül irgalmas, abba ül vala
Szent Asszonyunk, Szent Urunk
székibe´, Szent haja leeresztve,
Szent szüve megszomorodva, orcája megírvadva, odaméne Szent
István szent király, Szent Lukács
szent evangélista s kérdi: Mit sírsz,
mit sírsz asszonyunk, Szűz Mária?
Hogyne sírjak, Szent István szent
király, Szent Lukács szent evangélista, mikor harmadik kegyes
napja az én áldott Fiamat nem
láttam. Menj ki az ajtód elejébe, tekints
föl áldott napkeletre, ott meglátod vala
a te szent Fiadat, Ártatalan Jézusomat…
Ámmen”.
(Máriafalva, Moldva, Harangozó Imre gyűjtése).

JÚNIUS 10
Trianonról: harmadszor a Hungáriában
„Óh, szegény magyarság,
mit gondolsz magadban?
Azt tudod: jól nyugszol
te nemes ágyodban,
avagy vígan táncolsz,
szabod kúriádban,
sípoltatod magad
kárpitos házodban?
Most nem parancsolhatsz,
mert nagy a te rabságod.
Miként fújják, néked
csak úgy köll táncolnod.
Idegeny nemzetre
szállott szép országod,
tűled elvétetett
arany szabadságod.
Ez egynyihány versek
Magyarország dolgát
mutatják és írják
nagy nyomorúságát,
mert ő elvesztette
régi igazságát,
jó Mátyás királynak
drága szabadságát.” (*)
Gyermekkorom emlékeiből ástam ki
(nem volt nehéz) édesapám egyik kedvenc szavát: Délibáb… A reménység, a
hazatérés legnaivabb képét.
Délibáb, az elérhetetlen magyar táj, a
hazai színek egy érintetlen, tiszta tükör
üveglapján! Délibáb, délibáb áll a szemeink előtt - de még sincs ott.
*
Mindnyájan tudjuk, milyen ez az érzés.
A múlt idők, az anekdoták és a mai valóságból összetákolt, kivetített álom. Akkor
látjuk, amikor lehunyjuk szemünket és
elgondolkodunk. Amikor odavágyunk.
Amikor menedéket, megértést keresünk.
Csak magyar értheti meg a magyart.
Senki más a világon. Hiába magyarázunk,
érvelünk és informáljuk a többi népeket.
Tudomást szereznek a hallottakról, kedvesen, de nem értik meg. Egyedül vagyunk.
Délibábjainkkal.
*
Ismételten vitathatatlan szellemi és történelmi súllyal rendelkező megemlékezést
hozunk a köztudat elé. A huszadik század
elején, 1920 júniusában a nemes, ezeréves Magyar Nemzetet csonkították meg:
területéből, gazdaságából, népességéből, de legfőbbképp lelkéből téptek le,
oly mély sebeket okozva, hogy még kilencvenkét év után sem gyógyultak be.
Zavartalan emlékezetünk és soha el nem
múló fájdalmunk jegyében zenés, verses,
vallomásokban gazdag magyarnyelvű
műsort nyújtunk június 10-én, vasárnap
délután 5 órakor a Hungária dísztermében.

Valószínűleg e tiszteletadás végleges
rendszeresítésével egy olyan „plusz” megmaradási eszközre teszünk szert, amely
lassan, de kétséget kizárva elfogadtathatja velünk a realitást. Nem azt, hogy mit
kellett volna tegyünk, hanem mindnyájan
mit kellene tennünk ezentúl. Rendszerint
vagy a keserves, vagy az ellentétben kimagasló hősies eposzok gerince fölé állítjuk a
magyarság történelmét, sorsát. A „továbbadni valót”. Mintha ezeken kívül nem is
létezne más vázlat, más támaszték.
Honfoglalás! Óriási Kárpát-medence
országkép! Mátyás, az igazságos király
országa! Tatárok! Törökök! Habsburgok!
A szovjetek elnyomása! 48, 20, 56!
Évek, évfordulók. És sírunk, fájunk,
panaszkodunk, elítélünk, avagy felmentjük magunkat a vádak alól. Mi, az Isten
magyar népe, akik a magyarok Istenéhez
fohászkodunk! Az örök igazságtalanság
mellékkárosultjaiként: szegény magyar
nép! Mindent jól csinált, és mégis mennyi
balszerencse érte...!
Mi történne, ha egyszer csak másból
vennénk példát, máshonnan merítenénk,
ha a kegyetlen múlt anyagát csupán mint
történelem-leírást és mint tanulságot
használnánk? Megcáfolna minket a világ?
Ostobák lennénk? Túl modernek? Hazát
tagadók? Feledők? Vagy inkább józan,
életképes, büszke, szétszórt magyarok?
Akik mindent felismernek, és egy igazán
kicsinyke túlélő népként azért továbbra
is megmutathatják a sajátjaiknak - de a
világnak is -, hogy ők sem (mint sok más
értékes nép) véletlenül vannak e világon,
hogy sok szemszögből felismerve egyetleneknek maradtak meg a földgömbön.
És mennyi munka vár ránk! Mert miután
„vagyunk” - leszünk is! Mindhalálig! Hiszen erről nem mondtunk le soha! Viszont
változnunk kell, erősödnünk, és ez az
erősödésünk nem éppen a kilométerek
felmérésén kellene megpihenjen, sem
politikai hatalmak, vészerők földjén, hanem a magyar nép legfelsőbb, legméltóbb
hovatartozási értékein. És az aztán bizony
akad bennünk s annyi, hogy könnyű megérteni azt is, hogy nem egyszerű elviselni

ALIG KÉT ÉS FÉL HÓNAP HIÁNYZIK A
XI. DÉL-AMERIKAI MAGYAR
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓIG!
Újabb magyar
nemzetközi
néptáncélmény!
Negyedszer
Buenos Airesben!
2012. július 20-tól
július 29-ig az összes
dél-amerikai magyar
néptáncegyüttes
részvételével!

Két kiváló gálaest
a belvárosi
Teatro Avenida
gyönyörű termében:
JÚLIUS 21 ÉS 22

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

A TITANIC 13 SZÉKELY ÁLDOZATA
Va l ó s z í n ű l e g
kevesen tudják,
hogy az 1912-ben
elsüllyedt Titanic
luxusgőzös fedélzetén 14 székely
férﬁ is szolgált, és
közülük csak egy
élte túl a katasztrófát, a tusnádi születésű Jováki Ferenc
személyében.
Európa nagyvárosaiban segédtüzelőket toboroztak különböző nagy hajókra - köztük az akkor elkészült Titanicra is.
A segédtüzelők pedig nem kellett jegyet
vegyenek, kosztot kaptak, így ingyen
juthattak át Amerikába. A jobb életben
reménykedő székely legények alig vár-

ták, hogy munkába
állhassanak a luxushajón és az óceánon
átkelve Amerikába
érjenek.
Csakhogy nem így
történt. A Titanic jéghegynek ütközése
idején mind a 14-en
a kazánoknál voltak, közülük csak
egy maradt életben,
a fentebb említett
Jováki Ferenc: ő számolt be a társai tragédiájáról.
Az 1523 odaveszett utast a krónikák név
szerint említik, de a legénység 688 vízbefulladt emberéről kevés adat van.

és annak következtében dolgozni. Rendületlenül.
A magyar éppenséggel ez: rendületlen!
Ez teszi különbbé. Ezt nem fogja soha
senki sem megérteni a világon, kivéve, ha
magyar, vagy annak leszármazottja! Csak
hallgassuk meg muzsikánkat, olvassuk
el íróinkat, költőinket, járjuk táncunkat,
simogassuk át tájainkat, ismerjük meg
testvéreink neveit, azoknak jelentőségét,
vegyük észre a meghatódás könnyeit minden magyar szemében, fogjunk kezet egy
cserkésztűz körül - és már semmit sem
kéne újból elmagyaráznunk!
Buenos Aires-i magyarok, jöjjünk össze
június 10-én és próbáljuk meg! Sosem késő és sohasem túl korai, mindig érdemes
és egyetlen egyszer sem véletlen! Mert a
szétszórtságunknak bizonyisten van üzenete, értelme. Isten egyik népe vagyunk,
és nem azért lettünk, hogy elmúljunk. A
politika nem nemzetkérdés, a gazdaság
sem ehhez fűződik. Most eredetszeretetről esik szó, érzésről és létről. Vállaljunk kis szerepet, de állandót és szépet.
Mai délibábom: egy olyan magyarság,
amely az emberi értékekre alapozza a
továbbhaladást. Aztán jöhet politikus,
miniszter, külföldi vásárló, áruló és megmentő: nem ők kellenek nekünk, hanem
a mi magunk meggyőződése. Teljesen
mindegy, hol élünk. Feladatunk van! Ha
ezt valaha elérjük, már nem kellenek a
délibábok sem, legfeljebb szerelmes ódák
aláfestőjeként.
Mindez csak egy kezdet, ezerszáztizenhat év európai magyar esemény után. Viszont egy percig se felejtsük el, hogy az
emigrációban teljesen más jellegű szerepünk akadt, mint a Kárpát-medencében!
Zólyomi Kati

Viccsarok…

(*) Kuruc kor költészete - „Ének a porcióról”
– kivonatosan

http://erdely.ma/mozaik.php?id=115663&cim=
a_titanic_13_szekely_aldozata_video

HUFIhahaha

Ősember kisfia hozza
haza a bizonyítványát.
Apuka olvassa:
- Fiam! A vadászatból
hármas. Rendben, kicsi
vagy még, nem bírod
el a dárdát. Barlangrajzból kettes. Értem
én, készségtárgy, nem lehet mindenkinek
tehetsége hozzá. De, hogy történelemből
hogyan lehet megbukni, amikor csak két
oldal az egész?!
- Mi lesz, ha elütnek egy matematikust?
- Már nem számít.
- Mi a közös a matekban és az evésben?
- A SZÁM!
- Fiaim, úgy esztek, mint a malacok! Igen,
pont olyanok vagytok, mint a malacok!
Tudjátok egyáltalán, mi az a malac?!
- Igen, papaaa! A malac egy naaaagy disznónak a gyereke!
A bolha kijön a kocsmából, körülnéz és
bosszankodik:
- A fenébe! Ellopták a kutyámat!

T R I A N ON I
MEGEMLÉKEZÉS
Június 10-én, vasárnap
du. 5 órakor
a Hungária dísztermében!
Hívjuk és elvárjuk
szeretett közösségünk
minden egyes tagját!
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CSERKÉSZÉLET

Kérdések és válaszok a legújabb, évnyitó cserkészkirándulás után
A cserkészélet olyan, mint egy magvetésre gyomlált éhes föld egy állandóan öntözésre
szomjas kertben. E kertben vannak már nagyágú fák,
bozontos tapasztalattól s az átéltektől felborzolt bokrok,
élénk, friss virágcsokrok, zsenge füvek és picinyke, életre
ébredő bimbók. Minden fajtának az kell, hogy gyökerei
egyre mélyebben, egyre erősebben kapaszkodhassanak a
földbe. Ha a föld kiszárad, akkor megreped és a gyökerek
is kihalnak belőle.
A cserkészet
a kert, s egy
jó cserkészvezetői gárda
maga az
öntözés! Az
apró hajtások
ápolást, gondozást, érzékeny
ﬁgyelmet
igényelnek.
A cserkészfoglalkozásban
a programterv s
annak szakszerű végrehajtása viszont a
bőséges locsolóvíz. Gyönyörű fákká, bokrokká nőnek,
ha mindezt megkapják, s a jövőben árnyékot s keretet
biztosítanak az újabb rügyek számára!
Mint egyfajta „mikroklímában” kell gyarapodnia a
cserkészkertnek is. Egy lánc-struktúrává fejlődik, amelynek szemei olyannyira összefüggnek, hogy egyik a
másikra támaszkodhat. A részei körülfonhatják egymást,
mint a falonfutó, de anélkül, hogy még véletlenül is
elnyomják vagy megakadályozzák egymás lélegzését!
Ha működik e hálózat, teljes az összhang!

Megkérdeztem Zombory Andi cst.-et, a vegyes
kiscserkészraj parancsnokát, hogy s mint vélekedik a
fellendült olivosi kiscserkészetről és az utolsó kirándulás
sikeréről.
Zólyomi Kati: Konkréten hova s milyen céllal szerveztétek a kirándulást?

1) Magyar Cserkészcsapat Floridában!
A magyar emigrációban az elmúlt
két évtizedben alapvető demográﬁai
változás történt. Florida mágnesként
vonzza a magyar bevándorlókat, akik
eddig két nagy hullámban érkeztek.
A második világháború utáni 45-ös
emigráció az 1960-70-es években
kezdte meg nyugdíjas éveit Floridában. Az 1956-os forradalom utáni 56os emigráció az 1980-90-es években
választotta Floridát. Mindkét generáció túlnyomó többségben a nyugdíjas
korosztályt képviseli. Társadalmi
szervezeteket, egyesületeket, egyházakat alapítottak, de sem iskolákra,
sem cserkészetre nem volt igény.
Az utóbbi másfél évtizedben a demográﬁa gyökerestül megváltozott.
Ahogy a politikai menekülteket a
gazdasági problémáktól menekülő
ﬁatalabb korosztály váltja fel Magyarországról és a Kárpát-medence magyarlakta területeiről, megváltozott
az igény. Magyar gyerekek születnek
és nőnek fel Floridában, iskolákra és

ZK: Milyenre sikerült a hangulat a kiscserkészek
közt?
ZA: Nagyon jó volt! Általában mindig remek, de főleg
akkor, ha különválasztjuk a kislányokat a kisﬁúktól, a
nagylányokat a nagyﬁúktól. Ez alkalommal tényleg
úgy adódott, hogy „ismerkedés” történt! Voltak olyanok, akik a kiránduláson
tudták meg a nagyobbaknak a nevét…
ZK: Az idén pontosan
hány kiscserkész van a
rajodban?
ZA: Huszonhárom kiscserkészem van! Tizenkét
kislány és tizenegy kisﬁú.

ZK: Akadnak köztük többen magyarul beszélők is?
ZA: Vannak köztük olyanok, akik nemrég érkeztek családjukkal Magyarországról. De az itteniek közt is vannak,
akik szépen beszélnek magyarul. Egyre nehezebb, de
nagyon igyekszünk a nyelv ápolását, megtartását biztosítani! Vannak olyan gyerekek, akik jobban beszélnek, mint
én! Olyanok, akik a szüleikkel otthon magyarul beszélnek, mint én, és olyan gyerek is, aki nagy erőfeszítéssel
és komoly kitartással már majdnem mindent megért,
kezeli az alapszavakat… És persze van olyan is, aki csak
most kezdi - nullából! Úgy a ZIK-ben, mint a cserkészfoglalkozás alatt nagy energiával próbáljuk megtanítani
a magyar nyelvet, és meglepődve mondhatom, hogy ez
elég jól sikerül. De véleményem szerint a legfontosabb
ebben a családok, a szülők szerepvállalása. Hogy velünk
együtt építsék tovább ezt a gazdag magyar közösséget!
Akárkinek nehéz lehet megtanulni egy nyelvet, főleg, ha
azt csak egyszer hetente gyakorolhatja néhány óráig…
ZK: A kiscserkészraj programját átalakítod a helyi
körülményekhez mérve, vagy ellenkezőleg, precízen
követed a Szövetség által megszabott próbarendszert?
ZA: Alapjában a programunk „csontváza” a Szövetség
által megszabott próbarendszer, de persze alkalmazkodunk a mai világhoz és főleg a mi különös helyzetünkhöz. Például, nehezen várhatom
egy itt született kiscserkészemtől,
hogy felsorolja az emlősállatok tulajdonságait, miközben alighogy az
alapszavakat tudja! Másrészt nagyon
megnehezíti a tanítást az a tény, hogy
e téren a kiscserkészek különböző
szinten vannak. De próbáljuk mind
változatosabbá tenni a nyelvtanítást
is minél érdekesebb programokkal és
ilyen kirándulásokkal.
ZK: Milyen igényeid, elvárásaid vannak a hozzád beosztott
vezetőkkel szemben?
ZA: Azt szeretném, hogy az idén is,
úgy, mint már több év óta történik, továbbra is ennyire lelkesen vegyenek
részt a szervezésben és a programok
levezetésében. Véleményem szerint
ezt azért tudtuk elérni, mert mindannyian nagyon élvezzük a kiscserkészeket, s mert köztünk nagyon jó a hangulat. Emellett mindenkinek a hozzászólásait és ötleteit számításba vesszük a döntésekben
és a tervezés alatt. 2012 már az ötödik évem a kiscserkész
rajparancsnokságban… Lassacskán
át kell adjam a felelősséget! Ezért
igyekszem minél jobban előkészíteni
a ﬁatalabb vezetőimet erre a kihívó
és megtisztelő szerepre. De ha ez
bekövetkezik, az nem azt jelentené,
hogy utána eltűnök, mert majd tovább
ki kell bírjanak engem az összejöveteleken - csakhogy akkorra már ők
fognak engem is „dirigálni”!
Jó munkát Andi!
a Buenos Aires-i KÖRS nevében,
Zólyomi Kati cst.

Cserkészhírek a nagyvilágból:

2) Hírek az 52.sz. Hollós Mátyás fncscs
(Melbourne, Ausztrália) életéről

Zombory Andi: Cardalesre a lányok, Benedekné Marika néni egyik barátnője telkére, és Tigrére, Kerekes
Gyuri szigetére pedig a ﬁúk. Első célunk az volt, hogy
kihasználjuk a nyár utolsó melegeit. Bár méginkább az,
hogy az évkezdet lelkesedéssel induljon! Ehhez egy
kirándulás mindig serkentő, buzdító eszköz. Egyszerűen
azért mentünk, hogy jól érezzük magunkat, és a nagyobbak és kisebbek jobban megismerhessék egymást.

cserkészetre van szükség.
Pontos statisztikai adataink sajnos
nincsenek. A legutóbbi népszámlálási kérdőíveken meglehetősen homályos volt a származás megjelölésére
utaló kérdés, így az eredmény nem
megbízható.
Nem hivatalos becslések szerint,
Florida nyugati partján, Tampa és
Naples között minimum 50 ezer
a magyar származásúak száma,
s ezek jó része fiatal. Ennek a
generációnak más az érdeklődési köre, mint az elődöké volt, számukra Amerika az ígéret földje,
tehát a megélhetés biztosítása, a
munkaalkalom, a gyermekeik felnevelése a legfontosabb. A magyar
Globális Barátság Alapítvány a legújabb szervezet, ami ezt a generációt
tömöríti magába. Sarasotában ez a
szervezet rendezi már ötödik éve a
Magyar Fesztivált, ami az amerikai
közönség körében is népszerű és

eredményesen terjeszti a magyar
kultúra hírét.
A Kossuth Klub örömmel üdvözli a magyar cserkészcsapat
megalakulását Florida nyugati
partvidékén. Évek óta rendszeresen támogatjuk a cserkészmozgalmat. Adományt küldtünk néhai tagtársunk Pattantyús Magda
kanadai cserkészeinek, és minden
évben támogatjuk a Dunaszerdahely központú Szlovákiai Magyar
Cserkészetet. A Kossuth Klub a
magyar cserkészet 100. évfordulójára rendezett Jubileumi Nagytábor
védnöke volt. Reméljük, hogy az
újonnan megalakult cserkészcsapat
folytatni fogja karitatív munkánkat is,
és cseremozgalmat indít, például a
Felvidéki cserkészekkel.
(Sarasotai Magyar Hirmondó - 2012.
III.18)
KMCSSZ-Info http://www.kmcssz.org

Azt hiszem ideje, hogy írjak a felnőtt
csapatról. Még mindig működünk és
sok kellemes napot töltünk együtt.
A márciusi hosszú hétvég ismét a
Cserkészparkban talált minket, amikor
megkésve bár, de nagy örömmel és
lelkesedéssel gyűltünk össze nyári
táborunkra. Tóth Éva parancsnokunk
vezette a tábort, aki az év elején vette
át a csapatot Czudar Zsuzsától. A tábor
alatt köszöntük meg Zsuzsának hét évi
munkáját, ami nem volt könnyű, mert
két jamboree és a Központi jubileumi
tábor szakadt az ő vállára. Tóth Éva
most már másodszor vállalta ezt a beosztást. Büszke vagyok rá és különösen
értékelem, hogy készül júliusban az
európai tiszti vezetőképző táborra.
A nyári tábor témája Szent István kora
volt. Közelebbről megismerkedtünk
a honfoglalás utáni nehézségekkel,
hogyan sikerült a pogány magyarokkal elfogadtatni a kereszténységet és
beilleszkedni Európába.

Ha jobban elmélyedünk a témában,
akkor látjuk csak, hogy micsoda fantasztikus teljesítmény volt ez. Felhasználva
az „István a Király” szövegét összeállítottunk egy kis színdarabot, ahol röviden
megjátszottuk az István és Koppány
közti nézetkülönbséget. Úgy érzem, a
szórakozás mellett mindenki tanult is.
Nagyszerű volt az idő, végre egyszer
nem esett az eső és élvezhettük a szabadot. Létszámunk is kielégítő volt: 20
felnőtt, 9 cserkész, 1 kiscserkész és
3 kutya. A vasárnapot tábori áhítattal
kezdtük. A szeretetről beszéltem, mert
ez a legerősebb fegyver. A szeretet tart
minket össze, most már több mint 30
éve. Meg kell azt is említeni, hogy a koszt
ismét felséges volt, jobbnál jobb ételeket
tálaltak fel, valóban el voltunk kényeztetve. Az esti tábortüzeken előkerültek a
régi népdalok és, mint mindig, a szeretetkörrel fejeztük be a napot. Jó volt megszorítani egymás kezét és érezni, hogy
összetartozunk. Kovássy Marianne

HUFI IV.
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Zsuzsi íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata
HOL VAN A "LO" A MAGYARBAN?
Nem tudom elkerülni azt, hogy egyfolytában összehasonlítsam két anyanyelvemet. Két anyanyelv? Ez hogy
lehet? Két anyám van? Igen. Két hazám van. Habár
egyik nyelvet születésem óta hallom, azon neveltek
itthon, de hamarosan, 6 éves koromban a másik anyanyelvemen neveltek napi 8 órát az iskolában, házon kívül
azt hallottam az utcán, körülöttem mindenhol. Bátran
mondhatom, hogy két anyanyelvem van. A számokat
például az iskolában tanultam, ott gyakoroltam, ott
használtam, ott sajátítottam el. Mai napig is a számok
spanyolul könnyebben jönnek az agyamra és a számra,
mint magyarul. Imádkozni viszont magyarul tanultam,
magyar templomba jártam. A Miatyánk, habár tudom
spanyolul, csakis magyarul hat rám, magyarul van értelme, hogy elmondjam.
Érdekes anekdota: ha gyermekeim iskolai barátokat
hívtak haza, persze akkor spanyolul beszéltem hozzájuk,
spanyolul folyt a társalgás. Spanyolul hívtam őket uzsonnához, kínáltam, kérdeztem, érdeklődtem. Igen ám, de
kisgyermekek néha vadulnak, rendetlenek, és olykor kell
egy szigorúbb hang. Hát próbáltam is spanyolul letolni
őket. De nem hatott. Bezzeg, ahogyan megszólaltam
magyarul: Elég volt! tessék rendet rakni! Máris! – tüstént
működött minden, mint a karikásostor csapása! Talán
az idegen nyelv rémülete? Nem! Saját gyermekeimnek
a spanyol „letoló szöveg” nem volt ismert, a spanyol
szavaknak nem volt ereje. Bezzeg a magyar szavakra
pattantak!
Ezért állítom, hogy két anyanyelvem van. Az egyiket
előbb tanultam meg, mint a másikat, ez igaz, de éppúgy
beszélem mindkettőt, éppúgy érzem, hogy mindkettő az
enyém, éppúgy szeretem mindkettőt. De be kell vallanom, különösen örülök, külön értékelem, hogy magyar
vagyok és magyarul beszélek! Kétségtelen!
No jó, de már megint eltértem a lényegtől. Hogy kerül
ide a ló?

*
Nagyon érdekes jelenség a névmások világa. Ne ijedjetek meg. Most elmagyarázok nektek egy táblázatban
két fajta névmást, amivel ma foglalkozunk:
Részes névmás = pronombre de objeto indirecto

Tárgyas névmás = pronombre de
objeto directo

me
te
le (se)

nekem
neked
neki

me
te
lo, la

nos
os
les (se)

nekünk
nektek
nekik

nos
os
los, las

engem
téged
őt, azt: a híres
tárgyeset “T” betűje
minket
titeket
őket

Spanyolban a névmások sorrendje teljesen másképp
működik, mint magyarban. Ezért olyan nehéz egy magyarnak megtanulni a spanyolt, vagy egy argentinnak
megtanulni a magyart!
➢ Le doy un libro a Juan. Jánosnak adok egy könvyet.
➢ Se lo doy a Juan.
Odaadom Jánosnak.
Hol van a lo (tárgyas névmás / objeto directo) a magyar
mondatban? Nincs sehol. De ha megﬁgyeljük jól a mondatot, akkor észrevehetjük, hogy ott van. Ott van, benne
az igében! Mert magyarul két fajta ragozás van:
➢ tárgyas ragozás:
Odaadom.
➢ alanyi ragozás:
Odaadok (valamit).
Én a könyvet adom oda Jánosnak. Tehát abban az
igében, hogy odaadom, abban benne van a könyv. Egyértelmű, hogy a könyvet adom oda, amiről beszéltünk.

„ MAGYAR ” ÉLETÜNK SZÍNEI

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

A napokban elbeszélgettem egy ismerősömmel és több
gondolatmenet indult el az agyamban, mert az a fajta
beszélgetés volt, amely után akaratlanul is tovább pörög
az ember feje.
Argentínában magyarul beszéltem a szüleimmel, a sok
baráttal; most itt spanyolul a kisﬁammal, a férjemmel, néhány baráttal is.
Szembesültem ott is, itt is azzal, hogy
milyen különböző reakciókat vált ki az
emberekben az idegen nyelv. Elgondolkodtató.
A társadalmak nyilvánvalóan eltérnek
egymástól - nem is ítélkezem, inkább
csak megﬁgyelem és próbálom megérteni a különbségeket.
Most itt, Magyarországon vettem
észre, hogy az argentin társadalom sok téren mennyivel
nyíltabb, befogadóbb. Valószínűleg a sok európai bevándorló miatt van ez így, sok más érkezett az országba kevés
idő alatt. Én Argentínában soha sem éreztem hátránynak a
másságomat, a magyarságomat, sőt! A középiskolában, egy
történelem órán a tanár felszólított minket: „Emelje fel a
kezét az, akinek egy nagyszülője sem külföldön született”.
Hát... harminchatból hárman emelték csak fel a kezüket...
Lehet, hogy egy ilyen „kevert” társadalomban a másság
szinte természetes.
Mindig úgy éreztem, hogy a sokszínűség inkább értéknek
számít. Néha furcsán néztek ránk, ha magyarul beszéltünk
az utcán, de inkább kíváncsiságnak tűnt, mint elitélésnek.
Most, amióta Nacho bekerült a Bölcsődébe, szembesültünk egyfajta diszkriminációval is. A gondozónő nem
nagyon értette (nem is volt szándékában megpróbálni), miért
muszáj nekünk spanyolul beszélni a picivel. Októberben
kezdte, és még mindig gond, habár kisﬁúnk már jobban
Ez egy hihetetlen jelensége a magyar nyelvnek! Az
igeragozásban benne van a tárgyeset! Ezért, ha egy
magyar anyanyelvű személy spanyolul tanul, nagyon
nehezen tudja felfogni, hogy kell egy külön kis szócska,
a lo (los) vagy a la (las), hogy érthető legyen a mondat.
Lássunk példákat:
➢¿Le diste la carta a María?
Odaadtad a levelet Máriának?
➢ Sí, se la di.
Igen, odaadtam neki.
➢ ¿Le llevaste el pan a la abuela?
Elvitted a kenyeret nagymamának?
➢ Sí, se lo llevé.
Igen, elvittem neki.
A spanyolul tanuló magyar diák azt válaszolna: *Sí,
di a ella. Nagyon nehezen tudja felfogni, hogy azt kell
mondani Sí, se la di vagy Se lo llevé.
Más helyzetekben:
➢ Te lo dije.
Megmondtam neked.
➢ Lo escuché en la radio.
A rádióban hallottam.
➢ Lo explicó muy bien.
Nagyon jól magyarázta el.
➢ Me lo explicó muy bien. Nagyon jól magyarázta el nekem.
Látjátok? A magyar mondatban nincs szükség egy
külön szóra, úgy mint spanyolban a “lo”-ra.
Egy nagyon jó humorú magyar diákom, aki kínlódott
ezzel és képtelen volt ezt jól használni, egyszer azt mondta nekem: „Rájöttem a szabályra: hát Argentínában sok a
ló, az argentin pusztának híresek a lovai, hát, emberek,
minden spanyol mondatba tegyünk bele egy lovat, az jó
lesz!” És valahogyan ez a szabály nem is rossz. A diákok
nevetnek rajta, de emlékeznek rá, attól fogva gondolnak
rá. Épp így nagyon nehezére esik az argentinoknak megtanulni és elsajátítani azt, hogy Kérek egy kávét. És nem
pedig *Kérek egy kávé. Sokszor elgondolkoztam azon,
hogy csak egy betűről van szó, a “T” betűről, és ha nem
mondják ki, olyan, mintha barbárok lennének, olyan
csúnyán hangzik, olyan fogyatékosan - pedig csak egy
betű… De milyen ereje van annak a betűnek a főnevek
végén, a tárgyeset “t” betűjének! Hihetetlen, nem?
A táblázat alapján még egy szarvashiba bukkan fel.
A tárgyeset elsőszemély névmása az engem. Annyira
bennünk van, magyarokban, hogy a tárgyesetben kell
a “t” betű, hogy még az engem-hez is hozzá akarjuk
adni: *engemet. De nem kell! Mert ez a szó egymagában
tárgyeset. Tehát:
Engem hívott meg - nem pedig: *Engemet hívott meg.
Téged akar megkérni - nem pedig: *Tégedet akar megkérni.
Élvezem a nyelvek világát, és az emberi agy műkődésének tanulmányozását! Remélem ti is!! Megértettem!
(magyarul „ló” nélkül, spanyolul loval: Lo entendí).

Ami az íróasztalon maradt:

A magyar helyesírás szabályai című könyv. Az íróasztalon maradt - és el sem teszem. Ott van mindig, mert
naponta szükségem van rá! Mert szeretem böngészni és
ellenőrízni, hogy jól írtam-e a szavakat.

beszél magyarul, mint néhány „csak”
egynyelvű társa.
A szülők között is van, aki elitélően
néz ránk, mert spanyolul beszélünk egymás közt. Sőt most,
hogy visszaemlékszem, már a védőnő is le akart beszélni
a kétnyelvűségről. Néha a piacon, vagy az
utcán is „ezek a külföldiek...” kezdetű mondatokkal illetnek meg minket.
Szerintem ez nem neveletlenség. Természetesen egy közös vacsorán, születésnapon
a közös nyelvet használjuk, legyen az magyar vagy más. De ragaszkodom ahhoz a
szerintem alapjogomhoz, hogy köztünk olyan nyelven beszéljünk, amit mi választunk.
*
Visszatérve a beszélgetésre, pont erről volt
szó. Ismerősöm szerint illetlenség más nyelven beszélni a
bölcsiben, vagy bárhol, közösségben. Az szinte csak privát, otthoni dolog lenne. Érdekes és elgondolkodtató, mert
egyébként nagyon okosnak tartom őt és tiszteletben tartom
a véleményét. Talán úgy mondhatom, hogy felvilágosító
volt a beszélgetésünk.
Így még nem gondolkodtam ezen a témán. Megértem,
de nem értek egyet. Miért kéne bárkit is zavarnia, ha más
nyelven beszélnek mellette? Az egy privát beszélgetés, úgy
sem hallgatnának bele.
Ezután pedig azon gondolkodtam, vajon ez a - szerintem zártság, a másság elitélése nincs-e összefüggésben a túlzottan strukturált gondolattal? A magyar társadalom, szerintem, lassan változik, nehezen fogadja el az újat. Sokan,
habár már nem a régi rendszerben nőttek fel, mégis úgy
viselkednek, mintha úgy lett volna. Nagyon jó lenne, ha mint
társadalom megtanulnánk nyíltabbak lenni a másik (más)
személyek iránt és az új gondolatok, ötletek felé, és inkább
kíváncsian állnánk hozzá. És még mielőtt valaki felkiáltana,
hogy azért a miénket őrizzük meg, hozzátenném, hogy ez
semmiképpen sem a hagyományok tagadásával függ össze,
sőt, tapasztalatom szerint a néptáncosok, akik más kultúrákat is ismernek, esetleg más népitánc-hagyományokat
is, elfogadóbbak és nyíltabbak. Nagy csapda a túlzott nacionalizmus bőrébe bújni a hagyományok megőrzése jelige
alatt. A hagyomány, az értékeink megismerése megerősít
bennünket saját értékünkben. Önbizalmunkat növeli, és így
lehet, hogy a másság már nem furcsa (esetleg félemlítő),
hanem gazdagító. Én csak azért lehetek Én, mert Te más
vagy. Így szerintem a különbségek abszolút gazdagítanak.
Remélem gondolatmenetem nem sikerült túl elvontnak...
Szeretettel,
Teri

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

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

ELNÖK: ZOMBORY ISTVÁN

estebanzombory@gmail.com

Vezetőségi gyűlések a hó 1. és 3. szerdáján.
Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján.

Titkárság: Rugonyi Attila - Iroda hivatalos órák:
szerdától szombatig 19 - 21 óra. Hosszú hétvégeken zárva.
hungariabuenosaires@gmail.com

Tartozásának összegét mailen is megérdeklődheti.
Az Egyesületi tagdíjak bankátutalással beﬁzethetők:
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Suc. 5086 OLIVOS
Beneﬁciario: Hungaria
CUIT: 30-61506567-2
CBU: 01400380 01508002240916
Cuenta Corriente N°: 022409/1
Kérjük tisztázza mailcímünkre, kinek a tagdíját ﬁzeti,
hány hónapra, és szíveskedjék elküldeni a beﬁzetési
szelvény másolatát. E-mailen küldjük a hivatalos nyugta
másolatát. Az eredeti irodaórákban átvehető.

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
437 Mindszenty József tanítása.
Okmánytár, pásztorlevelek, beszédek
1582 Kovách Aladár: A Mindszenty per árnyékában
1594 Kőszegi Imre: Szabadság, szerelem (Bem, Czetz)
2355 1920-1945 Harcunk. A Magyar királyi fegyveres erők
(540 képben)
2913/4 Berkó/Markó/Gyalókay/Pils: A magyar katona.
Vitézségünk ezer éve (1933) I.-II.
2925 Koltai Jenő: Egy honvédtiszt visszaemlékezései
4952/3 Sienkiewicz, Henryk: Keresztes lovagok I.-II.
5235 Mindszenty József bíboros-érsek-prímás látogatása
1974 (Cleveland)
En castellano:
S-06 Mindszenty, cardenal: Memorias
S-37 Mihalovics, Segismundo monseñor: Yo soy testigo
(La “causa” del cardenal Mindszenty)
S-69 Ajusinszky, Béla dr.: Mindszenty, el martirio de un
cardenal
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LA FIDELIDAD A UN CREDO ARTÍSTICO

La permanencia de Lajos Szalay
(26.2.1909 Őrmező - 1º.4.1995 Miskolc)
en la Argentina sólo duró quince años
(1948-61). Sin embargo ese tiempo fue
suﬁciente para crear un estilo de “dibujo
Szalay” por su irresistible fuerza, magníﬁca técnica y profundo contenido. Benítez,
Martínez Howard, Alonso y muchos otros
tomaron sus enseñanzas tanto en la Universidad de Tucumán como en a Escuela
Prilidiano Pueyrredón, o simplemente
estudiando sus
obras o viéndolas en sus
exposiciones.
A causa de celos profesionales e intrigas,
Szalay dejó la
Argentina y se
trasladó a los
Estados UniEl artista
dos, en donde
vivió casi tres décadas.
Hace tres años (*) volvió a Hungría, su
patria, le otorgaron el título de doctor “honoris causa”, la más alta condecoración
artística, y una casa en su ciudad natal de
Miskolc, donde está preparando un museo
con más de cuatrocientos trabajos que él
donó al Estado.
Gravemente enfermo, ya pasó los
ochenta años. Apenas puede moverse,
pero su lucidez mental es sencillamente
asombrosa. Lo visitamos y grabamos el
siguiente diálogo en húngaro, idioma que
domina con una exactitud y riqueza dignas
de un gran escritor y cuya traducción es
bastante difícil por sus extremas sutilezas
en expresiones y giros sintácticos.
Ladislao Kurucz: Cuando dejaste la
Argentina ¿qué fue lo que te impulsó a
radicarte en los Estados Unidos?
Lajos Szalay: Yo en realidad nunca sé
por qué hago las cosas, nunca tuve ningún
tipo de pretensiones, ni buenas, ni malas,
he deseado simplemente existir, sin ﬁnalidad concreta. Ahora soy así también. Si
no hubiera tenido a mi mujer, ya me habría
derrumbado totalmente.
LK: ¿Entonces la mayor razón de tu
traslado fue la búsqueda de una absoluta libertad, poder dibujar según tu
gusto, que me parece fue más importante que el éxito económico?
LSZ: Así es. ¿Qué hubiera hecho yo con
más dinero? No hubiera podido comer

Trazos inconfundibles...

más, aunque siempre tuve muy buen
apetito…
LK: ¿Has logrado realizar tus proyectos?
LSZ: De ninguna manera, pero a pesar
de todo mi vida nunca fue difícil, porque
mi mujer logra mantenerse en la tierra
en cualquier circunstancia. Para ella es
un trabajo normal, sin el cual yo hubiera
muerto y lo que es más maravilloso, y
que nunca me menciona, es que en los
tiempos difíciles fue ella quien mantenía
a la familia.
LK: A pesar de todo, ¿cómo lograste
conseguir un nombre en los Estados
Unidos?
LSZ: Mirá, en mis dibujos hay dos cosas
que llaman la atención. Primero, que no
pueden compararse con los de ningún
otro artista, por su estilo, y segundo, que
nunca, nadie pudo ejercer inﬂuencia sobre
mí. Cuando expreso algo en mis tintas,
no hay nada, absolutamente nada que no
reﬂeje los pensamientos de mi esencia.
Simplemente soy sordo y ciego ante
cualquier manifestación gráﬁca que no es

Pegazus - libre por siempre jamás

HOGAR SAN ESTEBAN: SE NECESITAN VOLUNTARIAS
En estos días recibí por correo electrónico una hermosa carta que escribió una
madre a su hija. Me hizo pensar mucho…
No sólo como madre o hija, sino como voluntaria para colaborar aún con más amor.
De la carta tomé las siguientes frases:
“El día que notes que me estoy volviendo vieja, por favor, ten paciencia
conmigo y sobre todo trata de entenderme... Ten presente en tu corazón que lo
más importante para mí es estar contigo
y que me escuches. Sólo te pido que
estés conmigo, que trates de entenderme
y ayudarme con amor, mientras llego al
ﬁnal de mi vida...”
*

Y también saqué las siguientes conclusiones: Nuestros mayores necesitan mucha atención, pero por encima de todas las
cosas: mucho afecto y amor. En el Hogar
San Esteban se necesitan voluntarias que
puedan brindar algunos momentos de su
tiempo al mes para compartirlo conversando, asistiendo a alguno de estos talleres:
arte, baile, gimnasia o biodanza, o simplemente para acompañarlas a tomar un
té. Mientras más personas colaboremos,
menos tiempo se requiere de cada una.
Una reﬂexión, para terminar: El tiempo
corre, y algún día estaremos nosotras
en la posición de esta madre… ¡Tengámoslo presente!
Por otro lado no quiero cerrar este
artículo, sin agradecer en
nombre de los que habitan
en el Hogar el gesto que
tuvo Oszkár Pejkó, quien
ha donado un puriﬁcador de
agua PSA, con 36000 litros
de capacidad (en 36 meses),
con tres años de garantía,
además de mantenimiento
y reposición de los preﬁltros sin cargo durante ese
tiempo, contribuyendo así
al cuidado de la salud.

izq.-der.: Ana María Armani, Marta Heinz, Catalina Kovács de Szabó (vda. del Rdo. Imre Szabó) y la asidua voluntaria Éva Pataky

Martha Balthazár

Szalay. Esta situación dolorosamente libre
me salvó en muchos casos. No admiro a
nadie, cada uno nació libre, yo también lo
soy… y punto.
LK: Esto por supuesto excluye que
tengas grandes éxitos económicos…
Contesta la señora de Szalay: Aunque
por supuesto hubiera podido. Cuando
llegamos le ofrecieron muy suculentos
contratos para dibujar retratos de determinados personajes, pero nunca aceptó…
LK: Tus dibujos hablan a un estrato
social bastante restringido, que no
solamente valoriza la originalidad,
sino también comprende los profundos
pensamientos ﬁlosóﬁcos que encierra
cada una de tus obras…
LSZ: Y todavía algo más. O no soy un
“antibello”, pero la belleza clásica pura
falta en mis dibujos, que en cierto modo
se transforman en dramáticos.
LK: Entonces, ¿cómo lograste, a pesar
de todo, ser tan famoso?
LSZ: Nunca lo logré, eso es un mito,
vendí tan pocos dibujos que ni siquiera
cubrieron mis gastos Hay en mí algún
tipo de torpeza que me impide o intimida
cuando tengo que hacer algo por dinero,
y simplemente me transformo en un
idiota…
Señora de Szalay: Aunque hizo muchos
dibujos para tapas de revistas de gran categoría, por los que le pagaron 200 dólares,
Lajos puso siempre como condición que le
dejaran absoluta libertad sobre la temática.
Siempre aceptaron esa condición.
LSZ (indicando a su mujer): Si ella no
existiera todos hubiéramos muerto de
hambre…
LK: ¿Tus exposiciones no tenían éxito?
LSZ: Pero sí, y mucho; siempre se llenaron con periodistas y camarógrafos, pero
pocas veces se transformaron en un éxito
de venta.
LK: ¿Quizá porque te llamas Szalay?
LSZ: Digamos así, porque he nacido
llamándome Szalay.
LK: ¿Cuándo pensabas regresar a
Hungría?
LSZ: Hace tres años, cuando mi hija
[Mária Klára, nacida en la Argentina. La
R.], con quien vivíamos juntos, se mudó
con su esposo y sus hijos, nos sentimos
muy solos y ya de bastante edad.
LK: ¿Crees que aquí [en Hungría. La
R.] te valoran más?
LSZ: Creo que sí, aquí soy Szalay y, al
ﬁn, soy húngaro.
LK: Veo pocos dibujos
en las paredes. ¿Qué sucedió con la
enorme cantidad con que
tenías llenos
unos grandes
cajones?
Señora de
Szalay: Los
rompía, o los
regalaba.
◄ Temas
bíblicos
recurrentes

LSZ: Siempre aborrecí mis propios éxitos económicos. En mí, se asociaron tanto
los conceptos del éxito económico y de
la prostitución, que tengo miedo de que
me tilden también de prostituido. Lo que
también es absurdo, porque los prostitutos
tienen su propio valor…
LK: ¿Qué es lo que te inspira tanto
hacia los temas bíblicos?
LSZ: Tenía una abuela, que según mi
criterio andaba permanentemente mano a
mano con Dios, creo que hasta habló con
Él. Esto me causó la impresión de que
Dios está siempre aquí, al lado nuestro,
y en este momento no puede hablarnos.
Pero esta casi cercanía física de Dios
todavía está en mí y me inspira un amor
permanente. Basta levantar la vista y ya
me ayuda. Este tipo de religiosidad está
profundamente arraigado en mí y en este
sentido soy muy religioso. Quizá entre
los húngaros este tipo de religiosidad y
el hablar casi directamente con Él está
especialmente desarrollado, porque Él
siempre está a nuestro lado.

La religiosidad a ﬂor de piel

LK: ¿Cómo recuerdas a la Argentina?
LSZ: La recuerdo especialmente por
el calor humano, que no he sentido en
ninguna parte, ni siquiera aquí, en Hungría. Fueron extremadamente tolerantes
y cuando me preguntaron por qué quería
irme de allí, me resultó muy doloroso
decir que por otra parte no podía soportar
sus informalidades e irresponsabilidades
morales. (Debemos recordar que Szalay
fue la causa de una revuelta estudiantil,
única en su tipo, que hicieron los alumnos de la Escuela Prilidiano Pueyrredón
que exigían el retorno a la institución del
maestro tan apreciado. LK.).
LK: ¿Cuál es tu opinión sobre el arte
argentino?
LSZ: Ahora estoy un poco desconectado, pero creo que no faltan los talentos,
que lamentablemente están artiﬁcialmente
retraídos o ignorados.

Su tumba en el cementerio municipal de
Miskolc (obra de Éva Varga)

(*) Publicado en La Prensa 6.10.92

Costumbres y tradición…

Es una alegría poder comprobar fehacientemente que aún subsisten en la prácti-

ca unas antiquísimas costumbres húngaras,
no sólo en el círculo de los scouts, sino
también en familias. He aquí el matrimonio
Heckmann en ﬂagrante ejecución “a la antigua” de lo que llamamos las “aspersión de
Pascua”, durante la que, según la tradición
de los festejos de la Pascua en Hungría, los
varones regaban con un poco de perfume
“a sus ﬂores” para que no se marchitaran,
a cambio de lo cual recibían un huevo
decorado. Aquí vemos a un papá que año
tras año sigue con la tradición. La mamá
no se queja, pero advierte: “¡Basta, que es
un perfume muy caro!...”
(Agradecimiento Anikó Heckmann)
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Nuestro TOP CHEF

MAYO 2012

Entrevista realizada por la Lic. Delﬁna Kalfaian,
miembro de los Jóvenes Profesionales Armenios
de la Unión General Armenia de Beneﬁcencia.

Quería estudiar nutrición, aunque se anotó para ser cocinero profesional.
Con 26 años, maneja 4 idiomas: armenio, húngaro, español e inglés.
Trabajó en el único hotel 7 estrellas del mundo: el Burj Al Arab en Dubai.
Hoy es Chef Senior en el Hilton Dubai Jumeirah.
Desde el Emirato Árabe, Daniel Bonapartian nos cuenta su experiencia.
YP: ¿Cómo descubriste tu pasión por
la cocina?
DB: Desde muy chico me fascinaba cuando mi abuela venía a mi casa a cocinar. Me
acuerdo que me quedaba mirando cómo
ella preparaba todas las comidas para la
familia, y por supuesto tuvo que pasar
mucho tiempo antes de que me dejara
ayudarla, aunque yo me desesperaba por
meter las manos en la masa. De la cocina a
mirar programas de cocina en la televisión
- y aunque muchos no me crean, todas las
bases de la cocina las aprendí mirando la
tele. Por supuesto después me perfeccioné
en el Instituto Mausi Sebess, donde me
recibí de Cocinero Profesional.
YP: ¿Cómo fue el proceso de incorporación al hotel Burj Al Arab?
DB: En el mes de julio de 2010 recibí un
mail de la bolsa de trabajo del Instituto
anunciando el reclutamiento que se iba a
realizar en Buenos Aires de la empresa Jumeirah. Por supuesto aproveché la oportunidad y me presenté a las entrevistas. Entre
las posibilidades laborales que se ofrecían
estaba la de trabajar para el único hotel 7
estrellas del mundo, el Burj al Arab, por lo
que la motivación crecía a cada momento.
Luego de 2 entrevistas personales y un
examen de cocina encabezado por el Chef
Ejecutivo del Hotel Bab Al Yam, perteneciente a la cadena hotelera Jumeirah,
conﬁrmaron mi contratación para trabajar
en el hotel Burj Al Arab desde el mes de
octubre de 2010. Estuve trabajando en el
Restaurant Majlis Al Bahar ubicado en la
playa privada, exclusiva para clientes del
hotel, donde se preparan platos mediterráneos principalmente.
YP: ¿En qué te ayudó ser armenio y/o
conocer el idioma?
DB: Saber idiomas siempre es positivo y
uno nunca sabe cuándo le puede ser útil.
En el caso del armenio me sirvió cuando
llegaron unos huéspedes VIP al Burj Al
Arab - todos creían que eran rusos. Al
llevarles los platos a la mesa, escuché
que hablaban armenio, por lo cual les di
la bienvenida al Hotel y al Restaurant
hablando armenio y pude apreciar la cara
de sorprendidos que tenían.
Entonces, como el objetivo del Burj al
Arab es brindarle al huésped la mejor
experiencia que haya vivido jamás, esta
pequeña situación sirvió para que los
huéspedes se sintieran especiales, y la
verdad es que los desbordaba la alegría.
Ésa es una sensación muy linda.

YP: ¿Crees que ser armenio-húngaro
te beneﬁció para lanzar tu carrera en
el exterior?
DB: Yo no pensé que me iba a ser de tanta
utilidad, pero la verdad que sí. Porque no
es sólo saber los idiomas, sino también el
conocer la gastronomía armenia y húngara
lo que me ayudó a destacarme en las cocinas en que trabajé.
YP: ¿Cómo es vivir en Dubai y haber
trabajado en el único hotel 7 estrellas
del mundo?
DB: Dubai es una ciudad muy especial,
imponente en sentido de la arquitectura,
siempre tratando de crear lo único, lo más
grande, lo más alto, lo más caro y lo más
rápido del mundo. Pero Emiratos Árabes
Unidos no tiene mucha riqueza en su historia, ya que es un país joven de tan sólo 40
años. Tiene sus barrios antiguos: la llaman
“la vieja Dubai”, donde se puede apreciar
lo que era toda Dubai hace tan sólo un par
de décadas, pobre, sencillo y barato, antes
de encontrar el famoso petróleo que los
enriqueció. Irónico pensar que ahora es
una de las ciudades más caras del mundo… Trabajar en el Burj al Arab es algo
que no voy a olvidar nunca en mi vida. Fue
la mejor experiencia profesional que viví
hasta ahora, y fue un “trampolín” para mi
carrera. Lo único que hice ahí fue aprender
y mejorar día a día mis habilidades en la
cocina, de la mano de los mejores, como
fue trabajar con chefs con estrellas Michelin, los “Oscar de la cocina”…
YP: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de residir en el exterior? ¿Qué
extrañas de Buenos Aires?
DB: Una vez, un chef de 60 años me dijo
que si quería crecer tenía que irme del
país… Me encantaría volver a Buenos Aires y trabajar ahí, pero lamentablemente es
muy difícil crecer en lo profesional. Nunca
estuve muy seguro de la decisión que
estaba por tomar, pero hoy puedo ver el
cambio. En verdad estoy muy agradecido
de haber podido tener esta chance de trabajar en el exterior y en el “mejor hotel del
mundo”. Siempre hay que resignar cosas
que uno quiere para conseguir otras. Pero
estoy tranquilo porque sé que va a llegar
el día que tenga que volver a mi país, con
mi familia, mis amigos y mi gente.
YP: Fuiste al colegio armenio Mekhitarista y sos parte de la agrupación scout
húngara Bartók Béla ¿Cómo es vivir
entre ambas colectividades?
DB: Mi vida siempre se dividió entre las

A kolónia születésnapjai
CUMPLEAÑOS de MAYO

Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett
kérésre - közvetlen rokonaikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában.
1. Haynalné Kesserű Zsuzsánna - 2. Binder Silvia (Cba)
- 5. Íjjasné Lindqvist Pía / Pappné Rácz Erzsébet - 7.
Redl Erzsébet / Hefty Attila - 8. Bakos Bruno Esteban
(Chaco) / Rimanóczy Béla - 9. Fóthy Teréz (NO) - 10.
Egey Lászlóné Zsuzsa / Leővey Ferenc / Lomniczyné
Pejacsevich Letti - 11. id. Fóthy Gyula (NO) / Haynal
Attila (Cba.) - 12. Grabnerné Nagyiványi Patricia - 13.
Becske Gáborné Bakos Emőke (Sta. Fe) - 14. Giménez
Delﬁna / Haller Inés - 15. Demes Adri / Hefty Éva (MO)
/ Peruccané Lindqvist Gabi / Molnár István Sándor
- 17. Czanyóné Helga / Leővey Zsuzsanna / Gröberné
Várszegi Henriette - 18. Haller György / Rugonyi Attila
- 19. Székásy Miklós / Zaha Tamás - 20. Haller Zsóﬁ /
Filipánics Mihály (Cba.) - 22. Tanyi József (Kanada) 24. Kalpakian Ervin - 26. Dr. Bakos István (Chaco) / Fai
Mihály Gábor / Laczházyné Tóth Magda (USA) - 27. Luisa
Tanczos vda. de Sosa (Sta.Fe) - 28. Giménez Omar (Zoli)
/ Girgentiné Novák Viviana - 29. Kemény Éva / Portné
Poppe Irene / Wagner Carolina - 31. Block Ema (öo)
Isten éltesse az ünnepelteinket!

¡Feliz cumpleaños!

dos colectividades, de
lunes a viernes armenio,
ﬁnes de semana húngaro.
Y la verdad es que me
encantó la decisión de
mis padres de brindarme
ambas culturas, porque si
me dan a elegir no podría
elegir una sobre la otra.
YP: Contanos sobre tu experiencia de
estudio en Hungría.
DB: Al terminar el secundario en el Mekhitarista recibí una beca por un año en
Hungría, para estudiar en profundidad su
historia, geografía e idioma. Fue una experiencia inolvidable durante la que aprendí
muchísimo, crecí como persona y me hice
de amigos para toda la vida. También
pude aprender más sobre el baile folklórico húngaro y formar parte del conjunto
folklórico húngaro de Buenos Aires. Esta
chance resultó única para que, al volver
a la Argentina, pudiera enseñar todos los
bailes que aprendí en mi viaje.
YP: Hoy trabajas en el hotel Hilton
en Dubai. ¿Cuáles son tus tareas? ¿Qué
hizo que te cambiaras del Burj Al Arab
al Hilton?
DB: En el Burj al Arab conocí a un chef
argentino, Matías Ayala, que al año de
haber ingresado al Burj se fue como Chef
de Cuisine al Restaurant Sudamericano
Pachanga en el Hilton. Él me ofreció ir
como su segundo al mando y luego de
analizar la propuesta acepté, porque era
un crecimiento para mi carrera profesional aunque la decisión implicara irme
del Burj al Arab. Actualmente soy Senior
Chef de Partie del restaurant. Mis tareas
varían entre lo práctico y lo teórico, al
hacerme cargo del entrenamiento de los
chicos que trabajan con nosotros en la
cocina, la mayoría de nacionalidad india y
ﬁlipina, lo cual es inculcarles las técnicas
de cocina que utilizamos nosotros en Sudamérica. Debo admitir que no es una tarea
fácil, pero se disfruta ver lo que podemos
lograr. Ayudarle al chef con el armado de
los menús es parte de mi trabajo también.
Por supuesto que a la hora del servicio
también tengo que cocinar y es lo que
más disfruto de mi trabajo. Actualmente
en el ranking estamos entre los 15 mejores
restaurants de Dubai de los 650 que hay.
YP: ¿Cómo resulta la experiencia de
haber trabajado en el Hotel Intercontinental de Buenos Aires y en el Hilton
de Dubai?

Atendemos los 2.dos y 4.tos viernes del mes, 19 a 21 hs.

"Lee y conducirás, no leas y serás conducido".
SANTA TERESA DE JESÚS

¡Venga a nuestra
Biblioteca HKK!

Recomendamos especialmente a
cónyuges o amigos de húngaros
que vean nuestro material en
castellano, inglés, alemán, etc.
para satisfacer su curiosidad
sobre temas húngaros.
HKK, la
Biblioteca Húngara
1° piso del
Club Hungária
4799-8437 - 4798-2596
haynal@ﬁbertel.com.ar

Joven leyendo
Obra de
Isabel Guerra,
monja pintora

Abierta los 2.dos y 4.tos viernes del mes, 19-21 hs., o a pedido

DB: En Buenos Aires trabajé en el Intercontinental, y en cuanto a funcionamiento
es bastante parecido al Hilton de Dubai.
El único hotel que sinceramente supera
por mucho a los demás es el Burj al Arab.
Tan sólo imaginar que tiene 250 cocineros, y el funcionamiento de esas cocinas
varía muchísimo con respecto a los otros
hoteles que, en lo que a calidad respecta,
también son muy buenos, pero no tienen
semejante cantidad de empleados ni los
recursos monetarios que sí tiene el hotel 7
estrellas. En un futuro me gustaría trabajar
en otros hoteles para seguir sumando más
experiencias y seguir viendo las diferencias entre uno y otro.
YP: Tu testimonio resulta motivador
para quienes quieren seguir con su pasión de cocinar. ¿Qué le recomendarías
a esta gente?
DB: Cada persona debe perseguir sus
sueños y hacer lo posible para dedicarse a
lo que le gusta. Yo encontré mi vocación, y
mi dedicación y compromiso me abrieron
muchas puertas. El mundo de la cocina
es muy especial; al que realmente quiere
dedicarse a esto le digo que no lo dude ni
un segundo. Este trabajo los va a llenar
de experiencias y conocimientos. Les
abre puertas para viajar y trabajar con los
mejores en el rubro. Lo que más me gusta
de mi trabajo es realizar un plato, enviarlo
a la mesa del comensal y ver la cara y
gestos que hace al saborear el primer
bocado. Ese gesto lo dice todo: levantada
de cejas, cerrar los ojos, asentar con la
cabeza, y demás… Cuando veo eso me
cargo de energías para seguir brindándole
al comensal una experiencia única: la de
probar nuevos platos, nuevos sabores.
YP: Y la pregunta obligada es: ¿cuál
es tu plato favorito?
DB: Aunque quiera no puedo elegir un
solo plato… Mariscos, carnes, pastas - no
sé… De lo que sí nunca me cansé es de
un buen asado.
¡Hasta la próxima!
Fuente: YP Buenos Aires Jóvenes Profesionales
7.3.012 - (extractos) http://www.ypbuenosaires.
com.ar/nota.php?id=156

Chilavert, 1º de abril de 2012.
Sr/a. Asociado/a:
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva convoca a Asamblea Anual
Ordinaria para el día 20 de mayo de 2012 a las
11 hs. en la sede del Hogar San Esteban, sito en
Pacíﬁco Rodríguez 6258 de Chilavert; PBA, para
tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Nombrar a dos socios para ﬁrmar el Acta de
Asamblea
2) Consideración de la Memoria Anual, Inventario,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de Revisores de Cuentas, correspondientes al ejercicio ﬁnalizado el 31/12/2011
3) Consideración gestión de miembros de Comisión Directiva y Revisores de Cuentas
4) Renovación del cargo de los Revisores de
Cuentas.
Magdalena Mathe
Atilio Rugonyi
Secretaria
Presidente
Nota:
Se les recuerda a los señores socios que para poder ejercer su derecho de asambleísta deberán tener las cuotas
sociales al día.

MAYO 2012

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

INFORME

Argentine-Hungarian Chamber of Commerce
www.camara-hungara.com.ar

Al Señor Presidente de la
Cámara Argentino-Húngara
de Comercio e Industria,
Dr. László Orbán
Ciudad de Buenos Aires
De mi consideración:
Me dirijo a usted con motivo de hacerle
llegar mi informe sobre el FORO HUNGRÍA-AMÉRICA LATINA HU-LAC
para el que me designó como representante de la distinguida Cámara que usted
preside. El Foro tuvo lugar los días 21 y
22 de marzo pdos. en Budapest, con un
único idioma oﬁcial, el inglés, en el que
todos (húngaros y latinoamericanos) nos
comunicamos. Por ende, los informes y
copias están en ese idioma.
La 1ª sesión del día 21 comenzó con la
bienvenida del Presidente y del Canciller
de Hungría y contó con la asistencia
de los representantes y funcionarios
del Ministerio de Economía Húngaro
que actuaron como anﬁtriones y los de
varios países latinoamericanos como
invitados.
De la República Argentina asistimos
cinco participantes:
- El Ministro Carlos M. Foradori, que
vino representando al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: realizó una
muy interesante exposición en PowerPoint.
- El Embajador Domingo Santiago Cullen (Embajada Argentina en Budapest).
- El Cónsul Nicolás Rantica (Embajada
Argentina en Budapest).
- La Jefa de Gabinete de la Fundación
ExportAr, Sra. María López Outeda, que
vino de Buenos Aires.
- El que suscribe, representando la Cámara Argentino-Húngara de Comercio e
Industria.
Respecto de la Argentina se destacó
el momento coyuntural de crecimien-

to y su reducido balance
comercial con
Hungría. Todas
las exposiciones se concentraron en enfatizar la necesidad de un mayor intercambio comercial, pero no hubo decisiones
concretas más que la intención de un
crecimiento progresivo.
El 2º día, 22 de marzo, contó con la
asistencia argentina expresada, excepto la
del Ministro Foradori, que viajó de vuelta
ese mismo día.
El tema central del día fue la innovación y el desarrollo de la Tecnología de
punta. Sabemos que se trata de un aspecto
altamente desarrollado en la economía de
Hungría. Nuestro Embajador, D. Domingo Santiago Cullen, tuvo la oportunidad
de realizar una breve exposición sobre
la realidad de la balanza comercial entre
nuestros países.
Los demás representantes latinoamericanos subrayaron también la posibilidad
de ser Hungría la puerta de Europa Central a través de la cual se podrían concretar
negocios con la Unión Europea.
Por mi parte, pude en algunos minutos
exponer la bondad de la idea que desarrollé: de unir los esfuerzos de las cámaras
húngaro-latinoamericanas con los funcionarios húngaros para que, en el futuro y en
un foro más pequeño, se puedan realizar
encuentros periódicos, como proyecto
ﬁnanciado por la Unión Europea.
Se enviarán copias de las exposiciones.
Espero haber reﬂejado todos los aspectos de mi representación de una manera
completa, y en ese espíritu me despido
de usted con mi consideración más distinguida.
Csaba Emődy
Budapest,
26 de marzo de 2012.

NOS ESCRIBEN

Querida Zsuzsó:
Una de las particularidades del Estado de
California, donde resido desde hace 1973,
son las 21 misiones fundadas por padres
franciscanos en los siglos XVIII y XIX.
La primera de estas, San Diego de Alcalá,
fue fundada por el padre Junípero Serra en
1769 en el extremo sur del estado. El resto
de ellas se extiende hacia el norte, siendo
la última San Francisco de Solano, fundada
en 1823 en el Valle de la Luna, en Sonoma.
Cada una de ellas estaba originariamente
a un día de distancia, a caballo, de la otra,
unidas por un camino llamado Camino
Real, cuyo propósito era darle albergue a
los viajeros al ﬁnal del día.
De estas 21 misiones, la séptima, San
Juan Capistrano, fundada en 1776, es la que
tiene particular signiﬁcado para aquellos
que tenemos lazos con la Argentina. Es allí
donde regresan después de un largo viaje
de 6.000 millas, cada 19 de marzo, el día
de la festividad de San José, las golondrinas que pasaron el invierno boreal en la
Argentina. En un principio eran verdaderas
nubes de pájaros que llegaban al mismo

tiempo, pero con el avance de la
civilización ahora no sólo anidan
en la misión sino que también
en los ediﬁcios de las escuelas y centros
comerciales cercanos, como así también
bajo los paso niveles de las autopistas. La
migración tarda unos 35-40 días.
Se festeja el acontecimiento con desﬁles
y ferias artesanales. Este año la celebración
tuvo lugar el 24 y 25 de marzo, con unos
3000 participantes, más de 500 caballos,
11 bandas y unos 40.000 visitantes, por lo
que la ciudad cierra las calles al tránsito
vehicular.
El festival se viene celebrando desde
hace 54 años. Es uno de los desﬁles no
motorizados más grandes de la nación. Por
supuesto, además del desﬁle, hay también
bandas de música, kioscos de comida,
tiendas de regalos y souvenirs, todo esto
dejando un beneﬁcio monetario a la ciudad.
Pensé que les gustaría enterarse de este
episodio de color local de cuando llegan
las golondrinas “argentinas”…
Les mando un abrazo
Kató Starnfeld, San Francisco

EL RINCÓN DE MAUSI
SCONES DE QUESO
Preparación:

Ingredientes
Manteca pomada
Harina 0000
Orégano
Ají molido
Tomillo
Sal y pimienta
Queso rallado
Huevos
Crema de leche

400 gr
400 gr
2 gr
2 gr
1 ramita
c/n
300 gr
3 unidades
50 gr

Colocar la manteca pomada en la batidora con el
accesorio paleta. Batir bien e incorporar el resto de
los ingredientes hasta lograr un arenado. Agregar los
saborizantes y luego los huevos y la crema. Retirar de
la batidora y colocar la masa sobre una mesada enharinada. Estirar con un palo de amasar de más o menos
1 cm de espesor. Enharinar la superﬁcie. Plegar a la
mitad y volver a estirar a 1,5 cm de espesor. Con la
ayuda de un cortante circular de 5 cm de diámetro,
cortar los scones y disponerlos sobre una hoja de
papel manteca. Hornear a 180ºC por 15 minutos.
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LA LAJTAVÁRY FAMILY BAND
en el Priscilla Resto-Bar

El 24 de marzo
por la noche la
Lajtaváry Family Band se presentó en el Priscilla Resto-Bar,
un lugar ubicado
en el puente del
Tren de la Costa
en la Avda. Maipú, en Olivos,
donde se podía
c e n a r, t o m a r
unos tragos - ¡y
con mucho espacio para bailar
también!
Decidimos aceptar la invitación
que habíamos recibido por Facebook
y fuimos a cenar con una pareja de
amigos para disfrutar del show musical
ejecutado por una familia de origen
húngaro. Sus miembros, nacidos en la
Argentina y en Brasil, tocan música
country, y tanto los padres como los
hijos disfrutan juntos de la actuación.

El Resto-Bar y su antesala, equipada
con cómodos sillones, estaban llenos.
Entre el público presente había varias
mesas ocupadas por amigos húngaros y
americanos de la banda y, por supuesto,
un nutrido público argentino. Cenamos
muy rico, disfrutamos de buena música y
bailes y compartimos con gente muy linda. Excelente show… ¡Felicitaciones!
Martha Balthazár

- Espigueo...

... en otros medios -

UNIÓN EUROPEA | Crisis económica:
Austria deploró el trato duro
otorgado a Hungría y ﬂexible para España
En Bruselas quieren aprobar una sanción a Hungría, bloqueando una
ayuda de cerca de € 500 millones de fondos destinados a Budapest
Austria deploró que Europa muestre
un doble discurso con respecto al cumplimiento de las metas de los déﬁcits,
exigidos por Bruselas, mostrando por un
lado ﬂexibilidad con España y por otro
dureza con Hungría, a la que se dispone
a sancionar por infractora.
“No se puede tener un doble discurso”,
dijo la ministra austríaca de Finanzas,
Maria Fekter, durante la cumbre de ministros de Finanzas de la UE. “Debemos
tratar a todos los países de la misma
manera”, señaló Fekter, al destacar que
los dirigentes europeos “no aprobaron
sanciones contra España”.
El bloqueo de la ayuda se debe a la
incapacidad de Hungría de cumplir con
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
europeo, que establece un tope del déﬁcit
público del 3% del PIB, por lo que se
aprobaría la sanción.
“Nos hubiera gustado darle más tiempo
a Hungría para ajustar” sus ﬁnanzas públicas, declaró la ministra austriaca.

La Eurozona aceptó ﬂexibilizar la meta
de déficit de España este año, pero a
condición de que cumpla a rajatabla con
el objetivo del 3% en 2013, pactado con
Bruselas. Los ministros de los 17 países
de la Eurozona, reunidos en Bruselas,
pidieron a España que alcance este año un
déﬁcit del 5,3% de su PIB, ﬂexibilizando
ampliamente la meta de 4,4% acordada
con Madrid un año atrás, pero “un esfuerzo sustancial mayor” del 5,8% que
planteó recientemente el presidente del
gobierno español, Mariano Rajoy.
“Lo más importante es que España
cumpla con su meta de déﬁcit (de 3%)
para 2013”, subrayó el presidente del
Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, en una
rueda de prensa, al término de la reunión.
La medida de suavizar el déﬁcit español
“no constituye una violación del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento”, ratiﬁcado
recientemente por 25 países de los Veintisiete de la UE, aseguró.
Fuente: EL UNIVERSAL 13.3.012.
Agradecimiento I. Kunckel

Comunicado

El Secretario de Comercio Guillermo
Moreno ha insultado a los polacos misioneros que cultivan la yerba mate: “Estoy
cansado de los polacos pelotudos del
interior” (sic.). Difundimos la respuesta
oﬁcial a este agravio que sufrieron nuestros
amigos polacos:
“A todos aquellos que apostaron al engrandecimiento de la Provincia de Misiones, es triste y vergonzoso enterarse de que
un funcionario que no tiene ni la menor y
remota idea del sufrimiento de la gente que
construyó tan hermosa provincia, tenga el
descaro de faltar el respeto a todo el pueblo
misionero por las palabras que usó en su
expresión, siendo que, como integrante de
un alto cargo en la función pública, debería
ser un ejemplo para el pueblo argentino, y
no proferir insultos a una colectividad, ni a
una autoridad representativa del pueblo.
Le invito personalmente para hacerle
conocer el trabajo que realizan arduamente
y día a día los colonos polacos y no polacos
para que este “señor” pueda tomar un mate
sentado cómodamente detrás de un escritorio. También le hacemos saber que tenemos
en el senado de la nación una representante
de esta provincia descendiente de polacos.
Semejante agravio sólo puede ser sub-

sanado a través de un pedido de disculpas
público, ya que además de la discriminación
hacia la nación polaca, ha ofendido a todos
los argentinos por la sola actitud irrespetuosa de sus palabras. Señor Moreno, usted
no se da cuenta de que es un representante
del pueblo, y como tal se debe al pueblo,
no para insultarlo sino para respetarlo,
buscando soluciones equitativas mediante
el diálogo y el entendimiento que ayuden al
engrandecimiento del país. Atentamente
Luis Przysieznik, Presidente
Asociación Polaca de Posadas
Silvia Fabiana Sniechowski,
Vicepresidente”

ESGRIMA CLUB
HUNGÁRIA

PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS
* un deporte moderno *

FORMACIÓN - RECREACIÓN
COMPETENCIA DE ALTA PERFORMANCE

A partir de los 8 años - ambos
sexos - ﬂorete, espada y sable
Martes, miércoles y jueves de 18 a 20.30 hs.
Sábados de 15 a 19 hs.
INFORMES: Andrés Grabner
andresgrabner@yahoo.com

SP. IV

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

2012. MÁJUS ESEMÉNYNAPTÁR
Május 1, kedd, 12.30 óra: Asado. Hungária. Asztalfoglalás: 4799-8437
Május 10, csütörtök, 19 óra: Spanyol nyelvű ciklus: Lajtaváryné Benedek Zsuzsanna (ZIK tanár) előad Dr. Lautner Éva (Balassi Intézet) által
kiadott anyag alapján a magyar nyelv érdekességeiről. Mindszentynum.
Vacsorára foglalás: 4864-7570 15-5114-2033
Május 13, vasárnap, 12 óra:. Mise Mindszenty bíboros és Domonkos
páter emlékére. Ünnepi ebéd. Díszvendég Dr. Martonyi János, magyar
külügyminiszter. Mindszentynum. Asztalfoglalás: 4864-7570 15-51142033 (l. meghívó 6.o.)
Május 19, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör. Gorondiné Meleg Judit: Gondolkozzunk Márai Sándorral (magyarul). Tea. Szent László Iskola
Május 19, szombat, 20 óra: Country mulatság. Moldvai néptáncbemutató élő zenével a 18.sz. Bartók Béla cs.cs. javára. Hungária
Május 20, vasárnap, 11 óra: Segélyegylet közgyűlés. Utána asado.
(l. SP 2.p.) Szent István Otthon, Chilavert
Május 25-26: VEKI kirándulás és ZIK intenzív nyelvtábor
Május 27, vasárnap, 15 óra: Hősök Napja az AMISZ szervezésében.
Német temető. Chacarita
Május 30, szerda, 19 óra: Ars Hungarica koncert: Magyar opera és
operettáriák, népzenei feldolgozások. Szegedi Csaba bariton (Magyar
Állami Operaház), Rencsár Kármen (Újvidék) cselló, Inés Panzone
Benedek zongora. Beléptidíj koktéllal $100. Magyar nagykövetség,
Plaza 1726, Capital
JÚNIUS
Június 2, szombat, 18 óra: Kiscserkész beszámoló. Hungária
Június 2, szombat, 19 óra: Magyar zeneest: operettáriák, népdalok és
magyar nóták (rendezi Ars Hungarica). Szegedi Csaba bariton (Magyar
Állami Operaház), Rencsár Kármen (Újvidék) cselló, Perényi Viktória
(San Francisco), hegedű, Inés Panzone Benedek zongora, Coral Hungaria. Beléptidíj $30. Hungária
Június 10, vasárnap, 17 óra: Trianon „Délibáb”. Hungária (l. HUFI 2.o.)

Embajada de
Hungría
www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires
Plaza 1726, (C1430DGF) Bs. As.
(entre Virrey del Pino y La Pampa)

Tel.: +54-11-4555-6867

mission.bue@mfa.gov.hu

Embajador
Dr. Pál Varga Koritár
Consejero: Gyula Barcsi

Secretaría argentina:
embajada@embhungria.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@mfa.gov.hu
Atención: martes y jueves,
de 10 a 13 hs. (Sra. Isabel)

FIGYELEM!

Májusban elmarad a szokásos magyar Istentisztelet a
hó 3. vasárnapján az Amenábar-i templomban. A gyülekezet
evangélikus és református tagjai május 13-án átmennek
a Mindszentynumba, hogy közösen a katolikus testvérekkel fejet hajthassanak Mindszenty bíboros, valamint P.
Domonkos emlékmiséjén. Így a Segélyegylet váratlanul
május 20-ra időzített évi közgyűlésén is minden érdekelt
jelen lehet! (l. Eseménynaptár).
Következő magyar Istentisztelet június 17.

„MINDSZENTYNUM KULTÚRHÁZ”
A Magyar Református Egyház ideiglenes naptára:
Istentisztelet májusban csak a hó 1. vasárnapján de. 11 óra
Krisztus Keresztje Evangélikus templomban
Tel. 4799-2527 - mariabenedek@arnet.com.ar

A Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet:
www.lacruzdecristo.com.ar

cvhefty@yahoo.com.ar

Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones
Viajes Personales
Turismo Joven

www.furlong-fox.com.ar

Kapható a Hungáriában
a HKK könyvtárban. Ára 30 dollár

SUSANA SEBESS

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

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN DE JUNIO: 10 de mayo de 2012
Tel.Fax: (54-11) 4711-1242
amh.argentina@gmail.com

Argentínai Magyar Segélyegylet

húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry: 4790-7081

Pacíﬁco Rodríguez 6252, Chilavert

mariabenedek@arnet.com.ar
susanabenedek@gmail.com

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

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

Sábados 12.30 a 13 hs.:

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

playland park

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

Informes : Carlos Tilly 4831-6578

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

HUNGRÍA EN LA RADIO:

www.hrgworldwide.com

Martes, 1° de mayo, 12.30 hs.: Tradicional asado. Hungária. 4799-8437
Jueves, 10 de mayo, 19 hs.: Ciclo de difusión de la cultura húngara en
castellano: Susana Benedek de Lajtaváry (profesora del ZIK) habla sobre
las curiosidades del idioma húngaro, a base del material publicado por
la Dra. Éva Lautner del Instituto Balassi, de Budapest. Entrada gratuita.
Mindszentynum. Reservas para posterior cena: 4864-7570 15-5114-2033
Domingo, 13 de mayo, 12 hs.: Misa conmemorativa del Cardenal
Mindszenty y del Rdo. Padre Ladislao Domonkos. Almuerzo. Invitado de
honor el Ministro RR.EE. húngaro, D. János Martonyi. Mindszentynum.
Reservas: 4864-7570 o 15-5114-2033
Sábado, 19 de mayo, 16 hs.: Círculo Literario. Habla Judith Meleg de
Gorondi sobre Márai. En húngaro. Té. Colegio San Ladislao
Sábado, 19 de mayo, 20 hs.: Fiesta Country. Música en vivo. A beneﬁcio
de la Agrupación scout Béla Bartók. Hungária
Domingo, 20 de mayo, 11 hs.: Asamblea Anual Ordinaria en el Hogar
San Esteban. Luego asado. (Ver orden del día SP p.2).
25 y 26 de mayo: Excursión jefes scout y curso intensivo del ZIK
Domingo, 27 de mayo, 15 hs.: Conmemoración de los Héroes Húngaros. Cementerio Alemán, Chacarita. Organiza FEHRA
Miércoles, 30 de mayo, 19 hs.: Concierto de música húngara de Ars
Hungarica: arias de ópera y opereta y versiones de música folklórica en
composiciones de grandes maestros. Csaba Szegedi, barítono (Ópera
de Budapest), Kármen Rencsár (Újvidék, Voivodina) violonchelo, Inés
Panzone Benedek piano. Entrada con cóctel $100. Embajada de Hungría, Plaza 1726, Capital
JUNIO
Sábado, 2 de junio, 18 hs.: Relato de lobatos de su campamento.
Hungária, 1º piso
Sábado, 2 de junio, 19 hs.: Velada de música tradicional húngara y
arias de operetas (organiza Ars Hungarica). Con Csaba Szegedi barítono
(Ópera de Budapest) Kármen Rencsár (Újvidék, Voivodina) violonchelo,
Viktória Perényi (San Francisco) violín, Inés Panzone Benedek piano,
Coral Hungaria. Entrada $30. Club Hungária
Domingo, 10 de junio, 17 hs.: Acto recordatorio del Tratado de Paz
de Trianón, 1920. Hungária

A partir de mayo, enseñanza del idioma húngaro
en Mindszentynum.

Domingos 10.30 hs.:

HRG Argentina

CALENDARIO MAYO 2012

ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Nemrég közénk érkezett a San Francisco State University-n
végzett zenetanárnő hegedűt tanít privátórákon
Bővebb információ: Perényi Viktória
vlperenyi@gmail.com
Tel.: 15-3466-6305

¡Aprenda idiomas!

www.mindszentynum.org

MAYO 2012

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

SZENT ISTVÁN OTTHON

hogarhungaro@hotmail.com
Tel: 4729-8092
Átmeneti lábadozásra vagy hosszabb időre hívja otthonába
honﬁtársait. Magyaroknak mindig tartunk fenn helyet!

HUNGÁRIA

Asociación Húngara en la Argentina
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos - 4799-8437

PRESIDENTE: ESTEBAN ZOMBORY

estebanzombory@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

Restaurante CLUB HUNGÁRIA
Pasaje Juncal 4250, Olivos

Concesionario R. Omar Giménez
Abierto todas las noches, excepto lunes.
Sábados y domingos almuerzo y cena.
Reservas  4799-8437

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

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

E-mail: contacto@turul.com.ar

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

Para suscripciones y publicidades infórmese en 

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

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

