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Gyorsan, még a bokros teendői és a betervezett útjai 
közepette Magyarország külügyminisztere, Dr. Mar-
tonyi János hétnapos dél-amerikai útra indult. A nála 
érzékelhetően szokásos - tiszteletet kiváltó! - fergeteges 
tempóval 2 nap időt szánt Argentínára, ebből félnapot a 
kolóniára, így érkezésének napján részt vett az aznapi ko-
loniális eseményeken. Innen Brazíliába vitte tovább újta.
A hivatalos argentínai látogatás főcélja természetesen a 

magyar-argentin kétoldalú diplomáciai megbeszélések 
mélyítése volt. Azonban, ahogy az alábbi interjúból is 
láthatjuk, Magyarország „kinyílik” a világ felé, ebbe 
természetesen beleértve a diaszpóra magyarságát is. 
Különösen a Dél-Amerikába érkezett magyar emigráció 
iránt igen gyér volt az érdeklődés - vagy „csak” a kap-
csolatok voltak gyengék? - nem elsősorban azért, mert az 
évtizedes tévhitek és előítéletek folytán ez az emigráció 
nélkülözhető szempontnak számított. Most hirtelen 
az az igen pozitív érzése támad az embernek, hogy új 
szándékokat követve hosszú mulasztást akar behozni 
a jelenlegi magyar kormány. Ha ez így van, igyekezete 
nyitott ajtókra és tárt karokra lel a mi oldalunkon. Első 
föltétel, hogy jobban megismerkedjünk. 
Az ismerkedés szándéka folyományaként Dr. Martonyi 

és kísérete - hosszú út után - egyenesen a repülőtérről a 
Mindszentynum rendezvényére érkezett meg, egy svájci 
óra precizitásával déli 12 órára vasárnap, május 13-án. Itt 
részt vettek a Mindszenty bíboros emlékére celebrált mi-
sén halálának évfordulóján. Ez az évente megtartott mise 
hagyománnyá tette, hogy egybekapcsolódik az intéz-
ményt alapító P. Domonkos László megemlékezésével.

Azonban sajnálkozásunkat kell kifejezzük, hogy a 
nagy sietség folytán a kolóniának csak egy kis részével 
ismerkedhetett meg a magyar delegáció. Igaz, hogy 
ott jelen voltak az intézmények vezetői. Azonban így 
kimaradt a magyarság egyik legjelentősebb végvára, az 
egész „északi zóna”, a tágas Hungária Egyesülettel, a 
színpaddal ellátott díszteremmel, étteremmel, a könyv-
tár, a cserkészház… Végeredményben itt nevelkedik 
- a Magyarország által harmincezres létszámban (!) 
nyilvántartott - kolóniánk utánpótlása: az ifjúság. Van 
rendszeres szombati magyar iskola, cserkészfoglalko-
zás, vagyis nagy hangsúlyt fektetnek a magyar nyelv 
átmentésére. A Regöscsoportok is itt kapnak otthont. A 
Hungária tudvalevőleg 1973-ban alakult, 3 korábbi „régi” 
és „újmagyar” (1948) emigrációs klub fúziója által, és 
a kolónia zöme kétségtelenül az argentínai magyarság 
legkiemelkedőbb központjának tekinti.

A Mindszentynumban a 
P. García Mata által mon-
dott mise utánra ütemezett 
díszebéd alatt Dr. Martonyi 
megnyerő, szép beszédet 
mondott. A jelenlévők új 
hangokat hallottak, olya-
nokat, amik bizony kelleme-
sen hatottak. Sokak szerint 
történelmi hozzászólás volt 
a kolóniai életünkhöz.  

Aláírásra került a Mind-
szentynum és a budapesti 
Balassi Intézet között 
kötött egyezmény, amely 
által előbbi besorakozik 
a Társintézmények közé 
a magyar kultúra külföl-
dön való terjesztésére.
 Dr. Martonyi a maratoni 

nap legvégén még ked-
vesen beleegyezett egy 
rövid interjúba olvasóink 
részére, amelyben össze-
foglalta az ott elmondottakat is, így az értékes gondolatok 
írásban is rögzítődhetnek.
Beszélgetés a magyar külügyminiszterrel
Dr. Martonyi: Az elmúlt 20-22 év alatt fokozatosan 

ébredtünk rá otthon arra, hogy a világmagyarság, a 
diaszpóra milyen hatalmas erőforrást jelent mindany-
nyiunk számára. És ez nem elsősorban gazdasági, anyagi 
erőforrás, még csak nem is elsősorban kulturális - bár az 
is -, hanem egy lelki, spirituális erőforrás, ami nekünk 
magyaroknak egy egész különleges lehetőséget jelent. 
Antall József mondta annakidején azt, hogy lélekben-
érzésben 15 millió miniszterelnökének tekinti magát, és 
ezt fokozatosan értettük meg, hogy ez a mondat milyen 
fontos! Én több mint 20 éve járom a világot, és nagyon 
sok magyar közösséggel találkoztam Ausztráliától Ka-
nadáig, Dél-Amerikától az Egyesült Államokig, de én is 
fokozatosan jöttem csak arra rá, hogy milyen hihetetlen 
lehetőség ez a mi számunkra. 
AMH: Most megváltozott az elnevezésünk, ugye?
- Az utóbbi időben nem úgy mondjuk, hogy határon túli 

magyarok, hanem úgy, hogy határon kívüli magyarok, 
értve alatta a világ magyarságának az egészét. Hogy ez 
milyen fontos dolog, arra mi valójában csak az elmúlt 
5-6 hónapban jöttünk rá…
AMH: Miért?
- Mert bajban ismerszik meg az ember, bajban ismerszik 

meg a barát, és most, amikor az országot érték ezek a 
méltatlan támadások és a rágalmak, akkor értettük meg, 
hogy milyen fontos az a támogatás - lelki, de hát poli-
tikai támogatás is -, amit mi a világon élő magyarságtól 
kapunk. Ezért a támogatásért, ezért a segítségért az argen-
tínai magyar közösségnek is köszönetet mondok. Mi ezt 
nagyon nagyra értékeljük és nagyon fontosnak tartjuk, 
mert a legnehezebb pillanatban jött a legjobb helyről a 
segítség. A jövőre nézve is ez különösen fontos nekünk, 
mert az összmagyarságot meg kell tartani. 
AMH: Hogyan? 
- Mi nagyon hosszú ideig azt mondtuk, hogy az tartozik 

a magyar nemzethez, aki beszéli a magyar nyelvet, tehát, 
Széchenyivel: nyelvében él a nemzet. Most már jó néhány 
éve azt mondjuk, hogy persze, a nyelv nagyon fontos, és 
lényeges, hogy segítsük a fiatalabb generációkat is abban, 
hogy megtanuljanak magyarul. De azt nem mondjuk, 
hogy csak az tartozhat a magyar nemzethez, aki beszéli 
a magyar nyelvet. Ma már a világ különböző országaiban 
élnek magyar identitású emberek, akik lelkükben-szí-
vükben magyarok de mégsem tudnak, vagy nem tudnak 

A TARTALOMBÓL:

MARTONYI JÁNOS MAGYAR KÜLÜGYMINISZTER
TALÁLKOZIK A MAGYAR KOLÓNIÁVAL

Képanyag Jakab                                      Folyt. a 2. oldalon 

Vesszen Trianon 
(1920. június 4)

A világnak szívében 
Kárpátok ölében 

Ott ahol, a sólyom messze száll, 
Ahol a folyók összeérnek 
És a pusztában a szélnek

Csak a hegyek mondják azt, hogy: végre állj!
Látod, ez az én hazám… 

Semmiért oda nem adnám!
(Köszönet Vass Gyöngyi)

Prohászka Ottokár 
egyetlen verse (1895)

Kő az úton
Gondolod, kerül életed útjába 
Egyetlen gátló kő is hiába? 

Lehet otromba, lehet kicsike, 
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged, 
S lohassza kedved, merészséged. 

Jóságos kéz utadba azért tette, 
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el 
Beszélgetni róla Isteneddel. 

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet 
Küld azzal az akadállyal neked.
S ha lelked Istennel találkozott, 

Utadban minden kő áldást hozott.
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Áder János 
(53, jogász, 
politikus) volt 
Fidesz elnök, 
EP képviselőt 
a rendszer-
váltás óta 
5. államfőnek 
választotta 
meg a parlament 
május 2-án titkos szavazásban 262 igen-
nel. Megbízatása 5 évre, azaz 2017-ig 
szól. Orbán Viktor olyan elnököt kívánt 
az ország élére, aki a magáénak érzi az új 
alaptörvényt és a köré felépült új alkot-
mányos rendszert, ennek konszolidáció-
jára, és aki biztonságot és kiszámítha-
tóságot tud nyújtani Magyarországnak. 
- Zavartalan elnökséget kívánunk neki!

 (l. továbbá 7.o.) 

MARTONYI JÁNOS MAGYAR KÜLÜGYMINISZTER...                                                                  Folyt. az 1. oldalról

jól magyarul: ezeket is be kell fogadni, ki kell nyitni ezt 
a nemzetfogalmat. Más dolog persze, hogy ahhoz, hogy 
valaki ezt a magyar érzést megtartsa, talán segít, ha a 
magyar költészetet is tudja olvasni, de marad a lényeg: 
hogy szívében-lelkében magyarnak érzi magát.
AMH: Néhány szót a Magyarországot ért ádáz 

nemzetközi támadásokról. Ez azért alábbhagyott 
most, nem?
- Valamennyire enyhültek, de ne higgyük, hogy vége 

van! Az a sajátos hatás érvényesült, hogy a támadások 
elértek egy olyan mértéket, ahol már nyilvánvalóvá vált, 
hogy itt valami nincs rendben… Az emberek a kormá-
nyukat általában bírálják, és az jól is van így. Sokszor 
igazuk van, sokszor pedig nem. De akkor, amikor ezek 
a támadások megjelentek, egyszer csak mindenki meg-
érezte, hogy itt valami egész másról van szó. Itt már a 
Hazámat, az én országomat, az én nemzetemet, az én 
közösségemet gyalázzák! Ez már kilépett a politika 
köréből. Nagyon sokan éreztük úgy, hogy ezt azért nem 
tudjuk elviselni. Mert amikor az alapvető elkötelezett-
ségünket - mondjuk a demokrácia, jogállamiság, az em-
beri jogok - vonják kétségbe, ezt nem tudjuk elfogadni. 
Egy ilyen hatalmas törvényalkotási lázban, mint zajlott, 
néhány magyar törvény nem sikerült a legjobban, vagy 
bizonyos törvényekben előfordulhatnak hibák, tévedé-
sek - ezt el tudom fogadni. Akár még politikai hibák is! 
Viszont más, teljesen más dolog, ha azt állítják, hogy 
Magyarországon diktatúra van... 
AMH: Túllőttek a célon?
- Átcsordult a dolog! Nagyon sokan az egész világon 

megérezték, hogy azért ez mégis túlzás. Ez az egyik 
érdekes hatás. A másik dolog meg hát az, hogy végső 
soron ezeket a vitáinkat is fokozatosan rendezzük. Ki-
derült, hogy tulajdonképpen nem olyan óriási jelentősé-
gű dolgokról van szó, vannak technikai vagy kevésbé 
technikai kérdések, ezeket meg tudjuk oldani. Másrészt 
itt vannak értékbéli különbségek. Európában nagyon sok 
embernek, sok politikai erőnek nem tetszik az, hogy az 
alkotmány preambuluma hivatkozik a kereszténységre, 
netán horribile dictu még az Isten szó is szerepel! Igaz, 
csak a himnusz első soraként van jelen… Egyébként ezt 
a himnuszt még az 50-es években is énekelte mindenki, 
nem okozott különösebb gondot az Isten szó még a 
kommunista diktatúra idején sem! 
AMH: Istent ugyan kis i-vel írták…
- Igen, de meghagyták a himnuszt még a Rákosi idejé-

ben is. Meg az sem tetszik, hogy a házasságot egy férfi 
és egy nő szövetségének tekinti az alaptörvény. Ezeken a 
pontokon továbbra sem lesz egyetértés, mert van, akinek 
ez nem tetszik. A másik fájó pont meg kétségtelenül az, 
hogy bizonyos gazdasági érdekeket is sértettünk 
AMH: Főleg, nem? Főleg!
- Igen. Hogy melyiknek volt nagyobb a súlya, azt most 

nehéz eldönteni. Mindenesetre a gazdasági érdeksé-
relmek is szerepet játszottak. Ezek most már nagyjából 
igazságosan rendeződnek: hogy a bankadó volt annak 
idején a nagy szenzáció, amit most már tizenegyvalahány 
európai ország bevezetett, nagyon sok más országban a 
külön adókat is alkalmazzák különböző formákban… 
Ezt is, szerintem, lassan-lassan lehet rendezni. Igazából 
kifelé megyünk ebből a dologból, de azért ne higgyük 
azt, hogy vége…
AMH: Szóljon Magyarország gondjairól!
- Nagyon komoly gondjaink is vannak. Ott van rögtön 

a demográfiai helyzet, a népességfogyás; már keveseb-
ben vagyunk, mint 10 millióan! Talán kicsit javult most 
a helyzet az 1. negyedévben. Továbbra is el vagyunk 
adósodva, államként, kormányként, háztartásokként is, 
vállalatonként. Ez a hatalmas adóssághegy nyomja az 
országot, amit lassan-lassan majd csökkenteni kell. Nem 

könnyű! Magyarországon nagyon nagy a szegénység, 
nem jó, hogy nőnek a társadalmi különbségek, komoly 
gond a társadalmi felzárkózás. Sokan ezt azonosítják a 
roma-cigány kérdéssel. Ez persze nem csak az. Magyar-
országon nagyon sok szegény ember él, akik lehet, hogy 
cigányok, de az is lehet, hogy nem azok. Ez se olyan 
egyszerű dolog. 
AMH: Tulajdonképpen pontosabban miért jöttek 

ide?
- Mi most elhatároztuk, hogy nyitunk a világ felé. Kissé 

patetikusan ezt úgy nevezzük, hogy „globális nyitás”. 
Valóban azt jelenti, hogy miután eddig alapvetően 
Európával foglalkoztunk, az Atlanti rendszeren belül 
voltunk, most úgy gondoljuk, hogy kicsit ki kell ebből 
lépni. Sokan mondják, hogy „nyitás keletre”! Ez igaz, 
mert keletre is nyitunk. Én mindig próbálom aláhúzni, 
hogy ez nem csak kelet, ez dél is, sőt nyugat is - és ha 
nyugatról beszélünk, akkor itt vagyok Latin-Amerikánál. 
Latin-Amerikát is elhanyagoltuk az elmúlt másfél-két 
évtizedben. Persze változtak a körülmények, átalakult az 
egész magyar gazdasági élet, hagyományos kapcsolatok 
meglazultak. Most úgy látjuk, hogy itt az ideje, hogy 
Latin-Amerikával szorosabb kapcsolatokat építsünk, de 
Magyarország egy viszonylag kis ország, tehát nem tud 
a földkerekség minden országával azonos intenzitású 
kapcsolatokat kiépíteni. Szelektívnek kell lenni, el kell 
dönteni, hogy mely országok a fontosak.
AMH: Milyen alapon döntik ezt el? 
- Több szempont van. Van a történelem, vannak ha-

gyományos gazdasági kapcsolatok, de van még valami 
nagyon lényeges, talán ez a legfontosabb: hogy me-
lyik országban működik életképes, dinamikus magyar 
közösség? Hol van olyan magyar diaszpóra, amelyiknek 
a segítségével egy adott ország kultúrájával, gazdasá-
gával, tudományával szorosabb kapcsolatokat tudunk 
kiépíteni. 
AMH: És ez új szempont.
- Talán nem fogalmaztuk meg ilyen markánsan, de azt 

hiszem ez a szempont úgy látensen mindig megvolt. 
Most világos, hogy pl. Argentína egy ilyen ország, ahol 
hála Istennek még mindig működik egy erős magyar 
közösség. Itt is ugye ugyanazok a gondok fölmerülnek, 
mint máshol is, de azért itt van egy nagyon erős jelenlé-
tünk, és erre szerintem építeni kell. Többek között ezért 
is jöttem ide és innen Brazíliába, mert jelenleg ennyire 
futja. Ez a két legfontosabb ország gazdasági meg minden 
szempontból, kulturális szempontból is! Argentínában 
különleges kulturális értékek is vannak, tehát ez még 
egy többletelem. 
AMH: Hogyan gondolják a közösségekkel való kap-

csolatok kiépítését?
- Tervbe vettünk egy nagy, átfogó ösztöndíjprogramot, 

aminek lesz egy olyan része, hogy a határon kívüli ma-
gyaroknak gyermekeit, unokáit próbáljuk Magyarorszá-
gon tanulási lehetőséghez juttatni, akár egyetem, lehet 
egy posztgraduális képzés, vagy bármilyen más forma.
AMH: Ez Magyarországon lenne?
- Magyarországon szeretnénk megvalósítani egy ilyen 

ösztöndíjprogramot az egész világ felé. Ennek lenne egy 
speciális magyar szegmense, amely alapvetően a világon 
élő magyarok gyerekeinek vagy unokáinak szólna.
AMH: És ez más, mint a Balassi Intézet?
- A Balassi ennek része lesz, de itt arról van szó, hogy 

olyan ösztöndíjakat kell adni, mégpedig jelentős szám-
ban, amelyek által a világban élő magyar fiatalok magyar 
egyetemeken diplomát szereznek. Bármilyen diplomát, 
egyszerűen bevonni őket egy ilyen ösztöndíjprogram-
ba.
AMH: És a cél az, hogy aztán ott maradjanak?
- Nem, a cél az, hogy utána odamennek, ahova akarnak 

- persze otthon is maradhatnak, az természetes! Annál is 
inkább, mivel most van ennek egy új vonulata: nevezete-
sen az állampolgárság! Sok külföldön élő magyar eddig 
is állampolgár volt, kivéve azokat, akiknek a felmenőik 
elcsatolt területről származnak: ki voltak zárva. Tehát 
jogi szempontból is növekszik így a magyar közösség. 
Az ösztöndíj ennek egy része. Lényeg, hogy ki kell találni 
azokat a technikákat, azokat a programokat, amelyeken 
keresztül ezek a szép elvek megvalósulnak. Vagyis, hogy 
összetartozunk, hogy van egy összmagyarság, van egy 
határon kívüli magyarság, amelyiket meg kell őrizni, 
amelyik egy óriási tárháza az energiának, a szellemi 
képességeknek, a gazdasági erőnek… Hogy lehet átfordí-
tani ezeket a jelszavakat valósággá? Kellenek projektek, 
kellenek ötletek, kellenek programok, sok minden kell!
AMH: Miniszter úr szerint hogyan kapcsolódunk 

mi ebbe be?
- Azt tudom, hogy ez itt a világ egyik legerősebb kö-

zössége a magyar közösségek között -- 
AMH: Hát nem, mert kevesen vagyunk! De hadd 

kérdezzem, mi az, amit elvárnak a magyar kolóniától 
Magyarországon? 
- Mi nem elvárunk. Mi megköszönjük a támogatást és 

amiről az előbb beszéltem: ez egy kölcsönös dolog, ez 
egy kétirányú utca. 
AMH: Most már igen. 
- Egymás erőforrásaira kell támaszkodni, ez a lényeg. 

Hogyha megvan a lelki és az identitásbeli kapcsolat és 
ez erősödik (pl. az állampolgárság is erősít!), akkor ez 
hasznára van mind az anyaországiaknak, mind a világbe-
li magyar közösségeknek. A kapcsolatrendszer már ön-
magában véve egy előny, erőforrás, tartalék. Elsősorban 
lelkileg, de adott esetben ez átfordítható konkrétumokra: 
gazdaság, kereskedelem, befektetések. A rendszerválto-
zás idején volt egy olyan illúzió, hogy hát ott van ez a 
sok-sok külföldön élő magyar Németországban, Ame-
rikában, mindenütt, majd ezek hazajönnek, vagy ha nem 
is jönnek, de hazahozzák a pénzüket, és akkor majd ez 
egy nagy föllendítő erő lesz. Hát igazából kevesen jöttek 
haza. Ami nagyjából érthető, hiszen az emberek gyöke-
ret vertek, gyerekeik, unokáik születtek, nem lehetett 
várni, hogy ők most nagy tömegben hazatérjenek. Nem 
is tudtuk volna elhelyezni…
AMH: És most már más a helyzet?
- Szerintem ezen túl vagyunk. Itt a lényeg az, hogy 

meglegyen egy olyan üzenet mindenki számára: hogy 
egymásnak tudunk segíteni! De ahhoz össze kell tartani 
a közösséget. Meg kell oldani, hogy a közösség együtt 
maradjon! Ha nem a nyelvében, akkor valamilyenféle o-
lyan spirituális közösségben, ami összekapcsolja őket. 
AMH: Tehát ez most Magyarország új politikája?
- Igen. Idetartozik a globális nyitás, ami azt jelenti, hogy 

Latin-Amerika felé is nyitni akarunk. Itt nagyon erős, 
hagyományos kapcsolataink voltak és lennének most is, 
de ezek az elmúlt években eléggé gyérré váltak. Azért 
jöttem most ide többek között, mert úgy hisszük, hogy 
Latin-Amerikával sokkal erősebb kapcsolatokat kell 
tartanunk. És itt jön be aztán a magyar közösség! Az 
nekünk ebben segíteni fog!
AMH: Sajnos nem vagyunk elég tehetősek…
- Itt nem arról van szó. Tehetőség az nem számít ilyen 

szempontból. Itt az számít, hogy benne vannak az élet-
ben, van egy kapcsolatrendszer, tehát sokkal könnyebb 
adott esetben kiépíteni pl. bővebb kulturális kapcsolatot, 
vagy különböző csereprogramokat szervezni. Lényeg 
az, hogy itt azért vannak olyan emberek, akikhez rögtön 
tudunk fordulni - kölcsönösen! Úgy érzem, hogy ez a 
diaszpórának a fő tőkéje - pénztől függetlenül. 
AMH: Köszönöm a beszélgetést!

Lejegyezte, összefoglalta és szerkesztette HKZS - (l. továbbá 7.o.)

Fotó Tuba Zoltán

A hivatalos argentínai látogatáson tar-
tózkodó Martonyi János a magyar-argentin 
kétoldalú diplomáciai megbeszéléseket meg-
előzően a dél-amerikai ország magyarságá-
nak képviselőivel találkozott: megemléke-
zett Mindszenty Józsefről, jelen volt egy 
ünnepélyes állampolgársági eskütételen, 
továbbá kitüntetést adott át az Argentínai 
Magyar Hírlap főszerkesztőjének - olvasható 
a Külügyminisztérium közleményében.

A miniszter a latin-amerikai magyarság 
identitásának megőrzésében végzett áldo-
zatos tevékenysége, valamint lapkiadói- és 
szerkesztői munkássága elismeréseként át-
adta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét 
Haynalné Kesserű Zsuzsannának, az Ar-
gentínai Magyar Hírlap főszerkesztőjének. 

Szarka Gábor a honosi-
tásokat kezelő konzul volt 
nálunk ideiglenesen az év 
elején. Most a csíkszeredai 
Főkonzulátuson dolgozik, 
onnan ír kedvesen: 
Kedves Zsuzsánna!

A hírekből értesültünk róla, 
hogy Martonyi János külügy-
miniszter úr magas rangú ál-
lami kitüntetést adott át részed-
re. Engedd meg, hogy szívből 
gratuláljunk ez alkalomból! 

A Hírlapot távozásunk óta is 
rendszeresen olvasgatjuk az 
interneten.

Sok szeretettel üdvözöljük 
ottani ismerőseinket, az argen-
tínai magyarokat!

Gábor és Gyöngyi

Hivatalos közlemény:
Martonyi János argentínai magyarokkal találkozott

A lap napjainkban Latin-Amerika egyetlen 
rendszeresen megjelenő magyar nyelvű 
sajtóterméke, híreit nem csak az argentínai 
magyarok, hanem más latin-amerikai közös-
ségek is olvassák.

(MTI/OS-fidesz.hu)                     (l. továbbá 7.o.)

Fotó Jakab
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Szerk.megj.: Nyírő József igen kedvelt író 
volt az emigrációs életben. A HKK könyvtár 

kimutatása szerint a Ro-
mániában és Magyaror-
szágon betiltott valamint az 
emigrációban született mű-
veit gyakran kérték ki az 
olvasók a kölcsönkönyvtár-
ból. Hálás szívvel vesszük, 
hogy vágya végre teljesült: 
immár szülőföldjén nyugod-
hat!                (l. SP 2.o.)

Nyírő József (1889-1953) 
hamvainak hazatérése: 
Idén Nagyszerdán Buda-

pestre érkeztek Madridból Nyírő József 
erdélyi író földi maradványai. Innen a 
csíksomlyói zarándokvonattal vitték a 
fehér fémkoporsót Erdélybe, és Pünkösd 
vasárnapján - az író szellemi végrendele-
te szerint - Székelyudvarhelyen helyezték 
örök nyugalomra.

HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE
Kölcsönkönyv- és Levéltár

A HUNGÁRIA EGYESÜLET  2012. MÁJUSI KÖZGYŰLÉSÉRE 
beadott ÉVI JELENTÉS (2011. január 1 - 2011. december 31)

Az 1976-ban alapított Hungária Könyv-
barátok Köre tavaly nem nyújtott be jelen-
tést. Mint az előző évek, 2011 is az átrende-
zés és rendrakás jegyében telt el. Emellett 
a bejött könyvek szortírozása, sorozatok és 
folyóiratok rendezése és az irattár bővítése 
foglalta le időnket.

A 2010 májusában lezajlott LAMOSZSZ 
találkozón Dr. Szili Katalin volt Ország-
ház elnök és kísérete kifejezett érdeklődést 
mutatott a HKK állománya és problémái 
iránt. E téren segítséget ígért, mivel fölmérte 
ennek a könyv- és levéltárnak az összma-
gyarságot érintő fontosságát. Időközben 
alulírott több irányban különböző lépéseket 
kezdeményezett. Remélhetőleg lesz újdon-
ság a közeljövőben.

*
Tény, hogy a HKK továbbra is szükséges 

közszolgálatokat végez. Néhány kiragadott 
példa:
- 2011. februárban a Torre de Babel Marta 
Minujin Buenos Aires városi programjához 
kisegítettük a magyar nagykövetséget 580 
duplumpéldánnyal.
- Márciusban 8 db. Károlyi Bibliát küldtünk 
a magyarországi Palánta Gyermekszolgálat-
nak. A szállítást Zaháék vállalták.
- Follmann Jenő Brazíliából jött, kért és 
vitt munkájához szükséges néprajzi anya-
gokat.
- Áprilisban 20 kg könyvduplumunk ment 
Erdélybe, Kerekes Ági és Vass Gyöngyi 
által szállítva. 
- Májusban fontos Liszt disszertációra tud-
tuk ellátni spanyolnyelvű anyaggal a meg-
bízott tézisíró doktorandust.
- Kádár-Lynn Katalin USA-i kutató kért és 
kapott levéltári anyagot Eckhardt Tiborról.

Saáry Éva (Lugano):

VILÁG VÉGE?
Egyik kedves ol-

vasóm a magyar-
ság és a világ dol-
gaival foglalkozó 
fejtegetéseimet 
„elmélkedések-

nek” nevezi. Igaza is van, mert a ma-
gam örömére vetek papírra mindent, s 
elsősorban önmagam számára próbálom 
tisztázni a jelenségek okait, jelentőségét 
és a várható következményeket. Csak 
később gondolok arra, hogy másokkal is 
megosszam kínzó kétségeimet.

Több mint fél évszázada élek nyugaton, 
s a hazai híresztelésekkel ellentétben so-
hasem tapasztaltam, hogy az itt élő em-
berek nem szeretnék a magyarokat, ellen-
érzésekkel viseltetnének irántuk, sőt az 
1956-os forradalom glóriája, úgy látom, 
örök időkre a fejük felett ragyog.

Mi hát az oka annak, hogy az utóbbi 
időkben hazám és népem, minden ko-
molyabb indíték nélkül, az elszabadult 
indulatok kereszttüzébe került? Persze, 
nem az esetleg elbolondított egyszerű 
polgárokról beszélek, hanem a sajtóról, 
amelynek egyes képviselőit a híres olasz 
újságíró, Indro Montanelli „máglyára” 
küldte volna, „mint a régi szép időkben 
az eretnekeket”, mert a média sajnos erő-
sen befolyásolható és megvesztegethető. 
Annak kedvez, akitől nagyobb hasznot 
remél.

Ki hát a felelős a mai eldurvult hang-
nemért?

*
Engedtessék meg nekem, hogy (ter-

mészettudományos elme lévén), egy 
kis kitérővel az állatokra hivatkozzam, 
amelyekről tudvalevő, hogy logikusan 
viselkednek, feltétlen kedvelik a rendet, és 
sohasem piszkítanának a saját fészkükbe. 
Bele is pusztulnak, ha erre kényszerülnek, 
miként az az én szegény kis zalai borzom-
mal történt, amit zárt ketrecben akartunk 
Budapestre szállítani.

Nos, ez a tisztasági igény az emberek egy 
részének nem sajátja. Némelyek rosszab-
bak az állatoknál, mert - s itt visszatérek 
eredeti okfejtésemhez -, a magyarellenes 
támadások fő sugalmazói és elkövetői ho-
nunkból származó írók, publicisták (vagy 
magukat azoknak nevező) gyűlölködő 
egyének, írásaikat külhonba küldözgető 

hazaárulók. Mert hát mit is gondoljunk 
olyanokról, akik „szemét nép szemét kor-
mányáról” beszélnek, vagy honfitársaikat 
éppen a pocsolyában dagonyázó disznók-
hoz hasonlítják?

A külföldiek közül pedig kik és miért 
tajtékoznak ellenünk? Elsősorban a pénz-
ügyi hatalmasságok, akik nem tűrik el, 
hogy szabadulni szeretnénk a pórázukról. 
Aztán a kereszténység és a nemzethez 
tartozás ádáz ellenségei, akik egységes, 
neoliberális masszává akarják gyúrni az 
egész emberiséget, botorul nem látva, 
hogy már az ő eszméik is a darálóban 
vannak. Szívóskodásukat az „őszi légy” 
utolsó csípéseihez lehet hasonlítani.

*
A színes áradat hamarosam el fogja 

mosni a fehér ember civilizációját és kul-
túráját. Nem lenne okosabb a marakodás 
helyett megbékélni, összefogni és próbálni 
menteni, ami még menthető? Hát igen, 
belátom, ez haszontalan és hatástalan 
elmélkedés. Úgy is mondhatnám, „falra 
hányt borsó”.

A maják számításai szerint, a „világ 
vége” közeledik, vagy legalábbis vala-
mi nagy fordulat várható ez év végén, 
fizikai és morális értelemben egyaránt. 
Erre persze sokan csak legyintenek, hogy 
„gyerekes hiedelem”. Több ízben elter-
jedtek már ilyen jóslatok, bár azok nem 
kozmikus számításokon alapultak, hanem 
kerek évszámokhoz (1000, 2000), vagy 
váratlan égi jelekhez (napfogyatkozás, 
holdfogyatkozás, üstökösök megjelené-
se) kötődtek.

Természetesen, én sem tudok semmi 
biztosat, illetve a „világ végének” jöttét 
mindnyájunk által jól megfigyelhető je-
lenségek folyományaként látom közeled-
ni: iszonyatos népszaporulat és sokasodó 
népvándorlások, kegyetlen faji és vallási 
háborúk, terrorcselekmények, növekvő 
energia-, víz- és élelmiszerhiány, a termé-
szetszennyeződés és klímaváltozás pokol-
gépének megállíthatatlan ketyegése… 

Mindezekkel a dolgokkal aligha fog tud-
ni megbirkózni hosszabb távon az embe-
riség. (Az űrkutatásra áldozott milliárdok 
is kidobott pénznek bizonyultak.)

A végkonklúziót ismét csak Madáchtól 
veszem:
„Győz a hazugság - a föld elveszett”.

Szabó Anna:

Új receptet ír az IMF
Mégsem lehet ugyanazt a kényszer-

zubbonyt húzni minden államra - erre 
jött rá május elején az Európai Unió és a 
Nemzetközi Valutaalap. A hazánkon pa-
tikamérlegen kiszámított deficitet számon 
kérő Olli Rehn pénzügyi biztos pl. addig 
a felismerésig is eljutott, hogy „az uniós 
költségvetési szabályok még sincsenek 
kőbe vésve, és az Európai Bizottság jelen-
tős teret engedhet a mérlegelésnek.” Sőt, 
álláspontja szerint a szabályok tagorszá-
gonként megengedik a különbségtételt. 

Örömmel halljuk, hogy Brüsszelben 
árnyalják a képet, és már nem attól vár-
ják a gazdasági csodát, hogy mindenki 
ugyanazt a sémát követve halad a meg-
szorítások útján. Másrészről érthetjük 
mindezt úgy is, hogy ezek szerint mégis-
csak lehetnek egyenlő és egyenlőbb tag-
államok, ha ezt az unió úgy ítéli? És ha 
igen, akkor mi miért mindig az első csa-
pathoz tartozunk? Nem úgy, mint például 
az éltanulónak elkönyvelt - szocialista 
vezetésű - Románia, ahol a valutaalap teg-
nap lazított a gyeplőn: beleegyezett a közal-
kalmazottak béremelésébe és némi nyug-
díjkorrekcióba. 

A francia és görög választási eredmé-
nyek valószínűleg kijózanítóan hatottak az 
IMF-re is. Christine Lagarde vezérigaz-
gató már kedden arról értekezett a zürichi 
egyetemen, hogy „nem kell mindenáron 
betartani a költségvetési hiánycélt”, mert 
károkat okozhat a gazdaságban. Azt is 
hozzátette, hogy „a legfontosabb a hely-
zetnek megfelelő ritmus megtalálása, 
amely minden ország esetében más és 
más”. Nocsak. Pálfordulás ez a javából.

Ezek szerint van élet az ortodox gazda-
ságpolitikán túl is? És mégsem minden-
hol válik be ugyanaz a recept?

Ma már nemcsak arról van szó, hogy 
Európa megelégelte a megszorításokat, 
hanem jóval inkább arról, hogy világosan 
látható: zsákutcába vezetett az egysíkú gaz-
daságfilozófia. Öt évvel a válság begyű-
rűzése után az uniós tagállamok jó része 

még mindig nem talált vissza a 2008 előtti 
szinthez. Az átgondolatlan megszorítások 
Európa-szerte magas munkanélküliséget, 
a fiatalok számára kilátástalan jövőt, el-
szegényedést és lassuló gazdasági ütemet 
hoztak. A megszorítások kizárólagosságán 
alapuló ún. ortodox politika pártolóinak 
tábora ma már egyre kisebb.

A kialakult bizalmatlanságban tovább-
ra sem engedett fel a lefagyott banki hite-
lezés, és a pénzintézetek inkább a központi 
bankokban fialtatják pénzüket, mintsem 
a vállalatokhoz helyeznék ki hitelként. 
Euróban mérve ezermilliárdok hiányoz-
nak a gazdaság vérkeringéséből. Lelassul-
tak a beruházások, elakadt a munkahely-
teremtés, a bizalmi indexek lefelé mutat-
nak. Az euróövezet jövőjével kapcsolat-
ban ma szinte bármilyen forgatókönyv 
elképzelhető: az európai pénzügyi paktum 
átszövegezésétől a görög gazdasági és 
társadalmi káosz okozta feszültség ter-
jedéséig, a W alakú válságtól az L alakú, 
vontatott kilábalásig.

A megszorítások politikájának kizá-
rólagossága helyett egyre többen vélik 
úgy, hogy alternatív megoldásokra van 
szükség, ahol már nem a deficit aránya, 
hanem a növekedés serkentése állhat a 
középpontban. És ezt a receptet valóban 
minden országnak saját magának kell 
kitalálnia. Még az is lehet, hogy ez a fel-
ismerés megkönnyítheti Magyarország 
dolgát az IMF/EU-egyezkedés során. Mert 
a fordulópont nálunk több tekintetben 
is bekövetkezett: az állam és a lakosság 
adóssága már nem nő, hanem csökken, 
a deficit nálunk tavaly az uniós átlag fele 
volt, és a gazdaság idén jó eséllyel elkerüli 
a recessziót.

Jó lenne, ha Brüsszel nemcsak azt az 
egy szempontot érvényesítené velünk 
szemben, hogy a multikat sújtó válság-
adókat minél hamarabb hárítsa át a kor-
mány a lakosságra, hanem kissé árnyalná a 
képet, és megnézné a társadalom eddig tett 
erőfeszítéseit is.                    (mno 12.5.10)

- Júniusban Wagner Sándor vitt longplay 
lemezeket cigánybanda zenével és áttette 
ezeket CD-re számunkra is.
- Az ittlévő öttusásokat Grabner Bandi meg-
ajándékozta 2 db. Yves de Daruvár Trianon 
könyvvel. 
- Újból meglehetős sikerrel megszerveztük a 
„turkálóasztalokat” a decemberi karácsonyi 
vásárra állományunk duplum-példányaival, 
ingyenes elvivésre. 
- stb., stb.

Fontos mindezt megemlíteni azért, mert az 
olvasók folyamatos elmaradása (kihalása, 
elöregedése) folytán a kikölcsönzött köny-
vek száma csupán 39 db. volt.

A levéltár növekszik értékes adományok, 
hagyatékok bejövetelével: vitéz Endre Zsig-
mond, Vitézi Rend / Szent István Kör, Hor-
váth Juci, Nt. Szabó Imre hagyaték.

Az év folyamán 2 új tag iratkozott be.
Eladtunk máshol nem beszerezhető szó-

tárt, könyvet, térképet. 
Tartunk szakácskönyvet és nyelvtanköny-

vet is.
Családkutatási és nyelvtanulási érdeklő-

dőket sikeresen elirányítottunk. 
Továbbra is folyik a főleg kutatóktól szár-

mazó informálódás az Internet világhálón 
keresztül. A levelezést alulírott végzi.

*
Az állandóan bedolgozó munkatársak 

továbbra is Kádárné Bonta Anikó, valamint 
Haynal Alajos és alkalmanként Schirl Klári. 
Köszönet jár nekik!

Haynalné Kesserű Zsuzsánna, s.k.
alapító, könyvtárfelelős
haynal@fibertel.com.ar

Buenos Aires, 2012. április 3.

Történelem:
SZOLNOK

1944. június 2-án az amerikai légierő 130 
bombázója 870 nagyméretű rombolóbom-
bát dobott le a szolnoki pályaudvarra és 
a környező városrészekre. A támadás 
következtében 1272 ember, köztük 42 
vasutas halt meg.
Forrás: Hadak útján (1997. július-augusztus)

...GYORSPOSTA...
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A S ã o  P a u l ó - i 
közösségnek a Ma-
gyar Háza kultúrprog-
ramokat, előadásokat 

szervez, vendégelőadókat hív meg, stb., 
és a legrégebbi intézmény, a Brazíliai 
Magyar Segélyegylet látja el a szociális 
munkát, mint pl. a Balázs Péter Idősek 
Otthonának vezetését.

Ez az otthon valaha egy magyar klub 
volt, és azelőtt egy magyar iskola az első 
emigráns gyerekeknek. A jogi helyzetét 
mindig is figyelembe vették. A munka ma, 
a 2005-ben kiadott, „Idősek Otthoná”-ra 
vonatkozó brazil határozat rendelkezései 
szerint folyik. 2012-ben csak két állami 
ellenőrzés történt. 

A Balázs Péter Idősek Otthon (régi ne-
vén „Szeretetház”) Igazgatósága évente 
legalább egyszer számol be a magyar kö-
zösségnek, ill. a Segélyegylet tagjainak 
az Otthon munkájáról és életéről. Ez a be-
számoló idén 2012. április 23-án zajlott le. 
A beszámolót Bircsákné Ráth Magdolna 
Magi, a Brazíliai Magyar Segélyegylet 
alelnöke és az Otthon megválasztott 
igazgatónője mondta el. A beszámoló 
gondosan és részletesen mindenre kitért, 
ami érdekelte vagy érdekelhette a São 
Pauló-i magyar közösséget:

„A 2011. év kétség kívül legnagyobb 
eseménye az Otthon 50. évfordulója volt. 
Hivatalos megnyitásának a dátuma 1961. 
december 2. Erről t.k. két alkalommal 
emlékeztünk meg: 2011. április 17-én, 
a húsvéti Pirostojás ünnepélyünkön és 
az 55. Magyar Bálon, 2011 szeptembe-
rében. Ez alkalommal megünnepeltük 
mindazokat, akik az elmúlt 50 év alatt 
a Segélyegylet mellett álltak. Ebben az 
évben minden pénzt és erőfeszítést a lif-

tünk beszerelésére vetettünk be: a liftakna 
fúrása, a lift megvétele és beszerelése. 
A munka 2011. márciusban kezdődött 
és a lift felavatása 2011 decemberében 
történt.

A következő nagy munka a járda át-
alakítása volt, hogy a városi víz a föld alatt 
jöjjön be az Otthonba. A munkát a São 
Pauló-i polgármesteri hivatal, prefectura 

végezte.
Az Ot thon 

bentlakóinak 
száma az el-
múlt két év fo-
lyamán:
2010. decem-
ber: 17 lakó;
2011. május: 24 
lakó;
2011. decem-
ber: 20 lakó
2012. április: 27 
lakó. 

Az Otthon szociális teljesítménye: a 
2011-es év alatt 5 ingyenes bentlakót 
tudtunk fogadni. Az erre befolyó pénz 
a Segélyegylet tagsági díjaiból, spon-
tán adományokból, események (mint a 
Pirostojás ünnepély és a Magyar Bál) 
beléptidíjából, befagyasztott ételek ela-
dásából került ki.

Ebben az évben a Spirális Consultoria 
cég (Koszka Árpád tulajdona, aki egy-
aránt a Segélyegyletnek egyik önkéntes 
igazgatója) két kutatást adományozott 
nekünk: az egyik a kliensek véleményét 
próbálta kiértékelni, a második pedig a 
munkavállalók hangulatát kutatta fel.

Ilyen kérdéseket tettek fel a lakók ro-
konainak:

- Mik a vélemények az Otthon veze-
téséről/adminisztrációjáról?
- Milyen a bentlakók egészségi álla-
pota?
- Vendégszeretet és általános kiér-
tékelés?

Az akkori 21 lakóból 20 válaszolt, és 
a válaszok 95%-a pozitív volt.

Az a kérdés, hogy: „Ajánlanád-
e ismerőseidnek a Balázs Péter 
Otthont?”
- 100% igenlő választ kapott. Ezek után
elhatároztuk a Balázs Péter Otthon 
propagálását. 

Egy további kérdőív - a munkavállalók 
között:
- Mennyire megelégedett a munkakö-
rében?
- Milyen a viszonya munkatársaival? 
stb.

A kérdőívet minden alkalmazott meg-
válaszolta. Fontos következtetés: a ke-
mény munka ellenére a viszony a munka-
társakkal, bentlakókkal és rokonságukkal 
jó. Hogy az ellenőrző személyzet és az 
igazgatóság igényes és perfekcionista azt 
eredményezi, hogy a munkacsoportok 
még jobban igyekeznek.

Terveink: Javítani szándékozunk 
-  az öltözéket;
- az orvosi információkat a bentlakók 
egészségi állapotáról;
- azon is, hogy a látogató hozzátartozók 
keveselljék a személyzetet.
- a havi beszámolók rendszerességén; 
- az AVD megfigyelésén minden idős-
nél (visszaesések különös megfigyelése, 
okainak kivizsgálása és javítása);
- árlista helyesbítésén;
- a jogi helyzet és a változó követelmé-
nyek figyelemmel kísérésén. 

A beosztások az Otthonban:
- A Segélyegylet alelnöke és a Balázs 

Péter Idősek Otthonának megválasztott 
igazgatónője: alulírott.
- Beosztottjai, munkatársai: Orvos, fő-

ápolónő, segédápolónő, 5 ápolónő, idő-
sekre specializált ápolónő, élelmiszer 
ellenőr, 2 konyhás, 3 vendéglátó, 4, az 
UNIP egyetemen gyakorlati pszichológiai 
kiképzésben részesült ápolónövendék;
- Önkéntes munka, amit időnként kap az 

Otthon a brazil környezettől: fizioterápia, 
fizioterápista, nutricionista.
- Vallás: 12 magyar katolikus mise (Linka 

Sándor atya), 30 mise (a helybeli Padre 
José Renato), 8 látogatás (Nt. Orlando 
presbiteriánus lelkész).
- A Otthon saját rendezvényei: São Paulo 

város alapításának napja, Karnevál, Vi-
rágvasárnap, Anyák napja, Festa Junina 
(brazil népünnep), Szent Péter és Pál nap-
ja, Nagyszülők napja, Szent István napja, 

Karácsony, Karácsonyi 
vacsora december 24, Szil-
veszter december 31.
- Kövér László, a magyar 

Parlament elnöke, múlt
év október 22-én látogatta 
meg az Otthont.

*
A környék igen nagyra becsüli ezt a 

magyar alapítású Idősek Otthonát és sok 
intézmény ajándékozza meg és látogatja 
meg őket:
- Lapa városrész Fórumjától kaptak nem 
romlandó élelmiszert;
- az Eurofarmától orvosságokat;
- a CCE cégtől 5 számítógépet;
- Santa Maria iskola megjavíttatott 6 
széket és 2 fürdőszéket;
- a Spiralis Consultoria piackutatást és 
munkavállaló kutatást végzett (lásd fent).
- Névtelen jótevőktől: 3 matracot, mikro-
hullámsütőt, 2 jégszekrényt, 1 ruhásszek-
rényt, ápolói felszerelést;
- a kertben álló, szépséges Szent Erzsébet 
szobor kapott egy gránit talpazatot.

Ugyanakkor a találékony vezetőség a 
környékbeli cégekkel is összebarátko-
zott: a Cummins cég eladási és szolgál-
tatási önkéntes csoportja megszerve-
zett a magyar Idősek Otthonának egy 

konyhaművészeti délutánt, és egy japán 
tánccsoport - „kultúrák találkozása” cím-
mel - fellépett az Otthonban. De kaptak 
egy hastánc bemutatót, egy flamenca és 
egy műkedvelő előadást is. Ugyanakkor a 
közeli brazil katolikus parókia bérmálko-
zói és egy Rotary csoport is meglátogatták 
az időseket.

A jelenlegi igazgatóság nem felejtkezik 
meg a marketingről sem. Megjelennek a 
Segélyegylet híradójában, a Havi Érte-
sítőben. Van az Otthonról egy digitális 
fényképalbum. Szerepelnek egy webol-
dalban és Facebookban.

Az a család, amely új bentlakót szerez, 
előnyben részesül. 2011-ben 479 meg-
keresés érkezett és 57 látogató, ebből 9 
új lakó származott.

Vannak tervek a jövőre, ezekből néhány: 
az elektromos berendezés felújítása, az 
udvaron felbuggyanó tiszta forrásvíznek 
felhasználása, a szeméttároló kicsem-
pézése, tető az udvar egy része fölé, 
flekkensütő, a raktár átalakítása...

És örökös tervünk: új és több lakót 
szerezni...”

Ráth Magdolna Judith 
alelnök és az Otthon igazgatója

BRAZÍLIAI HÍRADÓ                    Pillerné Tirczka Éva, São Paulo-i tudósítónktól

Bartusz Réka (Felvidék):
Tenni és cselekedni

Magyarország Brazíliavárosi Nagykövet-
sége közli, hogy március 30-án megérke-
zett São Paulóba László Zsuzsanna, aki 
megkezdte kereskedelmi titkári működését 
a Nagykövetség São Pauló-i Kereskedelmi 
és Konzuli Irodájában. Cím: Rua Barão 
do Triunfo, 88, telefonja: 11-3736-8162. 
Kérjük mindazokat, akik Brazília és 
Magyarország közötti kereskedelemben 
vagy gazdasági együttműködésben ér-
dekeltek, szíveskedjenek László Zsuzsá-
hoz fordulni az Iroda telefonján és az 
escritoriocomercial@hungria.org.br e-
mailen.

Pontosan egy évvel eze-
lőtt került sor Szlovákiában 

a népszámlálásra. Azóta nem szivárgott ki 
semmi, egészen az elmúlt hónapig. 

A felvidéki magyarságra nézve szomo-
rú, sajnálatos, de ennek ellenére nagyon 
fontos eredmény került napvilágra. Az 
elemzők már utaltak rá, hogy lélekszá-
munk csökkenni fog, de erre az eredmény-
re talán sem ők, sem a legpesszimistábbak 
nem számítottak. A 2001-es népszámlá-
láson 520.528 ezren vallották magukat 
magyarnak. 10 év elteltével ez a szám 
62 ezerrel lett kevesebb, így ma 458.467 
ezren vagyunk. Az adatok nyilvánosságra 
hozása után rögtön megkezdődtek a fejte-
getések, véleménynyilvánítások. 

Berényi József, az MKP (Magyar Koa-
líció Pártja) elnöke a magyarság lélek-
számának csökkenéséről ezt nyilatkozta: 
„Rendkívül rosszul volt előkészítve a 
népszámlálás, nagyon sok embernek 
volt az az érzése, hogy az adatok nem 
maradnak névtelenek. Soha nem voltak 
ennyien, akik nem vallották be a nemze-
tiségüket.”

Tényleg ez a három fő oka annak, 
hogy ilyen nagy számban fogyatkoztunk 
meg? Szerintem ezek csak töredékei az 
igazi, már szinte félelmetes okoknak. Ez 
alatt értem az asszimilációt, emigrációt, 
kisebbség ellen irányuló törvényeket, 
botrányokat. Most, hogy már kész bizo-
nyítékot kaptunk róla, nem tudjuk leta-

gadni, eltitkolni, kimagyarázni. Tényként 
kell kezelnünk, hisz feketén-fehéren ott 
áll előttünk. Most már nem szabad ezen 
elmélkednünk-sajnálkoznunk. El kell fo-
gadni, de nem szabad beletörődni! Tenni, 
cselekedni kell ez ellen. De vajon van-e 
elég erőnk, képesek-e vagyunk rá?

Csallóközben (Felvidék egy részét ne-
vezik így) elindult egy ún. „matricás-
mozgalom”, azzal a céllal, hogy magyar, 
ill. magyar-szlovák nyelvű cédulákat, 
röplapokat kihelyezve, kiragasztva hívják 
fel az emberek figyelmét az anyanyelv, 
a magyar nyelv használatára. Hogy a 
kétnyelvű városokban, községekben illő 
volna ill. szükség van magyar nyelvű fel-
iratokkal, táblákkal is ellátni az üzleteket, 
középületeket stb. Nem szégyen, hanem 
jog anyanyelvünk használata! Pozitív 
közeledés, jó elgondolás. Már csak minél 
több embernek kellene erre odafigyelnie 
és élnie a lehetőséggel. Bár ez csak egy 
példa, de úgy gondolom valahol mindig el 
kell kezdeni, és talán ez egy jó kezdet le-
het. Lényeg, hogy nem szabad feladnunk, 
meghátrálnunk.

2021-ben lesz a következő népszámlá-
lás. Addig még nagyon hosszú évek állnak 
előttünk, tele meglepetésekkel, váratlan 
fordulatokkal, eseményekkel. Van tíz 
évünk, hogy a felvidéki magyarság ka-
tasztrófáját megállítsuk, visszafordítsuk! 
Nem hátra kell nézni, hanem előre. A 
jövőbe!

...GYORSPOSTA...
- Két magánszemély pa-

nasszal élt a Beneš-dekrétu-
mokkal szemben az Európai 

Parlament illetékes bizottságánál. Juhász 
Imre (Független Rendészeti Panasztes-
tület elnök, Magyarország) és Hahn-Seidl 
Alida (Hunnia Baráti Kör képviselő, Né-
metország). Pozitív tartalmú ajánlásnak 
minősítette Bagó Zoltán (EP-Fidesz) az 
egykori Csehszlovákiában kiadott Beneš-
dekrétumok ellen az EP petíciós bizottsá-
gához benyújtott előterjesztést, amelyet 
a szakbizottság befogadhatónak nyilvá-
nított, és információkérés kíséretében 
továbbította az Európai Bizottsághoz. 
(Felvidék.ma, mti)
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 Így élünk, éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

Nagyon nehéz mosta-
nában jó hírekkel ked-
veskedni a hűséges olva-
sóimnak. 

A rossz hullám nem 
akar véget érni magyar földön. Április 
hónapban olyan fagy érte a Kárpát-me-
dencét, amire jó, ha egy emberöltő alatt 
akad példa. A síkvidéki gyümölcsösök-
ben százmilliárdos károk keletkeztek. 
Némely helyen egyetlen éjszaka alatt a 
sárga színben virító repcetáblák lebar-
nultak. A fagy erejét mutatja, hogy a jó 
öreg diófák most, május elején kezdenek 
valami életjelet mutatni. Súlyos csapás ez, 
ami ellen semmit se tehetünk, amire nem 
lehet felkészülni. A mezőgazdaságban 
az efféle természeti jelenségekre nincs 
orvosság. 

A természeti csapás téma volt a Tisztelt 
Házban. Igaz, jó egy hét késéssel érkezett 
el odáig a hír! A honi parlamentben zajló 
állapotokról leginkább Petőfi költemé-
nyét, a Faluvégén kurta kocsmá-t lehetne 
idézni. „De a kocsma bezzeg hangos! 
Munkálódik a cimbalmos, A legények 
kurjongatnak, Szinte reng belé az ablak.”

Talán ezek a sorok illenek a mi parla-
mentünkre, ahová a gondok csak csiga-
tempóban jutnak el. Elnézve a parlamenti 
szócsatákat néha az jut az ember eszébe, 
hogy talán valami külföldi közvetítést 
lát. Ilyenkor - bajok idején - elkezdődnek 
a jótékony szónoklatok. Sajnálkozások, 
ötletgyártások a lakosság megsegítésére. 
Minden pártnak egyszerre szívügye lesz 
a lakosság támogatása! Természetesen, 
ilyenkor az ellenzék jár élen az ötletek-
ben…

*
A nagy nekibuzdulás azonban most 

hamar alábbhagyott, mert Schmitt Pál 
helyére kellett egy új köztársasági elnök. 
Valaki, aki pártok felett áll, s reprezen-
tálni tudja az országot. Akit nem lehet 
egykönnyen kikezdeni. Kellőképpen 
képzett. Járatos a politika világában és 
mindezek mellett jó kiállású, aki beszélni 
is tud. Látszólag földhözragadt, már-már 
elnöki pozícióhoz méltatlan gondolatok 
ezek, amiről így, ebben a formában, nem 
szoktak beszélni. A lényeg azonban mégis 
csak itt bujkál. Hazaszeretet, a magyar-
sághoz való ragaszkodás persze nem el-
hanyagolható szempont. De, mint tudjuk, 
nálunk a hazájukat szeretők többnyire idő 
előtt meg szoktak halni, vagy el kellett 
nekik menekülni… 

Így esett a választás Áder Jánosra, 
aki a kormányzópárt tagja. Volt Fidesz 
frakcióvezető és képviselte Magyaror-
szágot az Európai Parlamentben. S ez 
most gondot jelent. Miután a Fidesz 
tagja, ilyetén módon a függetlenséget 
mindig meg lehet majd kérdőjelezni 
döntéseiben. El is kezdődött a fanyalgás, 
az ellene irányuló támadás. Mondván: 
pártkatonát ültetnek a köztársasági el-
nöki székbe.

A szocialisták, LMP-sek bojkottálták 
a szavazást. Azzal indokolva a távolma-
radást, hogy nem asszisztálnak egy eleve 
eldöntött kérdéshez. A kormány kéthar-
mados fölényét ui. valóban nem lehet 
„überelni”. A Jobbikosok, tiszteletben tart-
va a demokrácia szabályait, részt vettek a 
szavazáson, de nemmel szavaztak. Így lett 
Áder János, egykori csornai fiatalember 
köztársasági elnök.

Egy icipicit érdemes még elidőzni, 
pletykálkodni a köztársasági elnöki szék 
körül. Áderről azt tartják, hogy a Fideszen 
belüli ellenzék egyik prominens alakja, 
aki nem rejti el észrevételeit, ha a dolgok 
rossz irányba fordulnak. Némelyek szerint 
azért is lett európai parlamenti képviselő, 
hogy ne akadékoskodjon itthon. Így van-
e, vagy sem - ezt majd az idő eldönti, 
ha az eléje tolt törvényeket alaposabban 
átnézi, és netán nem írja alá a neki nem 
tetszőket… 

A szocialisták viszont rájöttek, hogy 
Schmitt Pál támadásával, majd lemon-
datásával nagy bakot lőttek. Egyrészt 
azért, mert így két évvel kitolták az új 
köztársasági elnök megválasztásának 
lehetőségét, ami ugye már egy új par-
lamenti ciklusra esik. Másrészt Áder 
személyében egy kemény köztársasági 
elnököt kaptak. 

*
S hogy a nagyérdemű közönség ne 

maradjon téma nélkül: Gyurcsány Ferenc 
diplomamunkája is vezető helyen forog 
a közbeszédben, médiában. Mint arról 
előző számunkban beszámoltunk: furcsa 
dolgok derültek ki a volt miniszterelnök 
diplomamunkájáról. Állítólag elveszett. 
Más hírek szerint ellopták! Aztán újabb 
hír: azonos címen írt szakdolgozatot a 
sógora. Ez nyomban megmozgatta az 
újságírók fantáziáját... Méginkább sze-
retnék látni az elveszett szakdolgozatot, 
hogy azt – Schmitt Páléhoz hasonlóan 
– le tudják kontrollálni, összehasonlítani, 
de sehogysem akar előkerülni a már-már 
aranyat is érő diplomamunka… 

Megszólaltak viszont az egykori mi-
niszterelnök hajdani tanárai, akik nem 
emlékeznek rá, hogy felvételizett volna. 
Csak úgy jött… Akadt olyan nyugállo-
mányú tanár, aki viszont arra emlékezett, 
hogy vizsga előtt szóltak a pártbizottság-
ról Gyurcsány Ferenc érdekében. Olyan 
információk is napvilágot láttak, hogy a 
tanári diplomához szükséges gyakorlati 
oktatást sem kellett Gyurcsány Ferencnek 
elvégezni, mert felmentést kapott. Rövidre 
fogva: igazi labirintus ez már, ahonnan 
Ariadné fonalával se lehet kikeveredni. 
Gyurcsány viszont mindent tagad, és min-
denkit perrel fenyeget, aki megkérdőjelezi 
az ő diplomáját. S ezzel egy olyan háború-
ba keveredik, ami sokáig fog tartani és sok 
erőt, sok nyugalmas órát fog megemészte-
ni. Ami - köztünk legyen szólva - nem jön 
rosszul a kormányoldalnak. Gyurcsány 
olyan ballaszttá válik a baloldal számá-
ra, amitől nem tudnak emelkedni. Hogy 
mikor eszmélnek rá erre - ez itt az egyedüli 
kérdés. Minél tovább bábáskodnak Gyur-
csány tisztára mosdatásában, annál inkább 
süllyednek. Aminek az lesz a vége, hogy 
meg kell szabadulni a régi karmestertől. 
No, és ezt az egész sógor, koma, elvtárs, 
haver típusú diplomatémát is le kell zárni, 
mert sok ilyen botcsinálta doktor akad 
errefelé. Hajdanában - húsz évvel ezelőtt 
-, a kommunistáknak volt egy külön 
képzési formája: a Marxista egyetem, amit 
a köznép az ismert amerikai rajzfilmről 
csak Foxi-Maxi néven emlegetett. Ezen 
a Foxi-Maxi ágon sok doktor került a 
magyar közéletbe! Rendszerváltáskor az 
Antall kormány érvénytelenítette ezeket a 
jogosítványokat, de Horn Gyuláék nyom-
ban visszaállították a régi rendet. S így van 
ez azóta is. Úgyhogy ezt a diplomakérdést 
a magyar előkelőség érdekében nagyon 
gyorsan be kell fejezni… Vége is szakad 
hamarosan, mert vannak a magyar köz-
életben olyan témák, amikhez életve-
szélyes hozzányúlni. 

*
Ilyen az ügynökkérdés is. - Már min-

den volt szocialista ország kiteregette 
ezeket a gyászos kartonokat, csak nálunk 
késik a felismerés: a múltat egyszer le 
kell zárni! Beszélni persze lehet ezekről 
a „kényes ügyekről”. A pártállami appa-
rátusban dolgozók kiemelt nyugdíja is 
visszatér, mint a Halley-üstökös, de le is 
kerül a napirendről annak rendje s módja 
szerint. Ezt a csigatempót talán a Mind-
szenty bíboros rehabilitálása érzékelteti a 
legjobban (l. AMH májusi szám). Napnál 
is világosabb volt, mi történt. Mindszenty 
rég halott (1975!), és lám mégis húsz évig 
tartott ügyének megnyugtató lezárása! 

Keserves, majdhogynem szánalmas a 
magyar igazságszolgáltatás állapota. Nem 
véletlen, hogy a kormány megpróbál itt 

rendet teremteni, de mint arról már hírt 
adtunk korábban, a háttérhatalom kezei 
az EU parlamentjében is mozgatják a 
marionettfigurákat. Így történhet meg az, 
hogy igazságszolgáltatás dolgában lassan 
meg se szabad szólalni. Úgy működik az, 
mint egy elszabadult vizeshordó a vihar-
ban hánykolódó hajón. Vannak ügyek 
- mint a Kulcsár ügy -, amelyek már-már 
a történelmi felejtés homályába vesznek! 
Akadnak esetek, amelyek az elévülés 
miatt lekerülnek a napirendről - és a sort 
lehetne folytatni. 

*
Ami igazán aggodalomra ad okot, 

az a közbiztonság állapota. Ez ügyben 
a belügyminiszteren kívül a médiát kell 
kárhoztatni, mert a sajtónak, az elektro-
mos médiának élén kellene járni abban, 
hogy bemutassák a hazai közállapotok 
kritikus pontjait. A bűncselekmények 
bemutatása sarkallóan hat a rendőrségre, 
visszatartó erővel hat a bűnözésre, s némi 
magnyugvást jelent a lakosságnak. Nem 
volna szabad elfeledni, hogy a kétharma-
dos kormányzati győzelemnek a magyar 
közállapotok jobbítására tett ígéret volt 
az igazi záloga! A „két hét alatt rendet 
teszünk” ígéretnek nagyobb ereje volt, 
mint egy pénzbeli ígéretnek! Már a beje-
lentés nyomán tapasztalható volt egy meg-
torpanás a bűnözők világában, de miután 
a szigor csak és kizárólag a közlekedőkre 
szorítkozott, szó szerint beindultak a go-
nosztevők. Az ígéretek sorában arról is 
szó volt, hogy a tyúklopásoknak is utána 
járnak! Hát ehhez képest fejetetejére állt 
a világ. Néhány példát említhetek, mert 
a példákon át világosodik meg igazán a 
valóság. 

A Somogy megyei Büssü községben, 
ahol németországi nyugdíjasok vettek s 
gondosan felújítottak lepusztult házakat, 
távollétük alatt „ismeretlenek” lebontot-
ták azokat, s csak az alapok maradtak 
meg mire a pihenésre vágyó németek 
visszatértek. A helyi lakosok elmondják: 
már nem érdemes baromfit tartani, mert 
mindent ellopnak! A Bács-Kiskun megyei 
Érsekcsanádon szintén „ismeretlenek” 
éjszaka markoló géppel, teherautókkal 
a bevetett kukoricatáblából szedték föl a 
termőtalajt és „ismeretlen” helyre hord-
ták! A rendőrség se nem látott, se nem 
tud semmit! Hogy is tudnának, amikor a 
mi rendőreink nappal a közutakon szedik 
a bírságot, éjszaka pedig az igazak álmát 
alusszák. El is terjedt egy szólás: éjszaka 
el lehet lopni Magyarországot! 

Most, hogy a közúti bírságolás már 
minden képzeletet felülmúlott, nagy nehe-
zen megszólalt a kormányoldali média is, 
jelezve, hogy itt nincs minden rendjén… 
Célozgatnak rá, hogy a mi rendőreink 
talán nem ott vannak, ahol lenni kellene! 
Az ellenzéki média ui. miért szólalna 
meg? Miért reklamálnának az ellenzéki 
képviselők? Különös, hogy a kormány-
oldal nem figyel föl erre a jelenségre. Nem 
látják a fától az erdőt? No persze, amikor 
egy-egy képviselőnek annyi jövedelme 
van, mint egy kisebb falu nyugdíjasai-
nak a járuléka együttvéve, akkor bizony 
nehéz már megérteni azt, mit érez az a 
szerencsétlen, akinek éjszaka kipakolják 
a tyúkólát, elviszik a birkáját, kiszedik 
a krumpliját a földből. Mindezt a honi, 
jobboldali médiának el kellene mondani, 
csakhát nálunk még mindig az a szemlélet 
él, hogy amiről nem beszélünk, az talán 
nincs is! Márpedig ez a lehető legrosszabb 
elmélkedés, amiből keserves lesz ráesz-
mélni a tévedésre. 

De reménykedjünk. Nézzük a dolgokat
vidámabb oldaláról. Vannak ui. halvány 
ígéretek a biztonság javulására, amelyek 
majd reményekre jogosítanak. A kor-
mány támogatja polgárőrségeket, amelyek 
többnyire vidéken alakulnak, s a helyi 
civil lakosságból verbuválódnak. Igazat 
megvallva, úgy állunk ehhez a szervezet-

hez, ahogy Jaroslav Hašek először rajzolta 
meg: Švejk nevű derék katonája állt a 
klozet előtt és már nagyon várakozott, 
mire, végre, odabentről reménykeltő pa-
pírzörgés hallatszott… Hogy mire lesznek 
képesek ezek a polgárőrségek fegyverek 
és jogosítványok nélkül - az bizony nagy 
talány. Egyelőre viszont papírzörgés már 
hallatszik…

*
S a kellemetlen híreknek még nincs 

vége. Jön a telefonálási adó és a pénz-
átutalási adó. Így vált ismertté az új 
törvénytervezet, ami megadóztatná a 
telefonhasználatot. Ezek szerint: az első 
10 percet követően minden egy perc után 
kettő forintot kell az államkasszába fizet-
ni. Ugyancsak az SMS üzeneteket is kettő 
forint adó terheli majd. A pénzátutalások 
díjai a jövőben - a tervek szerint - egy 
ezrelék adót tartalmaznak. A tervezett 
intézkedésektől több milliárdos árbevé-
telre számít a kormányzat. Lehet a tervet 
vitatni, szidni, de ebben a pénzszűke 
világban még el lehet fogadni. Gondolva 
azokra, akiknek már-már fülükhöz nőtt 
a mobiltelefon. A milliárdokkal játszó 
svihákoknak még ez az egy ezrelékadó is 
kevés, mert valójában az intézkedést a fo-
rinttal játszó „részvényeseknek”szánják.

*
Mindéképpen jó hír, hogy legurult a 

futószalagról az első magyar Mercédesz 
gépkocsi! Ki is sorsolták. Lehetett rá lici-
tálni. A szerencsés győztes a kocsi árának 
többszöröséért lehetett boldog tulajdo-
nosa. Újabb beruházókat kezdeményez 
az Audi, és ha minden igaz: a híres Opel 
Astrát is Magyarországon fogják gyárta-
ni. Ismerve a német cégek tempóját, ez 
csakhamar munkahelyek ezreit jelentheti. 
S akadt még jó hír: a kínai miniszterel-
nök-helyettes hazánkba látogatott népes 
küldöttségével s egy milliárddolláros, 
gazdaságot élénkítő beruházáshoz írt 
alá kölcsönszerződést. Ez a váratlannak 
tűnő diplomáciai siker nagyon jókor jött! 
Az IMF-ben el tudnak gondolkodni egy 
picit. Talán ráeszmélnek arra, hogy nem 
körülöttük forog a világ. 

*
Márpedig a világ forog. A francia 

elnökválasztás nem úgy alakult, ahogy 
azt az EU erős emberei remélték. Az új 
francia elnök olyanokat ígért, ami a koráb-
bi Uniós megállapodásokkal ellentétes. 
Angela Merkel meg is üzente gyorsan, 
hogy ez nem fog menni. Nem lehet a már 
megkötött megállapodásokat minden vá-
lasztás alkalmával újratárgyalni. Nagyon 
úgy fest, hogy Angela Merkel magára 
marad a megszorító politikával. Sőt, a 
német tartományi választások azt jelzik, 
hogy a német kormány oldalvesztésre 
áll. A Görögországban lezajlott válasz-
tások patthelyzetet hoztak. Nem tudnak 
kormányt alakítani. Spanyolországban 
egyre gyakoribbak a tüntetések. Nő a 
munkanélküliség, s hasonló aggasztó hí-
rek érkeznek Angliából.

Keményvonalas politikai elemzők sze-
rint Európa válaszút elé érkezett. Nem 
tartható fenn tovább, hogy Európa az USA 
lakájává süllyedjen. Mind gyakrabban 
kerül elő az USA által kezdeményezett 
megnyerhetetlen háborúk, ügye, amiért 
az európai országoknak kell áldozatokat 
vállalni. Vagyis: politikai változások előtt 
állunk. Kérdés az, hogy a sok sebből 
vérző, legyengült magyar gazdaság ho-
gyan tud majd helyet találni magának az 
új európai gazdasági szereposztásban. 

Vélhetően ennek tudatában a ma-
gyar kormány újabb lépéseket tett Kelet 
felé. Magyar delegációk tárgyalnak Ka-
zahsztánban, abban az ázsiai országban, 
amelyhez sok szállal kötődtünk, s ma 
olaj-nagyhatalommá nőtte ki magát a 
térségben. Reménykedjünk. A nap mindig 
Keleten kel föl…  

Barkuti Jenő
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Játék a Kastélyban
anekdota 3 felvonásban

Augusztus 4-én, 
18 órai kezdettel 

a Hungária dísztermében
(Molnár Ferenc műve alapján)

A Kolónia hírei szerepelnek a 
Nemzeti Regiszter portálján

Mivel tudomásunkra jutott, hogy több Olvasónknak 
nehézsége volt a honlapra való belépéssel, hogy 
meg lehessen tekinteni a híreket, közzé tesszük, 
hogyan kell föliratkozni: A Regisztráció menüpontra 
kattintva (http://www.nemzetiregiszter.hu/regisztracio) 
megjelenik a regisztrációs felület. Az üres mezőket 
értelemszerűen kell kitölteni. A piros csillaggal jelzett 
kérdések kitöltése minden esetben kötelező! A kiválasz-
tott jelszónak tartalmaznia kell minimum hat karaktert, 
amiben szerepelni kell számnak, illetve az angol ABC 
betűinek. Az adatok megadását követően az oldal 
alján található ellenőrző kód kitöltése is szükséges. Ezt 
követően az érdeklődő által megadott email címre egy 
aktiváló üzenet érkezik, amelyre kattintva elérhető a 
Nemzeti Regiszter honlap teljes tartalma. - A részletes 
fölvilágosítást köszönjük egyenesen Lukács Bence 
Ákosnak, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Nemzetpolitikai Államtitkárság Stratégiai Tervező és Tájé-
koztatási Főosztály főosztályvezető-helyettesének. Szerk.

Elhalálozások
Május 11-én Tahy Klára kedves előfizetőnk 90 éves korá-

ban itt hagyott bennünket. Így sajnos egy jó magyarral keve-
sebb van a Szent István Otthonban is. Nyugodjék békében!

Betegeink
- Lomniczy Józsi kedves barátunkat és támogatónkat 

május 2-án kellett újból a csípőcsontjával operálni. Az első 
operációi oly elégtelenül sikerültek, hogy állandó félelem-
mel kellett közlekednie az esetleges elesések miatt. Most a 
sebész szerencsés kézzel rögzítette a rebellis protézist, így 
remélhetőleg további veszély nem áll fenn. Vele és Lettivel 
együtt örülünk, hogy már megszabadult fájdalmaitól! 

- Papp Jenőné Rácz Zizi igen nehezen épül föl a fölöttébb 
kellemetlen ajakoperációból. A kényes és fájdalmas bea-
vatkozás bizony megzavarta életét, és a javulás lassúsága 
próbára teszi még Zizi verhetetlen kedélyét is. Mindnyá-
jan, akik szeretjük, vele vagyunk és kívánjuk neki a teljes 
fölépülést!

Esküvő
- Bakos István kedves barátunk és előfizetőnk Resisten-

ciából jelezte, hogy unokaöccse, egyből keresztfia Bakos 
Mátyás április 14-én megesküdött Natalia Gil-el Mendo-
zában, ahol összegyűlt a család. A fiatal pár Misionesben 
telepedik le, mert Mátyás agrármérnök és a Cerro Azul-i 
INTA-ban kapott állást. Sok boldogságot kívánunk!  

Születés(ek)
- Örömmel közölte velünk Dr. Szegődi Gabriella kedves 

előfizetőnk és hirdetőnk, hogy sza-
porodott a Szegődi család. Szilárd, 
a közismert orvosunk immár 3. 
unokája érkezésének örvendezik: 
április 10-én megszületett fia Ist-
ván és menye Natalia első gyer-
meke, Felipe. Különösen örült a 
két kis unokatestvér, Constanza és 
Agustina. Gratulálunk!

- Végre megjött Mar del Platáról a kis 
Bund unoka már előre jelzett fotója: 
Emiliano Julián. A boldog szülők 
Florencia Zubeldía Bund és Marcelo 
Igarza. Sok boldogságot kívánunk a 
szép kis babával!

Születésnap(ok)
- Szilvássy Ágoston 2 éves szüle-

tésnapját ünnepelték április 22-én a keresztmamáéknál, 
Zombory Andinál. Természetesen jelen volt a keresztpa-
pa, Kerekes Miki és sok sok barát. Lássuk csak, micsoda 
„utánpótlás” cseperedik föl a kolóniában! 

- Saltából kaptunk igen kedves levelet egy ún. „régi ma-
gyar” ivadéktól, családfával és magyarázattal: Magyary 
Eszter ünnepelte 89. éves születésnapját nagy családja 

körében. Ő maga 1923-ban 
született Buenos Airesben, és 
szüleinek, Magyary Vilmos 
és Nyúl Paulának köszönhette 
az akkori magyar kolónia, hogy 
megalapították az első ma-
gyar nyelvű újságot, a Magyar 
Szó-t. Következő számunknak 
spanyol részében bővebben 
beszámolunk erről az érdekes 
családról.  

- Mar del Platán két előfizetőnk együtt ünnepelte születé-
snapját: Dancs Zsuzsi és Bund Zsuzsi az Estancia La Tri-
nidadon. A jól összeszokott baráti társaság szeret összejönni 
és örül minden külön alkalomnak, amit vidáman meg lehet 
együtt ünnepelni. Utólag mi is szívesen csatlakozunk! 

- Zöldi András az 
idén Buenosban ünne-
pelte 29. születésnapját 
április 27-én. Erre a 
nevezetes alkalomra 
nővére, Zöldi Viki is 
leutazott Mexikóból. 
Sok baráttal is bővült 
a nagycsalád, hogy kel-
lőképpen megünne-
pelhessék a népszerű, 
rokonszenves fiatal-
embert. Gratulálunk! 

- Szentpétery Judith április 14-én tartotta születésnapját a 
Hungáriában egy uzsonna keretében. Nagyon kellemes volt 
a hangulat, jelen voltak gyermekei, unokája és egy pár barát. 
Legidősebb fia, Attila csak skype-en tudott csatlakozni, mi-
vel az USA-ban él és a Brown egyetem vívószakosztályának 
vezetője és vívóbíró. Már előzőleg hírt 
adtunk arról, hogy Judith előszeretettel 

utazik 
hozzájuk 
Provi-
dence 
városába, 
és alig 
várja, 
hogy új-
ból utaz-
hasson. 

- Székásy Miklós barátunk és munkatársunknak május 
19-én volt születésnapja. Erre az alkalomra megjött lánya 
USA-ból, és este megtartották Sofía unokájának 15. szüle-
tésnapi ünnepségét, ami tudvalevőleg nálunk, Argentínában 
nevezetes esemény! Ennek ellenére nem feledkezett meg 
beígért bedolgozási munkáit beküldeni az AMH-nak, amiért 
külön gratuláció és köszönet jár neki!

Utazók
- Május 15-én indultak el Mar del Platáról hűséges olva-

sóink, a Bund testvérek Zsuzsi és Erzsébet egyhónapos 
útra Magyarországra, rokonlátogatásra. Kívánunk nekik 
egy kellemes utat, várjuk beszámolójukat!

- Mizsey Mókus és férje Edmundo Magyarországon és 
egyéb európai országokban jártak. Sok élménnyel tértek 
vissza. Reméljük elmesélik!

- Mind Magyarország felé igyekeztek már májustól kezd-
ve: Fóthy Istvánék, Honfi Jánosék, Kesserűné Angyalka, 
Lindqvistné Hapci, Kerekes Ági, Vass Gyöngyi és - még 
kik? Jó utat, jó mulatást!

- Nagy családi találkozó! Öt év után sikerült a négy Lányi 
testvérnek megint találkoznia! István, Dóri, Mátyás és 
András örömmel ölelték át egymást. Lányi István az ausztrá-
liai Melbourne-
ban lakik, és egy 
hónapot töltött 
szülővárosában, 
Buenos Airesben. 

- Ahogy már a múlt havi számunkban jeleztük, alighogy 
lezajlott Martonyi János külügyminiszter látogatása, Varga 
Koritár Pál nagykövet és felesége Betti rohamlépésben 
utaztak Budapestre, hogy időben érkezzenek május 19-én 
fiuk esküvőjére. Sajnos lapzártánk folytán nem tudjuk kivár-
ni a fényképet a szép családi eseményről. Gratulálunk!

Események 
- Újabb örvendetes eseményre készül a kolónia: megint 

föllép egy lelkes, megszállott műkedvelőcsapat, amelyet 
Grabner Pisti hozott össze, hogy szórakoztassa a kolóniát. 
A Spontán Színpad néven működő társulat már az év eleje 
óta fáradhatatlanul és rendszeresen jön össze a próbákra, 
hogy zökkenőmentesen bemutassa nekünk Molnár Ferenc 
Játék a kastélyban című vígjátékát augusztus 4-én, a Hun-
gária nagytermében. Már előre örülünk! Várjuk!

EZ-AZ
- Kozempel Olívia, kedves neuquéni előfizetőnk Ko-

zempel Richárd Ricsi második leánya Buenos Airesben, 
az UBA egyetemen végzi az építészmérnöki tanulmányait. 
Reméljük lesz ideje és kedve részt venni a hétvégi ifjúsági 
programokon. Nővére, Eszter visszaköltözött Neuquénbe, 

és az ottani állami egyetemen végzi tanulmányait: Licen-
ciatura en Saneamiento y Protección del Medio Ambiente. 
A szülők büszkék lehetnek rájuk!

- A március 15-i ünnepségen megismertünk a Hungáriá-
ban egy igen helyes, kedves magyar lányt, aki a szerelem 
útjain ideköltözött a „párja” után. Csányi Mónika CV-je 
tartalmából ítélve jó, szolid végzettséggel keres állást. 
Rögtön föliratkozott az AMH-ra és hirdetést tett be (l. SP 
4.o.) Isten hozta! 

- Kirkósa Orsolya Orsi kitűnő szop-
rán, aki néhány évvel ezelőtt járt köztünk 
- és hála az Ars Hungaricának még a 
Colónban is élvezhettük művészetét -
 örömmel osztotta meg velünk boldog-
ságát Facebookon át: férjével John van 
Leeuwennel első gyermeküket várják. A 
babaszoba már kész, a várandós kisma-
ma meg ragyog! 

- Ahogy Zahorán Széchényi Ákos 
közli, a chilei magyaroknak is nagy 
örömben van részük: régi óhajuk tel-
jesült, megindul a rendszeres magyar 
nyelvoktatás! E célból a nyelvtanárok, Benedek Zsuzsi 
és lánya, Lajtaváry Zsuzsi személyében, megszabott 
időközökben repülnek át Santiagóba. A LAMOSZSZ ki-
nevezése mint „Nemzeti jelentőségű intézmény” biztosí-
totta a tanárok repülőjegyeit a budapesti Bethlen Gábor 
Alapkezelő Kft. támogatásával. Kezdő- és haladószinten 
májustól decemberig kéthavonta egy egész hétvégen át lesz 
tanítás. A közbeeső idő alatt heti internetórákon szilárdítják 
meg a tanultakat. Sok sikert kívánunk nekik!

- Luraschi Bea megszerezte az Environmental Studies 
Awardot, amiről Face-
book-on keresztül ér-
tesített. Szülei Eduardo 
és Földényi Csutka bi-
zony ragyognak ennek 
örömére! Gratulálunk! 

- A 8 magyar pedagógus utazása Argentínából (l. beszá-
moló HUFI 3.o.) nemcsak a Duna tv-ben talált visszhangra 
a Kárpát Express riportban, hanem nagy port vert föl pl. a 
szabadkai sajtóban Környezetnyelv oktatása: Szabadkán 
szereznek tapasztalatot argentínai magyar pedagógusok 
címmel. Híresek lettek egycsapásra - de végig teljes tudatá-
ban éltek annak, hogy a Buenos Aires-i magyar közösséget 
képviselik. Méltón, tesszük hozzá!

- Rendhagyóan ugyan, de igen kedves levéllel fejezzük 
be: Kedves barátunk, Munkatársunk Terek Zsófi 2011. 
novemberben megtörtént honosítása által „visszaszerezte” 
családi vezetéknevét: immár újból joga van a Török név-
hez! Ezt közölve még ezt írta hozzá: 

Kedves Zsuzsó!
E soraimmal szeretném kifejezni hálás köszönetemet neked és 

általad az egész kolóniának a sok jókívánságért, amit javulásom 
érdekében kaptam az operációm után. 

Lassan lábadoztam, és mivel nem tudtam itthon sokat csinálni, 
volt elég időm az olvasásra, így most teljesen és nyugodtan végig 
tudtam olvasni az AMH utolsó számait, amit nagyon élveztem. 
Gratulálok a sok munkáért, amit annyi éven keresztül szívesen és 
kitartóan végeztek.    Török Zsófi

(BGT és HKZS)

b.-j.: Alicia Calle de Bakos, Beatriz Mily Castany de Bakos, Natalia Gil 
menyasszony és férje Bakos Mátyás, Bakos Péter és barátunk Bakos István

▲Szegődi Felipe

◄ Zubeldía Bund Florencia 
     a kis Emiliano Juliánnal

▲ b.-j.: Szilvássy Ágoston, Kerekes Bauti, Collia Lucas, 
Abregú Zombory Zsófi Pipu, ifj. Zöldi Marci

◄ b.-j.:
Peñeñori Laura, 

Dancs Zsuzsi, 
Rosenfeldné 

Mirna, Meleghy 
Kati,  Vencsellői 

Juliska, Bund 
Zsuzsi, Alicia 

Jankovics; há-
tul: Rosenfeld 

István

▲Magyary Eszter a nagy tortával

► b.-j.: András, 
István, Dóra 

(a boldog mama), 
Dóri és Mátyás Truli

▲ A 4 boldog testvér b.-j.: 
Viktória, Valéria, András és Veronika 

▲ A boldog ünnepelt gyermekei 
közt: Imre Károly Levente Röcsi 
és Tass Andrea Erzsébet

▲Az ötéves Facundo 
Santamaría nagy igyeke-
zettel segít nagymamá-
jának elfújni a gyertyát…

► A frissen kitüntetett, 
büszke szüleivel

▲ Orsi, a ragyogó 
kismama
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  Mi történt?     Társadalmi hírek, események.  (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

   Események kolóniánkban   

Az idén május 1 keddre, 
egy hétköznapra esett, és 
hogy ezt a nemzetközileg 
elismert hivatalos állami 
ünnepnapot kellőképpen 

élvezhessük, nálunk a szombat-vasárnap 
hétvége és az ünnepi kedd közötti hétfőt 
az elnök asszony kikiáltatta ünnepnek. Ez 
a szokatlanul hosszú május 1-ji „kis vaká-
ció” teljesen megkavarta a dolgozó embe-
rek fejét. A munkások, a diákok, de még 
a képviselők is csak szerdán vagy csütör-
tökön, 4-én kezdtek el dolgozni. Ez annyit 
jelentett, hogy május 1. hetében csak 2 
hétköznapon lehetett bármit elintézni. 

Elgondolkodtam. Hány év alatt értünk 
el ennyi „emberi jogot” és mondtunk le 
ennyi emberi kötelességről? Utánanéz-
tem: 194 év, majdnem 2 évszázad alatt. 
A XIX. században a gyáripar fellendülése 
magával vonta a munkásosztály ember-
telen kihasználását. Robert Owen angol 
gyáriparos 1817-ben mondta ki először 
az  ideális munkabeosztást a munkások 
részére: „8 óra munka, 8 óra szabad idő, 
8 óra pihenés.” Londonban, Chicagóban, 
Párizsban óriási tömegek tüntettek, lázad-
tak évtizedeken keresztül azért, hogy a 14-
16 órás munkanapot 8-ra csökkenthessék, 
amit csak 1857 májusában fogadtak el. 
A II. szocialista-kommunista Internacio-
nálén Párizsban, 1891-ben hirdették ki, 
hogy Május 1 a munkásosztály nemzet-
közi összefogásának harcos ünnepe. A 
XX. század elején szintén az angoloknak 
jutott eszébe, hogy tulajdonképpen csak 
május 1-jén, vagyis egyszer egy évben 
lehet igazán pihenni. Miért ne pihenhetne, 
sportolhatna minden szorgalmas munkás, 
diák, tisztviselő hét végén, szombaton, 
hogy utána a vasárnapot nyugodtan 
szentelhesse az Istennek és családjának? 
Szombat éjfélkor eljátszották a rádióban 
a God Save the King himnuszt, de utána 
vasárnap még a mozik, sőt a sportpályák 

is be voltak zárva. Ezt a munkarendet az 
angolszász nevelésű országokban (USA-
ban, Kanadában, Ausztráliában) egészen 
a II. világháború utáni évekig szigorúan 
betartották. (Dél-Afrikában pl. még 1978-
ban a tv-adásokra is kiterjedt a „záróra”, 
vasárnap viszont a templomon kívül a 
sportpályák is működtek. Szerk.) Magyar-
országon 1944-ig szombaton is jártunk 
iskolába vagy dolgoztunk délutánig. 

*
Argentínában az elmúlt hetekben már 

láttuk közeledni a sötét fellegeket, csak a 
pillanatot vártuk, hogy mikor csap be a vil-
lám és jön a vihar. Egyik feljelentés a má-
sikat követte. A Boudou elnökhelyettes 
elleni eljárás lecsendesedett, más, izgal-
masabb témák körül folyt a vita. Azonban 
egy dologban nem volt kétség: az állam-
nak, a Nemzeti Banknak pénzre van szük-
sége. Mentsük meg nemzeti vagyonunkat, 
amit a gaz külföldi vállalatok, bankok 
kiaknáznak és elrabolnak az országból!… 
Legfontosabb erőforrásunkat, az olajku-
takat, az YPF részvényeinek 51%-át át 
kell venni a társtulajdonos spanyol állami 
Repsoltól, vagyis ez az összrészvények 
több mint 1/3-át jelentette. Államosítani 
kell. - Erre vonatkozólag mindenki nyi-
latkozott, és az erre szükséges vételáron 
vitatkozott. Cristina Kirchner, kihasz-
nálva a Malvinas szigetek körül hónapok 
óta folyó hazafias érzelmeket, a Nemzet, 
a Haza érdekeit harsogva egy tollvonással 
véget vetett a vitáknak. Egyszerűen ki-
sajátította az YPF olajműveket - ingyen. A 
rend kedvéért április 26-án a parlamentben 
208 igennel és csak 32 nemmel megsza-
vaztatta. Másnap, 27-én a szenátusban el-
fogadtatta egyéni diktatórikus határozatát. 
Ezt a hazafias, nemzetiszocialista döntést 
óriási üdvrivalgással tapsolták, énekelték 
meg az elnöki palotában és környékén. 
A hosszú májusi ünnepek után hétfőn, 
május 7-én a hivatalos közlönyben nyil-

vánosságra hozták az immár törvénybe 
iktatott önkényes diktátumot. Azóta újra 
ez a fő vitatéma. Mindenki megmagyaráz-
za, hogy miért nem ért vele egyet, miért 
szavazott mégis rá, miért nem ellene, mit 
kéne másképpen csinálni... Most, hogy 
az elnöknő egy kitűnő, 44 éves szakértőt, 
Miguel Galucciót nevezett ki az YPF 
vezérigazgatójának, az ember kezd ráéb-
redni, hogy talán van remény. A drasztikus 
újítást talán siker fogja koronázni. A 
dacos, magányos ellenzék, Elisa Carrió 
szerint azonban, amíg a kassza kulcsa és a 
politikai célkitűzések az elnöknő kezében 
vannak, addig semmi sem biztos…

*
Április végén Magyarországról a vi-

lágsajtóban nem olvastunk. Ezzel szem-
ben Franciaországról, az elnökválasztás 
izgalmairól szüntelenül érkeztek a hírek. 
Május 6-án a 2. fordulóban Nicolas Sar-
kozy sajnos lemaradt. François Hollande 
szocialista pártelnök 53%-kal került az 
elnöki székbe, míg Sarkozy 47%-kal eb-
ből egyelőre kiesett. Hollande-ot szelíd, 
kiegyensúlyozott szocialistának tartják, 
de nem tudják, legfeljebb remélik, hogy 
mit várhatnak el tőle. Sarkozyban dölyfös, 
erélyes, hirtelen határozó tulajdonságokat 
kritizáltak. Egész Európa és az Európai 
Unió óriási izgalommal várja, hogy a 
francia-német tengely hogy fog reagálni 
erre az elnökváltozásra.

*
Május 2, szerda, Magyarországon rend-

kívül fontos munkanap volt. A Parlament 
nagy többsége (386 képviselőből 262) új 
Köztársasági Elnököt választott, Áder 
János személyében. Megválasztása nap-
ján, eskütétele után a Parlamentben a 
következő egyszerű szavakkal vette át 
feladatát: „A jelölést tisztelettel és a meg-
bízatás iránti illő alázattal elfogadom.” 
A szocialista és az LMP párt tagjai távol 
maradtak. 40 képviselő pedig tiltakozott.

Minket, argentin ma-
gyarokat jelölése meg-
lepett, mert eddig nem 
hallottunk róla. Meg-
lepte a hazaiakat is. 
Tudósítómtól napon-
ta pár soros híreket 
kapok, amikből las-
sanként képet alakí-
tottam ki magamnak 
az új köztársasági el-
nökről. 1959. május 
9-én, Csornán született, tehát éppen 53 
éves lett. A régi FIDESZ-es csoporthoz 
tartozik. Együtt járt egyetemre Orbán-
nal, Kövér Lászlóval (az Országgyűlés 
elnöke), Szájer Józseffel (európai par-
lamenti képviselő). Pártja fénykorában a 
legfelső vezetésnek is tagja volt, évtizedek 
óta országgyűlési képviselő. A 2006-
os választási vereség után eltávolodott 
Orbántól és „parkolópályára” került. 
Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe 
ment ki, és belpolitikával többet nem 
foglalkozott. Kitűnő jogász, jó taktikai 
képességgel rendelkező tapasztalt poli-
tikus. A sajtóban szűkszavú, mimikátlan 
embernek szokták lefesteni, de aki ismeri, 
az cinikus, utánozhatatlan humorától el 
van ragadtatva. Május 10-én lépett szol-
gálatba, azaz vette át az ország elnöklé-
sének feladatait, ami a magyar alkotmány 
szerint nem ad neki politikai hatalmat. 

- Április második felében, vasárnap 15-én, az egyetlen 
felüdítő esemény „körünkben” a kis Zombory déd-
unoka, Sofi keresztelője volt. Miért tettem idézőjelbe a 
kört? Mert utóbbi hónapokban körünkbeli kerekszámú 
születésnapokról számoltam be, ahol több évtizedes 
fotómodelljeimet csak kedvező fényben tudtam meg-
örökíteni. És azért dédunoka, mert Zsófika immár 
kolóniánk 4. korosztályához, a dédunokák köréhez 
tartozik. Pontosan déli 12 órakor, ragyogó koraőszi 
napsütésben érkeztem Beccárba, ahol a Stella Maris 
katolikus kápolnát óriási csoport fiatal vette körül. Már 
azt hittem, hogy több gyermeket fognak megkeresztel-
ni, amikor mindannyian bevonultunk és megtöltöttük a 
padokat. Bevonult a család, a keresztszülők a rendkívül 
szép és értelmes 8 hónapos gyermekkel. Kedves, fiatal 
pap tartotta a tradicionális keresztelő szertartást, amit 
Sofi végig mosolyogva hallgatott.  Jó kedvét még akkor 
sem vesztette el, amikor a Páter egy egész pohár vizet 

a fejére öntött. 
Az embernek 
az volt az ér-
zése, hogy az 
ünnepelt hatá-
rozottan jólérzi 
magát kereszt-
apja,  Demes 
Sándor karjá-
ban, körülvé-
ve szüleivel, 
Luis Abregú 

és Zombory Carolinával. Közben befutott a várva 
várt távirat, amely megerősíti Caro kinevezését segéd-
orvosnak Barilochéban. Ezek után május 19-én indul 
dél felé a kis család! Sok szerencsét nekik!
- A szertatás után a családi ház kertjében az egész ven-

dégsereg összegyűlt. Kemenes Edith meg én a dédma-
mák szerepében, a nálunk jóval fiatalabb, 0 és 55 éves 
közötti vendégekkel élveztük az együttlétet és finom 
ebédet. Mindent a kismama Caro és Kati nagymama 
rendezett és készített el. Dudi nagypapa szigorúan csak 
a felnőtt vendégeknek kínálta a finom bort és pezsgőt. 
Lucho papa a gyermekeket Coca-Colával vidította. Sofi 
a kerti mulatságra átöltözött és kis barátaival, Kerekes 
Bauti és Collia Lucas-szal a fűben ugrált, vagy lábunk 
között mászkálva, mint egy barátságos házikisasszony 
vett részt a mulatságon. 

- Május elején én is kihasználtam a hosszú hétvéget 
és átrepültem Chilébe. Nem mintha egy nyugdíjasnak 
számítana az, hogy milyen napokon nem kötelező a 
munka. Az viszont számít, hogy ha látogatóba megy, 
unokáit, dédunokáit ne az óvodában vagy iskolában, 
hanem otthonukban találhassa. Unokám, Mitchell And-
rás, Andrew kitűnően megszervezte programomat. 
A munkanapokra fivéremhez, Bonczos Miklósékhoz 
szállított, az ünnepeket pedig náluk, a várostól kijjebb 
fekvő Colina kertvárosban velük és dédunokáimmal tölt-
hettem. Kertjük gyönyörűen pompázó színekben, a zöld 
minden árnyalatában az aranysárgától a vörösbarnáig 
fogadott. Chilében mindenki takarékoskodik a gázzal és a 
villannyal, az esték erősen lehűlnek és éjjel bizony jól be 
kell takarózni. A két évvel ezelőtti földrengésnek nyoma 
sincs a városban. A „hegyek-között” völgyben, látványos 
növényzettel körülvett új műutat építettek. Koldus vagy 
útszéli kéregető nem létezik. A munkanélküliség 0%. 

Andrew a Monsanto magtermelő cég-
nek, a veteménymag szaknak az igaz-
gatója. Dédunokák Zoe (8) és Nicolás 
(3½) a Montessori privátiskolába jár-
nak, ahol nem annyira a tanulmányokra, 
hanem egyéniségük kibontakozására 
fektetik a hangsúlyt. Láthatólag ered-
ménnyel. Zoe sokkal nyíltabb és barát-
ságosabb, mint pici korában. Nicolás 
hihetetlen megfigyelő és rendszerető, 
keveset, de mulatságos chilei kiejtés-
sel beszél. Az iskolán kívül nincs sok 
játszótársuk, de van 4 vidám kutyájuk!

*
Kolóniánk kimagasló eseményeinek megírását kés-

ve fejezem be, hiszen a májusi 13-i vasárnapra sűrű, 
fontos program adódott. A délben Mindszenty bíboros 
és Domonkos atya emlékére celebrált Szentmise utáni 
díszebéden magyar Intézményeink bemutatkoztak Ma-
gyarország külügyminisztere (l. 1.o.), Dr. Martonyi 
János és kísérete, Breuer Klára kabinetfőnök asszony 
és Csaba Gábor amerikai főosztályvezető előtt. Hála 
Bobrik György diplomatikus protokoll tehetségének 
közel 80 személyre névjegyekkel ellátott asztaloknál 
terítettek, abban a reményben, hogy sértődések nélkül 
mindenki megtalálja helyét. Köszöntők, szónoklatok és 

a kitűnő 2. fogás után a Mindszentynum és a budapesti 
Balassi Intézet egyezményének aláírása következett. 
Mire az édességet és feketekávét elfogyasztottuk, du. 4 
körül, a nagykövetség tagjai és a magyarországi vendé-
gek a konzulátusra siettek, magyar hazafiak honosítását 
lebonyolítandó. 

- Du. 6-ra pedig a nagykövet rezidenciáján találkoztunk, 
hogy Dr. Martonyi külügyminiszter szerkesztőnknek 
átadja a Magyarország még hivatalban levő elnöke, 
Schmitt Pál aláírásával ellátott Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjét.  A zártkörű társaság kizárólag család-
tagokból, Zsuzsó munkatársaiból (könyvtár és AMH) 
és közvetlen, hűséges támogatóiból tevődött össze. 
Fényesen rendezett, családias ünnepség volt! Zsuzsó 
ragyogott. Mindannyian, akik körülálltuk meg voltunk 
hatva. Dr. Varga Koritár rövid, komoly szavai midőn 
a  m e g i n -
doklásban a 
kitüntetett 
é r d e m e i t 
f e l s o r o l -
ta, szívhez 
s z ó l t a k . 
Szép,  ün-
n e p é l y e s 
é s  m é g i s 
bensőséges 
volt a díj átadása, amely túlment a nagykövetségen 
látott szabványos, szokásos „díjosztogatások” rutinján, 
nemcsak Dr. Martonyi „véletlen” jelenléte folytán, ha-
nem mert a kísérő szavak őszinték és átérzettek voltak. 
Hálásan köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a 
megindító aktusnak.  Fotók Jakab és szerző

Fotó: MTI/Kollányi Péter
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„A boldogsághoz a következők feltét-
lenül kellenek:

- legyen kit szeretnünk,
- legyen mit csinálnunk,
- és -- legyen miben reménykednünk.”

Tom Bodett

INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS INSTITUCIONES

IfjúságI Csoportok - ACtIvIdAdes juvenIles
EMESE Kultúra éS IfjúSágfEnntartó tEStülEt - AsociAción culturAl 
EMEsE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar
39.Sz. MagyaroK nagyaSSzonya lcScS. - AgrupAción dE guíAs HúngArAs 
n° 39 MAgyArok nAgyAsszonyA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 
4723-4988 - edithhaynal@hotmail.com
18Sz. BartóK Béla cScS. - AgrupAción dE scouts HúngAros n° 18 
BArtók BélA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - 
rubiecito87@yahoo.com.ar
KülföldI Magyar cSErKéSzSzövEtSég dél-aMErIKaI KörzEt - distri-
to ArgEntinA dE lA AsociAción dE scouts HúngAros in ExtEris. Pje. Juncal 
4250, (1636) Olivos, Bs.As. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -15-5703-1800  
rEgöS Magyar néptáncEgyüttES - conjunto Folklórico HúngAro 
rEgös - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. www.regosargentina.com.ar
Tel. 4799-4740 -  edibon1@yahoo.com
zrínyI IfjúSágI Kör (hétvégI Magyar ISKola) - círculo juvEnil 
zrínyi - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 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
Spontán Színpad a Hungáriában: grABner istván  istvangr@yahoo.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 KatolIKuS KáplánSág 
- AsociAción dE los HúngAros cAtólicos  En lA ArgEntinA - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires.  Tel. 4864-7570 - info@mindszentynum.org

intézMényeK - instituciones
argEntínaI Magyar IntézMényEK SzövEtSégE - aMISz - FEdErAción 
dE EntidAdEs HúngArAs dE lA rEpúBlicA ArgEntinA (FEHrA) - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires. Tel. 4542-9877 - nvattay@arnet.com.ar
argEntIn-Magyar KErESKEdElMI éS IparKaMara - cáMArA ArgEntino-
HúngArA dE coMErcio E industriA. -  www.camara-hungara.com.ar - Tel. 
15-4193-6752 - info@camara-hungara.com.ar
Magyar SEgélyEgylEt "SzEnt IStván örEgotthon" - AsociAción HúngArA
dE BEnEFicEnciA "HogAr dE AnciAnos sAn EstEBAn" –  Pac. Rodríguez 6258 (ex 1162), 
(1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4722-0098 / 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com
Magyar IrodalMI éS KultúrtárSaSág - AsociAción litErAriA y culturAl 
HúngArA. M. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 - - 
jakabterek@fibertel.com.ar
MhBK - Magyar harcoSoK BajtárSI KözöSSégE - coMunidAd dE cA-
MArAdEríA dE los Ex coMBAtiEntEs HúngAros En lA ArgEntinA – J.B. Justo 183, 
(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 -  vferlolo@fibertel.com.ar
SzEnt IStván Kör - círculo dE sAn EstEBAn. M. Moreno 1666, (1636) 
Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@fibertel.com.ar
vItézI rEnd argEntínaI cSoport - ordEn dE los cABAllEros vitéz. 
Capítulo Argentino. Tel. (5411) 4715-2351 - nvattay@arnet.com.ar

vidéK - interior del País
BarIlochEI Magyar EgyESülEt - AsociAción HúngArA dE BArilocHE 
– Mitre 213, 2°, of.8, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-430282 
luiseduardostany@hotmail.com
chacoI Magyar EgyESülEtEK:
- ColeCtIvIdAd HúngArA de Cnel. du grAty – M. Moreno N° 12, (3541) 
Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649
- vIlla ángEla-I Magyar EgyESülEt - soCIedAd HúngArA de soCorros 
Mutuos – Hungría 150, (3540) Villa Ángela, Chaco. Tel. 03735-420-939
córdoBaI Magyar Kör - círculo HúngAro dE lA provinciA dE córdoBA. 
Recta Martinolli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba.  Tel. 0351-481-8531 / 
0351-156-144-070 - filipanicslili@gmail.com
Santa fE-I MagyaroK tárSaSága - AgrupAción HúngAros dE sAntA 
FE (cApitAl) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 - 
zoltanhorogh@hotmail.com

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Az  argentínai  magyarok  független  folyóirata
Kiadó-szerkesztő: Haynalné Kesserű Zsuzsánna

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

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

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

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4372-6844
15-5026-4512 

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4823-9347

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

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

- Dobosi Szabó Anikó  
- Magyar Református Egyház
- Luraschiné Földényi Judith 
  (Ausztria)
- Tanyi József és Ildikó (Kanada)
- Dr. Némethy Kesserű Judit (USA)
- ifj. Zaha Sándor és Alexandra
- N.N. és N.N.
- Zilahi-Sebessné Bonczos Zsuzsa
- Móricz Istvánné
- Mészáros Lászlóné Angéla
- Instituto Internacional de Artes
  Culinarias Mausi Sebess
- Dr. Orbán László
- Kalpakian Ervin
- Dr. Besenyi Károly
- Dőry Ilcsi
- Widmerné Kranauer Judit (Svájc)
- Álvarezné Zöldi Viktória (Mexikó)
- Dr. Farkas Ferenc
- Kurhelec János

2012:    

Az AMH hálás szívvel 
köszöni  az adományokat,

támogatásokat,
fölülf izetéseket! 

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

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

60 éves 
a

Zrínyi 
Ifjúsági 

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

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

Teréz anya (1910-1997) r.k. apáca
A legszebb nap? A ma. A legnagyobb akadály? A félelem. A legkönnyebb? 

Tévedni. Minden rossz gyökere? Az egoizmus, az önzés. A legszebb szórakozás? 
A munka. A legveszedelmesebb vereség? A bátorság hiánya. A legjobb tanítók? 
A gyermekek. A legszükségesebb szükségszerűség? Önmagamat ajándékozni. 
Mi boldogít a legteljesebben? A másik embernek hasznára lenni. A legveszedel-
mesebb hiba? A rossz kedélyállapot. A 
legközönségesebb érzés? A bosszú és a 
gyűlölet. A legszebb ajándék? A megér-
tés, az együttérzés. A nélkülözhetetlen? 
Az otthon, a valahová tartozás. A jóleső 
érzés? A belső béke. A legjobb megol-
dás? Az optimizmus. A legnagyobb meg-
elégedettség? Az elvégzett kötelesség. 
A legnagyobb erő a világban? A hit. 
A legfontosabb emberek? A szülők. 
A legszebb a világon? A SZERETET.

„Minden nép, minden nemzet életében vannak je-
lentős évfordulók, amelyek okot adnak az emlékezés-
re. Vannak emléknapok, amelyek az egykori dicsőség 
fényét vetítik ránk, s vannak olyanok, amelyek a gyász, 
a gyalázat napjai. Nekünk, magyaroknak mindkettő-
ből bőven adatott. A korábbi századok krónikáit lapozva 
előbb a dicsőségből, majd - közeledve jelen korunkhoz -
a gyász napjaiból jutott több nekünk”. (C. Tóth János, 
Misterium Hungarorum).

*
Trianon nyomán Magyarország nemcsak területé-

nek kétharmadát, nemcsak gazdasági életképességét 
s magyarjainak millióit vesztette el, de kettétörte és a 
továbbiakban szinte lehetetlenné tette a nemzeti fej-
lődésnek akkor már több évszázados folyamatát is. 
Hiába hangoztatták a nemzet legjobbjai háromnegyed 
évszázadon át, hogy túl a tépelődéseken végre új hazát 
kell építeni, igazán cselekvővé sohasem ért, sohasem 
érhetett a szándék. Trianon súlyos titokként, a végzetes 
katasztrófák félelmetes súlyával nehezedett a nemzetre. 
Az „erőszak békéje” olyan nagyhatalmi döntés volt, 
amely nyomán Magyarország történelme a világ leg-
méltánytalanabb csapását volt kénytelen elszenvedni. 
(Raffay Ernő, Trianon titkai).

*
Ilyen méretű országcsonkításra nincs észérvekkel 

alátámasztható magyarázat. Hiszen nem csak szerbül, 
horvátul, németül, szlovákul, rutén-ukránul, románul 
beszélő népességet szakítottak el Magyarországtól, 
hanem színmagyar területeket is másoknak ítéltek. 
(Mi magyarok, Nemeskürty István).

*
A Trianoni tragédia beleivódott génjeinkbe. Kimond-

hatatlan erővel éljük tovább a nemzet veszteségét, a 
sorsát, amelyet az egynyelvű társadalom szenvedett 
meg. Túlélte a nemzet, de testén ott éktelenkednek a 
sebek, a lelkében a megaláztatás fekélyei. Hurcoljuk a 
múltat mindaddig, amíg el nem jön a megkövetés ideje. 
Amíg a nemzeten elkövetett bűntett nem részesül olyan 
rehabilitációban, amely méltó az európai fejlődéshez, a 
népek közötti megbékéléshez, az együttélés normáihoz. 
A magyarság megkövetése európai érdek! Annak a jóvá-
tétele, hogy az I. Világháborút lezáró „békeszerződést” 
előkészítő tárgyalásokon még csak szót sem ejtettek Ma-
gyarországról. Csak azt mérlegelték, hogy a szomszédos 
államok meddig akarják „tágítani” saját határaikat. 
Csupán a megmaradt „senki földjére” ragasztották rá 

a Magyarország nevet. Véletlenül, mert nevezhették 
volna másnak is: Dunaországnak, Nagyalföldnek, bár-
minek. Csak egy iróniára hajlamos győztes kormányfő 
ötlete kellett volna hozzá. Maradt mégis: Magyarország, 
megsarcolt lelkű néppel, megroggyanó gazdasággal, 
magára alig találó ifjúkkal. Vagyis Trianonban nem a 
magyarság egyes népcsoportjain esett sérelem, hanem 
magán a nemzeten! 

Nekünk elemi érdekünk, hogy az európai jövő (ha 
van ilyen) valóban közös legyen. A diszkrimináció 
leghalványabb jele nélkül! A magyar nemzet erről az 
igényéről nem mondhat le! Olyan politikai koncepció 
részese kell legyen, amely az európai fejlődésből egyet-
len olyan régiót sem zár ki, amely a magyar nemzet ré-
szeinek szálláshelye, szülőföldje. (Köteles Pál, Erdélyi 
Magyarság. Antológia, részletkivonatok).

*
S hogy milyen volt az a vélekedés, amely 1918, illetve 

1920 után megfogalmazódott Magyarországon Trianon-
ról? Milyen jelei voltak a hétköznapokban a békediktá-
tum elutasításának? Miért volt szinte mindenki számára 
elfogadható és követhető az irredentizmus, a revizioniz-
mus? Az a hétköznapok szinte minden mozzanatában 
érzékelhető hangulat, amely a korban a Mindent vissza! 
és a Nem, nem soha! mondatokban jutott leginkább ki-
fejezésre. S hogy mennyi volt a realitása mindezeknek, 
volt-e értelme a következetes revíziós politikának? 1938 
és 1941 között úgy tűnt, hogy igen. Magyarország el-
csatolt területeinek jelentős részét szerezte vissza külső 
segítséggel, és európai középhatalommá vált. 

A következmények ismeretesek. Trianon igazságta-
lanságai 1947. február 10-én Párizsban megismétlőd-
tek. Trianon és Párizs ma már múlt, a magyar történelem 
nem feledhető része. Az idő kereke ugyan visszaforgat-
hatatlan, de a fájó emlékek megőrzése is kötelességünk. 
(Püspöky István Legyen hited és lészen országod - 2009).

*
„Hogyan érthetné meg a gyökértelen ember azt, akit nem 
enged a föld, mint ahogy a fát nem engedi! Hogyan ma-
gyarázhatná meg, hogy neki ez a hazája, ez a föld, és sehol 
másutt ezen a világon hazája nincsen. Sem Magyarország, 
sem Budapest nem hazája annak, akit ehhez a földhöz s 
ehhez a néphez hozzákötött az Isten. Ehhez a furcsa-szo-
morú, kedves földhöz s ehhez a furcsa, szomorú-kedves 
néphez, ehhez a makacs, ehhez a hanyag, ehhez az elvadult 
erdélyi néphez.”

(Wass Albert)

Hova 
mennek el a 
magyarok? 
A nagy 
háború után, 
mintha 
elveszett 
volna min-
den: Múlt, 
jövő, otthon, 
haza, csak a 
lélek maradt 
meg, az is 
gyámolta-
lansággal és 
félelemmel 
vegyítve. 
Hirtelen 
nem volt 
mit tenni. 
Élni kellett, 
tovább. 

Ahogy teltek az évek, egyre inkább bizonytalannak 
tűnt minden. Kérdi a magyar: mit tettem? Ki ellen 
vétettem? Kinek ártottam azzal, hogy magyar vagyok? 
Milyen elveket bántottam meg, hogy ily igazságtalan 
módon bánjanak el velem és országommal? Teltek az 
évek, még mindig itt vagyok, itthon, ahol születtem, de 
egyre kevesebben születnek, egyre többen mennek el. 
Fogyunk, egyre fogyunk a Kárpát-medencében. Erdély-
ben, Kárpátalján, Felvidéken, a Délvidéken… 

…Ezer gondolatom mind szikra, s tiéd,
Apámé, aki ápol, anyámé, aki megvéd,
s látlak szikla, vár, ólomcsipkés hegy,
velem, az egek dús hamvai felé megy.
Messze, távol a szent tájak végén,
a magyar dalol a láthatárai szélén,

lélek feszíti csak, tovább és tovább,
rávetíti melegét a száraz délibáb.

Gyertek őrültek: rekedten, vaknémán!
Mankóval, kúszva, álmaitok nyomán!
Megszólalnak harangok és trombiták:

Még sírnak a Tátrák, zokognak a Hargiták!
(Kivonat a Délibáb c. versből)

Zólyomi Kati

Június… és nem léteznek a lélek határai!
„A magyar nemzet vállairól annyi trianoni teher esik le, amennyit - a nyitott 

határoknak köszönhetően - elszánt akarattal levet magáról.” (Csapó Endre)

Havi „HUFImondat”: 
„Szabad akkor leszel valóban, ha napjaid nem gond nélkül valók, 

sem éjszakáid nem szükség és bánat nélküliek, hanem ha mindezek 
befonják életedet, és te mégis, mezítelenül és kötelékek nélkül fölébük 
emelkedel.”

Kahlil Gibran libanoni keresztény költő, író (1883-1931).

TRIANONI   MEGEMLÉKEZÉS      

Június 10-én, vasárnap du. 5 órakor a Hungária dísztermében!
Hívjuk és elvárjuk szeretett közösségünk minden egyes tagját!

Tiszteletadásra készül a kolónia!

Olvasunk… és gondolkozunk
A szerkesztő a legőszintébben kéri a kedves Olvasók elnézését, hogy anyag-

torlódás miatt tördeléstechnikai szempontból nem volt megoldható Zólyomi 
Kati megszokott, bő képanyaggal ellátott havi vezércikkét e számban közölni. 
Következő számunkban ezt pótoljuk. (HKZS)
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Kurta másfél hónap múlva szá-
zával közelednek a magyar nép-
táncosok! A Buenos Aires-i Regös 
néptáncegyüttes összes tagozata 
készül, szervez, gyakorol és izgul! 
A hagyományos néptáncbiennálé július 
végén emeli színpadra két hatalmas 
gálaestjét a belvárosi Avenida szín-
házban! 

Ilyenkor minden együttes remekel, 
minden táncos tündökölhet s egyma-
gában, sok magyarázat nélkül, ez az 
esemény az emigrációban született 
magyarok talán legkimagaslóbb tel-
jesítménye!

Elég elképzelni a vonzó erejét: Találkozás! E szó teljes értelme jeligében tart-
sunk össze, hogy nem csupán sikerélményt biztosítson a szervezők és résztvevők 
számára, hanem hadd érje el teljes mértékben továbbépítő hatását! 

Már megkezdődött a jegyeladás, jöjjenek a vendégeink, szólaljon meg a 
muzsika, legyen óriási nagy az öröm!                                        Zólyomi Kati
FONTOS: Jegyek megrendelése, ill. megvétele és bővebb fölvilá-
gosítás: Lásd az alsó sávban és a mellékelt röplapon olvasható 
adatokat!

Mostanában rájár a rúd Magyarország-
ra, az élet nem túl sok területén érkezik 
elismerés arról, amit elértünk. De vannak 
üdítő kivételek: az idén 40 esztendős 
magyar táncházmozgalom módszere 
nemrég felkerült az Unesco szellemi 
kulturális örökségének listájára. Az 
ENSZ oktatási, tudományos és kulturális 
szervezetének kormányközi bizottsága 
Bali szigeti ülésén hozta meg a kedvező 
döntést - tudomásom szerint az erről szóló 
határozatot nem volt, aki átvegye, ui. az 
ülésen nem vett részt hivatalos magyar 
kormányküldöttség.

Néptáncos ismerőseim mesélik: a Ma-
gyarországgal szemben zajló nemzetközi 
hecckampány eredménye, hogy idén a 
magyar együttesek alig kaptak meghí-
vást külföldi fesztiválokra, eseményekre. 
Amikor rákérdeznek a miértre, a válasz 
hasonló, mint amit magam is hallok 
külföldi útjaim során: országunkról csak 
rosszat olvasnak a sajtóban, nem értik, 
mi történik nálunk, ezért inkább nem 
kockáztatnak.

Idén szeptemberben Dél-Koreában 
megszervezik a „népművészet olim-
piáját” (az előző ilyen rendezvénynek 
8 esztendővel ezelőtt éppen Magyaror-
szág adott otthont), és a dolgok jelenlegi 
állása szerint mi nem veszünk részt rajta, 
mert nem akad rá 9 millió forint, hogy 
a világ legjelentősebb, népi kultúrával 
foglalkozó rendezvényén a magyar ha-
gyományokat bemutassuk. Szakemberek 
sem utazhatnak ki, hogy az Unesco-díjas 
magyar táncházról beszéljenek (amelyet 
több országban, pl. Lengyelországban 
és Szlovákiában is rólunk másolnak), 
és néptáncosok sem, hogy ezeket az ér-
tékeinket bemutassák. Pedig a nemzetközi 
népművészeti fesztiválszövetség, vagyis 
a CIOFF által megszervezett találkozó 
célja az lenne, hogy a rendezvény rövid 
időtartamára egyetlen országba gyűjtse 
a világ különböző pontjairól mindazo-
kat, akik saját tradíciójuk, néptáncaik 
és népzenéjük megőrzésén fáradoznak. 
Ezzel nemcsak hagyományos kultúrájuk 
átörökítését szolgálják, de közösséget te-
remtve, az alkotás, a szórakozás örömét 
átélve teljesebbé teszik saját és környe-
zetük életét. Ez a rendezvény fóruma 
az egymás megismerésének és kiváló 
országimázs-építő is egyben, hiszen min-
denki részt vesz rajta, aki számít ezen a 
szakterületen, és akkor még nem is beszél-
tünk az eseményeken részt vevő hazai és 
külföldi turisták százezreiről.

Induljunk el a kályhától: 8 esztendővel 
ezelőtt, Mádl Ferenc akkori köztársasági 
elnök fővédnöksége alatt 80 ország 2200 
táncosa és zenésze érkezett Magyaror-
szágra a III. World Folkloriáda elnevezésű 
népművészeti olimpiára. A tíznapos, több 
városban zajló programsorozat esemé-
nyein főként eredeti, autentikus néptán-
cokat láthattak a nézők, de akadt példa a 
hagyományokból gyökerező, ám stilizált, 
populáris táncok bemutatására is. A ven-
dégek házigazdája 1600 hazai gyermek 
és felnőtt táncos volt, így a rendezvény 
komoly szerepet játszott a népi kultúra 
iránt érdeklődő magyarok közösségbe 
szervezésében is. Munkájukat majdnem 
300 önkéntes segítette: népművelők, 

egyetemisták, pedagógusok, a rendező 
városok polgárai, akik csoportkísérőként, 
tolmácsként, ügyelőként járultak hozzá a 
rendezvény sikeréhez. Az eseménysorozat 
augusztus 22-én Budapesten zárult: vasár-
nap este mintegy 2000 táncos, zenész, ko-
reográfus, mesterember indult le a Várból 
a Hősök terére. Míg a megnyitó kiemelt 
szereplői a gyermek táncosok voltak, a 
zárórendezvény az idős mesterekre, a 
hagyományok őrzőire fókuszált. Amikor 
a felvonuló menet a Hősök terére ért, a 
magyar idős táncosok kezdő lépéseivel 
lassú körtánc kezdődött, s bolerószerűen, 
folyamatosan bővülő, koncentrikus kö-
rökbe rendeződött a színes vendégsereg. 
Az egyre növekvő létszámú, egyre dina-
mikusabb tánc végén, a drámai csúcs-
ponton a táncosok fél térdre ereszkedtek 
a középpontban álló, magyar és külföldi 
idős táncosok előtt. A letérdelő, körökbe 
rendeződött tömeg s rajtuk keresztül az 
egész fesztivál ily módon hajtott fejet a 
hagyomány és az azt ápoló, továbbadó 
mesterek előtt.

Mádl Ferenc köztársasági elnök akkor 
így méltatta a rendezvényt: „A XX. század 
modern, ipari társadalmai fokozatosan 
fölszámolták azokat a közösségeket, ame-
lyek századokon át meg tudták őrizni ősi 
kultúrájuk örökségét. Ma egyre kevesebb 
helyen lehetünk biztosak abban, hogy a 
hagyományok hagyományos módon is 
megőrizhetők. Ezért vált szükségessé, 
hogy a modern civilizáció mentse meg a
múlt kincseit, amelyiknek ereje korábban 
megsemmisüléssel fenyegette. E felelős-
ség vállalását bizonyítja ez a rendezvény 
is. A nemzeti identitás, a hazaszeretet a 
legtermékenyebben a kultúra értékeiben 
élhető meg. Saját műveltségük, szellemi 
örökségük őrzésével a világ népei nem-
csak önmagukat, hanem egymást, az egész 
emberiséget gazdagítják.”

A magyar eseményre népes delegáció-
val érkeztek a koreaiak, akik akkor már 
tudták, hogy 8 esztendő múlva ők lesznek 
a sorosak, és a magyar rendezőknek várat-
lan kérdéseket tettek fel. Arról érdeklődtek 
például, hogy egy ilyen nagyszabású 
rendezvényre mi hány kilométer autó-
pályát építettünk, és hány új szállodát az 
érkező turistahadak elszállásolására. Ez 
a hozzáállás jelzi, hogy ők komolyan ké-
szülnek: milliós nagyságrendben várnak 
érdeklődőket a szeptemberben Anseong 
városban megszervezendő eseményre. A 
világtalálkozóra - amely idén a világ egyik 
legjelentősebb kulturális eseménye! - 80-
90 ország képviselőit várják fellépőként, 
és másfél millió turistával számolnak. A 
zökkenőmentes lebonyolítás érdekében 
külön beruházásokat hajtottak végre, 
többek között stadion és egy hatalmas 
park is épült.

Az esemény során színházi, színpadi 
előadások, workshopok adnak lehetőséget 
hazánk bemutatására, és ez kiemelkedő 
alkalom Magyarország kulturális értékei 
mellett a turisztikai desztinációk nép-
szerűsítésére is. Már ha ott leszünk: 
jelen pillanatban nincs pénz még a repü-
lőjegyek megvásárlására sem. Pedig 
volna kit kiküldeni. Mivel a CIOFF 
kizárólag amatőr együttesekkel, civil 
közösségekkel foglalkozik, ezeken a fesz-

tiválokon kivétel nélkül magas szakmai 
színvonalon működő amatőr együttesek 
vesznek részt. A magyarországi tagszer-
vezet (Folklórfesztiválok Magyarországi 
Szövetsége) úgy döntött, hogy ezúttal 
ne egy város együttese, hanem a ma-
gyar CIOFF fesztivált szervező városok 
néptáncegyütteseiből válogatott „nemzeti 
keret” utazzon ki. Ennek megfelelően a 
Hungarica Néptáncegyüttes munkanév 
alatt próbáló csapat tagjait a százhalom-
battai Forrás Néptáncegyüttes, a székes-
fehérvári Alba Regia Táncegyüttes, a 
ráckevei Kéve Néptáncegyüttes és a 
nyíregyházi Nyírség Táncegyüttesből 
verbuválták. 19 táncos, 4 zenész, valamint 
hagyományos népi mesterségeket űző 
alkotók utaznának (utóbbiak amellett, 

hogy termékeiket bemutatják és árusítják, 
kézműves-foglalkozásokat is tartanának), 
összesen 28 fő.

Tokkal-vonóval 9 millió forintra van 
szükség, a jelentkezési határidő és a ki-
fizethető repülőjegyek foglalásának végső 
ideje lejárt. A szervezők hiába futnak 
fűhöz-fához, hiába írnak leveleket és kér-
vényeket minden döntéshozónak, némely 
helyről még válasz sem érkezik. Ahonnan 
igen, onnan is egyelőre csak ígéretek 
vannak, pénz annál kevésbé: úgy tűnik, 
Magyarországon nincs 9 millió forint 
arra, hogy a világ idei legjelentősebb nép-
művészeti eseményén az Unesco szellemi 
örökségének díjával elismert magyar 
kultúrát bemutassuk.
(Magyar Nemzet Nézőpont 012.4.28.)

Lukács Csaba:

MAGYARORSZÁG   NÉLKÜL
Szakemberek sem utazhatnak ki, 

hogy az Unesco-díjas magyar 
táncházról beszéljenek

A „TÁNCHÁZ NAPJA 2012” BUDAPESTI PROGRAMJA

 A DÉL-AMERIKAI MAGYAR NÉPTÁNCOSOK
ÚJBÓL BUENOS AIRESBEN, MINT ELŐSZÖR,

AZ ELSŐ NÉPTÁNCTALÁLKOZÓNKON

HOGYAN ÜNNEPELTÜNK NEW YORKBAN?
A Táncházmozgalom 40. évforduló-

ját ünnepelték a magyarok mindenhol 
a világon 2012. május 6-án. New York-
ban az Életfa Zenekar és a Csűrdön-
gölő Táncegyüttes a magyarországi MA-
GOS zenekarral megerősítve ünnepelt. A 
FLASH MOB május 5-én, a Metropolitan 
Múzeum lépcsői előtt történt, pontosan 
6.05 órakor, amikor már Budapesten az 

évforduló napja beköszöntött.  
Isten éltesse a Táncházmozgalmat -

és mindenkit, aki abban részt vett és 
ma is részt vesz!

A Táncházmozgalom világjelenség, 
amely a magyar népi kultúránk szépsé-
gét hirdeti.                     (Köszönet Tóth G.)
http://www.youtube.com/watch?v=XkkCjM1H
yPA&feature=share

2012. május 6-án éppen 40 éve volt, hogy megtar-
tották a budapesti Liszt Ferenc téren az első táncházat. 
Ennek apropóján május 5-ére a Hagyományok Háza 
Baráti Köre Egyesület egész napos szabadtéri ren-
dezvényt szervezett. A központi rendezvényt a Liszt 
Ferenc téren volt, a programok ingyenesek voltak.

Liszt Ferenc tér: tánctanítás gyerekeknek, felnőt-
teknek (szatmári, rábaközi, dél-alföldi, moldvai, 
széki, szilágysági, méhkeréki). Kézműves foglalko-
zások (ékszerkészítés, csuhéjátékok, nemezelés, 
kötélverés).

Továbbá: képességfejlesztő népi játékok, mese-
mondás, énektanítás. Emléktábla-avatás az első 
budapesti táncház emlékére, beszédet mondott: 
Halmos Béla és Novák Ferenc „Tata”.

Aranytíz Kultúrház: Az évforduló tiszteletére az
Aranytízben folytatódott a mulatság, féláras belé-
pővel, és éjfél helyett hajnali 2 órás zárórával. 
Házigazda: Blaskó Csaba és zenekara, valamint a 
váci konzisok, tánctanárok: Bohus György és Redő 
Júlia. (Forrás: magyarországi szaksajtó)

(Az előző számunkban 
megjelent táncházkrónikával 

összefüggésben)
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tályban tanul minden korosz-
tály. Mindenütt szakszerű, 
szívélyes fogadásban része-
sültünk és nagy tiszteletet 
ébresztett bennünk, amit lát-
tunk. Óra végén együtt népi 
játékoztunk, nem számított 
a távolság, a más körülmény, 
az ismeretlenség; a magyar 
nyelv és a népi hagyomány 
kötött össze. 

Az elhangzott magyará-
zatokból, beszélgetésekből 
megéreztük, mennyire nél-
külözhetetlen az iskola sze-
repe a magyarság megtartása 
fegyvertelen, állandó, elszánt 
harcában.

*
Miután a „zöldpólós csoport” kiélvezte 

Szabadkát és Aradot, elkezdte az érdemi 
munkát a Márton Áron Szakkollégium-
ban szervezett II. Hungarológia és 
Információtechnológiai Konferencián. 

Csoportokra felosztva, bemutatkozott 
egymásnak a 16 országból összegyűlt 34 
résztvevő. Egy kis „hungar-ikon” puli-
kutya segítségével közös nevezőt keres-

tünk az anyaországgal. Később 
a Balassi Intézet (BI) diákjai 
megmutatták nekünk a várost és 
meg is vendégeltek. 

Másnap Dr. Répás Zsuzsanna, 
a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium nemzetpolitikáért 
felelős helyettes államtitkára, 
Papp-Váry Borbála, a Bethlen 
Gábor Alapítvány vezérigazgató-
helyettese, és Dr. Richly Gábor, 
a BI főigazgató-helyettese fogad-
tak bennünket. Tájékoztattak saját 
funkcióikról és céljukról: hogy 

együttműködést hozzanak létre a külhoni 
magyarsággal. 

A 3 és fél napig tartó konferencián in-
formációtechnológiai műhelyen vettünk 
részt, ahol bemutatták, hogyan használ-
hatjuk fel ezt az új eszközt a tanításban. 
Az új Kiliki-könyvek és rajzfilmek alkal-
mazásával, a Balassi-füzetek és a „Ma-
gyariskola”-program módszertanával, a 
nyelvvizsgáztatás és a feladat-központú 
nyelvoktatás módszereivel, a bábuk és 
a bábszínház technikáival ismerkedtünk 
meg. 

Egyik este Pigniczky 
Réka „Hazatérés” c. 
filmjét néztük meg, és 
vele együtt elemeztük. 
Lazításra Dr. Havas 
Judit  előadóművész 
és Fábián Éva mese-
mondó bemutatóival re-
mek hangulatban fejez-
tük be a konferenciát, 
amelynek lelke, motorja, 
szervezője, szigorú és 
nagyon kedves „napos-
tisztje” Maróti Orsolya 
volt. Vele együtt Gordos 
Kati, Feledy Saci és 

ahol beülhettünk óvódás, általános iskolás 
és gimnazista korosztályok óráira. Tátott 
szájjal bámultuk, hogy a diákok milyen 
fegyelmezettek és a tanárok milyen 
felkészültek! A Közgazdasági Középis-
kolában részt vettünk egy nyitott irodalmi 
órán, ahol nekünk is meg kellett mutatni 
mennyit tudunk. Nagyon élvezetes volt 
és lendületes. Az óralátogatások után egy 
kerekasztali beszélgetésen kölcsönösen 
bemutatkoztunk és elmeséltük tapaszta-
latainkat.

A szálláshelyünk, az étkezések, a társas-
zenés est a panzióban, a belvárosi séta, a 
gyönyörű szép, szecessziós stílusban épült 
városháza megtekintése, a sok TV- és rá-
dióinterjú, a kitűnő, pontos és nagyon 
kedves programszervezés, mind-mind 
felejthetetlen emléket hagyott bennünk.

Szabadka meghódított minket vidám 
társaságával, fiatal tanítóival, modern 
pedagógiai metodológiájával és a mérhe-
tetlen kedves vendéglátóival.

*
Hasonló fogadtatásban részesültünk 

Aradon is. Hadnagy Éva gondos, sze-

retetteljes szervezésének köszönhetjük, 
hogy igen sok élménnyel gazdagodtunk. 
Szálláshelyünk a Csiky Gergely Fő-
gimnázium rendezett, családias légkörű 
kollégiuma volt. A nap folyamán csak 
úgy pergett a program: itt is beültünk az 
iskolapadba, mindnyájan más-más tanórát 
hallgathattunk meg. Délután Bognár 
Levente, aradi alpolgármester fogadott 
nagyon szívélyesen, és Angéla kalauzolt 
végig a városon. A Maros partjától indulva 
láthattuk a századforduló gazdag épít-
kezését és az aradi vértanuk emlékművét, 
a lenyűgöző Szabadság-szobrot. 

A Duna-tv interjút készített velünk, és 
délután a szomszédos sofronyai iskolá-
ba látogattunk el, ahol a magyar nyelvet 
fakultatív tantárgyként vehetik fel a 
diákok. Mondhatjuk, még nehezebb a 
helyzetük, mint nálunk, mert egy osz-

Beszámoló a KISCSERKÉSZTÁBORRÓL! 
Szombaton, június 2-án, 18 órakor Hungária 1.em. MIK szoba
FIGYELEM! Pontos kezdés, mert utána a nagyteremben koncert lesz!

Támogassuk jelenlétünkkel a kiscserkészvezetők áldozatos munkáját!

a  Z R Í N Y I  K Ö R  T A N Á R A I N A K 
C S O P O R T O S  U T A Z Á S A  M A G Y A R O R S Z Á G R A

Március 24-én 
éjfélkor érkeztünk 
meg a Liszt Ferenc 
repülőtérre, ahol 
ismerős arcok vár-
ták a vidám cso-

portot. Fóthy Lumpi, Kraft Péter és 
Gorondi Orsi autókkal vittek el az 
óbudai Márton Áron Szakkollégiumba, 
amely szálláshelyünk volt egy héten 
keresztül. Ezekben a 3-ágyas szobákban 
velünk együtt közel 1000 diák lakott, akik 
nem éppen a mi órarendünkben aludtak. 
És amikor nem aludtak, bizony nagyon 
jókedvűen mulattak ablakaink alatt. Vi-
gaszul egyikünk megjegyezte: legalább 
magyarul kiabálnak. Harmadik este már 
olyan fáradtak voltunk, hogy ez sem je-
lentett nehézséget az alvásban.

Vasárnap együtt mentünk misére a zug-
lói Szent Antal plébániára kedves barátunk, 
Bárány Béla atyához, aki nagy szeretettel 
fogadott. Számunkra külön lefoglalt pa-
dokban ültünk, a mise szervezésében részt 
vettünk, és az Atya a szószékről tömören 
és pontosan bemutatta a 60 éves ZIK-et, 
és kedvesen méltányolta a magyarság 
fenntartásával végzett munkánkat. A lelki 
táplálék után az Atya és segítői királyi 
vacsorával vendégeltek meg. Nemcsak 
minket, hanem argentin-magyar barátain-
kat is. Hálás köszönetet érte, kedves Atya!

*
Utunk céljai közé tartozott, hogy meglá-

togassunk olyan iskolát, ahol a magyart 
mint idegen nyelv tanítják. Így jutottunk 
Szabadkára és Aradra, ahol mindkét 
városban másfél napot töltöttünk. Végig 
egy kis minibusszal utaztunk.  Lacibácsi, a 
sofőrünk 3 napon keresztül élvezte vidám, 
hangos, nótázó társaságunkat.

Szabadkán De Negri Ibolya, az Észak-
Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesüle-
tének elnöke volt a vezetőnk és az ottani 
program főszervezője, közösen Virág 
Ildikóval, aki tagja az Egyesületnek. 
Voltunk a Széchenyi Általános Iskolában, 

Budavári Bernadett a program per-
gésében és Erdélyi Beatrix a szeretettel 
fűszerezett ételekben vették ki részüket.

*
Szombaton délután elmentünk a Katona 

József Színházba megnézni Bernard Shaw 
1894-ben írt, anti-romantikus darabját, 
A hős és a csokoládékatona c. darabját. 
Nagyon élveztük és sokat nevettünk ezen 
a háromfelvonásos vígjátékon. Hétfő 
délután az Uránia dísztermében közösen 
megnéztük Az ajtó c., Szabó Magda öné-
letrajzi ihletésű regényéből készült filmet, 
ami az emberi tartásról, a titkokról, egy-
más megbecsüléséről és a szeretetről szól. 

* * *
Ügy érezzük, „otthon” voltunk, mégis 

„hazatértünk”. Nagyon hálásak vagyunk, 
hogy e csoportos útnak részesei lehettünk, 
hogy a magyarországi intézmények (a 
Bethlen Gábor Alap és a Balassi Intézet) 
támogattak, befogadtak, továbbképeztek; 
hogy Szabadkán és Aradon csak tárt ka-
rokkal találkoztunk; hogy sok külföldi 
magyar pedagógust megismerhettünk, 
érezhettük, hogy része vagyunk egy háló-
zatnak, amelynek neve magyarságszeretet. 
És mindezt mint ZIK tanárok tehettük 
meg, harmonikus, feszültségtől mentes, 
jókedvű, leleményes csapatban. Jó volt 
érezni, hogy csodálkoznak, mennyire 
messziről jövünk, felnéznek 3-ad, 4-ed ge-
nerációval kapcsolatos munkánkra. Sokat 
tanultunk a tanítás technikai elemein kívül 
is, mindazt, amit saját bőrünkön tapasztal-
tunk: hogyan kell az utazót fogadni, mi 
mindenre érdemes figyelni, igazságosnak 
lenni.

Azt is éreztük, hogy az argentínai ma-
gyarságot képviseltük, ezt a szeretetre-
méltó emberi csoportot, amelyben most 
feltöltve, még több kedvvel, lendülettel 
dolgozhatunk. Adja meg a Jó Isten, hogy 
sok mindenkinek hasonló élményben 
lehessen része.
(Beis Anni, Honfi Juló, Gorondi Judit, 
Kiss Bori, Kiss Márti, Fóthy Csini, Mis-
kolczy Dóra és Zaha Alexandra)

miniHUFI              Csupa jó hír!
- Lezajlott a hagyományos VEKI (vezetők kirándulása)!
- A Lajtaváry Family Band nagy sikerrel lépett fel a Hungáriában!
- Gulyás estét tartott a Kolomp együttes!

(Részletesen a következő számunkban!)

Arad mellett, a Maros partján

Mi is
beül-

tünk a 
padba!

Aradon, a Csiky Gergely Gimnázium  bejáratánál. b.-j.: Lányiné 
Miskolczy Dóra, Kissné Kraft Márti, Blahóné Honfi Júlia, 
Balogh-Kovácsné Kiss Borbála, Regueiráné Fóthy Csini, 

Zaháné Lomniczy Alexandra, Beisné Mocsáry Anni, 
Gorondiné Meleg Judit 

Így is lehet reggelizni a 
Márton Áron Kollégiumban!

Szabadkán, a város régi bejárati kapujánál

„Barátunk”, a Minibus…

Bárány 
Béla atya 

megint 
kiváló 

vendéglá-
tó volt! A 

háttérben: 
Beisné 
Anni és 

Emődyné 
Anikó

A 8 argentin és Dóryné Lomniczy Paulette Németországból, 
az egyetlen szórvány-ZIK diák, aki elnyerte a Balassi ösztöndíjat

A csoportunk De Negri Ibolya és Virág Ildikó 
kíséretében, Szabadka Városházában
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Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„ MAGYAR ”  ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítóink: 

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

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

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

4854  Vermes Péter: Szegények hercege (Dr. Batthyány-
          Strattmann László)
4867  Wells, H.G.: Mi lesz holnap (A jövő regénye)
4951  Heltai Jenő: Öt mesejáték
4854  Doyle, A. Conan: A második folt - A norwoodi 
          építész
4955  Csonka-Magyarország közigazgatási helység-
          névtára (1944)
4956  Hamsun, Knut: Halk húrokat penget a vándor
4957  Avelin, Claude: Aki kétszer hal meg
4958  Csavargó voltam  (Kerékpáron Afrikában)
4960/1  Baktay Ervin: India múltja és jelene, vallásai, 
             népélete, városai, tájai és műalkotásai I.-II.
4962  A magyar cserkészet forrásainál 
          (Dunaszerdahely 1994)
4963  József Attila: Összes versei
4964  Tőkés László: „Ideje van a szólásnak” 
          (válogatott írások)

Szemügyre vesszük a magyart

Elnök: Zombory István  estebanzombory@gmail.com
Vezetőségi gyűlések a hó 1. és 3. szerdáján. 
Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján. 

Titkárság: Bernáth Erzsébet (Pintyő)
Keddtől - péntekig 18 - 21 óra.  Szombat 15 - 20 óra.

 hungar iabuenosa i res@gmai l .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.

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

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

Jól tudjuk, hogy a nyelv szavakból áll. Megtanuljuk a 
szavak értelmét, a mondat szerkezetét, az igék ragozását, 
és elvileg tudunk egy nyelvet. Igen ám, de a nyelvnek nem 
csupán a szó az építőanyaga! Vannak több szó kapcso-
latából kialakult állandó elemei is - magyarázza Balázs 
Géza nyelvész. Hiába értjük egyenként a szavakat, ha 
nem értjük a kifejezés üzenetét. Ez a szólások és mondá-
sok világa! Igazi képes beszéd. A magyar nyelv nagyon 
gazdag ilyen téren. Néha furfangosan tudja körülírni a 
helyzetet, máskor meg művésziesen festi le. Összeírtam 
néhányat, tudjuk-e, hogy mit jelentenek? No, lássuk, 
játsszunk együtt. Húzzátok össze a két oszlop elemeit:

1. hűvösre tesz a. beleegyezik
2. kereket old b. meghalt
3. kötélnek áll c. hirtelen meggazdagodott
4. lógatja a lábát d. bebörtönöz valakit
5. feldobta a talpát e. buta ember
6. itatja az egeret f. nagyon figyel, hogy jól hallja
7. kevés a sütnivalója g. a szerencsében 

    reménykedik
8. hegyezi a fülét h. elmenekül
9. felkapaszkodott az
    uborkafára i. nagyon sír, zokog
10. várja, hogy a sült galamb
      a szájába repüljön k. unatkozik

Megoldás: 

Melyik a te kedvenc kifejezésed ezek közül? Én ezt 
választottam: kevés a sütnivalója. El is gondolkoztam 
azon, hogy vajon miért mondják ezt? 

A Magyar szólások és közmondások tárában megta-
láltam a magyarázatot: „A Dunántúl nyugati vidékein 
azt az anyagot nevezték sütnivalónak, amelyet a kenyér 
kelesztéséhez használtak. Ez nem kovász, nem is élesz-
tő, hanem komló és korpa vegyítéke, amelybe néha egy 
kis maradék kenyértésztát s egy kevés vöröshagymát 
is tettek. A kevés a sütnivalója kifejezést eredetileg az 
olyan asszonyokra használták, akik vagy nem készítettek 
maguknak ilyen keveréket, vagy akiknek a kelleténél 
hamarabb elfogyott, ez pedig okos, megbízható ember-
rel nem fordulhatott elő.” 

Sokat használjuk a kisütni igét is, ami annyit jelent, 
hogy kieszelni. Már kisütöttem, hogyan lehet megépí-
teni a kunyhót. 

Vannak szóláshasonlatok is. Ahogyan a szó is mond-
ja: hasonlítunk. Például szelíd, mint a bárány. Biztos 
neked is kapásból eszedbe jut jó néhány példa. Tudod-e 
az alábbiaknak a folytatását?

1. fél tőle, mint a. a macska a forró kását
2. kerülgeti, mint b. a templom egere
3. ismeri, mint c. a kefekötő
4. lassan készül, mint d. a tenyerét
5. szegény, mint e. a fehér holló
6. iszik, mint f. a bokrot
7. szidja, mint g. a tűztől
8. ritka, mint h. a Luca széke

Megoldás: 

1.d, 2.h, 3.a, 4.k, 5.b, 6.i, 7.e, 8.f, 9.c, 10.g 

1.g, 2.a, 3.d, 4.h, 5.b, 6.c, 7.f, 8.e

Ezek közül kedvencem a szidja, mint a bokrot. Ezt 
arra szoktuk mondani, ha valaki kegyetlenül szidalmaz 
valakit. De miért szidna valaki egy ártatlan bokrot? Ezt 
sosem értettem. Hát belekukkantottam a Nyelv és Tu-
domány honlapjára, és a szóláseredettan rovatban ezt 
olvastam: „Évszázadokkal ezelőtt a fát és a bokrokat nem 
is tekintették annyira ártalmatlan jószágoknak. Mi több, 
azokat a gonosz szellemek, betegségdémonok lakhelyei-
nek képzelték. E hiedelem kiválóan megmutatkozik pl. 
abban a népszokásban, hogy a gyulladást, keléseket egy 
ronggyal lemosták, majd a törlőruhát mintegy áldozat-
ként kiakasztották a bokrokra - a démonoknak.” 

Milyen érdekes. Hihetetlen, hogy mennyi mindent 
tudunk meg a szólások által. Belepillanthatunk több 
száz évvel ezelőtt élt eleink mindennapjaiba, szokásaiba, 
hiedelemvilágába. Gondoltatok erre?

Tulajdonságokra, állapot kifejezésre is használunk na-
gyon színes szókapcsolatokat. Párosítsuk a két oszlopot: 

1. a beteg ember a. madarat lehet fogatni
2. az egészséges embernek b. ég a keze alatt a munka
3. a gyáva ember c. vidáman csörgedezik a vér 

    az ereiben
4. a szomorú ember d. nem fél a saját árnyékától
5. a boldog emberrel e. az ágyat nyomja
6. a szorgalmasnak f. a fogához veri a garast
7. a bátor ember g. lógatja a fejét
8. a fösvény ember h. felhúzza a nyúlcipőt
Megoldás: 
Még annyi mindent felsorolnék! Szerencsére egy hónap 

múlva újra találkozunk, és folytathatjuk együtt a magyar 
nyelv elemzését!

Ami az íróasztalon maradt:
„Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. 

Becsületesen nem lehet más vizsgát találni arra, hogy 
kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könnyű vizsga ez. 
Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta testi jegyeinek 
kutatói állítják az embert. Itt a lelket kell kitenni.” 

(Illyés Gyula: Ki a magyar?)
(Forrás: Magyar nyelvkönyv felsőfokú nyelvvizsgára készülők-
nek, Balassi Bálint Intézet 2002)

1.e, 2.c, 3.h, 4.g, 5.a, 6.b, 7.d, 8.f

Kedves Olvasók! 
Mivel észrevettem, hogy ez a rovat eléggé személyes, 

családi bloggá alakult, azt gondoltam leírom nektek, mi-
lyen egy napom lefolyása. Pontosabban talán azt, hogy 
milyen egy átlagos orvosnak a napja.

Reggel 6.00-kor kelek -- na, legyünk őszinték! Még tíz 
percet az ágyban lustálkodom, aztán megfőzöm a kávé-
mat, majd elkészülök. Általában kb. 6.45-kor kel a Pici 
(éppen akkor, amikor már 
sietnem kell!), tehát reggeli 
puszi és közös Papa-ébresz-
tés. 7.00 óra van! Rohannom 
kell, sietek! Munkába menet 
hallgatom a rádiót, hogy tud-
jam, mi is történik a világon.

Nagyjából 8.00-tól 16.00-ig 
tart a munkaidő, legalábbis 
papír szerint. Én mindig meg-
próbálok előbb ott lenni, 
időben végezni, hátha még 
négy előtt visszaindulhatok.

Reggel 8.30-ig végeznem 
kell a saját vizitemmel. Ez azt jelenti, hogy minden be-
tegemet megnézem, vérnyomásokat mérek, kikérdezem 
őket, miként telt az éjszaka, van-e panaszuk. Aztán van 
a vizit az Osztályfőnökkel, neki referálunk a betegekről, 
megbeszéljük a napi teendőket. Ekkor tehetem fel a kér-
déseimet, ill. kérhetek segítséget, tanácsot.

Minden reggel 9.00-kor van az Osztályos referáló, 
amikor minden orvos összeül, az ügyeletes elmondja, 
milyen betegeket vett fel ügyelete alatt, megbeszéljük, 
kik mennek haza, és a nagyobb gondokat-kérdéseket is 
ekkor tárgyaljuk meg. Nagyjából tíztől szabad a nap, ettől
kezdve mindenki saját maga osztja be idejét.

Ilyenkor kell bevetni a tervezést, mert vannak olyan 
vizsgálatok, amelyek bizonyos időben kell megtörtén-
jenek. Érdekes, hogy itt mennyire fel tudom használni 
a volt cserkészvezetői tapasztalatomat. Sajnos nagyon 
sok időt veszitek azzal, hogy telefonon mindenkit 
elérjek és megtörténjenek a bizonyos vizsgálatok és 
konzíliumok. Az időnknek jelentős része a szervezés és 
a papírmunkával telik…

11.00 óra felé elkészülnek a reggel elrendelt laborvizs-
gálatok. Ekkor ezeket megnézem, ráírom őket a lázlapra 
(ez egy nagy, A3 méretű lap, amelyen szerepelnek a beteg 
adatai, gyógyszerei, kezelése, minden napra bontva). 
Esetleg új vizsgálatokat kérek, a kezelésen módosítok.

Ha egy beteget elküldök például röntgenre, vagy a 

sebészektől kérek konzíliumot, ko-
radélután megnézem a gépben (van 
egy kórházi rendszer), mi lett az 
eredmény. Utána ezt is a lázlapra írom.

A délután folyamán leülök a lázlapokkal, és átgondo-
lom a másnapi teendőket, kiírom a laborvizsgálatokat. 
Aztán minden egyes betegről írok napi dekurzust. Ez azt 
jelenti, hogy leírom, mi történt vele aznap. A dekurzus 

nagyon fontos, mert ezt tudja elolvasni 
bárki, aki ügyeletes és tudni fogja, mi 
történt a beteggel. Másrészt, ha netán 
valamilyen per indulna ellenünk, ez az 
írott gondolatmenet megvédhet ben-
nünket. Ami nincs leírva, nem történt 
meg. Sajnos erre is gondolni kell.

Bármikor a nap folyamán érkezhet új 
beteg, akit fel kell venni, el kell látni. 
Bármikor egyik paciensünk rosszul le-
het. Ezek mind váratlan dolgok, amiket 
szintén bele kell számítani a munkaidőbe.

Még valamikor a koradélután folya-
mán ajánlatos időt szakítani az ebédre is. 

Ez néha nem sikerül, és már hazamenet bekapok valamit. 
Szerencsére az orvosi szobában van egy kis hűtő, amely-
ben gyors megoldásokat tartok, mint a joghurtot és a 
banánt. A müzliszelet is kincset ér egy sietős napon.

Minden délután, mielőtt elmegyek, benézek a pacien-
seimhez, elmondom a napi eredményeket, megbeszéljük 
a másnapi tervet, elbúcsúzom.

Kis szerencsével időben el tudok indulni, és mehetek a 
Piciért a Bölcsibe. Ha kések, akkor José megy érte. Most, 
hogy itt a jó idő, még elmegyünk együtt a térre játszani, 
vagy sétálunk egy kicsit. Esetleg még elugrunk a piacra 
is friss gyümölcsöt venni. Majd hazamegyünk, fürdés és 
vacsora. Ezt az esti mese követi, a közös ima - és végre 
lecsendül a nap, a Pici alszik, kb. 21.00 óra van. Ha van 
erőm, tanulok egy kicsit, ha pedig nincs, akkor olvasok, 
vagy egy sorozatot nézek a tv-ben. Joséval beszélgetünk, 
élvezzük a rövid nyugalmat.

Néha hosszabbak a délutánjaim, mert hetente párszor 
még spanyolt tanítok a régi diákjaimnak. Ilyenkor a fiúk 
„srácos” délutánt tartanak, és buliznak együtt.

No meg vannak azok a napok, amikor ügyeletes va-
gyok, és nem megyek haza - csak másnap… de az már 
teljesen más történet.

Van, amikor nagyon fáradt vagyok, de általában szere-
tem és élvezem is. Aztán a hétvégén mindig sziesztázom!

A következő hónapban mesélek tovább!              Teri



ARGENTÍNAI  MAGYAR  HÍRLAP           -               SECCIÓN EN CASTELLANO                  -                      JUNIO  2012

Como ya es costumbre desde sus co-
mienzos hace ya más de cinco años, los 
integrantes del Grupo Oleander visita-
mos el Hogar para pasar una tarde amena 
y conmovedora con los abuelos que allí 
residen. El viernes 20 de abril partimos 
desde el Club Hungária, llevando varie-
dades dulces y saladas, jugos y golosinas 
para preparar un té - ¡diferente!

Al llegar, vimos en la cartelera del 
Hogar un colorido afiche anunciando la 
visita del Grupo. En esta ocasión, los 
visitantes fuimos: Ági Kerekes, Gyöngyi 
Vass, Analy y Péter Szilágyi, Edith Me-
gyery, Bözsi Botka, Silvia Díaz, reciente 
integrante, y la que suscribe.

Cuando llegamos, todos ya estaban 
ubicados en sus sitios en el comedor. Con-
tamos con el inigualable aporte de nuestro 
músico amigo, Ing. Péter Szilágyi, que 
logró inundar el ambiente de música y 
cantos de toda índole. En definitiva, pasa-

mos allí la tarde, atendiendo, conversando, 
cantando y hasta bailando con algunas de 
los residentes, así como mostrando algu-
nos de nuestros bailes.

Conmovedor en extremo fue, sin duda, 
cuando una de las señoras, Éva Miskó, 
muy atildada y elegante ella, se acercó 
dulcemente a entregarnos un prolijo sobre 
dedicado al Grupo Oleander conteniendo 
un regalo especialmente preparado para 
nosotros...

Se trataba de la poesía 
“Siempre nos despedi-
mos” del poeta transil-
vano Sándor Reményik 
(Kolozsvár /desde 1920: 
Cluj-Napoca/ 1930), por 
ella misma traducida del 
húngaro. Enorme fue nuestra emoción 
ante tal gesto de cariño y agradecimiento. 

Como siempre, nos despedimos hasta la 
próxima visita, ¡con nuestros corazones 

contentos luego de esta tarde 
de hondo sentimiento y sensi-
bilidad!

Gloria Etcheverry
Fotografías a cargo de Analy de 
Szilágyi 

- - - - -
Poesía que las abuelas del Ho-

gar Húngaro regalaron al Grupo 
Oleander en agradecimiento 
por haber ido a alegrarlas:

Sándor Reményik: (*)

SIEMPRE NOS DESPEDIMOS
Les digo: Siempre nos despedimos.

De la noche a la mañana,
Del día al anochecer,

De los colores, si la bruma los esconde,
Del silencio, si un sonido lo interrumpe,
Y del sonido si de pronto se apaga....

De las sonrisas cuando nos iluminaron,
De las heridas si nos hicieron daño,

De los sueños que no se cumplieron,
De los deseos cuando se enfriaron.

Porque el sol nunca se levanta igual,
Cada sonrisa, cada lágrima es diferente,

Pasa el minuto, lo traga el tiempo.
Muchas veces ni nos damos cuenta,

No pensamos que nunca vendrá de vuelta.

Por eso les digo que la vida
No es más que una eterna despedida.

(*) Poeta húngaro, nacido en Kolozsvár, ciudad 
húngara anexada a Rumania a raíz del Tratado 
de Trianón de 1920. Desde entonces se llama 
Cluj-Napoca. Traducción: Éva Miskó

HUNGRÍA CON OJOS CHILENOS
La Asociación Literaria y Cultural Húngara, en su ciclo de conferencias 2012, nos 
brindó una bellísima experiencia: invitó a Sergio Edgardo Pérez Gutiérrez, marido 
chileno de la actual cónsul de Hungría, Judit Házi, a hablarnos de su vida en Hungría. 
Sergio accedió a darnos un resumen de su interesantísima charla. Helo aquí:

EMOTIVA VISITA AL HOGAR SAN ESTEBAN

Son tantas las vivencias que he experi-
mentado durante los 38 años que he vivido 
en Hungría, que no pude resistirme a una 
amable invitación formulada por dos 
queridas amigas, Isabel Redl y Sofía Te-
rek, para que expusiera mis experiencias 
adquiridas como latinoamericano durante 
el cambio político en Hungría. La compi-
lación de datos para esta exposición fue 
tarea difícil, delicada y cautelosa, para no 
causar consternación, rechazo o cuestio-
namiento ideológico. 

Llegué a ese hermoso país, que es Hun-
gría, como refugiado político, de izquier-
da, el 18 de septiembre de 1974, huyendo 
de la dictadura militar de Pinochet. Sí, 
fui bien recibido, no lo puedo negar, me 
proporcionaron todo lo necesario para 
integrarme a la sociedad húngara. Arriba-
ba a un país donde esperaba encontrar la 
fuente de mis ideales políticos juveniles, 
esa quimera del socialismo que había so-
ñado en Chile. No obstante, rápidamente 
me encontré con otra realidad. Éramos 
objetos de desconfianza: vigilados noche 
y día, e investigados sobre nuestra actitud 
hacia el régimen.

Tres fueron las etapas más importantes 
de mi existencia en Hungría: el empleo en 
una fábrica de comunicaciones, los años 
en la universidad y el trabajo durante 22 
años como periodista en la Radio Nacional 
Húngara (Magyar Rádió).

Estas etapas me mostraron la realidad 
de la Hungría de entonces. En la Facultad 
de Letras (Eötvös Lóránd, Bölcsészettu-
dományi Kar) estudié Historia y Arqueo-
logía. Muchos de mis compañeros de la 
universidad desconfiaban de mí, pero 
hubo quienes me contaron el significado 
real de la tragedia de Trianón, de la revo-
lución de 1956, del socialismo paternalista 
y opresor. 

Mis instintos de historiador me llevaron 
entonces a territorios prohibidos por el 
régimen. Mi inquietud se centraba en los 
acontecimientos de 1956. Sin embargo, 
siempre recibí respuestas ambiguas, in-
cluso de mis amigos más íntimos, quienes 
mantenían el tema como tabú. Mis años 

en la universidad me llevaron a decep-
cionarme definitivamente del socialismo. 
Percibí e.o. las limitaciones a la libertad, 
las discriminaciones que sufrían los lla-
mados ajenos a la clase social imperante 
o contra aquellos que no militaban en la 
organización de la juventud comunista. 

Cuando en 1985 comencé a trabajar, 
primero a contrato y un año más tarde 
en forma definitiva en la Radio Nacional 
Húngara, conocí la historia verdadera de 
la Hungría de entonces. Allí viví los mo-
mentos más interesantes y emocionantes 
de lo que sería el cambio del sistema 
político en Hungría. 

Desde 1987 los acontecimientos se 
precipitaron vertiginosamente, la cen-
sura de los medios de comunicación 
funcionaba mal. Venía el cambio, venían 
los nuevos y antiguos partidos políticos. 
Hungría vivía días agitados, día a día 
veíamos manifestaciones que soslayaban 
las directivas del partido-único, como las 
demostraciones contra la destrucción de 
aldeas en Transilvania (1988) o contra la 
construcción de la represa de Bős-Nagy-
maros (1988-89). Eran movilizaciones 
civiles, sin consentimiento del partido. En 
medio de esa casi caótica situación infor-
mativa estaba yo, impregnándome de los 
nuevos acontecimientos, que finalmente 
llevaron al desenlace de la historia que 
hoy conocemos.

Ocurrió como habían previsto mis co-
legas y mis amigos: se desmoronaba el 
régimen. Llegó la declaración de Imre 
Pozsgay, quien calificó como “rebelión 
o levantamiento popular” („Nem ellenfor-
radalom, hanem forradalom!”) los suce-
sos de 1956. Luego, vino la destitución de 
János Kádár, como secretario general del 
POSH, el 22 de mayo de 1988. Corrían 
nuevos vientos en Hungría, el país estaba 
alerta y entusiasmado con todo lo que 
ocurría. Vino también la apertura de la 
frontera, de la Cortina de Hierro (agosto y 
septiembre de 1989), que permitió la sali-
da de Hungría de los alemanes de la RDA 
atrapados entre dos sistemas. Estos fueron 
los principales hitos que condujeron a la 

caída definitiva del sistema comunista 
húngaro, que se concretó con el anuncio 
del entonces Primer Ministro, Miklós 
Németh, de celebrar elecciones libres y 
democráticas, en marzo de 1990.

Entre este acopio de acontecimientos 
cabe destacar el discurso pronunciado por 
el actual Primer Ministro húngaro, Viktor 
Orbán, en el reentierro de Imre Nagy, el 
16 de junio de 1989, cuando exigió la sa-
lida definitiva de las tropas soviéticas es-
tacionadas en Hungría. Antes de él, nadie 
había hecho un pronunciamiento tan claro 
y radical sobre la soberanía del país.

*

El texto anterior refleja mis impresiones 
de la Hungría que he vivido en las últimas 
décadas y, libre de patetismo, confieso que 
me siento integrante de este maravilloso 
país, cuyos habitantes desde un principio 
me acogieron como uno más de ellos. Por 
lo cual me identifico con el pequeño verso 
de Gyula Illyés (A un hijo del pueblo, 
„Egy népfinak”), que dice:

“Que eres hijo del pueblo, 
hoy tienes que certificarlo

no con el sitio del que vienes, 
¡sino al que vas, hermano!”

Sergio Pérez
(N.d.l.R.: Tanto los agregados en itálica entre 
paréntesis como los subrayados son nuestros)

20 de Junio 
Día de la Bandera Nacional
En conmemoración del fallecimiento 

de su creador, Gral. Manuel Belgrano
(3.6.1770 - 20.6.1820)

Este día recordamos entre los prohom-
bres argentinos a ese Belgrano, creador 
de la Bandera Nacional, digno, esforza-
do, inteligente, estudioso, que supo unir 
ideas y acción a favor de la Patria.

El sano nacionalismo es una fuerza 
insoslayable porque es energía moral, 
mental y psicológica que sustenta la 
ineludible estrategia de cualquier país 
que se precie de ser serio: defender y 
afirmar sus intereses comunes.
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El 4 de abril pdo. aterri-
zó en Budapest un avión 
que traía desde Madrid los 
restos mortales del gran 
poeta transilvano, József 
Nyírő (1889-1953). El 
poeta había muerto en exi-
lio en 1953. En su tumba 
habían puesto un puñado 
de la tierra nativa que él 
siempre llevaba consigo 
para la eventualidad de su 
deceso fuera de la patria. 

La patria por fin quería 
albergarlo en su seno. 
Por ello, exhumaron los 
restos del poeta y se les 
quiso dar nueva sepul-
tura, en su tierra natal, 
Székelyudvarhely (hoy 
Rumania), en solemne 
acto. Por ahora, las au-
toridades rumanas no lo 
permitieron. Su “resurrec-
ción” no pudo llegar para 
Pentecostés…

*
Pocos rastros quedan de la vida otrora 

pujante de los emigrados húngaros en la 
capital española, salvo en las numerosas 
tumbas que la atestiguan a través de los 
nombres que quedaron grabados en el 
granito. A su muerte, Nyírő fue colocado 
en un nicho del cementerio, ya que la 
familia no tenía los recursos necesarios 
para una tumba. Allí descansó durante 13 
años, hasta 1966, para cuando húngaros 
en el exilio estadounidense reunieron la 
pequeña fortuna necesaria para adquirir 
una sepultura por 99 años (¿quién hubie-
ra pensado, a la sazón, que la Cortina de 
Hierro se desplomaría en 1989?). El poeta 
había dejado constancia de su aversión 
a esos nichos en un anotador que fue 
hallado después de su muerte. Siempre 
quería reposar envuelto en materia tierra, 
y su íntimo anhelo era hallar la paz en la 
propia…

El talento literario de Nyírő 
se manifestó desde tempra-
na edad, una figura muy 
reconocida después de la 
1ª Guerra Mundial. Su obra 
está imbuida de su profunda 
fe tanto como de su inque-
brantable amor hacia el 
terruño que lo vio nacer. Su 
obra quizá más conocida es 
Úz Bence, que describe las 
simpáticas picardías de un 
jovencito sículo. Novelas 
y cuentos cortos le trajeron 
gran reconocimiento y fama. 
Entre 1941 y 1944 fue dipu-
tado en el Parlamento hún-
garo y, como tantos otros, 
tuvo que emigrar a finales 
de la 2ª Guerra Mundial. Sus 
obras fueron publicadas por 
editoriales húngaras de la 
emigración, en la Argentina 
y en los EE.UU. En cambio, 
la patria desterró sus obras 
de la literatura húngara. 

Durante toda la duración del régimen co-
munista, sus obras quedaron prohibidas e 
ignoradas hasta el último año de la década 
de los ochenta, por lo que generaciones de 
lectores húngaros ignoraron totalmente su 
existencia y su significado.

Nyírő no quería morir, luchó hasta 
el último instante contra el despiadado 
cáncer. No temía a la muerte, pero quería 
vivir - le quedaba tanto por hacer aún, 
tantos mensajes que pasar… Se llevó a la 
tumba la última novela, inconclusa. No 
había podido decir todo cuanto quería. 
Pero los que lo veneramos tenemos muy 
en claro su mensaje de amor inclaudicable 
hacia la hungaridad y la libertad para la 
lejana patria. Dios no quiso que viera su 
resurgimiento, pero permitirá que, tarde o 
temprano, descanse allí, donde pertenece.

Susana Kesserű de Haynal
(sobre la base de una crónica de Csaba 
Lukács)

A kolónia születésnapjai  -  CUMPLEAÑOS de  JUNIO  y  JULIO
Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen rokonaikról emlékezünk meg. 

Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában.

 Isten éltesse az ünnepelteinket!          ¡Feliz cumpleaños!

¡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

Atendemos los 2os. y 4.os viernes del mes, 
19 a 21 hs., o a pedido

¡LOS LIBROS DESEAN SER LEÍDOS!
“Bien está que todos los hombres coman, pero que 
todos los hombres sepan. 
Que gocen todos los frutos del espíritu humano 
porque lo contrario es convertirlos en máquinas al 
servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de 
una terrible organización social.”          Federico García Lorca (1898-1936)

- Espigueo...                     ... en otros medios -

Repatriación de un ferviente corazón húngaro

Exhumación en el cementerio 
de Almudena, en Madrid 

Foto Csaba Lukács

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA 
REFORMADA HÚNGARA 

EN LA ARGENTINA
Comprobante de Inscripción Nº 79 Dto. Nº 7837 del 15/07/57

Entidad de Bien Público. Reg. Nac. Nº 2056
Aviso de Convocatoria

Se convoca a los Asociados a la Asamblea 
General Ordinaria del 17 de junio de  2012 
a las 11.00 horas, que se realizará en la calle 
Amenábar 1767, (1426) Ciudad de Buenos 
Aires.   

Orden del día
1. Discurso inicial de la presidenta.
2. Designación de dos asambleístas para firmar
    el acta.
3. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
4. Lectura de la Memoria, Cuenta de Gastos y
    Recursos, Inventario e Informe de la Comisión
    Revisora de Cuentas, correspondientes al Ejer-
    cicio terminado el 29 de febrero de 2012. 
Eva Szabo de Puricelli       María M. de Benedek
          Secretaria                            Presidenta 
Buenos Aires, 30 de abril de 2012.

Escribe Guillermo Jaim Etcheverry (*): 
La vida es un proceso de construcción 

personal permanente.
El ser alumno, a cualquier nivel, requie-

re una disposición 
a aprender basada 
en el reconocimiento 
previo de que algo 
nos falta, de que que-
remos o necesitamos 
adquirir aquello de 
lo que carecemos o, 
al menos, que debe-
mos desarrollar con 
la ayuda de otros. Si no se admite la falta, 
es más, si orgulloso de ella se la exhibe con 
desafiante despreocupación, no hay posibi-
lidad alguna de superarla. Sin esa actitud 
de humildad que está desapareciendo, no 
se es alumno.

“La verdadera ignoran-
cia no es la ausencia de 
conocimientos, sino el 

rehusarse a adquirirlos”, decía Karl 
Popper. Crece el desprecio por el in-
telecto y también por las que antes se 
consideraban normas básicas de respeto 
y de urbanidad. Ingresamos a la era de 
la ignorancia y la grosería militantes, 
justificadas en la alta valoración que 
cada uno tiene de sí mismo. Esto lleva 
a suponer que uno ya es una obra con-
cluida, certeza que se alcanza cada vez 

a edades más tempranas.
(*) 31 de diciembre de 1942. Es un médico, 
científico y académico argentino que fue rector 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) entre 
2002 y 2006. Articulista, conferenciante. Fuente: 
La Nación Revista 4.12.11 - extracto

LA MUERTE DE LA CONVERSACIÓN...
Acabo de leer en Internet que a la en-

trada de algunos restaurantes europeos les 
“decomisan” a los clientes sus teléfonos 
celulares. Según la nota, se trata de una 
corriente de personas que busca recobrar 
el placer de comer, beber y conversar 
sin que los ringtones interrumpan, ni los 
comensales den vueltas como gatos entre 
las mesas mientras hablan a gritos.

La noticia me produjo envidia - ¡de la 
buena! Personalmente, ya no recuerdo 
lo que es sostener una conversación de 
corrido, larga y profunda, bebiendo café o 
chocolate, sin que mi interlocutor me deje 
con la palabra en la boca, porque suena 
su celular (qué tal los que mantienen el 
auricular y el micrófono puestos y no se 
sabe si hablan con uno o con el que está 
al otro lado de la línea…)

En ocasiones, es peor. Hace poco estaba 
en una reunión de trabajo que simplemen-
te se disolvió porque tres de las cinco 
personas que estábamos en la mesa em-
pezaron a atender sus llamadas urgentes 
por celular. Era un caos indescriptible de 
conversaciones al mismo tiempo.

*
Gracias al celular, la conversación se 

está convirtiendo en un esbozo telegráfico 
que no llega a ningún lado. El teléfono se 
ha convertido en un verdadero intruso. 
Cada vez es peor. Antes, la gente solía 
buscar un rincón para hablar. Ahora se ha 
perdido el pudor. Todo el mundo grita por 
su móvil, desde el lugar mismo en que se 
encuentra.

No niego las virtudes de la comunica-
ción por celular. La velocidad, el don de 
la ubicuidad que produce y, por supuesto, 
la integración que ha propiciado para mu-
chos sectores antes al margen de la telefo-
nía. Pero me preocupa que mientras más 
nos comunicamos en la distancia, menos 
nos hablamos cuando estamos cerca.

Me impresiona la dependencia que te-
nemos del teléfono. Preferimos perder la 
cédula profesional que el móvil, pues, con 
frecuencia, la tarjeta sim funciona más que 

nuestra propia memoria. El celular, más 
que un instrumento, parece una extensión 
del cuerpo, y casi nadie puede resistir la 
sensación de abandono y soledad cuando 
pasan las horas y éste no suena.

Por eso quizá algunos nunca lo apagan. 
¡Ni en el cine! He visto a más de uno 
contestar en voz baja para decir: “Estoy en 
el cine, ahora te llamo”. Es algo que - por 
más que intento - no puedo entender.

También puedo percibir la sensación 
de desamparo que se produce en muchas 
personas cuando las azafatas dicen en el 
avión que está a punto de despegar que 
es hora de apagar los celulares. Además, 
he sido testigo de la inquietud que se 
desata cuando suena uno de los timbres 
más populares y todos en acto reflejo nos 
llevamos la mano al bolsillo o la cartera, 
buscando el propio aparato.

Pero de todos, los Blackberry merecen 
capítulo aparte. Enajenados y autistas. Así 
he visto a muchos de mis colegas, absortos 
en el chat de este nuevo invento. La escena 
suele repetirse.

El Blackberry en el escritorio. Un pitido 
que anuncia la llegada de un mensaje, y 
el personaje que tengo en frente se lanza 
sobre el teléfono. Casi nunca pueden 
abstenerse de contestar de inmediato. Lo 
veo teclear un rato, masajear la bolita, y 
sonreír; luego mirarme y decir: “¿En qué 
íbamos?”. Pero ya la conversación se ha 
ido al traste. No conozco a nadie que tenga 
Blackberry y no sea adicto a éste.

Alguien me decía que antes, en las 
mañanas al levantarse, su primer instinto 
era tomarse un buen café. Ahora su pri-
mer acto cotidiano es tomar su aparato y 
responder al instante todos sus mensajes. 
Es la tiranía de lo instantáneo, de lo si-
multáneo, de lo disperso, de la sobredosis 
de información y de la conexión con un 
mundo virtual que terminará acabando con 
el otrora delicioso placer de conversar con 
el otro, frente a frente.

(Anónimo - Agradecimiento Martha 
Balthazár)

JÚNIUS
1. Szalay Kristóf (MO) - 2. Horváth Ferenc / Novák Veronika 
- 4. Besenyi Zsuzsi Buba (Cba.) / Ibarrola Mercedes (öo) - 5. 
Ferrero María Celia (öo) - 9. Carpio Agustina (öo) / Horogh 
Adriana / Horogh José - 10. Kovács Mihály Balázs / Tacchella 
Omar - 11. Serraínoné Hefty Klári / Zaháné Székely Ottília 
(Kanada) / Zöldi Andrásné Lueg Vere (USA) - 12. José Vicente 
Espinosa (MO) - 4. Maróti Ferenc (Viedma) - 15. Angolani 
Delma (öo) / Emődy Csaba (MO) / Haynalné Blüthgen Dagmar 
(Cba.) - 17. ifj. Arany László / Szilvássy Ignác - 18. Haller 
Mihály (Pto. Madryn) - 19. Magyar András - 21. Heckmann 
Dezső - 22. Hódosi María (öo) - Keve László - 24. Filipánics 
Lily (Cba.) / Szalay Andrea (MO) - 25. Mallátné Zaha Eszter 
(Berlin) - 26. Némethy Kesserű Judit (USA) - 27. Espinosané 
Benkő Teri (MO) / Chavesné Gáti Andrea - 28. Valentin Feri / 
Makkos Nándor - 30. Giménez Omar Franco / Jakab Nándor 
/ Kolb István / Németh Mátyás / Roószné Földházy Gabi 

JÚLIUS: 
1. Emődyné Bernáth Anikó (MO) - 3. Alitisz Hiriart Mª 
Constanza / Lomniczy József - 5. Papp István / Petőcz 
Tibor - 7. Gorondy-Novák Gábor / Tass Attila - 10. 
Domínguezné Remete Andrea - 12. Kemény Krisztina / 
Mihályfyné Mazzoleni Zsuzsi - 13. Bobrik György - 14. 
Francisconé Balthazár Mártha / Giménez Omarné Mabel / 
Honfiné Rajczy Katalin / Lányi Dóri / Máthé Zsuzsi (Cba.) 
- 17. Lomniczy Melinda - 18. Petőcz Éva / Zaha Ilona - 19. 
Becske Theo (Kalifornia) / Dőryné Széchényi Ilcsi - 20. 
Retezár Mónika / Zombory Andrea - 22. Farkas Cecília 
/ Mocskos Eduardo Tibor / Szilvássy Tamás - 23. Jakab 
Nándorné Török Zsófi / Papp Mátyás - 24. Benkő Cili / 
Giménez Gabriela - 26. Moránné Rebechi Eva / Peja-
csevich Alexis / Szilágyi Péterné Analy - 28. Jeszenszky 
Márta (Sp.o.) - 30. Luraschiné Földényi Judith Csutka 
(Ausztria)
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Sra. Directora: 
En el marco del Ciclo de difusión de 

la cultura húngara en el auditorio de 
Mindszentynum, durante una concurrida 
reunión el 10 de mayo presencié junto a 
mi esposa una muy amena charla sobre las 
singulares características y curiosidades 
del idioma húngaro. 

Comenzó con una exposición de la 
Prof. Zsuzsi Benedek de Lajtaváry, 
quien nos fue llevando paso a paso a 
través de algunas características y cu-
riosidades de la lengua húngara, en 
comparación con el castellano. Con ese 
estilo tan ameno, dinámico y divertido al 
cual nos tiene acostumbrados, Zsuzsi fue 
explicando en detalle diversas peculiari-
dades que distinguen muy claramente la 
lengua magyar del resto de los idiomas 
que la rodean (de origen latino, germano 
o eslavo).

Por supuesto que voló el tiempo, y casi 
sin darnos cuenta la exposición llegó a 
su fin, dejándonos con una sensación “a 
poco”, con ganas de seguir escuchando 
más. Pero lamentablemente - y como ci-
taba mi abuelo: “el tiempo es tirano” - tu-
vimos que conformarnos con la promesa 
de futuras ampliaciones sobre este tema, 
tan entretenido e interesante. De más 
está decir que esta charla reforzó nuestra 
determinación de seguir aprendiendo - 
empresa no muy fácil - el idioma del cual 
ya venimos tomando clases toda la familia 
por algunos años. Quizás redoblando el 
empeño podamos asomarnos al nivel de 
nuestros hijos, para quienes ya resulta 

familiar su uso, pero nosotros 
(mi esposa y yo) todavía no salimos del 
igen y el szervusz.

Luego de concluida la disertación, la 
Comisión Directiva procedió a la entrega 
de diplomas, en los cuales se nombró 
“Caballeros de la Orden Fidelius” a una 
serie de personas, cónyuges de ascenden-
cia no húngara, quienes acompañaban a 
sus respectivos maridos o esposas.  La 
entrega de este reconocimiento quiso 
premiar fehacientemente la perseve-
rancia - ¡y paciencia! - de los que día a 
día acompañan a sus parejas de origen 
húngaro brindándoles su apoyo durante 
la ejecución de diversas actividades y/o 
tareas dentro de la comunidad húngara 
en la Argentina.

Para nuestra sorpresa, tanto mi esposa 
Xiomara como yo estábamos incluidos 
entre los convocados a recibir los di-
plomas, ya que toda nuestra familia está 
involucrada en las actividades húngaras 
(cserkészet, Regös, Kolomp, ZIK, óvoda, 
etc.) siendo el único matrimonio don-
de ambos son de origen no húngaro. 
Queremos aprovechar estas líneas para 
agradecer profundamente la distinción 
recibida, lo que hace reafirmarnos en 
nuestra convicción de que este grupo de 
personas que constituyen la comunidad 
húngara mantienen y promueven una 
serie de valores y creencias que son los 
que pretendemos inculcar y perpetuar en 
nuestros hijos. Estamos muy contentos 
de seguir involucrados en la comunidad 
húngara, contribuyendo a mantener y 
prolongar todas las actividades que se 

realizan, con gran esfuer-
zo y dedicación, en pos 
de un futuro mejor para 
nuestros hijos, quienes 
aprenden así a querer y 
valorar nuestra querida 
tierra argentina y la ances-
tral tierra húngara.

Lic. Daniel Enrique 
Manén 

(Subrayados nuestros. La R. 
– Fotos Jakab)

NOS ESCRIBEN

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 

Ingredientes
Harina 0000                    500 gr
Agua                               300 gr
Sal                                    12 gr
Levadura                          12 gr
Mozzarella                           1 u
Tomates secos en aceite  100 gr
Ajo                               1 diente
Albahaca                           30 gr
Pimienta negra                    c/n
Aceite de oliva                    c/n

EL  RINCÓN  DE  MAUSI  ¡Fácil y rico!     PAN CAPRESE
Preparación:

Comenzar colocando la harina en un bol, luego verter 
el agua a temperatura ambiente, junto con la sal, que 
se deberá colocar separadamente de la levadura.
Amasar bien hasta obtener una masa bien lisa y ho-
mogénea. Dejar descansar por 40 minutos la masa, 
tapada, para que no reseque.
Separar bollos de 200 gr y estirar en forma ovalada. 
Incorporar en el centro del bollo un poco de la mez-
cla caprese y enrollar como para hacer una baguette. 
Enharinar levemente la superficie, colocar sobre una 
placa, y dejar fermentar hasta que duplique su tamaño. 

Simpática velada en Mindszentynum

Susana Benedek de Lajtaváry

 Diploma 
(jocoso) 
entrega-
do a los 
nombrados 
Caballeros 
de la Orden 
Fidelius, 
como 
“Sostén, 
servicio y 
soporte de 
su valiosí-
simo/a con-
sorte por 
acompañar 
heroica-
mente sus 
actividades 
Patrióticas 
Húngaras”

El salón de Mindszentynum, lugar del concurrido “histórico acto”

◄ 
Dra. Judith Balogh-Kovács de 
Fóthy, primera dama de Mind-
szentynum, con el autor de la 
nota y su esposa, ambos mere-
cedores del diploma...

►
...y con la infatigable Regina 
Mielke, siempre al pie del cañón 
junto a su compañero húngaro, 
Jenő Dombay; atrás Esteban 
Fóthy, presidente de la institución

Ya duplicado el tamaño hornear 
a 180ºC por 20 minutos con un 
poco de vapor al comienzo de 
la cocción solamente. Sacar del horno y reservar 
sobre una rejilla para que el pan se enfríe bien.

Relleno
Cortar la mozzarella en cubos regulares chicos, 
cortar los tomates en juliana, picar bien el ajo y 
colocar todo junto dentro de un bol. Mezclar bien, 
e incorporar la albahaca, sal, pimienta y aceite a 
gusto. Dejar marinar en la heladera tapado por 30 
minutos.

Hermoso concierto en la Casa Austria 
Aquí tuvo lugar el primer 

concierto del año de Ars Hun-
garica el 18 de abril. Este 
acontecimiento se organizó 
para recordar el paso de la 
presidencia del Club Europeo 
de la Federación de Entidades 
Húngaras a la Asociación 
Argentino-Austríaca, agrade-
ciéndole al presidente de esta Asociación, 
Sr. Georg Porak, a cuya iniciativa se 
debe el ingreso de la Federación Húngara 
al Club Europeo, por 1ª vez abierto para 
una nueva institución después de su fun-
dación por los 10 miembros originales.

La invitación del 
Dr. Robert Zischg, 
embajador de Aus-
tria, tuvo tanto éxi-
to que los asistentes 
colmaron los dos 
salones. La direc-
tora artística de Ars 
Hungarica, Sylvia 
Leidemann, pre-
paró un programa 
muy interesante y 

original con obras poco conocidas de los 
compositores austríacos Johann Heinrich 
Schmelzer, del período barroco, y Johann 
Schobert, del período clasicista. El presi-

dente de Ars Hungarica dio a conocer an-
tes de cada obra el aporte de los mismos al 
desarrollo musical de la época. Actuaron 
los alumnos aventajados del Conservato-
rio J. J. Castro de la práctica de conjunto 
barroco, con el concertino Gustavo Mas-
sun y la presentación de la violonchelista 
húngara, de excelente téc-
nica, Kármen Rencsár, 
oriunda de Voivodina y 
recientemente radicada 
en Buenos Aires. 

Para finalizar se escuchó un concierto 
para clave de Wilhelm Gottfried Enderle, 
descubierto por Sylvia Leidemann en el 
archivo musical de Sopron e interpretado 

por 1ª vez en trascripción de la 
investigadora. 

Entre los presentes se en-
contraban 10 embajadores, 
que quedaron encantados con 
el muy logrado concierto. La 
velada terminó con un vino de 
honor que fomentó la vivaz 
algarabía de los asistentes 
en un ambiente refinado y 
distinguido.

Miklós SzékásyDeliciosos sonidos en elegante ambiente             Foto Balthazár

Sylvia Leidemann y sus alumnos       Foto Jakab

La violonchelista húngara 
Kármen Rencsár, cuyo arco 
producía sonidos aterciope-
lados para el deleite de los 
presentes             Foto Jakab

El anfitrión, Dr. Robert 
Zischg, saluda a sus 
invitados  Foto Balthazár

En nuestra última edición pudimos dis-
frutar de una bella narración de cómo, 
año tras año en la primavera boreal, 
vuelven las golondrinas desde el leja-
no sur, encontrando su lugar habitual 
de siempre. La autora ahora nos hace 
sentir una pizca de añoranza “del que 
se fue” - una húngaro-argentina que se 
instaló hace muchísimos años cerca de 
Los Ángeles y en cuyo corazón afloró 
una cierta nostalgia:

VOLVER.....
Como aquellas golondrinas
De las que escribí ayer
También yo pienso a veces
Qué seria lindo volver.
Volver... al Río de la Plata
Al país que me vio crecer
En las olas del Atlántico
Dejándome mecer.
Mecer... en el abrazo
De amigos muy queridos
Nunca, jamás reemplazados
Con los que seguimos unidos.
Unidos... como antes
Sin que el tiempo disminuya
Ese cariño tan sincero
Que como hermanos sentimos.
Sentir... una vez más 
Muy de cerca las palabras
Que ahora venimos pronunciando
Tan sólo en páginas grabadas.

Ah, ¡volver!
Kató Starnfeld (5.5.12)

RECORDACIÓN
La Subsecretaría de Derechos Humanos 

y Pluralismo Cultural del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires conmemoró el Día 
de Acción por la Tolerancia y el Respeto 
entre los Pueblos, en recuerdo del Geno-
cidio Armenio.

Todas las organizaciones de la colectivi-
dad Armenia, con el patrocinio del Arzo-
bispado de la Iglesia Armenia, invitaron a 
participar en el Acto en Conmemoración del 
97º Aniversario del Genocidio Armenio el 
24 de abril, con una Misa en la Catedral San 
Gregorio El Iluminador en recuerdo de las 
víctimas. También pronunció un mensaje el 
Lic. Esteban Buiría, Ministro de Educación 
de la Ciudad. 

La Federación de Entidades Húngaras de 
la Argentina adhirió al homenaje, por medio 
de un mensaje, firmado por la presidente, 
Eva Szabo  de Puricelli, que expresa el 
sentir profundo de la colectividad húngara 
junto a la hermana colectividad armenia, 
manteniendo viva la memoria de los már-
tires de nuestros pueblos.
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

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

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

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

PLAYLAND PARK
Centro de entretenimiento

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

2012. JÚNIUS-JÚLIUS ESEMÉNYNAPTÁR

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

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

CALENDARIO JUNIO-JULIO 2012
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

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

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

Reservas     4799-8437

Para suscripciones y publicidades infórmese en  

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

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

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

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

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

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES, 
HERRAMIENTAS DE CORTE 

Y DISPOSITIVOS

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

E-mail: contacto@turul.com.ar

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

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

HUNGRÍA EN LA RADIO: 

Sábados 12.30 a 13 hs.: 
AUDICIÓN HÚNGARA
AM-860 Radio DIGITAL

www.digital860.com.ar

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

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

Argentínai Magyar Segélyegylet
SZENT ISTVÁN OTTHON
Pacífico Rodríguez 6252, Chilavert 

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

honfitársait.  Magyaroknak mindig tartunk fenn helyet!

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN DOBLE DE JULIO-AGOSTO: 
10 de junio de 2012

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

La mayoría de las 
enfermedades tumorales 

pueden ser prevenidas. 
En su gran mayoría, 

¡son también curables!
www.celladam-cellut.org             

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

 

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

Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones 

Viajes Personales
Turismo Joven HRG Argentina

SUSANA  SEBESSwww.furlong-fox.com.ar

www.hrgworldwide.com

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)

Nemrég közénk érkezett a San 
Francisco State University-n
végzett zenetanárnő hegedűt 
tanít privátórákon
Bővebb információ:  

Perényi Viktória
vlperenyi@gmail.com           

Tel.: 15-3466-6305A „MINDSZENTYNUM KULTÚRHÁZ” állandó naptára:
Nt. Demes András jelenleg az egyetlen magyar nyelvű keresztény 

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

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

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

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

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

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: Elisabeth Bernáth (Pintyő)     4711-0144
 hungariabuenosaires@gmail.com

Martes a viernes 18 a 21 hs. Sábados 15 a 20 hs.

Az év elején költöztem argentin páromhoz Magyarországról.
Master közgazdasági végzettségemmel, tárgyalóképes spa-
nyol és angol nyelvtudással szakirányú munkát vállalok.
Csányi Mónika. Elérhetőség a Szerkesztőségen keresztül 
4711-1242 vagy amh.argentina@gmail.com

EMESE KULTÚREGYESÜLET

Évi Közgyűlés június 27, 
szerda 20.30 óra, Hungária
Mindenki részére, akit érdekel a 
Buenos Aires-i ifjúság munkája; 
akinek gyereke, unokája cserké-
szetre, ZIK-be, Regösre jár, vagy 
aki valamelyikben aktívan részt 
vesz. Témák: Regösfesztivál, 
Cserkészbál, Tutajtúra a Tiszán, 
vezetőképzőtáborok, évi elszá-
molások, évi jegyzőkönyvek, ter-
vek a jövőre. 

Busco socio 
para instalar Inmobiliaria 
zona Palermo: Viejo, Soho, 
Chico o algún negocio ren-
table, todo como inversión.
E-Mail: 
zeus70a@hotmail.com 

Június
Június 2, szombat, 13 óra: Egyórás 
tanári továbbképző. Mindenki számá-
ra nyitott. Szent László Iskola
Június 2, szombat, 18 óra: Kiscser-
kész 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 Francis-
co) hegedű, Inés Panzone Benedek 
zongora, Coral Hungaria. Beléptidíj 
$40. Tagoknak (hátralék nélkül) $30. 
Hungária
Június 10, vasárnap, 17 óra: Trianon 
„Délibáb”. Hungária (l. HUFI 1.o.)
Június 13, szerda, 20.30 óra: A 
Hungária vezetősége meghívására 
búcsúvacsora Házi Judit konzul és fér-
je Sergio Pérez Gutiérrez részére. U-
gyanakkor ismerkedés a magyar nagy-
követség konzuli adminisztrációjára 
nemrég érkezett Magyarné Fekete 
Dorottyával és családjával. Hungária 
Június 16, szombat, 16 óra: Irodalmi 
Kör: Székásy Miklós beszél a magyar 
Nobeldíjasok, föltalálók és tudósokról, 
spanyol nyelven. Tea. Szent László Iskola 
Június 17, vasárnap, 11 óra: Ma-
gyar Istentisztelet. Utána Református 
közgyűlés. Evangélikus egyház

Junio
Sábado, 2 de junio, 18 hs.: Relato 
de lobatos de su campamento. Hun-
gária, 1º p.
Sábado, 2 de junio, 19 hs.: Ars 
Hungarica: Velada de música tradi-
cional húngara y arias de operetas. 
Csaba Szegedi barítono (Ópera de 
Budapest), Kármen Rencsár (Voivo-
dina) violonchelo, Viktória Perényi 
(San Francisco) violín, Inés Panzone 
Benedek piano, Coral Hungaria. Bono 
contribución $40.- Socios (al día) del 
Hungária y del Club Europeo (con 
credencial) $30.- Club Hungária
Domingo, 10 de junio, 17 hs.: Acto
recordatorio del Tratado de Paz de 
Trianón, 1920. En húngaro. Hungária
Miércoles, 13 de junio, 20.30 hs.: 
La Cº Directiva de Hungária invita a la 
Sra. cónsul Judit Házi y esposo a una 
cena de despedida, al tiempo que da 
la bienvenida a la recién llegada Sra. 
Dora Fekete de Magyar (cancillería 
Embajada) y familia. Hungária
Sábado, 16 de junio, 16 hs.: Círculo 
Literario: Habla Nicolás Székásy (en 
castellano) sobre historias y anéc-
dotas de la vida y obra de Premios 
Nobel, inventores y científicos húnga-
ros. Té. Colegio San Ladislao 
Domingo, 17 de junio, 11 hs.: Culto 
en húngaro, con Santa Cena. Pastor 

Június 23, szombat, 17.30 óra: 
Ösztöndíjasok beszámolója. Utána 
fiúcserkészeknél parancsnoki átadás 
(még megerősítendő). Hungária 
Június 27, szerda, 20.30 óra: EMESE 
közgyűlés. Hungária 1.em.

Július 
Július 1, vasárnap, 12 óra: Megem-
lékezés Szent Lászlóról. Ebéd. Szent 
László Iskola
Július 7-8, szombat-vasárnap: In-
tenzív nyelvtábor (pótolva a májusban 
elmaradtat)
Július 12, csütörtök, 19 óra: A Mind-
szentynum havi kultúrprogramja ke-
retében: Magyar zene és néptánc-
bemutató. Regös kamaraegyüttes. 
Mindszentynum
Július 15, vasárnap, 11 óra: Magyar 
Istentisztelet. Evangélikus egyház
Július 20, péntek, 20 óra: Néptánc-
találkozó ismerkedési nyitóest. Hely: 
még megerősítendő 
Július 21-22, szombat, vasárnap: XI. 
Dél-amerikai Magyar Néptánctalálko-
zó előadásai. (l.hirdetést HUFI 2.o. és 
sárga röplap)
Július 23-28: A Néptánctalálkozó 
szimpóziuma. Benavídez
Július 28, szombat, 20 óra: Nép-
tánctalálkozó nagy záró és búcsúest. 
Hungária

András Demes. Asamblea General de 
la Iglesia Reformada. Iglesia Luterana
Sábado, 23 de junio, 17.30 hs.: Re-
lato de los becarios regresados de 
Hungría. Hungária
Miércoles, 27 de junio, 20.30 hs.: Asam-
blea General EMESE. Hungária, 1°p.

Julio
Domingo, 1° de julio, 12 hs.: Almuer-
zo anual en homenaje al patrono santo 
San Ladislao. Colegio San Ladislao
7-8 de julio: “Campamento lingüístico” 
para reforzar el húngaro
Jueves, 12 de julio, 19 hs.: En el 
marco de la Difusión de la Cultura 
Húngara: Música y danzas folklóricas 
húngaras. Conjunto de cámara Regös. 
Mindszentynum
Domingo, 15 de julio, 11 hs.: Culto 
en húngaro, con Santa Cena. Pastor 
András Demes. Iglesia Luterana
Viernes, 20 de julio, 20 hs.: Bienveni-
da y apertura del Encuentro Sudameri-
cano. (Lugar a confirmar)
21 y 22 de julio: XIº Encuentro Sud-
americano de Danzas Folklóricas Hún-
garas. Teatro Avenida (ver SP I y vol.)
23-28 de julio: Simposio exclusivo 
bailarines húngaros. Benavídez
Sábado, 28 de julio, 20 hs.: Cierre y 
despedida del XI° Encuentro Sudame-
ricano de Danzas Folklóricas Húnga-
ras. Hungária
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