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István király történelmi szerepe
pogány szokásnak. Ám ez abban az átmeneti korszakban általános volt, és István
tekinthető kivételnek, aki szent életével
kiemelkedett kortársai közül.
Géza kiváló nevelésben részesítette fiát,
akit utódjának szánt, és családi kapcsolatokkal is biztosítani akarta jövőjét. Bölcs
előrelátásról tanúskodó elhatározással fia
számára elnyerte nőül II. Henrik bajor
herceg leányát, Gizellát s ezzel megtette az első lépést a nyugati kultúrközösségbe való beilleszkedés felé, amelyet
István folytatott és teljesített ki a maga
valójában. István 996-ban tartott fényes
esküvője után Gizella udvartartásával
számos német és olasz lovag érkezett Magyarországra, és új lendületet vett a térítés
munkája is. Ennek jelentős állomása volt
a pannonhalmi bencés kolostor alapítása.

Önálló magyar államiságunk jelképe az
Országház épületében, pompás elhelyezésben

A 997-ben elhunyt Géza már egy olyan
országot hagyott fiára, amelyben helyreállt a fejedelmi tekintély és a megvalósulás felé haladt a nemzet egysége. István
fejére 1000 karácsonyán tette a II. Szilveszter pápától kapott koronát a Szentszék
követe, Asztrik püspök s ezzel az aktussal
István belépett a nyugati értelemben vett
keresztény királyok sorába, országa pedig a keresztény királyságok közé. Ezzel
a magyar nemzet sorsa végképp Európához, a nyugathoz kapcsolódott. A nyugathoz és nem a német birodalomhoz, mert a
nyugati egyházhoz és kultúrkörhöz való
csatlakozás a világi függetlenség megőrzésével történt, aminek ebben a korban
évszázadokra kiható jelentősége volt. A
magyarság ezzel egyszerre biztosította
megmaradását és önálló államiságának
megőrzését.
István király előtt az ezredfordulókor
két út állott: vagy a keleti Bizánchoz
csatlakozik, ami kézenfekvő lett volna,
mert a honfoglaló magyarság már kiépített kapcsolatokat dél és kelet felé, vagy
Rómát, azaz nyugatot választja. István
államférfiúi bölcsességét dicséri, hogy
nyugat felé keresett kapcsolatokat és a
pápához fordult koronáért. Hittérítőket
is onnét kért, mert úgy ítélte meg, hogy
ezzel sokkal inkább szolgálja a magyarság
jövőjét és fennmaradását. A koronázással
megszűnt a honfoglaló magyarság addigi
törzsszövetségi szervezete, a nemzetségek
elveszítették politikai jelentőségüket és
a királyság intézménye véglegessé vált.
Ugyanilyen meggondolások alapján
biztosította István az ország függetlensé-
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Szent István ünnepét
üli Magyarország és
kiveszi részét az ünneplésből minden magyar, bárhol éljen is
szerte a nagyvilágban. Országalapító István királyunk tisztelete évszázadok során
úgy beleivódott a magyar nép tudatába
s olyan mélyen gyökerezik a lelkekben,
hogy ezt onnét kiölni semmilyen praktikával sem sikerült annak a kommunista
rendszernek, amely szerette volna elfeledtetni az árpádházi szenteknek még az
emlékét is. Mivel augusztus 20 ünnepi
jellegét eltörölni nem volt bátorsága, átváltoztatta ezt a napot az új kenyér ünnepévé, majd később Alkotmány-ünnep
néven próbálta népszerűsíteni. Mindez
sikertelennek bizonyult, és a magyar ember számára ez a nap mindig Szent István
ünnepe maradt.
Az ünnep jelentőségének
méltatása és néhány ünnepi
gondolat felvetése előtt a szokástól eltérően most szeretném
néhány nagy vonással felvázolni azt a kort, amelyben I. István
király uralkodott s e történelmi
visszapillantás fényében láttatni első nagy királyunk érdemeit. Egy évszázadokkal előbb élt
történelmi személyiség tetteinek logikáját csak az akkori
idők szemléletén keresztül érthetjük meg és munkásságát igazán csak abba a korba helyezve
értékelhetjük.
István, aki Vajk néven Géza fejedelem
fiaként született 969-ban, egy olyan földön látta meg a napvilágot, ahol a törzsi
szervezetben élő nép az alig néhány évtizede elfoglalt új haza ismeretlen környezetében a helyét kereste és próbált
magának otthont teremteni. Az ország
megszervezése a magyarság számára új
kihívást jelentett, mint ahogy a Krisztus
utáni X. században még egész Európában
olyan viszonyok uralkodtak, amelyek kevéssé kedveztek egy szuverén állam és a
központi hatalom kialakulásának. Csak
épp ebben az időben kezdtek lecsillapodni
a földrészen a népvándorlás hullámai, és
a Kárpát-medence huzatos tájain egymást
váltották a különböző népek, amelyek néhány évszázad után nyomtalanul eltűntek
a népek tengerében.
A honfoglaló Árpád vezér dédunokájaként nagy tiszteletnek örvendő Géza
fejedelem megértette a kor szavát és tudta, hogy a kalandozások kora véget ért.
A magyarságnak nem fegyverrel, hanem
békés eszközökkel kell biztosítania a
maga számára az új hazát, úgy, hogy jó
szomszédságot kell kialakítania elsősorban nyugat felé. Így egyrészről igyekezett
megerősíteni hatalmát a honfoglaló törzsek között, másrészről a területével határos Ostmark német urainak tudomására
hozta azon szándékát, hogy keresztény
hitre akar térni. Az első nyugati hittérítők
a hetvenes években érkeztek Magyarországra és 974-ben Géza az elsők közt vette
fel a kereszténységet ötéves fiával együtt,
aki a keresztségben az István nevet kapta. Ő kezdettől fogva buzgón gyakorolta
vallását, ami nem mondható el Gézáról,
aki új hite mellett tovább hódolt számos
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gét a német császárral és a római pápával
szemben egyaránt, amikor országát Szűz
Máriának ajánlotta fel és az Istenanya
védnökségét kérte. Ezzel elkerülte azt,
hogy a kor szokásának megfelelően akár
a császárral, akár a pápával kelljen hűbéri viszonyba kerülnie. A magyar korona
jelképezte ezt a függetlenséget, ami később a fokozatosan kialakult Szentkorona
tanban öltött formát és testesítette meg az
önálló államiságot.
Atyja szervező és államalkotó munkájának folytatójaként István rátermett uralkodónak bizonyult és korát meghaladó
országépítő képességekről tett tanúságot.
Miután leverte a központi hatalom ellen
támadt pogány lázadásokat, hozzálátott
az ország közigazgatási és gazdasági
rendszerének kiépítéséhez. Mindezt természetesen - mint a bevezetésben is
leszögeztük - abba a korba helyezve
kell megítélni és a XI. századi közállapotokhoz szabad csak viszonyítani.
Tény azonban, hogy István király szervezte meg azt a megyerendszert, amely
kiállta az évszázadok próbáját és lényegében a mai napig is fennáll. (Kezdetben 42 megyére oszlott az ország és
néhány évtized múlva növekedett ez
a szám 64-re). A király államszervezői zsenialitását dicséri, hogy a hozzá
hű főembereknek (hűbéreseinek) és
lovagoknak juttatott birtokok mint
közigazgatási egységek szerepeltek,
amelyek központjaiul egy-egy várat
jelölt ki (innét a vár-megye) és ezeknek élére a várispán került. Ő volt felelős
a környék gazdaságának irányításáért és
háború esetén a védelem vezetéséért.
Ebben az időben még nem alakultak
ki az összes alattvalókra érvényes törvények (az Aranybullára még két évszázadot kellett várni), és az egyedüli jogforrás
a királyság intézménye volt. Az ország
első embere vérségi alapon nyerte el a
trónt és „Isten kegyelméből” uralkodott,
így hatalma annak isteni eredete szerint
gyakorlatilag korlátlan. Az uralkodó nem
tartozik felelősséggel senkinek, tehát a
törvényhozói, bírói, katonai és pénzügyi
felségjogokat mind István gyakorolta.
A király egyedül Istennek felelős és a
hatalmi önkénynek csak a középkori keresztény uralkodók hite és vallásossága,
ill. az egyház parancsainak tisztelete állít korlátot. István korának fiaként ennek
mindenben megfelelt, és hosszú uralkodása alatt tanúsított bölcsességének emlékét
ma is őrzi a magyar a nép.
István király élete végéig hű maradt
Rómához, de országát világi és egyházi
szempontból úgy szervezte meg, hogy
bár a kettő között sok érintkezési pont
volt, mégis egymástól függetlenül működtek. Gondoskodott az intézmények
anyagi megalapozottságáról, aminthogy
a királyi udvar ellátására külön udvari
gazdaságot hozott létre. Abban az időben
az államháztartás és a királyi háztartás
között még nem húzódtak éles határok,
és István - más középkori királyokhoz
hasonlóan - volt az ország legnagyobb
földesura. A király hatalmát akkoriban a
földtulajdon biztosította, míg az erkölcsi
alapot az egyház áldása adta.

Folyt. a 2. oldalon

Hajtóvadászat a XXI. században
Nyirő József emlékére (*)

Keresték kocsiban, lezárt koporsóban.
Vizslatták urnában s kérdezgették, hol van?
Firtattak utazót morcos, mérges szemmel,
ruhát tapogattak konok kárörömmel.
Fondorlatos módon, gyűlölve kerestek,
bárhogy hadakoztak, meg semmit sem leltek.
Mégis mit kerestek, mégis kit kerestek,
ilyen veszett dühvel vajon kire lestek?
A Székely Apostolt, bizony őt keresték!
Hazavágyó s térő székely lelkét lesték,
hogy ne nyugodhasson atyái földjében,
és ne pihenhessen megérkezve, szépen.
Balgák, ó ti balgák, nem ott kell keresni,
nem ott kell kutatni, biz nem ott kell lesni!
A Székely Apostol máshol van már régen,
mint egy fehér felhő fent figyel az égen.
S itt van lenn a földön, fűben, fában, csöndben,
az esőcseppekben, nagy gomolygó ködben.
A lónyerítésben, forráscsobogásban,
szerelmetes szóban, édes udvarlásban.
Érezni mint szellőt, lobogtatja hajad,
hangos csobogással szalad, mint a patak.
Fejszék élén csillan, fáknak kérgén táncol,
ősi ösvényeken örömmel viháncol.
S ott van Madéfalván, a veszedelemben,
Sibón is, mint bölény az ellennel szemben.
Fenn a Havasokban, harmatban és hóban,
néma küzdelemben s a kimondott szóban.
Faragott kapukon, szép, szülői házban,
góbés huncutságban, imában, fohászban.
Életadó lisztben, ’mit a malom őröl,
a vén várfalakban, amit véstek kőből.
Hegedűknek húrján, furulyák beszédén,
párnahaj közepén s a terítők szélén.
S ott van a székelyek s magyarok szívében,
s mindörökre ott van Istennél, a Fényben.
(*) kivonatosan. Köszönet Ferenczy L.
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2. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Hősök Napja a Chacaritán

Az Olvasó írja...
Kedves Zsuzsó!
Olyan szép volt a június 13-i
este, a búcsúvacsora a Hungáriában! Felejthetetlen emlék marad. (l. bővebben 8.o.)
Búcsúzunk is, meg nem is. A mai világ az
e-mail korában lehetővé teszi, hogy ez a pár
szó ne végleges Isten veletek legyen, hanem
inkább egy rövid megemlékezés, tisztelgés,
hálaadás mindazért, amit Argentínában
megéltünk, aminek itteni magyar barátaink
jóvoltából részesei lehettünk.
Jól éreztük magunkat ebben az országban,
messze a távoli és kevésbé távoli hazától.
Nagy érdeme van ebben az argentínai, uruguayi és chilei magyar közösségnek, ahol
minket gyakorlatilag azonnal befogadtatok,
kebletekre öleltetek és az utolsó pillanatig
(ki tudja, talán még azon túl is) szeretetetekben megőriztetek.
Konzulként igyekeztem a gyakorlat nyelvére fordítani hazánk új gondolkodását,
megfelelni a sokféle elvárásnak. Gazdagító
élmény volt megismerni tengernyi emberi
sorsot, a sárguló papírokat érintve megtapintani szüleitek, nagyszüleitek életútját,
részben újraélni, részben - történeteiteken
keresztül - átvitt értelemben megélni a XX.
század viharos éveit.
Gratulálok azoknak, akik a mai napig
hűen őrzik magyarságukat. Köszönjük a
munkánkhoz, magánéletünkhöz nyújtott
jobbot, amivel szívesen éltünk és aminek
emlékét szívünkben magunkkal visszük
Magyarországra.
Szeretettel
Házi Judit és Sergio Pérez
-----Kedves Zsuzsó!
Gyermekkorunkban szüleinktől, nagyszüleinktől a világháború bombázásairól több
ízben hallottunk. Éreztük a helyzet komolyságát, de a következmények felmérésére nem
voltunk megérve. Felnőttebb korban egyre
nagyobb tisztelettel néztünk fel rájuk: mily
csodálatraméltó, hogy a semmiből képesek
voltak ép lélekkel mindent újra kezdeni.
Nem régen e csodálat fokozódott számunkra egy megélt helyzet által.
Hárman a mendozai Cacheuta termálfürdőben töltöttünk néhány napot (születésnapjainkat ünnepeltük). Utolsó este, vacsora
alatt a füstriasztó megszólalt. Pillanatok
múlva már lángok csaptak ki az emeleti
szobákból: pontosan a mi szobáink oldaláról. A szálloda kertjéből dermedten nézhettük, amint az ablakok kirepültek, a tető
beszakadt, a tűz könyörtelenül pusztított,
mindent fölemésztett.
STIRLING: ISTVÁN KIRÁLY...

A királyi udvar fénye abban a korban
az ország hatalmát tükrözte, és István
Gizella királynéval az oldalán a nyugati
keresztény udvarokkal való összehasonlítást mindenben kiálló udvartartást vezetett. Ebbe az udvarba számos nyugati lovagot, egyházi embert, tudóst és művészt
hívott meg, akik segítségére voltak a nyugati világ műveltségének terjesztésében,
meghonosításában és a keresztény magyar
kultúra alapjainak lerakásában. István
tette teljessé azt a nagy művet, amelyet
Árpád kezdett azzal, hogy nyugatra hozta
a magyarságot, Géza szilárdította meg a
nemzet helyét a Kárpát-medencében s végül István az életforma nyugati jellegének
átvételével véglegesítette ezt az állapotot.
*
A nemzet tragédiája, hogy István király
nagy művének nem volt méltó folytatója.
A trón féltő gonddal uralkodásra nevelt
(a király Intelmei, amelyeket fiához intézett, ma is tanulságos olvasmányok) és
egyéniségénél fogva erre a feladatra igen
alkalmas örököse, szentéletű Imre herceg egy vadászaton baleset áldozata lett.
Az utód elvesztése nemcsak súlyos csapást jelentett a királyi család számára, de
helyette nem akadt senki, aki méltó lett
volna a koronára. Az agg király hosszas
töprengés után végül nővérének, Orseolo
Ottó velencei dózsétól való fiára, Péterre
hagyta a trónt. A gondoktól megtört István életének hetvenedik, uralkodásának
42. évében 1038. augusztus 15-én hunyt
el. Földi maradványait Székesfehérváron
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A csomagfeladásunk a másnapi repülőn elmaradt: mindenünk hamuvá égett. Mégis hálás szívvel utaztunk: a Jó Isten megengedte, hogy
mind a hárman épségben térjünk haza.
Mennyivel könnyebb nekünk, mint elődeink generációjának! Ott nemcsak elveszett
minden, de nem is volt hova „haza térni”.
További jó munkát kívánunk Neked. Sok
szeretettel
Meleg Judit, Piroska és Irén
-----Kedves Zsuzsó!
Nagy örömmel értesültem kitüntetésedről, így véges végre megkaptad azt az elismerést, amit már régen megérdemeltél!
Ahogy már egyszer írtam Neked, az AMH
egy felbecsülhetetlen kincs nemcsak az
argentin, hanem, bár kisebb mértékben,
egész dél-amerikai magyarság részére
is. Amellett, hogy mindig szórakoztató
olvasni, fontossága sokkal nagyobb: egy
folytonos rögzítése az itt élő magyarok
életének, eseményeinek, világnézetének,
örömeinek, problémáinak, szomorúságainak. Tulajdonképpen megörökítesz
mindannyiunkat! Isten adjon még sokáig
erőt, kitartást, hogy ezt a nagyon értékes
munkát kedves munkatársaiddal együtt
még sok éven keresztül folytathassad!
Szeretettel üdvözöllek nemcsak a saját
nevemben, hanem az egész latin-amerikai
magyarság nevében is!
Kunckelné Fényes Ildikó,
LAMOSZSZ elnöke
-----Édes Zsuzsóm!
Boldogan olvastam a júniusi lapban,
hogy milyen szép kitüntetést kaptál, amit
ha valaki Te igazán kiérdemeltél: a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét. Nagyon
megható és ünnepélyes lehetett az átadása Dr. Varga Koritár által, kinek szavai,
ahogy olvastam, ünnepélyesek, szívhez
szólóak voltak.
Mennyi kitartással, odaadással szerkeszted már sok éven át ezt a tartalmas, komoly újságot a magyarság érdekében. Csak
tisztelettel tudok adózni Neked és hálával,
hogy életed szép éveit ennek áldozod: hogy
magyarságunkat meg kell tartanunk, s
azért áldozatot is illik hoznunk.
Az újsághoz további sok sikert, eredményt kívánok, s Neked Alival együtt
egészséget, boldogságot. Szeretettel ölellek
Mindnyájatokat
Kövecs Istvánné Edith,
San Diego, Kalifornia
Folyt. az 1. oldalról

helyezték örök nyugalomra, ahol később,
a kripta felnyitásakor Szent László találta
meg csodálatosan épen maradt jobbját.
Halála után 45 évvel a pápa szentté
avatta az első magyar királyt, a Szent
Jobb pedig a mai napig is a Szent Korona
mellett legféltettebb kincsünk. Augusztus
20, Szent István napja ma már hivatalos
állami ünnep, és az ezen a napon tartott
körmenet során az egész ország hódolhat
a Szent Jobb előtt, amelyet jelenleg a budapesti Szent István-bazilikában őriznek.
Első nagy királyunk, országépítő Szent
István életművéről már számtalan méltatást olvashattunk, ezért nem bocsátkozunk ismétlésekbe, hiszen a mű önmagáért beszél: az a tény, hogy a magyarság
századok megpróbáltatásain át ezer éven
át megmaradt és ma is él a hazában, azt
bizonyítja, hogy az István király által kijelölt út helyes volt. A Kárpát-medencében
a honfoglalás előtt sok nép megfordult, de
egyik sem tudott itt úgy gyökeret verni,
mint a magyarság. Az avarok, a hunok
és más népek mind nyomtalanul letűntek
a történelem színpadáról, egyedül a magyarság bizonyult képesnek túlélni századok viharait. És mindezt országalapító
Szent István király bölcsességének köszönhetjük, mert ő fektette le századok
viharaival dacolni tudó hazánk alapjait.
Rajtunk múlik, hogy miképp gazdálkodunk a Tőle kapott örökséggel: ezért
augusztus 20-án Hozzá fohászkodjunk,
hogy adjon erőt az Általa megkezdett
munka folytatásához.

Az évtizedek óta bevezetett, idei hagyományos Hősök Napi emlékünnepély
május utolsó vasárnapjára, 27-ére esett.
Teljesen szokatlan, kellemes, lágy
időjárás kísérte az ünneplő közönség érkezését a Hősök Fala elé.
A pontos kezdettől Benedekné
Mária bemondó sorjában jelezte a
küldöttségek bevonulását: először
zászlókkal a Szent László Iskola
egy tagozata, majd rendben, lépéstartással, szintén zászlóikkal,
árvalányhajas egyensapkában a
cserkészvezetők helyezkedtek el.
Utóbbiak szép számban, egyenesen a VEKI kirándulásról érkeztek.
Az argentin Himnusz közös eléneklése után került sor a megemlékezésnek spanyol nyelvű szakaszára. Az
idén a Szent László Iskola növendékeitől
nem jött üzenet, ezzel szemben a cserkészek soraiból frissen kilépett Mihályfy
Júlia és szépen tagolva fölolvasta írását.
(l. szöveg SP 1.o.)
A magyar rész
két verssel kezdődött Kiss Gabriella előadásában:
Szőnyi Gyula Jogot kérek és Magyar Ari 56 lángja
címmel. Ezután
ped ig Szék ásy
Miklós tartotta
a magyar nyelvű
megemlékezést.
Először hősként
Kiss Gabriella
megemlítette Dugonics Tituszt és Zrínyi Miklóst mint középkori hőseinket, aztán Petőfi Sándort
az 1848-as szabadságharcból. Utána a
modern hősökről beszélt. Sok száz vagy
talán ezer ismeretlen hős szimbólumaként említette Kálló Ferencet,
Bernovits Vilmát és Salkaházi
Sárát, akik a II. világháború
végén zsidó polgárokat bújtattak Budapesten, és ezért
az életükkel fizettek. Majd az
1956-os forradalom és szabadságharc hősei közül Tóth
Ilonát emelete ki, aki november 11-e után bekapcsolódott
az illegális ellenálló mozgalmakba és ezért halálra ítélték, valamint Angyal Istvánt,
aki mint Auschwitzot megjárt
zsidó fiatalember kommunista
meggyőződése ellenére a felkelők mellé
állt, a Tűzoltó utcai csoport vezetője lett
és ezért 1958-ban felakasztották.
Az imát az
Egyházak nevében spanyol nyelven
mondta Rev.
David Calvo
ev. lelkész, a
mennyei áldás
szép szavaival
Rev. David Calvo
fejezvén be a

rövid áhítat perceit, hogy a közönség a
kellő elmélyüléssel kövesse a koszorúk
elhelyezését: a Hősök Falánál az AMISZ

Cserkészsegítséggel Török Zsófia az AMISZ
koszorúját helyezi el a Német emlékmű talpánál, Barcsi Gyula magyar nagykövetségi
tanácsos kíséretében

(ehhez csatlakozott Barcsi Gyula, a Magyar nagykövetség 1. oszt. tanácsosa), a
Vitézi Rend és az MHBK, végül pedig a
FAAG (az argentínai német ernyőszervezet), miután az AMISZ a német emlékművet is megkoszorúzta.
Ezek után a program szerint a székely és a magyar Himnuszokkal kellett
volna befejeznünk a megemlékezést, de
kis technikai csíntalanságból kifolyólag
a „második himnuszunk”, a Szózat (*)
került eléneklésre. Csendes megjegyzés:
az ifjúságunk (talán nem csak ők?) kissé
elégtelenül ismeri a Hazádnak rendületlenül szövegét-dallamát. Nem ártana
fölfrissíteni ismeretüket, még akkor is,
ha mi, argentínai, illetve „határon kívüli” magyarok szívből hívei vagyunk Magyarországnak, azonban nem okvetlenül
„csak” Magyarországon élhetünk-halhatunk, ahogy Vörösmarty halhatatlan
szavai előírják…

A magyar Hősök Falánál a FAAG német ernyőszervezet küldöttségnek tagjai: b.-j. Rudolf Hepe alelnök, Joachim Hildebrand vesetőségi tag,
Siegfried Wolfsteller titkár és Manfred Engler
munkatárs; jobbra a német és magyar nemzeti
színű szalaggal ellátott emlékkoszorú a FAAG
részéről

A zászlók és küldöttségek kivonulása
után lassan szétszéledtek a hagyományhoz hűen ragaszkodó magyarok.
(HKZS. Fotók Jakab)

(*) Érdemes elolvasni Watson Kirkconnell
kanadai író, akadémikus nagyszerű fordítását
angolra. A HKK könyvtárban megtalálható.
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Magyarországi tartózkodásom tapasztalatai ezúttal nem
voltak olyan lehangolóak, mint az előző alkalommal. Noha
nagy a szegénység, súlyosak az anyagi
gondok - a közhangulatot a magyarellenes kirohanások, úgy látom, felrázták, s
kezd kialakulni valami szolidaritás, valami nemzeti öntudat, ami sajnos nem
vonatkozik a habzó szájjal mindenkit és
mindent kifogásoló és támadó ellenzékre.
Az új köztársasági elnök első programbeszédei biztatóak. Nagyon becsületes,
jellemes embernek tűnik. Már az elején
kijelentette, hogy egy „új kiegyezést”
(magyar-magyar megbékélést) akar létrehozni. Csak azokat a törvényeket fogadja
el, amelyeknek a szellemével egyetért, és
kegyetlenül visszadob mindent, amit hamisnak vagy igazságtalannak tart.
A Jobbik szerepén és megnyilatkozásain viszont érdemes elgondolkozni, hiszen
megbontja a kormánypárti egységet, és
gyakran megvalósíthatatlan javaslatokkal áll elő. Népszavazást tervez például
az EU-ból való kilépésre, amit én (aki
korántsem vagyok lelkes híve Brüsszelnek), irreálisnak és felelőtlennek találok.
„Elkergetni a multikat, és független, nemzeti jegybankot létrehozni!” - ez a jelszó.
De hát lehet-e „szél ellen…” ?
Sokan háborognak az „egykulcsos adó”
igazságtalansága miatt, de úgy tudom, sok
más országban is úgy van, hogy mindenkinek jövedelme egy bizonyos (egyforma)
százalékát kell leadnia. A tapasztalatok
különbözőek.
A sokszor idézett Széll Kálmán terv
mottója, hogy jobb a fogyasztást megadóztatni, mint a béreket csökkenteni.
Gazdasági téren rengeteg változtatás és
újítás van, amelyek részletes ismertetésében nem tudok elmerülni. Mesterházy
Attila (MSZP elnök. Szerk.) feltalálta a
spanyolviaszt. Úgy véli, „nem megszorításokra van szükség, hanem új munkahelyeket kell teremteni”. Csak éppen azt nem
mondja meg, hol és hogyan. Svájcban is
ezen töprengenek, de eddig még nem találtak megoldást.
*
A kultúra Magyarországon még mindig
fontos helyet foglal el. Rengeteg a kiállítás, a konferencia, a program, amelyek
közül dicséretesen kiemelkedik az elszakított területekről érkező színtársulatok
fesztiválja. A múzeumok nyomora viszont
közismert. A szép műemlék épületeket
(Földtani Intézet, Károlyi Palota stb.) az
árúba bocsátás réme fenyegeti.
A Kossuth Rádió (én főleg azt hallgattam, mert az ad átfogó képet az ország
állapotáról) műsora sokkal igényesebb,
mint bármelyik nyugati adóé, bár a pénzhiány itt is megmutatkozik. Most készült
színdarab, rádiójáték alig van. Leginkább
a nyolcvanas-kilencvenes években felvetteket ismétlik. Érdekes gazdasági vitákat, történelmi fejtegetéseket, interjúkat
lehet hallani. Minden délben és este van
folytatásos regény (most pl. Ottlik Géza műveiből olvastak fel), sőt január óta
lírai negyedóra is, amelynek keretében
egy-egy költőt mutatnak be. Szomorú
azonban, hogy a nyugatiakat teljesen kizárták. Az avantgárdot képviselő Magyar
Műhelynek rendeztek ugyan bemutatót az
Írószövetségben, de a nemzeti emigráció
tevékenységét most is teljesen elhallgatják. Ellenérvnek fel lehetne hozni Márai
vagy Wass Albert népszerűségét, de az
előbbit a milanói Pressburger futtatta fel
(az örökösök eltűntével, jó „üzletet” látva
benne), az utóbbi propagandáját viszont a
fiai pénzelik.
*
Jó ötletnek tartom, hogy a rádióban, az
időjárás jelentés kiegészítéseként egészségi tanácsokat adnak. Elmondják, hogy
a következő napokban kinek mire kell

vigyáznia. Nem tudom, létezik-e ilyesmi
valahol a nyugati médiában?
Örvendetes a keresztény, hazafias érzés
élesztése, táplálása, és a történelemi események revíziója. Sok szó esik a Mindszenty évfordulóról, sőt Horthy Miklósnak, Istvánnak is emeltek szobrot, noha
csak vidéken. (Ezek gyakran merényleteknek vannak kitéve.)
Az iskolákban most zajlottak az érettségi vizsgák. Furcsa, hogy létezik egy
„emelt szintű” érettségi, amelyet egyre
többen választanak, nagyobb esélyeket
remélve.
A nyelvtanulás körül vita folyik. Egyes
munkahelyek elnyerésénél feltételül szabják a középső, illetve a felsőfogú nyelvvizsga letételét. A 40 éven felüliek esetében azonban elnézőbbek, mondván, hogy
ők, „koruknál fogva” már nehezebben tanulnak. A legkedveltebb természetesen az
angol, noha szerintem elsősorban németre
lenne szükség, nem beszélve az oroszról, a
keleti nyelvekről, vagy éppen a környező
országok idiómáiról.
*
Az utcakép? A belvárosban is üresen
tátongó, „kiadó” üzletek sorával és szürkén hullámzó tömeggel találkozunk (a
színektől való idegenkedést a kommunista
világból örökölték). A lépcsőfeljáróknál
koldusok ülnek, de az aluljárók „csodák
udvarainak” egy részét, hála a polgármester szigorának, felszámolták.
Az idősebbek között még mindig akadnak olyanok, akik lehalkítják a hangjukat,
mikor nyilvános helyen beszélnek. Az
ösztönös félelem és gyanakvás nem veszett ki teljesen belőlük, pedig most már
nincsen veszély, csak okosan kell megválasztani a partnert.
A miniszterelnök népszerűsége, úgy látom, a nehézségek ellenére sem csökkent
lényegesen, sőt a támadások következtében talán növekedett is. Olyanok is mellé
állnak, akik eddig közönyösek voltak.
Az ellenzékről röviden már az előzőekben írtam. Ehhez legföljebb annyit fűzök
hozzá, hogy - miként a rádióban hallottam - „Gyurcsány több sebből vérzik”. A
Magyar Narancs vezércikke is elhatárolta
magát tőle. Számláján van az őszödi beszéd, szakdolgozatának eltűnése, az 50.
évfordulón elrendelt brutális rendőri beavatkozás… minek soroljam?
Fricz Tamás politikai elemző, a Civil
Összefogás elnöke, hazánkat „következmények nélküli országnak” nevezte, mert
sem a 40 esztendős kommunizmus, sem a
balliberális korszak vétkeit még nem kérték következetesen számon.
Társaságban a „másként gondolkodók”
nem nagyon merik hangoztatni a nézeteiket. Sumákolnak, és azzal hárítják el maguktól a véleménynyilvánítást, hogy „ne
politizáljunk”.
Végül talán megemlítek két érdekes tárlatot. Láttam a Nemzeti Galériában a magyar történelmet művészeti alkotásokban
bemutató „Hősök, királyok, szentek” és
a Nemzeti Múzeumban a XXX. Magyar
Sajtófotó kiállítást. Mindkettő sok, értékes
tanulsággal járt. A Várban nyüzsögtek a
külföldi turisták.

Nyugdíjas viccek
Két ember beszélget. - Te mit csinálsz, ha nyugdíjba mész?
- Az első héten még csak üldögélek a hintaszékben.
- És aztán?
- Szép lassan elkezdek hintázni.
A nyugdíjas arra ébred, hogy betörő járkál a
lakásában.
- Segítség! - kiabál.
- Ne csapjon zajt - csitítja a betörő. - Nekem
csak pénz kell.
Mire a nyugdíjas: - Ja, az más. Akkor keressünk
együtt, mert az nekem is kellene...
(Köszönet Lévay Győző)

Lukács Csaba:

3. OLDAL

A Tóásó ügy

(*)

Gyors emlékeztető: Rózsa-Flores Eduardo bolíviai-magyar kettős állampolgár kíséretében öttagú csoport érkezett Bolíviába
2008 végén. Evo Morales bolíviai elnök szerint „a csoport az
ellenzék hívására jött, akik mocskos kampányt folytatnak ellene,
hogy megakadályozzák újraválasztását” (2009. december. Szerk).
Ellenzéki parlamenti képviselők viszont azt állították, hogy 2009.
áprilisban a kormány ügynökei kommandós akcióban, véres felszámolásban az állítólagos terrorista csoport 3 tagját egyszerűen kivégezték a Santa Cruz-i szálloda
szobájában, ahol aludtak, másik kettőt pedig elfogtak: egy szerbet és egy erdélyi
magyart. A szóban forgó Tóásó Előd, akinek „koncepciós” (mert politiaki!) pere
most indul Bolíviában.
(Szerk.)
Nem kell ahhoz nagy országnak lenni, három éve fogva tartott uniós állampolhogy valaki kiálljon a saját érdekei mel- gár ügyében.
lett. Akadnak országok, amelyek saját álAz említett meghallgatáson az ír polilampolgáraik védelme érdekében (még ha tikus rezzenéstelen arccal hallgatta végig
azok nyilvánvalóan bűnösök is!) mindent a bolíviai nagykövet hazugságokkal teli,
megtesznek. Magam is láthattam egy jó az ötvenes évek koncepciós pereinek vádpéldát arra, hogy állnak ki a saját érdekeik irataira emlékeztető vádbeszédét, majd
mellett. Gál Kinga fideszes EP-képviselő ahogy szót kapott, majdnem ráborította
Brüsszelben rendezett egy meghallgatást a az asztalt. Amikor a latin-amerikai diploTóásó-ügyben, ahova a Bolíviában immár mata kikérte magának a hangnemet, azt
38 hónapja raboskodó magyar férfi nővére felelte: ő az ír választókat képviseli, és a
mellett - többek között - meghívták a la- bolíviai hatóságok szó szerint kivégeztek
tin-amerikai ország nagykövetét is. Eljött egy ír állampolgárt, így ne várjon tőle
egy ír néppárti képviselő, Gay Mitchell mézes-mázas szavakat. Nagyon világosan
is, aki kétszeresen érintett a történetben: kifejtette azt is: ő az egész életét a terroegyrészt azon a tragikus éjszakán a Santa rizmus elleni harcnak szentelte, és nem
Cruz-i Las Américas szállodában a kom- tűri, hogy ezt a harcot egy ország vezetémandósok egy ír állampolgárt, Martin se lejárassa azzal, hogy saját belpolitikai
Dwyert is lelőttek; másrészt a politikus céljai érdekében olyanokat is leterroristáz,
egy EU-delegáció részeként (amely során akik erre nem szolgáltak rá. Hiba lenne azt
a Bolíviának adott uniós fejlesztési pén- gondolni, hogy Gay Micthell csak egy kis
zek elköltését ellenőrizték) nemrégiben ír párt forrófejű politikusa: a kilencvenes
ellátogatott a latin-amerikai országba, évek végén három esztendőn át az euróahol meglátogatta a börtönben rabosko- pai ügyek minisztere volt kormányában,
dó magyar férfit. Tóásó Előd elmondása és előtte Dublin lord mayorjának is megszerint rendkívül megalázó körülmények választották.
között találkozhattak az ír politikussal:
Az hiszem, van még mit tanulnunk a
az alig tízperces, az igazgató irodájában világtól érdekérvényesítő képességben,
zajló beszélgetésen állva, kizárólag spa- állampolgáraink iránti kiállásban, a manyol nyelven szólhattak hozzá úgy, hogy gyar érdek hatékony képviseletében. Végvégig jelen voltak és mindent rögzítettek érvényesen el kellene felejteni a baloldal
az ügyészség képviselői. Gay Mitchell által meghirdetett „merjünk kicsik lenni”
a hazatérés után az ír áldozat szüleivel politikát, hiszen ezzel csak saját magunegyütt meglátogatta az unió közös kül- kat zárjuk korlátok közé, esélyét is elveés biztonságpolitikájának irányításáért szítve annak, hogy kiélezett helyzetekben
felelős főképviselőt, Catherine Ashton győzzünk. Ha sikerült mentalitást váltani,
asszonyt, és a találkozás után arról be- egyszer még Tóásó Előd is hazatérhet.
szélt: független nemzetközi vizsgálatot
(*) kivonatosan. Szerk.
fog szorgalmazni a három kivégzett és a

Események a nagyvilágban…
Nemzetközi Gulag Konferencia Miskolcon
2012. április 11-13-án zajlott le Miskolcon a Gulagkutatók Nemzetközi Társasága
[International Association of Gulag Researchers] 3. nemzetközi konferenciája. A konferencia előadói 7 országot képviseltek (Ausztria, Egyesült Államok, Kanada, Oroszország, Románia, Ukrajna, Magyarország.)
A Gulagkutatók Nemzetközi Társasága 2008-ban alakult Magyarországon, de
észak-amerikai Gulagkutatók bevonásával.
Az egyesületnek ma már közel 100 tagja
van mintegy tucat országban. Többségben
vannak azonban azok az országok, amelyeket közvetlen érintett ez a brutális sztálinista rabszolgarendszer, amit Gulag-nak
nevezünk, de amelyről a nagyközönség -

szemben a másik emberirtással - viszonylag keveset tud. A következő konferencia
előreláthatólag 2013 májusában lesz angol
nyelven a Pittsburghi Duquesne Egyetemen,
a legjelesebb amerikai és európai Gulagkutatók bevonásával.
Dr. Várdy Béla, Dr. Várdy Huszár Ágnes
*
Mátyás Attila, a nagyváradi lutheránusevangélikus egyházközség esperese felhívta a figyelmet arra, hogy pogányosodik az
egyház, egyre több az ateista, a közömbös
ember, továbbá a politikusoknak is fel kell
ismerniük azt, hogy egyedül egyetlen szervezet sem fogja tudni mindenki boldogulását
biztosítani. (Erdély On-line)

… és Argentínában...
Martonyi külügyminiszter a CARI-ban

Az Argentin-Magyar Kereskedelmi Kamara képviseletében jelen volt Dr. Orbán
László a Consejo Argentino de Relaciones
Internacionales által rendezett, kerekasztal
jellegű díszebéden, amelyet Dr. Martonyi
János magyar külügyminiszter és a kísérő
küldöttség számára rendeztek. A zártkörű, 12 tagú rendezvényen részt vett többek
között négy argentin nagykövet és Rodolfo Terragno történész, volt miniszter. A
Consejo elnöke, Dr. Adalberto Rodríguez
Giavarini, volt külügyminiszter meleg szavakkal üdvözölte Dr. Martonyit és kedvesen
emlékezett vissza magyarországi látogatására, az ott megtekintett műkincsekre és
történelmi kapcsolatainkra. Dr. Martonyi
elemző előadása után külön említésre került
az argentínai magyar kolónia hagyományos,
érzékelhető kulturális és társadalmi felzár(Köszönet Dr. Orbán László)
kózása.

„Udvari fényképészünk” nem csak minket lát el fotókkal. Íme a magyar külügyminisztérium Amerika főosztályvezetőjének
Jakabékhoz intézett levele:
Kedves Zsófia és Nándor!
Köszönjük a fotókat. Szeretnék még egyszer
köszönetet mondani a kedves fogadtatásért,
amelyben a Miniszter úrral és Breuer Klára kabinetfőnök asszonnyal részünk volt a
Mindszentyumban. Nagy öröm volt látni,
hogy a Buenos Aires-i magyar közösség él,
ápolja kulturális örökségét, megőrzi identitását, és érdeklődik az óhaza iránt. Fontos
célunk, hogy a Magyarország és az ottani
magyarság közötti kapcsolatok az előttünk
álló években tovább gazdagodjanak.
Munkájukhoz további sikereket és sok örömöt kívánok. Szívélyes üdvözlettel:
Csaba Gábor
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Pillerné Tirczka Éva, São Paulo-i tudósítónktól

Martonyi János külügyminiszter találkozója
a magyar közösséggel São Paulóban
A magyar külügyminiszter hivatalos
miniszteri látogatása alkalmából a helybeli magyar közösséggel is fölvette a
kapcsolatot.
A találkozásra megadódott az alkalom május 16-án, a São Pauló-i Magyar
Házban.
A vendéget Kapos László, a Magyar
Ház igazgatója üdvözölte, majd pár szóban bemutatta az épületet: „Ez a Ház 27
intézményünknek ad otthont.”

előkészítő feltételeinek (iratok, magyar
nyelvtudás stb.) ellenőrzése és maga az
eskütétel is itt zajlik le.
- Vendégelőadók itt tartják előadásukat.
*

A „tömött terem”

Díszasztal balról: Kapos László Magyar Ház
igazgató, Dr. Martonyi János külügyminiszter, Dr.
Szíjjártó Csaba magyar nagykövet Brazíliában

Ezek közül felsorolta a fontosabbakat:
- Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Brazíliai Magyar Cserkészkörzete
- A Pántlika, Zrínyi, Ropogós és Sarkantyú Tánccsoportjaink
- Ökumenikus Bibliakör
- Könyves Kálmán Szabadegyetem.
Így folytatta: „Legtöbb ünnepélyünket,
előadásunkat itt tartjuk. Ha azonban előre
tudjuk, hogy a programba felvett esemény
nagy létszámú lesz, a Szent Imre (Santo
Américo) Kollégium magyar bencés atyái
rendelkezésünkre bocsájtják az iskolájuk
termeit / színpadát.”
Továbbá közölte:
- A magyar állampolgárság (honosítás)

Amikor a külügyminiszter belépett,
meglepődött a „tömött teremtől”, majd
egy igen szívünkhöz szóló beszédet tartott. Íme a beszéd törzsgondolatai:
„22 éve járom a világot. Brazíliában van
az egyik legszámosabb magyar közösségünk. Helyesen mondta Antall József
annakidején, hogy ő '15 millió magyar
elnöke'... Világmagyarságban kell gondolkodnunk! Ma már nem 'határon túli',
hanem határon kívüli magyar honfitársaink vannak!
Magyarország felelősséget érez és vállal
a határon kívüli magyarokért, a legkülönbözőbb formában.
A támogatás nem egyirányú. Az anyaország tartozik köszönettel a világ magyarságának. A külföldi magyarság fontos erőforrás. Hogy erőforrás, ezt már két
évtizede érezzük. És nem csak gazdasági!
Magyar és magyar között nincs különbség, hiszen aki magyarnak érzi magát,
magyar identitást hordoz. Eddig az volt
érvényes, hogy aki tud magyarul, az a

magyar. De aki nem érti Petőfit… A világ
változik, a magyarság marad, még akkor
is, ha nem tud magyarul.
Az állampolgárság ügye szépen halad.
A szomszédos országok (Románia, Szlovákia, Szlovénia) alig győzik a honosításokkal járó munkát!
A magyar nemzetpolitika sok mindent
átélt. Tudatjuk a világgal, hogy van egy
nemzeti összetartás. Amikor hazánkat
gyalázzák, ezt nem tudjuk elfogadni.
Ebből elég! Ilyenkor mindenki egyformán magyar!
Egyre inkább összmagyarságban gondolkozunk. Segítséget kérünk a világ
magyarságától. Megvan az összetartozás
szelleme - valahová tartozás érzése. Lélekben kell otthon lenni!
Konszolidációs periódus következik.
A külpolitika terén szintén változott a
világ. Bekerültünk a NATO-ba, az Európai Unióba.
A világban van egy bizonytalanság.
Meg kell próbálni otthon biztosnak lenni.
A szomszéddal kell jóban lenni - lásd a
Visegrádi Hármast, viszonyunkat Ausztriával… Örülnénk, ha a schengeni határok

Martonyi János külügyminiszter ír a Magyar
Ház Emlékkönyvébe, Piller Éva, Magyar Ház
igazgató asszisztálásával

kiterjednének Romániára.
Oroszország, Kína és további, dél-keleti
országok szimpátiával viseltetnek Magyarország iránt.
Elhanyagoltuk Dél-Amerikát! Az elmúlt 20 évben csökkent a viszony LatinAmerikával. Nagykövet csak Brazíliában,
Argentínában és Mexikóban van. Ezt
meg fogjuk változtatni - a hagyományos
kapcsolatokon túlmenően, és mert itt is
vannak magyar közösségek. Külpolitikája
van a nemzetnek, ez fontosabb a nemzetpolitikánál. Mindenkire számítunk.”

balról: Dr. Szíjjártó Csaba magyar nagykövet Brazíliában, Dr. Martonyi János magyar külügyminiszter és a delegáció: Breuer Klára kabinetfőnök,
Csaba Gábor amerikai főosztályvezető

*
Amikor az előadó befejezte az előadását, kérdések nem lévén említés esett a görög problémáról. A külügyminiszter erre
csak azt válaszolta, hogy „Igen, Európában sok a gazdasági krízis, de a magyar
gazdaság jól van! Adósságunk csökken.”
Búcsúzóul jött számunkra immár hivatalosan a jó hír: „A Magyar Ház kifestéséhez 700.000 forinttal hozzájárulunk.”
Örültünk a látogatásnak!
(Fotók id. Piller Gida)

Bartusz Réka (Felvidék):

Kovács Attila

„Szlovákmagyarok“

SPORTROVATA:

Úsztunk a sikerben és a bologságban
1954-ben 8 arany, 6 ezüst, 3 bronz volt a mostanáig legeredményesebb
kontinensviadalnak számító, több mint fél évszázadon át megismételhetetlennek hitt magyar úszómérleg. Ám 2012-ben a magyar válogatott
bravúros 9 arany-, 10 ezüst- és 7 bronzéremmel végzett a debreceni úszó
Európa-bajnokság éremtáblázatának élén.
Bő fél évvel ezelőtt (AMH 2011. szeptemberi szám) néhány sajnálatos eset
kapcsán sportrovatunk élesen bírálta a
magyar sportdiplomáciát. Ha a rosszat
észrevesszük, úgy tisztességes, ha a jót
is meglátjuk, sőt, megsüvegeljük!
Eredetileg úgy volt, hogy az idei úszó
Európa-bajnokságot Antwerpenben rendezik. A belga város azonban röviddel
az esemény kezdete előtt visszalépett a
rendezéstől, ezért a Nemzetközi Úszószövetségnek új helyszín után kellett néznie.
Így került képbe Magyarország is.
Talán megdöbbentő, de igaz: három telefonváltás és mintegy 10 perc elég volt
ahhoz, hogy eldőljön: Debrecen városa
vállalja a házigazda szerepét. Sok idejük nem volt a felkészülésre, ám ennyi is
elegendő volt ahhoz, hogy - a résztvevők

egyöntetű véleménye szerint - minden
idők legsikeresebb Európa-bajnokságát
rendezzék meg a Cívisvárosban!
A sportdiplomáciai bravúrt fokozta,
hogy a magyar úszóválogatott még sohasem zárt olyan sikeres kontinensviadalt,
mint most. Jókora névsorolvasásra volna
szükség ahhoz, ha valamennyi éremszerző magyar úszó nevét le akarnánk írni.
Ettől megkíméljük a Tisztelt Olvasót,
helyette inkább kiemeljük: ritka az olyan
eset, hogy minden ennyire jól sikerüljön,
mint a debreceni úszó Európa-bajnokságon! A ragyogó szervezés mellett honfitársaink is kimagaslóan teljesítettek!
Úszhattunk a boldogságban, és ha lehet,
ezek után a szokottnál is jobban várjuk
majd londoni olimpia magyar érdekeltségű úszóversenyeit.

J E L E N T ÉS

M á j u s 2 9 - é n Ku n c ke l n é I l d i kó, LAMOSZSZ elnök, Szabó Éva
A MISZ elnök és Z ahorán Ákos
Chiléből találkoztak Budapesten Dr.
Kocsis Attila, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Kapcsolattartási Főosztály osztály-vezetőjével, és három
órán keresztül átbeszélték azokat az
ügyeket, amelyek kiteszik a mi intézményeink életét.
Kocsis Attila nagyon kedvesen szólt
hozzá. Nagyon jól tudta miről van szó.
Jelezte, hogy a XI. Dél-amerikai Nép-

táncfesztivál kap segítséget a magyar
táncosok repülőjegyének fedezetére.
Ezen kívül megy segítség az Uruguayi
Magyar Otthonnak és a São Paulo-i
Magyar Háznak.
Szó esett a Rodostó programról (a
tengeren túl fölhalmozódott magyar
könyvek Magyarországra való szállítása. Szerk.), a Nemzeti Regiszterről
és még több másról. Kovács Attila
kilátásba helyezett egy dél-amerikai
körutat a közeljövőre.
Szabó Éva, AMISZ elnök

Június 4-e nemcsak az
igazságtalan trianoni békeszerződés, „békediktátum“
napja, hanem 2 éve a nemzeti összetartozás napja is. Ez alkalomból mutatta be
a Magyar Televízió Galán Angéla vizsgafilmjét, a „Szlovákmagyarok“-at.
Bár személyesen nem ismerem Angélát, soha nem találkoztunk, mégis azon
túl, hogy mindketten felvidéki magyarok
vagyunk, összeköt a Duna utca. (Ebben a
híres, nevezetes utcában található a Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és
Gimnázium, ahova Angéla járt és ahol én
is koptatom az iskolapadot, már 3 éve.)
Mielőtt megnéztem volna a dokumentumfilmet, kicsit utánanéztem. A világhálón, közösségi portálokon eléggé megoszló véleményeket, kritikákat olvastam.
Így még inkább kíváncsi lettem, hogyan
is látja a fiatal filmes és rendezőnő a szlovákiai magyarok sorsát, a hazához való
viszonyulást, identitást.
A film vetítése után nem igazán tudtam
volna megmondani, pontosan mit éreztem, de nem voltam elégedett, sok esetben
nem értettem egyet a dolgokkal. Nálam az
egész úgy jött le, hogy a filmben nyilatkozó emberek úgy érzik, nem tartoznak
sehová. Se Szlovákiához, se Magyarországhoz. Akkor minek érzik magukat?
Kívülállók? Nincs helyük sehol a világon?
Tényleg így volna? Igazuk lenne? Minden
embernek van saját véleménye, vannak
érzései, gondolatai, szabad akarata, amit

tiszteletben tartok és elismerek, de én ezzel konkrétan nem érthetek egyet, nem így
látom a dolgokat.
Olyan kérdések merültek fel a 45 perc
alatt, olyan problémákra kereste a válaszokat, mint például: „Más a nemzeti öntudatunk szlovákiai magyarként?“, „Mi
számunkra a haza?“, „Hol a hazánk?“,
„Tényleg kívülállók vagyunk?“
*
Napokig gondolkodtam én is a kérdéseken; arról, hogy én hogyan látom ezt
az egészet.
Felvidék legdélibb pontján születtem,
Párkányban. Ott él a családom évszázadok
óta, ott nőttem fel én is. Így természetesnek veszem, hogy a haza számomra Szlovákiát, a Felvidéket jelenti, hisz a gyökereim is itt vannak. Soha nem hátrányként,
negatívumként fogtam fel, éltem meg azt,
hogy kisebbségben élek. Ezzel szemben
úgy érzem, én ezáltal több vagyok: két
nyelvet beszélek, két kultúrát ismerek
meg. A világ még jobban megnyílik előttem, nagyobbak a lehetőségeim. Mióta
Pozsonyban, a fővárosban tanulok, értek
ugyan atrocitások, de ezek még inkább
megerősítettek, ösztönöztek arra, hogy
itt maradjak és tegyek valamit a felvidéki
magyarságért. Nincsenek világmegváltó
terveim, egyszerűen csak tovább akarom
ápolni hagyományainkat, kultúránkat, és
amit szüleim, nagyszüleim, környezetem
kiskoromban elültetett bennem, másnak
is szeretném továbbadni.

A Magyar Együttérzés (Szolidaritás) Tüze

Az 1933-as gödöllői Dzsembori idején a Magyar Cserkészszövetség Magyar Szolidaritás
Napot rendezett. Az előre megbeszélt napon
cserkészeink tábortüzeket gyújtottak egész
Magyarországon és az elcsatolt területeken,
és a megbeszélt időben lobbantak fel a szolidaritás lángjai!

2003 augusztusában, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felújította e fontos kezdeményezést: a föld minden,
magyarok által lakott részén fellángoltak a tábortüzek vagy
a gyertyácskák.
Csatlakozzunk mi is ehhez a méltó hagyományhoz!
Helyi időszámításunk szerint, augusztus 20-án 21 órakor
lobbanjon föl nálunk is a Magyar Együttérzés lángja!

2012. Július-Augusztus
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Így élünk, éldegélünk . . .
A honi közélet most
egy picit a régi vásárok
hangulatát idézi, amikor
a helyben lakó atyafiak
vásárba menvén elámultak egy-egy cifra
sátor előtt, ahol csíkosdresszes „palifogó”
kikiáltók invitálták beljebb a közönséget.
Valahogy ilyen formán: „Csak tessék,
csak tessék, csak folyvást! Odabent egy
nagy szenzációt lehet látni…”
Jelenlegi viszonyaink között a nagy produkció görög válság néven forog a közéleti
vásárban. Pontosabban a tv-csatornákon.
Erről értekeznek minden lényeges műsorban. Mondhatni, a görög válság már egy
új szakmát teremtett. Ügyes mesteremberek jobban élnek ebből, mint az átlag
görög polgár a jövedelméből. Nem szólva a különféle stábokról, operatőrökről,
hézagtöltő szereplőkről, akik ez ügyben
utaznak, fáradoznak, nyilatkoznak. A
görög válság apropóján hatalmas teóriák épülnek fel arról, hogy miként érint
majd bennünket, ha a görögök kiválnak
az euróövezetből, és miként akkor, ha maradnak. Mennyit zuhanhat, illetve nőhet
a forint. Ezek a hírek hellyel-közzel még
megkötik a figyelmet.
Néhanapján azért az Égei-tenger menti
riportok partra vetnek néhány igazgyöngyöt is. Például az egyik görög tüntető
elmondta, hogy 1700 euró volt a nyugdíja,
most pedig 1200-ra csökkentették. Micsoda skandalum! A 230 eurónak megfelelő
járulékban részesülő magyar nyugdíjasnak pedig még a szája is tátva marad a felháborodás nyomán. De boldogok lennénk
mi már 500 eurónyi nyugdíjjal! Hát ugye
ilyen az, amikor a két világóceán találkozik: hullámok tornyosulnak, mélységek
nyílnak néhány másodperc alatt.
A vásári forgatagban azonban nincs
idő elmélkedésre. Az új sátor előtt már a
spanyol válsággal traktálnak bennünket.
Nézzétek csak, hogy tüntetnek a spanyol
bányászok! Látjátok: ott is reped a régi
nadrág. Újabb szakértők jönnek, új jóslatokkal: meglehet, hogy a spanyolok előbb
kilépnek az eurózónából, mint a görögök?
S máris jönnek a magyarázatok: mi lesz
akkor, ha a spanyolok kilépnek, a görögöket pedig megmentik? Lehet gondolkodni,
hogy hová kellene vinni a megtarkított eurót? Egyáltalán - lesz még euró? Mennyit
eshet a forint? Ilyen és ehhez hasonló gondok ébrednek a magyar fejekben. Ezeknek
a műsoroknak azonban mégis csak az a
legfőbb attrakciója, hogy türelemre bírja
a magyar polgárt.
Örüljön annak a magyar, hogy itt még
nem csökkentették a nyugdíját. Még járnak a buszok. És ami nem lényegtelen,
ami rejtve marad: mihez képest romlik ott
az életszínvonal és mihez képest romlik
nálunk? Középosztálybeli, polgári gondok ezek. A felső tízezer be van biztosítva: aranyba, valutába, offshore cégekbe
van töltve a gyorsan szerzett vagyon. Máról holnapra élő proletároknak pedig most
még teljesen mindegy, ha esik, vagy emelkedik az euró. Pedig ha a válság tovább
mélyül, az a kisembert is tovább sújtja.
Erre mondják némi malíciával: hová hátráljunk? Hiszen már a falban vagyunk…
A magyar élet vásárában akad még sok
látnivaló. Elő-előkerülnek a régi ügyek,
mint bűvész cilinderéből a kisnyúl. Újabb
és újabb pénzek eltűnését, sikkasztásokat
mutatnak fel a bűnüldöző szervek, amelyek továbbra is ismeretlen tettes után
nyomoznak… Miután azonban az oly nagyon remélt elmarasztalások sehogy sem
akarnak megszületni, így ezek a hírek már
senkit nem hoznak lázba. Mint ahogy a
„vörös iszap” katasztrófa néven elhíresült,
8 ember életét követelő tragédia okán se
mocorog az igazságszolgáltatás. Az oly
szimpatikus Marian Cozma, román kézilabdázó gyilkosainak is mérsékelték a
büntetését, ami országos botránynak indult, de elült, mint a reggeli szél. Mind-

ebből a magyar polgár lelke legmélyén
azt a következtetést vonja le, hogy semmi
nem változik. Változásra pedig igencsak
nagy szükség volna, mert ebből az apátiából minél előbb ki kell másznunk. A fiatalok színe-java külföldön keres munkát.
A nyugdíjas társadalom pedig egyre nehezebben fizeti a számlákat és a havonta
emelkedő gyógyszerek árát. Érzékelhetően nő az elkeseredés.
*
A magyar kormánynak címzett uniós
intések egy időre összekovácsolták a jószándékú magyarokat, de idő haladtával
és az ellenzékiek mind hangosabb kritizálásával érzékelhető már a kiábrándulás.
A Valutaalappal való megegyezés továbbra is késik. Pedig már minden kívánságukat teljesítette a magyar vezetés.
Már törvények módosítása is napirenden
van. A pénzeszsákok urai mégis húzzákhalasztják a szerződés megkötését, ami
bizonytalanságban tartja a forintpiacot,
s ez által lassan elerodálja a kormányba
vetett bizalmat. Lényegében ez is a cél. A
liberális mezbe öltözött Európának ilyen,
nemzeti dalokat kedvelő kormányra nincs
szüksége.
S miután az utolsó fillérjeinkből kifizettük az esedékes törlesztéseket, amit az
előző kormány hagyott hátra, mint valami taposó aknát, valahonnan pénzt kell
teremteni a további működéshez. Ezért
születnek újabb s újabb adók. Budapesten
már eljutottak addig a gondolatig, hogy
hídpénzt szednek az autósoktól, mert már
a főváros napi élete, működtetése forog
veszélyben. A főváros tömegközlekedése
újabb s újabb milliárdokat emészt fel. A
kormány pedig képtelen több pénzt pumpálni a fővárosba.
Most derül ki, hogy ezen a területen 25
év alatt semmiféle karbantartási beruházás nem történt! Megállapították, hogy
cserélni kell(ene) a metró síneket s a kocsikat. Jó volna új autóbuszokat üzembe
állítani, mert azokat a külföldön már kiszuperált autóbuszokat, amiket Demszkyék „jó pénzért” megvásároltak, csak
hatalmas költségek árán lehetne rendbe
hozni. (Gondolni való: nem véletlenül sózták el azokat…). Nem ártana ezt elmondani! Tarlós István főpolgármesternek
azonban a legkisebb gondja is nagyobb
annál, semhogy ilyen részletkérdésekre
pazarolja az idejét. A napi gondok kergetése felőrlik a legnagyobb erőket is.
A végeredményt tekintve pedig megint
oda lyukadunk ki, hogy rosszabb lett a
megélhetés: többe kerül a máról holnapra való élet.
Ehhez járulnak a hétköznapi élet kultúrharcai. Az ideológiáját veszített baloldal
igyekszik a válságot ideológiai síkra terelni. A Kossuth tér átalakítása miatti lármázásával egyértelműen kudarcot vallott. Az
új Kossuth tér szebb lesz és méltóbb lesz
Európa legszebb parlamentjéhez, mint a
jelenlegi autóparkoló. Ezt már minden józanul gondolkodó budapesti belátja, aki
megnézte a terveket. A baloldalnak tehát
máshol kell fogást találni. Merthogy a válság súlya azért ébreszt olyan gondolatokat
is, amin elmereng a magyar…
Lám itt van ez a mostani válság, amiről
azt gondoljuk, hogy belenyomorodunk.
Pedig volt már ennél cudarabb világ is. Itt
vetődik fel a kérdés: hogy tudtak talpon
maradni 1920 után apáink, nagyapáink,
egy vesztes háborút és vörös terrort követően, amikor az ország kétharmadát,
legszebb városainkat, energiaforrásainkat
jelentő földünket, infrastruktúránk javát
elcsatolták, s a maradék Magyarország
megtelt menekültekkel?
*
Vélhetően ilyen gondolatoknak a jegyében került reflektorfénybe vitéz nagybányai Horthy Miklós, kelt életre a Horthy
kultusz, ami olyan a baloldalnak, mint
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... (levélrészlet Magyarországról)
bikának a vörös posztó. Mert ugye majd
egy emberöltőn át naponta szidták, becsmérelték az „átkos Horthy rendszert”, és
akkor most kiderül, hogy emberfeletti
küzdelemben vezették ki az országot a
válságból. Hát ezt a szemléletet nem szabad hagyni elterjedni. Pláne azok után,
hogy némely településen, ha szerényen,
szegényesen is, de szobrot állítanak a
kormányzó úrnak!
Nosza, jött a nagy provokátor: Dániel
Péter jogász, és egy vödör vörös festékkel leöntötte a Somogy megyei Kereki
községben felállított vitéz nagybányai
Horthy Miklóst ábrázoló egész alakos
szobrot. Ezt a dicső tettét az említett úriember internet útján közkinccsé tette. A
rendőrség pedig megkezdte az ismeretlen
tettes utáni nyomozást…
A cselekmény mögötti szándék nyilvánvaló: Botrányt kell okozni, amire majd
megjön a válasz… De miután a válasz
nem jött, biztonság kedvéért vörös festékkel leöntötték Tormay Cécile emléktábláját is. Nemsokára szintén ismeretlenek
gyalázkodó feliratokat írtak a holokauszt
áldozatainak emlékművére. Majd szintén
ismeretlenek disznólábakat akasztottak a
Wallenberg szoborra. Mindezekből ugye
a napnál is világosabb, hogy Magyarországon tombol az antiszemitizmus…
Máris lehet tiltakozni nemzetközi fórumokon. Jöhetnek az emberjogi képviselők
- és így tovább…
Gondolom, nem kell hűséges olvasóimnak elmondani, hogy az emberi jogok élharcosai nem azt vizsgálják, miért
gyalázzák meg a magyarság szobrait,
emlékhelyeit.
*
Ilyen belső fortyogások után nézzünk
egy kicsit határainkon túlra, ami csak
részben külügy. Hiszen mi, magyarok
magyarokkal vagyunk határosak.
Időről-időre mindig jön egy rossz hír.
Szlovákia után most Erdélyből. Az új román vezetés (ideiglenes kormány) elérkezettnek látta az időt, hogy tovább faragja
az erdélyi magyarok jogait. Első lépésként
leváltották az összes magyar prefektust és
azok magyar helyetteseit is. Miután nem
történt semmi tiltakozás, bejelentették,
hogy megszüntetik a Marosvásárhelyen
működő orvosi egyetem magyar karát.
Ilyen előzmények után érkeztünk el a
romániai helyhatósági választásokhoz.
Aminek az volt a tétje, hogy a lehető legtöbb magyar képviselő és polgármester
kerüljön a magyarlakta falvak, városok
élére. Ehhez a választáshoz már három
magyar párt állt rajthoz! Hadd aprózódjanak el a magyar szavazatok… Ha ezt a
románok találták volna ki, az ember nem
szólna semmit. De, hogy a magyar kormány is azon fáradozzon, hogy három
magyar párt versengjen Erdélyben - az
több, mint hiba.
*
Márpedig ez történt. Kár a dolgokat
szépítgetni. Sikerült összehozni még két
pártot az RMDSZ mellé. De rágjuk meg
egy kicsit ezt a témát. Miért is alakulnak
így a dolgok?
Elvitathatatlan tény, hogy a romániai rendszerváltás után alakult Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége (RMDSZ) vezetősége az egykori romániai kommunistákból verbuválódott.
Mint ahogy nálunk is átváltoztak, átlényegültek az elvtársak. Mint kiderült, ott
is jól kalkuláltak testvéreink: megtalálták
számításukat a románok oldalvízén. No
és a románoknak is jó egy ilyen párt…
Ezért, s még néhány apróság miatt, nem
lehet Erdélyben magyar autonómia…
Ebből fakadóan az RMDSZ-nek a honi
MSZP amolyan kebelbarátnak számít.
Akikre lehet számítani. S hát mi sem
természetesebb, azok is számíthatnak
majd némi támogatásra, ha annak eljön
az ideje... Efelől ne legyenek kétségeink!

Látva ezt az állapotot, (bizonyára) a Fidesz és szövetségese, a KDMP vezetése
úgy vélte, jobb lenne egy velük szimpatizáló szövetséges, vagy mindjárt kettő
- miért is ne? Ha már lúd, legyen kövér akik majdan aztán összefognak.
Feltehetően ilyen baráti segítségnyújtásból lett Kövér László házelnök az
egyik új erdélyi párt: a Magyar Polgári
Párt (MPP) tiszteletbeli elnöke. Ebből a lehetőségből adódóan erdélyi kampánykörutat szerveztek, amit a románok tiltakozással fogadtak. Az így kialakult feszültség komoly gondok forrásának bizonyult a
Securitate spiclijeihez szokott erdélyi magyarok körében. Elevenen élnek még az
emlékek: Ne szólj szám, nem fáj fejem…
Ma így van, holnap meg úgy… Jobb azoktól távol maradni, akikre a románok haragszanak… Csak hát ilyen apróságokra
a mi, szabadsághoz szokott politikusaink
nem gondolnak. Ennek köszönhető, hogy
az MPP csúfosan leszerepelt.
A történet másik szépséghibája, hogy
ehhez a kampányhoz hozzákötötték Nyírő József író, politikus újratemetését, aki
emigrációban, Spanyolországban hunyt
el. Az újratemetést a román hatóságok
minden eszközzel akadályozták. Különféle jogi kifogásokat emeltek. Mire a „leleményes magyarok” találtak egy szabályt,
miszerint a hamvak szállításához nem kell
engedély. Így Nyírő József földi maradványait elhamvasztották… A hamvak szállítása és az újratemetés elmaradt (l. AMH
2012. június SP rész). Kövér László pedig
már csak egy keserű beszédet tudott mondani a választások előestéjén. Meg is lett
az eredménye: az MPP 1%-ot sem ért el.
*
Hasonló sorsra jutott a Tőkés László
által szervezett Erdélyi Magyar Néppárt
is, akiket Semjén Zsolt miniszterelnök
helyettes, a KDMP első embere „támogatott”. Tőkés László esetében más zavaró
körülmény is felmerül. Tőkés László, aki
bátorságról, erdélyi magyarok sorsáért
felmutatott felelősségről tett tanúbizonyságot a romániai forradalom idején, nagyot változott. Miután 1990-ben püspök,
majd 2007-ben EP képviselő lett, nála is
bekövetkezett az a szakadás, ami egy idő
után a vezetők többségénél bekövetkezik. Elfelejtik, honnan jöttek. Székelyek
ezt úgy mondják: Magos lóra kapott…
Gyakorta hallani székely barátoktól: ez a
Tőkés László már nem az a Tőkés László. Bizony, ezt sem vették észre a mi politikusaink.
*
S most, miután megfogyatkozva, de
mégis csak az RMDSZ az egyetlen romániai parlamenti párt, lassan el kell kezdeni
a Canossa-járást… Utóvégre mégsem lehetünk rossz viszonyban az erdélyi magyarokat képviselő párttal. A baj azonban
másból fakad.
A románok rájöttek arra, hogy nem lesz
szükségük egy meggyengült RMDSZ-re.
És itt jön el az igazság órája: az elmulasztott autonómia hiánya egyszeriben éget,
mint a parázs. Lehetne itt még filozofálgatni: mi lett volna - ha? De, mint tudjuk,
ez már az ábrándok, a mesék birodalmába
tartozik… Mi lesz erdélyi testvéreink sorsa egy mind jobban elliberalizálódó Európában? Ez itt a kérdés! Tudunk-e részükre
segítséget szerezni? Egyelőre, kivérzett
állapotunkban, még a kérdés felvetése is
nagy bátorságnak tűnik.
Barkuti Jenő
Ó, boldog
Magyarország,
ne engedd tovább
gyötreni magad!
(O Beata Ungheria!
Se non si lascia più
malmenare!)
Dante Alighieri
(1265-1321), a legnagyobb itáliai költő
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Magyar operaénekes Buenos Airesben
Az Ars Hungarica meghívására és a Bethlen Alap
támogatásával érkezett Argentínába Szegedi Csaba,
a Magyar Állami Operaház
magánénekese. Először május 30-án lépett fel a magyar
nagykövetség termében, ahol
az előzetes foglalások alapján
már egy héttel a koncert előtt
nem maradt hely és nagyon
sok érdeklődőt sajnos vissza
kellett utasítani. Barcsi Gyula ügyvivő
üdvözölte a közönséget, majd az énekes
magyar nyelvű kommentárjait az Ars Hungarica elnöke fordította spanyolra.
Barcsi Gyula
ügyvivő Házi
Judit konzullal
(aki mindig szebb
lesz…)

Programja 1. részében Inés Panzone Benedek zongora kíséretével operaáriákat hallottunk, Erkel Ferenc Bánk Bán és Kodály
Zoltán Háry János és Székelyfonó műveiből. Bartók Béla Elindultam szép hazámból
dala fejezte be ezt a részt.
Ez után Rencsár Kármen, akinek a kiváló technikáját már az osztrák rezidencia koncert alkalmából tudunk értékelni,
(l. AMH júniusi szám), adott elő csellón,

Szegedi Csaba bariton Leidemann Sylvia
kíséretében. Tükörkép: Inés Panzone Benedek, a mind tökéletesebb zongorakísérő

szintén zongor a k í s é r e t t el
Bárdos Lajos,
Bartók Béla és
Szokolay Sándor műveket. A
program második részében az
énekes Kacsoh
Pong rác, Lehár Ferenc és
Kálmán Imre
műveiből váloRencsár Kármen, az
gatott operettÚjvidékről jött tehetséges, áriákat énekelt.
bájos csellista
A Marica grófnő ária éneklése alatt felkérte táncra Házi
Juditot, az időközben véglegesen Magyarországra visszatért konzult is, emelve a már
előzőleg keltett jó hangulatot. A koncert
után az Ars Hungarica kiváló borokkal és
pezsgővel kínált koktélja, kiegészítve vezetőségének női tagjai által készített finom
szendvicsekkel, hosszú ideig tartotta együtt
a lelkes közönséget.
*
Szegedi második
nyilvános
fel lé p é s é r e
a Hu ngá r ia
szintén zsúfolásig megtelt nagyterme szolgált
A művész
kedves és
szellemes
szavait újból
Székásy Miklós igyekezett spanyolul
visszaadni

Rencsár Kármen (most már magyar állampolgár),
Perényi Viktória (USA), Inés Panzone Benedek,
Szegedi Csaba és Leidemann Sylvia karnagy,
a kimagaslóan sikerült művészi est szervezője. Háttérben: a Coral Hungaria női kórus tagjai

június 2-án. Az énekes programját Leidemann Sylvia vezénylete alatt a Coral
Hungaria női kórusa egészítette ki Kodály
Zoltán Bicinia Hungarica sorozat egyes
számaival, Farkas Ferenc és Vásárhelyi
Zoltán darabokkal, Makkos Erzsébet szóló
énekével, a két rész között pedig Rencsár
Kármen és az Egyesült Államokból idetelepedett Perényi Viktória hegedűművésznő
adott elő Járdányi Pál, Veres Sándor, Szokolay Sándor műveket és moldvai csángó nótákat. Az opera és operett
áriákat Szegedi Csaba
magyar nótákkal egészítet te k i
és szereplését, a nagykövetséghez
hasonlóan,
eg y nag yanyjától tanult református zsoltárral fejezHazám, hazám, te mindenem… te be.
*
A magyar művész ezenkívül a J.J. Castro konzervatóriumban és az IUNA-ban
(Nemzeti Állami Zeneegyetem) adott elő
master-class keretében, Inés Panzone Benedek kíséretével, magyar opera és operett
részleteket. Látogatásának egy csúcspontja
a Teatro Argentino de La Plata operaházi
meghallgatása volt. Ezt Raquel Barbieri,
az Ars Hungarica által 3 éve előadott Háry
János rendezője szervezte.
A Teatro
Argentino
(La Plata)
főbejárata előtt, a
sikeres
meghallgatás után

Ugyanott, a
művész és
szerző
körülveszi
Raquel
Barbierit,
a mozgalmas, ügyes
szervezőt

Az Ars Hungarica elnöke és az AMH
szerkesztője is jelen voltak. A meghallgatás
Alejo Pérez, az operaház zenei igazgatója
előtt történt. Az énekes I Pagliacci prológját, Don Giovanni canzonettáját olaszul és a
Pikk dámából Jelecki herceg áriáját oroszul
adta elő. Reméljük, hogy ez a meghallgatás
valamikor egy fontos operaházi argentínai
fellépést is jelenthet a kitűnő magyar bariton részére.
Székásy Miklós
Fotók Balthazár, Jakab, Barbieri

2012. Július-Augusztus

Márai Sándor szelleme köztünk járt…

Május 19-én a Magyar Irodalmi és
Kultúrtársaság rendezésében Gorondiné
Meleg Judit tartott előadást „Gondolkozzunk Márai Sándorral” címmel, természetesen magyar nyelven.
Bevezetésül az előadó röviden ismertette az író életrajzát, majd rátért Márai
munkásságának részletezésére. Márai
nemcsak könyveket irt, hanem tárcákat,
cikkeket és nem utolsó sorban - költeményeket. Hihetetlen bőven gyümölcsöző,
tehetséges író volt, kihasználta a magyar
nyelv szókincsének minden árnyalatát.
Talán úgy is lehetne mondani, hogy a
nyelvezet festője volt, palettáján a nyelv
minden árnyalata jelen volt.
Az előadó gondosan kiválogatott részleteken át megszólaltatta az írót: könyveiből szemelvényeket olvasott fel, időnként
férje, Gorondi Péter közreműködésével.
Kezdte a Szeptember-rel: a hallgató
szinte látta az ökörnyálat és szagolhatta
a must erjedését… A nyelv iránti szerelmét a Magyar
nyelv-ben fejezi
ki, hazaszeretetét a Hazámban, vallásosságát A kutatók-ban találhatjuk meg. Az
Ak ik meglátják-ban megmutatja, hogy
a szerelmesek
Gorondi Péterné
Meleg Judit

megtalálják és magukon érzik Isten pillantását, míg az Áradás-ban félelmet kelt
a természet okozta katasztrófa iránt.
A csillagok a végtelenség iránti tiszteletét mutatják ki. Eger és Kassa két különböző leírása e városoknak, habár az utóbbin éreztető, hogy szülővárosáról van szó.
Humorát a Szerelem és halál és a Zsugoriban mutatja be. Filozófiáját a Műveltség,
A magány és a Tiltakozás-ban találhatjuk.
Végül is a December-ben rámutat, hogy
mily nehéz a szeretet kifejezése.
Meleg Judit nagy hozzáértéssel összeállított saját, összekötő szövegei segítségével elénk tárta Márai lelkét, egyéniségét:
sikerült bemutatnia teljes egészében Márai Sándort, a világ egyik legnagyobb humanistáját. A sok kapott benyomást még
napokon át lehetett „emészteni”… Gratulálunk az előadónak, hogy vállalkozott
erre az igazán nem könnyűnek ígérkező
munkára, amelynek eredményét nagylelkűen megosztotta az érdeklődőkkel.
Megérdemelten hálás publikumot kapott!

b.-j.: Török Zsófi, a sikeres előadó a kiérdemelt
diplomával, Redl Isa és Gorondi Péter

Bobrik György

Két, kissé „rendhagyó” utazás
Kónya Zsófia Mimi - valóban visszatért vagyis, e jelszó értelmében, a helyi szokáközénk különleges, kalandos útjáról.
sokat kell követni!
A májusi AMH-ban jeleztük OlvasóÍme a bizonyíték:
inknak, hogy a fiatal hölgy fogta magát és
minden további nélkül turistaként elutazott
Vietnamba, majd Laoszba mint „önálló
utas”, megismerni azt
a távol-keleti világot.
Önmagát „bolond-excentrikus” honfitársnak titulálja… A képekről ítélve valóban
érdekes élményei lehettek. Az okos utazó
a közmondás szerint
mozog: A farkasokkal
együtt kell üvölteni -Saigon / Ho Chi Minh város, Vietnam
Laoszban, elefántháton...
Mizsey María Margarita, Mókus úti beHortobágyon a híres kilenclyukú híd melszámolója:
lett a helyi pásztorélettel és állatokkal ismer„Csodás 10 napban volt részünk, és ezt kedtünk meg, mint a szürke marha, racka
nagyon köszönjük Magyarországon élő ro- juh, vagy a mangalica, valamint csikósok is
konainknak!
voltak ostoraikkal.
A tavalyi látogatásunk után nagy öröm
Az 1000 éves magyar történelmet Ópuszvolt ismét a magyar repülőtérre megérkezni, taszeren elevenítettük fel, ahol a skanzen
velük újra találkozni. A repülőtéren üdvözlő mellett a híres, lenyűgöző méretű Feszty-körtáblával vártak minket, otthonukban pedig képet is megcsodáltuk. Innen Lajosmizsére,
vacsorával és persze finom házi pálinkával és édesapám szülőföldjére vezetett utunk. Fájó
jóízű magyar borokkal. Nagyon jó volt egy- volt látni a Mizsey-kúria pusztulását… Hazamással természetesen magyarul beszélgetni! felé egy méh csípését pedig hazai, lajosmizsei
Sok szép helyre eljutottunk rokonainknak földből készült sárral kezeltük!
köszönhetően. Láttuk Magyarország legnaA fővárosban, Budapesten is szép helyeken
gyobb bazilikáit Esztergomban, Egerben, jártunk: a világörökség részét képező DunaBudapesten (Szent István Bazilika) és Deb- parton a Parlamenttel, Lánchíddal és várral,
recenben (református Nagytemplom).
az Andrássy úton és a Hősök terén; a MarSzemet gyönyörködtető kilátásokban is git szigeten, valamint Aquincumban. Egy 2
nemegyszer részünk volt. A budapesti Gel- órás városnézésen is részt vettünk egy olyan
lérthegyről a fővárosban; a visegrádi Felleg- kétéltű járművel, ami a szárazföldről begurul
várból a csodaszép Dunakanyarban; Magyar- a Dunába, majd visszamegy a szárazföldre
ország legmagasabb pontján, a
(„Riverride”).
Kékestetőn (1014 méter) álló
Mivel becenevem Mótv-toronyból a magyar és szlokus, kerestünk egy Mókus
vák hegyekben; az egri várból
utcát, de találtunk még
Eger városában; a tihanyi apátMókus vendéglőt és Móság mögül a balatoni panorámákus sörkertet is! Egerben
ban gyönyörködtünk.
egy Mizsei Optika feliratEgerből hazafelé, az aznapi
ba botlottunk, Kékestetőn
lángos után, desszertnek finom
pedig beszereztem mókus
házi rétest szereztünk be, míg
plüssöket...
a Balatonnál kürtöskalácsot etÖrülök, hogy beszámotünk. Majd térdig beleálltunk
lómmal megoszthattam az
a Balatonba, aztán a tihanyi
AMH olvasóival e tanulapátság épülete ejtett ámulatba Mizsey Mókus Lezsák Sándorral ságos, gyönyörű utazásom
minket.
benyomásait!”
az Országházban,
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Tanulságos összeállítás Horthy 17 évéről

Tizenhét év. Ez a történehanem egy másik időszakról.
lemben semmicske, apró idő
Horthy Miklós kormányozta
néha megtelik nemzetpusztíekkor a világháborút elvesztó tragédiákkal, mint egykor
tett, spanyolnáthát, eszeveMohácstól a török berendezszett vörös terrort és Trianont
kedéséig, de megtelhet nemelszenvedő Magyarországot
zetet felemelő építkezéssel,
- vagyis az 1920 és 1937 kömint máskor: az 1832-es rezötti, a még új világháborúform-országgyűléstől a szatól mentes korszakról szól
badságharcig eltelt több mint
az írás.
másfél évtized.
*
Épp ennyi, tizenhét évünk
Adataim pontosak. A „boladódott - hatalmas csapások
dog Kádár-korszak” alatt kisora után - végre újból egy Horthy Miklós (1868-1957), a adott enciklopédiafélékből
Magyar Királyság
független Magyarország felszemelgettem őket, legfőképp
kormányzója
építésére. Nem volt könnyű:
az 1982-ben megjelent Mainfláció, munkanélküliség, válságok, kis gyar Történelmi Kronológiából (Akadéháborúk, merényletek környékeztek ben- miai Kiadó). A milliószámra előforduló
nünket, nagyhatalmak és kelletlen szom- munkás-mozgalmár szócikk közé nyilván
szédaink acsarkodtak ránk. De sikerült. nem a „gaz Horthy-fasiszta érát” dicsérenHazánk lakossága e másfél évtizednél dően pöttyentették ezt a néhány adatot, így
alig több idő alatt 1.639.479 fővel növeke- bátran elfogadhatjuk hitelesnek mindet.
dett. Alap- és középfokú iskoláink száma
Természetesen felhasználtam saját
7418-ról csaknem a duplájára: 13.780-ra; jegyzetanyagomat is. Lássunk ezekből
óvodáinké 975-ről 1140-re emelkedett. Új is egyet! Nagyanyám, Sárközy Istvánné,
kórházat 160-at is építettünk a kezdetek- született Bleszkányi Irén - a Csobánc utcai
kor meglévő 187 mellé, s bennük megkét- elemi iskola tanítónője - 275 pengő nyugszereződött az orvosok száma. 2628 km díjra volt jogosult. Unokája (kétszer hos�elsőrendű országutat építettünk, vasútvo- szabb munkaviszonnyal, néhány diplománalaink hossza 8671 km-re nőtt, ebből 243 val és egy vasas szakmával) mintegy a nekm-t villamosítottunk - magyar találmány gyedét-ötödét kapja ennek a nyugdíjnak.
alapján. Dízelmozdonyok gyártásában Jó-jó - mondhatja az
pedig világelsők lettünk! Duna-tenger- iskolázott olvasó - de
járó flottánk összekötötte vízi útjainkat az elnyomó értelmia világtengerekkel. Államadósságunkat ség (tanítónő) kivéteaz időszak felére kifizettük, sőt el tudtuk lezett helyzetben volt,
engedni a gazdák összes tartozását. Meg- a szegény munkások
teremtettük a mindenkire egyaránt vonat- pedig folyamatosan
kozó szociális ellátórendszert, biztonságos nyomorogtak…
működéshez szükséges vagyonnal látva el
No, jómagam egy
a nyugdíj- és betegségbiztosítókat. Ingye- megbélyegzett osznes gyógyszert kaptak az egyre növekvő tályban érettségizvén
számú cukorbetegek. Budapest (gyógy) (Antall József volt az osztályfőnökünk)
fürdővárossá vált. Nyaralótelepeket épí- kényszerűségből Angyalföldön dolgoztettünk a munkásoknak a Dunakanyarban, tam évekig, s tanultam szakmát. S nema Soroksári Dunaágban; a tisztviselőknek csak szakmát tanultam az öreg szakiktól,
a hegyvidékeken és a Balatonnál. Filléres hanem azt is, hogy régen az esztergályos
vonatok szolgálták a hétvégi kikapcsoló- „kétszeres úr” volt (Herr Dréher/r/), és
dást. A köz szolgáinak (közüzemek dol- glaszékesztyűben, keménykalapban ment
gozói, köztisztviselők, közalkalmazottak) be dolgozni a Lángba, Ganz-Mávagba - s
vasúti, üdülési, biztosítási, közüzemi az általa gyártott dízel-vonatok máig vidíjbéli és egyéb kedvezményekkel ho- dáman szolgálják a dél-amerikai közlekenoráltuk áldozatos munkáját. Mindehhez dést. Üres óráiban nem maszekolt, hanem
a világ egyik legértékállóbb valutájának énekelt a gyár kórusában, evezett a gyár
megteremtése is járult. Politikai téren csónakházában, sportolt a kötelezően (úgy
önállóságra törekedtünk. Korlátok közé bizony!) előírt s felépített gyári sportpászorítottuk a szélsőséges pártok műkö- lyán - tehette, mert a feleségének nem
dését, megtiltottuk a horogkereszt hasz- kellett dolgoznia. Gyermekei pedig - óh,
nálatát, és az Egyesült Államokat másfél borzalom! - a hazáról tanultak az iskoláévtizeddel megelőzve (!) eltöröltük a más- ban. A hazáról. Természetesen - mai szókülönben csupán ideiglenesen bevezetett val - „vesztesei” is voltak e kornak. Gyánumerus clausus-t.
molításukra ott voltak az ONCSA-házak,
No persze nem az 1990-2007 közötti az ínség-akciók, a tehetségmentő szoltizenhét évről szólnak ezek az adatok, gálatok... Tettünk, amennyit tehettünk.
SMS szótár:

Hisz ne feledjük: ebből a tragédiákkal
induló 17 évből 3-4 év a Nagy Gazdasági Világválság - épp a közepén! Hogyne
lettek volna „vesztesek”! Hisz az egész
Magyarország vesztes volt!
És hogyan is állunk azzal a rémületes
Horthy-fasizmussal? Mindenekelőtt szögezzük le: a fasizmus és nácizmus két
különböző dolog, elemi tudatlanság és gonosz indulat összekeverni a kettőt. Horthy
alatt nálunk se fasizmus, se nemzeti szocializmus nem volt! Szálasi más eset: az
valóban náci típusú rendszer volt. Később,
és idegen hatalom katonai megszállása
alatt. (Csupán zárójelben, dőlt betűkkel
fűzöm ide: 1990 után Magyarországon új
politikai fogalom született meg: a nemzeti
szocializmus ikertestvére, a nemzetellenes
szocializmus). Nem volt hivatalos ideológia a történelmi jog- és szokásrendszer
durva leváltására, majd erőszakolt helyettesítésére. Nem uralta egy, egyetlenegy
politikai irányzat a médiumokat, és hallatlan választék volt jelen: 1500 lap, s ebből
mintegy 400 politikai jellegű jelent meg
e korban! És bizony nem tartotta rettegésben semmiféle terrorrendszer a lakosságot. Csupán az értékeket tisztelő, azokat
megőrző s továbbadó konzervatív világ
volt. Beszélő a neve: értékkonzervatív.
Természetesen nem volt XXI. századi
értelemben vett demokrácia, már csak azért
sem, mert a XX. század
elejéről van szó. A mai
fogalmak visszavetítése
egy más korra elemi tudatlanság vagy gonosz
indulat - valószínűleg
mind a kettő! Mai politikailag korrekt mércénk
szerint valóban antidemokratikus a szélsőséges pártok korlátozása. Akkor nemzetet mentett. Valóban volt cenzus (1920-tól 50%), viszont
nem döntötte el végzetesen az ország és
a nemzet sorsát néhány tányér levessel
vagy lejárt szavatosságú tésztacsomaggal,
esetleg a nyugdíjasoknak adott 500 Ft-os
utalvánnyal vásárolt szavazat. Tekintélyuralmi rendszer? A Kormányzó csupán
egyszer küldhette vissza megfontolásra
a képviselőháznak a törvényjavaslatokat
(emlékezzünk Göncz úrra, mit művelhetett az Antall-kormány törvényeivel!)
Horthy a puszta tekintélyt pedig megérdemelte, mint tisztakezű, becsületes, erős
akaratú magyar vezető! És még valami:
mikor lemondatták, a Horthy család birtoka ugyanakkora volt, mint mikor kormányzóvá választották.
Egyszer végre el kellett mondani mindezt.
Czikó Árpád
(Köszönet Emődy Csaba

www.horthymiklos.eoldal.hu)

A MAGYAR NYELV „KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ”
- avagy amire szükségünk van a virtuális világban -

A magyar nyelvet nehéz rövidíteni, így a
magyar fiatalok is leginkább az angol rövidítéseket használják a virtuális kommunikációra. A rövidítések gyorsan terjednek,
már nemcsak az sms-ekben, a közösségi
oldalakon, és a csevegő programokon, hanem a hivatalos levelezésben is. Olvassátok
el SMS-szótárunkat!
A Time útmutatása alapján összeszedtünk
néhányat közülük, kis puskának mindenképpen jó lesz:

Nyomkodja, nyomkodja…

2DAY : Today
= Ma, a mai napon
ATM : At the
moment = no
= nem (a pénzkiadó automatára utal! A jelentése: Ebben
a pillanatban
nincs)

B4 : Before = Előtt, előzőleg, előbb
F2F or FTF : Face to face = Szemtől szembe
FB : Facebook
FYEO : For your eyes only = Csak neked
FYI : For your information = Csak, hogy
tudd
HAND : Have a nice day = Kellemes napot!
HF : Have fun = Jó
szórakozást!
IDK : I don’t know
= Halvány gőzöm
sincs róla
ILY / ILU : I love
you = (ehhez talán
nem is kell magyarázat)
IMO : In my opinion = Véleményem szerint
J4F : Just for fun = Csak viccből, csak viccelek
K or KK : Okay = Rendben
LOL : Laughing out loud = Nagy nevetés,
hangos nevetés
NAGI : Not a good idea = Nem jó ötlet
NC : No comment = Inkább nem mondok
semmit

NM : Never mind = Semmi gond, felejtsd el
NP : No problem = Semmi gond
OMG : Oh my God = Istenem!
ORLY : Oh, really? = Valóban?
PAW : Parents are watching = Figyelnek
a szülők
PLS or PLZ : Please =
Kérlek
ROFL : Rolling on the
floor laughing = Fetrengek a röhögéstől
SRSLY : Seriously = Komolyan
SRRY : Sorry = Bocs
TTYL : Talk to you later
= Később beszélünk
TY, TU : Thank you = Köszi, köszönöm
THX : Thanks = Köszönöm
W8 : Wait = Várj!
WYCM : Will you call me? = Hívsz majd?
YW : You’re welcome = Szívesen
ZOMG : Oh my God = Óh, Istenem! (szarkasztikusan)
www.szeretlekmagyarorszag.hu

7. OLDAL
Csak annak a statisztikának hiszek,
amit én magam hamisítottam.
(Winston Churchill)
Ez esetben vajon mennyire érvényes
a híres Churchill mondás?

STATISZTIKA

Hogy szolgálták a hazát
a választott elvtársak?
Bizonyítványukat a statisztikai
hivatal kiallította:
Magyarország népessége:
1989: 10 millió 374 ezer fő
2009: 10 millió 016 ezer fő
Magyarország külső adóssága (bruttó):
1989: 21 milliárd USD
2009: 225 milliárd USD
Nyilvántartott munkanélküliek száma:
1989: mintegy 30 ezer fő
2009: mintegy 470 ezer fő
Létminimum alatt élők száma:
1989: mintegy 900 ezer fő
2009: mintegy 3 millió 300 ezer fő
Hajléktalanok száma (becsült adat):
1989: 5-10 ezer fő
2009: 50-70 ezer fő
Új építésű lakások száma:
1989: 51.500 db.
2009: 28.400 db.
Házasságkötések száma:
1989: mintegy 70 ezer
2009: mintegy 42 ezer
Válások száma 1000 házasságkötésre:
1980-as évek: 350 válás
2000-es évek: 590 válás
Élve születések száma:
1989-ben: mintegy 127.000
2009-ben: mintegy 96.000
Házasságon kívül született gyermekek
száma:
1980-as évek: minden 8. gyermek
2000-es évek: minden 3. gyermek
Összes bűncselekmények száma:
1989-ben: mintegy 225 ezer bűneset
2009-ben: mintegy 410 ezer bűneset
(Köszönet Kunckelné F. Ildikó)

Névtelen vers
- érvényes jó tanácsok…
Ha elfáradtál, mert
elmúltak az évek,
ne csüggedj, keress a korodnak
megfelelő szépet.
Ami mellett fiatalon
elmentél rohanva,
most ráérsz megnézni,
botra támaszkodva.
Nevess, nevess, a
bajt soha ne keresd,
örülj a mának,
holnap már rosszabb is lehet.
Keress barátokat,
bánatodat oszd meg.
Ha osztasz bármit is,
egyre kevesebb lesz.
Soha ne hidd,
hogy sorsod a legrosszabb,
mindenki magát hiszi
a legnyomorultabbnak.
Légy vidám - mert teljesen mindegy az élet úgysem áll meg,
és úgy sokkal könnyebb!
Ne sajnáltasd magad,
légy arra büszke:
sok mindent átéltél és mégsem törtél össze.
És mert visszahozni
semmit sem lehet,
fogadd el így, és élj
emberhez méltó, derűs életet!
(Köszönet Widmerné J.)
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Mit hallott az AMH ?

Elhalálozások

Június 8-án az USA-i Rockportban, 81 éves korában meghalt még a tánciskola idejéből (!) ismert régi, jó barátunk, Vági
István Pityu Ph.D matematikus. Közel 40
éven át tanított a DePaul
egyetemen Illinoisban,
egészen nyugdíjazásáig.
Évekkel ezelőtt lupust
állapítottak meg nála.
2 hónapig volt kórházban. Kedves, derűs természete még az ápolószemélyzet munkáját is
könnyűvé tette. Ritka színes leveleit mindig
öröm volt olvasni. Gyászolják az Angliában
és Új-Zélandban élő Vági unokatestvérein
kívül felesége Dolores LaMarre, 1 lánya és 2
unokája, valamint kiterjedt baráti köre.

Betegeink

- Becske Gáborné Bakos Emőkét (Santa
Fe) május 28-án szerencsésen megoperálták
visszérproblémával. Gyorsütemben hagyhatta el a kórházat, azonban utólag még elég
hosszasan kínlódott. Most már a teljes fölépülés útján halad!
- Süllős Lajos május 23-án hagyta el a műtőt, azonban utána még jó 3 heten át szenvedett a nagy operáció utóhatásaitól. Most, hála
Istennek és erős szervezetének már egészen
jól van. További javulást!
- Magelné Pintér Irmánál (San Martín de
los Andes) május 21-től kezdve hosszabb várakozás és többfajta komplikáció után végül
is június 6-án került sor a már nagyon esedékes szívműtétre: főütőér-szelep cserének
kellett magát alávetnie. Hosszabb kórházi
kezelés után június 12-én jelezte örömmel,
hogy éppen egy nagy hóvihar előtt hazaengedték. Gyors fölerősödést kívánunk neki!
- Móricz Iván kedves barátunk, előfizetőnk
is a csúnya tél áldozataként ágynak dőlt: napokig magas lázú influenzával küszködött.
Hála Istennek, már újra lábon áll.

Esküvő

Június 2-án felsővásárdi Emődy András
oltárhoz vezette Cseh Katalint Budapesten, a Fasori
evangélikus
templomban.
A lakodalom
a Dunaparti Melba étteremben éjfélig tartott,
ahova motoros csónakkal
érkezett meg a
frissensült házaspár. Szeretettel gratulálunk!

Születés(ek)

felsővásárdi
Emődy István és Kiss
Blanka nagy
örömére június 1-jén este
egészségesen megjött
elsőszülöttjük, Nándor,
2.580 grammal.
Szívből gratulálunk a szülőknek, valamint
Csaba és Anikó nagyszülőknek!

Játék a Kastélyban
Vígjáték 3 felvonásban
Molnár Ferenc műve alapján
Augusztus 4-én, 18 órakor
Augusztus 5-én, 17 órakor
a Hungária dísztermében

Bevétel a
Szent István Otthon és a
F.U.N.I.M.A egyesület javára

Születésnap(ok)

- Paulini Károly olvasónk június
29-én ünnepelte 90. születésnapját, otthonában, családi vacsora keretében, amikor éppen
a desszertnél sor került a lánya által kitervezett meglepetésre: hirtelen ott termett néhány
Regös táncos, és igen jól sikerült vidám számot roptak el csodálkozó szemei előtt. Az
ily módon ünnepelt nagyon meghatódottan
köszönte meg a nem várt „fölköszöntőt”. Az
AMH is szeretettel csatlakozik utólagos jókívánságokkal!
- Fölöttébb kellemes, kedves kerek születésnapot ünnepeltünk június 30-án a Mindszentynumban: Jakab Nándi, udvari fényképészünk töltötte be az „első 80-at”, korát
külsejével teljes mértékben cáfolva, szokott
jókedvében és dinamikus mozgékonyságával. A Zsófi nagy gonddal és minden részletre
kiterjedően észlelhető szeretettel szervezett
pompás családi-baráti fogadáson egy vendég
sem akadt a 30 közül, aki nem találta volna
kiválónak a Paál Magdi által tálalt ételt, az
első „happnitól” kezdve az előételen, főtálon
és desszerten túl végig a befejező, csillagszóró ünnepi tortáig. A családias hangulat a
koraesti órákig egyben tartotta a társaságot,
amely a Serkenj fel! közös eléneklése után
kezdett csak szétszéledni. Köszönjük ezt a
várakozáson felül jólsikerült együttlétet, és
újból szeretettel gratulálunk a jubilánsnak!

2012. Július-Augusztus

vitéz Ladányi Domonkos emlékére
A kolónia „Domi bácsija” éppen egy éve ment el közülünk, 95. évében. 1917.
január 10-én született Debrecenben, és hosszú emigrációs életét itt Buenos
Airesben, tavaly július 24-én fejezte be. Úgy hagyta itt az élők világát, hogy az
egész kolónia megsiratta. Azóta is hiányzik derűs lénye, éles esze, kedves természete, örök érdeklődése minden iránt, ami körülvette. A család egyik igen
közeli barátja állítja neki az alábbi kis emléket.

Aprószentek

Ennek a kis történetnek idején a három körében! Barátaival, ismerősei-vel való
Ladányi lány még kicsi volt, ma már nagy- társalgás közben is gyakran rámutatott
mamák. Éva volt a legidősebb, hétév kö- egy-egy szellemi vagy materiális értékre,
rüli lehetett akkor. Kedves vendégszerető és azt részletesen megbeszélték.
otthonuk Munroban volt.
Magyarságát büszkén viselte és példát
A gyerekek örömére két szép kutya, egy adóan. Argentinok között feladatának tecica, teknős és egy köztük sétálgató tero kintette hazánk és népünk ismertetését
madár is lakott a ház mögötti kertben. A és jó hírünk növelését. Hosszú, tartalmas
lányoknak volt egy Évához hasonló korú élete végéig érdeklődő maradt és tevékeny.
barátnője, aki távol lakott, de azért gyak- Jó apa volt, szerető férj és hűséges barát.
ran meglátogatta őket. Egy ilyen alkalommal édesapjuk kedvesen üdvözölte
a kis vendéget és megkérdezte:
- Szervusz Andrea, tudod-e milyen
nap van ma?
- Igen, Domi bácsi, csütörtök van.
- Igaz, de ezen felül ünnep is, kinek
a napja?
- Nem tudom!
- Hát Aprószentek napja van. Tudod
kik azok?
A Munro-i otthonban: Domi és felesége,
Gyarmati Sarolta Saci, a 3 kislánnyal sorban
- Igen, Domi bácsi, egy szent, öt szent, b.-j.,
kor szerint is: Éva, Enikő Totyi és Zsuzsi
tíz szent.
Most már nincs köztünk. Elment a HaSzéles mosolygás után Domi elmondta
röviden az Aprószentek bibliai történetét, dak útján az örök hazába, de kedves emmert minden adódó alkalmat felhasznált a léke velünk él tovább.
M.A.
tanításra, nevelésre. De nem csak gyerekek
- Éppen a jelen számunk megjelenésekor
ünneplik ezüstlakodalmukat Mocsáry János
és Sántha Kati! A nagy évfordulóra Kriszti
lányuk is felutazik Villa La Angosturából,
hogy Beisné Anni ne egyedül ünnepelje a
szülőket. Sok boldogságot kívánunk nekik!

80 év jó hangulat! Török Zsófival és Paál Magdival

Utazók

- Navesnik Mókus megint átjött Chiléből
látogatóba. Búcsúztatására június 21-én gyűlt
össze a baráti köre a Hungáriában.
- Májusban Endre László feleségével
Észak-Amerikába utazott fiukat meglátogatni pár nap New York után Washingtonban, ahol Miklós ösztöndíjasként egy éven
belül végez a jogászi pályán. Másik fiuk,
Santiago, szintén külföldön tartózkodik:
15 hónapos working holiday elnevezésű vízummal Új-Zélandban volt, most Japánban
van és onnét, mielőtt októberben visszatér
Argentínába, a Fülöp-szigeteket, Indonéziát,
Szingapúrt, Malajziát, Thaiföldet, Vietnamot,
Kambodzsát, Laoszt és Kínát szándékszik
megtekinteni.

Események

- Június 13-án vacsorával búcsúztatta a Hungária Egyesület Házi Judit konzult és férjét,
Sergio Pérezt. 3 éves ittlétük alatt Juditék
nagyon megszerettették magukat! Az ös�szegyűlt baráti kör éreztette, hogy hiányozni
fognak nekünk. Sok további sikert kívánunk
szeretettel! (l. búcsúlevelét 2.oldal)

Lomniczyné Letti és Kesserű Judit (USA) között
az örök-jókedvű Földényi Csutka (Ausztria)

lomra odautazók között voltak Lomniczyné
Letti és lánya Zaháne Alexandra, Fóthyné
Judit, valamint Besenyi Karcsi és Zsuzsi,
akik így kellemesen elkerülték az itteni tél
legszigorúbb heteit. A szervezőbizottság tagjai közt találhatók a „budapesti argentinok”
Fóthy Erzsébet és Vass Mátyás, a brazíliai
Rittler Anna és Gyuricza Gábor, a venezuelai Kraftné Vladár Patrícia és Opitz
Tamás, valamint a budapestiek Papp Ildikó,
Szöőr Anna és Szőnyi Ferenc. Főszervező a
venezuelai Diegoné Fedor Aliz. Gratulálunk!
- Nagy a készülődés a 4. Irodalmi Kávéházra! Augusztus 26-án 18 órakor lesz
a Hungáriában. A szervezők (Kiss Bori és
Honfi Juló) szándéka, hogy megismétlődjék
az eddigi három alkalom sikere. Kérik, hogy
szavalással jelentkezzenek az érdeklődők!
Információ: kissbori@hotmail.com
és mjhonfi@yahoo.com.ar

EZ-AZ

▲ Házi Judit
keresetlen,
kedves
búcsúszavai Zöldi Márton
alelnök és
Zombory István Dudi elnök
között
► Judit és a
Hungária
vendégkönyve

- Idén is megrendezésre került Budapesten
július 1-je és 8-a között a 2., nagyszabású
Magyar Világtalálkozó - merthogy magyarok mindenütt vannak! Argentínából az alka-

- Mitchell Carolinát a saltai Museo de Arte
kinevezte kurátorává. Gratulálunk!
- Hiába böngésztük végig figyelmesen a júniusi AMH-t, nevezetesen a beszámolót Lajtaváryné Zsuzsi a Mindszentynumban elhangzott előadásáról, sehol sem láttuk Kesserűné
Balogh Judit nevét, aki viszont a tervezője és
kivitelezője volt az ott kiosztott, szimpatikus
Fidelius diplomának. Ügyetlen mulasztás!
Aki önkéntes munkájával rászolgált, az legalább megérdemelné a kellő említést, nem is
beszélve a köszönetről!... Ejnye, ejnye.
- A Cnel. DuGraty (Chaco) helybeli, többnyire magyar dédunokákból álló Liliom
Együttese május 27-én szépen szerepelt Villa
Ángela város évfordulóján.
- Molnár László kedves előfizetőnk 8 unokájából az egyetlen leány, Victoria Elisabeth
Jeroncic 26 éves korában befejezte orvosi
tanulmányait, és máris dolgozik a Vicente
López-i kórházban. Gratulálunk!

50 év? Mintha tegnap lett volna… A tanúk: Pajor
Klári és Cottely Ernő; P. Domonkos László celebrál

*
Ez a kedves levél helyhiány miatt kimaradt
az Olvasólevelek közül:
Kedves Zsuzsó néni!
„Pótszüleim” - Becske Emőke és Gábor megmutatták nekem a májusi Hírlap második
oldalán a fényképemet.
Nagyon meghatódtam, hogy szerény kutya
létemre ilyen megtisztelés ért! Egyszerre híres Betyár lettem, a világ minden táján egyszerre megismernek! Hálából ígérem, hogy
mindig jobban megtanulom a magyar nyelvet
(néhány parancsszót már értek, teljesítem is
őket - néha nem túl szívesen) és engedelmes
próbálok lenni. Az egész Kolónia kutyáinak
szeretetteljes üdvözleteimet küldöm, Zsuzsó
néninek kézcsókjaimat
Betyár, Santa Fe
(BGT és HKZS)
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Mi történt?

Az idő egyre sebesebben rohan - az ember már
nem tud vele lépést tartani.
Érthető! Az idő nem is rohan, hanem repül, tehát szó
sincs már lépésről. Az agyunkban működő számítógépünk a technika legújabb
találmányaival sem tud az idővel együtt
repülni, „haladni a korral”. Értelmünk
sietve, türelmetlenül akár a kalickába
zárt madár repdes ide-oda, amíg megérti,
megtanulja, hogyan lehet leggyorsabban
információhoz, hírekhez jutni. Mire megtanuljuk, sűrített bábeli hangzavar áraszt
el bennünket, amit ugyan felfogunk, de
rendben elraktározni nincs időnk.
A raktározást is meg lehet tanulni. Az
új tudomány neve Informatika! Hírlap? A
nyomtatott újságírás, mióta a hírszerzés
több módszerét kitalálták, világszerte
nyüglődik. Kutatásaim eredménye, hogy
a legtöbb ember csak vasárnap, vagy hét
végi szabad óráiban olvas újságot. Az
Argentínai Magyar Hírlapot egy egész
hónap alatt sem olvassa el mindenki
részletesen, pedig egyedülálló egész DélAmerikában!
Mi, „határon kívüli” magyarok, akik
még kötődünk magyar gyökereinkhez, a
„határtalan” hírforrás befolyása alatt kicsit belefáradunk hazafiasságunkba. A
még dolgozó honpolgárnak elég Argentína gondja, a fiatalokat egyéni pályafutásukon és szerelmén kívül semmi sem
érdekli. Egyedül az idősödő ember az, aki
számítógépe mellett, minden érdek nélkül
olvas - és igyekszik távirati stílusban írni.
*
Argentin hazám hangulata elérte a
mélypontot. Még az ég is beborult! Május végén esős, szürke égbolt, június első
napjaiban délsarki szél, fagyos „antarktiszi hullám”... Ez már ősszel jött, jó egy
hónappal korábban, mint vártuk. Közben

Társadalmi hírek, események.

a kormány három- és négyszeresre emelte a közszolgáltatások díjait. Mivel hos�szú éveken át pocsékul gazdálkodtak az
energia terén, már néhány éve importálni
kell az olajat és a gázt, magas, nemzetközi árakon. Mindezt a publikum erősen
megszenvedi.
A rádió, televízió híreiben akár a politika vagy gazdasági krízis - minden az
időjárás után következik. „Tudjátok ti,
hány fokos az antarktiszi hideg? Nem +2,
hanem -12ºC” - mondogatom argentin ismerőseimnek. Magyarországon ez nem
ritkaság. Az emberek edzettek, fel vannak
rá készülve, van kucsmájuk, fülvédőjük,
sok lakásban dupla ablak. Argentínában el
vagyunk kényeztetve. Mindenhez jogunk
van - a kék eget és napsütést beleértve!
Ám most az átlagpolgár, munkás és
középosztály egyformán, komolyan meg
van ijedve. Téli vakációra nem tud elutazni, nem adhat el és vehet szabadon dollárt. Nem titok, hogy a dollárnak ma már
- megint! - 2 árfolyama van. A hivatalos
4,45 és az utcai fekete 5,90-es dollárár kicsit ingadozik, de a hivatalosat a kormány
erőszakosan, rendőrökkel, adóhivatali
felügyelőkkel és kutyákkal tartja. Elnök
asszonyunk Cristina Kirchner szigorúan intette minisztereit, hogy mondják fel
dollár bankbetétjeiket, váltsák be hivatalos kurzuson és argentin pesóban tegyék
vissza a bankba. Ígéri és fogadja, hogy
3.000.000 dollárját jó példával hivatalos
kurzuson fogja eladni, és ezzel pesóban
„a gazdaságon lendíteni”. Úgy látszik,
férjével együtt ügyesen kormányoztak,
hogy ennyi („csak” ennyi?) készpénzt
tudtak privát számlájukra félretenni.
A politika ma már nagyon sok országban jól jövedelmező pálya. Gyűjtőneve:
korrupció. Pénzen állítólag mindent meg
lehet venni, mint például: szavazatokat,
pártolókat, ügyvédeket, bírókat, képvise-

Mivel nem Magyarországon élek, Interneten olvastam
a fenti eseményt Mádl Ferencről. Nem értettem, hogy
miért állítottak síremléket a nemzeti hős Mádl Ferencnek. Nálam a Mádl név összefüggésben van özv. Móricz
Istvánné, született Nizsalovszky Máriával. Marikát,
kolóniánk nagy tiszteletben álló tagját mindannyian ismerjük. Mióta férje, Móricz István meghalt, nincs olyan
magyar összejövetel, megemlékezés, ahol özvegye ne
lenne jelen, adakozna és segítene. Gyermekkorunk óta
ismerjük egymást, sőt szüleinket is. Kortársak vagyunk.
Édesapja, Nizsalovszky Endre (1894-1976) Magyarország legismertebb jogtudósa, a Pázmány Péter egyetem
magánjogi tanszékének, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem perjogi tanszékének volt a vezetője. Kortársai büszkén emlegették, hogy Nizsalovszky professzor
tanítványai. Ez egymagában felért egy kitüntetéssel, Erre volt büszke fogadott fia és tanítványa, Mádl Ferenc
is, aki a II. világháború utáni ínségben lakást keresett,
hogy feleségül tudja venni menyasszonyát. Tanára,
„Endre bátyám”, aki elvesztette 14 évesen egyetlen fiát,
befogadta szeretett tanítványát rózsadombi házába, ahol
azután családjával élete végéig élt. Amikor a rendszerváltás után az első demokratikus Antall kormány Mádl
Ferencet választotta államfőnek, az ünnepélyes avatáson
Móriczné, Nizsalovszky Marika ült Mádl Dalma as�szony mellett, mint legközelebbi barátnő.
*
Tapintatos argentin honfitársaim az „öreg” szót, csak
rongyokra alkalmazzák. Az idősebb emberek harmadik
korúak. Kolóniánk kulturális eseményein, nemzeti ünnepélyein a résztvevők túlnyomó része „harmadik korú”.
Lapunk leghűségesebb olvasóit is ezek között találhatjuk.
Támogatóink között ki ne olvasta volna Dőry Ilcsi nevét?
Nem sokat, de egyet biztosan tudunk róla: azt, hogy jó
magyar. Mindkét házasságából született fia. Zahorán
Ákos és Dőry Andor chilei lakos, magyarul beszél és
érez. Ilcsinek sajnos nincs a lakásán Internet, és fia Ákos
beszédét, amit Magyarországon dédapja, gróf Széchényi Imre emlékművének felavatatásán elmondott, nem
olvasta még el. Régen, amikor egy anya gyermekéről
áradozott, azt mondták, hogy olyan, mint egy „jiddische
Mamme”. Ma már mind jiddische mammék lettünk: jól
sikerült gyermekeinkkel örömmel dicsekszünk!
Kolóniánk még élő „harmadik korú” tagjai általában
1947-48 után érkeztek Argentínába. A magyarországi
külképviselet ezeket egészen az 1990-i rendszerváltá-
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lőket. Milyen pénzből? Az adófizetők
pénzéből. Mi történik, ha a pénz elfogy?
Tudjuk! Ez sem újság. Elfogynak a hívek.
Ez valóban ijesztő. Nincs az a jó szónok,
megnyerő politikus, aki pénz nélkül,
kizárólag hazafias lelkesedésből össze
tudná tartani híveit. Ebbe a felismerésbe
Cristina asszony lassanként beleőrült.
Különböző hivatalos megnyitókon naponta olyan harcias meggyőződéssel
szónokol, hogy szerintem ő maga is saját
„agymosásának” áldozata lett. Minden
régi támogatóját, a Fernándezeket, De
Vidót, Righit a szakszervezetek vezérével, Moyanóval együtt eltolta maga
mellől. Fiatal marxista politikusok, mint
Axel Kiciloff, meg saját fia, Máximo,
a La Cámpora ütközőcsoport vezetője,
tapasztalatlan szélsőséges barátaikkal
együtt lettek bizalmas tanácsadói.
Aggódva nézünk a még hidegebb tél
elébe. Az üzletember nem mer befektetni, a gazdasági élet megállt, vagy erősen
esik. Mindemellett az argentin polgár
roppant türelmes és elnéző. Ha a közjárműveknél sorba kell állni, sorba áll. Ha az
útjelző lámpa nem működik, nem jelenti
fel. Ha az utcát összepiszkítják a kutyák,
félrenéz. Ha a munkahelyére órákat kell
a közlekedést akadályozó szakszervezeti
tüntetők miatt utaznia, nem dob közéjük
záptojást. Egyszer azonban felkiált, hogy
“basta”: ELÉG! De még nem tartunk
ott. Egyelőre megint lábosaik éktelen
csörömpölése közepette tömegesen vonulnak, békésen tüntetve, az argentin
indignados-ok…
*
Magyarországon június 9-én felavatták Mádl Ferenc síremlékét a budapesti
fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Az avatás nem volt sajtónyilvános. A síremléket katonai tiszteletadás mellett, a katolikus egyház szertatása szerint Erdő

 Események 
sig gyanakodva figyelte, részrehajló jelentéseket adott le
róluk Magyarországra, legtöbbjükkel nem volt egyenes
érintkezés. Ez ma már szerencsére a múlté.
***
A közelgő télben nemcsak szürke eget és hideget, de
sok szépet is nyújt Buenos Aires, főleg kulturális téren.
Mire készül az ember, mit vár? Amit aztán kap, hol kellemes, hol kellemetlen…
A túlnyomóan olasz származású argentin nép zenekedvelő és nagyrészt kifejezetten zeneértő. Március végén
megkezdődött a koncertek-operák időszaka. A csodásan
felújított Teatro Colón 7 operát ígért, amiből már négyet
bemutatott. Jóllehet a bérletek ára jóval drágább, mint
a New York-i Metropolitan: a földszinti zsöllyét az ára
miatt kicseréltük az éghez közelebbi emeletek üléseire…

Teatro Colón

- Május 29-én a román George Enescu (1881-1955)
Ödipusz (Œdipe) c. művét a híres katalán társulat, a Fura
dels Bauls rendezésében először mutatták be a Colónban.
Szofoklész görög tragédiája ismeretes, de a tavalyi ijesztő
Ligeti mű után ugyanezekkel a rendezőkkel, balsejtelmekkel telve, kedvetlenül készültem. A mindig okoskodó
zenekritikusok szerint Ödipusz átkának, sorsának szimbólumai a II. Világháború drámájára és a Magyarországon 2002-ben pusztító vörös lávára emlékeztetnek. Az
embernek ne legyenek előítéletei - ne olvassa el a kritikát előre, ez esetben ui. a zene, a rendezés, a hangok,
a karmester és főleg a kórus tökéletesen élvezetes volt.

(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)
Péter bíboros prímás avatta fel és Mádl
Dalma, az államfő özvegye, valamint
Áder János köztársasági elnök leplezte
le. Orbán Viktor miniszterelnök beszédében a nemzet hősének nevezte az egykori államfőt,
emlékeztetve
rá, hogy Mádl
Ferenc tavaly
éppen a Hősök
napján, május
29-én hunyt el.
Mádl Ferenc
pályaf utását,
sikerét, bukását és szenvedését csak az
érti meg és rakMádl Ferenc
ja rendbe fejében, aki 1920-tól 1990-ig ismeri a Magyar Királyság és Köztársaság 70 éves
történetét. A Google-ban sok minden
évszámokkal, nevekkel meg van írva, de
hiányos. Mintha az 1920 és 45 közötti 25
év alatt semmi sem történt volna…
A napokban olvastam egy hosszú, kicsit zavaros cikket, ahol a szerző fejtegeti, hogy Óhazánk „szigetország” vagy
„hídország” Szerintem egyik sem! Magyarország inkább egyfajta keresztút a
Kárpát-medencében, ahol több ezer év
óta minden keletről vagy nyugatról érkező hullám megállt, továbbfutott, vagy
összecsapott. A térség népe is összekeveredett, de soha sem volt egy véleményen, egészen egységben. A 2 világháború folytán az elmúlt 100 esztendőben
szétszóródtunk. Gyökereink, nevelésünk,
vallásunk, világnézetünk nem egyformán alakult. A külhonban élő második,
harmadik nemzedék zöme magyar történelmet nem tanult. A befogadó országok
is mind más és más hatással formáltak
bennünket…

- Június 12-én Georg Friedrich Händel operája szintén először került a Colón színpadára. Nem büszkélkedhetünk holmi ősbemutatóval, mert a Rinaldo, Torquato
Tasso színdarabjának operaváltozata Londonban 1711ben, nagy sikerrel már megtörtént, noha utána 200 évig
feledésbe merült. A keresztes hadjáratok és Jeruzsálem
felszabadításának történetéről több zeneszerző írt operát, tehát mindenre el voltam készülve. Mégis meglepett,
hogy ezt a 3-felvonásos barokkoperát merészkedték koncertváltozatban előadni. Händel végtelen megnyugtató,
élvezetes zenéjét a fiatal, jókedvű osztrák karmester,
Martin Haselböck elevenítette meg. Díszletre, rendezésre nem volt szükség, e téren tehát nem volt mit kifogásolni. Nyugodtan összpontosíthattunk a rendkívül
jó énekesekre. A férfiszerepeket, mint ahogyan az a barokkoperákban szokás volt, kasztráltak énekelték, akiket
már - kegyesebb idők óta - a kontratenorok helyettesítik. Ki kell emelnem ezek közül a címszerepben föllépő
argentint, a tucumáni Franco Fagiolit, akit a világon
évek óta ünnepelnek. Soha még ilyen határozott, tiszta,
kellemes kontratenort nem hallottam. A női szerepeket is kiváló, részben külföldi szopránok óriási sikerrel
énekeltek. A földszinti publikum egy része a 3. felvonás
előtt elment - vacsorázni. Nem tudják, mit vesztettek:
egyre szebb, egyre lelkesebb éneklést élvezhettünk a 3.
felvonásban, még a történet is vidámra, jóra fordul... Éljeneztünk, főleg az emeletről, akárcsak egy focipályán!
- Június 14-én a Buenos Aires Lírica közönsége a
legdallamosabb bel canto olasz operára készült a Teatro Avenidába, Vincenzo Bellini Norma c. operájára.
Az operák gyöngye nem okozhat csalódást, legfeljebb
ha előtte elolvastad Montero zeneszakértő kritikáját. A
csodálatos nyitány után megjelentek a gall druidák egészen szokatlan öltözékben. Christian Peregrino dörgő
basszus hangján elmondta nekünk, hogy ő a gallok vezére, a druidák papnőjének, Normának az apja. Norma
szerepében Florencia Fabris, mendozai honfitársunk
remekelt hangilag. A rendezés a francia Louis Désiré
elgondolása szerint alakult. Keze meglátszott a szereplők
mozgásában is: hiába voltak a hangok tiszták, szerepüket
nem játszották meg. Az operavilág egyik legszebb női
duettje nem tudott lelkesíteni. Európában minden furcsaságra azt mondják, hogy a „rendező fantáziájának”
tudható be. Áradozzunk érte - sznobizmusból! Kár lett
volna ezt az álomszép zenét mérgelődve hallgatni, tehát behunytam a szemem és elnézést kértem Bellinitől!

10. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI

2012:

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

2005-től 2011-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend):

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
(1x)

- Magyar Református Egyház (x2)
- 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
- Dr. Andrés Faragó
- Dr. Alitisz Constantino

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

2012. Július-Augusztus
Miközben a feleségeket teremtette,
Isten biztosította a férfiakat, hogy a
világ nég y sarkában találhatnak jó,
engedelmes feleségeket.
Aztán mosolygott egy jó nagyot, és kerekre teremtette a Földet.
(angolból)

INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS INSTITUCIONES

Ifjúsági Csoportok - Actividades Juveniles

EMESE Kultúra és Ifjúságfenntartó Testület - Asociación Cultural
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina.
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar

39.sz. Magyarok Nagyasszonya lcscs. - Agrupación de Guías Húngaras
N° 39 Magyarok Nagyasszonya. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel.
4723-4988 - edithhaynal@hotmail.com

18sz. Bartók Béla cscs. - Agrupación de Scouts Húngaros N° 18
Bartók Béla. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 -

rubiecito87@yahoo.com.ar

Külföldi Magyar Cserkészszövetség Dél-Amerikai Körzet - Distrito Argentina de la Asociación de Scouts Húngaros in exteris. Pje. Juncal

4250, (1636) Olivos, Bs.As. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -15-5703-1800
REGÖS Magyar Néptáncegyüttes - Conjunto Folklórico Húngaro
Regös - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. www.regosargentina.com.ar
Tel. 4799-4740 - edibon1@yahoo.com

Zrínyi Ifjúsági Kör (hétvégi magyar iskola) - Círculo Juvenil
Zrínyi - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 4794-4986
azaha@arnet.com.ar

Művészet, Zene, Kultúra - Arte, Música, Cultura

Ars Hungarica Kultúra- és Zeneterjesztő Civil Szervezet - Ars
Hungarica, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@gmail.com Coral Hungaria - sleidemann@fibertel.com.ar - Cuba 2445, (1428) Buenos
Aires. Tel. 15-3623-4345 - www.arshungarica.com.ar

Hungária Könyvbarátok Köre kölcsönkönyv- és levéltár - HKK
- Biblioteca Húngara – Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel.

4799-8437 - haynal@fibertel.com.ar

Magyar Színtársulat: Álomgyár a Hungáriában. zolyomikati@fibertel.com.ar
Spontán Színpad: 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.

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Dra. Gabriela Szegödi
Abogada

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

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4823-9347
HUNGÁRIA

KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

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

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

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

Az argentínai magyarok független folyóirata

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

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

A SZEPTEMBERI
számra a lapzárta:

augusztus 10

Anyag és hírek beküldésére

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

Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052
Szent István Kollégium - Colegio San Esteban. Anasagasti 202, (8400)
San Carlos de Bariloche, Río Negro. Tel. 02944-42-0404 - colegio@sanesteban.
edu.ar - www.sanesteban.edu.ar
Szent László Iskola - Colegio San Ladislao. M. Moreno 1666, (1636)
Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 - sladislao@ciudad.com.ar

Sport - Deportes

Hungária Vívó Csoport - Esgrima Club Hungária. Pje. Juncal 4250,
(1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4755-6709 - andresgrabner@yahoo.com

Egyházak - Iglesias

"Krisztus Keresztje" Magyar Evangélikus Gyülekezet - IELU Congregación Evangélica Luterana Húngara "La Cruz de Cristo" - Amenábar

1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar www.lacruzdecristo.com.ar
Magyar Református Egyház - Iglesia Reformada Húngara - ideiglenes
cím - Aráoz 1857, (1414) Bs. Aires. Tel. 4799-2527 - mariabenedek@arnet.com.ar

"Mindszentynum Zarándokház" Magyar K atolikus K áplánság
- Asociación de los Húngaros Católicos en la Argentina - Aráoz 1857,
(1414) Buenos Aires. Tel. 4864-7570 - info@mindszentynum.org

Intézmények - Instituciones

Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége - AMISZ - Federación
de Entidades Húngaras de la República Argentina (FEHRA) - Aráoz 1857,
(1414) Buenos Aires. Tel. 4542-9877 - nvattay@arnet.com.ar

Argentin-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - Cámara ArgentinoHúngara de Comercio e Industria. - www.camara-hungara.com.ar - Tel.

15-4193-6752 - info@camara-hungara.com.ar

Magyar Segélyegylet "Szent István Öregotthon" - Asociación Húngara
de Beneficencia "Hogar de Ancianos San Esteban" – Pac. Rodríguez 6258 (ex 1162),

(1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4722-0098 / 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com

Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság - Asociación Literaria y Cultural
Húngara. M. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 - jakabterek@fibertel.com.ar

MHBK - Magyar Harcosok Bajtársi Közössége - Comunidad de Camaradería de los Ex Combatientes Húngaros en la Argentina – J.B. Justo 183,

(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 - vferlolo@fibertel.com.ar
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
F e (capital) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 zoltanhorogh@hotmail.com

Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A. 4522-1855
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HUFI I.

H u F i H u F iH uF iH uF iH uF iH uF iHuFiHuFiHuFiHuFi
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!

Olvasunk… és gondolkozunk

Orbán Balázs kutató nagy gyűjtőmunkája
előszavaként (1868, kivonat. Helyesírás aktualizálva. Szerk.):

„Alig van ország, amely több természeti, történelmi és népéleti kinc�csel bírna, mint a Kárpátok által körülölelt magyar haza; alig van ország, amely az észlelve vizsgálódónak több érdeket nyújtana, mint hazánk,
s mégis alig van a civilizáció körvonalába foglalt, sőt még azon kívül eső
terület is, amely oly kevéssé lenne ismerve és méltányolva, mint éppen hazánk. Pedig volt idő, midőn egész Európa rettegte hatalmunkat…”
Csomagolok. Keveset, alig a lényeget: digitális kamerát, papírtírószert, a kismagnót és néhány
üres CD-t. Útra készülök! Habár
nem nehéz a hátizsákom, mégis
egy izgató súly nyomja egész testemet. Ismét egyedinek érzem magam… Nem kutatni megyek, sem
keresni, sem megtalálni, hanem
örvendeni annak, amit majd látok,
konstatálok és átölelek. Engem
nem küld senki, hiszen álomkóbor
vagyok amúgy is! Mert magyarnak születtem! Képzeletemben
nincs egy meghatározott irány, s
mivel ez egy álom, úgy haladhatok, ahogy
a fantáziám diktálja! Isteni!
Mindig is hálás voltam az életnek, hogy
korlátlan fantáziával, képzeletvilággal
ajándékozott meg. Egyszerűen azt kell eldöntenem, hogy hol kezdjem. Merre lök a
szívem? Merre az önfeledt, de biztatóan
sürgős álmom? Mi jut eszembe először?
Lehunyom a szememet és egy pár pillanatig várok… tessék, megvan! A dimbes-dombos, hegyes-kispatakos Felszegen
kezdem, a Kalotaszegen (Erdély)! Odahúz
a vérem, vonz a lelkem hangja! Az anyai
család apró maradéka (két édesunokatestvér), a szakma által megismert drága barátok és a még dúsan magyarlakta vidék
káprázó szépségű tája! Mintha madár lennék, úgy nézem fentről a havas csúcsokat, a mesebeli fenyőerdőket, és azonnal
érzem a magyarság egyik bástyája jellegzetességét: a varázsos muzsikát hallom, a
szinte büszkeségtől reszkető, régi hegedűk
hangját, a magasztos viselet vakító színét
és a gondosan felvarrt gyöngyök játékából
visszaverődött csillogó téli napsugarat.
Arrébb tekintek, de csak alig:
ott fekszik a
selymes Mezőség, gömbölyödik, amott viszont az olvadás
sara spriccel,
mert a Mezőségre tavasszal
szeretek menni
s bekukkantani
valamennyi falu
életébe!
A kendős öregasszonyok nekem járják táncukat, míg a férfiak keze itt-ott akadozik a
hosszúra befont női haj pántlikájában. Aztán
feljebb taszít a szél, és északabbra kerülök: a

Havi „HUFImondat”:
„Az idő túl lassú azoknak, akik várnak, túl gyors azoknak, akik
félnek, túl hosszú azoknak, akik gyászolnak, túl rövid azoknak,
akik örvendnek. Ám azoknak, akik szeretnek, az idő nem számít.”
Henry Van Dyke
dikáló szemek a táj arcán. Nehezen tudtam
kiigazodni, hiszen itt sem jártam még, pedig apai családom mély gyökerei alszanak
a festői látkép alatt. Azért mégsem éreztem
magam idegenben.
„Csak addig menj haza, amíg haza mehetsz,
Amíg neked suttognak a hazai szelek.
Hajad felborzolják, ruhád alá kapnak,
Nem engednek tovább,
Vissza-visszatartnak!” (*)

vereckei hágó magasából mosolygok le
a Kárpátalja magyarjaira. Olyan buzgók,
olyan teljesek, hogy szégyenlem örökölt
szabadságomat! Tetszik, amit hallok. Ifjak
énekelnek hangosan, táncolnak, vigadnak,
ünnepelnek. Magyar szalagokat kötnek.
Megállok Máramarosszigetnél is, s még
fiatal szüleimet rajzolom rá az egyik keskeny patak fölé épített hídra. Kapkodom a
fejemet, sokmindent szeretnék megnézni!
Éppen repülnék nyugatra, de egy nyugodt angyal karja visszatart és áttol, kedvesen, a Kárpátok túloldalára. Haladásunk
alatt az volt az érzésem, hogy a csúcsok
egyike megcsiklandozza a talpamat. Micsoda táj, micsoda zöld! Ukrajnában a
moldvai csángó katrincák száradnak a nap
alatt. Nem egy, legalább tíz-tizenkét darab, és a meleget sugárzó barna, meg piros,
zöld és sárga csíkok élénkre festik az udvart. Gyermeksírást hallok, és egy nagyanya tudatosan megnyugtató magyar énekét. A gyermek elhallgat.

Az angyalom azt súgta fülembe, hogy
Somoskán jártunk, vagyis a moldvai székely csángóknál, a Szeret és a Tázló folyók
közt… Utána még elkísért az erdélyi Gyimesbe is, de aztán eltűnt.
Valóságban, Moldvában még egyszer
sem, a Gyimesben pedig egyetlen egyszer
jártam. Szóval, akik meg kell álmodjuk az
utazásainknak egy részét, könyvből, képből, térképről meg az írók s költők szavai
után, mégis ismerjük az embereket, a szavaikat és a helyeket. A néptáncrendek elsajátítása által felfoghatjuk a népcsoportok
létének lelkét is, a muzsikával pedig egyszerűen rokonállapotba kerülhetünk velük.
Ezeken elgondolkodva kerekre duzzadt
alattam egy felhő, s amint kikerültem, alatta már nem Erdély vonalai, hanem a felvidéki Magas Tátra volt kézközelben!
Egy szemrebbenés után, kissé szédülten
vonulnak alattam a hegyoldalak, az erdők,
a kisvirágos domboldalak. Egyszercsak
mindenfelé kis faluk sorakoztak, akár szun-

Felvidéken, Pozsonynál érthetetlenül
nem álltam meg… majd visszafelé! Ezzel
szemben a Zoboraljai valamennyi települését ismertem meg. Barslédec fogadott,
igazi szeretettel, a Dervence patak partján.
Hosszú évek óta vágyódtam oda. Annyira
különleges e vidék, a felvidéki palócsággal
együtt. Kodály majdnemhogy ezer népdalt
gyűjtött itt. Később a martosi magyarokhoz húzódtam be egy ízletes pálinkára, hajnali éneklésre!
Lebegek tovább. Csodálatos egy látvány
a Dunakanyar a csillagok fénye alatt!
Annyira gyönyörű, hogy tényleg mintha
egyszerre a világ elejét, de a végét is jelképezné. Tökéletesre szabta a természet!

Később, különösen a szimbólummal
megpakolt s rekonstruált Mária Valéria
hidat nézegettem hosszan… és eszembe
jutott az a délután is, amikor a kilencvenes évek elején, egyéves kislányommal az
ölemben még a lebontott hidat tekintettük
meg együtt, és elképzeltem milyen lehetett, amikor régen közlekedni lehetett rajta.
Komárom látta is meglepett. Vagyis a két
magyar oldal szépsége! Győrött is megálltam, hiszen meg szerettem volna találni a
Ménesi úton az egyik szép családi nagyházat, de sajnos nem sikerült. Trianon után

költözött be a család Pozsonyból, amikor
ismét felvehette jogos magyar állampolgárságát. Két nagyvilla, egy nagy ház, két
gazdag tanya és egy erdőszél után, a híres
kárpótlási jogom által mindössze ötszáz
dollárt kaptam kézbe a rendszerváltást követő magyar kormánytól. Nem fordultam
vissza Pozsony felé. Egyszer majd csak
oda is elmegyek!
Nyári eső alatt látogattam be a palócokhoz, és nem hagyhattam ki a három matyó települést sem. Tardon álltam meg két
napra, az egyik Béke úti házikóban, s utána
ismertem meg Lillafüred szépségét is!

A legjobban a most Ausztriában fekvő
Felsőőri tanyavidékre voltam újból kíváncsi, ígyhát elsiettem oda. Órákig sétáltam, egész addig, míg a máriafalvi nagytemplomban talált rám az éjszaka, és ott,
ülve az egyik fapadon, halkan elmondtam
egy fohászt a népemért. Délfelé keveredtem a dunántúli Hosszúhetényre. Istenem,
de szép, de kedves, de hangulatos minden
egyes falu errefelé! Sosem hittem volna,
hogy egészen a dunamenti Sárközig valaha bejárhatom ezt a vidéket is!

Folyt. a 2. oldalon

HUFI II.
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A „Délibáb” Trianoni megemlékezés után
Kedvező szelek nyomán

„No, ezen is túlestél…” - szokták mondani kedves nézőim, megelégedetten s mosolyogva. Sosem esem túl
egy előadáson, mert szeretettel és meggyőződéssel csinálom. Viszont ez újból semmiképp sem tükrözi érzésemet
- messze sem! Minden előadás után pont ellenkezőleg azt
kívánnám, hogy még egy párszor előadhassuk, hogy tovább tartson, hogy ne legyen vége! És mikor vége, végtelenül sajnálom! Szó szerint „gyászolom” a produkciók
elmúlását.
Az ember egy betegségen, egy krízisen, egy nehéz döntésen, egy ijedtségen túlesik. Ezzel szemben a művészi alkotás zseniális élvezettel jár! A csoportmunka nevel, irányt
ad, ráébreszt a különböző emberek sajátos valóságára. Ha
ilyen kinccsel dolgozhatsz, egy „kedvező szél” kerekedik
fel mögötted s tol, hajt előre, mert tudod, merre mész!
A DÉLIBÁB egy megosztott ihletű színművé vált, szinte minden résztvevő közreműködött ötleteivel, gazdagította a szöveg, az elképzelés könyvét. Puhán gyomláltuk
részeit a próbáink alatt, és minden természetesen alakulhatott. A műsor keretmeséje elejétől kezdve elbűvölte őket,
és azonnal átvették a tiszteletadás szerepét.
Hadd meséljem el az olvasóknak, vagyis azoknak, akik
a közösségünktől távol, talán a világ másik oldalán olvassák újságunkat, hogy milyen elképzelés alapjára épült fel a
Délibáb. Három, egymástól könnyen szétválasztható részből állt: az első királyaink már tisztán jelentkező megmaradási dilemmáinak feltárása, a filmösszeállítás, amely az
1920-ban robbanó gyászos békediktátum realitását és következményeit mutatta be, s végül a kerekasztalt körülülő
átlagmagyarok hol lázas-mérges, hol keserves vagy elgondolkodtató vitája.
Különös támasztékot, hátteret nyújtott a zeneszerkezet,
amely meghatározó szerepben, lényeges pillanatokban
hangzott el. Most is, mint sokszor máskor, új művészeket
hívtam magamhoz a színtársulatunk, az „Álomgyár” megszokott, hűséges színésztársaim mellé. Ezzel minden reményem az, hogy egyre többen - s mások is! - merjenek fellépni a közösség előtt, hiszen nagy cél után haladunk a magyar
nyelv állandó s magasabb fokú kezelése és a magyarságunk
eseményei kihagyhatatlan megemlékezései érdekében.
A DÉLIBÁB ez alkalomkor 3 tehetséges előadót mutathatott be: Gröber Lisát, Kovács Avedikian Tündit és Kovács Zitát. Összesen 14-en dolgoztunk össze (lásd alább
a névsort).

Balról: Jeszenszky-Böhm Zsuzsi, Tcharykow Szerzsó, Kerekes
Miki, szerző, Kovács Avedikian Tündi és Gröber Lisa

ÁLOMHON...
Szekszárdon ismét megállapíthattam,
mennyire hasonlít a táj az argentin Delta
del Paranára!
„S ha majd az a ház már nem vár haza téged,
Mikor üresen kopognak a léptek,
Amikor a nyárfa sem súgja, hogy várnak,
Akkor is majd vissza, haza visz a vágyad...” (*)

Már a dél-alföldi patyolattiszta Kiskunmajsán sétáltam, amikor a hajnali fények árnyékomat, de szívemet is a délvidéki Szabadka felé vetítették. Megrázó volt
újból, furcsán megható. Új szakmai barátokkal találkoztam, későig muzsikáltak
mellettem, énekeltünk, sírtunk is. Ők kísértek el a szintén délvidéki Bácskertesig
(szerbül Kupuszina), ahol megint (és még

A Trianon tiszteletére megrendezett s a Hungária nevében megtartott színdélután nem külföldről díszesen beharangozott előadókkal, hanem a mi kolóniánk kedves, tehetséges művészeivel lépett fel. Nem volt ennivaló sem
előtte, sem utána, nem híresztelt kíváncsisággerjesztő, sem
hangoskodó propagandát. Újságunk hasábjain, az egyesületünk reklámfalán kitűzött plakáton és a divatos s praktikus e-mail listán át értesült a kolónia. Úgy vélem, hogy
mindez épp elég kéne legyen! Ámde, jóllehet feltűnő pontossággal, csak 47 néző jelent meg.
Ez csupán megállapítás! Hiszen annál intimebb és tiszteletteljesebb volt a hangulat, a lágy nézések, a könnyek,
azok a magasztos és abszolút „csendpillanatok”, amelyek
alatt a szív, az elme és a lélek felemelkedhetnek az égbe.
Nem fogok semmi újat kifejezni, ha azt mondom: aki eljött, szeretetét adta át nekünk, háláját és meleg ölelését.
Aki eljött, teljesítette magyar kötelességét. Aki eljött, gazdagabban ment haza.
Mi pedig végtelen odaadással ünnepeltük meg őket, de
feladatunkat is. Óhatatlanul eszembe jut a Szabadságharc
50. évfordulójára rendezett olivosi fáklyásmenet, a tavalyi
gyönyörű cserkészbál is, meg a hatalmas palermói nemzetiségek ünnepe… Hol vannak az Intézményeink, vagy
azok minimálisan illő küldöttségei? Hol a cserkész és a
ZIK szülők tábora? Hol van a sok magyar, aki eljön a május 1-jei asadóra? Vagy az „importált” vendégművész
fellépésére? Ahogy elhangzott a Délibáb szövegei közt:
„Hova mennek el a magyarok?” - amikor eredetünk s mivoltunk hív?
Íme az előadók/
közreműködők
névsora: Blahóné
H. Júlia, Demes
Sándor, Kovács
Avedikian Tünde
(furulya), Gröber
Lisa, Gröberné
V. Henriette, Jeszenszky-Böhm
Zsuzsi, Kerekes
Miklós (nagybőgő), Kovács Zita,
Tcharykow Szerzsó, Kovács Avedikian
Lajtaváry András Balról:Tündi,
Lajtaváry András és Ricsi
(gitár), Lajtaváry Richárd (derbake), Lomniczy Mátyás, Szilvássyné M.
Erzsébet, Tcharykow Szergej, Zólyomi Kati
Óh, szegény magyarság,
mit gondolsz magadban?
Azt tudod: jól nyugszol
te nemes ágyodban,
avagy vígan táncolsz,
szabod kúriádban,
sípoltatod magad
kárpitos házodban.
(„Ének a porcióról”. Kuruckor költészete)
A záró Himnusz gyönyörűen hangzott! Egységes, nyugodt és simogató volt. Mintha abban a precíz pillanatban
átölelt volna minket a Jóisten! Utolsó gondolatom Lajtaváryné Benedek Zsuzsié: nagyon köszönöm (mint mindig) e rovata tartalmát, a kiemelten Trianonhoz kapcsolódó fogalmait!
Zólyomi Kati

folyt. az 1. oldalról
ezerszer is megtenném!) végigjártam a keresztény szobrokkal s táblákkal díszített,
szeszélyesen kanyargó vajdasági utcákat.
Ezután nem kellett kétszer sem meggondolnom: rohanok, meglepem érintetlen álmában az erdélyi Vajdahunyad kastélyát,
mint akkoriban, amikor először voltam ott,
egyedül, az üres csend megóvó búrájában.
Érdekes adat: 1648-ban Zólyomi Dávidné
Bethlen Katalin lett a tulajdonosa.

Továbbá is Erdélyben, Déván pihentem
meg, a Retyezát alatt, az egyik régi, kertes családi házban (anyai ágon). Szatmárnémetibe sem mentem el. Álmom könnyűvé válik a nagy meghatódástól, főleg attól,
hogy irgalmatlanul más, mint amilyennek

DÉL-AMERIKAI
MAGYAR
NÉPTÁNCMOZGALOM
A találkozónk AJÁNDÉK!

A Találkozók már kétség nélkül életünk elmulaszthatatlan eseményeivé váltak! A most elkövetkezőt
már nemcsak a résztvevők országai, hanem az egész
néptáncvilág várja! Csak napok kérdése, és megtartjuk a Dél-Amerikai Magyar Néptánctalálkozó
XI. kiadását!
Ha még nem vetted meg belépődet, siess! Ha még
nem lelkesítettél családot-ismerőst-szomszédot-barátot: tedd meg tüstént! Sok magyar néptáncos éhes
tapsodra, jelenlétedre! Támogasd mozgalmunk óriási
erejét! Élvezd velünk együtt a magyar tánc, a magyar
népi muzsika páratlan szépségét! Fogadd velünk
együtt a magyar hazából érkező barátainkat! Ünnepeld meg a rendhagyó találkozást Te is!
Jelentkezz, kérdezz, s ne felejtsd el, hogy e rendezvény újból csak 2018-ban kap ismét helyet itt,
Argentínában! Izguló szeretettel,
Zólyomi Kati,
a Regös együttes tagozata nevében
Részletek:
2 színházest különböző előadással
Július 21,
szombat, 20.30 óra
Július 22,
vasárnap, 19 óra
Teatro Avenida
Av. de Mayo 1222
Buenos Aires
Jegyek utolsó héten
a színház jegypénztárában kaphatók.

Késedelem miatt a kiscserkész és VEKI beszámolók a következő számban jelennek meg.

Anyukám elmesélte. De még megálmodom ezt is magamnak, vagy esetleg sikerül
valamikor ébren is meglátogatni. Budapesten, a világ egyik legszebb városában sokszor jártam, viszont róla legközelebb tartok
mély szemvizsgálatot, egy teljesen más beállítottságú séta alatt.
Míg ezt fontolgattam - észre sem vettem
- és a székelyföldi Marosszéken ért véget
ez az álomút. Felülmúlhatatlan volt a Küküllőket fentről látnom! Csodálatosan, havazni kezdett… igen, mert ezt álmodtam
meg magamnak: fehér lepel alatt látni e
tájat, a hazasiető székely magyarokat, életeket rajzolni az apró kivilágított ablakok
mögé. Miután elmerengtem Böződújfalu
vízből kiágaskodó templomtornya láttán,

Szovátán zuhantam az ágyba, egy csempés kályha melege mellett. Úristen! Még
nem szeretnék felébredni! A Kárpátok övezete vigyáz rám, mert cakkos, harmadkori
csúcsairól néznek le a magyar őrangyalok
seregei!
Zólyomi Kati

„Amíg azt a kaput sarkig tárják érted,
Amíg nem kopognak üresen a léptek,
Csak addig menj haza,
Amíg haza várnak,
Míg vállára borulhatsz az édesanyádnak!” (*)
(*) Ismeretlen szerző
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A Kolomp együttes „gulyás estje”
Van, aki azt állítja, hogy a jóból is rossz
a sok... Ennek cáfolatára a Kolompoknak sosem elég a jó, több és több kell
nekik! Kimeríthetetlenek!
Néhány héttel ezelőtt, három óra komoly néptáncgyakorlat után igazi bográcsgulyás főzésnek láttak neki: Blahóék (András-Juló) munrói házuk tágas
kertjében ismét égett a tűz! Lázasan vágtuk a hozzávalókat, míg folyt a vidám beszélgetés, a sör, a bor… A háttérben szólt
a szebbnél-szebb népzenesorozat, és a
hangulat kiválóra kerekedett! Honfi Csiki (Juló anyukája) vállalta a főzés szak-

Az új Kolomp edénykénk ►

Persze kérdések merültek fel, nagy felkacagások - sőt könnyek is! Megállapíthattuk, hogy mivel a tagozat többsége
mérnök
(Márti, Albert,
Robi, Jenő…),
„Kolomp mérnöki irodát”
kéne nyissunk,
és azonnal meg
lenne oldva
a tervbe vett,
2014-es csoportos magyarországi utunk
költségének fedezése! Jót nevettünk ezen!
Bauer Pali

b.-j.: Honfiné Meleg Csiki, András vejével
és Juló lányával

irányítását és boldogan kavarta a nagy,
kormos lógólábosban rotyogó finomságokat. Juló ügyes kezei egy meglepetésszerű „kolompfeliratos edénykével”
ajándékozott meg mindnyájunkat, Istenke pedig egy szélmentes, csillagos estével! Felülmúlhatatlanra sikerült!

Tóth János, szerző, Balthazár Márti, a háziúr

Colombo Ethel, Lépés Mimi és Sommaruga Móni

Van olyan, aki két mérnöki egyetemet is végzett (Robi), van egy fogorvos
(Ethel), van pszichiáter (János), ügyvéd
(Tomi), iskolaigazgató-szakács (Móni),
teniszjátékos és liftszakos technikus
(Karcsi), számítógépszakos (Pali, András, Sanyi), foniáter-audiológus gyógykezelő (Gabi), nyelvtanár (Zita), optikus/
mikroszkópszakértő (Laci) és kézműves
(Aranka)… Annyira értékes volt ez a pár
óra, hogy alig győztük egymást kikérdezni, megünnepelni!
Személyesen, többek közt észrevettem, miért ennyire tágeszű s befogadó,
fogékony elméjű ez az embercsoport. Hiába, aki tanult, aki egyetemet végzett, az
könnyebben fogja fel az élet értelmét is,
és a néptánc fogalmai csak akkor igazán
érthetők, ha az ember magát az életet is
képes felfogni.
Nyomban eldöntöttük, hogy a következő, ehhez hasonló alkalomkor mindenki egy olyan életélményt mesél el, ami
kimagasló, rendkívüli vagy csodás volt.

Vacsora után újból megtöltöttük poharainkat, körülültük a nagyasztalt és hajnalig „részletes egyéni bemutatkozót” indítottunk. Noha
ismerjük egymást, az volt a
cél, hogy elmeséljük egymásnak a mai életünket, beszéljünk foglalkozásainkról, álmainkról, családjaink helyzetéről.
A minden tagra betervezett
5 perc egyeseknél hosszabb
lett: fantasztikus s meglepő
élettörténeteket hozott felszínre, s olyannyira érdekesen,
hogy mindenkit a legteljesebb
csendben hallgattunk végig.
b.-j.: Balthazár Márti, férje Pancho Francisco,
Honfi Aranka és Barkáts Gabi

Feldmann Tamás, Tóth János, Proasi Pisti,
Negrisoli Roberto, Tóth Jenő

Lassan jöhet a
könyv, a színdarab, a
legihletesebb koreográfia is… Hiszen mi
másból, mint az ilyen
történetekből merít a
művész is, hogy olyat
alkothasson, ami igazi? Már előre élvezzük!
Szeretettel
Zólyomi Kati
néptáncos,
a Kolomp együttes
alapítója-irányítója

HUFI III.

ZIK Ösztöndíjasok és Tanárok beszámolója
Telt ház előtt, Zaha AlexandZaha Paula egy évre mentek a
ra összekötő szövege folyamán
Balassi Intézetbe. „Sok elvárással,
egymás után következtek a középnagy izgalommal és nagyon vidáiskolai ösztöndíjasok, a Balassi
man érkeztünk meg Magyarországra
Intézet tanulói és végül a Zik tahideg, fehér télben. Évek óta vártuk
nári kar élményeik elmondásával.
ezt a napot!’’ „Azzal a gondolattal inA Zrínyi Kör idén 60 éves lett,
dultunk, hogy aránylag jól beszélünk
és az utóbbi 22 évben 72 diák
magyarul, és azért könnyebb lesz a
látogatott el Magyarországra az ösztön- tanulás, de mi egy ’argentinosabb’ madíjprogram keretén belül. Továbbá 22 gyart ismertünk és beszéltünk. Nemcsak
középiskolás diák ment az itteni nyár alatt más szavakat használtunk, hanem ráadá3 hónapra családokhoz, hallgatókként a sul hadartunk is. Ezt volt a legnehezebb
középiskolákba, míg 26 cserediák jött megváltoztatni.’’ „Nemcsak a tanteremben
Argentínába.
tanultunk, hanem a mindennapi életben is.
A cél? Lehetőséget adni magyarul Sokszor mentünk osztálykirándulásokra,
gyengén (vagy nem) beszélő, sok esetben és megismertük a történelem színpadát,
vegyes házasságból származó gyereknek, mert ugyanott sétáltunk, ahol a történehogy a magyart minél gyorsabban elsajá- lem íródott.” „Sok magyar külföldi fiatalt
títsák, magyarságszeretetük növekedjen, ismertünk meg, akikkel máig is tartjuk a
és hogy a cserkészetben rájuk bízott őrsi kapcsolatot.
tagokat lelkesedéssel és kielégítő magyar
„Furcsa az a gondolat, hogy ennyi
nyelvtudással vezethessék. És az is, hogy magyar van szétszórva a világon, és
a fiatalok személyesen is megismerjék hogy nekik is annyira fontos a magyarazt az országot, amelynek kultúráját az ság, mint nekünk.” „Reméljük, hogy a
évek során kitartással tanulták, hogy következő jelöltek is kihasználják ezt a
visszajövetelük után minél aktívabban lehetőséget, amihez a
kapcsolódjanak be az argentínai magyar ZIK-en keresztül juközösség munkájába.
tottunk. Nem elveszGarcía C. Zsófi, Arcagni Ines és tett év, mint ahogyan
Makkos Viki középiskolások vetítés egypáran gondolják.
mellett adták át élményeiket. Néhány Nem csak mulatás és
kiemelendő mondat: „Eleinte azt hittem, kontroll nélküli bulihogy az Egyetemi Katolikus Gimnázium zás! Helyt kell állni,
privát intézmény, mert egy óriási épület, kell tanulni, és mi mamárványkő padlóval, minden tiszta volt gunk kell megoldjuk a
és jól gondozva. Mikor megtudtam, hogy nehézségeket. És meg
ez állami gimnázium, megdöbbentem.” kell tanuljunk együtt
„Nagypapámmal sétáltunk a Lánchídon, élni, megosztani, kibékülni, szervezni,
és visszaemlékeztem a történetre az spórolni, időt és pénzt beosztani! Ilyen aloroszlánokról, és hogy a dédapám, id. kalom nem adatik meg sokszor az életben.
Fóthy Gyula volt az, aki 1938-ban először Ki kell használni! Itt az idő, most vagy
kivilágította a Lánchidat.” „Meghatott a soha - mondta Petőfi Sándor.”
kisgyerekeket magyarul hallani beszélni,
A Balassi év végén, a diákok felsőfokú
mert nálunk a felnőttek tudnak jól ma- magyar nyelvvizsgát tesznek le. A 4 lányt
gyarul.” „Az ösztöndíj egy felejthetetlen a 2 legmagasabb szintbe osztották be, és
élmény volt, tanúja voltam mindennek, a 2 szemeszter záróvizsgáin is nagyon
amit megtanítottak a Zrínyi Körben és szép eredményeket értek el. Előadásuk
a Cserkészetben. Mindent megtaláltam, végén Alexandra átadta nekik a nyelvamit megálmodtam. Magyarországi utam vizsga bizonyítványokat és a záróvizsután hálás voltam mindazért, amit ezekben gák eredményét. - A hallgatóság viharos
az években tanultam.”
tapssal köszönte meg a magyar nyelvű
„Szabadnak éreztem magam, nem kellet beszámolókat.
a mami sem a papi, és tudtam egyedül
A végére maradt a ZIK tanárok csohatározni. Sokat tanultam magyarul, és portos magyarországi útja. Ez régen
örülök, hogy megismertem a nagy magyar várt, idén megvalósult álom volt számukra
családomat. Mindhárman köszönjük a (l. AMH június). Kiegészítésül levetítetszeretetet, amivel befogadtak és igyekez- tek egy Duna TV által készített kedves
tek mindent megtenni, hogy jól érezzük interjút. Befejezésül: „Nagyon hálásak
magunkat.” „Meg szeretnénk köszönni vagyunk, hogy e csoportos útnak részesei
a Zrínyi Körnek és szüleinknek, hogy lehettünk, hogy a Bethlen Gábor Alap és
megadták ezt a felejthetetlen lehetőséget.” a Balassi Intézet támogattak, befogadtak,
„Egész életemben szüleim és nagyszü- továbbképeztek; hogy Szabadkán és Araleim beszéltek nekem eredetünkről, és don csak tárt karokra találtunk.” „Most
mikor elkezdtem a ZIK-et gondoltam, még több kedvvel, ihlettel dolgozhatunk
hogy célom az, hogy megismerjem nagy- itt, saját környezetünkben. Adja meg a
szüleim földjét. Mikor megérkeztem Ma- Jó Isten, hogy sok mindenkinek hasonló
gyarországra és megláttam a Parlamentet, élményben lehessen része.”
azt hittem, hogy álmodok…” „Ez az út
Balthazár Mártha
segített, hogy függetlenebb
és felelősebb legyek, javult
a magyar beszédem és gyarapítottam a szókincsemet.”
„Amikor egy Múzeumban az
alkalmazott megtudta, hogy én
Argentínából jövök és tartom
a magyar beszédet és szokásokat, meghatódott és könnyezett. Utána ajándékozott egy
ceruzát és egy levelezőlapot.”
Gröber Stefi, Jeffrey TeMIK-terem, június 23: Szülők, nagyszülők, barátok,
réz, Mattiauda Luncsi és Hungária
Fotó Balthazár
érdeklődők - a későn érkezők már álltak...

Nincs valóbb, alkalmasabb környezet
ahhoz, hogy a gyermekeket jó felnőttekké lehessen formálni, minthogy boldogságot teremteni köréjük. E boldogság a
legszilárdabb összhang titka, az teszi később lehetővé az egészséges gondolkodású emberek bölcsességének kibontakozását is. Nevettessünk meg mi is sok
magyar gyereket, hadd ismerjék meg általunk is a magyar lényük boldogságát!
(ZK)
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„ MAGYAR ” ÉLETÜNK SZÍNEI

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

Magyar éjszakai kultúrélet

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata
ÉN ARGENTIN VAGYOK,
TE CHILEI VAGY, Ő CHILEI!

Nagyon különleges, izgalmas és egyedi élményben
volt részem májusban - és ezzel elindult egy folyamat,
ami szintén nagyon érdekes.
Chilében megkérték, hogy tartsak intenzív magyar
tanfolyamot. Az az elképzelés, hogy kéthavonta utazzak át egy hétvégére, napi 8 óra magyar tanításra. Két
szintre osztottuk a diákokat, kezdő és középfokra. Közben Interneten létrehoztam egy közösségi oldalt, oda
felteszek anyagot, hogy távollétemben tovább dolgozzanak: leckéket, olvasmányokat, rövid filmeket, énekeket, mindent, ami csak motiválhat. Ezen az oldalon
írunk egymásnak, kérdezünk, válaszolunk, magyarul
kommunikálunk. Ezenkívül kétszer hetente tartunk órát
skype-en. Így próbáljuk gyakorolni, használni, átvenni
azt, amit tanultunk.
Nem egyszerű feladat! Szinte hihetetlen, hogy a technológia milyen lehetőségeket nyújt, habár néha cserben
is hagy és fejfájást okoz.
Itthon sokat nevetnek rajtam. Ülök a gép előtt, a család a konyhában vacsorázik, és csak hallják „Ágnes,
ott vagy? Ágnes, Ág, Ág, Ág-nes, tessék? Péter, mit
mondasz?” Néha nagy bosszankodás, kikapcsolódik az
egész, elölről kezdődik minden. A konyhában nagy nevetés. Én meg hörpintek egyet a poharamból, és kezdem
újra. De azért nagyobbára működik az egész.

Az intenzív tanfolyam nagyon jó volt. Persze, mindig
azt híresztelem, hogy a magyar logikus, rendezett nyelv,
nem is olyan nehéz. De hirtelen, egycsapásra napi 4 óra
magyart kapni, mintha dézsából öntenék - kicsit sok.
Nemcsak mennyiségben sok, hanem az orvosi értelemben vett sokk-ra gondolok! 44 betű, nagyon sok közülük nehezen kiejthető, 14 magánhangzó, ezt mind észben tartani! Aztán lehet, hogy logikus nyelv, de ameddig
az emberi agy rááll erre a logikai „másságra”, addig
kétségbeesés, félelem uralkodik el az emberen, hogy
ez túl nehéz, ezt nem lehet felfogni. Az idegrendszert
nagy megrázkódtatás éri, a vérkeringés megzavarodik.
A sokk tünetei előjönnek: sápadtság, nyirkos bőr, remegés, beszédzavar. Ilyenkor fontos, hogy a tanár jó
orvos legyen, hogy ezt észrevegye, és elő a kártya, a
dobókocka, hirtelen rajzok kerülnek a táblára, dallam,
nóta, éneklés, lazítás, szórakozás a magyar nyelvvel.
Majd finom kávé-uzsonna, és vissza az egészet előröl.
Most már a sokk tünetei eltűnnek, most már a sikerérzet
uralkodik, hiszen most már „rémlik” a magyar szó…
Másodjára már minden ismerősnek hangzik, már egy
kedves dal!

Kedves olvasók!
Sokmindenért szeretjük Magyarországot, és mi konkrétan Budapestet is. Imádjuk a kulturális programok lehetőségét, a sokszínűséget. Azt is, hogy egy kis utánajárással, jó áron számtalan nívós program elérhető.
Ilyen a Múzeumok Éjszakája is. Szent Iván éjjel szervezik. A lényeg, hogy számos múzeum meglátogatható az este-éjjel folyamán, a belépő pedig egyszeri! Egy
karszalag segítségével lehet múzeumból múzeumba átmenni, sőt még a tömegközlekedést is lehet használni a
rendezvény ideje alatt egy belépő áráért.
Budapesten annyi múzeumot tartanak nyitva, hogy
képtelenség az összeset meglátogatni. Ilyenkor külön
programokkal, tárlatvezetésekkel várják a vendégeket.

Most akkor jöhet a második dézsa magyaranyag a
nyakukba. - Így zajlott a tanfolyam. Jó hangulatban a
sok és sokk ellenére. Mindenki túlélte (nem volt szükség mentőautóra), és úgy gondolom, büszkék voltak
munkájukra és a nagy erőfeszítésre, amit ez jelentett.
A tanfolyam legfiatalabb diákjai Dőry Macarena
Macu (11), és Dőry Miklós (13), akik hősiesen végigülték és csinálták a sok felnőttel együtt a feladatokat, részt
vettek mindenben, jegyzeteltek. Miért? Mert nagymamájuknak akarnak örömet szerezni. Nagyon meghatott
ez a két gyermek. A kurzusban a legidősebb olyan 55 év
körüli, de átlagban sok 25, 30 éves fiatal van. A kezdőcsoport 14 diákból áll, a középfokúak öten vannak.
A középfokúak kevesen vannak, ez nagyon előnyös
a nyelvtanulásnál. Egyenként lehet csiszolni a hibákat,
átlátni azon, hogy mit kell pontosan gyakorolni, és mindenkinek van alkalma beszélni. Érdekes jelenetet éltem
át vasárnap. Megjelent egy idősebb hölgy, folyékonyan
beszélt magyarul. Nem is a tanfolyamra jött, hanem 7
hónapja van Chilében a fiánál, és nagyon vágyott a magyar beszéd után. Nagyon élvezte az órát, alig tudtam
leállítani, hogy már ne tessék mindenre válaszolni, ön
magyar, ön jól beszél magyarul, nem ön a diák, hagyja
már, hogy ezek a szegény diákok jussanak szóhoz.
De ez a helyzet olyan nagy szomorúságról tett vallomást. Ez az asszony Vajdaságból származik, férje szerb
volt, már elhunyt, gyermekével csak szerbül beszél. Fiával, unokájával Chilében is csak szerb nyelven kommunikál. De ő nagyon vágyott a magyar nyelv után,
ezért jött el a tanfolyamra, hogy magyarok között legyen és anyanyelvén beszélhessen…
Trianon. Az emberektől elvették a hazát, az anyanyelvet. Aki átélte ezt, az a szíve mélyén őrzi a valóságot, nem felejti, hogy magyar. De ha a sors úgy hozta, akkor leszármazottja sok esetben már nem. Sohasem
fogja tudni, hova is tartozott igazán. Sohasem fogja tudni, hogy ő nem szerb, hanem tulajdonképpen magyar.
Trianon.
Ezért még inkább, tigriskörmökkel, mindannyian,
akik tudjuk, hogy magyarok vagyunk, akik tudjuk, hogy
magyar vér folyik ereinkben, vigyázzunk erre! Legyünk
öntudatosak, ápoljuk azt, hogy kik vagyunk és honnan
jövünk! Ez a mivoltunk.
ÉN MAGYAR VAGYOK, TE MAGYAR VAGY,
Ő MAGYAR!
*

Ami az íróasztalon maradt:

A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj,
nem. A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed
ki mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas
pillanatokban, amelyek összessége életed alkotja.
(Márai Sándor)

A program olyan sikeres, hogy már őszi múzeumok éjszakáját is szerveznek, valamint ugyanakkor már szerte Magyarországon is szervezik. A programok 18 órától hajnal 2-ig tartanak, az idén június 16-án.
Az is fontos, hogy a közbiztonság megengedi az éjszakai jövést-menést. Nem mondom, hogy nem kell
vigyázni, a zsebtolvajok mindig résen vannak, de azért
még lehet este is programozni. Az nagyon jó, mi nagyon élvezzük ezt a fajta „szabadságot”.
Ebből kiindulva Színházak Éjszakáját is szerveznek, amikor nemcsak darabokat lehet megnézni, hanem találkozni a színészekkel, bekukucskálni a színfalak mögé, régebbi díszleteket megnézni.
Még Kutatók Éjszakáját is rendeznek, s ilyenkor az
egyetemek, laborok állnak nyitva a kíváncsiak előtt.
Meg lehet nézni az új találmányokat, de ki is lehet próbálni sokmindent a tudomány terén.
Itt a nyár (mármint az északi féltekén…), itt a szabadtéri programok, a séták, az éjjeli műsorok, a fesztiválok ideje. Meg próbálunk sokra elmenni… „csakis
azért”, hogy majd be tudjunk számolni nektek!
Szeretettel
Teri

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

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

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.
hungariabuenosaires@gmail.com

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

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
214 Maugham, Somerset: Akkor és most
268 Baden-Powell, Robert: A tábornok mint kém
1017 Buck, Pearl S.: Zwei Lan vergődése
1381 Makkai János: Urambátyám országa
1410 Csathó Kálmán: Barátom Bálint
1508 Nagy Czirok László: Betyárélet a Kiskunságon
1652 Jókai Mór: Szerelem bolondjai
2191 Salten, Felix: Bambi
2567 Carelli, Gábor: Utam a Metropolitánba
2649 Adamson, Joy: Oroszlánhűség
2741 Laczkó Géza: Királyhágó
3543 Roberts, Kenneth: Északnyugati átjáró
4343 Gudenus János, Szentirmay László: Összetört
címerek – A magyar arisztokrácia sorsa és az
1945 utáni megpróbáltatások
En castellano
S-289 Antología de narrativa breve húngara S. XIX y XX
(seleccionado por E. Makkos)
S-290 Várnagy Tomás (compilador): Filosofía, Política y
Derecho
DVD
DVD- 8 Halálos tavasz (Karády Katalin, Jávor Pál)
DVD- 9 Egy szoknya, egy nadrág (Turay Ida, Latabár Kálmán)
DVD-30 Régimódi történet (Szabó Magda regénye után)
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SECCIÓN EN CASTELLANO

Homenaje a Raoul Wallenberg
a los 100 años de su nacimiento

El 14 de mayo, en organización conjunta
de la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas y la Embajada de Hungría, en
ocasión de la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Dr. János Martonyi, en el salón central de la Sindicatura
General de la Nación se rindió homenaje a
Raoul Wallenberg, héroe sin tumba, a los
100 años de su nacimiento.
Ante una sala llena, donde estaban los
representantes de todas la Instituciones
húngaras en la Argentina, de la Cancillería
argentina, los invitados de la DAIA y 21 embajadores, saludó primero a los concurrentes
el Síndico General de la Nación, Dr. Daniel
Reposo. Luego del saludo en nombre del Director de la Fundación Wallenberg, anfitrión
de la reunión, se escuchó un relato emocionante de uno de los sobrevivientes del
Holocausto, el Arq. Tamás Kertész, nacido
en 1928, salvado a los 16 años, junto con su

Recuerdos del Arq. Tamás Kertész

padre, personalmente por Wallenberg, entre
otros miles de perseguidos. Después habló
el vicepresidente de la DAIA, Sr. Ángel
Schindel, seguido por la embajadora de
Suecia, la Sra. Charlotte Wrangberg, que
destacó la importancia que su país le da
en forma permanente a su diplomático, el
Conde Raoul Wallenberg, que en los tiempos más difíciles de la ocupación alemana
en Hungría fue un héroe para lograr evitar
deportación y muerte a miles de personas.

Se mostró una película de 7 minutos
preparado por el Museo del Terror, de
Budapest, sobre la persecución de ciudadanos húngaros de religión judía a partir
de la ocupación alemana, ocurrida el 19
de marzo de 1944, y su agravamiento a
partir del 15 de octubre, cuando los alemanes detuvieron al almirante Horthy y su
esposa, y empezó el régimen de las “Cruz
gamadas”. La Sra. María Benedek tradujo
y leyó el texto del film hablado en húngaro.
El vicecanciller argentino, Eduardo Fein,
destacó los méritos de Wallenberg, quien,
arriesgando permanentemente su vida, fue
salvador de tantos húngaros. Lamentablemente, a la llegada de las tropas soviéticas,
fue detenido y llevado a Moscú, donde
aparentemente murió en una prisión rusa
en 1947.
El canciller Martonyi, en su alocución
leída en castellano, expresó el pensamiento
del gobierno húngaro actual, por el cual se
pide perdón por las atrocidades cometidas
por ciudadanos húngaros, algunos de ellos
funcionarios estatales en esa época oscura
de la historia, asegurando que la defensa
de los derechos humanos es
fundamental en la
ideología
actual de
su gobier-
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Homenaje a los héroes húngaros
Organizado por la Federación de Entidades Húngaras de la
República Argentina
PROGRAMA
Buenos Aires, 27 de mayo de 2012 - 15 hs.

1. Ingreso de las banderas de ceremonia
y de las delegaciones.
2. Himno Nacional Argentino. Entonado
por el público.
3. Palabras alusivas en español, a cargo
de la Sta. Julia Mihályfy.
4. Poemas “Pido derechos”, de Gyula
Szőnyi y “Llamas del 56”, de Ari Magyar,
recitados en húngaro por Gabriella Kiss,
en nombre del Círculo Juvenil Zrínyi.
5. Palabras alusivas en idioma húngaro, a
cargo del Dr. Nicolás Székásy.
6. Oración en nombre de las Iglesias: en
español por el Rev. David Calvo.
7. Colocación de las ofrendas florales.
8. Himno sículo e Himno Nacional Húngaro, entonados por el público.
9. Salida de las banderas de ceremonia y
de las delegaciones.
Presentación: María Micsinay de Benedek.
Los húngaros de la Madre Paria, así
como los esparcidos por el mundo entero
recuerdan anualmente a los héroes de su
larga historia. Así, hace ya más de medio
siglo, siempre el último domingo del mes
de mayo, la comunidad húngara local
viene rindiendo tributo a sus héroes, a los
combatientes caídos en las grandes guerras y también para honrar a los próceres
que han contribuido al engrandecimiento
de la Nación húngara.
El emotivo homenaje de este año se
realizó el domingo, 27 de mayo, en el Cementerio Alemán de la Chacarita, donde
existe la llamada “Pared de los héroes
húngaros”. En tal ocasión y en el marco
del programa festivo descrito en detalle
en la parte húngara de este periódico, la
alocución en castellano fue pronunciada
por una representante de la joven generación. Publicamos el texto entero, ya
que nos pareció interesante compartir
con los lectores el punto de vista de una
(SKH)
joven activa de nuestro medio.
*
Julia Mihályfy, luego de los saludos
protocolares hacia la Embajada de Hungría, procedió de la siguiente manera:

Palabras finales del embajador
de Hungría, Dr. Pál Varga Koritár

El ministro de RR.EE. de Hungría, János Martonyi,
deposita su corona floral ante el monumento a Wallenberg,
como parte de los actos recordatorios en su homenaje
(agradecemos a la Embajada de Hungría)

-

no. Finalmente y para terminar,
el embajador de Hungría, el Dr.
Pál Varga Koritár, agradeció
a los organizadores y a todos
los presentes, y los invitó a un
excelente ágape ofrecido por su
embajada.
Miklós Székásy

La delegación de la FAAG (Federación de
Asociaciones Argentino-Germanas), junto a
scouts húngaros, al depositar su corona

Fotos Jakab

patria, por la independencia de su nación,
algo que hoy a nosotros ni se nos cruza por
la cabeza que sea posible, una realidad tan
lejana a nosotros y que, sin embargo, no
pasó mucho tiempo atrás.
Desde chica participo pasivamente de
esta conmemoración. Este año, al tocarme
redactar este discurso, por primera vez
repensé la importancia de esta conmemoración y los valores que representa, y me
pregunté: ¿cuál sería la mejor forma de
transmitir estos pensamientos al público
presente?
El sentido es más profundo. No se trata
sólo de venir y hacer acto de presencia,
sino de tomarnos un minuto de la vorágine
de la rutina y reflexionar sobre todo lo que
estas personas dieron de sí, para que hoy
nosotros podamos estar acá.
El homenaje a estos héroes no es sólo
venir hoy y ser participe de este acto,
sino tratar de hacer lo posible para que
la cultura húngara no se apague y pueda
seguir transmitiéndose de generación en
generación.
La cultura húngara, con sus costumbres,
tradiciones e idioma nos complementa y
forma parte de las personas que somos.
¡No privemos a los que nos siguen de
poder tenerlo también! Compartamos
este tesoro.
Nuestra tarea, lejos de ser fácil - aunque
de lejos no tanto como la de estos caídos -,
es la de seguir transmitiendo estos valores
a las próximas generaciones. Que esta llama no se apague es pura y exclusivamente
nuestra responsabilidad. ¡Cuidémosla y
transmitámosla!
Creo que ésta es la mejor forma de perpetuar la vida de estos héroes.”

Conferencia sobre los Premios Nobel húngaros
En el ciclo anual de charlas y conferencias
de la Asociación Literaria y Cultural Húngara en el saloncito del 1er piso del Colegio
San Ladislao, se pudo escuchar el 16 de
junio pdo. una interesantísima presentación
en castellano del Dr. Miklós Székásy sobre
los merecedores
húngaros
del premio
Nobel.
El conferenciante cumplió con
la hazaña Dr. Miklós Székásy, con extenso
de comprimaterial bien presentado
mir en una
hora todo el material posible sobre el tema,
con numerosos datos desconocidos y anécdotas sobre los sabios.
Lamentablemente, no nos ha llegado hasta
el cierre de esta edición un adecuado resumen de lo escuchado y, por ende, no nos es

posible incluirlo en nuestras páginas, como
solemos hacerlo habitualmente. Lo que sí
tenemos es una promesa del Dr. Székásy de
remitir su texto entero a los que se interesen por el mismo. Recibiremos eventuales
requerimientos en la Redacción.
Aprovechamos esta ocasión para felicitar
a las coordinadoras de los programas de este
Círculo literario, a cada cual más interesante, lo que queda demostrado por la asidua
concurrencia a estas simpáticas reuniones,
tradicionalmente seguidas por un té. (SKH)

Al final, el merecido diploma, de manos de las
coordinadoras de los programas del Círculo
literario: Sofía Török e Isabel Redl

Julia Mihályfy, ante la
Pared de los Héroes Húngaros

“Comunidad de Camaradería de ex
Combatientes Húngaros, Orden Vitéz,
Federación de Entidades Húngaras de la
Argentina, Federación de Asociaciones
Argentino-Germanas, señores presidentes
y autoridades de las instituciones húngaras de la Argentina, distinguido público
presente:
Todos los años para esta fecha nos reunimos para conmemorar con profundo
respeto y admiración a todos los soldados
y civiles húngaros que cayeron en batalla
y que dieron su vida por una Hungría libre
e independiente.
Estas personas se convirtieron en héroes
por luchar desinteresadamente por su

Entre el público, Sra. Sofía Török, de la
Asociación Literaria y Cultural Húngara, y
Sr. Gyula Barcsi, Primer Consejero, en representación de la Embajada de Hungría

Delegación del Colegio San Ladislao, frente al
Monumento a los Caídos Alemanes
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Rastreando nuestros orígenes…

– primeros pasos de la prensa húngara en la Argentina –
Nos complacemos en presentar a una
fiel suscriptora del Interior - una de las
mayores entre todos nuestros suscriptores.
Se trata de Esther Guillermina Magyary,
vda. de Saborida. Nació en Buenos Aires
un 22 de abril, vive en Salta y acaba de
cumplir 89 años - ¡y usa Internet y tiene
Facebook! Nos carteamos por e-mail…
Esther y su hermano Guillermo Pablo
estudiaron piano desde pequeños con el
profesor Jenő Kada. Luego, ella continuó
los estudios musicales en el Conservatorio
Nacional de Música. Radicada con su
familia en Salta, ejerció la docencia en
la Escuela Superior de Música de la Provincia de Salta hasta su jubilación. Para
nosotros es emocionante contarla entre
nuestros lectores por lo que significa el
nombre de sus padres en la historia de
nuestra colectividad.
En efecto, Esther es hija de Vilmos
Ferdinánd Magyary (+) y Paula Nyúl
(+). Vilmos fue el fundador del primer
diario húngaro en la Argentina, Magyar
Szó, aparecido en 1924.
Aquí debemos entrar en algunas explicaciones. (*)
*
La prensa húngara en la Argentina, con
sus largas décadas de existencia, siempre
desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de la vida colonial y en su documentación. Al surgir el apellido Magyary, estaremos hablando de los primeros intentos
de esa prensa, que coinciden justamente
con el nombre del primer periódico en
húngaro de la Argentina: Magyar Szó.
Vilmos Ferdinánd Magyary emigró
de Hungría (mejor dicho, de la ciudad de
Temesvár, actual Timisoara, ocupada por
los rumanos después de la firma del Trata-

de los húngaros
residentes en la
Argentina”, y
siempre trató de
cumplir con esa
tarea. En su editorial introductoria, dirigida
a los húngaros
de la Argentina,
dijo de la tarea
de la prensa: “La
prensa es el lazo
que junta y une
a la gente en el
mundo moderno”.
El periódico
servía ese propósito en todos
Nuestra suscriptora radicada en Salta, Esther Guillermina Magyary,
con sus flamantes 89 años, junto a parte de la extensa familia
los campos. Con
este periódico se
do de Trianón), en 1922. En la Argentina inició, junto con la prensa húngara misma,
trabajó primero en el periódico alemán la vida colonial húngara en la Argentina:
local Deutsche La Plata Zeitung, a cuyo la primera función teatral, la vida de las
propietario conocía de Hungría. Magyary asociaciones de antaño - ya desaparecidas
formaba parte de la primera gran ola de la en su mayoría -, las celebraciones coloniainmigración húngara: los años posteriores les, como también los sucesos en Hungría,
a la Iª Guerra Mundial. En esa posguerra, en especial la lucha contra los dictados del
durante la década de 1920, aparecieron Tratado de Trianón - todo ello recibió su
aquí los primeros dos periódicos impor- lugar en el diario.
tantes, de larga vida, en idioma húngaro.
En su función social apoyaba a los reComo dijimos, el primero de ellos fue cién llegados, ayudaba a los desocupados,
Magyar Szó (Palabra Húngara, Primer organizó un consultorio médico gratuito
Diario Húngaro en Sudamérica. Órgano de para los enfermos pobres. El editor Malos húngaros en Sudamérica), cuyo primer gyary fue el que descubrió las tumbas de
número salió a la calle el 18 de mayo de Czetz y Asbóth, generales de 1848. En su
1924. Al principio aparecía tres veces por edición del 25º aniversario, publicó con
semana, luego dos veces, y más tarde, a bastante orgullo que fue en el balcón de la
finales de la década de los 50, una vez por redacción de este periódico donde ondeó
mes. Magyar Szó deseaba ser “el vocero la bandera húngara por primera vez en la
Argentina, el 20 de agosto de 1926, día de
San Esteban, el primer Rey de Hungría.
OBJETIVO DEL HOGAR HÚNGARO SAN ESTEBAN
En lo cultural, este periódico organizó
la primera “Hora húngara” por la radio,
La decisión de llevar a un ser querido vado; cómodos
amén de otras numerosas celebraciones,
a un hogar externo - ya sea por su propia salones de escomo la del aniversario de la muerte de
decisión o la de sus familiares - depende de tar; comedor
Ferenc Liszt, y una al momento de la remúltiples factores. Cualquiera que sea el y un hermoso
cuperación de parte de los territorios del
motivo, ellos se merecen el respeto por toda jardín. Actinorte de Hungría (actual Eslovaquia), en
una vida de entrega y tienen derecho a una vidades que
1938, etc. A lo largo de los años, numerodigna calidad de vida que, al mismo tiempo, mantienen a
sos huéspedes ilustres visitaron el perióles dé tranquilidad a todos los integrantes los habitantes
dico; entre otros el conocido lord inglés
del grupo familiar.
física y menRothermere, amigo de los húngaros.
talmente actiEn las últimas semanas de la IIª Guerra
vos. Atención
Mundial,
en marzo de 1945, cuando la
médica, y un
Argentina también le declaró la guerra a
menú elaboHungría, Magyar Szó fue clausurado tamrado sobre
Cuidados
esmerados
para
la base de
los que lo necesitan
una dieta baA kolónia születésnapjai lanceada y con variedad periódica que,
CUMPLEAÑOS de AGOSTO
además, debe tener en cuenta en forHelyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogama individual las indicaciones médicas.
tóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen rokoTodo esto y mucho más es lo que ofrece
naikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat
el HOGAR HÚNGARO SAN ESTEBAN,
bejelenteni a Szerk. irodában.
ya que brinda atención especializada en el
Labores...
3. Francisco Eduardo Pancho - 4. Alitisz
cuidado de personas mayores, siendo un
Constantino / Benkő Sanyi / Móriczné
lugar que fue especialmente diseñado para
N. Marika - 5. Horváth Éva - 10. Gröber
ellas. Cuenta con las comodidades y, lo más
Diana / Trefánné Erzsébet / 11. Kolb
importante, un personal que, más allá de su
Sofía / Kraftné Falvy Márta (öo) / Mihályfy
capacitación profesional, ofrece un trato
Kinga / 12. Káli Mátyás András / Mitchell
lleno de afecto.
Carolina / Schirl Pál - 13. Fóthy Zsófia
(NO) / Rossignolo María (öo) - 14. Tóth
Se reciben también a personas que requieAndrás - 15. Giménez Betiana / Proasi
ran atención
Esteban - 16. Horogh Adrián / Süllős
de recupeLajos - 17. Berkó Katalin / Kerekes
ración postÁgnes / Tóth Endre / Zombory István operatoria,
18. Zaháné Lomniczy Alexandra - 19. Hoo simplerogh Adalberto (h) - Puricelliné Szabó Éva
mente alo/ Zuruetané Tóth Mónika - 20. Gosztonyi
El principal objetivo del cual hablamos j a m i e n t o
Imre / Lányi András / Szilvássyné Makkos
aquí es poder brindar una mejor calidad p a r a u n a
Erzsi - 21. Rimanóczy Ádám - 23. Gubade vida.
temporada
reffné Hann Gerda - 25. Emődy András
(MO) - 26. Magyar Krisztina / Máthé Judit
¿Qué se requiere para ello? He aquí las mientras su
- 29. Haller Mátyás / Leővey Katalin (USA)
condiciones principales: disponer de un familia per/ 30. Holzmann Éva / Honfi Krisztina
ambiente familiar, ofreciendo atención de manece de Una entusiasta y perseverante
/ Papp Gábor - 31. Filipánics Albert /
excelente nivel, tanto a los que se valen por vacaciones. voluntaria, Cristina Zöldi, en
animada charla con Eva Miskó
Németh Daniel
sí mismos como a los que tienen movilidad
Visítenos
Isten éltesse az ünnepelteinket!
reducida; cómodas y amplias habitaciones y verifíquelo, participe y ¡recomiéndelo!
¡Feliz cumpleaños!
individuales o compartidas, con baño priMartha Balthazár

bién por decreto del gobierno argentino.
La prohibición duró poco: después de un
mes de silencio obligado, al finalizar la
guerra pudo aparecer de nuevo.
El periódico llevó a cabo un serio trabajo misionero en la colonia húngara de la
Argentina. Hasta su desaparición, fue el
vocero y el vínculo de unión de los inmigrantes “húngaros antiguos” (los llegados
entre 1919 y 1930). En la edición del 25º
aniversario, Magyary resume así la tarea
realizada:
“...siempre que tuvimos la oportunidad, estuvimos al servicio de la tarea de
hacerles conocer la Argentina a nuestros
compatriotas y, a los argentinos, los
inmigrantes húngaros; mantuvimos el
contacto con los húngaros dispersos en
el interior del país, a quienes visitábamos de tiempo en tiempo... Cumplimos
nuestra vocación educadora y formadora de la opinión pública. Durante
los años pasados, hemos mantenido la
independencia de Magyar Szó. Hemos
pensado en todo y en todos, menos
en nosotros mismos; en nuestra tarea
altruista tuvimos por objetivo trabajar
por nuestra nación, por los húngaros...”
El periódico desapareció en 1958 (en
su 35º año de vida), a la muerte de su
fundador, redactor y editor.
*
Magyar Szó precedió en unos años al
diario Délamerikai Magyarság, fundado, como es sabido, en 1929, por Rezső
Faragó, director del mismo hasta 1949.
Délamerikai Magyarság fue el único
representante de la prensa húngara en la
Argentina que salió ininterrumpidamente
desde su fundación hasta enero de 2004.,
bajo la “batuta” de sucesivos directores.
Nuestro periódico mensual, Argentínai
Magyar Hírlap, siguió la posta con su
fundación, en marzo de 2005, y es actualmente el único periódico impreso en idioma húngaro en toda la América del Sur.
Con esta sucinta recapitulación de los
hechos, nuestro periódico quiso rendirle
un modesto homenaje a quien fue iniciador de la prensa húngara en la Argentina:
Vilmos Ferdinánd Magyary.
Susana Kesserű de Haynal
(*) Detalles contenidos en el libro de Judith
Kesserű de Némethy Szabadságom lett a börtönöm, que abarca un extenso período de la
historia de la colonia húngara en la Argentina.
Traducción de Péter Kiss.

Atendemos los 2os. y 4.os viernes
del mes, 19 a 21 hs., o a pedido
“Amar la lectura es trocar horas de
hastío por horas de inefable y deliciosa compañía”. John F. Kennedy

¡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
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NOTICIAS DEL CORO HÚNGARO DE
VALENTÍN ALSINA
A fines de marzo pasado
se realizó en el Coro Húngaro la tradicional fiesta de
la Vendimia. Fue una reunión muy concurrida y sobre todo muy alegre y emocionante,
ya que ese día se festejaban los primeros 81
años de nuestra querida Katalina Mohácsi,
quien por muchos años fue secretaria de
actas húngara del Club y, durante toda la
vida, amor incondicional de Pál Szénási.

La festejada Katalina Mohácsi, con su esposo
y Bibiana Turay
(Gentileza Bibiana Turay)

Por supuesto no faltaron elogios, flores,
brindis y - sí, claro está: ¡Los Mariachis,
que estuvieron estupendos, haciendo cantar,
bailar y divertir a toda la concurrencia!
A la hora de los postres, se realizó la
Asamblea anual ordinaria. Se aceptaron
todo tipo de sugerencias y se presentó una
sola lista para la renovación de la Comisión
Directiva saliente. Como era de suponer,
nuestro Pablito seguirá siendo por vigésima
tercera vez presidente del Club de sus amores. Dicho sea de paso, recordemos: hace
unos diez años que viene jurando que es la
última vez que se presenta a elecciones…
He aquí el listado de la nueva CD, “soldados de la cultura húngara en el sur de la
provincia”:

Presidente: Pál Szénási / Vicepresidenta:
Elena Szép de Eigel / Tesorera: Bibiana
Turay / Protesorero: Alejandro Deák
/ Sec.Actas: Erica Szegödi / Sec.Actas
Húngaro: Antonio Papp / Vocales: Jorge
Mátyás, Elena Török, Gabriela Wetzler y
Norberto Abt. Intendente: Ernesto Papp.
Comisión fiscal: Béla Víctor Simon / Vilma Simon y Mátyás Iván.
Dedicamos este resumen a la memoria de
nuestro querido Dr. Luis Várady.
*
Más tarde, el 13 de mayo se realizó el
tradicional almuerzo de los jubilados,
dedicado la memoria de nuestro querido
Ákos Turay.
Aunque menos concurrido, no menos
ameno. No quiero ser redundante en este
tema, pero ¿ha Ud. probado la parrilla de
Alejandro Deák? (sin dudas, ¡el mejor
de todos!). ¿Ha Ud. escuchado cantar a
Ernesto Papp y su esposa? La variedad de
canciones y la pasión en la expresión hacen
que los propios se sumen rápidamente a sus
melodías - y a los extraños sólo nos pertenezca el placer de la admiración... Dicen
que cantar aleja los demonios y que luego
uno se siente mucho mejor. Así que está Ud.
invitado y advertido: simplemente arrímele
a Don Ernesto alguna estrofa o melodía - y
le aseguramos que no se guardará nada de
su inmenso corazón húngaro... Se le suele
llamar “nostalgia”. ¡Bienvenidas sean!
Norberto Abt

Lamentamos que no nos haya llegado a
tiempo el aviso del Almuerzo de Chacinados
(con orquesta), realizado el 24 de junio. Esperamos tener unas líneas de información de
cómo ha transcurrido la simpática reunión,
¡a tiempo como para poder publicarlas en
nuestra próxima edición! Rogamos tengan
siempre en cuenta nuestro cierre de edición,
los días 10 de
cada mes.
Por otra parte, adelantamos
ya que el Club
saludará la primavera el 23
de septiembre
próximo, con un
alegre almuerzo.
¡Felicitamos a
los responsables
por las actividades organizadas
y a organizar!
La gran familia Szénási: Pál acompañado de Jonatan, Robi, Miky,
Alejandra, Ricardo, Solange, y Lucas

(SKH)

(Gentileza Sylvia Leidemann)

EL RINCÓN DE MAUSI
Cena en noche fría...

SOPA DE CALABAZA CON SPÄTZLE DE
HIERBAS MANTECA AL CURRY
Ingredientes
Sopa:

Jugo de calabaza (hervida y
procesada) 1,5 litros (hecho
con 500 gr de calabaza y 1 l
de caldo de verduras)
Crema
200 cc
Sal y pimienta

Puré:

Manteca
Sal, pimienta
Calabaza
Aceite de oliva

1C
1 chica
2C

Spätzle de hierbas:

Huevo
1
Leche
1/3 de taza
Harina
1 taza
Cebollín picado
2C
Perejil picado
2c

Manteca al curry:

Manzana rallada
60 gr
Diente de ajo picado
1
Echalote picado
1
Aceite de oliva
1C
Curry
2c
Paprika
½c
Agua
2C
Manteca pomada
60 gr

Preparación:
Sopa de calabaza

Colocar la calabaza cortada en
cubos en una cacerola junto con
el caldo. Hervir por 30 min., hasta
que se reduzca a 1 litro. Incorporar
la manteca y sazonar con sal y
pimienta.

Puré

Cortar la calabaza al medio y retirar
las semillas. Sazonar el interior y
colocar un poco de aceite de oliva.
Apoyar las dos mitades de la calabaza hacia abajo, sobre una asadera,
con un poco de agua, y llevar a
horno 180°C hasta que quede tierna. Una vez que esté cocida, retirar
la pulpa de la calabaza, hacer un
puré, y mezclar con 1 C de manteca.
Sazonar con sal y pimienta.

Spätzle de hierbas

Mezclar en un bol los huevos y la
leche. Agregarlos a la harina de a
poco, batiendo bien con la mano
para que no se formen grumos.

Agregar el cebollín y el perejil picados, sal y pimienta. Verter la mezcla
en la máquina para hacer spätzle y
cocinar en agua hirviendo con sal.
Los spätzle estarán listos cuando
floten en la superficie. Volcarlos en
una sartén con la manteca y saltear
hasta que tomen un color dorado.

Manteca al curry

Colocar el aceite de oliva en una
sartén. Cocinar a fuego medio, la
manzana rallada, el ajo y el echalote por 7 minutos. Agregar el curry,
paprika y el agua. Cocinar por tres
minutos más. Enfriar y procesar
hasta obtener un puré. Incorporar
la manteca, revolviendo bien para
que quede bien unido. Mantener en
la heladera.

Montaje

Colocar un quenelle de puré de
calabaza en el centro de un plato
hondo. Verter la sopa, y distribuir
algunos spätzle alrededor. Rociar
con la manteca al curry.
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Noticias del Chaco:

ABRAZO A LA SOLIDARIDAD

Esteban Vajda abraza la solidaridad
y ahínco al trabajo en su hogar, formado
por un inmigrante húngaro y una argentina
descendiente de criollos y franceses.
Estudió en esta ciudad y en Buenos Aires
relojería y joyería, profesión que ejerció
hasta hace unos años.
Casado hace casi 50 años con Pabla Elsa
Cabral, docente, tiene un hijo, Alejandro
Esteban, que sigue sus pasos en lo social.
Su padre, junto con otros vecinos añorando sus tierras lejanas, se juntaba a leer
cartas, cantar y recordar su lejana Patria. Es
así como decidieron acercarse a la Sociedad
Húngara. Ellos fueron: Francisco Szabó y
las familias Fábián, Bálint, Tamási, Butta,
Kukujant, Papp, Vékony, Karácsony,
quienes participaban de todos los acontecimientos de la Sociedad.
A partir de la década de los años sesenta, Esteban comenzó a colaborar con las

distintas comisiones. Años después ocupó
cargos también de presidente.
Trabajó incansablemente en lo social,
deportivo, viajes, representaciones, fiestas
de inmigrante.
En los viajes realizados con su familia
a Hungría y Erdély (Transilvania), lleva
muestras de lo que se realiza en esta tierra.
Fue uno de los fundadores del Observatorio
de Villa Ángela, única en la región, y es
su actual presidente. (En las Noticias del
Chaco, nuestro Periódico le ha rendido
debido tributo, en ediciones pasadas. La R.)
Fue socio-fundador de la Asociación de
Apicultores, siendo productor. Participa en
la Comisión pro-templo, Museo Regional,
Hermanos de la Misericordia, Círculo amigos del tango, ex alumno y Comisiones de
padres de colegios.
Siempre está dispuesto a ayudar, junto a
su familia que lo secunda y apoya.
Por todo lo expuesto, con motivo del aniversario de la ciudad
de Villa Ángela, recibió un homenaje de
manos del Intendente,
Domingo Peppo, del
Gobernador, Jorge
Capitanich, y de Susana Simonosky, Presidenta del Consejo,
una resolución y una
placa.
Olga Speciales
Presidenta del
Museo Regional
Villa Ángela Der. a izq.:Gobernador Jorge Capitanich, Intendente Oscar Domingo Peppo,
Chaco
Esteban Vajda “agasajado”, Presidenta del Consejo Susana Simonosky,
esposa Elsa e hijo Alejandro Vajda

NOS ESCRIBEN

He aquí una carta que nos deja bien pensativos. Refleja el trágico destino infligido a innumerables personas por el injusto tratado de “paz”
de Trianón, de 1920, después de la 1ª Guerra Mundial, que despojó al
Reino de Hungría de dos terceras partes de su territorio, y así un tercio de sus
habitantes quedó fuera de sus fronteras, de la noche a la mañana, bajo soberanía
extranjera llena de animosidad. Una de las dolorosas secuelas de ese tratado
fue la emigración forzosa de grandes masas de gente. La carta refleja cómo una
persona, después de décadas, siente la necesidad de volver a entrar en contacto
con sus raíces. ¡Bienvenido sea! (SKH)
“Köszönöm, Kedves Susana!
Tu bienvenida el día en que pasaron el
video, cuando me regalaste un ejemplar del
Argentínai Magyar Hírlap junto con palabras cálidas, me emocionó. En realidad, tú
no sabes que mi primer idioma aprendido
antes que el castellano fue el magyar.
Debo contarte que me crió mi abuela,
Nagy Mária, quien se había negado a
aprender el castellano… Habían pasado por
el duro y traumático peregrinaje desde Bajmok - Szabadka (hoy Serbia, aunque tiene
un “semi-estatus” de Provincia Autónoma),
cuando en los años de Trianón emigraron:
primero, mi abuelo, Tóth József solo, y
después lo siguieron su esposa Mária e
hijos: mi papá, Tóth Jenő, a los 12 años y
tía Tóth Mária, de 9 años.
A la edad de 5 años vuelvo a convivir de
corrido con mis padres, y como mamá es de
ascendencia germana, no hablaba húngaro.
Yo comienzo la escuela primaria, donde me
veo “obligado” a aprender el castellano. Así
es como se me “va durmiendo” el magyar:
no desaparece, sólo “duerme”. ¡Bonito
problema se me presentó para pronunciar

el castellano en la escuela! Hoy día, cuando
hablo en castellano, se notan algunos dejos
del timbre que conservé del húngaro de
antaño (lo que, lejos de avergonzarme a
pesar de las llamadas de atención, ¡siempre
fue un orgullo!)
Hoy, cuando no queda en la familia nadie
con quien hablar el idioma paterno, traído
en la migración forzada, es nuevamente una
abuela: Marika Micsinay de Benedek,
con quien, a mis 63 años, estoy lentamente
“despertando” mi “magyar dormido”.
En el medio de esta historia que parece
más un cuento, hubo diversos avatares complicado de explicar en esta corta misiva
- que arrojaron como resultado el destino
que resultó (en alguna oportunidad podré
escribir sobre ello), pero hoy día mi hermano Jenő y yo estamos tratando, además
de despertar nuestra lengua que supimos
hablar de niños, conectarnos con nuestros
orígenes, nuestra sangre y la cultura de
nuestros antepasados.
Éste es un nuevo eslabón.
Viszontlátásra! Sok szeretettel!
Tóth János”

B O R G E S…

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA

En la pausa de un acto cultural, el novelista Oscar
Hermes Villordo acompañó
a Borges al baño, situado
en un primer piso al que se
llegaba por una empinada
escalera de madera.
Cuando volvían, Villordo notó que Borges
descendía los escalones demasiado rápido
y, temiendo lo peor, le preguntó:
- ¿No deberíamos ir más despacio?
- Pero no soy yo - aclaró Borges -, es
Newton.

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
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2012. AUGUSZTUS ESEMÉNYN APTÁR
Augusztus 2, csütörtök, 20 óra: dr.
Szabó Máté, a magyarországi alapvető
jogok biztosa előadása. Vacsora. Szervez AMISZ. Hungária
Augusztus 4, szombat, 18 óra: Spontán Színpad: „Játék a kastélyban”,
Molnár Ferenc műve alapján. Rendező
Grabner Pisti. Hungária
Augusztus 5, vasárnap, 17 óra:
Spontán Színpad: „Játék a kastélyban”, Molnár Ferenc műve alapján.
Rendező Grabner Pisti. Hungária
Augusztus 6, hétfő, 20 óra: AMISZ Választmányi gyűlés. Evangélikus Egyház
Augusztus 11, szombat, 16 óra:
Irodalmi Kör: Dr. Tomás Várnagy a
kommunista éra politikai humora. Spanyol nyelven. Tea. Szent László Iskola
Augusztus 18-19: Őv. tanulótábor
Augusztus 19, vasárnap, 11 óra: Magyar Istentisztelet. Evangélikus temp.
Augusztus 25, szombat: ZIK őv. vizsga
Augusztus 26, vasárnap, 12 óra:

Szent István Mise. Ünnepi ebéd.
Mindszentynum
Augusztus 26, vasárnap, 18 óra:
4. Irodalmi kávéház. Hungária 1. em.
Augusztus 26, vasárnap, 18 óra:
Ars Hungarica bemutatja F. J. Haydn
“Orlando Paladino” operáját: Víctor
Torres, Carlos Natale, Virginia Correa
Dupuy. Vezényel Leidemann Sylvia,
Teatro Del Globo, M.T. de Alvear 1135,
tel: 4816-3307, jegyek $80 és 150 között júl. 26-tól, csüt-szom. 14-20 óra,
előad. napján 14 órától, vagy Ticketek
5237-7200
Szeptember
Szeptember 2, vasárnap, 18 óra:
Haydn opera, 2. előadás: Sebastián
Sorarrain, Christian Cassaccio, Milagros Seijó
Szeptember 5, szerda, 20 óra: Haydn
opera, 3. előadás
Szeptember 9, vasárnap: Bevándorlók Napja. Megerősítendő!

Figyelmeztetés: A júniusi AMH-ban számoltunk be Martonyi magyar
külügyminiszter látogatásáról a Mindszentynumban. Ekkor került
aláírásra a Mindszentynum és a budapesti Balassi Intézet között
kötött együttműködési megállapodás, amely által előbbi besorakozik
a Társintézmények közé a magyar kultúra külföldön való terjesztésére.
Akit a megállapodás szövege érdekel, kikérheti a Szerkesztőségtől.

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
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)

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

A Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet:

Minden hó 3. vasárnapján, magyar nyelvű szolgálat de. 11 óra
www.lacruzdecristo.com.ar
cvhefty@yahoo.com.ar

Kapható a Hungáriában
a HKK könyvtárban. Ára 30 dollár

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

¡Aprenda idiomas!

Argentínai Magyar Segélyegylet

mariabenedek@arnet.com.ar

Pacífico Rodríguez 6252, Chilavert

húngaro e inglés
María M. de Benedek: 4799-2527
húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry: 4790-7081
susanabenedek@gmail.com

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

HUNGRÍA EN LA RADIO:
Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones
Viajes Personales
Turismo Joven

www.furlong-fox.com.ar

Domingos 10.30 hs.:

HRG Argentina

www.hrgworldwide.com

SUSANA SEBESS

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

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

La Santa Corona,
símbolo de la soberanía

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

A „MINDSZENTYNUM KULTÚRHÁZ” állandó naptára:

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

CALENDARIO AGOSTO 2012

ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 10
Jueves, 2 de agosto, 20 hs.: Charla en
Misa San Esteban. Almuerzo. Mindhúngaro Dr. Máté Szabó, Comisionado
szentynum
de derechos fundamentales, Hungría.
Domingo, 26 de agosto, 18 hs.: 4° Café
Cena. Organiza FEHRA. Hungária
Literario. En húngaro. Hungária, 1º p.
Sábado, 4 de agosto, 18 hs.: ComeDomingo, 26 de agosto, 18 hs.:
dia en idioma húngaro, subtitulado en
Concierto Ars Hungarica. Ópera F.
castellano Hungária
J. Haydn: “Orlando Paladino”. Víctor
Domingo, 5 de agosto, 17 hs.: CoTorres, Carlos Natale, Virginia Correa
media en idioma húngaro. Hungária
Dupuy. Directora Sylvia Leidemann.
Lunes, 6 de agosto, 20 hs.: Reunión
Teatro Del Globo, M.T. de Alvear 1135,
del Consejo Directivo de la FEHRA.
tel: 4816-3307. Entradas entre $80 y
Iglesia Luterana
150, a partir del 26 de julio, jue-sáb.
Sábado, 11 de agosto, 16 hs.: Cír14-20 hs., día función dde. 14 hs., o
culo Literario. Dr. Tomás Várnagy:
Ticketek 5237-7200
Caricaturas políticas y comunismo
Septiembre
(en cast.). Té. Colegio San Ladislao
Domingo, 2 de septiembre, 18 hs.:
18-19 de agosto: Campamento de
2ª función ópera de Haydn. Sebastián
adiestramiento para guías de patrulla
Sorarrain, Christian Cassaccio, MilaDomingo, 19 de agosto, 11 hs.:
gros Seijó
Culto en húngaro. Iglesia Luterana
Miércoles, 5 de septiembre, 20 hs.:
Sábado, 25 de agosto: Examen para
3ª función ópera de Haydn
guías scout. Círculo Juvenil Zrínyi
Domingo, 9 de septiembre: “Día del
Domingo, 26 de agosto, 12 hs.:
Inmigrante”. ¡A confirmar!

El 20 de Agosto, los húngaros del mundo
entero recuerdan a su primer rey, San
Esteban, cuyo reinado duró 41 años
(997-1038). Recibió la corona del Papa
Silvestre II, con la que fue coronado en el
año 1000 “Rey apostólico”. Así emprendió
la evangelización del pueblo húngaro,
siguiendo el cristianismo occidental. Fue
canonizado en 1083.

Konyhaviccek…
- Mit parancsol a kedves vendég?
- Teknősbéka levesük van?
- Uraságod evett már valaha teknősbéka levest?
- Még sosem.
- Akkor van.
- Főúr, van panaszkönyvük?
- Nincs, ez étterem, nem könyvtár!
„Az idő pénz” - gondolta a pincér.
És hozzáadta a számlához a dátumot.

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 templomban, Amenábar 1767. A továbbiakat illetőleg figyeljük a havi
Eseménynaptárt.
www.mindszentynum.org

JULIO-AGOSTO 2012

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

Sábados 12.30 a 13 hs.:

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

PLAYLAND PARK

Centro de entretenimiento
familiar - cumpleaños
Arribeños y Monroe - Capital
(Superm. Norte 1° P.) 4511-2087
La mayoría de las
enfermedades tumorales
pueden ser prevenidas.

En su gran mayoría,
¡son también curables!
www.celladam-cellut.org
cellut@gmail.com
+36 30 8148331 +36 30 8148307

SZENT ISTVÁN OTTHON

hogarhungaro@hotmail.com

Tel: 4729-8092

Átmeneti lábadozásra vagy hosszabb időre hívja otthonába
honfitársait. Magyaroknak mindig tartunk fenn helyet!

HUNGÁRIA

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

Presidente: Esteban Zombory

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

Secretaría: Elisabeth Bernáth (Pintyő)  4711-0144
hungariabuenosaires@gmail.com
Martes a viernes 18 a 21 hs. Sábados 15 a 20 hs.

Restaurante CLUB HUNGÁRIA
Pasaje Juncal 4250, Olivos

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

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

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

E-mail: contacto@turul.com.ar

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

Para suscripciones y publicidades infórmese en ▼

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

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

