ovat
r
i
g
Ifjúsá
L. Monteverde 4251
(1636) Olivos
Bs. Aires - Argentina

PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA
CON SECCIÓN EN CASTELLANO

Prof. Dr. Jobbágyi Gábor (*):

VII. évf. 91. sz.

2012. OKTÓBER

(LXXXII. évf. 15.897. sz.)

Rőczey J. János (Genf):

EGY KIS ÍZELÍTŐ EGYES ORSZÁGOK ALKOTMÁNYAIBÓL

Fekete-fehér tények az EU-ból a magyar alkotmány miatt aggódó
balliberális politikusoknak és az ő holdudvaruknak

A nemzeti alkotmányok - mint a szuverenitás körébe tartozó alaptörvények - rendkívüli változatosságot, sokszínűséget mutatnak. Tiszteletteljes
kérdésem ezután a balliberális oldal képviselőihez, akik fáradhatatlanul
ingáznak a nyugat-európai fővárosok között rossz hírünket keltve: Kizárandók-e mindezen országok az Európai Unióból feudális örökségük és
önkényuralmi vonásaik alapján?

Trócsányi László és Badó Attila szerkesztésében, a KJK-Kerszöv kiadásában
2005-ben megjelent hazánkban a Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban
című vaskos kötet, amely tartalmazza az
EU összes tagállamának alkotmányát.
Mivel az új magyar alkotmány miatt
teljes a kétségbeesés és az aggodalom
balliberális oldalon, bővebb magyarázat helyett szó szerint idéznék néhány
szakaszt az Európai Unió tagállamainak
alkotmányából, néhány preambulumról
és érdekesebb részből.
1. Ciprus (1960)
(7) a) „A férjezett nő férje közösségéhez tartozik. b) A huszonötödik életévet
be nem töltött, nem házas fiú- és leánygyermekek apjuk, vagy, amennyiben
apjuk ismeretlen, és örökbefogadásra
nem került sor, anyjuk közösségéhez
tartoznak.”
2. Cseh Köztársaság (1992)
Preambulum: „...hűen a Cseh Korona
Országai ősi államiság és a csehszlovák
államiság valamennyi jó hagyományához…”
II. fejezet 6. cikk (1) „Mindenkinek
joga van az élethez. Az emberi élet a
születés előtt védelmet élvez.”
3. Egyesült Királyság
Anglia jellemzője, hogy a mai napig
nem alkotott „modern” alkotmányt, hanem az „alkotmányos rendet” „sarkalatos törvények” biztosítják. Ezek közül az első, a mai napig hatályban lévő
Magna Charta (1215).
„Mi János, Isten kegyelméből Anglia királya, Írország ura, Normandia, és
Aquitánia hercege, Anjou grófja üdvözletünket küldjük az érsekeknek, a püspököknek, az apátoknak, a grófoknak,
a báróknak, a bíráknak, az erdészeknek, a sheriffeknek, az elöljáróknak,
a tisztségviselőknek, továbbá minden
tisztviselőnknek és hívünknek. Tudjátok meg, hogy Isten sugallatára, a Mi,
valamint elődeink és utódaink lelkének
üdvösségéért, Isten dicsőségére, a Szent
Egyház felemelése és királyságunk jobb
berendezése végett tiszteletreméltó
atyáink;… (1) ELSŐKÉNT ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL KINYILVÁNÍTJUK, és
a jelen Chartával örök időkre megerősítjük Magunk és utódaink számára, hogy
az Angol Egyház szabad, jogait és szabadságait teljes egészükben, korlátlanul
birtokolja.”
4. Görögország (1975)
3 cikk (1) „Görögországban az uralkodó vallás: Krisztus kelet-ortodox egyházának vallása. Elismerve fejének a mi
Urunk, Jézus Krisztust, Görögország
ortodox egyháza elválaszthatatlanul
egyesül hittételeiben a konstantinápolyi
Nagy Egyházzal és Krisztusnak minden
más azonos hitvallású egyházával, meg-

tal

tartva tántoríthatatlanul a szent apostoli,
valamint a zsinatok által felállított kánonokat és a szent hagyományokat.”
21. cikk (1), (2), (5) „A család mint
a nemzet fenntartásának és haladásának
alapja, valamint a házasság, az anyaság
és a gyermekek az állam védelme alatt
állnak.” „A sokgyermekes családok, a
háború vagy békeidő sérültjei, a háborús
áldozatok, a háborúban elesettek árvái
és özvegyei, valamint a gyógyíthatatlan
testi és szellemi betegségben szenvedők
az állam különleges gondoskodására jogosultak.” „A népesedési politika megtervezése és alkalmazása, valamint az
ezekhez szükséges intézkedések megtétele az állam kötelezettsége.”
5. Írország (1937)
Preambulum: „A legszentebb Szentháromság Isten nevében, akié minden
hatalom, és akitől mint végzetünktől,
mind az emberek, mind az államok tevékenysége ered, mi, Írország népe, alázatosan elismerve kötelezettségeinket a
mi Urunk, Jézus Krisztus felé, aki átsegítette atyáinkat évszázados megpróbáltatásainkon, hálásan emlékezve hősies
és lankadatlan küzdelmükre, hogy vis�szanyerjék Nemzetünk jogos függetlenségét…”
40. cikk (3) „Az állam elismeri a meg
nem születettek élethez való jogát, figyelembe véve az anya egyenlő élethez
való jogát; ezt a jogot törvényeiben elismeri, és a lehetőségekhez mérten védi
és érvényesíti.”
41. cikk (1), (2)1, 2, (3)1 „Az állam
elismeri a családot mint a társadalom
természetes, elsődleges és alapvető közösségét, és mint elidegeníthetetlen és
sérthetetlen jogokkal rendelkező erkölcsi intézményt, amely a pozitív jognál
előbbvaló és felsőbbrendű.” „Így különösen az állam elismeri, hogy a nők az
otthonteremtésben betöltött szerepükkel
olyan támogatást adnak az államnak,
amely nélkül a közjó nem érhető el.”
„Ebből kifolyólag az állam biztosítani
törekszik, hogy az anyák gazdasági okból kifolyólag ne kényszerüljenek munkába állni, elhanyagolva otthoni feladataikat.” „Az állam különös gondot fordít
a házasság intézményére, amelyen a
család alapszik, és azt védi minden támadással szemben.”
44. cikk (1) „Az állam elismeri, hogy
a mindenható Istent illeti a hódolat.
Tiszteletben tartja az Ő nevét, és tiszteli
és értékeli a vallást.”
6. A Lengyel Köztársaság (1992)
Preambulum: „Mi, a Lengyel Nemzet
- a Köztársaság valamennyi állampolgára, hálás szívvel őseinknek; munkájukért, a függetlenség eléréséért nagy áldozatokkal folyatatott küzdelmükért, a
Folyt. a 2. oldalon

Elmélkedés a Forradalomról
- naplójegyzetek alapján (kivonat) -

„A magyar nép forradalmával új fejezet kezdődött az emberiség
történelmében. A magyar forradalom talán nem kisebb
jelentőségű, mint a Nagy Francia Forradalom!”
Milovan Djilas, 1959.

A forradalom elemzői abban feltétlen
megegyeznek, hogy
nem volt központi
irányítás. Tehát spontán lett volna? Nem.
Nem volt spontán.
Nem lelkesültségünk
teremtett csodát. Ez
hamis,
romantikus
elképzelés. Ez annyi
lenne, mint vakon
hinni a sorsban - a csodában.
Hát akkor? Történelmi véletlen?
A szükség követelt! Tudtuk, együttműködés nélkül elveszünk. De egy csapásra
eltűnt a tekintély, köddé vált a hatalom. A
hatalmi struktúra elpárolgott.
A veszélyben a legtöbb ember józanabbul, ésszerűbben viselkedik, mint általában. S az embereknek, akkor és ott,
a veszély és a fenyegető körülmények
következtében rendkívül gyorsan kellett
cselekedniük.
Csak egy példát említek. Míg 1945ben az ostrom idején (ami Budán több
mint másfél hónapig tartott) Budapest
lakosságának a háborús évek ellenére
volt annyi élelme, hogy folyamatos
élelmiszerszállítás nélkül kibírta az ostromot, a hatéves Rákosi-korszak alatt a
lakosság nem tudott élelmiszert tárolni,
s a háztartásokban egy-két napra volt
csak elegendő élelem. A kommunista
diktatúra jogtalanul behatolt a lakások
éléskamráiba, s akinek 5 kiló lisztje volt,
vagy megítélésük szerint túl nagy bödön
zsírja, azt elkobozta. Élelmiszerüzletek
kirakatába elrettentésképpen kitétette a
megszégyenített családok nevét és címét
az elkobzott zsírosbödön és kis liszteszsák elé: „Áruhalmozók!”

- 1956 októberében a lakosságot éhínség fenyegette. Többek között ezért is
küldött a magyar falu élelmiszerekkel
megrakott teherautókat „ajándékként a
harcoló Budapestnek”. De maga a budapesti lakosság sem maradt tétlenül.
- Abban a házban, ahol laktam a közösséggé formálódott lakosok az utcában lévő állami élelmiszerüzletet, a KÖZÉRT-et felnyitották, hogy az üzletből
és a raktáron lévőből mindenki igényei
szerint vehessen. A megbízott szervezők mindent gondosan könyveltek. Aláírásával pedig vállalta mindenki az áru
majdani kifizetését. Ez is példa a gyors
szervezésre.
- Hirtelen mindenütt közösségek szerveződtek. Legfőképpen a munkahe-

lyeken, mert tudták, hogy munkájukra,
szolgáltatásaikra a lakosságnak szüksége
van. Nem akart senki tétlenül maradni.
Sztrájkra akkor senki sem gondolt.
- Mindenütt vezetőket választottak, s
rendszerint titkosan. Lehet, hogy később
kiderült, nem a legalkalmasabbat - de ez
nem is fontos.
- Közösségek jöttek létre. Autonóm
közösségek. S ez a fontos. Az a fontos,
hogy szabad közösségek százai, ezrei
születtek, órákon, napokon belül, Budapesten s az egész ország területén. S
ezekben a csoportokban, közösségekben
a többség lett az úr. A kinevezett „elvtársak” meg sem mertek mukkanni. Sokan
be sem merészkedtek. Vagy ott voltak továbbra is, de hallgattak - féltek. Egyszerre nyilvánvalóvá vált, hogy kisebbségben vannak. Miként általában a szemét
emberek. S a „szemét” mindig „kisebbségben” van, az emberek körében is!
- A többség megkövetelte azt is, hogyan kell viselkedni, és mivel áttekinthető kis közösségek voltak, elvárhatták
azt is, hiszen ellenőrizni tudták, hogy
közösségük tagjai a forradalomhoz méltó módon, becsületesen viselkedjenek.
Még az utcán is kötelező lett ez a magatartás. Így született meg 1956 híres
szállóigéje:„Őrizzük meg a forradalom
tisztaságát!”
Volt középiskolai osztálytársam mesélte, hogy meggondolatlanul benyúlt
egy betört kirakatú trafik ablakán s kivett
onnan egy doboz cigarettát. A járókelők
észrevették. Utána eredtek... „Az életemért futottam” - mesélte később, még
mindig riadtan, mintha akkor történt
volna... 
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2. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Miután az örmény közösség több száz tagja tüntetett a Buenos Aires-i magyar külképviselet épülete előtt és hivatalos memorandumot nyújtott át Varga Koritár Pál nagykövetnek,
minket is közelről érint az alábbi hírközlés, tekintve, hogy évtizedek óta kölcsönösen őszinte,
barátságos és gazdag viszony létezik a helybeli magyar és az örmény kolóniák között. (l. további részletek 5.o. és SP 1.o.) Különböző forrásokból merített összegezést állítottunk össze,
hogy Olvasóink tiszta képet kapjanak a konfliktus hátteréről. Szerk.
- Martonyi János magyar külügyminiszter hivatalosan közölte örmény kollégájával, Eduard Nalbandiannal, hogy Ramil Sahib Safarov átadása Azerbajdzsánnak 2012. augusztus 31-én nem Örményország ellen
irányult, és semmiképpen sem tekinthető az örmény
nép megsértésének. Az örmény katonatársa 2004-es
budapesti meggyilkolásáért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt azeri katonatiszt átadása hazájának, büntetése hátralévő idejének letöltése érdekében, megfelelt
az érvényes nemzetközi jogi normáknak és összhangban állt a Magyarország által hasonló esetekben általánosan követett gyakorlattal. Ramil Sahib Safarov azeri katonatisztet hazájában elnöki kegyelemmel azonnal
szabadlábra helyezték. Szerzs Szargszján örmény elnök aznap bejelentette: országa felfüggeszti a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal. Martonyi János
szerint ez súlyos és beláthatatlan következményekkel
járó döntés, és a magyar közvéleményt is meglepte,
„mert népeinket hagyományos, évszázadokra visszatekintő baráti szálak fűzik össze”, hiszen Magyarország
a középkor óta kínált menedéket örmény letelepülőknek, akik gyakran a magyar nemzet megbecsült és nagy
tiszteletnek örvendő tagjaivá váltak: „Elegendő csupán
az aradi vértanúk emlékét felidézni, akik között többen
örmény gyökerekkel büszkélkedhettek”. Az elmúlt néhány évben a Magyarország és az Örmény Köztársaság
közötti kapcsolatok „örömteli erősödésnek” indultak.
2011 májusában a Magyar Országgyűlés elnöke Jerevánban járt, és „nagy várakozással tekintettünk az Örmény Nemzetgyűlés elnökének ez év szeptemberében
tervezett látogatása elé. Országaink boldogulását a legjobban az szolgálná, ha a magyar és az örmény népet
immár ezer éve összekötő keresztény értékek alapján,
közösen keresnénk azt az utat, amely visszavezet a Magyarország és az Örmény Köztársaság közötti baráti
kapcsolatok további erősítéséhez.” (MTI, Külügyminisztérium)
- A Külügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium együttes közleménye: „Magyarország a 2004. február 19-e óta fogva tartott, Gurgen
Margaryan örmény állampolgár megöléséért életfogytig tartó szabadságvesztés börtönbüntetésre ítélt Ramil
Sahib Safarov azerbajdzsáni állampolgár Azerbajdzsán
részére történt átadásakor az elítélt személyek átszállításáról szóló 1983-as strasbourgi Európai Egyezmény
alapján járt el.” (Kormany.hu)

Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik;
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Szoborcsoport rész (Amarillo, Texas)

A reformáció emléknapját az október 28-i magyar
Istentisztelet keretén belül vezeti le Nt. Écsi Gyöngyi
az Evangélikus Egyházban. Mindenkit szeretettel vár
a gyülekezet, felekezeti különbségek nélkül!
EGY KIS ÍZELÍTŐ ...

nemzet keresztény hagyományaiban és
egyetemes emberi értékekben megnyilvánuló kulturális gyökereinkért, érezve
a kötelezettséget, hogy ezeréves örökségünk mindezen értékeit a jövő generációkra hagyományozzuk, ismerve felelősségünket Isten és saját lelkiismeretünk előtt…”
18. cikk „A házasság mint a férfi és a
nő egysége, a család, az anyaság és az
apaság a Lengyel Köztársaság védelmét
és gondoskodását élvezi.”
7. Litvánia (1992)
Preambulum: „A litván nemzet, amely
- megalapította a litván államot sok évszázaddal ezelőtt - évszázadokon át
védte szabadságát és függetlenségét,
megőrizte szellemét, nyelvét, írását és
szokásait, képviseli a nemzet és min-

- Orbán Viktor miniszterelnök újságírói kérdésre
válaszolva azt mondta, Magyarország eddig is a nemzetközi jogi eljárásrendet követte az azeri kiadatási ügyben, ezután is ezt teszi, és nem tulajdonít különösebb
jelentőséget az ennek nyomán kialakult vitának (MNO)
- Több százan tüntettek szeptember 1-jén Jerevánban
a külügyminisztérium épülete és Magyarország tiszteletbeli konzuljának irodája előtt. Azért tiltakoztak, mert
a magyar hatóságok kiadták Azerbajdzsánnak a gyilkosság miatt jogerősen életfogytig tartó börtönbüntetésre
ítélt Ramil Safarov azeri katonatisztet, akit hazatérve
azonnal kegyelemben részesített az elnök.
- Az Egyesült Államokat rendkívül nyugtalanítja az
a hír, hogy elnöki kegyelemben részesült a magyarországi elítélése után Azerbajdzsánnak kiadott Ramil
Sahib Safarov. Az amerikai külügyminisztérium leszögezi: elítélnek minden olyan intézkedést, amely szítja
a térségben a politikai feszültséget. Az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács így fogalmazott: „Obama elnököt
mélységes aggodalommal töltötte el a mai bejelentés,
miszerint Azerbajdzsán elnöke megkegyelmezett Ramil Safarovnak”. (Index)
- Hivatalos garanciát jelentett az azeriektől kapott levél, közölte a KIM: „Azerbajdzsán igazságügyi minisztériuma korábban arról tájékoztatta a magyar szaktárcát,
hogy nem alakítja át az örmény katonatársát meggyilkoló Ramil Sahib Safarov ítéletét, hanem annak végrehajtását közvetlenül folytatja; a hivatalos azeri levél
tartalma pedig alapos garanciának volt tekinthető”.
- A JOBBIK támogatásáról biztosította Azerbajdzsánnak azt a törekvését, hogy - a nemzetközi döntéseknek
megfelelően - visszaszerezze szuverenitását az ország
azon része felett, amelyet az örmény hadsereg tart megszállás alatt. Az 1992-es örmény támadás mintegy húszezernyi halálos áldozatát ez ugyan nem támasztja fel, de
lehetővé tenné közel egymillió azerbajdzsáni menekült
visszatérését otthonába, szülőföldjére.
- A népirtások feltárásáért küzdő Arbeitsgruppe Anerkennung - Gegen Genozid, für Völkerverständigung e.V.
(Elismerés munkacsoport - Egyesület a népirtás ellen és
a népek közötti megértésért) elnevezésű civil szervezet
az azeri kiadatási üggyel összefüggésben állásfoglalást
kért a német külügyminisztériumtól. Thorsten Hutter,
a tárca közép-európai osztályának vezetője írásbeli válaszában kifejtette: a német kormány „nagyon aggódik”
Ilham Aliyev azeri elnök döntése miatt, amellyel Ramil Safarovot kegyelemben részesítette és kitüntette.
A döntés „lehetséges hatásai aggodalomra adnak okot”
- emelte ki Hutter szeptember 7-én kelt levelében. A
német külügyminisztérium állásfoglalása: A német kormány szerint a magyar kormány jóhiszeműen járt el az
örmény katonatársa 2004-es budapesti meggyilkolásáért
életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Ramil Safarov
azeri katonatiszt kiadatása ügyében. Az azeri kormány
„megszegte a két ország megállapodását”. Az azeri kormány a kiadatás előtt „biztosította a magyar felet”, hogy
az elítélt katonatiszt letölti börtönbüntetése hátralévő
részét. Hozzátette: a német kormány „nem kételkedik a
magyar kormány 2012. szeptember 6-án Bécsben, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
Állandó Tanácsában tett nyilatkozatában, amely szerint
az azerbajdzsáni bűnelkövető kiadatását jóhiszeműen,
az azerbajdzsáni kormány írásos diplomáciai biztosítékai alapján, az elítélt személyek kiadatásáról szóló strasbourgi egyezmény keretében hajtotta végre”.
Folyt. az 1. oldalról

den ember veleszületett jogát arra, hogy
szabadon éljen és tevékenykedjen atyái
és ősatyái földjén, a független litván államban…”
38. cikk (1), (2), (3) „A család a társadalom és az állam alapegysége.” „A
család, az anya, az apa és a gyermek az
állam védelme és gondoskodása alatt
áll.” „A házasság a férfi és a nő szabad
döntésével jön létre.”
8. Málta (1964)
2. cikk (1), (2), (3) „Málta vallása az
apostoli római katolikus vallás.” „Az
Apostoli Római Katolikus Egyház szervei jogosultak és kötelesek a jó és rossz
tanítására.” „Az apostoli római katolikus vallás tanítása a kötelező oktatás
részeként minden állami iskolában biztosított.”

2012. Október

Köszöntjük
Dr. Nagy Balázst,
az Argentínába
kiküldött új konzult!
1977-ben születettem Dunaújvárosban, egy Duna-parti községben,
Ercsiben nőttem fel. 2001-ben szereztem diplomát az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán.
2002 februárjától dolgozom a Külügyminisztériumban. Ugyanebben az évben Santiagóban a Chilei Diplomáciai Akadémián vettem részt szakmai továbbképzésen. Első külszolgálatom során Mexikóban,
majd Venezuelában dolgoztam konzulként. Mindkét
országban munkám nagy részét a helyi magyarság
ügyeinek intézése tette ki, így azon túl, hogy megismerhettem két rendkívül érdekes és sokszínű országot, bepillantást nyerhettem a fogadó országban élő
magyar közösség életébe. Mostani kihelyezésem előtt
a Külügyminisztérium Amerikai Főosztályán dolgoztam, több más ország mellett Argentína és az argentin-magyar kapcsolatok tartoztak hozzám.
Argentínába is konzulként érkezem. Latin-Amerika
egyik legnépesebb és legsokszínűbb magyar kolóniája
ügyeinek intézése szép feladat és izgalmas szakmai
kihívás, amelynek igyekszem legjobb tudásom szerint
eleget tenni. Munkám során a helyi magyarság számos
tagjával hivatalból is kapcsolatba kerülök, de remélem, hogy a konzulátus falain kívül is sikerül jó kapcsolatokat kialakítani a kolóniával és szervezeteivel.
Buenos Aires-i külszolgálatomra elkísért családom
is. Feleségem, Surman Kati irodavezető, jelenleg otthon van gyermekeinkkel. András fiunk három, Júlia
lányunk másfél éves. Harmadik gyermekünk születését február végére várjuk.
Szabadidőmben legszívesebben olvasok vagy zenét
hallgatok. Komoly lemezgyűjtő vagyok hard rockheavy metal műfajban, remélem, sok érdekes argentin
és más latin-amerikai csemegével sikerül bővítenem
gyűjteményemet.
Isten hozta a kedves családot - velük együtt várjuk
az új kis „argentin” konzulbébit!

A Székely Mikó Kollégium
Erdély minden részéről nagyjából 25.000 magyar
ember ment el szeptember 1-jén Sepsiszentgyörgyre
Az igazság napi összefogás elnevezésű demonstrációra, hogy a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása és a restitúciós bizottság magyar tagjainak
bebörtönzése ellen tiltakozzon. A résztvevők közfelkiáltással elfogadtak egy kiáltványt is, amelyben az
egyházi vagyon maradéktalan visszaszolgáltatását és
a visszaállamosítási kísérletek beszüntetését követelték a román hatóságoktól.
A kiáltvány felhívja a figyelmet arra, hogy ez a
döntés veszélyes precedenst teremt, és oda vezethet,
hogy leáll a restitúció, több ezer államosított egyházi
ingatlan nem kerül vissza jogos tulajdonosához, és a
már visszaszolgáltatott épületek is veszélybe kerülnek.
A sepsiszentgyörgyi tüntetésen valamennyi erdélyi magyar történelmi egyház elöljárója felszólalt, és
beszédükben az elődök által hátrahagyott örökség
melletti kiállás és a nemzeti összefogás fontosságát
hangoztatták. Példaértékű összefogás született tehát
egy nemes és igaz ügy mellett!

4. cikk „Málta nemzeti himnusza a
“L-Innu Malti”, melynek kezdő sora
“Lil din l-art helwa l-Omm li tatna isimha”. (Istenem, ahogy még nem vigyáztál
senkire - a szerző.)
9. Németország (1949)
Preambulum: „Isten és ember előtti
felelőssége tudatában, attól az akarattól
áthatva, hogy mint az egyesült Európa
egyenjogú tagja a világbékét szolgálja,
a német nép alkotmányozó hatalmánál
fogva meghatározza alaptörvényét.”
10. Olaszország (1947)
I. fejezet 21. cikk (6) „A közerkölc�csel ellentétes sajtóközlemény, előadás
vagy nyilvánosságra hozatal bármilyen
formája tilos.”
11. Szlovákia (1992)
Preambulum: „Mi, a szlovák nemzet,
emlékezve elődeink politikai és kultu-

rális hagyatékára, a nemzeti létért és az
önálló államiságért folytatott harcok évszázados tapasztalataira, Cirill és Metód
szellemi hagyatékának és a Nagymorva
Birodalom történelmi örökségének értelmében…”
15. cikk (1) „Mindenkinek joga van az
élethez. Az emberi élet már a megszületés előtt védelmet érdemel.”
41. cikk (1), (2) „A házasság, az anyaság és apaság, valamint a család a törvény védelme alatt áll. A gyermekek és
fiatalkorúak különleges védelme biztosított.” „A várandós nőknek különleges
gondoskodást, a munkajogi viszonyokban védelmet és megfelelő munkafeltételeket kell biztosítani.” 
(*) tanszékvezető egyetemi tanár - Köszönet Vass
Gyöngyi http://internetfigyelo.wordpress.com/
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Saáry Éva (Lugano):

Túrmezei Erzsébet:

ÉLETMENTŐK AZ 1956-OS
FORRADALOMBAN
Dr. Prágay Dezső tragikus története (öregségére, teljesen elzárva, rabként
tartják egy müncheni öregotthonban)
idézte föl bennem ismét az 1956-os csodálatos budapesti napokat, és késztetett
arra, hogy kézbe vegyem Balás Piri
László Emberek fehérben című, 1993ban megjelent, régóta polcomon porosodó könyvét.
Megrendítő dokumentum! Nem a harcolókkal, hanem azokkal az orvosokkal,
ápolónőkkel foglalkozik, akik önzetlenül, hovatartozásra való tekintet nélkül
(lehettek azok magyar felkelők, orosz
katonák, sőt néha ávósok is) mentették a
forradalom idején, de egy ideig még utána is, az emberi életeket, gyakran saját
biztonságukat, épségüket is feláldozva.
Nem egy szenvedett közülük hősi halált
vagy maradt egész életére nyomorék.

Névtelen önkéntesek...

A legdöbbenetesebb azonban az, hogy
a megtorlást ezek az önfeláldozó emberek sem kerülték el. Kádárék, „ellenforradalmároknak “ bélyegezve, bíróság elé
állították őket. Egyesek hosszú börtönéveket kaptak, de némelyiket - például a
szigorló orvos Tóth Ilonkát - ki is végezték. Azok jártak jól, akik az utolsó
pillanatban Nyugatra tudtak menekülni.
Balás Piri László könyve visszaemlékezéseket, interjúkat tartalmaz, és ezért
igen fontos (bár a teljességet elérni természetesen nem tudó) dokumentum.
Részletekre nem térhetek ki, de fel kell
sorolnom a szereplő neveket: Dr. Somogyi János, Puskás Sándor, Constantin
Miklós, Dr. Prágay Dezső, Dr. Lehőcz
Vera, Dr. Felkay Tamás, Dr. Zalay László, Dr. Radó György, Hegedűs László,
Péch Géza, Dr. Lambrechts Miklós, Dr.
Palatkás Béla, Kondor Endre, Magyar
Katalin, Dr. Baksa József, Dr. Petrányi
Győző, Dr. Hősz Dezső, Koren Endréné.
A Sors (vagy a Jóisten) nagyrészt megjutalmazta, igazolta ezeket a minden
szempontból kiváló embereket. Az életben maradottak idővel fontos pozíciókba
kerültek - Nyugaton, de Magyarországon
is. Sokból lett köztiszteletben álló tudós,
vezető főorvos.
Sok szó esik a könyvben a magyar és
a nemzetközi Vöröskereszt szerepéről.
A Kádár rendszerben ez is inkább elmarasztalást kapott, nem dicséretet. A nagylelkű segélyek küldését „propagandahadjáratnak” nevezték, sőt nem átallottak
kémkedést, fegyverszállítást, „Horthy
katonatisztek” becsempészését ráfogni.
Gyakori említés történik a magyar vidéknek a fővárossal szemben megnyilvánuló szolidaritásáról. Kocsiszámra
hozták fel a parasztok az ajándék-élelmiszert.
S végül talán arról sem szabad megfeledkezni, hogy az orosz katonák közül
sem volt mindenki ellenséges (legalábbis az első szakaszban, amikor már régen
hazánkban tartózkodó egységek jöttek
Pestre). Az első habozás után, sokan
közülük megértették, hogy az általuk is
gyűlölt szovjetrendszer megdöntési kísérletéről van szó. Több mártír került ki
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az ő soraikból is (Gosztonyi Péter hos�szú tanulmányt szentelt nekik).

ÉDESANYÁMNAK

Édesanyám, ma anyák napja van.
A szívem csupa hála és öröm.
Elibed állok s kis gyermekszavakban
Jóságod köszönöm.
A kezedet, mert simogatott,
Járni tanított a föld útjain
S a mennyországén: imára kulcsolva
Erőtlen ujjaim.

A csókot, a feddést, biztatást, mosolyt,
Édes szavadat, áldott szívedet…
Ó, elsorolni, mit is köszönök,
Tudom, hogy nem lehet.

Tudom, hogy megköszönni sem lehet,
S annyi virágot a föld idelenn,
Amennyit én utadra hintenék,
Tudom, hogy nem terem.
Azért az ég kapuján zörgetek:
„Atyám, egy kicsiny gyermek áll ma itt
Elkérni kegyelmed, áldásaid
Fehér virágait.
Hogy illatosan egyre hulljanak
Édesanyám útjára idelenn
A Te égi, fehér virágaid!
Hallgass meg, Istenem!”

Diadalkiáltás a Sztalin szobor ledöntésekor

*
A dokumentumkötet gondos átolvasása után megkerestem az interneten
Balás Piri László nevét, s szerencsémre
élő adásban hallgathattam végig azt az
interjút, amelyet mint a Történelmi Igazságtétel Bizottsága alelnöke 2008-ban a
HírTV-nek adott.
Amit mondott, nagyon lehangoló volt.
Felvázolta, hogy miként próbálják ma
hazánkban meghamisítani, elmosni (sőt
be is mocskolni!) a forradalom emlékét,
míg mások (a Kádár rendszerben felnőtt
fiatalok nagy része) teljes közömbösséget tanúsítanak vele szemben. A magyar
nép, úgy látszik, ma sem képes felfogni,
hogy a fényes októberi napok megtagadásával a saját érdekei ellen cselekszik,
hiszen az idegen országok szemében és
számára éppen az 1956-os hősies helytállás jelenti azt az erkölcsi tőkét, amelyből
minden téren - még gazdaságilag is - profitálni lehet.
Végül azon is el kell gondolkodnom,
hogy nem otthon, hanem Nyugaton él
tovább a forradalom szelleme. Külföldi
magyarok (és nem magyarok!) őrzik meg
híven és az igazságnak megfelelően forradalmunk jelentőségét és történéseit. Az
50. évfordulón például, amikor Pesten
gumibottal verték a békés ünneplőket,
itt Svájcban vagy egy hónapon keresztül
mással sem foglalkozott a média, mint
1956-tal, amely, elindítva a Szovjetunió
összeomlását egészen új irányt adott a
történelemnek. 

Szerk. megj.: Az argentínai kolónia,
mint minden évben, az idén is megemlékszik 1956-ról: Október 21-én,
vasárnap du. 18.30 órakor a Hungária
nagytermében lesz az ünnepély! Díszszónok Dr. Répás Zsuzsanna (Magyarország) Találkozunk!

Szőke István Atilla:

Október 6:
Az aradi várfalánál
Édesapám, kik állanak
az aradi várfalánál?
Édesapám, mért van puska
annál a sok katonánál?
Édesapám, mért esküsznek
büszke arccal tizenhárman?
Édesapám, mért sír a szél
az aradi nagyhatárban?
Holtak csendje, néma árnyék
zuhant le az anyaföldre,
de a lelkük szállt az égbe,
igazságként tündökölve!
Esküt-tartó, nagy hitüket
foglaljuk egy szent imába,
visszatérnek majd az égből
szabad-lelkű szép hazánkba!

Tóparti tulipánok

Fotó Saáry É.

(Dr. Vácz E. gyűjtemény. Bs.As., 1975)

Az Olvasó írja...
Kedves Zsuzsó!
Több mint tíz hét távollét után érkeztünk haza, élménydús és szép út
után. Minden príma, jó volt, úgy a Világtalálkozón, mint az utunk többi részén is. Persze
fárasztóbb volt ez alkalommal a nagy kánikula miatt is, hisz otthonlétünk alatt alig három
órát esett az eső... Nagyon nagy a szárazság,
s persze ez majd drágaságot is fog jelenteni.
Remélem, mindannyian jól vagytok s a
nemes és nagyon szép munkádat tovább is
örömmel végzed. Trixinek és az egész segítő
gárdádnak szintén gratulálunk és jó erőt kívánunk a munkához!
Kezeid csókolom,
Dr. Besenyi Károly, Karcsi, Bariloche
-----Kedves Zsuzsó!
A Gulag lexikont a HKK részére már beszereztem: érdekes és komplett adatokat ad a
háború utáni magyar sorsokról.
Én az itteni extrém hőhullámra fel elmenekültem a Felvidékre, egyenesen a dobsinai
jégbarlangokba, azután pedig másfelé is kitolódott az utam. Ha ezt röviden megemlíted az
újságban, így majd barátaim értesülnek hirtelen eltűnésemről!
A viszlátig, kézcsók
Dr. Orbán László, Laci, útban
-----Kedves Zsuzsó!
Bár gondolatainkban sokszor ott járunk
nálatok, írásra nemigen jutott idő a hazatérésünket követő eseménydús napokban. A „szabadság” leginkább pakolással, rakodással,
lakásfelújítással telt, most meg már egy hete
munkába álltam a Külügyminisztérium Protokoll Főosztályán. Bár az itthoni teendőkkel
messze nem vagyunk még készen, most lassul a tempó, mert egyszerűen nem marad rá
időm. Szóval még bőven van kicsomagolatlan
doboz.
Jól vagyunk. Itthon rekkenő hőség várt
ránk és az elmúlt hetekben bizony izzadtunk
eleget. Ez nem panasz, csak helyzetjelentés!
Reméljük, nálatok minden rendben, már
amennyire az adott helyzetetek engedi.
Szeretettel üdvözlünk
Házi Judit és Sergio Pérez Gutiérrez,
Budapest

Hozzászólások a
Néptancfesztivál
után (kivonatosan):

Tisztelt Szerkesztőség!
Ha értékelni kellene a fogadtatást, a
tábori hangulatot, az ellátást, az emberek hangulatát, hozzáállását csillagos
5-öst adnék (pedagógus vagyok).
Bámulatra méltó az akarat, hogy meg
tudnak maradni magyarnak és a kultúrát szívják magukba. A zenét tanulni
vágyóknak több időt, lehetőséget kéne
adni, mert így, hogy táncot is tanulnak,
nem jut elég idő belemélyedni a zenélésbe, pedig nagyon tehetséges zenészek vannak.
A körülményekről: A szállás, az étkezés nagyon jól ki lett találva. Az esti
táncház helyszínén kellene változtatni,
mert a hideg és a por mindenkit megviselt. Sokan megbetegedtek.
Köszönjük, hogy itt lehettünk!
Hrúz Dénes,
a Dűvő zenekar nevében
-----Kedves Zsuzsó!
Megnéztem a videót, amit átküldtél,
és ismét csak elcsodálkoztam, hogy határokon túl mennyi magyar él, ill. akit
a magyar kultúra és néptánc magával
ragad! Uruguay, Brazília... Nem is gondoltam, hogy élnek ott magyarok, sőt
hogy saját néptánccsoportjuk van! És
ez az összetartozás, összekapcsolódás,
ami tükröződik a videóból - egyszerűen leírhatatlan! Rengeteget igényel
egy ilyen fesztivál megrendezése, de
a végeredmény, az, hogy összejönnek
a magyarok, már megéri! Le a kalappal a szervezők előtt, mindenki előtt!
Talán most a lehető legjobbkor láttam
ezt a videót. Mi is kaptunk meghívást
Ausztráliába, fesztiválra. Remélem sikerül kijutnunk, és találkozni az ottani
magyarokkal, ill. más országból érkező
társainkkal!
Bartusz Réka, Felvidék
(Réka az AMH felvidéki referense, havonta
közöljük cikkeit. Szerk.)

(l. további hozzászólások HUFI 2.o.)

Augusztus 20-i ünneplések

▲ Virágkarnevál nyitó kocsija
◄ Tűzijáték Budapesten
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BRAZÍLIAI HÍRADÓ
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Pillerné Tirczka Éva, São Pauló-i tudósítónktól

A São Pauló-i Magyar Ház 28 éves!
A Magyar Ház mindenki háza, a São Pauló-i közösség otthona. Megérett a felújításra! Meghirdettük a magyar közösségnek, és pénzbeli segítséget
kértünk. A kolónia rögtön megértette, hogy a felújítás fontos és szükséges, és igen nagystílűen adakozott. Mindenre jutott, amire kellett, sőt még maradt
is kis pénzmag tartalékba.
Ha bemegyünk a Magyar Házba és körülnézünk,
csak úgy ragyognak a frissen festett fehér falak,
halványzöld ajtók és a felújított parkett. Az előadóterem plafonjára új hangfogólapok kerültek.
Ugyanitt fénylik egy sarokban a Magyarországtól
kapott, vadonatúj fekete koncertzongoránk. Az újranyitási ünnepélyen már azon remekelt fiatal brazil zongoraművészünk.
Most az újraberendezkedés van soron, ami persze nem kis munka, mert pl. a festés miatt ponyvával letakart több ezer könyvünk vár a földön, hogy
a polcokra visszakerüljön... Miután most minden
könyvet kézbe veszünk, itt volna az ideje, hogy a
nagyon megrongálódott könyveket kidobjuk, de erre
mi, könyvtárosok egyszerűen képtelenek vagyunk.
Ragasztgatjuk, tisztogatjuk az öreg könyveket, és
várunk arra a bizonyos elhangzott ígéretnek a beváltására, hogy Magyarország a külföldre került kultúrkincseket visszamenti a hazába...
A festés alatt természetesen nem mehettünk a Magyar Házba. Bár Hegyi Ferkó tagtársunk készségesen felajánlotta irodahelyiségét használatra, a „saját” házunk mégis csak nagyon hiányzott. Egyszerre
megéreztük és megértettük, hogy ha nincs házunk, a
kolónia széteshet... Vagyis kellett egy közösségi ház,
hogy egyáltalán létrejöjjön a kolónia.

Kovács Attila

SPORTROVATA:

„Nem a
győzelem,
hanem
a részvétel a fontos!”

Amióta a pénz szerepe megjelent és
felértékelődött a sportban is, jelentősen csökkent a francia báró, Pierre de
Coubertin fenti, híres mondatának valóságtartalma. Kivételt képez ez alól a
fogyatékkal élő sportolók legnagyobb
versengése, a paralimpia, ahol a mai
napig zúg a vastaps a legutolsó helyeken végzőknek is!
Amint 1988 óta minden alkalommal
lenni szokott, a hagyományos olimpiák
évében és azok aktuális helyszínén bonyolítják le a paralimpiát is, így ebben
az évben London adott otthont a versenyszámoknak. Magyarország idén
33 sportolóval képviseltette magát a
viadalon. Küldöttségünk káprázatosan
teljesített. Összesen 2 arany, 6 ezüst és
6 bronzérmet szereztek versenyzőink,
és ezzel minden idők negyedik legsikeresebb paralimpiáját zárta Magyarország.
Két olimpiai bajnoki címünket az
úszó Sors Tamás és a pingpongozó
Pálos Péter nyerte meg, de ezek mellett vívásban, cselgáncsban és atlétikában is sikerült dobogós helyeket elcsípni honfitársainknak!
Maga az eredménysor azonban most
tényleg csak másodlagos. Azok a sportolók, akik különböző testi fogyatékuk
ellenére képesek arra, hogy kivívják
a részvételt a paralimpiai játékok bármely versenyszámában, helyezéstől
függetlenül megérdemlik az elismerést.
Csapatunk valamennyi tagja méltó
módon képviselte Magyarországot!
Joggal lehet rájuk büszke az egész
világ magyarsága! 

A Magyar Ház létkérdés a külhoni magyarok számára.
Amikor annak idején, 1983-ban kerestük az e célra
alkalmas épületet, a megbízott „házvadászok” mintegy
200 házat megnéztek. Végül is a választás a Rua Gomes
de Carvalho 823-as számú házra esett, amit id. Piller
Gedeon fedezett fel. Ez egy jókora telken állt, széles
bejárattal, ahol autó is be tudott hajtani. A számunkra
semmire sem használható, létező lakóházat teljesen le
kellett bontani. Kaiser Klára várostervező megtervezte
a Magyar Ház komplexumot, id. Piller Gedeon, általános mérnök kiszámolta és megrajzolta a kivitelezendő épület terveit és egy építészeti céggel megépíttette.
Fenyvesi Kálmán megtervezte a villany és a vízvezeték berendezést, amelyet egy installációs cég bevezetett.
Zolcsák István adományozott és szállított a helyszínre
hatalmas vasoszlopokat és tartókat, amik lehetővé tették az emelet kiépítését.

A Magyar Házban tulajdonképpen
mindenre van hely - a színpaddal ellátott
nagyteremben rendezi az ifjúság a táncházait. Péntek esténként itt ropta valaha a „Ropogós”
csoport, amelyik szintén tánccal kezdte, de ma már
inkább csak sörívós, kellemes dumaesteket tartanak...
Van magyar filmek vetítése. A sakkozók és bridzselők
is találnak maguknak csendes napot és helyet. Alkalmilag van kézimunkázás, kézimunka kiállítás, tojásfesték,
ételfesztivál, öregcserkészek találkozója, amit ma „cserkészbarátok találkozójának” neveznek.
Van kisebb iskolaterem a magyarórák megtartására.
A széles bejárat egyik oldalán, mintegy fedett kerthelyiségben asztalok állnak, ahol szintén lehet tanórákat
tartani, de ebédelni is.
A ház többéves használata után kialakult, hogy miként lehetne még praktikusabbá tenni. Ez Dénesné Vörös Krisztina építészmérnök elgondolásai szerint meg
is valósult. Az utcára nyíló épületben van a földszinten
a konyha, továbbá a szalon, ahol a külföldről, belföldről érkező vendégeinket fogadjuk. Itt vannak a magyar
újságok is kitéve: az Argentínai Magyar Hírlap, Bircsákné Ráth Magdolna Segélyegyleti híradója és Havi értesítője. Az emeleten van a Segélyegylet irodája, a
könyvtár két nagy terme és két kiadható szoba.
A Magyar Házban éljük közösségi életünket. Itt tartjuk a bibliaórákat, itt hallgatjuk meg a Szabadegyetemünk előadásait, ebédeket, vacsorákat itt rendezünk.
Itt zajlik le az összes föntebb felsorolt tevékenység is!
Hozzájön legújabban a vívóórák megtartása.
Ha valaki kitalál valami új és jó dolgot, bátran bejelentheti, beosztjuk, melyik napon milyen órában szabad
a ház - és mindenkit „Isten Hozott!” 

Bartusz Réka (Felvidék):

Néhány szó a Rákóczi táborról:

A kanadai II. Rákóczi Ferenc Alapítvány 1994
óta rendezi meg a Magyarságismereti Mozgótábort. A nagyszabású tábor megálmodói
és kivitelezői a Kárpátaljáról származó, de
Kanadában élő Aykler Béla és felesége Papp Zsuzsanna.
Minden évben 135, pályázat által jelentkező határontúli fiatal érkezik Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről és Horvátországból, hogy körbeutazzák és megismerjék
Magyarország kincseit, műemlékeit, templomait, várait, a
nagy történelmi események színhelyeit. Idén is 135 fiatal
vett részt, Erdélyből voltak a legtöbben, kb. a létszám fele.
A tábor elvégzése után mindenki hivatalosan is a Rákóczi
Családi Kör tagja lesz. Ma már több mint 2400-an vagyunk.

Rákóczi - 19 év után is!
Kisebbségként élni a világban nagyon
nehéz tud lenni. Akaratlanul is rajtunk
csattan az ostor, jogainkat megnyirbálják, létünket korlátok közé zárják, néhány esetben teljesen elnyomnak. Régebben nem értettem, miért nem tudnak
elfogadni olyannak, amilyenek vagyunk,
miért zavarja őket az, hogy mi valami
mást képviselünk? Bántottak ezek a dolgok, megnyilvánulások, néha dühítettek
is. Tehetetlennek, egy senkinek éreztem
magam. De az élet útjai kifürkészhetetlenek: mondhatom azt, hogy 2010-ben
az életem megváltozott. Miután részt
vettem a Mozgótáborban, teljesen más
emberként tértem haza. Az emberekhez,
dolgokhoz, problémákhoz, a kisebbségi
léthez való viszonyulásom teljesen átértékelődött, megváltozott. Rengeteget
kaptam, sok mindent megtanultam a tábortól, a Család tagjaitól.
3 vezető,
b.-j.:
Dancs
Krisztina
(Kárpátalja),
Csermely
Ildikó
(Kanada)
és szerző

Idén az a megtiszteltetés ért Papp Zsuzsa nénitől, hogy segédvezetőként részt

vehettem a táborban. Teljesen más szemszögből éltem meg az egészet. „Kívülről” láttam, ahogy a csapat eggyé válik,
és mély kapcsolat alakul ki közöttük.
Újabb felejthetetlen két hét volt, rengeteget tapasztaltam, tanultam, amiért
nagyon hálás vagyok. Tábor végén, amikor sírva búcsúztunk odajött hozzám
egy lány. Megölelt és fülembe súgta:
„Köszönöm, hogy rábeszéltél pályázzam
meg. Nem csak bejárhattam Magyarországot, olyan helyekre juthattam el, ahova önerőből nem is tudnék. Hanem életre
szóló barátokat szereztem!”

A fertődi Esterházy-kastély parkjában

Eszembe jutott egy kérdés. Zsuzsa nénivel kint ültünk Miskolcon a Kollégium
előtt, és az esti „Ki mit tud?” műsort állítottuk össze. Teljesen bele voltam merülve a rendezésbe, amikor felém fordult és
megkérdezte: „Szerinted Réka, őszintén,

Csoportkép a kassai dóm előtt

A Muhi csata emlékművénél

miért fontos, miért van értelme még most
is, 19 év után a Rákóczinak?”
A legtöbb résztvevő fiatal olyan körülmények között él, olyat élt át, amit nem
is lehet felfogni, elképzelni sem tudjuk.
Itt, a Rákócziban otthonra lelnek, igaz
barátokra, társakra, támaszra. Mindaz,
amit a két hét alatt kaptak mind a kultúra, mind a művelődés szempontjából,
lelki és érzelmi szempontból felejthetetlen. Úgy érezzük örök érvényű. Értelmes, okos fiatalok, akik tenni akarnak,
tanulni, vannak álmaik, céljaik, amiket
meg akarnak valósítani, el akarnak érni.
A táborban mindehhez példát látnak,
erőt merítenek, és ezáltal küzdenek. Az
ilyen fiataloké a jövő! És szükség is van
rájuk. Nem hiába mondják: a határontúli fiatalság a magyarság krémje! 

2012. Október

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Így élünk, éldegélünk . . .
Régi magyar népdal
kívánkozik e havi levelem elejére: „Kiszáradt a
tóbul mind a sár, mind a
víz. Szegény birkanyáj mind a pásztorra
níz...” Bizony, kiégtek a legelők. Sok
helyen már a lucerna harmadik kaszálása
se lehetséges (jobb években öt kaszálás az
elfogadott hozam). A kukoricaszár pedig
reménytelenül száraz, s tél előtt állunk!
Miután mégis csak agrárország vagyunk,
ezért első helyre kívánkoznak ezek a
nyomasztó hírek. A mezőgazdaságból
- különösen az állattartásból - élőknek
most szinte élet-halál kérdése az, miként
tudnak az elkövetkezendő hónapokban
gondjaikon úrrá lenni.
Ám ami az egyik embernek tragédia,
az a másiknak felhőtlen öröm. A véget
nem érő aszályos nyárban sokan kirándulnak a Tisza felső szakaszához, ahol
térdigérő vízben át lehet gázolni a folyón.
Tiszalöknél pedig már csak egy kis patakocska folydogál! Ilyenre még emberemlékezet óta nem volt példa. A Balatonnál
is csodálatos képeket lehet készíteni a
partmenti tó medréről, ahol már biciklizni lehet. Aki pedig fürödni akar, annak a
déli oldalon legalább egy kilométert kell
gyalogolni, mire térdig ér a víz.
*
Mindez a napi politikában még nem
jelentkezik. Ott most sokkal fontosabb
dolgokról folyik a vita. Mint például az
azerbajdzsáni-örmény ellentétek miatt
kirobbant feszültség, amit egy „baltás
gyilkos” néven elhíresült azeri férfi generált, aki itt követte el hátborzongató tettét,
Budapesten. S ezt megint alaposan meg
kell magyarázni. Ki is ez a baltás gyilkos,
és hogy kerülünk mi, magyarok ennek az
azeri-örmény konfliktusnak a sodrába?
A történet NATO tagságunkkal függ
össze. Mi, magyarok lettünk ui. kijelölve
(felkérve…) a Szovjetuniótól leszakadt
tagállamok katonatisztjei részére történő
angol nyelvű továbbképzésekre, katonai
oktatásokra, hogy majdan - amikor sor
kerül rá - ismerjék ők is a közös nyelvet…
Mielőtt a jó olvasó feltenné a logikus
kérdést, hogy erre a továbbképzésre miért
nem Angliában kerül sor, gyorsan el kell
mondani: az angolok ismerik a keleti
világot. Nem kérnek az efféle szorosabb
kapcsolatból. Volt elég gondjuk a gyarmati időkben. Amúgy is elég probléma
van a keleti bevándorlókkal… Jobb az
efféle továbbképzéseket, idomításokat
valahol Angliától távol megoldani. Így
kerültek Budapestre a különféle nemzetiségű kaukázusi fiatal katonatisztek.
Akikről tudni kell azt, hogy történelmi
okokból nem szeretik egymást. Ennek
az ellenszenvnek sokszor évszázadokra
visszanyúló gyökerei vannak. A Kaukázus egy különleges, félreeső szeglete a
világnak. Vannak arrafelé olyan országok
és azon belül országrészek, ahol bizony
a megszokottnál hosszabbak a kések, s a
lányokat sem úgy kérik meg feleségnek,
ahogy felénk szokás, hanem elrabolják
őket… A családokon esett sérelmet pedig
az elsőszülött fiúnak meg kell torolni.
Azon a táján a világnak ui. még szó szerint veszik a szemet-szemért, fogat-fogért
bibliai tanítást. No persze nem olyan nagy
baj ez, el lehet fölötte tekinteni, ha sok ott
az olaj és a földgáz…
Ha mindezzel a szokásjoggal tisztában lett volna Budapesten a továbbképző
iskola gondnoka, bizonyosan nem helyezett volna egy szobába örmény és azeri
fiatalokat - akik néhány nap után hamar
összekülönböztek. Mire aztán Ramil Safarov azerbajdzsáni katonatiszt vásárolt
a piacon egy baltát és az ágyában alvó
örmény szobatársát lefejezte. Erről annak
idején beszámoltak a lapok, és elmondják
ma is napjában többször. Sőt: csak ezt
mondják el! Az igazsághoz azonban az
is hozzá tartozik, amiről nem beszélnek.

Arról, hogy a legutóbbi azeri-örmény
háborúban Safarovnak az egész családját
kiirtották az örmények. Méghozzá brutális
módon: lefejezték őket. Mindezt az akkor
még gyermek Safarovnak végig kellett
nézni… Ezek a szomorú tények, amit
legalább egyszer - ha már máshol nem
lehet - az Argentínai Magyar Hírlapban
el kell mondani.
A „törlesztésre” 2004-ben került sor,
Budapesten, a már említett továbbképző
iskola szállodájában… Ramil Safarov
tettét egy percre sem tagadta. A bírósági
tárgyaláson megszállottak büszke mosolyával hallgatta a vádat és rezzenéstelen
arccal vette tudomásul, hogy életfogytig
tartó börtönre ítélték.
Teltek-múltak az évek, mire a legutóbbi azeri-magyar kormányközi találkozó alkalmával az azerbajdzsáni
kormány szóba hozta Safarov kiadatását.
Mondván: hadd töltse otthon büntetését.
Miután az európai jog támogatja azt, hogy
az elítéltek saját környezetükben töltsék
le büntetésüket, ezért a magyar kormány
úgy döntött - amennyiben a nemzetközi
jognak megfelelően, annak keretei között
a fennálló szabályok szerint kérik kiadatását - úgy nem látják akadályát annak,
hogy Safarov Azerbajdzsánban folytassa
a kiszabott ítéletet.
Ez több szempontból is előnyös. Vegyük talán a leghasznosabbat: minek
tartsunk itt egy elítéltet közel 40 millió
forintos költségen? Így kerül Safarov
Azerbajdzsánba. Idekívánkozik: évente
6-8 külföldi elítéltet adnak ki Magyarországon az 1983 keltezésű európai egyezmény értelmében!
Safarov börtönbüntetésének folytatásából azonban nem lett semmi, mert miután leszáll a repülőről - virágcsokrokkal
várták. Nyomban elnöki kegyelmet kapott. Visszamenőleg folyósították fizetését, és őrnaggyá léptették elő. A lakosság
pedig nemzeti hősként ünnepli azóta is.
A történtek nyomán azonban hatalmas harag gerjedt Örményországban. A
feldühödött emberek nekiestek a magyar
nagykövetségnek. Letépték nemzeti lobogónkat, elégették azt, és bennünket,
magyarokat kárhoztatnak Safarov szabadulása miatt. A helyzet már-már úgy alakult, hogy újabb örmény-azeri háborútól
kellett tartani. Érthető módon nagy lett a
riadalom a „civilizált” nyugati világban. A
NATO főtitkára személyesen járt közben,
hogy most a világért se legyen ott konfliktus, hiszen nincs a tervekben egy ilyen
háború! Még csak az kellene. Szíriában
úgyis elakadtak a felszabadító erők…
Majd később persze lehet erről szó. Sőt,
ugye nem véletlenül tanulják a kaukázusi
fiatal katonatisztek az angol nyelvet és a
NATO formaságokat… Mellesleg megnyugtató, hogy ilyen könnyen be lehet gerjeszteni az indulatokat; de most ne legyen
bonyodalom! Ennek szellemében születtek külföldi reagálások. Obama elnök
aggódni kezdett. Angol barátaink is nemtetszésüknek adtak hangot. Feltehetően
megfeledkeztek arról az apróságról, hogy
több milliárd dollárért kiadták Líbiának a
Lockerbie fölött felrobbantott utasszállító
merénylőit, ami úgy mellesleg 270 ember
halálával járt. No de az ugye egy másik
történet... Egyedül Németország tartotta
meg az egyensúlyt. Mondván: a magyar
kormány mindenben a nemzetközi jog
szerint járt el. Magyarországot a történtekért semmilyen felelősség nem terheli.
*
No de több se kellett a hazai ellenzéknek. Ennél jobb alkalom régen adódott.
Többen is tudni vélték, hogy Safarovot
azért adták ki Azerbajdzsánnak, mert azok
cserébe több milliárd forintértékben állampapírokat fognak majd vásárolni… Ez
a hír dagasztotta a vitorlákat. Gyurcsány
Ferenc már 30 ezüstpénzről beszélt,
merthogy annyiért adtuk el becsületünket.

5. OLDAL

... (levélrészlet Magyarországról)
Sebtében össze is hoztak egy pár száz fős
tüntetést, aminek az volt a mottója és ez
szerepelt a transzparensekre írva; „Mi
szégyelljük magunkat!” Kétségtelen tény,
ezzel a másként vélekedők mélységesen
egyetértettek.
Talán ezzel a kis beszámolóval le is
zárhatjuk az azeri-örmény-magyar konfliktust, ami remélhetőleg mielőbb békésen rendeződik. Megjegyezve azt, hogy
nagyon sajnálatos, amit örmény barátaink
részéről tapasztalunk, mert népeink között
mindig felhőtlenek voltak a kapcsolatok.
S a történelem során talán csak az örmény
nép szenvedett többet a magyarnál. Ha
másért nem is, ezért a sorsközösségért
tisztelnünk kell (kellene) egymást.
*
A honi közbeszéd másik nagy hulláma az IMF tárgyalásokról napvilágra
került anyag kiszivárogtatása körül zajlik. Mint ismeretes - és már többször
beszámoltunk róla - menetrendszerűen
folynak az IMF-el való tárgyalások egy
új pénzügyi hitel lehetőségéről. A tárgyalásoknak azonban se vége, se hossza.
Mondhatni: egyhelyben topognak. Jelek
szerint az IMF kivárásra játszik, számolva azzal, hogy a szorult helyzetben lévő
magyar kormány előbb-utóbb feltartja a
kezeit. Elérkeztünk a sokat emlegetett,
őszi megállapodásokat ígérő időpontig
- és még mindig nem születtek meg a
remélt jó hírek. Vagyis: még mindig nincs
megállapodás! Ezt megunva, a magyar
kormány kirázta a zsákot. Nyilvánosságra
hozták a tárgyalásokat ellehetetlenítő IMF
kéréseket. „elvárásokat”.
A Magyar Nemzetben közzé tették az
IMF feltételeket, amelyek szerint: meg
kellene kurtítani a nyugdíjakat. Csökkenteni kellene a családi pótlékot. Meg kellene vonni az utazási kedvezményeket. Be
kellene vezetni az ingatlanadót. El kellene
törölni a bankokra kivetett adót, sőt: pénzt
kellene juttatni a bankszektornak! Nagyjából az a követeléslista, amit le akarnak
nyomni a magyar lakosság torkán. Orbán
Viktor kijelentette: ezeket a feltételeket a
magyar kormány nem tudja elfogadni. A
hír jókora morgolódást váltott ki a lakosság soraiban. Széltében-hosszában erről
beszélnek. Több lépcsőfokkal nőtt az IMF
ellenes hangulat. A pénzintézet pedig meg
van rökönyödve azon, hogy nyilvánosságra hozták a tárgyalásokról szóló anyagot.
Egyfajta magyarázkodásba fogtak, miszerint: nem mindenben pontos a Magyar
Nemzetben kiadott közlemény…
Aligha kell azonban ezeken az IMF
feltételeken tépelődni, hiszen ugyanezt
hajtatták végre a román kormánnyal, fél
évvel ezelőtt. Bele is buktak, annak rendje
és módja szerint. Azóta tart Romániában
az ideiglenes kormány ámokfutása, amiről
hosszan kellene beszámolni…
*
Így jött el a parlament őszi ülésszakának nyitánya, ahol az ellenzék már
élesre fent késekkel várt. Úgy tűnt, a
több oldalról szorongatott kormányfő
alul marad a vitában. Orbánt azonban
retorikában nem lehet megszorítani. A
legvehemensebben reklamáló szocialistákat, akik azzal érveltek, hogy az IMF
nem is kér ilyesmit, csak a miniszterelnök rájuk akarja hárítani a felelősséget,
néhány mondattal megnyugtatta: itt van
előttem az a szerződés, amit önök kötöttek
korábban az IMF-el. Ennek eredményeként eltörölték a 13. havi nyugdíjakat,
befagyasztották a béreket. Elbocsájtották
a közalkalmazottak egy jelentős részét.
Ezt annak idején önök megszavazták! Az
ingatlanadót pedig azért nem vezették
be, mert nem jutott már rá idejük. Miből
gondolják, hogy most tőlünk mást kérnek?
Erre mondják sakknyelven: sakk-matt
a helyzet. Az LMP-seket pedig nagyon
röviden helyére tette: önökről mindenki
tudja, hogy idegen hatalmak szolgálatában

állnak… A Jobbikosokhoz is volt néhány
keresetlen szava, akik trükkös fogásként
értékelték az miniszterelnök beszámolójában elhangzottakat.
*
Gyurcsány Ferenc pártjáról ezúttal
nem esett szó. A volt miniszterelnök ui.
a Kossuth téren éhségsztrájkot folytat
egy sátorban, tiltakozásul azért, mert a
kormány változtatni kíván a szavazási
gyakorlaton. Tervek szerint a szavazóknak
záros határidőig regisztrálni kell magukat, illetve szavazási szándékukat meg
kell erősíteni egy írásos nyilatkozatban.
Korábbi szavazásoknál ui. előfordult,
hogy bizonyos pártok a szavazás napján
összeszedték a félig bódult embereket a
bokrok aljából, és elvitték őket szavazni.
Más esetben a voksokért cserébe ajándékokat osztogattak. Ennek a gyakorlatnak
a kiszűrésére vezetné be a kormány a
regisztrációs rendszert, növelve ezzel a
szavazók felelősségérzetét. Gyurcsány
Ferenc viszont emiatt aggódik… A sátras
éhségsztrájk amúgy érdekes színfoltja a
fővárosnak. A hívek egy csoportja kitartóan őrzi a sátrat. Az ellendrukkerek pedig
leállnak velük vitatkozni, ami sok nézőt
vonz. Néha megjelenik Gyurcsány Ferenc
is pogácsával a kezében… Minderről
Vona Gábor, a Jobbik elnöke úgy vélekedett: Igen nagy baj lehet az országban,
ha már Gyurcsány Ferencnek sátorban
kell laknia… Parlamenti fricskákból tehát
nincs hiány.
*
Egészen más a lakosság közérzete.
Őket egészen más gondok foglalkoztatják.
A válság által kiváltott, szűnni nem akaró
bajok mind több embernél okoznak fejtörést: hogyan éljenek meg családjukkal
az elkövetkezendő hónapig? A 27%-os
forgalmi adó már érezteti hatását. Érthető
módon ettől nem nő a fogyasztás… Ráadásul a megnövelt adó a kis embereket
sújtja igazán. A tehetősebbek ui. nem
Magyarországon vásárolják meg a megdrágult fogyasztási cikkeket.
A kedvezőtlen hatást jól jelzi a napokban nyilvánosságra hozott statisztika,
amely szerint jelentősen nőtt azoknak a
száma, akik folyószámlahitel keretére tudják csak a havi bevásárlásaikat megejteni.
Aggasztó hírek érkeznek a munka frontjáról is. Nemrég a gyulai húsgyárat kellett
a kormánynak megmenteni. Lapzártánk
idején a kapuvári húsgyár jelentett csődöt.
Újabb elbocsájtásokról érkeztek beszámolók az elektronikai iparból, s akkor itt van a
soha nem látott aszály, ami már a jövő évi
termést is veszélyezteti. A sziklakeménységű földet ui. nagyon nehéz megtörni.
Növekednek a költségek, a bevételekről
pedig jobb nem beszélni. Ugyanakkor a
legújabb kormányzati koncepció értelmében helikopterről kutatják a parlagfüves
területeket, hogy meg tudják bírságolni a
gazdákat. Nagyon rossz üzenete van ennek
az eljárásnak a földből élők felé, akik szó
szerint az életben maradásért küzdenek.
A hazai rossz hangulaton az sem sokat változtat már, hogy külföldről is elszomorító hírek érkeznek. Egyelőre ugyan
úgy tűnik, az eurózóna megmenekült. A
német alkotmánybíróság zöld utat adott
a német kormánynak, hogy 190 milliárd
euróval hozzájárulhat a kialakult válság
kezeléséhez. Európa tehát fellélegezhet
egy időre. De vajon elegendő lesz-e ez a
temérdek pénz a szegény rokonok talpra
állításához?
*
Lapzártánk végére futott be a hír: Az
új fővárosi ügyész, a Jobbik által kezdeményezett feljelentés alapján, elrendelte
Biszku Béla egykori belügyminiszter házi
őrizetbe vételét. Ügyében - többek között
- az 1956-os keleti pályaudvarnál, ill. a
Salgótarjánban történt sortűz elrendelése
okán folyik a nyomozás.
Barkuti Jenő
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A különböző váratlan ünnepnap miatt a novemberi számunkkal előreláthatólag késünk.
Ezért fölhívjuk a kedves érdeklődők figyelmét, hogy a november 10-i Cserkészbálra
időben jelentkezzenek: az árakat november 1-jéig tartják a rendezők!
►►►

Mit hallott az AMH ?
Elhalálozások

- Hosszú éveken át viselt súlyos betegség
után meghalt Magel András Bandi (Budafok, 1929.8.25 - San Martín de los Andes,
2012.9.5). Gyászolják felesége Pintér Irma, gyermekei Sanyi és Mariann Manyi.
Az elhunytat Barilocheban hamvasztották,
és amint alkalom adódik, Magyarországra
viszik örök nyugalomra. Isten nyugosztalja!
- Múlt számunkban jelentettük Retezár
Péter halálát, de téves dátummal. Péter
augusztus 7-én, 77. életévében halt meg.
Családja szeptember 7-én búcsúztatta Budapesten, a Bazilika Szent Jobb kápolnájában, hamvait az altemplom urnatemetőjében helyezték el. Béke poraira!

Betegeink

- Lindqvistné B. Demkó Hapci kedves
barátnőnk már jobban van! Csodálatra méltó az a derű, ahogy hosszú fölépülési idejét
bírja: csontjai gyöngék, nehezen gyógyulnak, ha törést szenvedtek. A hátgerinc pedig különösen kényes jószág! Próbára teszi
türelmét, de ugyanakkor kimutatódik, hogy
barátnői, a Boszorkányok hogy körülveszik és milyen pompásan helyt állnak a
minden napos segítségben!
- Vass Gyöngyi barátnőnk egyik szemével
sikeres műtéten esett át. Boldogan jelezte,
hogy a fél évszázadon át használt szemlencsére nincs többé szüksége, ragyogóan lát.
Hamarosan műtik a másik szemét is. Vele
örülünk!

Esküvő(k)

- özv. Balogh-Kovács Antalné María
Inés Ries ezúton jelenti be lánya Inés esküvőjét Pablo Comesaña úrral október
12-én 19.15 órakor a floridai Santa Teresita
del Niño Jesús templomban. Szeretett Putyi barátunk emlékére biztos sokan lesznek
jelen kolóniánkból!
- Budapestről nagysokára megérkezett a
már bejelentett fénykép Varga Koritár
Pál és Betti nagykövet házaspár fiának,
Krisztiánnak esküvőjéről Urbán Karolával május 19-én a XII.ker. evangélikus
templomban. Utólag újból gratulálunk az
ifjú párnak és az elegáns örömszülőknek!

Születés

Gavajda
Jancsi vívótanárunknak
augusztus
18-án unokája
született! Neve
Clemente
Gavajda.
Őt láthatjuk a fiatal szülőkkel, Gavajda
István/Esteban és Laura Alcaldeval.
Gratulálunk!

ebédet, majd búcsúvacsorát 70. születésnapjára. Csatlakoztak Kranauer Fruska
(Svájc), Szekeres Zsuzsi (Franciaország)
és Kesserű Judit (USA).
Nagy happening!
◄ balra Szekeres Zsuzsi;
▼ alul

4 Judit egyrakáson:
Kesserű, Balogh-Kovács,
Kranauer (Fruska),
Balogh (Angyalka)

Születésnap

Örömteljes látvány, hogy fiatalok a Hungária éttermét választják ünneplésekre.
Kerekes Ági idősebbik unokája, Pereda
Venesio
Maru-t 9
barátnője
köszöntötte
kellemes
vacsora
közepette
19. születésnapján.
Utána
„pizsamapartit”
rendeztek a
nagymamánál.

Utazók

- Huszár István Pityu levélben jelzi, hogy
sajnos rövid időn belül elhagyja Argentínát, mert munkája Európához fogja kötni.
Szeptember 1. hetében már Romániába
kellett utaznia, ezért sajnálta nagyon, hogy
már nem volt ideje elbúcsúzni mindenkitől! Köszöni a szívélyes és meleg fogadtatást és a mindig barátságos légkört, amit
a Hungáriában talált. Közel 5 évet töltött
itt - „egy életre szóló élményt jelentett számomra” - írja. - Pityu, a távolság ellenére
a barátság megmarad!
- Sebess Zsuzsi európai útja alkalmából
Sopronba is ellátogatott Földényi Ottóhoz, ahol Csutka „díszvendégként” fogadta...

- A hónap közepére várjuk vissza Balthazár Mártit és Pancho-t, akik kitérővel,
Venezuelát is érintve, mentek Olaszországba fiuk esküvőjére. Útjukat Budapesttel fejezik be. Lesz mesélnivalójuk!

Események

- Az augusztus 17-én tartott Istentiszteleten Nt. Demes András igen szépen
megemlékezett Szent Istvánról, a magyar
nemzet alapító királyáról, és érdekes párhuzamokat épített ki mai hitéletünkkel. Az
aznap összejött gyülekezet felekezeti különbségek nélkül egyetemesen részt vett a
közös Úrvacsorán.
- Kesserűné Judith Angyalka újból mutatós kiállításon vett részt képeivel, mégpedig a patinás tigrei Boating Clubnak
kedves légkörű ebédlőtermében. Ezúttal a
képek nagy része árverésre került, és Angyalka 2 képe lelt új tulajra. Gratulálunk!

EZ-AZ

- A korábban a helybeli magyar nagykövetségen dolgozó Gál Katiék Magyarországra való visszahívása után most szeptember óta Madridban dolgoznak. Sok
szerencsét a kedves családnak, akiket itt
annyira megszerettünk!
- André Kertész (1894-1985) magyar
származású, világhírű fényképész kiállítása nagy sikerrel zajlott le Buenos Airesben
(kurátor OSDE Alapítvány) augusztus 9
és szeptember 29 között. A vándorkiállítás
Buenos Airesbe érkezett Santiago de Chile és São Paulo után. Közel 200 fényképet
válogatott ki e célra a párizsi Jeu de Paume
Múzeum.
- Egybeesett a szeptember 13-i, Ars Hungarica által szervezett Kodály emlékkoncert a Mindszentynumban (l. recenziót,
alább) a masszív hírláncon és más médián
híresztelt tömegtüntetéssel „K”, vagyis
Cristina Kirchner és kormánya ellen. Soha nem látott spontán tömeg önszántából
(!) gyűlt össze Argentína legfőbb pontjain.
Lesz ennek következménye? Mindnyájan
szorongással várjuk.
(BGT és HKZS)

b.-j.: Sebess Zsuzsi, Földényi Ottó,
Földényi Judit Csutka

- Intenzív „argentin élet” Budapesten:
nagy baráti összeröffenés történt a kánikulás budapesti nyáron Kesserű Judit lakásán! Számtalan kép készült a barátnőkről,
akik ugyan Buenos Airesből szétszéledtek,
de összetartja őket az itteni közös gyerekkor és a serdüléskor alatt kötött, örök barátság! Innen ott voltak Kerekes Ági, Vass
Gyöngyi, Balogh-Kovács Judith, Kesserűné Angyalka, Lindqvistné Hapci (akit
ott ért súlyos balesete) és Rajczy Kati,
akinek sebtében megszerveztek egy nagy

- Fejérvári Zoltán, a már tavalyról ismert briliáns fiatal magyar zongorista az
Ars Hungarica meghívására újra jön októberben. Az elmúlt év alatt Fejérvári egyre
ismertebb lett a nemzetközi zenei világban.
Már kétszer játszott a Budapest Fesztivál
Zenekarral Fischer Iván vezénylésével a
budapesti Művészeti Palotában. Fejérvári
Santiagóban fog fellépni az itteni két hangversenye után (l. Eseménynaptár SP 4.o.)

Kodály évfordulói hangverseny

Kodály Zoltán 130. születési évfordulójáról az Ars Hungarica a Mindszentynum évi programján belüli didaktikus
hangversennyel emlékezett meg szeptember 13-án. A Coral Hungaria női

A Sze re lmesek Ká véháza
Hűvös téli este kint. Bent, a Hungária MIK termében meleg, virágmintás
asztalterítőkkel letakart asztalok, rajtuk
hangulatos gyertyákkal, finom falatok
és a kedves résztvevők várják a vendégeket. Augusztus 26-án zajlott le Kiss
Borbála és Honfi Júlia szervezésében
a 4. Irodalmi Kávéház, amely ezúttal is
sok érdeklődőt vonzott. A téma ez alkalommal: A Szerelem. (l. továbbá 7.o. és
HUFI 1.o.)
A vendégek többsége szavalt, de
akadtak olyanok is, akik a vershallgatás
öröméért jöttek. Játékkal indult az este,

- Emődy Csabát mind gyakrabban hívják
hivatalos és félhivatalos közegek különböző megbeszélésekre, fórumokra a Kereskedelmi Kamara kapcsán, amelynek magyarországi képviselője. Legutóbb a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara - mint a Duna
menti Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (DCCA) gesztorszervezete - által szervezett Latin-amerikai Duna-régiós Gazdasági Fórumra kapott meghívást. Sok sikert
kívánunk neki - és magunknak!

ami remek ötlet volt, hiszen még színesebbé tette az együttlétet.
Az esemény verses részében találkozhattunk klasszikus szerelmes versekkel, újakkal, régiekkel, sajátokkal. Ami
a legmegragadóbb volt, hogy a versek
a szavalókról is szóltak. Talán ezért is
volt élvezetes hallgatni őket. Egy kicsit
megláthattuk, milyen a másik. Honfi
Krisztina pl. bemutatta érdekes művészi albumát arról, hogy ő miként értelmezi a szerelmet...
Köszönjük a szervezőknek! Várjuk
nagyon a következőt.
Kovács Zita

kat leíró szövegeket. Egy power-point
bemutató Kodály Zoltán élete különböző
időszakaiban felvett, alig ismert és rendkívül érdekes fényképeket vetített. A
hangverseny a zeneszerző 2. kvartettjával (op. 10) fejeződött be, az Argentum
kvartett (1. hegedű Oleg Pishénin, a

Fotó Jakab

kórusa kiválóan szerepelt Kodály Zoltán
és tanítványai által szerzett kórusművekkel, Juan Ufor zongorakíséretével
és Leidemann Sylvia szokásosan szakértő vezénylése alatt. Az egyes darabok
között a kórustagok felolvastak a zeneszerző életéből vett színes mozzanato-

Fotó Jakab

Teatro Colón zenekarának a koncertmestere) kivételes színvonalú előadásában, amelyet a közönség lelkes ovációval
fogadott.
Székásy Miklós
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Mi történt?

Az új programjában a
magyar kormány meghirdette a „nyitást”! Minden
magyar érzelmű magyart
keblére akar ölelni, választójoggal, szabad véleménynyilvánítással.
Megértem a magyar kormány szándékát.
Ismerkedni akar minden Földrészen élő
magyarral. Úgy tűnik, hogy az elmúlt
20 esztendő nem volt elég ahhoz, hogy
a magyarok legalább az anyaországban
megismerjék és elfogadják egymást. Talán
elkövetkezett az idő az egységes politikai
és gazdasági világnézet kialakításához. Az
EU-ban, vagy a szomszéd országokban,
helyüket még mindig nem találták meg
egészen. Még mindig helyezkednek,
ismerkednek. Ki a magyar? Meddig magyar? Miben lehet rá számítani?
Érzelmi kapcsolat még az internet
világában sem tartható személyes kapcsolat nélkül. Ennek a lelkes „nyitásnak”
gyakorlati eredménye csak a szomszédos
európai országokkal elképzelhető. Az
Argentínai Magyar Hírlapnak rovatvezetőjeként már annak is örvendenék,
ha az argentínai magyarokkal, argentin
barátokkal és hatóságokkal megtalál-

►►► Az Irodalmi teadélutánon résztvevők
(majdnem teljes) képcsarnoka
(Zólyomi Kati összeállításában)

Társadalmi hírek, események.

nám a kapcsolatot. Magyarországgal
tarthatnám, sőt bővíthetném kapcsolataimat, ha olyan egyénekkel, közéleti
személyiségekkel válthatnék szót, akik
ott élnek. Magyar választójogommal
sem eddig, sem ezután nem fogok élni.
Mint külföldön élő - „külhoni” - magyar
belpolitikájukba nincs jogom beleszólni,
de kötelességem magyar hazám jó hírét
nemzetközi vonalon terjeszteni és, ha
kell, megvédeni. A nemrég lezajlott nyári
olimpián, Londonban aratott feltűnő sikerek után nem kell védenünk: büszkék
vagyunk szülőhazánkra.
*
Szeptember 21-e körül állítólag megjön a tavasz. Argentin hazánk hangulata
a mélypontról nem szállt lejjebb, nem
lett borúsabb - inkább zajosabb, forróbb
- talán harciasabb? Szeptember 3-án „az
Argentin Ipar napja” adott erre látványos lehetőséget. Elnöknőnk, Cristina
Kirchner az általa tervezett Tecnopolis
ipartelepen 1.500 álmélkodó meghívott
előtt egy rekordhosszú beszéddel nyitotta meg az ünnepséget és a díszvacsorát.
Gondoskodott arról, hogy senki el ne mulaszthassa dörgedelmes dicshimnuszát.

- Szeptember 3-án elszégyelltem magam, amikor a
televízió egy kis sportrepülőgépről bemutatta Buenos
Aires tartomány több százezer hektárját és ismert városait, mint Bolívar, Pehuajó, Olavarría - vízben úszva. Az
ember szíve elszorul, amikor látja a gazdákat térdig érő
vízben, gumicsizmában, ahogy igyekeznek menteni állataikat, értékeiket. Tehéncsordák kis szigeten összegyűlve
szügyig állnak a vízben. Egy értelmes, középkorú gazdával beszélgetett a közvetítő. Szerinte az állatokat elszállítani nem lehet, mert túl sokba kerülne. Az egyetlen, amit
igyekeznek megmenteni, az a télire eltett élelmiszer. Argentínában ekkora földeken az állattenyésztés nem belterjes, mint Európában, ahol a teheneket télire istállóba
viszik és a nyáron gyűjtött szénával etetik. Mi, fővárosiak, ne jajgassunk! Igyekezzünk segíteni, ha másképpen
nem tudunk, legalább néhány együttérző szóval.
- Szeptember 7-re végre kisütött a nap! A főváros kulturális osztályának kezdeményezésére, az El Arte de Vivir alapítvány rendezvények keretén belül világhírű lelkigondozókat hívott meg Buenos Airesbe. Uruguayból
repült át egyrészt a hindu Sri Sri
Ravi Shankar, másrészt René
Mey francia gyógyító látnok. Sri
Sri egy héten át a Ruralban tartott
meditációs jógatanfolyamokat,
majd ennek végén az Av. Alcorta
és Dorrego sarkán elterülő parkban 120.000 áhítatos emberrel
együtt mélyült el és emelkedett
Sri Sri Ravi Shankar fel lelkileg. Az életművészet célja
a boldogság, az öröm, a belső és
külső béke. A cél és a gyakorlatok sokban hasonlóak. Érdekes, hogy a jógagyakorlatok - légzés, meditáció - mind
fizikai tornára emlékeztetnek, míg a lelki tornához a 3.
dimenzióban, valahol a nap körül, a magasban keresik
a fényt, a világosságot, de soha nem nevezik meg Istent.
Az iskolákból kiűzték a hitoktatást. Bibliát csak kirakatban láttak és sejtelmük sincs arról, hogy minderről már
több ezer évvel ezelőtt tanítottak. Tagadhatatlan azonban,
hogy a mai céltalanul hánykolódó embernek szüksége
van egy horgonyra, iránytűre, lelki gondozásra.
- Ebben a nyugtalan, hazugsággal,
gyűlölettel telített légkörben jó nekünk,
magyar kolóniánk körében, mint egy
szigeten megtalálni a békét. Ilyen üdítő
élmény volt mindannyiunk számára az
augusztus 26-án a Hungária klubban
rendezett Irodalmi kávéház „Szerelem-szerelem” vezérfonallal. Az idén
a 40 év körüli rendezők már a 3. generációhoz tartoztak. Gratulálunk! Az
előadók és a hallgatóság között viszont
a legöregebbtől a legfiatalabb generációig mindenkivel találkoztunk. Irodalmunk legszebb költeményeit szépen
kinyomtatva olvashattuk a szavalások,
felolvasások közben. Újdonság volt
Várszegi Henriette énekszáma, Lehár
Víg özvegyéből a Vilja ó Vilja, amiben
a hallgatóság mint kórus is szerepelt.
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Üzenete félreérthetetlenül: „Ebben az
országban az elnök (ÉN) dirigálok”. Az
összes állami rádió és tv-adók este 8 után
csak őt közvetítették. Még a „mindenki
futballja” sem kezdhette el adását. Hirtelen visszaemlékeztem Perón özvegyére,
Isabelitára, amikor uralkodása utolsó napjaiban, vékony hangján visítozta: “¿Soy o
no soy la presidente?” Ez most egészen
más volt! A gazdasági élet legfontosabb
vezetői, vállalkozók, tisztviselők, komoly
férfiak, kicsit engedelmesen tapsoltak.
Az Unión Industrial elnöke, José Ignacio Mendiguren, aki a választások előtt
Cristina mellé állt, most kötelességtudóan
hol dicsért, hol szerényen javasolt. Már
mindenki rájött, hogy elnöknőnk tanácsot senkitől nem kér, javaslatot ugyan
látszólag meghallgat, de el nem fogad. A
hosszú beszéd vezérfonala: megértetni,
hogy miért szabályozzák, ill. kötik meg
rendeletekkel a peso és a dollár árfolyamát. Eddig minden nemzetközi üzlet, mint
az import, export, vagy ingatlanok adásvétele, dollárban volt megállapítva egy
szabott, hivatalos árfolyamon. Megszűnt
a szabadpiac, minden dolláralapon kötött
üzlethez az adóhivatal (AFIP) engedélyére

 Események 
A hangulatos estét a Zrínyi kör zenekara Mezőségi
népdalokkal fejezte be. Érdekes lenne, ha otthon olvasgatnátok a megjelent költeményeket és választanátok,
szavaznátok, hogy milyen sorrendben, melyik szavalat
nyeri el a díjat!
- Augusztus 23-án délben barátnőnk, Gubareffné
Hann Gerda 70 éves születésnapját ünnepeltük a Hungáriában édesanyja öreg magyar barátai és Gerda argentin, német, orosz
kortársai. Néhai
George Gubareff
orosz arisztokrata a
Lufthansának
volt vezető tisztviselője. Barátaik
e körökből és a
zenevilág tagjai
közül alakult ki.
Mióta Gerda a férjét nagyon fiatalon
elvesztette és özvegy
édesanyjával
Hann Gerda a neves zenekritikussal,
összeköltözött,
Juan Carlos Monteroval
életét anyja és annak kortársai gondozásának szenteli. Ő mindannyiunk
„kislánya”. 2 asztal volt megterítve. Az egyiken Gerda
és leánya Sasha volt a háziasszony, a másikon pedig
Hédi mama és legszűkebb baráti köre. A gyertyás torta és pezsgős köszöntőnél mindannyian egymás nyakába borultunk és szeretettel ünnepeltük kedvencünket.
- Magyar-argentin barátok legfontosabb összekötő
köre az Ars Hungarica, a magyar művészet és zene
ismertetését célozó civil szervezet. Alapító tagjai 2003ban Haynalné Kesserű Zsuzsánna, Rubido-Zichyné
Hohenlohe Senta és Leidemann Sylvia voltak. Az Ars
Hungarica, hála elnöke, Székásy Miklós fáradhatatlan
munkájának, ma már nagy elismerésnek örvend mind
a magyar, mind az argentin kormány és a lakosság körében. Az idei téli szezont Haydn Orlando Paladino cí-

(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)
van szükség. Megindult a veszedelmes
feketepiac. A leghangosabb tiltakozó a
jómódú polgár, aki megszokta, hogy akkor
és oda utazik külföldre, amikor akar. Ma a
dollárnak 3 árfolyama van... A vacsora végén az AFIP elnöke, Ricardo Echegaray
is szóhoz jutott és bejelentette, hogy a
valuta szabad forgalmát a kreditkártyákra
és külföldi bevásárlásokra is korlátozzák.
E tanulságos, hosszú vacsora alatt
ugyanakkor a város jobb negyedeiben
fazekakkal doboltak és tüntettek az
elégedetlen tömegek. Állandó panasz:
a közbiztonság hiánya, infláció. Ha panaszkodsz, kiabálsz: beverik a fejed, vagy
kiküldik a fiskust. Feljelentenek, perbe
vesznek a hatóságok. Kit nem lehetne
valami ravaszkodás miatt feljelenteni? Ma
olvasom, hogy feljelentették Mauricio
Macrit: állítólag a Colón alapítványából
felelőtlenül költekezett külföldi művészek
meghívására. Merem állítani, hogy a
külföldi művészek megérték a gázsijukat.
Nahát! Ezzel szemben semmi hír arról,
hogy alelnökünk, Amado Boudou kinek
a pénzén vásároltatta fel a Bankjegynyomdát. Ejnye-ejnye! Ne kíváncsiskodjunk.
Angol közmondás: Curiosity kills the cat!

mű, koncertváltozatban előadott 3 felvonásos operájával
a belváros egyik elegáns színházában nyitották meg.
Mint szerény zenekedvelő osztom Paul Bardin ismert
zenekritikus véleményét. Élvezet volt meghallgatni ezt
a rendkívül dallamos, vidám és ritmikus barokkoperát.
A főérdem, dicséret Leidemann Sylviát illeti, aki a szokottnál is lelkesebben, kitűnő tempóval dirigált. Ő állította össze az együtteseket, kereste ki a szereplőket: hivatásos énekeseket, a 21 tagú zenekart. Ez a valóban igényes,
remekül rendezett bemutató remélhetőleg nemcsak erkölcsi, hanem némi anyagi sikerrel is zárult. (l. SP I.o.)
*

Kultúrélményeink
Buenos Aires a világ egyik legszórakoztatóbb városa. A napilapok minden napra számtalan látni és hallani
valót közölnek, akár ingyen, akár belépőjegy ellenében. Nincs olyan híres zenekar, karmester, énekes, aki
ne szerepelt volna a Colónban, vagy olyan rocksztár,
aki ne lépett volna fel a Luna Parkban vagy valamelyik futballstádiumban. Az új import, ill. devizatilalmak
valószínűleg a művészek fellépésére is vonatkoznak.
Augusztus 14-én a Mozarteum 60 éves jubileumi ünnepére Zubin Mehta világhírű karnagy a Maggio Musicale Fiorentino zenekar élén szerepelt a Colónban.
A bérletből kimaradt jegyeket méregdrágán adták el. A
4. emeleti oldalpáholyban 1 helyért a 150 dollár érté-

Zubin Mehta az új Usina del Arte koncertteremben

kű pesót fizettem, ahonnan látni ugyan nem lehetett, de
Mozart Jupiter szimfóniáját behunyt szemmel ülve is
élveztem, Bruckner 4. szimfóniáját viszont végig állva,
majdnem ugrálva hallgattam. Vigaszul egy barátnőm
jóvoltából, augusztus 17-én kaptam ingyenjegyet Zubin
Mehta jótékonysági koncertjére a főváros új Usina del
Arte koncerttermébe, a Boca negyedben. Annyira új és
kihasználatlan még ez a modern alkotás, hogy sem a
fürdőszobák, sem a liftek nem működnek, de tökéletes
az előadóterem akusztikája, belső burkolata. A koncert műsora a legnépszerűbb szerzők műveit ígérte és
a zenekar Mehta varázsos vezérletével adta elő. Engem
végleg meghódított, amikor ráadásnak Brahms Magyar
táncok legszebbjét kaptuk. Megértem, hogy a főváros
Filharmonikus zenekara miért nem foglalta még el helyét a nekik szánt színházban. Nehéz megközelíteni!
Hogyan jut el a próbákra a zenész, hangszerrel a hátán,
a Bocába, a vasúti híd közelébe, 600 méterre egy olyan
utcától, ahol autóbuszok járnak?
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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 (x2)
- 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!

60 éves a

„Engedd meg, hogy én bocsássam ki
és felügyeljem egy nemzet pénzét,
és fütyülök arra, hogy ki hozza törvényeit.”
(Mayer Amschel Rothschild, bankár)

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://efolyoirat.oszk.hu/amh
http://epa.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 ü n k meg és nem k üldü n 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 NOVEMBERI
számra a lapzárta:

október 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@telecentro.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@telecentro.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

Havi „HUFImondat”:

„Az idén nem...”

Az ember nem unatkozhat! Bizony
nem engedi meg a sodrás! Nincs lazítás,
minden mai lépéssel egy újabb meglepetés is jár. Az új projektek személyes
krízisekkel és idegösszeroppanásokkal
kell megküzdjenek!
2012-ben is így alakultak a dolgok. Nem
megy semmi könnyen, de még véletlenül
sem! Botladozással, átigazodásokkal
és egy állandósodott izgalom keretében
kell dolgoznunk, még akkor is, ha a lelkesedés, a felkészültség és a munkaöröm
azért még szilárdan a helyükön vannak.
Az emberek többsége fáradt, le van törve,
közömbös, és a felületesség veszélyes
szakadéka szélén szédeleg. A mai életkörülmény pedig egyáltalán nem segít
hozzá a helyzetek gördülékeny fejlődéséhez. Megváltozott minden elképzelhető
szituáció. Egyre nagyobb a csodálkozásom... ilyen még sosem fordult elő velem!
Vagyis nem ennyire feltűnő mértékben.
Hogy egy egyszerű példát hozzak fel, azt
mondanám, hogy egy jól becsomagolt
struktúra voltunk eddig, amelyen jelen
pillanatban minden kötés, csomó, csavar
meglazult... Magyar közösségünk álmos,
nyújtózkodik s azt próbálgatja, hogy hogyan lehet kisebb erőfeszítéssel, kevesebb
vállalkozással mégis továbbműködtetnie
a struktúráját... Ismét, persze hullámszerűen, sziesztára kész...
Ámde ez másképp jelentkezik, mint
amit eddig már átéltem. Nem politikai
látáskörök-rögeszmék ütközése, nem
öntudatlanság, nem lustaság, nem vihar
előtti csend. Nem. Most teljesen más. Lehet, hogy túl szorosra húztuk a kötéseket?
Levegőhiányt okoztunk? Mi van? Eddig
ahhoz voltam hozzászokva, hogy (habár
meg kellett harcolni érte) minden újabb
terv vagy koloniális teljesítmény bátor
lelkesedést ébresztett fel mindenkiben
(ki-kit a maga helyén találva). Az idén
nem... A látszólag egymástól elszigetelt
esetek hasonlóan reagálnak. Az öreg,
a középkorú, a fiatal, a tag, a vezető...

Halványszürkés ár nyalatokban fürdik
a kedv. Semleges elhatárolódásokként
kedvesen vallják, hogy: az idén nem...
*
Mit jelenthet pontosan ez a rövidke kifejezés? Hogy tavaly igen volt, és jövőre
ismét igen lesz? Ilyenben egyáltalán nem
hiszek! Kérdem akkor: mit tegyünk az
idénnel? Hiszen az idén is „vagyunk”!
Az idén is meg kell legyen az, ami mindig
volt. Nem rapliszerűen, hanem hagyományszerűen! Mert szükségünk van rá!
- Gondolkodom, és elképzelem, miként
kezdem el én is kedvesen visszakötni,
kicsit szorosabbra, a masnikat, a csomókat. Struktúránk három-négy mozaikja
remeg puhán. Látom. Csomagolok. Embercsoportot. Magyarokat. Hogy szépen,
tisztességesen legyen az, ami kell legyen.
Az októberi mozaikok szele érinti meg
először arcomat. Tiszteletadásra készülök

A Hungária 1. emeletén
található a volt MIK néptánc és tornaterem: egy
kandallós, kellemes, szép
nagytükrös helyiség. Ez
adja meg azt a lehetőséget,
hogy szükségeink és ihletünk igényére százszor is átváltozzon! Hol zsivajos cserkészbeszámolóra, hol ridegebb
közgyűlésre alkalmas, vacsorák elfogyasztására, színdarabok-élőadások-kórus gyakorlására. Falai évtizedek óta
sorsrajzoló hangokat tárolnak.
Három évvel ezelőtt az Első Irodalmi Kávéház
szervezői és lelkes vendégei tömték meg a helyiséget.
Újdonság! Különlegesség! Menjünk! Azóta hagyományosodott e rendezvényünk is. Irtó érdekes megfigyelni
a lelkületét, azt, hogy mennyire kellemes meghallgatni
az önként jelentkező előadók hangját. Mert vegyítve
lépnek fel a beidegzettebb előadóművészek a kedves,
merész, mindennapi „kezdővel”. Ez annyira lélekemelő,
megosztott, bensőséges tanútétel!
A legújabb kiadás (augusztus 26-án) természetesen
más volt, mint az előzők. Ott voltak a „mindenkoriak”,
de újabbak is betársultak.
A terem kékes fényben tündökölt. 2012-ben szerelmes
versek hangzottak el... meglepően különböző korszakokhoz tartozó költők szavai által. Ki nem szereti a szép

„Ne félj, ne szégyelld szeretni a hazát! Ma a világpolgárság a divat, de
te ne hódolj e divatnak. Inkább légy „vad magyar”, mint „szelíd hazafi”.
Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább lesz szükség a vad magyarokra.”
(Benedek Elek)

- toborzom embereimet. Nehéz. Az idén
nem... suttogják lágyan egyesek.
De igen! Az idén is! Morzsolgatom a
kiválasztott szövegek tartalmát. Azonnal érzem, ki-ki szájába kell helyeznem
őket, hogy átsuhanjanak a nézőtér felé.
Mindig csodáltam (s továbbra is csodálni
fogom) azokat, akik elveiket bátorsággal
s a legszörnyűbb fizikai kínzások ellenére is meg tudták védeni. Hiszen nekik
kell hálát adnunk többek között azért,
hogy egy reményteljesebb magyarságot
elismerő öntudatban nőhettünk fel, a legteljesebb, bár elszigetelt, szabadságban!
A tiszteletadás a minimum, amit innen
tehetünk. El kell újból magyarázni, hogy
miért? - Szívesen!
Hasonlóképpen elevenedik fel előttem
a szeretett cserkészbálunk ránkmaradt
üzenete, a jövőbe néző feladatok könyvébe rögzített fontos fejezete. Nagyon

szép bált készítünk mindnyájatoknak!
Felkérhetlek, hogy segíts? Az idén nem…
Felkérhetlek, hogy táncolj? Az idén nem…
és látom mindnyájunkat, mint akik távcsővel nézik a tenger hullámzó közepéből
a sárgahomokos-pálmafás partot. Látom,
milyen kevesen vagyunk (ez nem új,
már évtizedek óta kevesen vagyunk) és
elgondolkodom: mert azt hiszem, hogy
csak abban az esetben érthető a lelkesedéshiány, ha nincsenek eredmények.
Emberek! Évtizedek óta csak sikeres,
méltó, óriási eredményeket érünk el, a
magyar világ felfigyelt ránk! Mi változott? A világ körülöttünk? Tudjuk! De
ez semmi ahhoz képest, amit sok magyar
átélt, ez semmi ahhoz képest, amit szenvedett a szabadságharcos, az asszony,
akinek szeme előtt ölték meg férjét-fiát,
a család, amelyet örökre szétválasztott a
trianoni borzalomhatár, a magyar, akitől
eltiltották anyanyelvét, a száműzött, aki
elvesztette mindenét és újra kellett kezdje
a vadidegenben... Ezekből a hősökből
lettünk mi olyannak, amilyenek vagyunk,
s tettük s kell tegyük azt, amit teszünk
ahhoz, hogy a szétszakított magyarság
lábonálljon, és ne szűnjön meg e szétdarabolásban sem!
Nem úgy van velünk, mint az asztalossal, akinek felégették az erdőjét: mi tele
vagyunk fával, bokorral, rüggyel! Nehogy
beletörődjünk, nehogy megpihenjünk
abban a tudatban, hogy „valaki biztos
megcsinálja”! Te kell megcsináld azt, amit
rád rótt az Isten!
„Kimondhatatlan jól van, ami van.
Minden tetőről látni a napot.”
Pilinszky János (1921-1981) költő.
Az idén is!
Jövőre is, rendületlenül!
Érted, s magunkért.
Mindnyájunkért.
Zólyomi Kati

magyar verseket? Van-e olyan, aki nem hallgatná meg
ezerszer is a „Merengőhöz” írt mondatokat? Aki nem
ismeri fel saját érzéseit mások szépen leírt szavaiban?
Aki nem figyel fel ismeretlenebb, de tehetséges magyar
költők verseire?

A „szerelem” szó nagyon is hozzáfűződik a vers közismert fogalmához. Voltak megrázó csendek, fellobbanó
kacagások, spontán tapsok, diszkrét könnyek is. Ez bontakozott ki a kávéház alatt! A hangosítás megfelelően
sikerült, nem rontotta el az intim hangulatot. Nagyon
élveztem (nem csak én).
Nagyon örülök annak, hogy többen alkotnak körülöttem! Így hát hálás köszönetem Julónak (Blahóné
Honfi Júlia) és Borinak (Balogh-Kovácsné Kiss
Borbála) azért, hogy összehívták az idei Kávéházat,
és így megörökítenek számunkra egy szép szokást: a

versmondást! Lélekemelő és szép! Nem volt igény sem
díszre, sem különleges bemutatkozásra. Rövid, velős,
elmulaszthatatlan volt! Ezentúl ez is van! Az idén nem
egy nem megszokott vers-versrészlet hangzott el: Gyóni
Géza, Bródy János, Gál János, Károlyi Ami, Lehár Ferenc (ének!), Pilinszky János, Szabó Lőrinc, Vér Andor,
Tóth Árpád poézisa... Volt élő muzsika is (Benkőné
Sorbello Carolina, Kerekes Miki, Lajtaváry Richárd és
Bonapartian Edi), vetített vers (Honfi Kriszti), ízletes
harapnivaló (ZIK ösztöndíjbizottság), és sok-sok hála,
de mégtöbb öröm! Ezt elmulasztottad? Gyere el jövőre,
az ötödikre!
Zólyomi Kati

Nem csak a régi idők voltak szépek, ugyanis nem
azért tekintjük szebbeknek, mert régen voltak, hanem azért, mert a jelent is szebbé szeretnénk tenni.
Hiszen néhány évtized múlva a mai napokra tekintünk majd nosztalgikusan vissza - azokra, amelyeket
ma még kevésbé látunk szépnek. (ZK)
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XI. Dél-amerikai Magyar Néptánctalálkozó

Beszámoló:

Az idei találkozó
egy különleges ízzel
indult el: számunkra a
legfontosabb az volt,
hogy megrendezése
az argentínai magyar
közösségre hárult, és
tudtuk, hogy legalább
2 évig nem lesz újabb
lehetőségünk minden
dél-amerikai táncos
Kerekes Miki
testvérrel találkozni.
A találkozó előtti pár napon sokan érkeztek meg Buenos Airesbe. Volt olyan
köztük, aki kihasználta azt az alkalmat,
hogy a várossal ismerkedjen meg, volt, aki
igen messziről is eljött, és volt olyan is, aki
inkább szerelmi okok miatt jött... Július
20-án már a legtöbb táncos megérkezett a
Hungáriába, a „házunkba”: Ausztráliából,
Brazíliából, Egyesült Államokból, Felvidékről, Magyarországról, Uruguayból
és Venezuelából érkeztek barátaink, régi
ismerősök. Volt olyan is köztük, aki életében most először találkozhatott ilyen sok
magyar fiatallal. Egyik „új” táncos így kiáltott fel: „Nem is hittem volna, hogy ilyen
sok fiatalt így megmozdítja a magyarság
szeretete! Hihetetlen az a testvéri ölelés,
amivel mindenki köszönti egymást!”
Ez a legfontosabb célja a találkozónak.
Olyan alkalmat ad a táncosoknak, hogy
ismét találkozzanak, olyan hangulatos

Hortobágyi Gyöngyvér (tanár):
A 2012 évi XI. DélAmer i kai Néptánc
Találkozó és Szimpózium újra azokat
az örömteli érzéseket
elevenítette fel bennem, mint 2006-ban,
amikor először kaptam
meghívást. Példaértékű
mindenki számára az a lelkiismereti kérdés
és lelkesedés, amivel ezek a fiatalok több
generáción túl is ápolják magyarságukat,
és a számomra a legértékesebbet, a kultúránkat. Ehhez természetesen a kétévente
megtartandó találkozókra meghívott magyarországi szakemberek munkája nagy
segítség, de hiába lenne segítség, ha az nem
termékeny talajba hullatná magjait.
A nagy színházi előadások megerősítettek
abban, hogy több ezer kilométer távolságból is lehet azon az úton haladni, amelyen
Magyarországon jár a néptáncmozgalom. A
hibákra, ha hibának lehet nevezni azokat a
koreográfiai esetlegességeket, amik előfordultak, felhívtuk a figyelmet a szimpózium
keretében a szakmai megbeszélésen, és
tanácsokkal elláttuk az együttes-vezetőket.
A kurzuson az anyagot közösen alakítottuk ki. Úgy érzem a résztvevők rendkívül
élvezték a tánctanításokat, a módszertani
segítséget. Az újdonság az előző szimpóziumokhoz képest, hogy elméleti előadás
is színesítette a programot.
Köszönet Minden Szervezőnek, Résztvevőnek, Házigazdának, Vendéglátónak
ezért a tartalmas 2 hétért, köszönöm, hogy
barátságotokkal megtiszteltek!
Szi Andrea, Buenos Aires:
A műsor nagyon színvonalas volt és tényleg a gyökerekig hatott. Megható és egyben
felemelő érzés volt Veletek ünnepelni!
Minden tiszteletem a táncosoknak, a csoportoknak, mert hihetetlen energia-befektetésről és mély hitről tettek tanúbizonyságot.
Nagyon jó érzés, hogy vannak, akik ápolják
a magyar kultúrát és olyan szinten, hogy
abból másoknak is erőt tudnak nyújtani.
Bokor Beáta, Budapest, most Buenos
Aires:
Tisztelet az esemény szervezőinek, táncosainak! Elmondhatatlan élmény volt, a világ
végén, Dél-Amerikában 150 táncoslábút
egyszerre látni, amint ropja a magyar népzenére. Határok tényleg nincsenek, ha nem
akarjuk, hogy legyenek. Én egy kicsit több
mint másfél éve Buenos Airesben expatként

körben, ahol más nemzetiségű párral
táncolhatsz, vagy torokfájdalomig énekelhetsz, fáradtságig kitáncolhatod magadat... Sugárzik mindenkiből a boldogság,
hogy ismét együtt lehetünk, a jó hangulat
pedig egyszerre mindenkit megfertőz!
Kimondhatatlanul boldogan jelentettem
be: „Isten hozott mindenkit! ¡Bienvenidos
todos! Bemvindos todos!”. Majdnem 150
táncoslábú fiatal nekiindult a kedvelt Dűvő Zenekarunk zenéjére, és több mint 10
napon keresztül meg sem álltunk!
A hagyományos két előadással minden
csoport bemutatta, hogy érdemes hétrőlhétre gyakorolni a lépéseket, minden
táncukat, az éneklést, és ápolni a ruhájukat
is. A nézők vihartapssal köszönték meg az
előadásokat. Az előadások végén pedig
mindnyájan átöleltük egymást, gratuláltunk a táncokért, bíztattuk egymást, hogy
érdemes volt ennyit várni! A zenekart is
külön megtapsoltuk, mert bizony nem
gyakori az ilyen alkalom, hogy mindenki
koreográfiáját élő zenére táncolja...
*
Az előadások után egyhetes intenzív
szimpóziumon vettünk részt, és e hét alatt
2 táncot sajátítottunk el, a Szilágysági
és Gömöri táncokat. Érdemes tanárokat
meghívni, főleg ilyen méretű tánctáborra,
mert így a csoportok többsége 2 új tánccal
gyarapíthatja a repertoárját.
Külön fontos esemény zajlott a tábor
folyamán: NÉPZENE tanítás is volt!!

A Dűvő zenekar zenészei kitűnő órákat
tartottak hegedűsöknek, brácsásoknak,
és bőgősöknek. Együtt gyakoroltunk kalotaszegi dallamokat, ezeket leírtuk és
filmre is felvettük, hogy távollétükben is
tudjunk tovább gyakorolni. Azért hangsúlyozom ki nagyon ezt az adatot, mert
Dél-Amerikában először adódott ilyenre
alkalom. Ezzel szilárdult az érdekünk,
hogy nemcsak táncokat, hanem magát a
zenét is tudjuk itt létrehozni.
A szokást követve a szimpózium végén
okmányt kapott minden zenész.

Ahogy szeptemberi számunkban beígértük, a júliusban
megtartott dél-amerikai Néptánctalálkozóra bejött igen
számos üzenetből itt közlünk néhányat, kivonatosan:

A szimpóziumon vidám résztvevők egy része

élő, erdélyi származású - egyébként Budapesten élő - egyén vagyok, és elmondhatom,
hogy itt, 14.000 km-re az anyaországtól
borsódzó háttal magyarabbnak éreztem
magam, mint otthon sokszor. Nincsenek
szavak, amivel kifejezhető a befektetett
munkátok és az a szeretet, amivel nyelvünket, kultúránkat ápoljátok. Köszönöm
nektek ezt az életre szóló élményt. A mércét
magatoknak is magasra tettétek, ami azt
jelenti, hogy nincs veszve semmi: a 4. latinamerikai magyar generáció is tudni fogja
majd, hogy honnan fúj a szél!
UMO - Uruguayi Magyar Otthon,
Rettich Zsuzsanna, titkárnő:
Azoknak az uruguayiaknak, akik a Tündérkerttel mentünk, nagyon nagy élményt
jelentett, hogy a Fesztiválon újra láttuk a sok
régi barátot, ismerőst. Azoknak a gyerekeknek a szülei, akik most voltak először ilyen
találkozón, szintén örültek, hogy a gyerekek
nagyon jó, színvonalas színházban képviselhették a magyar kultúrát. Boldoggá tette
őket, hogy gyerekeik jól érezték magukat.
Gratulálunk a szervezőknek, köszönjük a
fiatalok munkáját. Reméljük, hogy a jövőben is folytatódnak majd ezek a Fesztiválok,
amelyek összekötve a dél-amerikai magyar
fiatalokat - és a már nem is olyan fiatalokat
- olyan sokat segítenek a magyar kultúra
fenntartásában.

Lomniczy Mátyás, Buenos Aires:
Nem akarom elhalasztani az alkalmat,
hogy röviden, őszintén és szívből GRATULÁLJAK mindazért, ami az elmúlt
hetekben kedves kolóniánkban hála nektek
történt.
Tapasztalatból tudom, mennyi munkával,
nehézséggel, fáradtsággal, izgalommal,
személyes anyagi- és időbeli erőfeszítéssel
jár mindez! De a jutalom annál nagyobb:
mennyi élmény, meghatottság, vidámság,
barátság, mulatság, tanulás, kiállás, magyar
öntudat növelése! Lehetetlen összefoglalni!
Én személyesen mind ezeket tapasztaltam
az elmúlt napokban. És az az érzésem - és
remélem -, hogy nagy fáradtságotok ellenére nektek is hasonló érzéseitek voltak...
Soraimat sok szeretettel és elismeréssel
zárom, ismert fogalmakkal:
JÓ MULATSÁG, FÉRFIMUNKA VOLT!
JÓ MUNKÁT, JÓ MUNKÁT,
JÓ ÉJSZAKÁT!
UI. 5 és fél évig pihenhettek újabb fesztivál szervezéséig!

Hatévente kerülnek sorra az argentínai
magyarok az ilyen találkozó megszervezésére. Sok ember megmozdult, hogy
ez sikerrel járjon, és nekik köszönöm a
hozzájárulást!
Izgatottan várnunk kell még két évet,
amikor majd a brazíliai
magyarokra kerül a sor.
Akkor ismét találkozni
fogunk mindnyájan!
A Találkozó szervezői nevében:
Kerekes Miki
Makovinyi Tibor (tanár):
Én már 19 éve járok
Dél-Amerikába és azóta
van kötődésem az ottani
együttesekhez és emberekhez. A szokásos módon
indultam neki a fesztiválnak és a szimpóziumnak. Majd azon az estén,
amikor minden együttes
megérkezett a Hungáriába és kezdetét vette
egy spontán táncház, megváltozott bennem
minden. Néztem a gyerekeket - gyerekeket?
dehogy, felnőtt embereket! - és rájöttem, hogy
a táncoló fiatalokat, felnőtteket milyen régóta
is ismerem.
Nekem Dél-Amerikában ők a CSALÁDOM. A szemem láttára nőttek fel és értek
felnőtté. Hihetetlen érzés volt. Most is az.
Azzal büszkélkedhetem, hogy nekem van a
legnagyobb családom.
A fesztivál jól sikerült. Igaz, az előadások
előtti találkozók időpontjai nem nagyon
voltak eltalálva. Sokat kellett várni a buszok
indulásáig, ami nem nagyon szerencsés... Az
előadásra való felkészülés és időbeosztás
nagyon megkönnyítette az együttesek dolgát.
A színházban tkp. minden tökéletes volt. Az
1. előadáson ugyan túl hosszúra sikeredett a
konferálás, de ezt a 2. előadásra már sikerült
teljesen profin megoldani.
A szimpózium nagyon jól sikerült. Nagyon
jó környezetben lakhattunk, próbálhattunk,
szórakozhattunk. Az ellátás tökéletes volt. Panasz nem lehet semmire. A célt, amit kitűztek
a szervezők, hogy együtt érezzük jól magunkat és közösséggé kovácsolódjon a társaság
- tökéletesen sikerült. Mindenki megtalálta a
magának megfelelő szórakozást. Minden este
táncház volt, és nem kényszerből. Mindenki
ezt akarta. A Dűvő zenekar nagyban hozzájárult ehhez, mert szenzációsan szolgálták ki az
igényeket. Szívesen tanítottak és muzsikáltak.
Jó volt látni, hogy ezek a fiatal vezetők
mennyire együtt gondolkodnak és megtalálták a közös célt. Sokat változott a táncról való
gondolkodás. Mit jelent az, ha valaki táncol:
közösséghez, egymáshoz való tartozást. És
ez határok nélküli dolog! Ezt volt jó látni.
Sokat beszélgettünk ilyen dolgokról régebben
és folyamatosan 19 évig. Örülök, hogy ilyen
tanítványaim vannak: nagyra becsülöm a
munkátokat és nagyon tisztellek benneteket
azért, amit felvállaltatok! Remélem, sikeresen
továbbítják majd a fiataloknak ezt az érzést.
Ehhez kívánok minden családtagomnak,
barátomnak sok erőt, kitartást, egészséget,
szeretetet.
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Az 1913 Vági tutajút 100 éves jubileumának előkészítő túrája:

TUTAJTÚRA 2012
Lezajlott Magyarországon a „próbatutajozás”!
Augusztus 12-17
Míg az ember nem értesül
hivatalosan egy eseményről,
annak fontosságáról sem vesz
teljes tudomást. Nemrég, a kanyargó magyar Tiszán
próbaképpen óriási cserkészélmény vált valóvá!
Demes Sanyi ötlete, kezdeményezése folytán és szakvezénylete alatt
egy vidám, kíváncsi és vegyes cserkészcsoport kipróbálta a tutajépítést,
a folyón való haladást, az együttélést,
a megosztott élmény különlegességeit. A következő szövegben a
résztvevők szavaival számolok be.
(Zólyomi Kati)
„Hihetetlen élmény volt, remekül sikerült. 15 cserkész
vett rajta részt Argentínából, Felvidékről, Magyarországról és Németországból.
Jándon másfél nap alatt felépítettük a tutajt, majd
egészen Tuzsérig ereszkedtünk lefelé a Tiszán.
Egy ilyen járművel naponta átlagosan 25 kilométert
lehet megtenni, feltéve, hogy evezünk is. A tutaj egész
jól kormányozható egy hosszú evezővel a tatról, a
kapitány állásából. A folyó sodrására hagyatkozva 2,3
km/h, evezve akár 5 km/h sebességet tudtunk elérni. A
legénységet három, egyenként négyfős őrsbe osztottuk:
1. A „bal” evezős őrs
2. A „jobb” evezős őrs
3. A „napos” őrs

Meglepő módon - az evezősök eveztek, a naposok pedig kiszolgálták a legénységet... Süteményt, gyümölcsöt,
limonádét kínáltak, és kifogástalanul gondoskodtak
az élelemről, megfőzték az ebédet, vacsorát, stb. A
beszerzést egy szárazföldi kísérőjárművel intézte Nusi
(köszönjük neki és kedves családjának).
Emellett különféle tisztségeket is be kellett töltenünk.
Így volt biztonsági-, elsősegély-, beszerzési-, program-,
zászló-, térkép-, fedélzet-, média-, napló-, kézműves-,
horgony-, kenu- és ivóvíz-felelős. Utunk során a tutajon
főztünk, játszottunk, aludtunk. Többször találkoztunk
túrázó kenusokkal is, mindannyiuk figyelmét nagyon
felkeltette a tutajunk!
*

(*) Forrás: A tutajtúra hivatalos FB oldala. Képanyag köszönet
Kondor Dávid

*
Ezzel a verssel zárjuk ezt a krónikát:

Juhász Gyula:

TISZAI CSÖND
Hálót fon az est, a nagy, barna pók,
nem mozdulnak a tiszai hajók.
Demes Sanyi a középen, kalappal

Itt ismertetjük a résztvevők nevét, cserkészcsapatuk
számával:
Barna János (Hu-14), Bognár Gellért (Hu-387),
Bürger Vera (Hu-1999), Demes Sanyi (Arg-18), Győry
Kati (D-67), Keve Tibor, Lauber Dávid (D-76), Lauber
Paloma (D-67), Lengyel Zoltán (Sk-35), Móritz Miklós
(Hu-387), Sefcsik Maris (Hu-1026), Szabó István atya
(Hu-118), Szöllősy Vágó János (Hu-96), Szőnyi Zsófi
(Hu-442), Vida Kriszta (Hu-1026).
Köszönjük mindenkinek a siker érdekében nyújtott segítségét: KMCSSZ, Koncz Zoltán (Jánd polgármestere),
Lomniczy Mátyás, a Vízi rendészet - Vásárosnaményi

FIGYELEM! SÜRGŐS!
Regisztrálás ideje október 15 –
Beküldési határidő október 22!

www.balassi-intezet.hu - www.kmcssz.org
Sok sikeres Balassi diákunk jött Magyarországról vissza haza, Argentínába - a kolónia
számára is nagy előny, ha fiataljaink jól beszélik a magyart, és így részt tudnak venni a
koloniális életen kívül a nemzetközi cserkészélményekben is!
Szerencsénkre a Balassi Intézet újból kibocsátotta a déli féltekére szóló pályázatot,
így a mi gyerekeink is hozzájuthatnak ehhez
a kitűnő lehetőséghez! Használjuk ki! (kivonatos közlés):
►►►

Rendőrőrs, MCSSZ, Mérő Lizi, Solymosi Balázs, Szabó
István atya, Szemerédi Tibor
... és sok másnak is.
Ennek a túrának a célja a jövő évi JUBILEUMI
tutajtúra előkészítése volt!
Addig is: Jó Munkát!
A szervezők”

Egyiken távol harmonika szól,
tücsök felel rá csöndben valahol.
Az égi rónán ballag már a hold:
ezüstösek a tiszai hajók.
Tüzeket raknak az égi tanyák,
hallgatják halkan a harmonikát.
Magam a parton egymagam vagyok,
tiszai hajók, néma társatok!
Ma nem üzennek hívó távolok,
ma kikötöttünk itthon, álmodók!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYAR NYELVI és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE
A Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és
nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének
érdekében a 2013-as tanévi ösztöndíjra, a (nyugati)
diaszpórában élő magyar származású személyek
számára MAGYAR NYELVI és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.
A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású (külföldi állampolgárságú!) fiatalok magyar
nyelvtudásának és magyarságismeretének fejlesztése.
A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a
Balassi Intézetben kerül sor.
A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül
kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a társadalmi
körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás,
valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más
területtel kapcsolatos tevékenység.
A képzés időtartama 9 hónap (2013. február–június,
2013. szeptember–december).
Az ösztöndíj tartalma:
● ingyenes képzés
● 21 000 Ft/hó ösztöndíj
● kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban)
● diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
FIGYELEM! Az ösztöndíj nem tartalmazza az
egészségbiztosítás költségeit.
A tervezett ösztöndíjas keretszám: 10 fő
A pályázat beküldési (postai beérkezési) határideje: 2012. október 26.

MiniHUFI
- Ingyen könyvek fogadnak a Hungária
bejáratánál! Feltételezhetően duplapéldányok. Egy asztalka, a lépcsőház alján… és
válogatni lehet! Az elmúlt hetek alatt nem
egy olyan könyvre bukkantam, ami hiányzott a polcaimról! Boldogan vittem Krúdyt,
Némethet, Feketét, Vörösmartyt, izgalmasan érdekes
esszésorozatot (1900-1941), Illyést, Jókait
és Mórát, mégpedig olyan köteteket, amelyeket még nem olvastam! A HUFI igen
örül a HKK ötletének! (A HKK az ötletet a

ZIK-től „lopta”! Szerk.)

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje:
2012. november 9, amelyet követően a Balassi Intézet 3
napon belül értesítést küld a pályázat eredményéről.
A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:
- kitöltött pályázati adatlap - csak számítógéppel kitöltött
lapot fogadunk el!
- kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok
céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról,
- kézzel írott önéletrajz,
- az útlevél másolata,
- tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata,
- társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház, stb.) vagy elismert személyiség ajánlása,
- igazolás a befizetett 600 USD előlegről.
A pályázónak 2012. október 19-ig regisztrálnia kell
magát a Balassi Intézet ügyfélkapu rendszerében a http://
sao.bbi.hu/login/registration weboldalon.
A pályázót érintő költségek:
• az utazás költségei,
• az étkezés költségei,
• az egészségbiztosítás költségei,
• nyelvvizsgadíj
• diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz),
• javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes
költségek fedezésére: kb. 250 USD / hó
• tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar
külképviseleten,
• egy belföldi (40.000 Ft) és egy erdélyi kirándulás
(80.000 Ft) költsége, 2000 Ft az intézeti belépőkártyára és
az esetleges kollégiumi rongálásokra, valamint 1.960 Ft a
diákigazolványra. Sikertelen pályázat esetén a kirándulás
díját a KMCSSZ visszafizeti a pályázó részére.

Kérjük, hogy a pályázatokat az alábbi címre, határidőre, 1 példányban küldjék el. Egyúttal kérjük
a teljes pályázati anyag másolatát a jn2@nyu.edu
címre szkennelve megküldeni.
Dr. Judit Kesserű Némethy (Teleki Pál Alapítvány)
1 Washington Square Vlg. Apt. 3L
New York, NY 10012, USA
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a Balassi Intézet (www.balassi-intezet.hu) és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (www.kmcssz.org) honlapjáról. KMCSSZ
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Zsuzsi íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata
Diszkréció...
Múlt szombaton részt vettünk a tanári továbbképző
tanfolyamon, amit a Zrínyi Ifjúsági Körben Benedekné
Micsinay Mária szervez minden hónapban olyanok
számára, akik csiszolni szeretnék anyanyelvüket vidám és szórakoztató módon. Bevallom, nagyon sokat
nevettünk. Nagyon ajánlom, hogy aki el tud jönni, csak
jöjjön! Szórakozunk, szót ragozunk, versenyzünk, új
szavakat, új szabályokat tanulunk, egyszóval: élvezzük
az életet - magyarul! (ezt is csak a magyarban lehet:
„egyszóval”, de négy szóval elmagyarázni; t.i. egyszóval
annyit jelent, hogy „röviden”, nem pedig „egy szóval”!
Hiába, a magyar nyelv unikum.) Ha érdekel, gyere el te
is! A következő kiképzés szeptember 29-én lesz 13.15kor, a Szent László Iskolában.
Visszatérve a tárgyra: szinonimákról beszéltünk, rokonértelmű szavakról. Milyen szavakkal tudnád kifejezni azt, hogy diszkrét? Mi jut eszedbe? Figyelj csak!
tapintatos, titoktartó, megbízható,
tartózkodó, bizalmas.
Legszebb ezek közül a titoktartó szó. Más nyelv nem
fejezi ki ilyen szépen, hogy titkot tart. Néma, mint a sír.
Mit írt Karinthy Frigyes (1887-1938) ezzel kapcsolatban? Lássuk csak:

Fő a diszkréció

- Appardon... szabad?
- Kérem, parancsoljon... nincs elfoglalva...
- Köszönöm...
- Kérem.
- Appardon... szabad ezt az újságot?
- Tessék.
- Ööö... tetszik tudni, azért mondom, az apróhirdetések
miatt...
- Kérem, tessék.
- Nagyon kedves... De itt léghuzam van.
- Igen... Csakhogy nagyon tele van a kávéház. Nincs
más hely.
- Nekem, őszintén szólva, nagyon mindegy... Itt is jól
érzem magam. Fő, hogy az apróhirdetéseket elolvashassam...
- Eee... igen. (olvas).
- Az ember bejön a kávéházba, leül és olvas, nem
igaz? Én egyedül érzem magam a legjobban... engem
ne zavarjon senki, én se zavarok senkit. De Pesten nem
tudnak az emberek diszkrétek lenni... Pesten mindenki
személyeskedik, leül az ember mellé, elmeséli az élete
történetét, mintha az valakit érdekelne... nem igaz?
- De bizony, kérem, igaz.
- Na, ugye? Másképp van ez, kérem, külföldön. Londonban két év előtt, márciusban voltam, tetszik tudni,
kataszteri hivatalnok vagyok, ki voltam küldve a banktól, mondom az anyósomnak, kicsit süket szegény, na,
mondok, jól van. Hát mondom, Londonban az emberek
tudják, mi a személyes diszkréció. Mert ugye, kérem,
mit érdekel engem egy másik embernek a baja? Például
mit érdekli önt az, hogy én miért böngészem az apróhirdetéseket?
- Hehe... bizony, mit érdekel.
- Na látja, ugye, azért mondom. Nem szabad tolakodni
az embernek a személyes dolgaival. Hát én nézem az
apróhirdetést... Ön itt mellettem ül és néz... és passz.
Diszkréció. Ez kérem, a diszkréció. Önt esetleg érdekli,
hogy én miért nézem az apróhirdetéseket. De ön ezt nem
kérdezi, és én nem mondom meg, mert ez esetleg nekem
egy személyes ügyem, amiben nekem nagyon diszkrétül
kell eljárni, mert tessék elhinni, például a nők csak a
diszkrét embereket szeretik. Például vegyük ezt. Miért
van nekem olyan nagy sikerem a nők körül? Na. Hát
mert a nők tudják, hogy diszkrét ember vagyok, és ez a
nőknek, tessék elhinni, a legfőbb. Hogy ők nyugodtak
lehessenek, hogy én nem fecsegem el a dolgot a barátaimnak, nem adom tovább, nem csinálok pletykát - mert
tessék elhinni, a hírnevükre nagyon vigyáznak a nők.
Most például, tessék ezt venni, hogy példát mondjak. Itt
van például egy nőm, egy nagyszerű, fess, molett, barna
úrinő, de nem ez a fontos. Hanem, kérem, mi a fontos?
Ugyebár, a diszkréció a fontos? Namármost. Ez az én
nőm egy férjes nő, akivel mi találkahelyeken szoktunk
összejönni. Mármostan, ha én ennek a nőnek leveleket

„ MAGYAR ” ÉLETÜNK SZÍNEI

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

Kedves Olvasók!
Hát mit ne mondjak, nagyon felgyorsult velünk a
világ! Nacho elkezdte az óvodát. Te Jó ég! José ezerrel
dolgozik, én meg új részlegben kezdtem el dolgozni. Ez
az év ezerrel indított, mindannyiunkkal! Kevés időnk
van, kevés az idő az íráshoz is, pedig szeretem, és annyi
mindent szeretnék megosztani veletek...
Kicsit a magyar érzésről írnék, vagyis milyen jó volt
magyarnak lenni az idei olimpián. Tudom, hogy már
eltelt az idő, nem is különböző sportolókról, érmekről
szeretnék írni, hanem a pozitív, hazafias érzésről, amivel
ők megajándékoztak.
Az olimpia alatt, az általában (sajnos) nemzetiségüket
szégyenlő magyarok is buszkén, magason hordták a
fejüket. Magyar zászlók is megjelentek, és ez nem jelentette azt, hogy hordozója ultranacionalista. Jó, nagyon
jó volt látni, ahogy szinte mindenki büszke arra, hogy
magyar! Élveztem, élveztük, nem egyszer beszéltük meg
esténként Joséval, hogy mindig ilyen olimpiás lelkület
kéne, annyira jó volt. Egy ilyen pici ország annyi érmet
nyert, a sportolók kevés támogatással is kiemelkedő teljesítményt értek el! Köszönjük nekik nemcsak magát az
érmeket, hanem az önbizalmat, amivel megajándékozták
az embereket.
*
Ha már a magyar
érzésről írok, hadd
meséljek egy kicsit
az idei Mesterségek Ünnepéről (26.
Mesterségek Ünnepe - 2012. augusztus 17-20, Budavári
Palota. A témakör:
régi és ritka mesterségek). Teltház
volt. Az idén is két
nap mentünk ki,
nagyon élveztük.
Élveztük a prog-

ramokat, a zenét, a táncokat: sok
hagyományőrző néptáncegyüttes lép
fel minden évben. Persze a gyönyörű
kézműves tárgyakat is megcsodáltuk. Egy-kettőt mindig
haza is viszünk. El kell mondjam, hogy José már nem
hisz nekem, amikor (mint minden évben) azt mondom,
hogy most tényleg nem veszek semmit: ő (biztos, ami
biztos) viszi a hátizsákot. Eddig soha sem tértünk haza
üres zsákkal...

A KÖRS VACSORÁJA

A körzeti vezetői őrs nyolc tagjából ez egyszer öten
jelentünk meg, de a hiányzó háromnak lelke azért mégis
velünk tartott! Mert emlegettük őket, hiányoltuk az ő
kacagásukat is. Tudnia kell az Olvasónak, hogy minden
KÖRS-gyűlés, még a legkomolyabb munka-összejövetele is, dézsaszám nevetéssel jár!
Lehet, hogy ez a megmaradásunk egyik titka? Kön�nyen elképzelhető, hiszen a humor az élet egyik nagy
orvossága! Ez alkalommal (először) nem programtervezésre vagy csapataink munkálkodása megfontolására
összpontosítottunk, hanem azért jöttünk össze, hogy
„együtt legyünk”! Ilyenkor (is) életeinkről mesélünk
egymásnak, vagyis családjainkról, gyermekeinkről,
munkánkról, aggodalmainkról.
Zsuzsi háziasszony nagyon finom húsos palacsintával
lepett meg minket, de sokminden más csipegetni valót
is tettünk mellé az asztalra, és boroztunk-söröztünk,
élveztük egymást hajnalig. Teljesen felfrissített hangulatban kerekedtünk haza. Valószínűleg mind az öten
azzal a gondolattal adtuk át magunkat az alvásnak,
hogy megháláltuk cserkészéletünket, de azt is, hogy
ilyen baráti kapcsolatot voltunk képesek felépíteni és
megtartani magunknak!
Csoportunk hetedik életévét járja! Záró „vallomásként” megsúgom, hogy azért - elkerülhetetlenül! - beszéltünk a nemrég lezajlott néptánctalálkozóról, de a
közeledő cserkészbálról is, a jövő nyári vk-táborokról,
a Tiszán való tutajozásról...
Zólyomi Kati cst.

Augusztus 31-én Lajtaváryék otthonában, az olivosi
Amador utcán zeng a cserkészeszme egyik alapelve:
Barátkozz és nevess, mert ez épít és gyógyít!

Collía Alex cst., Haller Ines st., Lomniczy Mátyás cst.,
Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. és szerző

írok, mint más fiatalemberek teszik, ugyebár, mit tesz
az ő marha férje? Az ő marha férje, ugyebár, felbontja a
levelet, és minden kiderül. Azért vagyok én egy okos és
diszkrét ember. Az én leveleimet nem látja maga ottan,
náluk. Engem maga nem lát oda elmenni, felmászkálni,
bemutatkozni családnak, mint más fiatalemberek teszik.
Engem marha férj nem is ismer. Én megírom szépen az
apróhirdetést, itt a Pé Hába; a nő elolvassa, tudja, hogy
mikor kell nekünk találkozni. Na. A dolog, ugyebár,
milyen egyszerű és milyen nagyszerű. Mondjuk, holnap
akarok találkozni. Erre írom: „Pupu. Holnap délután,
szokott helyen.” Pupu. Ugye, milyen egyszerű? Ki sejti, hogy mit jelent az, Pupu? Pupu. Egyszerűen Pupu.
És így: szokott helyen. Naná, majd kiírom, Bábergold
Antalné, Bajza utca három. A dolog egyszerű. A nő elolvassa, és rendben van. Nincs levél, nincs gyanakvás,
nincs skandalum, nincs mászkálás kapuk előtt, nincs baj.
És mindez miért? Mert tudok diszkrét és ügyes lenni,
és nem jár el a pofám, és nem mászkálok el lakásokba,
és nem megyek veszélyes helyekre, és nem ismerkedem
családdal, és nem beszélek a barátaimnak, és tudok
hallgatni. Ezért van sikerem a nőnél, ezért szeret a nő,
és ölel és csókol és harap, a bestia... Hát nincs igazam?...
- Hehehe... De igen...
- Na, ugye... De most szaladok... háromra ott kell lennem... Na, örülök, hogy mulattathattam... (kezét nyújtja).
Frász Ödön vagyok különben...
- Heh he... örültem... Bábergold Antal vagyok...

Ami az íróasztalon maradt:

„A legtöbb ember nem az igazságot keresi, csak a
maga igazát.”
(Karinthy Frigyes. Magyar író, költő és műfordító)

Egyszerűen imádjuk ezt az ünnepet, a hangulatát, az
évről-évre visszatérő mestereket épp úgy, mint az újdonságokat. A finomságokat, a sört, a barátokat, akikkel
óhatatlanul, csak úgy véletlenül találkozunk.
Újdonság volt, hogy idén díjazták a népviseletben érkezőket. Lefotózták őket, és versenybe léptek a legszebbek,
ill. a legkreatívabbak. Persze Nachoról is készült kép!
Minket ilyenkor önt el a büszkeség, amikor látjuk,
milyen gazdag a kultúránk. Mennyire változatos a népművészetünk, milyen ügyesek a mestereink. Ők is, a
néptáncosok, a fazekasok, a szövők, a fonók, a faragók,
az ötvösök, a cipészek, kemence és kályhaépítők, mindmind magyarságunk olimpikonjai, ők éltetik tovább a
magyar hagyományt. Büszkék lehetünk rájuk, köszönjük
nekik a csendes munkát, az odaadást, a szeretetet, amivel
mesterségüket űzik.
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. 5080 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.
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Ambicioso estreno de Ars Hungarica
Angelica soprano: Fabiola Masino / Marcela Sotelano
Eurilla soprano: María del Rocío Giordano / Natalia Salardino
Alcina mezzosoprano: Virginia Correa Dupuy / Milagros Seijó
Orlando tenor: Carlos Natale / Christian Casaccio
Medoro tenor: Ricardo González Dorrego / Maico Hsiao
Pasquale barítono: Víctor Torres / Sebastián Sorarrain
Rodomonte bajo: Mariano Fernández Bustinza / Alejandro Spies
Caronte bajo: Sergio Carlevaris / Juan Salvador Trupia
Licone tenor: Matías Tomasetto

Gracias a la generosidad de sponsors
amantes de la música, que pidieron permanecer anónimos, Ars Hungarica presentó en el Teatro del Globo, en estreno
sudamericano, la ópera de Franz Joseph
Haydn Orlando Paladino, en una versión historicista, en tres funciones (26 de
agosto, 2 y 5 de septiembre). La producción ejecutiva del teatro estuvo a cargo
del Ensamble Lírico Orquestal.
La obra de tres actos fue representada por 1ª vez en Eszterháza, el 6 de diciembre de 1782, día del onomástico del
príncipe Miklós Esterházy, con la dirección del compositor. Las notas eruditas del programa fueron preparadas por
el destacado musicólogo Pablo Bardin
y la traducción proyectada del texto original italiano se debió a Nora Sforza.
(Durante sus 30 años en Hungría, Haydn
compuso todas sus óperas con texto en
italiano).
La ópera, muy popular en la época de
Haydn, tiene un argumento cómico y
alocado, proveniente del libreto de Nunziano Porta, que, a su vez, se basó en
otro libreto de Carlo Francesco Badini
titulado Le pazzie d'Orlando (Las locuras de Orlando) y trata de la locura de
amor de Orlando por la princesa Angelica y su cura por la bruja Alcina. La ópera
se presentó con dos elencos. El rol bufo
de la ópera estuvo a cargo del personaje
de Pasquale, escudero de Orlando, magistralmente interpretado en el elenco 1º

por Víctor Torres (quien cantó este mismo papel en la Staatsoper de Berlín, en
2010) y por su enamorada, Eurilla, a cargo
de María del Rocío
Giordano,
de bellísima
voz y excelente caudal
sonoro, mostrando ambos
cantantes mucha gracia y un juego actoral exquisito. En el papel
protagónico (Orlando) se destacó con voz notable e impresionante presencia escénica el tenor
Carlos Natale, residente en Italia (donde ganó el primer premio
del concurso de canto de la Arena de Verona, con Éva Marton
como presidenta del jurado).
Ricardo González Dorrego,

como Medoro, el amante de Angelica, mostró
con eficacia el carácter
temeroso de su ingrato
papel con excelente estilo. Mariano Fernández
Bustinza fue un caballero Rodomonte de gran
prestancia. La soprano
Fabiola Masino (Angelica), mostró su despecho
a Orlando y amor a Medoro en un rol muy exigente donde hizo gala de
fuerza y buena coloratura, aunque a veces pareció que le quedaba algo
incómodo el estilo de la
obra. Por enfermedad de
Virginia Correa Dupuy
(hechicera Alcina), en la 1ª función cantó Milagros Seijó del 2º elenco, con muy
buena actuación y hermosa voz, a la que
le faltó algo de volumen. En la 3ª función
ya se escuchó a Virginia Correa Dupuy
en este rol, con un canto totalmente en
estilo y gran fuerza expresiva. En los
papeles menores se desempeñaron con
eficacia el bajo Sergio Carlevaris (Caronte) y el tenor Matías Tomasetto (Licone).
La orquesta historicista,
bajo la cuidada dirección de
Sylvia Leidemann, ofreció
una versión vigorosa. La muy
difícil afinación de los instrumentos réplica fue preparada
y supervisada con esmero por
el concertino Roberto Rutkauskas.
La ópera se presentó en
versión de semi-concierto,
con orquesta y cantantes sobre el escenario, atriles para

los cantantes y algunas proyecciones de
fondo. El diseño de la iluminación fue de
Mauricio Rinaldi, que también aportó
algunas indicaciones actorales.
En este estreno estuvieron presentes
los embajadores de Austria, D. Robert
Zischg y de Hungría, D. Pál Varga Koritár, con sus respectivas esposas, pudiendo presenciar un gran esfuerzo de
Ars Hungarica y su directora artística,
Sylvia Leidemann, preparadora de la
obra con la dedicación a la que nos tiene
acostumbrados.
Miklós Székásy
Además de la ponderación del 1º
elenco en la nota que antecede, cabría
agregar que en el 2º elenco se destacaron especialmente Marcela Sotelano y
Juan Salvador Trupia, además de Sebastián Sorarrain con sus dotes canoras e histriónicas en el rol bufo. Faltó,
en cambio, algo de imaginación en las
proyecciones de fondo para amenizar
las partes estáticas de la función. (SKH)

Indignación por la liberación e indulto
en Azerbaiyán de Ramil Safarov (*)

Representantes de la comunidad armenia transmitieron su protesta al Embajador de Hungría en la República Argentina
El embajador de Hungría, Pál Varga Koritár, recibió el jueves 6 de
septiembre a representantes de la
comunidad armenia en la Argentina,
que solicitaron explicaciones por la
extradición por parte de Hungría y
la posterior amnistía concedida por
Azerbaiyán a Ramil Safarov, asesino
del teniente armenio Kurkén Markarian.
Unas cuatrocientas personas, entre las que predominaban jóvenes
de origen armenio, marcharon hacia
la sede diplomática de Hungría en
nuestro país. Con carteles reclamando justicia y repudiando la decisión
de indultar al criminal azerí, los manifestantes protestaron a viva voz,
mientras una delegación de integrantes de instituciones
comunitarias, encabezada por el Arzobispo Primado de
la Iglesia Apostólica Armenia, Monseñor Kissag Mouradian, ingresaba a la embajada para entrevistarse con
el embajador húngaro, Pál Varga Koritár.

El diplomático recibió una nota firmada por todas las
instituciones comunitarias en la que se hacía expresa
mención del descontento de los armenios por la medida
adoptada por el gobierno húngaro. “Expresamos nuestro más enérgico repudio a la reciente decisión del
Gobierno de Hungría de extraditar a Ramil
Safarov, oficial del ejército de Azerbaiyán,
quien cumplía pena de prisión perpetua por

el asesinato premeditado de Kurkén Markarian,
teniente de las fuerzas armadas armenias durante un curso de la OTAN que se dictaba en Budapest en febrero de 2004. La inmediata liberación
de Safarov por parte de Ilham Aliev, presidente de
Azerbaiyán, ha provocado indignación y consternación, porque significa una burla a la justicia y
los derechos humanos, y la apología de la violencia.
Las recientes declaraciones de Thornbjorn Jagland, secretario general del Consejo de Europa
en el sentido de que “es inaceptable que un asesino convicto sea recibido como un héroe”, reflejan la
oposición a un pensamiento que desdeña el respeto
por la dignidad humana y muestran el rechazo que
han generado en Europa la extradición de Safarov
y sus previsibles consecuencias”.
Luego de recibir la nota comunitaria, el embajador
Varga Koritár dijo que su gobierno había procedido
a la extradición del reo de conformidad a un tratado
que habían suscrito ambos estados. Aseguró que las
autoridades azeríes habían dado la seguridad de que
Safarov continuaría purgando su pena en Azerbaiyán.
Varga Koritár agregó que Hungría estaba sorprendida por la amnistía otorgada por el Jefe de Estado azerí.
(*) Publicado en el Diario Armenia, de Buenos Aires, con fecha 6.9.012. Agradecimiento Juan Bonapartian

El 19 de agosto pasado,
nuestro amigo Pál Schirl
(izq. en foto) tocó con
la Orquesta Solistas de
Buenos Aires bajo la
conducción del
Maestro Lucas Lazzarini
L’Estro Armonico,
de Antonio Vivaldi, en
la Biblioteca y Museo
“Juan N. Madero”,
de San Fernando. La
asistencia lo premió con
aplausos - ¡y flores!
¡Felicitaciones!
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El trasfondo del siguiente intercambio de cartas fue la secuela de las notas publicadas en días domingo bajo el
rubro “Humor político” por el diario Clarín, en su 2ª página. Su contenido exacerbó el ánimo de gran número de
nuestros compatriotas locales, hasta el punto de hacer intervenir al embajador de Hungría, D. Pál Varga Koritár:
BUENOS AIRES, 20 de septiembre de 2012.
At. Editor General del Clarín
Sr. Ricardo Kirschbaum
Estimado Sr. Editor General:
Sigo siendo un lector leal y atento de su periódico.
La mayoría de las notas publicadas en el mismo pueden ser consideradas como referencia.
No en tanto, en las últimas semanas han aparecido
algunas alegaciones sobre lo húngaro en la sección de
Humor Político del periódico, cuyo estilo difícilmente puede ser compatible con la ética de la publicidad.
El artículo del 16 de septiembre (Cuestionario para
detectar húngaros) - según nuestro juicio - sobrepasa
los límites, porque ya ofende profundamente la buena
reputación de un país extranjero. No pienso que un redactor ni en base al humor pueda permitirse llamar como un sucio trapo a la bandera, el símbolo nacional de
otro país. Yo siento totalmente justificada y me uno a
la indignación de mis compatriotas húngaros que viven
honradamente en este país y han enriquecido los valores
de la sociedad argentina a lo largo de muchas décadas.
No sé ¿qué reacciones oficiales o cívicas provocaría
una eventual publicación semejante sobre su país en
la prensa húngara?
Nosotros debemos levantar la voz igual contra el presunto involucramiento de ciudadanos argentinos de
origen húngaro en las discusiones de política interna.
Estoy convencido de que notas de este estilo - aunque intentan emplear formas humorísticas - no mejoran la buena imagen del periódico, y no contribuyen
al estrechamiento de las relaciones tradicionalmente
buenas entre nuestros países.
Sr. Editor General, hace ya días que quisiera entrar
en contacto personal con usted para poder conocer
más directamente las intenciones reales de su diario
con respecto de estos artículos.
Atentamente:
Pál VARGA KORITÁR
Embajador de Hungría

Horacio Sanguinetti:

From: Alejandro Borensztein BBTV
Sent: Friday, September 21, 2012 8:38 AM
To: Varga Koritár Pál - BUE
Subject: Nota al Embajador de Hungría

Estimado Embajador:
Antes que nada quiero agradecerle la posibilidad que tuve de acceder rápidamente a usted y poder mantener una conversación telefónica, la que
resultó por demás positiva y cordial.
Tal cual se lo expresé, había tomado conocimiento durante esta semana del malestar que mi
última nota había provocado entre algunos miembros de la comunidad húngara en la Argentina.
Lamento que alguien haya interpretado mi nota
como ofensiva. En ningún momento tuve esa intención. Es por eso que me parece pertinente hacer
algunas aclaraciones sin pretender por eso, involucrarlo a usted en asuntos de la vida política local.
Como le expliqué en nuestra charla, tanto a usted como a algunos amigos de la comunidad, la
mención a “los húngaros” es una idea que ya he
desarrollado en varias notas basado en el hecho
de que el gobierno nacional se autodenomina el
“único proyecto nacional” con lo que excluye
(en mi opinión) a cualquier otra fuerza política
argentina y coloca a toda oposición en el lugar de
“proyecto foráneo”. Una inaceptable descalificación para amplios sectores de la población y de la
política que hoy resultan tratados como si fueran
extranjeros, cipayos, oligarcas, etc. etc.
De allí que suelo usar la humorada de que, para el gobierno, la disyuntiva es “kirchnerismo o
extranjeros”. Para eso suelo valerme de la idea,
obviamente exagerada para darle el perfil humorístico, de que quienes no votan a la Presidenta
Kirchner o no apoyan su gobierno son rumanos,
búlgaros, filipinos… húngaros (o sirven a los intereses de cualquiera de esos países). Si bien podría
haber elegido para seguir la metáfora a cualquiera

OPINIÓN

La penosa destrucción de la escuela

de los otros países, justamente elegí a los húngaros porque me resultan particularmente simpáticos tanto el pueblo húngaro como el país mismo.
Además me sirve para reforzar la idea ya que Hungría es un país que tiene muy pocos o casi ningún
punto de contacto con la historia argentina, lo que
lo hace que todo sea mucho más absurdo. Por eso
lamento particularmente que algunos miembros
de la comunidad de un país que me cae particularmente bien, se hayan sentido afectados.
La mención a la bandera como “sucio trapo rojo, verde y blanco”, jamás pretendió ser ofensivo
(tendría yo que estar loco) sino que alude al viejo
discurso de los militares de la dictadura argentina cuando decían que los opositores o la subversión pretendían “reemplazar la bandera celeste y
blanca por el sucio trapo rojo”. O sea, no asemejo vuestra bandera a un “sucio trapo”, sino que
asemejo el discurso de nuestro gobierno a gestos
autoritarios que ven otras banderas como “sucios
trapos”. Es una frase clásica del autoritarismo argentino, expresión tristemente recordada, pero tal
vez desconocida para quienes no hayan vivido en
aquellos años en el país o hayan estado lejos de la
coyuntura política de los ´70.
De todos modos, si algo no gustó u ofendió, desde ya le pido que reciba y transmita mis disculpas.
Pero tengo la impresión que simplemente malinterpretaron el sentido de la nota. Le adjunto el link
de una carta de lectores publicada hace poco en el
mismo diario Clarín, donde una familia húngara
me saluda y acompaña la humorada.
http://www.clarin.com/opinion/humor-trae-sinarquia-hungara_0_684531707.html
Nuevamente le agradezco su buen entendimiento
y cordialidad en nuestra conversación, y me pongo
a su disposición para cualquier otra consulta.
Le mando un fuerte abrazo,
Alejandro Borensztein

Ecos del XIº Encuentro Sudamericano
de Danzas Folklóricas Húngaras

De la gran cantidad de mensajes de agradecimiento y felicitación que llegaron a nuestra
El Consejo Federal de Educación acorSe pretende, incluso por pedagogos,
dó que los alumnos de primer grado no que enseñar es una actitud autoritaria. Se Redacción, hemos elegido algunos ejemplos:
repitan el año, cualquiera sea su capacidad, resultado y aprendizaje. Desde luego, la penosa repitencia no debe enfrentarse con parches. Esta medida suscita
graves objeciones, primero por su condición furtiva: cambios de tal envergadura
debieran ser precedidos por debates amplios y consultas a personas e instituciones apropiadas.
La decisión encuadra en una política
de facilidades y retrocesos que se ejerce
desde hace tiempo: las calificaciones "de
0 a 10", que permitían evaluar con sutileza y exactitud, fueron remplazadas por
"conceptos" precarios. Desaparecieron
las sanciones, como si cualquier grupo
humano no las precisase para convivir,
agotadas las participaciones y acuerdos.
En algunas provincias, grupos enteros
fueron promovidos por decreto. Familias
desertan de su función educativa, enfrentan a la escuela para que no regale
títulos y ciertos padres exigen que sus
hijos fracasen para seguir cobrando el
subsidio.

niega la sagrada relación maestro-discípulo, porque se los presume simétricos;
el joven ya lo sabe todo y debe plantearlo por sí. La escuela es para divertirse,
comer, socializarse, resguardarse - casi
nunca para aprender. La vocación docente cae, es una profesión peligrosa.
Estas políticas catastróficas llevan al
estado de postración y desigualdad que
campea e impulsan a la urgencia de huir
de la escuela pública para hallar módico
refugio en la privada, a la que se cree libre de males.
El rigor, la exigencia, el esfuerzo, la
dignidad de no esperarlo todo de regalo
se esfuman, en la escuela y en la sociedad, porque aquélla no puede corregir lo
que nadie corrige. Después de colaborar
decisivamente en la formación de nuestra patria y de haber merecido estima
universal, resulta penoso observar cómo
se destruye el instrumento educativo, democrático y republicano, que los poderosos no salvarán.

Fuente: La Nación, ed. impresa, 30.6.012

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS de OCTUBRE

Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen rokonaikról
emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában.
1. id. Arany László / Álvarezné Zöldi Vik- Kollaczia Szilvia Erzsébet (Cba.) / Lajtória (Mexikó) / Kerekes Bauti - 3. Papp taváry András és Richárd / Dr. Venesio
Istvánné Bernáth Bella - 4. Tarafásné Le- Kerekes Gabi (Olavarría) - 18. Domínővey Borbála (S.Fe) - 5. Jeffrey Teréz / guez Alex / Makkos Zsófi - 20. Benedek
Lomniczy Micaela / Szőnyiné Mészáros Lászlóné / Kerekesné Nadale Pachu Erzsébet (MO) - 6. Becske-Enrietto M. 21. Berkes László - 22. Megyery Edith /
Emilia / Kesserű Istvánné Balogh Ju- Megyery Cristina (Cba.) - 24. Kádár Ródith - 8. Bonapartian Dani (Dubai) - 9. bert (Ushuaia) / Zöldi Márton - 25. Dr.
Kozempel Eszter - 11. Colliáné Theész Venesio Kerekes Szilvia (Olavarría) Anna Rózsa - 13. id. Gröber Bernát / 26. Kádár Zsuzsi / özv. Simon LászlóRoósz Krisztina - 14. Sturtz Teresa (öo) - né Kuthy Lívia (öo) - 28. Kádár Károly /
15. Gröber Lisa / Sansó María (öo) - 16. Pósfay Tamás - 29. Molnár László - 31.
Lajtaváry Zsuzsi - 17. Horogh Ignacio / Vogel de Agüero Rosa María (S.Fe)
Isten éltesse az ünnepelteinket!
¡Feliz cumpleaños!

Queridos Trixi, Edi y Miki:
En nombre de Szándri, Edmond, de
nuestros primos de Australia y Hungría
y en el mío propio desearíamos felicitarlos por el excelente trabajo que han
hecho para llegar a lograr la magnífica
compaginación tanto del vestuario como
de la música.
Nuestros recuerdos, junto con las piezas
danzadas por los distintos grupos folklóricos, no hicieron más que reavivar
nuestra conciencia por nuestras raíces.
¡Muchas gracias!
Sok szeretettel,
Jó Munkát!
Mizsey Mókus y Szándri,
Edmundo Chicou, Dini y Zane
Jessup, familias Ricsováry y
Takács, Buenos Aires
------

Tuve
la
opor t unidad
de asistir el
día de ayer y tengo que aplaudirlos de
pie. ¡Fue hermoso! Gracias a Susi Bund
y Trixi Bonapartian por habernos dado
la oportunidad de asistir a tan hermoso
encuentro. ¡Sigan así! ¡Fue realmente
muy lindo!
Ángeles Sebastiano, Buenos Aires
-----¡Felicitaciones para todos los participantes! A los que no pudimos viajar a la
Argentina y con hijos que están participando, nos encantaría ver fotos, videos.
¡Estoy segura de que el espectáculo fue
genial! Saludos
Nancy Nagy, Caracas
-----Cont. pág. sig. ►

Atendemos los 2os. y 4.os viernes del mes,
19 a 21 hs.
“Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios
más verdaderos de Europa, que el lema de la República
debe ser: ‘Cultura’. Cultura, porque sólo a través de
ella se pueden resolver los problemas en que hoy se
debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz.”
Federico García Lorca (1898-1936)
Joven leyendo
Obra de Isabel Guerra, monja pintora (Madrid, 1947-)

¡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
Abierta los 2.os y 4.os viernes del mes, 19-21 hs., o a pedido
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Capacitación en relaciones internacionales
El Vicepresidente 1º de la LegislatuP.ej., recordamos el genocidio judío,
ra porteña, Diputado Cristian Ritondo pero qué poco sabemos del armenio, del
(PRO) inauguró el 6 de septiembre el ruandés, del camboyano, del que se vive
VI Modelo Universitario de Naciones en Sudán, o del sumamente reciente de
Unidas “Ciudad de Buenos Aires 2012”, Timor Leste”. Anticipó que se debatiría
organizado conjuntamente por el par- “no solamente sobre cuestiones actuales
lamento porteño, el Club Europeo y la presentes en la agenda anual de la ONU,
Asociación para las Naciones Unidas de sino sobre aquellos vacíos, ausencias
la República Argentina ANU-AR, que y silencios del derecho y la política inreúne a más de un centenar de estudian- ternacional (...) que lamentablemente
tes de nueve países latinoamericanos.
parecen servir para licenciar las más
El edificio del Cuerpo parlamentario deleznables acciones”. Concluyó dicienfue seleccionado como sede de esta ac- do que “faltan palabras, faltan normas,
tividad de gran valor formativo. El se- faltan reglas. Pero sobre todo falta la vocretario general del Club Europeo, Dr. luntad de cumplirlas, el compromiso de
Rodolfo Caffaro Cramer, se refirió a no perseguir intereses particulares sino
la finalidad práctica: el diálogo, el en- colectivos y el corazón suficiente para
tendimiento y el logro del consenso dejar de lado discusiones teóricas para
para mejorar la calidad de vida de los empezar a salvar vidas”.
pueblos. “Postulamos los valores de la
Entre los presentes hubo embajadores,
integración, la unión y la armonía por secretarios y representantes del cuerpo
sobre la incomprensión y la discordia diplomático de las naciones participanque conducen al conflicto”, afirmó. Ha- tes, funcionarios del Poder Legislativo
(Resumió SKH)
blaron también la Prof. Silvia Alejan- e invitados especiales.
dra Perazzo, presidenta de ANU-AR
y el secretario general
del VI Modelo Universitario de la ONU, José
María Cánepa, quien
dijo que “es importante
tener memoria para no
repetir los errores del
pasado”. Aludió a lo que
calificó como “la amnesia selectiva, aquello
que decidimos no recordar, o aquello que directamente nos es vedado
conocer: tenemos muy
presentes algunas cosas,
Salón Dorado del Palacio Legislativo, acto inaugural.
pero desconocemos ab1ª fila, izq.: Embajador de Hungría, D. Pál Varga Koritár
solutamente otras.
y Eva Szabo, presidenta de FEHRA
ECOS ...

Cont. de pág. anterior

¡Gracias por darme la oportunidad de
revivir recuerdos inolvidables! Fui el sábado con mi nieta de 11 años que hace
danza: le encantó. Nuevamente: ¡Gracias!
Guillermo Jabek, Buenos Aires
-----Edi:
¡Qué maravilloso todo lo que armaste!
Filmé algunas partes y se las muestro a
todo aquel con quien me cruzo (en especial cuando los varones bailan a cappella, sin música) - ¡espectacular!
Hemos pasado una noche muy linda.
Desde ya, el grupo que más me gustó
fue el tuyo -¡de verdad! - luego el brasilero que bailó en la primera y segunda
parte, no el que bailó sólo en la primera.
Me gustó también el de Eslovaquia,
no recuerdo muy bien de dónde.
Muy linda la sala, acústica impecable.
Las cuerdas, cuando fueron al frente a
tocar, se escucharon perfectas ¡sin amplificación! Y cuando estaban tocando
de costado, las amplificaban lo justo y
necesario para que no tapen las voces de
los que cantaban. Todo re-bien.
Gracias Edi, a vos y tu familia, por
compartir esta alegría con nosotros.
Abrazo a todos los Bonapartian, ¡y
muchas gracias por tenerme en cuenta!
Andrés Istephanian (*)

(*) Andrés es profesor de música y director de coro en el Colegio Mehkitarista y otras instituciones armenias.
-----Hola, Miki:
Una vez más, muchas gracias por todo. De verdad, no me canso de agradecerles por todos los buenos momentos y
las experiencias que viví desde el momento en que llegué a Buenos Aires.
Bea probablemente ya te habrá enviado un correo con un compilado del
feedback de todos nosotros, en húngaro. Pero aunque no te sea útil, de todos
modos quisiera enviarte el mío: si tienes
tiempo, échale un ojo. Por supuesto, es
sólo mi punto de vista y, a diferencia de
otros, yo no tengo un punto de comparación, ya que éste fue mi primer simposio.
De todas maneras, reitero mis agradecimientos por absolutamente todo
y felicitaciones por la organización de
tan maravilloso encuentro. Ya no puedo
esperar a verlos a todos de nuevo. Me
fui con mucha nostalgia, pero muy feliz
igual...
Evaluación: éstas fueron mis impresiones:
Desde el momento en que llegamos a
Buenos Aires, fuimos recibidos muy cálidamente. Durante los días previos y poste-

EL RINCÓN DE MAUSI
Ingredientes
Yemas
Leche
Azúcar
Manteca
Harina
Polvo de hornear
Claras
Chocolate (rallado)
Coco (rallado)
Glaseado
Leche
Cacao en polvo
Azúcar
Manteca

Para sorprender a Mamá en su día:
TORTA DE COCO

4
150 gr
250 gr
50 gr
170 gr
1c
4
100 gr
100 gr
8C
8C
250 gr
2C

Preparación:
Calentar el horno a 170ºC. Batir las yemas con el azúcar y la manteca
blanda, incorporar la leche y continuar batiendo. Agregar las claras
batidas a punto nieve, en forma envolvente.
Incorporar el coco rallado, el chocolate y, por último, el polvo de hornear con la harina. Colocar en molde enmantecado y enharinado.
Desmoldar sobre rejilla. Enfriar. Cubrir con el glaseado de chocolate
caliente.
Glaseado:
Juntar todos los ingredientes y llevar a B.M. Esparcir el glaseado de
forma uniforme sobre la torta, terminar espolvoreando con coco rallado por encima. ¡Feliz Día!

SP. III

D Í A DEL I NMI G R A NTE
En la Ciudad de Buenos Aires y organizado por la Dirección General de
Colectividades y la Dirección Nacional
de Migraciones, se celebró el 9 de septiembre el tradicional Festival del Inmigrante, que se repite anualmente con la
diversidad, tradiciones, costumbres e
historias de inmigración.
El día exacto del Inmigrante es el 4
de septiembre, fecha en la que, en 1812,
el Primer Triunvirato decretó que todos
los extranjeros serán bien recibidos en
tierra argentina. Este enunciado fue proclamado ley en 1945.
En una mañana bien fresca, con un hermoso sol que anuncia la incipiente llegada de la primavera, concurrimos, con la
bandera húngara, al Parque Tres de Febrero (cerca del Planetario), acompañando a nuestro diplomado de este año, el

- Espigueo...
Sol de noche

izq.-der.: Eva Szabo, presidente de FEHRA,
Nicolás Vattay, su secretario, premiado como
“Inmigrante del año”, Dora Miskolczy y
María M. de Benedek

Ing. Nicolás Vattay. Numeroso público
recorrió los 42 stands de colectividades y
presenció el festival de danzas y música.

... en otros medios -

Cartas salidas de nuestra comunidad y
publicadas por La Nación (ed. impresa):

Señor Director:
"La semana pasada el Obelisco quedó
sin luz; la estatua de Urquiza y el Monumento de los Españoles, también. Lo
que sería maravilloso que se quedara
sin luz es el espacio de La Rural, donde hace más de un año pusieron una
columna gigante con unos focos enceguecedores que están encendidos desde
que se pone el sol hasta que sale nuevamente e iluminan mi departamento,
que está al otro lado del Zoológico, con
una intensidad tal que no hace falta
prender la luz en mi casa a ninguna hora de la noche.
"¿Estará paga esa cuenta? Quizás aún
no les tocó la quita del subsidio."
Susana Sebess
DNI 5.591.228
(30.7.012)
----------

Patentes “impagas”

Señor Director:
“Días atrás me llegó un aviso de la
Municipalidad de San Isidro para reclamarme el pago adeudado de patente
del automotor de los años 2000, 2001,
2002 y 2003, en total diez cuotas. Antes de ponerme a buscar viejas boletas,
me fijé en el número de patente del auto
riores al simposio, fuimos tratados como
miembros de la familia en la casa donde
estuvimos alojados, y siempre estuvieron
preocupados por hacernos sentir cómodos y mantenernos bien alimentados.
En cuanto a la organización en general, fue evidente el esfuerzo por no pasar
por alto ni el más mínimo detalle. Los
profesores responsables de enseñar los
bailes poseen una pedagogía extraordinaria y lograron su cometido. Los músicos, siempre joviales y que también
disfrutaron de las actividades artísticas,
amenizaron desde antes, durante y después del espectáculo mismo y demostraron ser grandes profesionales con gran
pasión y amor por su cultura, sin mencionar su excepcional calidad interpretativa. La organización de los horarios y
la alimentación también es merecedora
de elogios. Las comidas eran abundantes, de buena calidad y gusto, y a las horas adecuadas.
En general, todo fue maravilloso, lleno de momentos felices, y los responsables siempre estuvieron preocupados
por que estuviésemos a gusto ya desde
el momento en que llegamos a Buenos
Aires hasta nuestra partida, que fue días
después del simposio: nunca cesaron las
atenciones... Por todo eso, ¡estamos profundamente agradecidos!
Saludos a todos y un gran abrazo.
Andrews Castellano, Venezuela

«en infracción»: se trataba de un vehículo de mi propiedad entregado en el
Plan Canje en 1994 y llevado por mí,
su titular, a desguace en noviembre de
ese año. Los registros oficiales a todas
luces distan de estar actualizados. O,
caso contrario, las autoridades confían
en el posible desorden de la ciudadanía
en el cuidado de documentación que se
supone ya totalmente superflua.”
Susana Kesserű de Haynal
LC 3980002
(5.8.012)
---------

Venezuela II

Señor Director:
“¿Cuándo surgirá un «fenómeno Capriles» argentino? Los políticos de la oposición no pueden ignorar el clamor que
representó la multitudinaria manifestación del 13 de septiembre. Cantar el
Himno nacional al unísono entre miles
del aglomerado humano fue una vivencia que me dejó marcada. ¿Pero dónde
está el factor unificador como el que
apareció en Venezuela? ¿Por qué no seguimos el «modelo» venezolano, como
lo hace la Sra. Presidenta?”
Susana Kesserű de Haynal
LC 3980002
(19.9.012)

MENSAJE
DE SU
PERIÓDICO:
Sigue habiendo algunos suscriptores rezagados. Por favor no
olviden renovar su suscripción, para
no tener que suspenderles el envío.
¡Ayúdenos a encontrar más publicidad para la colectividad húngara!
Todos nuestros avisos pagos aparecen en INTERNET en nuestro sitio
www: http://epa.oszk.hu/amh
Llame al (54-11) 4711-1242 o escriba a
amh.argentina@gmail.com
¡No prestemos regularmente el
periódico! Cada nuevo suscriptor
contribuye a que sobreviva este
único órgano de prensa de la colectividad húngara. ¡Gracias!

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA
PJE. JUNCAL 4250,
OLIVOS

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

SP. IV

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

2012. OKTÓBERI ESEMÉNYNAPTÁR
7, vasárnap, 10.30 óra: Magyar Istentisztelet. Nt. Écsi
Gyöngyi. Evangélikus Egyház
6-8: Fiúcserkészek kirándulnak
Tandilba
14, vasárnap, 10.30 óra: Magyar Istentisztelet. Nt. Écsi
Gyöngyi. Evangélikus Egyház
17, szerda, 18 órától: Első gyűlés karácsonyi vásárra. Standokra beiratkozás. Hungária
20, szombat, 16 óra: Irodalmi
Kör. Marcela Odero/Adriana
Paz: “Los desafíos de la educación secundaria en la contemporaneidad.” (spanyolul). Tea.
Szent László Iskola
21, vasárnap, 10.30 óra: Magyar Istentisztelet ökumenikus
alapon. Nt. Kocsis Attila és Nt.
Écsi Gyöngyi. Prédikál Nt. Kocsis. Utána ebéd (empanada).
Jelentkezés Benedekné Mária
4799-2527. Evangélikus Egyház
21, vasárnap, 18.30 óra: Ünnepi megemlékezés 1956-ról.
Díszszónok Répás Zsuzsanna.
Társas vacsora. Jelentkezés
Omar 4799-8437. Hungária
23, kedd, 19 óra: Nemzeti ünnepre
zongorahangverseny
Fejérvári Zoltán. Biblioteca Nacional, Auditorio J.L. Borges,
Agüero 2502, Capital, tel: 48086066. Belépés díjtalan
24, szerda, 20 óra: Fejérvári

Zoltán zongora. Belépő $50,
koccintással. Jegyek okt. 1-től
hé-pé 9-13 és 15-20, szo 9-13.
MusicarteXXI, 11 de Septiembre 988, Capital, tel: 4779-2021
27, szombat, 18 óra: Lánycserkészek hegyitúra beszámoló. Hungária 1.em.
27, szombat, 19.30 óra: Kodály év: Gráf Zsuzsa előad Kodály életéről és művéről (meghívó postán). Hungária 1.em.
28, vasárnap, 10.30 óra: Magyar Istentisztelet, Reformáció
ünnep. Nt. Écsi Gyöngyi. Evangélikus Egyház

November

2, péntek, 18 óra: Halottak napi
mise, kolumbárium beszentelés.
Közösségi tea. Mindszentynum
3, szombat, 10.30 óra: 1956-os
ünnepség (AMISZ évzáró). Plaza Hungría, Ramallo-Av. Goyeneche sarok, Capital
3, szombat, 12 óra: ZIK évzáró. Hungária 1.em.
4, vasárnap, 10.30 óra: Magyar
Istentisztelet. Nt. Écsi Gyöngyi
búcsúzik a magyar kolóniától.
Evangélikus Egyház
5, hétfő, 20 óra: AMISZ évi
utolsó Választmányi gyűlés
Mindszentynum
10, szombat, 20.30 óra: Cserkészbál. Hungária (l. bővebb
adatok 6.o. és Hufi III.o.)

A „MINDSZENTYNUM KULTÚRHÁZ” állandó naptára:
OKTÓBER HÓ: LÁSD FENTI ESEMÉNYNAPTÁRT!

www.mindszentynum.org

FIGYELEM!

A Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet:

OKTÓBER HÓ: LÁSD FENTI ESEMÉNYNAPTÁRT!
www.lacruzdecristo.com.ar
cvhefty@yahoo.com.ar

Tel.: +54-11-4555-6867
mission.bue@mfa.gov.hu

Embajador

Dr. Pál Varga Koritár
Consejero : Gyula Barcsi

Secretaría argentina:
embajada@embhungria.com.ar

Cónsul : Dr. Balázs Nagy
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)

Kapható a Hungáriában
a HKK könyvtárban. Ára 30 dollár
húngaro e inglés
María M. de Benedek: 4799-2527
mariabenedek@arnet.com.ar
húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry: 4790-7081
susanabenedek@gmail.com
Dora Miskolczy:
15-4569-2050 / 4706-1598
teodorami7@yahoo.com.ar

HUNGRÍA EN LA RADIO:
Domingos 10.30 hs.:
EN CHACO, CNEL. DU GRATY

HRG Argentina

www.hrgworldwide.com

SUSANA SEBESS

www.furlong-fox.com.ar

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

¡Aprenda idiomas!

A Magyar Református Egyház állandó naptárát október hónapra
felfüggesztjük. Istentiszteleti rend olvasható a fenti Eseménynaptárban
Tel. 4799-2527 - mariabenedek@arnet.com.ar

Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones
Viajes Personales
Turismo Joven

Embajada de
Hungría

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

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

OCTUBRE 2012
CALENDARIO OCTUBRE 2012

ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Domingo, 7 , 10.30 hs.: Culto en húngaro. Rev. Gyöngyi
Écsi. Iglesia Luterana
6-8 : Excursión scouts varones
a Tandil
Domingo, 14 , 10.30 hs.: Culto
en húngaro. Rev. Gyöngyi Écsi.
Iglesia Luterana
Miércoles, 17 , 18 hs.: 1ª reunión Feria de Navidad. Inscripciones para stands. Hungária
Sábado, 20 , 16 hs.: Círculo
Literario. Conferencia Marcela
Odero/Adriana Paz: “Los desafíos de la educación secundaria en la contemporaneidad.”
Té. Colegio San Ladislao
Domingo, 21 , 10.30 hs.: Culto
en húngaro: celebración sobre
base ecuménica Rev. Gyöngyi
Écsi y Rev. Attila Kocsis, de
visita. Almuerzo (empanada y
vino). Avisar participación a Mª
de Benedek 4799-2527. Iglesia
Luterana
Domingo, 21 , 18.30 hs.: Acto
festivo en conmemoración de
la Revolución de 1956. En húngaro. Cena. Reservas Omar
4799-8437. Hungária
Martes, 23 , 19 hs.: Fecha patria húngara. Concierto del pianista Zoltán Fejérvári. Biblioteca Nacional, Auditorio J.L.
Borges, Agüero 2502, Capital,
tel: 4808-6066. Entrada gratuita
Miércoles, 24 , 20 hs.: Concierto pianista Zoltán Fejérvári.

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 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

Noviembre

Viernes, 2 , 18 hs.: Misa de
difuntos e hisopado de las urnas cinerarias. Té comunitario.
Mindszentynum
Sábado, 3 , 10.30 hs.: Acto de
conmemoración Revolución de
1956 (en castellano). Cierre del
año FEHRA. Plaza Hungría. Ramallo esq. Av. Goyeneche
Sábado, 3 , 12 hs.: Fin de curso
ZIK. Hungária 1º p.
Domingo, 4 , 10.30 hs.: Culto
en húngaro. Se despide Rev.
Gyöngyi Écsi. Iglesia Luterana
Lunes, 5 , 20 hs.: Última reunión año 2012 Consejo Directivo FEHRA. Mindszentynum
Sábado, 10 , 20.30 hs.: Baile
de Gala Scout. Hungária (ver
más datos pág. SP I.)

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN DE NOVIEMBRE:
10 de octubre de 2012
Tel.Fax: (54-11) 4711-1242
amh.argentina@gmail.com
Argentínai Magyar Segélyegylet

SZENT ISTVÁN OTTHON
Pacífico Rodríguez 6252, Chilavert

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

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

(Superm. Norte 1° P.) 4511-2087

www.arshungarica.com.ar

Entradas $50 (incl. brindis dde.
19.30 hs.) en vta. dde. 1º de octubre en Musicarte lu-vie 9-13
y 15-20, sáb 9-13 hs. MusicarteXXI, 11 de Septiembre 988,
Capital, tel: 4779-2021
Sábado, 27 , 18 hs.: Audiovisual
sobre travesía de montaña de
guías húngaras. Hungária 1º p.
Sábado, 27 , 19.30 hs.: Año Kodály: Conferencia en húngaro de
Zsuzsa Gráf sobre vida y obra
de Zoltán Kodály. Hungária 1º p.
Domingo, 28 , 10.30 hs.: Culto
en húngaro. Se recuerda la Reforma. Rev. Gyöngyi Écsi. Iglesia Luterana

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

