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Csapó Endre (Sydney):

Találkozás a demokráciával
A bolsevista szótárban fasiszta az, aki ellenzi a kommunizmust. 

Mai jelentése a nyugati használatban: fasiszta az, aki nem demokrata, 
a szónak abban az értelmében, hogy aki demokrata, az alapvetően antinacionalista.

A szovjet állam 73 évig élt. Nem tölthette 
be létrehozói történelmi akaratát, hogy az 
emberi világot egy eszmerendszer közpon-
ti irányítása alá kényszerítse. Az univerza-
lista eszmerendszer a francia forradalom 
eszmei termékeire építkezve hivatott létre-
jönni. Ezt az eszmerendszert - amelynek a 
szovjet állam csak egyik kísérletezése volt 
- nem rengette meg a bolsevizmus össze-
omlása. Él, és jelenleg - az európai átren-
dezésben (1945) - megerősödve a régi, jól 
bevált liberalizmus név alatt építi a világ-
domínium alapzatait. Jelenlétét mi, magya-
rok olyankor érezzük, amikor a nyugati, fő-
leg angolnyelvű sajtóban Magyarországot, 
pontosabban a magyar kormányt csépelő, 
fasisztázó cikk jelenik meg. Amerikában, 
Britanniában ez napi jelenség, Ausztráliá-
ban ritka, az is inkább az előbbi országok-
ban megjelentek átvételeként. 

Hungary and hurting cím alatt közli 
a The Australian Financial Review au-
gusztus 10-i száma az Angliában élő Vic-
tor Sebestyen írását, átvéve az amerikai 
Prospect magazinból. Így, nemzetközi 
pingpong kontinensasztalokon, érthetően, 
hiszen Magyarország a világrend alapjait, 
pontosabban a demokráciát veszélyezteti! 

São Paulóban, április 19 és 21 között kerül megrendezésre a II. LAMOSZSZ találkozó és küldöttgyűlés, 
amelyen részt vesz a latin-amerikai szervezett magyarság vezetősége. Íme a LAMOSZSZ elnök asszony 
bevezetője:

HÁROM ÉV ELMÚLTÁVAL…
Az I. LAMOSZSZ találkozóra három 

évvel ezelőtt Buenos Airesben (2010. 
május 14-16) egy kiadványt jelentettünk 
meg. 

Visszatekintve örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy az akkori összejövetelünk 
nagyon jól sikerült. Sokan vettek részt 
a dús műsor minden egyes pontján, jó 
volt a rendezés, megismerhettük az ott 
működő magyar intézményeket, részt 
vettünk cserkészórán, élvezhettük a kitűnő 
néptáncosok fellépését, és, ami a legfonto-
sabb: megismerhettük egymást, nemcsak 
hivatalos és kerekasztal tárgyalásokon, 
hanem sok kötetlen beszélgetés során is. 

Tulajdonképpen ez is a fő célja az ilyen 
összejöveteleknek, mert a modern média 
minden technikai vívmánya ellenére - le-
gyen az skype, videokonferencia, e-mail 
vagy telefon - semmi sem pótolja a szemé-
lyes találkozást! Ezért utólag is köszönjük 
az AMISZ-nak a sok fáradságot, a kedves 
vendéglátást és a kitűnő rendezést. 

Ebben az évben a LAMOSZSZ II. ta-
lálkozóra São Paulóban kerül sor, ahol a 
brazíliai magyarok vállalták a rendezést. 
Röviden szeretnék beszámolni a 3 év 
alatt történtekről, mert bizony nagyon sok 
minden történt a latin-amerikai magyarság 
életében - sajnos, néhány rossz, de hála 
Istennek, sok jó esemény is.

Örömmel mondhatom, hogy annak 
ellenére, hogy úgy gazdasági, mint po-
litikai szempontból több latin-amerikai 
ország súlyosan válságos helyzetben van, 
szervezeteink túlnyomó része továbbra is 

Elmondja, hogy a kommunizmus bukása 
után a kormányok, beleértve az első Orbán-
kormányt is, túl sok adósságot halmoztak, 
túl sokat költekeztek, nem mertek lényeges 
reformokat végrehajtani. De mindamellett 
egyetértés volt abban, hogy Magyarország 
igyekszik modern liberális demokráciaként 
élni Európán belül. Így volt addig, amíg 
Orbán elsöprő győzelmet aratott, 52%-
os szavazattal megszerezve a parlamenti 
ülések 68%-át. Így látja Sebestyen: Orbán 
nekilátott átalakítani Magyarország képét 
úgy, ahogy azt tette a Fideszszel. Azután 
jött a szovjet-időkbeli erő, a sajtó, a rádió 
és tévé és az internet, azután persze jött az 
új Alaptörvény, amiben elvetették a „Ma-
gyar Köztársaság” nevet, helyette „Ma-
gyarország” (the land of the Hungarians) 
név szerepel. 

A magyar hangzású nevet viselő szer-
ző (1956-ban távozott egyéves korában 
szüleivel Angliába) kifogásolja az ország 
neveként eddig használt Magyar Köztár-
saság elnevezés megváltoztatását. Ezt a 
szamárságot a magyarországi továbbszol-
gáló kommunistáktól vette át, vélhetően 
meggondolatlanul. Nagyon helyesen és 
értelemszerűen az ország neve Magyaror-

működik, sőt gyarapodik. Két kivétel van: 
Argentínában, ahogy előrelátható volt: 
még 2010-ben Buenos Airesben el kellett 
adni a Magyar Keresztyén Református 
Egyház szép székházát, ahol még az a 
szerencse ért, hogy részt vehettem egy 
magyar nyelven tartott Istentiszteleten. A 
második szomorú hír az, hogy Caracas-
ban, 2011 novemberében megszüntette 
működését a Szent Erzsébet Katolikus 
Nőegylet, 57 év áldásos működés után. 

*
Magyarországon a 2010. év a kor-

mányváltás éve volt. Részünkre ez 
mindig egyfajta elölről kezdést jelent: új 
intézményeket kell megismerni, minden 
minket illető kormányszervezetnél ismét 
be kell mutatkozni. Ebben az esetben 
nagy segítséget jelentett a fent említett 
LAMOSZSZ tagszervezeteket bemutató 
kiadványunk, amelyet kétszer is utána 
kellett nyomtatni. A Miniszterelnöki 
Hivatal helyett az új Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság hatáskörébe került a 
határon túli magyarság. A támogatásokat 
egy új szervezet, a Bethlen Gábor Alap, 
pályázatokon keresztül juttatta a külön-
böző intézményekhez. Ezek a pályázatok 
még bonyolultabbaknak bizonyultak, mint 
eddig, és az 1. évben bizony igen sok mun-
kánkba kerültek, bizonytalan kijárattal. 

2011-ben a magyar kormány kitüntette 
a LAMOSZSZ-t azzal, hogy a legelsők 
között voltunk ama intézmények között, 
amelyeket Magyarországon „nemzeti 

jelentőségű intézmény”-nek nyilvánítot-
tak. Többek között ez azt is jelentette, 
hogy megváltozott a támogatási rendszer: 
évente pályázat nélkül egy bizonyos ösz-
szeget kaptunk, amiről úgy, mint azelőtt 
is, egymással egyeztetve lényegiben mi 
döntöttük el, hova, milyen célokra megy 
a támogatás. Ez a változás nagy megköny-
nyebbülést jelentett számunkra.

Az így megkapott támogatást úgy gon-
dolom jól fektettük be: tovább tataroztuk, 
sőt kiépítettük ingatlanainkat, nagy siker-
rel megrendeződött Buenos Airesben a XI. 
Latin-Amerikai Magyar Néptáncfesztivál, 
elkezdődött a magyar nyelvtanítás Chilé-
ben, és több ízben meghívtunk magyar 
művészeket. Öröm volt az is, hogy egyik 
tagszervezetünket, az argentínai Ars 
Hungaricát külön is „nemzeti jelentősé-
gű intézménynek” nyilvánították, külön 
támogatással.

A nagyon szükséges anyagi támogatás-
nál azért talán még fontosabb volt régi 
vágyunk megvalósulása: még 2010-ben 
elkezdődött az a folyamat, ami megen-
gedi, hogy végre ismét elmondhassuk, 
hogy szerves része vagyunk a magyar 
nemzetnek! Novemberben meghívót 
kaptunk az újonnan életre hívott MÁÉRT 
gyűlésére, először mint a MÁÉRT Diasz-
póra Albizottság tagja. 2011-ben ebből az 
albizottságból a Diaszpóra Tanács létesült, 
aminek első ülésére immáron az egész di-
aszpórabeli országos szervezetek elnökei 
kaptak meghívót. Ez a Diaszpóra Tanács 
hat régióra oszlik: Ausztrália, Észak-Ame-

rikai Egyesült Államok, Kanada, Latin-
Amerika, Nyugat-Európa, Cserkészet és 
Egyházak. Mindegyik régió megválasztott 
egy elnököt, és ezek az elnökök vesznek 
részt a diaszpóra képviseletében a MÁ-
ÉRT gyűléseken.

De ez csak az első lépés volt: a kormány 
rendeletére, az Országgyűlés jóváhagyá-
sával megkönnyített eljárással, minden 
magyar leszármazott, akár Magyarország 
mostani területéről, akár a Kárpát-meden-
cei elszakított területekről megkaphatja a 
magyar útlevelet. A következő és utolsó 
lépés pedig, ami által teljes jogú magyar 
állampolgárokká válhatunk, a szavazási 
jog elnyerése lenne.

Meg kell jegyezni, hogy a három évvel 
ezelőtt említett Határon Túli Magyar 
Szervezetek Fóruma nem jött többé össze. 
2010 óta ugyan nem vagyunk meghívottjai 
a Kárpát-medencei Képviselők Fóruma 
évi összejövetelén, azonban a LAM-
OSZSZ elnöke teljes jogú tagja a KMKF 
szórvány-diaszpóra Munkacsoportjának.

Még megemlítendő, hogy 2012 októbe-
rében Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai 
helyettes államtitkár asszony és Nt. Dr. 
Kocsis Attila, a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság Kapcsolattartási Főosztály 
osztályvezetője végigutazták Argentíná-
ban, Brazíliában, Chilében, Paraguayban 
és Uruguayban az ott működő magyar 
szervezeteket. Így első kézből láthatták a 
támogatások eredményeit, szembesülhet-
tek problémáinkkal, tapasztalhatták szívós 
küzdelmünket a magyar fennmaradásért.

2010-ben azzal zártam beszámolómat, 
hogy kiemeltem az összetartásnak, az 
együttműködésnek fontosságát. Most, 
amikor szomorúan tapasztaljuk úgy az 
anyaországban, mint úgyszólván min-
denhol a Kárpát-medencében és a diasz-
pórában a sok széthúzást, veszekedést 
és egymás elleni áskálódást, hálát kell 
adnunk azért, hogy mi eddig továbbra is 
tudtunk békében, megértésben és egymást 
tisztelve a magyar célokért munkálkodni. 
Saját részemről azt kérem a Jó Istentől, 
segítsen nekünk, hogy ez továbbra is így 
maradjon - de mi is tegyünk meg mindent 
azért, hogy ez továbbra is megvalósuljon.

Kunckelné Fényes Ildikó
LAMOSZSZ elnök

szág, az ország államformája köztársaság. 
Igen, van Magyar Köztársaság, a magyar 
államigazgatás intézmény, ezt illeti a szó-
banforgó elnevezés. Ebből az ősi, és most 
már alkotmány szerinti országnévből egy 
logikai bukfenccel azt állapítja meg, hogy 
a névcsere a szomszéd államok magyarjai 
miatt történt.

Minthogy a magyar bűnlistán ott van a 
Trianon elleni lázadás, egy nyugati de-
mokrata dorgatóriumból nem maradhat ki 
a revizionizmus említése, ami ugye a ma-
gyar fasizmus alapja, vagy éppen lázadás 
a fennálló rend ellen, ami szerint a magyar 
államnak nem lehet joghatása a nemzetkö-
zileg érvényes államhatárain túl.

Azután még sorra jönnek az írásműben 
a magyar belpolitika olyan intézkedései, 
amik mindenütt másutt a szükséges átala-
kulás természetes elemei voltak a kommu-
nizmus bukása után. Magyarországon a 
rendszerváltoztatás után nagy százalékban 
helyükön maradtak a régi rend kiszolgálói. 
Éppen ideje volt a nemzetellenes garnitúrá-
tól mentesíteni a társadalmat. Nagyon saj-
nálatos tévedés ennek demokrácia-ellenes 
minősítése.
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Az Olvasó írja...      
Az AMH postarovata az olvasók fóruma. Az abban foglaltak teljes 

egészében az író véleményét tükrözik.  A szerkesztőség ugyanakkor 
fenntartja a jogot, hogy a beérkezett leveleket szerkesztve közölje.

Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez 
ne így legyen? Talán fel lehetne használni 
a Letters to the Editor rovatot? Kiegyen-
súlyozott akkor lenne, ha a helyreigazítás, 
elhelyezésben és méretben azonos lenne a 
kifogásolt cikkel. Jól tudjuk, ez nem így 
megy. 

Lehet, hogy sokakat foglalkoztat Ma-
gyarországon is a sorozatos sajtótámadás, 
amiről jó lenne kiértékelő tanulmányt ol-
vasni. Például annak feltárása érdekében, 
hogy a szovjet iga alól felszabadult or-
szágok közül miért csak Magyarországon 
belül van olyan méretű politikai ellenál-
lás minden ellen, ami az ország érdekeit 
igyekszik védeni külföldi üzleti és banki 
érdekekkel szemben? Továbbá, miért csak 
Magyarországról szállnak szét a nagyvi-
lágba olyan jómadarak, és azoknak miért 
van olyan szíves jó fogadtatása és alkal-
mazása pl. a nagy nyugati sajtóban, akik 
a letűnt kommunista rendszer idejében is 
nyugati elfogadottságot élveztek? Még to-
vább: miért van az, hogy a világmédia és 
a nyugati hatalmak politikai szervei hévvel 
ostorozzák a magyar nemzeti törekvése-
ket, ugyanakkor pl. a magyarokéval szom-
szédos országok hasonló törekvései nem 
érdeklik őket, mi több, ezen országokban 
magyarok ellen elkövetett etnikai üldözés 
miatti magyar panaszokat nacionalista 
rendzavarásnak minősítenek? Egy ilyen 
tanulmányból kitűnne az is, hogy miként 
kerül annyi sok politikai, sajtó és tudomá-
nyos intézeti helyre a magyarországi kom-
munista uralom kebelmelegéből származó 
egyén?

A Szovjetunió megszűntével a hivatalos 
nyugati politika és a nyugati politikai moz-
galmak dialektikája fokozatosan olyan ele-
mekkel és kifejezéskészlettel töltődik fel, 

amiket a levitézlett kommunista rezsimek 
elit rétegének megnyilatkozásaiból isme-
rünk. Ennek egyik hordaléka, becsmérlő 
szóhasználata a fasisztázás. 

*
A nyugati országok társadalmát egy pél-

dátlan történelmi esély kivételes helyzet-
be emelte. A tengeri hatalmak hajózásra 
alapozott gyarmati kizsákmányolás által 
véglegesített prosperitás állapotában meg-
alkották szerencséjüket igazoló filozófiai 
tanukat, ideológiájukat: a mindent szabad 
(nekik, mert erősek) elvet szentesítő libe-
ralizmust. Ezt erőltetik most a világ másik 
részére, esetünkben Európa (szovjet átne-
velés utáni) keleti felére, ahol a liberaliz-
mus gazdasági kizsákmányolásra szabad-
ságot biztosít a nyugati hatalmak részére.

Dr. Hódi Sándort idéztük, a Délvidéken 
élő neves pszichológust, most megjelent 
Miért hazudnak a politikusok c. könyvéből. 
Van abban még a demokráciáról is néhány 
mondat:

„Kitűnt, hogy az Európai Unió politi-
kusainak egy hangadó része kettős mércét 
alkalmaz, képmutató módon viszonyul a 
demokráciához. Szerintük a többségi de-
mokrácia csak abban az esetben működik 
helyesen, ha az újonnan csatlakozott ál-
lamokban a nemzetközi pénzügyi körök 
érdekeinek megfelelően alakulnak a vá-
lasztások, azaz olyan kormányok kapnak 
mandátumot, amelyek zokszó nélkül haj-
landóak elárverezni az ország lakosságá-
nak jövőjét. Ellenkező esetben jönnek a 
szankciók, és a megmondó emberek kép-
telen állításokkal, egetverő hazugságokkal 
nyilatkozzák tele az elektronikus médiát és 
a nemzetközi sajtót.”

„A demokráciára való hivatkozás ma 
olyan, mint régebben a Szentírásra történő 

utalás: véget vet minden vitának. A megfel-
lebbezhetetlen igazságot jelenti, megkér-
dőjelezhetetlen erkölcsi normát, a kifogás-
talan viselkedést és irányadó magatartást. 
A nagyhatalmak nap mint nap kioktatásban 
részesítik a világ népeit az emberi szabad-
ságjogok és a demokrácia hiányára hivat-
kozva. A demokrácia terjesztése érdekében 
háborúkat szítanak. Ebben az Egyesült Ál-
lamok az éllovas. Az ún. fejlett Nyugat a 
kelet- és közép-európai kisállamokat oktat-
ja gazdasági szankciókkal.”

Mr. Sebestyen is a demokráciát félti a 
készülő magyar egypártrendszertől. Az, 
hogy Amerikában hol a Köztársaságpárt, 
hol a Demokrata Párt kormányoz a vá-
lasztás értelmében, az demokratikus. Ha 
Magyarországon a Fidesz-KDNP együttes 
kormányoz, az maga a veszély. Amikor az 
MSZP-SZDSZ együttes kormányzott, az 
viszont OK odaát. Ott minden körülmé-
nyek között demokrácia van évszázadok 
óta, az tehát az igazodási pont.

A demokrácia világvallás. A „halál a hi-
tetlenekre” dívott egykor; ma is életbevágó 
dolog mindenki számára megvallani de-
mokrata mivoltát. Csak annyi kell, hogy a 
fődemokraták elismerjék. A demokrácia az 
uralkodás hitelve. Kimondatik, hogy a dé-
mosz, vagyis a nép uralkodik. Persze köz-
vetve képviselettel, még jobban közvetve 
pártok által. A népképviselet 50%-ban il-
lúzió, 50%-ban manipuláció. Amerikában 
teljesen nyíltan pénzkérdés minden ordó 
és pozíció. A vezető demokráciában USA 
polgárai nem kételkednek, hisznek. Azt is 
elfogadják, hogy államuk fegyveresen ter-
jessze a demokráciát. Aki része a biroda-
lomnak, élete elemévé válik annak diadala. 

*
Találkozásunk a demokráciával nem 

volt felhőtlen. A demokrácia királyságel-

lenes. A magyar történelem ab ovo királyi. 
A liberalizmusnak, a demokratizmusnak a 
köztársasági államforma felel meg. Bemu-
tatkozásuk 1918-19-ben brutális volt, nem 
kopogtatva kértek bebocsátást, berúgták 
az ajtót, gyilkoltak, ránk gyújtották a tetőt. 
Megismerkedtünk a terrorkülönítmények 
nyilvános utcai akasztásaival. A szólam: a 
nép demokratikus átnevelése. 

Második találkozásunk a „felszabadítás” 
hazugságával indult. Az a nemzedék a de-
mokrácia szót ismét a terror tombolása al-
kalmával tanulta meg értelmezni. 45 éven 
át kellett alkalmazkodni a szavak értelme 
és hivatalos jelentése ellentmondásaihoz. 

1990-ben ismét minden a demokrácia 
nevében történt, megkaptuk a parlamen-
ti demokráciát, kitárulkozott az ország az 
annyi sokáig vágyott nyugati világ előtt, 
várva az elcsépelt szavak igazi tartalmát 
felmutató élményeket. Még ma is tart a 
csalódás kábulata az elérkezett liberaliz-
mus eredményeitől. Rövid jellemzés ismét 
dr. Hódi Sándortól: „Az, ami 1989-90-ben 
lejátszódott Magyarországon, amit sokan 
rendszerváltásnak neveznek, valójában 
csak politikai és állami vonatkozásban ho-
zott változást, talán némi pozitívumot. A 
valódi demokráciából azonban vajmi kevés 
valósult meg. Az anyagi szférában a régi/
új vezetés úgy próbálta meg visszaállítani 
a piacgazdaságot, hogy gátlástalanul a la-
kosságra szabadította a vadkapitalizmust, 
aminek következtében a magyar társada-
lomnak több mint 60%-a a létminimum 
határára, vagy az alá került, és ijesztő mé-
retűvé vált a munkanélküliség.”

Nem világhatalmi ideológiákat, elveket, 
teóriákat kell tanulmányozni és követni, 
hanem Kölcsey nyomán: 

„Hass, alkoss, gyarapíts: 
s a haza fényre derül!” 

Örömhír:  
Megvan az új református 

székház! Mégpedig a Hun-
gária tőszomszédságban, né-
hány házzal odébb, a Pasaje 
Juncal 4290 alatt... Jobb nem 
is lehetne! - Az Argentínai 
Magyar Református Egyház 
vezetősége már december 

elején vette hivatalosan bir-
tokba az ingatlant. Az épület 
nagyon jó állapotban van és 
kitűnő a beosztása. Jelenleg 
némi átalakítást és tatarozást 
visznek végbe.

A felavatás június 16-án 
10.30-kor lesz. Ez alkalom-
ra újból kijön hozzánk a 

felvidéki Hetényből Nt. Écsi 
Gyöngyi, aki már kétszer 
szolgált a gyülekezetben, és 
aki mindenki által - felekeze-
ti különbség nélkül - nagyon 
megbecsült személy. Ismét 
együtt dicsérhetjük Istent 
és segítségéért Gyöngyivel 
együtt adhatunk hálát! 

Kedves Zsuzsó!
Engedje meg, hogy pár gondolattal járul-

jak hozzá XVI. Benedek Pápa, Ratzinger 
József méltatásához. Mikor lemondott a 
pápaságról, nemcsak bátor, de egy becsü-
letes ember profilját mutatta. Egészsége és 
a világ problémái kimerítették. Nem érezte 
magában azt az erőt, amelyet a keresztény-
ség elvárt tőle. Inkább lelépett a színről, 
ami jobb, minthogy hibákat kövessen el és a 
kereszténységet rosszul képviselje. Mindég 
egyeneslelkű volt. 

Apósomék, Tirczka Lóránték a mene-
külés során még Ausztriában, Eggenfeld 
városkában laktak az 1940-es évek végén 
és azt latolgatták, hogy hova vándoroljanak 
ki a romos Európából, mikor egy vasárnap 
elragadtatva érkeztek haza a vasárnapi mi-
séről, egy fiatal plébános nagyszerű prédiká-
ciójával telten. A fiatal bajor pap Ratzinger 
József volt. Ez volt a család első kapcsolata 
a későbbi XVI. Benedek Pápával... 

Apósom korai tanúja volt Ratzinger József 
nagy tudásának, és nagy karriert jósolt neki. 
Utódjának meg kell erőltetnie magát, hogy 
méltó legyen hozzá. Kezeit csókolja, 

Piller Gida, São Paulo
--------

Kedves Zsuzsó! 
Nem kell megköszönni az előfizetés meg-

újítását! A magyar kolónia lehet hálás Nek-
tek a kitűnő újságért, ami felbecsülhetetlen 
kapocs mindnyájunk között. Büszkeség a ko-
lónia számára, mindnyájunknak sokat jelent.

Dr. Endre László

Kedves Trixi, kedves Zsuzsó!
Nem voltam képes előbb írni. Most azért 

teszem, hogy jelezzem a hírlap előfizetését. 
Nagyon nehezen jönnek nekem a szavak 
magyarul, pláne a következőkben:

Január 21-én motorbiciklis banditák, 
motochorrók megtámadták fiamat, Cristián 
Corvinit. Csak 49 éves volt! Nem loptak el 
tőle semmit - de MEGÖLTÉK. A „bizton-
ságérzet hiánya” - ezt mondják rá hivatalo-
san... Ez a "sensación de inseguridad" tiszta 
rulett - meglátjuk, holnap ki kerül sorra...

Cristián meggyilkolása González Catán-
ban történt. Munka közben. Míg asszisz-
tense árut rakodott le egy hentesüzletben, 
ő a teherautója mellett állt. A motochorrók 
le akarták derekáról rántani pénzövét. Nem 
tudom, védekezni akart-e vagy akaratlan 
mozdulatot tett, de egyszerűen lelőtték. 
Sikerült felszállnia a járműjére, 50 métert 
haladni, ezután összerogyott. Vége volt.

A tanúk nem mernek tanúskodni, félnek 
a megtorlástól, mert nyilván ismerik a tet-
teseket (megértem őket!). Az ügyészség jól 
működik, tesznek, amit tudnak (ami nem 
sok). Egyébként, ha el is fognák a tettese-
ket, már tudjuk, hogy van az - a hátsó ajtón 
kisétálnak...

Rajtam nem segít semmi és nem is vi-
gasztal. Nincs szándékomban felvonulást 
szervezni se a TV-ben megjelenni, mert 
úgyis hiába.

Ha a rokonaink Magyarországon ezt ol-
vassák, legalább látják, milyen csodálatos 
világban élünk mi itt… Cristián nem beszélt 

magyarul (az én NAGY hibám, amit mindig 
megbántam), de mindig elolvasta a spanyol 
részét az újságnak, és sokat érdeklődött Ma-
gyarországról és a magyar családról.

Még mindig nem tudom elhinni. Jelenleg 
Karina lányom kíséretében vagyok, más-
részt meg olyan típus vagyok, aki sebzett 
vadként egyedül nyalogatja sebeit... Nem 
vágyom beszélgetésre. Sajnos semmi sem 
vigasztal. Köszönöm átérzett részvéteteket.

Sok puszi!
Kónya Zsófia Mimi

--------
Kedves Zsuzsókám!

Áprilisi cikkemben (l. SP 1.o.) megen-
gedtem magamnak, hogy picit „filozofál-
jak”, mert a jó Isten megadta nekem, hogy 
Caracasban édesapámmal halála előtt kb. 
másfél órán keresztül, amíg magánál volt, el 
tudtam beszélgetni, azaz meghallgatni felfo-
gását az életről, hitről, a remény és szeretet 
fogalmairól, a bölcsességről. Mind ezeket 
a gondolatokat az évek folyamán többször 
hallottam tőle, és most ezekkel búcsúzott el 
tőlem. Ajándék volt. 

Balthazár Mártha
--------

Kedves Zsuzsó!
Telefonon gratuláltam kitüntetése alkal-

mával. Nagyon köszönöm az Argentínai 
Magyar Hírlap - számomra szép régi em-
lékek felidézésére alkalmas - példányainak 
elküldését.

Senta halálának évfordulójáról megem-
lékeztünk évfordulós szentmisét offerálva. 
Szőnyi nagyköveték is jelen voltak, mint 
mindig.

Lábaim nehezednek, de amíg az Oltár elé 
tudok baktatni nem panaszkodhatok. Csend-
ben megülő vasmisére készülök tavasszal, 
ha a jó Isten éltet.

Az egész kolóniának áldásos Húsvétot, 
áldásos esztendőt kíván szeretettel:

Gáspár Miklós kanonok, Budapest
--------
Az idei Nők Napjára egy Olvasónk ked-

veskedett:
Az AMH minden Hölgytagjának nagyon 

boldog Nőnapot kívánok! 
Szeretettel,

Kozempel Ricsi, Neuquén

Kedves Zsuzsó! 
Adományunkkal mi szeretnénk meg-

köszönni a rengeteg munkát es időt, amit 
rászántok az AMH-ra. Amikor megláto-
gattunk, láttuk ezt, és soha nem fogjuk 
elfelejteni a sok szeretetet, amit mi Tőletek 
kaptunk, még akkor is, ha nagyon el voltatok 
foglalva. Ilyen összetartás igazan ritkaság a 
magyarok között!

Reméljük, hogy még nagyon sokáig 
fogjátok ezt tovább csinálni! Kalapot le 
mind azok előtt, akik a munkájukkal hoz-
zájárulnak!  

Sok szeretettel,
Tanyi Jocó es Ildikó, USA

--------
Drága Zsuzsó!

Az újság majdnem 1 hónappal a feladás 
után végre megérkezett. Igen viccesnek ta-
láltam Bakos István levelét Resistenciából, 
ahogy leírja, miért érkezik (neki is!) olyan 
későn az újságja! Sajnos mi itt nem tudjuk, 
honnét jön, mert van 2 lehető postahivatal... 
A fontos az, hogy mégis megjön!

Kissé csodálkozva olvastam, hogy a 
„Hírek innen-onnan, Utazók" rovatában 
az állt, hogy újból odalátogatott az immár 
ledoktorált Theész Margit. Én már 2004 
márciusában ledoktoráltam. Vagyis már 
majdnem 9 éve! Akkor kellett volna ezt 
betenni. Persze köszönöm, hogy megemlé-
keztél ottlétemről...

Gratulálok újra az újság sikeréhez, a sok 
levél nagyonis azt jelenti, hogy van eredmé-
nye a rendületlen munkátoknak!

Sok puszi, 
Dr. Theész Margit Kuki, Mexikó

Az AMH 2004-ben még nem létezett. 
Szerk.

--------
Kedves Trixi es Zsuzsó!

Ahogy sokan már tudják, Makkos Sebi 
múlt november közepén sikeresen átesett 
a tüdőszelep cserével járó súlyos műtéten.

Meg akartuk köszönni, hogy az újságba 
betettétek a vérkérést. Ezúton köszönet 
azoknak is, akik továbbították a hírt, akik 
vért adtak vagy adni próbáltak, akik írtak, 
fölhívtak, érdeklődtek, imádkoztak vagy 
csak gondoltak Sebire.

Makkos Nándi és Fuchs Móni
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Meglepő hírt olvastam a minap. Arról 
szólt a tudósítás, hogy a magyar kormány 
viharos sebességgel szándékozik egy sváj-
ci-magyar bankközi megállapodást kötni, 
amellyel a Svájcban elhelyezett magyar 
tulajdonú számlákon lévő pénzek utáni 
kamatokat megadóztatnák. 

Svájc az utóbbi időben ilyen szerződést 
kötött Németországgal, Ausztriával, a 
legutóbb pedig Angliával is. A konstruk-
ció lényege, hogy a svájci számlák kvázi 
megőriznék anonimitásukat, mert az adott 
partnerállam egyben kapja meg az adó 
összegét. Magyarán, minden magyar ember 
számlájáról a kamatnyereség után, tegyük 
fel 10%-ot levon a svájci bank és egy 
összegben átutalja a szerződött partneror-
szágnak, jelen esetben hazánknak. 

Ez a rendszer egyrészt megőrzi a svájci 
bankszámlák „névtelenségét”. Nem kell 
az illetőnek tehát tartania vagyonosodási 
vizsgálatoktól és egyéb kellemetlenségek-
től. Másrészt a partnerállam is pénzhez, 
adópénzhez jut. Kétség nem férhet hozzá, 
hogy minderre a költségvetés sanyarú 
sorsa kényszeríti rá a kormányt. A viharos 
sebességet pedig az indokolja, hogy a „be-
fektetőknek” ne legyen idejük elmenekíteni 
a pénzüket a Távol-Keletre. Malajziával 
vagy Szingapúrral mondjuk mostanában 
nemigen lehetne ilyen megállapodást kötni.

Persze a hír a sajtóra jellemző szenzáció-
hajhász címmel jelent meg: „Lecsap a NAV 
[Nemzeti Adó- és Vámhivatal] a svájci 
bankszámlákra!” - Nem ez a lényeg, hanem 
a számok. Arról írnak, hogy nagy adókulcs 
nem helyénvaló, mert azonnal elmozdulnak 
a pénzek máshová. Nagyjából 10% körüli 
kamatadót még tolerálnának a kimenekített 
pénzeik után a magyarok. Azt is megem-
lítik, hogy ettől több százmilliárdot vár a 
magyar állam, bár a realitások inkább az 
50-100 milliárd forint között mozognak. 
Kitérnek arra is, hogy ezen megállapodás 
nem hat ki az off-shore pénzekre, mert azok 
nem azonosíthatók egyértelműen.

*
Rendben, ennyi a hír. Akkor javaslom, 

számoljunk egy kicsit. Vegyük a legkisebb 
becsült várható adóbevételt, 50 milliárd 
forintot, és az emlegetett még „elviselt” 
10% kamatadót. Figyelem, megint száza-
lékszámítás! Ha 50 milliárd a bevétel 10% 
kulcsú adó után, akkor a teljes kamat az 
összes magyar számla után 500 milliárd 
forint ugyebár. A svájci bankok most gya-
korlatilag nem is fizetnek kamatot vagy 
nagyon keveset, számoljunk, mondjuk, 
2%-kal. Mennyi betétnek a 2 százaléka 
tehát 500 milliárd forint? (természetesen 
svájci frankban vannak a betétek elhe-
lyezve, de a könnyebbség kedvéért végig 

forintban számolunk.) Nos, az alap egyenlő 
a százalékérték százszorosa osztva a száza-
léklábbal (percent). Ez annyi, mint 25.000 
milliárd forint! Tudják mennyi ez? Több 
mint a magyar nemzeti össztermék, azaz 
több mint a teljes magyar egy évi GDP! 
Ebből következik, hogy több mint a magyar 
államadósság! És ez mindössze csak Svájc, 
off-shore nélkül. 

Felvetődik a kérdés, milyen becslésekre 
alapoz a kormány. Amennyiben igaza van 
és ténylegesen befolyik ebből az adónem-
ből a költségvetésbe 50 milliárd forint, 
akkor ebből az következik, hogy igaz az 
a sokak által állított tétel, ami eddig csak 
városi legendák körébe tartozott, hogy a 
rendszerváltás óta eddig a teljes magyar 
adósságállomány több mint kétszerese 
hagyta el az országot. 

Lehetséges, hogy a teljes magyar államadós-
ságnak megfelelő pénz lapul magyar állam-
polgárok svájci bankszámláin? Érdekes adat!

*
És figyelem! Hoppá! Eddig jórészt azt hit-

tük, hogy a szemét multik és bankok vitték 
ki a pénzt! Erre kiderül, hogy nem, hanem 
a MAGYAR emberek! Nos, feltételezem, 
hogy kedves olvasók között aránylag kevés 
embernek van svájci bankszámlája. Mennyi 
ez a 25.000 milliárd? Nos, átlagosan lennie 
kell 50 ezer magyarnak, akinek van kint 
500 millió forintja. (Figyelem! Átlagosan!) 
Hihetetlen, mondhatnánk nem lehetséges. 
Ez azt jelenti, hogy mondjuk Budapesten 
van 30 ezer és még megyénként, 1000 
ember. - Nem lehetséges, mondom magam-
ban elsőként. Aztán azon veszem magam 
észre, hogy hirtelenjében tudok csak én 
3-4 emberről a környezetemből, akiről fel-
tételezem, hogy az említett körbe tartozik. 

Alátámasztja az adatokat, hogy a 
kormány ez év végéig 10% adóamnesz-
tiával szorgalmazta az off-shore pénzek 
hazahozatalát. A NAV szerint kb. 80 
milliárdot hoztak így haza. Felteszem, 
hogy a hazahozott pénz elenyésző része a 
valósan kimentett off-shore vagyonoknak. 
Igaz lehet a szám tehát, hogy 200 milliárd 
dollárt vittek ki MAGYAROK külföldre. 

Kérdés, miért? Miért viszi ki valaki a 
vagyonát? Félti? Ugyan már! Nemigen 
tudok más választ találni, mint azt, hogy 
szégyelli, szégyelli azt, hogy hogyan, 
miből szerezte. Mert az ember olyan fából 
van faragva, ha egy rossz dolgot tesz, azt 
szereti titokban tartani. Így van ez, és így 
is lesz mindig. 

Halkan jegyzem meg, milyen magyar az 
olyan, aki kiviszi a pénzét az országból? 
Aránylag kevés rendes, nemzeti magyart 
tudok elképzelni, amint félévente viszi ki 
pénzét Svájcba fialtatni.

Addig is arra biztatom olvasóimat, hogy 
tartsanak velem legközelebb is! Köszönöm!

(*) Független Szabad Európa. (Köszönet Emődy 
Csaba)

Elek Attila (*):

Van pénze a magyaroknak?
Saáry Éva (Lugano):

HIDEG
Téli napok Budapesten

Mi van Budapes-
ten? Hideg - felel-

hetném Szekfű Gyulával, aki a háború 
után, Moszkvából hazatérve, az érdeklő-
dőknek lakonikus egyszerűséggel ezt 
felelte.

Nos, valóban évek óta nem esett 
annyi hó, mint idén, de a lelkekben is 
eluralkodott valami dermedtség, noha 
a politika-gazdaság területén vannak 
melengető hírek. Többek között, a brüsz-
szeli csúcstalálkozón elért jó eredmény, 
ami azt jelenti, hogy a következő hét 
évben sokkal több támogatást kapunk, 
mint előzőleg, és a német EON-Gáz 
visszavásárlása rendezi az energia-hely-
zetet. Az ország - Orbán szerint - képes 
finanszírozni önmagát, nem készenléti, 
hanem csak elővigyázatossági hitelekre 
lesz szüksége.

- Most is nagymérvű azonban a mun-
kanélküliség. Ez ellen tiltakozott a feb-
ruári „Éhségmenet”, amelyet éppen azok 
szerveztek, akik felelősek a kormány-
zásuk idején létrejött, nehéz helyzetért. 
(Éhségről beszélnek, de maguk libamájat 
esznek.) A kommunisták és liberálisok 
támogatták őket, de érdekes módon nem 
olyan hevesen, mint ennek előtte tették.

- Mindenki készülődik a 2014-es vá-
lasztásokra. A „libás Bajnai”, ahogyan 
a népnyelv nevezi, kijelentette, hogy ez 
a mostani a „reménytelenség kormánya”, 
az ő baloldali összefogásuk azonban - ha 
létrejön - a „reménységet” fogja hozni.

- Nagy vita volt Romániával a székely 
zászlók önkényes kiakasztása miatt, de 
valójában az autonómia törekvésekkel 
kapcsolatos riadalomról van szó. Köz-
ben, Mesterházy Attila „Sárgarépa-
díjat” kapott, mivel állítólag az erdélyi 
magyaroktól románul akart bocsánatot 
kérni a 2005-ben történtekért.

- A Felvidéken, Délvidéken is gyakori-
ak az incidensek. A szlovák miniszterel-
nök budapesti látogatása alkalmával is-
mételten kijelentette, hogy nem ért egyet 
a kettős állampolgárság bevezetésével, a 
szerbek viszont nem egyszer megvernek 
embereket magyar beszédük miatt.

- Biztató azonban, hogy lassan-lassan 
szaporodnak a felelősségre vonások. 
Most a 2006. októberi brutalitásokat 
elkövető rendőröket, ill. azok vezetőit 
állítják bíróság elé.

- A közoktatás területén elég nagy 
a zűrzavar. Egymásnak ellentmondó, 
ésszerűtlen intézkedésekről hallottam. A 
botrányos egyetemi teremfoglalásokat, 
rendzavarásokat azonban valószínűleg 
külföldről irányították. Felmerült né-
hány kitűnő ötlet! Szombathelyen pl. 
magasabb ösztöndíjakat adnak azoknak 
a diákoknak, akik hiányszakmákat 
választanak. A műszaki, természettu-
dományos területeken most is kevés az 
ember. Kellenének tanárok, orvosok, de 
sajnos ez utóbbiak nagy része külföldre 
akar menni dolgozni. Be fogják vezet-
ni - nagyon helyesen -, hogy az állam 
pénzén tanulók (mert ilyenek is vannak) 
kötelezzék magukat arra, hogy bizonyos 
ideig otthon maradnak.

- A múzeumok részéről nagy a félelem, 
hogy szép, patinás épületeiket eladják 
(Földtani Intézet), vagy másokat költöz-
tetnek beléjük (pl. Néprajzi Múzeum). 
Még az Országos Széchényi Könyvtár-
ral kapcsolatban is felröppent a rémhír, 
hogy helyébe luxusszállót terveznek, 
pedig ha a könyvtárat kivinnék a város 
központjából, többé senki sem látogatná, 
egyszerű könyvraktár lenne belőle. Van 
ugyan terv egy „Múzeumi Negyed” ki-
alakítására a Műcsarnok mellett, de ez 
egyelőre még csak terv. Nagyszabású 
„Szórakoztatási Centrumot” szeretnének 
létrehozni a Városligetben, sőt a Vár-
negyed modernizálására is gondolnak, 
de nem látom, honnan lehetne ezekre a 
munkálatokra a mesés összegeket előte-
remteni. A Ferenciek tere és a Kossuth 
Lajos utca felújítása folyamatban van.

- Érdekes a „keleti nyitás” programja. 
Ennek része a miniszterelnök törökor-
szági, sőt Szaúd-arábiai látogatása. Az 
utóbbi keretében arab diákok jönnének 
Budapestre, magyarok viszont oda men-
nének tanulni. (Hm!)

- A nagy járványveszély ellenére (ha-
zánkra is a piros jelzés érvényes!), amely 
állítólag áprilisig tart, a szórakozóhelyek 
tömve vannak. A Paulay Ede utcai Új 
Színháznak például - mivel „rázós” dara-
bokat ad - kialakult egy törzsközönsége. 
Kevés időm lévén, nekem csupán a Ta-
mási Áron Ábel-trilógiájából színpadra 
alkalmazott, háromórás előadást sikerült 
megnéznem, ami inkább szatírának 
mondható. A közönség örül az erdélyi 
helyzetet bemutató éles megjegyzések-
nek, „elszólásoknak”.

- A Kossuth Rádió egyik február esti 
adásában viszont volt egy elég bántó és 
ízléstelen darab, amely szegény Jávor 
Pált gúnyolta ki (a szerző nevére nem 
emlékszem).

- A nyugati magyar tudományosság és 
irodalom értékei továbbra is a süllyesztő-
ben vannak. Csupán azokról emlékeznek 
meg, akik otthon már régebben is ismer-
tek voltak, vagy akiket az idegen média 
is elismer. (Akad persze, néhány „fehér 
holló”: Márai, Wass Albert, no meg 
pl. Molnár Ferenc unokája, Sárközi 
Mátyás.)

- Rengeteg dologról lehetne még 
beszélni: a MALÉV megszűnésének 
egyéves évfordulójára rendezett tün-
tetésről, a gyulai húsgyár örvendetes 
újraindításáról stb.

*
Végkonklúzió? Népünk fogyása 

fenyegetően folytatódik. Ezen talán a 
kínaiak integrálása segíthetne, bár erre 
sokan a fejüket csóválják. De milyen 
alternatíva létezik?

Nagy baj, hogy a magyarok nem 
látják saját érdekeiket, és úgy politizál-
nak (gazdálkodnak), mintha az ország 
tengertől körülvett sziget volna. Holott 
a mai világban minden mindennel ösz-
szefügg. Fontos lenne párhuzamokat 
vonni! Tanácsra, józan figyelmeztetésre 
általában nincsen szükségük. El vannak 
foglalva, el vannak telve önmagukkal.

Adatok és tények
A 2011-es összeurópai népszámlálás idén nyilvá-

nosságra hozott adatai szerint az elmúlt tíz év alatt 
Erdélyben 193.000, Felvidéken 62.000, Vajdaságban 
pedig 40.000 fővel csökkent a magyarok száma. E 
megállíthatatlannak tűnő drámai fogyás veszélyezteti 
a közösségek életképességét.

A Census Bureau becslése szerint a magukat magyar 
származásúnak valló amerikai állampolgárok 138.481-
gyel többen vannak 2012-ben, mint voltak 2000-ben. 
Míg 2000-ben csupán 1.398.724 magyar származásút 
tartottak számon, ma 1.537.205-en vagyunk!

Székelyföldön a román kormány helyi képviselője, 
Codrin Munteanu prefektus beperelte a székely zászlót 
kitűző falvakat, és bírósági ítélettel arra kényszeríti a 
színmagyar székely települések elöljáróit, hogy vegyék 
le a holdas-csillagos lobogót (*). A szlovák hatóságok 
továbbra is lehetetlen választás elé állítják a felvidéki 
magyarokat: elveszíthetik a mindennapi élethez elen-
gedhetetlenül szükséges szlovák állampolgárságukat, 
ha felveszik a szívükhöz közelebb álló magyar állam-
polgárságot. (*) l. 6.o. és SP 1.o.

(Forrás HHRF Newsletter)

A mai fiatalok valódi 
tirannusok. Ellentmon-
danak szüleiknek, az 
ételt fölfalják, és tisz-
teletlenek tanáraikkal 

szemben.

Szókratész 
ókori görög filozófus (Kr.e. 470 - Kr.e. 399)
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Bartusz Réka, a felvidéki 
híreink felelőse a pozsonyi 
Szőttes kamara néptáncegyüt-
tessel átrepült Melbourne-ba, a 
magyar központ meghívására, 
hogy az ottani Hungarofesten 
vendégegyüttesként föllépjenek. 

Ezt követően Sydneyben majd Canberrában 
folytatják táncbemutatóikat és -tanításukat. 
Néhány pár még Új-Zélandba is ellátogat. 

Remélhetőleg utána majd kapunk képes 
beszámolót! Szerk.

BRAZÍLIAI 
HÍREK

A Buenos Aires-i Kavanagh épület a vi-
lágon az első felhőkarcoló, amely vasbeton 
struktúrával és léghűtéssel rendelkezik. 
1936-ban, Ferenc pápa születésének 
évében építették - és azóta is áll a szép, 
stílusos épület, a város díszeként. 

Legyen a „világ végéről” származó, ar-
gentin Pápa elromlott világunkban dísz és 
példa! Kísérje őt Isten áldása!

Ferenc Pápa „a világ végéről”: 
önmegtartóztató életmód és alázatosság

Első köszöntése:  
Fratelli e sorelle, buona sera!

Roma, 2013. március 13, 20 óra:
“Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam: Eminen-

tissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Georgium 
Marium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Bergoglio qui sibi 
nomen imposuit Franciscum.”

Kovács Attila     
 SPORTROVATA: 

Mi lesz veled, birkózás?
Argentínában dönthetnek a 
sportág olimpiai jövőjéről

Általános megdöbbenést váltott ki a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 
végrehajtó bizottságának azon elképzelése, 
amelynek értelmében 2020-tól nem szerepel 
többé az olimpiák programjában a birkózás. 
A földkerekség egyik legnagyobb hagyomá-
nyú sportágának esetleges olimpiai törlése 
nemcsak az egyetemes sport számára jelen-
tene pótolhatatlan veszteséget, de nagyon 
érzékenyen érintené a birkózásban mindig 
nagyon eredményes magyar sportéletet is.

A NOB tervezett „halálos ítélete” egy 
olyan sportágat vett célba, amely nélkül 
gyakorlatilag soha nem rendeztek olimpiát. 
A 18. ókori olimpián Kr. e. 708-ban már 
szerepelt a birkózás a műsoron. A birkózás 
ettől kezdve az összes ókori játékokon 
szerepelt a programban, és az 1896-ban 
felújított, úgynevezett modern olimpiai 
játékok alkalmával is mindössze egyszer, 
1900-ban hiányzott a sportági palettáról.

Magyarországon is rendkívül közkedvelt 
a birkózás. Mindig is kimagasló szereplésre 
voltak képesek a magyar versenyzők az 
olimpiákon, hiszen 1896 és 2012 között 
19 arany, 16 ezüst és 19 bronzéremnek, 
vagyis összesen 53 dobogós helyezésnek 
örülhettünk. Ezzel a birkózás Magyarország 
számára a 4. legsikeresebb olimpiai sportág.

Nem lehet persze elmenni amellett, hogy 
az elmúlt évtizedben előnytelen szabály-
változtatások léptek életbe a sportágban, 
növekedett az esetlegesség, ill. a szerencse 
szerepe, hiszen pl. sorshúzás dönt arról, ki 
lesz a kedvezményezett a mérkőzés befe-
jező fázisában. A kvalifikációs feltételekre 
is ráférne a változtatás, ráadásul a szabály-
rendszer inkább a védekezésre ösztönzi a 
résztvevőket, amely szintén nem kedvez a 
párharcok látványosságának.

Mindezek ellenére is nagyon nehezen ma-
gyarázható a NOB elképzelése. A páratlanul 
gazdag hagyományok mellett a sportág nép-
szerűsége is töretlen, szerte a nagyvilágon. 
Az is érthetetlen, hogy ha már a NOB-nak 
baja van a birkózással, miért rögtön a teljes 
törlésben gondolkodik? Hiszen felvetődhet-
ne a kvalifikáció szigorítása, a súlycsoportok 
- és ezzel a résztvevők számának - esetleges 

csökkentése, vagy akár az is, hogy az eddigi 
két fogásnem helyett a jövőben csak egyben 
rendezzenek olimpiai versenyeket.

A megoldást alighanem a pénz jelenti.
Érdemes megnézni azokat a sportágakat, 

amelyek a birkózás helyére kerülhetnek. 
Ezek: a wakeboard, a sportmászás, a vusu, 
a görkorcsolya, a fallabda, a karate, vala-
mint a közösen pályázó baseball és softball. 
Látható, hogy többségében olyan sportágak-
ról van szó, amelyeknek múltjuk, jelentős 
hagyományaik nincsenek, ugyanakkor ma 
komoly divathóbortnak számítanak, és 
bizonyos korosztályoknál nagy a népsze-
rűségük. Ezek a sportágak - felkerülve az 
olimpia műsorára - jelentős plusz nézettsé-
get, ezáltal pedig többletbevételt hozhatnak 
a konyhára. Üzletileg tehát valamilyen 
szinten érthető, ha a NOB teret akar engedni 
az aktuális divatsportágaknak, más kérdés, 
hogy ha mindezt olyan ősi, évezredek óta 
létjogosult sportágak rovására teszi, mint 
pl. a birkózás, akkor az hosszú távon igen 
jelentős presztízsveszteséget okoz majd a 
sportszervezetnek.

Többek szerint még van remény arra, 
hogy a birkózás megmeneküljön. Ám ha 
így is lesz, akkor is látható, hogy - amint 
azt rovatunk legutóbbi részében is pedze-
gettük - a sport immár a létező legmagasabb 
szinten is egyértelmű üzletté vált. Bárhogy 
csűrjük-csavarjuk is a dolgokat, az a tény, 
hogy a világtörténelem egyik legnagyobb 
múltra visszatekintő sportágának olimpiai 
törlése egyáltalán felmerülhetett, önmagá-
ban szomorú, egyben ijesztő jövőképet sej-
tet. Hiszen ha a birkózással megtörténhet, 
hogy törlik a programból, akkor egyetlen 
sportág sem érezheti biztonságban magát 
a jövőben.

A sok kérdőjel mellett van, ami biztos: 
legközelebb májusban, Szentpétervárott ül 
össze a NOB végrehajtó bizottsága, ahol - a 
fentebb felsorolt 7 másik sportággal együtt - 
terítékre kerül a birkózás olimpiai jövője is. 
A 2020-as olimpiai játékok sportági listáját 
pedig a NOB teljes közgyűlése véglegesíti 
majd szeptember 7-én - éppen Buenos 
Airesben.

Visszapillantás:
A balassagyarmati csata

és az elfelejtett Ipoly menti harcok hősei
A Trianont megelőző időszakban járunk. 

A háború lezárásának közeledtével az egész 
Kárpát-medencében baljós, gyilkos szelek 
fújtak. Ezer esztendő vitézségét taposta sár-
ba a proletárok vérgőzös bosszúja, amely 
a tradíciók legapróbb jeleit is el akarta 
tüntetni a magyar lelkekből. Ezen idők-
ben, 1919 januárjában Nógrád vármegye 
székhelyén is eljött az a pillanat, amikor a 
helyben lakó magyarok idegen csizmáktól 
retteghettek. Az egész Felvidéken kisebb 
ellenállást leszámítva végigmenetelő cseh 
légiók sajátjukká akarták tenni még Balas-
sagyarmatot is. Mellesleg nem ez lett volna 
a végállomás, ahogy sok korabeli térkép és 
visszaemlékezés is bizonyítja: a Hatvan, 
Gyöngyös, Miskolc vonalig akarták kitolni 
Csehszlovákia határait. Csakhogy ekkor 
színre léptek, fegyvert fogtak a honvédő 
magyar katonák, civilek, de még a hiva-
talnokok is.

Balassagyarmaton ezekben a vészjósló 
időkben sikerült félretenni a politikai és 
társadalmi rétegek közti, akkoriban is ter-
mészetesnek számító feszültségeket. A haza 
érdekében a helyi lakosok ui. egyszerűen 
eldobták még az esetleges vörös posztókat 
és kitűzőket is, majd nemzeti színbe borult 
minden. A város jelét adta annak, hogy Pa-
lócország szívében nem fognak asszisztálni 
az Ipoly-völgy elorzásához! Legelébb a 
város vasutasai érezték meg az új ország, a 
cseh bevonulás „jótékony” hatásait. Hozzá-
értő cseh alkalmazottak híján ui. a nógrádi 
vasutasokat kényszerítették szolgálatba, 
néha botozás és fenyítések árán. Ennek 
eredményeként sokszor meg is tagadták a 
munkát, hátráltatva a cseh impérium bő-
vítési szándékait. Emellett a közigazgatás 
sem akart fejet hajtani: a vármegyeházán 
postások, vámosok, tanárok, orvosok, vas-
utasok és közalkalmazottak százai együtt 
fogadták meg, hogy nem tesznek esküt a 
cseh közigazgatásnak. Talán ez a hazafias, 
feltüzelt gyűlés volt az egyik legfontosabb 
kiváltója az igazi, magyaros ellenállásnak.

A város polgársága és vasutasai is tu-
catjával, százával rejtették el a korábban 
a háború során eldobált fegyvereket. En-
nek tudatában léptek aztán kapcsolatba a 
városból Magyarnándorba visszavonult 
katonasággal. Csakhogy hiába kérték őket 
beavatkozásra, mert azt kormányzati szin-
ten tiltották meg! Viszont vezetőik, Vizy 

Zsigmond és Bajatz Rudolf, valamint a 
legénység is rajta kívánt ütni a cseheken. 

Valóban, jól érti a kedves olvasó: ezen 
időkben a haza védelme és az ellenállás 
lehetősége függelemsértésnek számított! 
Ennek ellenére tisztjeink vezetésével szinte 
az egész Ipoly-völgy mozgósításra került, 
Rétságtól Litkéig. Nem is kellett sokat 
várni az első puskalövésekre, hiszen azok 
már 1919. január 29. hajnalán eldördültek: 
vasutasok és katonák több csoportra osztva 
támadták meg a cseh őrségeket, a laktanyát 
és a vasútállomást.

A 16-os és 38-as honvédek hajnali 
rajtaütése nagy riadalmat okozott a cseh 
legionáriusok körében. A katonák a csehek 
megadási jelének láttán boldogan rohantak 
a laktanya átvételére, amikor váratlan és 
aljas gépfegyvertűz fogadta őket. Ezután 
a meglepett honvédegységek visszavo-
nultak a városból. Más hadszíntereken 
rendszerint ekkor eldől minden: a helyben 
maradó haderő tartja a területet az erősítés 
megérkeztéig, az itt élő magyarokra pedig 
ezt követően keserves sors várt volna. Ezt 
azonban a balassagyarmatiak nem várták 
meg! A nap további részében a postásoktól 
a vámosokig bezárólag az egész polgárság, 
a város apraja-nagyja képes volt átérezni a 
helytállás felelősségét: polgárőr csoportokat 
alakítottak, amelyek a város határában és 
utcáin járőröztek, valamint nem hagyták, 
hogy akár egyetlen cseh katona is elhagyja 
a várost, vagy oda belépjen. A laktanyát a 
hős gyarmatiak folyamatosan tűz alatt tar-
tották, a gimnázium épületéből pedig még 
a diákok is lőtték az „országhódítókat”. Ez 
eredményre is vezetett, mert a csehek egy-
szerűen azt hitték, hogy a városban a ma-
gyar honvédség az úr - miközben az már ott 
sem tartózkodott! A délután folyamán végül 
megérkezett a hazai erősítés az iglói gép-
puskások személyében, az ő rohamukra pe-
dig már szinte ellenállás nélkül tette le fegy-
verét a fogságba esett 78 cseh legionárius.

A gyarmatiak hősiességét mind a mai 
napig csak egy poros levéltár legutolsó 
soraiban találnánk meg, ha a környék, va-
lamint az Ipoly menti falvak nem ragadnak 
ugyanúgy fegyvert. Ez bizonyítja, hogy a 
régió összetartó közössége képes volt a kor 
követelményeinek megfelelő legmagasabb 
szintű önvédelemre is.

Köszönet Farkas P., Eger

Magyar nyelvű könyveket adomá-
nyozott a São Paulo-i Segélyegylet

A Brazíliai Magyar Segélyegylet által ado-
mányozott könyvek közel két hónapos utazás 
után megérkeztek Magyarországra, a Johannita 
Rendhez: ők továbbítják a köteteket határon túli 
magyaroknak, akik nehezen jutnak anyanyelvi 
kiadványokhoz.

A könyvküldés a 
São Paulo-i Magyar 
Házban működő 
könyvtár önkén-
teseinek segítsége, 
valamint több cég 
és magánszemély 
önzetlen munkája 
révén valósulhatott 
meg. 

(Forrás www.ahungara.org.br )
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Ahogy meg-
h i r d e t t ü k , 
március 16-án 
késő délután 
a Hungáriá-
ban - közös 
szervezésben 
a Magyar Nagykövetséggel - 
lezajlott a méltó megemlékezés 
az 1848-49-es Forradalom és 
Szabadságharcról. Az esemény 
időpontja bőven túllépte la-
punk lapzártának dátumát, 
ezért kiadósabb krónikát a kö-
vetkező számunkban közlünk.

 Szerk.

 Így élünk, éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

Székely zászlókat lo-
bogtat a szél szerte a ha-
zában és természetesen 
Székelyföldön is. Fontossá 

vált a magyar autonómia ügye Erdélyben, 
ami - hát hogy is mondjam csak - ez 
idáig valahogy nem volt olyan fontos. S 
ezt észrevették a jóeszű honi magyarok. 
Erről beszélnek, s úgy vélik: miután az 
RMDSZ meggyengült s nincs már szükség 
a magyar urakra a román kormányban, szó 
lehet az autonómiáról. Hátha így vissza 
lehet préselődni a hatalomba. 

Amúgy az itthoniaknak se jön rosz-
szul egy kis nemzettudat ápolás, így 
választások előtt. A honi ellentábor, a 
szociál-liberális „koalíció” természetesen 
máshová kacsingat. Victor Ponta román 
miniszterelnököt, az erdélyi magyarság 
ádáz ellenségét hívják meg díszvendégnek 
országos nagygyűlésükre -, amit Rákosi 
Mátyás születésnapjának dátumához kö-
töttek. Kell-e ehhez bármit is hozzáfűzni? 
Már a kérdést se nagyon érdemes feltenni: 
lehet-e ilyen előzményekkel és széthú-
zással autonómiát kiverekedni az erdélyi 
székelyeknek? Akarjuk-e egyáltalán? 

*
Amit itt és most talán még egyszer 

érdemes elmondani, az a magyar kultúra 
utcájában folyó csata, ami még az elején 
tart, de házról házra fog zajlani választá-
sok előtt. S alighanem eljuthat még Ar-
gentínába is. A nagy politikai küzdelmek 
ui. ma már a média frontján dőlnek el. A 
média vérkeringése pedig a kultúra kútjá-
ból fakad. Az olvasás, a videó technikája, 
a szavak forgatása, a képiség varázsa 
elengedhetetlen eszköz a politikai célok 
elérése érdekében. A politika ui. média 
nélkül félkezű óriás. Mi sem természe-
tesebb: a kultúra síkján mérkőznek meg 
a politikai ellenfelek. Itt csapnak össze 
az indulatok. Lejárató „művészi” filmek 
készülnek a hatalom megszerzése érde-
kében. Ami ellen most tiltakozás folyik. 
S ha az erőviszonyokat őszintén nézem, 
úgy látom: a magyarság küzdelme megint 
vesztésre áll. Nem a nemzet felemelkedé-
séről, bajainak orvoslásáról szól ez a csata, 
hanem a hatalomról. Ebből fakad az, hogy 
a média kapja a legnagyobb figyelmet. A 
könyvkiadás, a színházi élet, a zenei világ, 
amiben egykor ott voltunk a világ élvona-
lában, szép lassan halódik. Az a kérdés: 
szabad-e, lehet-e így csatát nyerni? 

De hagyjuk levegőben a kérdést, 
próbáljuk azt megvizsgálni, mi lenne jó 
a magyarságnak, hogy megmaradjon, 
mert lassan már ez a tét! Tízmillió alá 
fogyatkoztunk! Arra, Kelet felé, ennyien 
laknak egy „nagyobbacska” városban. 
Okos politológusaink kiszámolták, ha 
nem lett volna török vész és Trianon, 
ma hozzávetőleg 60-80 milliós nemzet 
lennénk! S akkor még nem számoltunk 
el a II. VH menekültjeivel és ötvenhat 
üldözötteivel. S talán arról is ejtsünk itt 
szót kivételesen, hogy kik vándoroltak, 
menekültek el innen? 

Azok, akik bíztak saját erejükben, 
akikben volt hit, akarat és kurázsi. S ugye 
tudjuk már, hogy a genetika által a tulaj-
donságok öröklődnek. Nemcsak a hajszín, 
nemcsak a szem formája, hanem a lelki 
adottságok is, a kézügyesség, az empátia 
s a művészet iránti hajlam is, a szorgalom, 
sőt még a tisztaság iránti igény is, és még 
sorolhatnám, mennyi jó - és persze rossz 
- tulajdonság is öröklődik. S ha számot 
vetünk, azt kell mondani: a java elment! 
Idegen országokat gazdagítanak véreink. 
Ami a világnak persze jó, de rossz nekünk, 
itt maradottaknak. És ha azt nézzük meg, 
mi maradt itt, akkor bizony elszomorító 
a kép. Egymással perlekedő, örökké 
marakodó, megalkuvó, gyülevész nép, 
akiket úgy lehet bolondítani, ahonnan a 
szél fuj. Ha sült kolbász vagy friss kenyér 
szagot hoz a szél, akkor arra megyünk. 
Az innen kikerülő politikusok - tisztelet 

a kevés kivételnek - vajon milyenek is 
lennének? Többnyire: szerencsevadászok, 
aranymosók, rosszabb esetben szimpla 
szélhámosok.

*
S akkor menjünk neki úgy őszintén 

az élet sűrűjének. Adva van nekünk egy 
jószándékú kormányunk, amelyet elsöprő 
többséggel megválasztottunk a boldogulás 
reményében. Az országvezetők jószándé-
kát ne vonjuk kétségbe, ámde ha alaposan 
megnézzük azt, amit eddig végeztek, azt 
kell látni, hogy a sok jó mellett hibákat is 
követtek el bőven. A legnagyobb hibájuk 
a kontroll hiánya. Akik voltak katonák, 
tudják, miről beszélek: a parancs akkor 
van végrehajtva, ha az le is van ellenőriz-
ve! Náluk van jó parancs, de egészen mást 
hajtanak végre. S ami nagyobb baj: ennek 
a slendriánságnak nincs következménye. 
Az igazságszolgáltatás úgy 50%-osan mű-
ködik. Deréktól térdig szigorú, de fölfelé s 
legalul - arról jobb nem beszélni. Az a bi-
zonyos törvény szigora derékban kaszál: a 
még maradék középosztályt fegyelmezik, 
büntetik. Ahogy a szólás tartja: azt a lovat 
ütik, amelyik húz, vagyis, aki küzd. Erről 
ma már széltében-hosszában diskurálnak 
az emberek, aminek egy még nagyobb 
erkölcsi leépülés lesz a végkifejlete.

*
A közbiztonság állapota katasztrofá-

lis. Amerre jár az ember, mást se hall, mint 
panaszt. Magam is rendszeres szenvedője 
vagyok ezeknek az állapotoknak. Így hát 
ismerem a gondokat kívülről-belülről. 
Sokat beszéltünk már közbiztonságról 
ezeken a hasábokon. Tudván azt, hogy itt a 
legnagyobb a baj. Remélvén: talán átfújja 
a szél a jószándékú kritikát hazai földre… 
Kriminálisabb eseteket már a képzelet sem 
tud felülmúlni. Akadt olyan eset, hogy a 
falusi nagymama átment a szomszédba 
ebédfőzés közben egy kis sót kérni, s mire 
visszatért - nem volt sparhert... Loptak 
már el házakat, bevetett kukoricaföldet. 
De már toronysüveget is! Se vége, se 
hossza a bánatnak. A lakosság a rend-
őröket szidja: minek vannak egyáltalán? 
Ám ha az ember a helyszínelő rendőröket 
meghallgatja, rájön, hogy vannak még 
köztük, jó képességű, remek emberek, 
akiknek helyén van a szívük, eszük, csak 
éppen a kezük van megkötve. Tudják ők, 
hogy merre kellene mozdulni, kiknek 
a portáján kellene szétnézni, de nem 
lehet. Nem idézhetik be a gyanúsítottat 
kihallgatásra. Az elfogott gazember előbb 
hazaér, mint a feljelentő. A bűnözőnek 
„emberi jogai” vannak, a megraboltnak, a 
rendőrnek jogairól senki nem tud. Hoztak 
ugyan egy törvényt, hogy a megtámadott 
most már védekezhet! Ámde a védekezés 
mértéke nem lehet nagyobb a támadás 
erejénél… No, és hogy védekezzen egy 
hatvan-hetvenen felüli ember huszonéves 
gengszterek ellen? 

Nyilvánvalóan ezt tapasztalva a bű-
nözők egyre gátlástalanabbak és szem-
telenebbek. Szakmában megizmosodott 
rendőr panaszolja: amikor az elkövető úr 
(úrnak kell őket szólítani) már olyan pi-
masz volt, hogy az anyámat szidta, adtam 
neki két legyintést. Két év felfüggesztett 
börtönt kaptam érte! Az ügyészség nem 
tudjuk kinek az oldalán áll? Majdhogynem 
100%-os bizonyítékokat visszadobnak. 
Lassan már háromdimenziós videofelvétel 
kell a bizonyításhoz… S azt is érdemes 
talán megemlíteni, hogy felhígult a rend-
őrség is, sok oda nem való ember akad a 
„menjünk már haza” típusból.  A gondok 
pedig sokasodnak. 

A lakosság szervezkedni próbál. Mint 
ahogy próbált már, de fasisztának lett mi-
nősítve. Most olyan ötletek merülnek fel, 
hogy talán az Uniótól kellene segítséget 
kérni (!) Vannak ui. emberek s családok, 
akik az eltelt 20 év alatt igazi gengszterek-
ké fejlődtek. Eszük ágában sincs munkát 
keresni. Pláne kitartóan dolgozni. Egész 

módszertana alakult ki a lopásoknak, 
rablásoknak, Ezek a gazemberek a szó 
szoros értelemben az elszegényedő lakos-
ság fosztogatásából élnek. Teherautóval 
járnak rabolni. Fémgyűjtés címén egy 
rablóorgazda-hálózat működik, amit a 
kormány képtelen felszámolni.

A pénzesebb réteg persze meg tudja 
magát védeni (egyelőre). Százezres riasz-
tókat, penge drótkerítéseket, farkaskutyák 
tartását, őrző védők alkalmazását a csóró 
magyar nem tudja megfizetni. Ottmarad 
védtelenül. S lassan feladja a küzdelmet, 
lecsúszik az élet peremére. 

Márpedig ezen az állapoton nagyon el 
lehet bukni a politika porondján. Az előző 
garnitúra elsősorban ebbe bukott bele! A 
liberális oldal nyilvánvalóan pontosan 
látja, ismeri a helyzet. Ezért is adja a lovat 
a bűnözők alá. Bátorítja a gazembereket. 
Számolva azzal, hogy veszítenek ugyan a 
népszerűségből a vámon, de sokkal többet 
nyernek majd a réven.

*
A pécsi bíróságon most fut egy gyil-

kossági ügy tárgyalása. Az áldozat a pécsi 
rendőrség pszichológusa, egy kedves arcú, 
szép fiatal lány volt. Hazafelé tartott, 
amikor megtámadták, megerőszakolták 
és megölték. Az elkövető úr - hadd ne 
mondjam, ki és miféle - azzal védekezik, 
hogy mocskolja ennek a szerencsétlen 
lánynak még az emlékét is, hogy a sze-
retője volt, s szerelemféltésből követte el 
a tettét. Ilyen esetben ui. a jog elnézőbb 
nálunk… A liberális sajtó ezt a pimaszsá-
got széltében-hosszában teregeti. Amikor 
az elkövető úr bejön a tárgyalásra, a bíró 
majdnem meghajol előtte. A libsi sajtó 
hozsannázik: micsoda megjelenése van! 
Biztosan király lesz a börtönben… 

A megkérdezett tanuk csak akkor 
mernek nyilatkozni, ha a vádlott urat addig 
kivezetik a teremből! Emlékeznek a lány 
sikoltásaira, emlékeznek az időpontra, 
látták is, amint elfogják, de arra már sen-
ki se gondol, hogy az itt a kérdés: miért 
nem sietett ennek a szerencsétlen nőnek a 
segítségére senki? S ez a magyar tragédia. 
Itt rejlik a dráma gyökere. Oda jutottunk, 
hogy a félelem lett az úr! Néhány száz 
kemény bűnöző terrorizálja a lakosságot. 
A liberális sajtó szenzációkat kerget, 
miközben a maradék erkölcsöt is víz alá 
nyomja. A jobboldali média pedig köszö-
rülgeti a torkát. Mintha szólni kellene… 

Igaz, Bayer Zsolt, a Magyar Hírlap 
publicistája egyszer úgy istenesen kifa-
kadt, amikor már nem bírta tovább, ami-
nek okán elkeresztelték nácinak. S azóta 
a jobboldali médiában vacognak a fogak. 
Pedig hát Istenem, ha egyszer ez ellen a 
mocsok ellen így kell megküzdeni: hát 
legyen. Ha a boldogulásnak, a jó erkölcs 
megvédésének ez az ára, hogy köpködnek, 
állni kell elébe azoknak, akikben pislákol 
még a jó erkölcs, ami amúgy ilyenkor 
nagyon hamar reszketni méltóztatik… 

Bibliát híva segítségül még egy gon-
dolat erejéig talán időzzünk itt egy picit. 
Midőn Jézus bement Jeruzsálembe, meg-
látta a kufárokat Isten házában… S innen 
már hadd folytassam a mai idők liberális 
felfogásának szellemében. Mit kellene 
mondani ma Jézusnak a tanítványokhoz 
fordulva, hogy ne sérüljenek az emberi 
jogok? „Nézzétek már! Itt vannak ezek 
a kufárok a templomban. Ez egy nagyon 
bonyolult dolog. De még sincs ez jól. 
Menjünk talán oda s kérdezzük meg, mi 
a véleményük erről? Keressünk kompro-
misszumokat. Hátha elég lenne nekik a 
hely ott, az oltár jobboldalán. Talán meg 
tudnánk őket győzni, hogy halkabban 
kínálják a portékájukat az imádkozások 
alatt…” 

Jézus azonban nem ezt mondta! 
Hanem: „Írva van, hogy házam imádság-
nak háza. Ti pedig rablók barlangjává tet-
tétek.” S fogta a korbácsot! Hát ugye mi-
csoda szélsőséges - mit ne mondjak - náci 

megoldás. Márpedig, tetszik, nem tetszik, 
vannak az életben jelenségek, amelyeket a 
helyén kell kezelni, s ha az nem lehetséges 
másként, akkor bizony radikálisan kell 
végrehajtani. Ez a világ azért maradhatott 
fönn eddig, mert az élet írott és íratlan 
erkölcsi törvényeihez alkalmazkodott. 
Teljesen felesleges itt mással kísérletezni. 
Ez a kormány, amely pontosan fölismerte 
azt, hogy az elprivatizált energiaszektort 
vissza kell szerezni, hogy a haszonban 
lubickoló bankárokat meg kell adóztatni, 
s a harácsoló közüzemi szolgáltatóknak 
a körmére kell verni, ne venné azt észre, 
hogy mi a baj a társadalom belsejében? 
Ne látná, mi gyötri a magyar lakosságot? 

*
A másik jelenség: Gyurcsány Ferenc, 

mint valami turnéról visszatért revüsztár, 
azzal boldogítja hallgatóságát, hogy lám: 
megpróbáltak engem perbe fogni, de ugye 
nem tudtak ám! Íme, itt vagyok makulátla-
nul tisztán. S akkor elkezdi fenyegetni az 
ügyészséget: „hogy ha majd visszajövök!” 
A régi elvtársnők könnyezve tapsolnak. A 
gondokkal küzdő, megrabolt magyar, aki 
ismeri már ezt a társaságot, kétségbeesve 
néz körbe, s azt kérdezi: teremtő Isten! Mi 
lesz itt, ha ez tényleg visszajön?

Márpedig nem kevesebbről van szó, 
mint arról, hogy akár vissza is jöhetnek: 
elölről kezdődik a csirkefogászat! Jönnek 
a százmilliós tanulmányok, végkielégí-
tések, amelyek elkövetőin lám nem talál 
fogást a bíróság. Mert ugye mitévők le-
gyenek a bírók? Mi lesz, ha visszajönnek? 
Mivelhogy nálunk az erkölcs folyékony 
halmazállapotú fogalom. S ez itt a ret-
tenetesen nagy baj. Egy nép nem élhet a 
széljárások szerint. A jó erkölcsnek szik-
laszilárdnak kell maradnia. A bűnnek nem 
lehet sem színe, sem ideológiája. S akkor 
csodálkozunk, ha virágzik a bűnözés? 

*
Szokás szerint megtörtént a minisz-

terelnöki évértékelő beszéd, ami már 
hagyomány nálunk. s amit sokan vártunk. 
Különösen a közbiztonság állapotáról 
szerettünk volna valamit biztatót hallani, 
de arról nem esett szó... Mondani se kell: 
Gyurcsány is mondott egy évértékelő 
beszédet híveinek. S miről beszélt? Hát 
arról, amiről a kommunisták beszélni tud-
nak: Nincs megbékélés. Nincs párbeszéd. 
A jobboldallal nem szabad szóba állni! 
Vagyis: fel van vázolva az ellenség! Aki 
ellen természetesen harcolni kell. Már 
megint. S a harc el is kezdődött. Néhány 
tucat liberális tüntető elfoglalta a Fidesz 
székházát és a szabadságra, alkotmányos-
ságra hivatkozva törnek-zúznak. A lakos-
ság pedig döbbenten áll az emberi jogok 
legújabb megnyilvánulása előtt.

Barkuti Jenő
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„MINDSZENTY-BALASSI 2013”

MAGYAR KULTURÁLIS MENEDZSERI 
ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére BUENOS AIRESBEN

Az Argentínai Katolikus Magyarok Szövetsége és a ma-
gyarországi Balassi Intézet együttműködése keretében a 
Mindszentynum hivatalosan is részt vesz a magyar kul-
túra terjesztésében, bekerül a MAGYAR KULTURÁLIS 
INTÉZMÉNYEK HÁLÓZATÁBA. Ennek értelmében 
pályázatot hirdet Buenos Aires-i magyar származású 
személyek számára kulturális menedzseri ösztöndíj el-
nyerésére a 2013. július és 2014. június közötti időszakra.
CÉLJA:
○ A magyar kultúra terjesztése az argentin közösség felé.
○ A magyar mint idegen nyelv oktatásának fellendítése.
○ Hagyományőrző, identitáserősítő társadalmi rendez-    
    vények szervezése.
○ Információk terjesztése, koordinálás magyarországi 
    és argentínai magyar intézmények között.
ÖSZTÖNDÍJ: 1000 U$D körüli összeg. A PÁLYÁ-
ZATOK BEADHATÓK  2013. április 5. és május 15. 
között. A teljes pályázati felhívás és a kitöltendő adatlap 
a www.mindszentynum.org honlapról letölthető.

    
A Valentín Alsina-i Magyar Dalkör nevében 
fájdalommal jelentjük, hogy szeretett elnö-
künk, barátunk, munkatársunk 

Szénási Pál
81 éves korában hosszú, türelemmel elviselt betegség 
után március 23-án elhunyt.
23 éven keresztül volt a Dalkör elnöke.

Nyugodjék békében!
A VAMDK Vezetősége

Nehéz manapság magyarnak lenni...
Valami készülődik. Ami, érzéseim szerint, nagy dolog, 

talán történelmi jelentőségű. Próbálok túlnézni azon, hogy 
mi az, amit felfúj a média, mi az, ami melldöngetésre késztet 
pár embert, hogy ihaj, mekkora magyar vagyok. Nehéz ma-
napság magyarnak lenni, nehéz úgy kinyilvánítani a nemzeti 
érzéseid, hogy ne süssenek rád bélyeget. Vagy azt, hogy nem 
is vagy „igazi” magyar, vagy azt, hogy „nagymagyar” vagy. 

Érdekes, ez a szó, hogy nagymagyar, így egybe írva. 
Mostanában megjelent szavunk, és sajnos nem pozitív a 
hangzása. Mi, erdélyiek együtt élünk a románokkal. So-
kunknak, talán mindannyiunknak, vannak román barátai. 

A szűkebb vagy tágabb családunkba is bekerült román 
nemzetiségű ember. Az embert látjuk bennük, esetleg a 
rokont. Ők is bennünk. Egymás mellett élni azt jelenti: 
megismerni a másikat, a szokásait, kultúráját, konyháját, 
gyengéit, és elfogadni olyannak, amilyen. Cserébe mi is 
elvárhatjuk ugyanezt. Milyen egyszerű ezt leírni, és milyen 
nehéz a gyakorlatban tartani magunkat a józan észhez! 

Folyik a zászló-ügy, napok óta hangos a sajtó tőle. Isme-
rőseim százai tűzik ki a székelyzászlót, magyar és román, 
egyaránt. Jómagam is kitűztem. Mert nemes az ügy.

Nagyon sok román ember áll mellénk, sokan értik a lénye-
get. Semmi rosszat nem látnak abban, hogy van zászlója a 
székelységnek. De vannak, akikre csak bámulok. És elhűlve 
kérdezem magamtól, vagy barátaimtól: azt hitték, hogy 
nincsenek jelképeink? Azt hitték, hogy ha voltak, eldobtuk 
magunktól? Nem vállaljuk fel büszkén? Pedig büszkék 
vagyunk a jelképeinkre, és úgy vagyunk büszkék, hogy 
nem akarunk az égvilágon senkinek ártani ezzel!

Valami készülődik. Valami nagy dolog. Nem tudhatjuk 
előre, mi lesz a vége, csak reménykedni lehet: jó. Jó min-
denkinek. És reménykedni lehet, hogy az út, ami a vég-
kifejlethez vezet, nem lesz túl rögös, nem lesz kikövezve 
haraggal, harccal… 

Március 10. A Székely Szabadság Napja. Tüntetések 
mindenütt ott, ahol magyarok élnek! Feszíti a mellkasom 
az érzelem. A büszkeség, hogy meg tudjuk csinálni. Hogy 
meg tudjuk mutatni: egységben vagyunk, egymás mellett, 
és senki ellen! Véleményem szerint így, csakis így lehet 
eredményre jutni. Rajta testvéreim! Mutassuk meg a vi-
lágnak, hogy az erdélyi gerinc egyenes, nem hajlik - ha 
muszáj, inkább törik!

Lakó Péterfi Tünde

Lobogó-indulatok 
Jókora perpatvar kere-

kedett amiatt, hogy Szé-
kelyföldön néhány telepü-
lés vezetője - a kötelezően 
kitűzendő román és EU-s 
zászlók mellé - kihelyezte a 
székelyek hagyományos, ősi 
lobogóját is. Az indulatok 
fokozódását jelzi az is, hogy 
Bukarestben a román miniszterelnök, Victor Ponta nem 
átallott személyesen elmarasztaló véleményt formálni az 
ügyben. Román oldalról teljesen megszokott ez a hozzáállás. 
Így volt ez eddig is, és így lesz ez ezután is minden esetben. 
A különbség csak az, hogy most a korábbiaknál sokkal 
hangosabban, és láthatóan kapkodva, ijedten reagálták le 
ezt a székelyzászló-kérdést. A feltörő, szokatlanul heves 
indulatok okait pedig Magyarországon kell keresnünk.

A románok - de ide ugyanúgy behelyettesíthetőek a szlo-
vákok vagy a szerbek is - ahhoz szokhattak hozzá, hogy Ma-
gyarország nem védi meg a náluk élő magyar kisebbséget, 
nem foglalkozik az őket ért vélt vagy valós sérelmekkel, 
hátrányos megkülönböztetéssel. Sőt a balliberális kormá-
nyok idején volt olyan miniszterelnökünk (Gyurcsány), aki 
a határon túli testvéreink megtagadására buzdított, és volt 
olyan pártelnök-miniszterünk (Kovács László-MSZP), aki 
23 millió román beözönlésével rémisztgette a megtéveszt-
hetőket. Ezek miatt soha nem is volt szükség arra, hogy a 
románok (vagy a szlovákok, szerbek) hangos, indulatos 
megnyilvánulással vegyék elejét a magyar kisebbség bár-
milyen, önazonosságot erősítő akciójának. Megtették ezt a 
magyar politikai vezetők helyettük is - sajnos.

A helyzet azonban 2010 nyara óta 180 fokos fordulatot 
vett. Magyarország, a magyar kormány végre-valahára 
úgy viselkedik saját véreivel, ahogy az egy anyaországtól 
elvárható. Védelmezi is őket, ha az szükséges, és - ami 
fontosabb - alkotmánnyal, jogszabályokkal, állampolgár-
sággal, szavazati joggal adja kézzelfogható jelét annak, 
hogy - éljenek bár jelenlegi határainkon innen, vagy túl - a 
világ valamennyi magyarját egységként kezeli, nemzettár-
sának tekinti.

Ez az új helyzet az, amit képtelenek normálisan értékelni 
és értelmezni a kedves szomszédok. És nem csak ők. Már 
egy ideje figyelem árgus szemmel a sajtót, hogy elolvassam 
végre az MSZP állásfoglalását ez ügyben. Az egyébként 
minden apró-cseprő kérdés kapcsán azonnali közleményt, 
nyilatkozatot, állásfoglalást kiadó MSZP-sajtóosztály azon-
ban a székely zászlók ügyében hallgat, mint a sír…

A lényeg az egész ügyben az, hogy a székelyek öntudata, 
kemény, megingathatatlan nemzeti érzése láthatóan még 
mindig a régi, miközben az anyaországtól immár végre 
megkapják a lelki- és érzelmi támogatást ahhoz, hogy ez 
így is maradjon! 

Így aztán a székely zászlók mind több helyen lobognak a 
hideg, februári szélben - immáron nemcsak Székelyföldön, 
hanem itthon, valamint a többi elcsatolt országrészünkben 
is. Hiába a hideg, egyre szívet melengetőbb magyarnak 
lenni!

Kovács Attila

Szerkesztői üzenet: Tekin-
tettel a kormány határozata 
folytán a Nagyhét utáni 

„meghosszabbított” hétvég-
re, az AMH jelen számának 
nyomdába vitele és postá-

zása is elkésik. Számítunk 
a kedves Olvasóink meg-
értésére!

Elhalálozások
- Szomorúan jelentkezett Caracasból Balthazár Mártha, 

tudomásunkra hozva, hogy Édesapja február 20-án haj-
nalban átadta lelkét az Úristennek. Az akkor már 3 hete 
tartó tüdőgyulladása több komplikációval járt. Márti és 
testvérei nehéz heteket tudnak maguk mögött, de meg-
nyugodtak annak láttán, hogy a szeretett nagybeteg végül 
is csendesen elaludt. Másnap hamvasztották. Isten adjon 
örök nyugalmat a lelkének!
- Március 12-én meghalt özv. Saboridané szül. Magyary 

Eszter, lelkes előfizetőnk Saltából. Április 22-én töltötte 
volna be a 90. évet. Eszter Magyary Vilmos Ferdinánd lá-
nya volt, aki Argentínában az első magyar nyelvű újságot, a 
Magyar Szót indította meg 1924-ben és szerkesztette 1958-
ban bekövetkezett haláláig, ami által újságja is megszűnt. 
A történetet olvashattuk az AMH tavalyi július-augusztusi 
kettősszámában részletesen. 
- Gyászol a montevideói magyar közösség: március 22-én 

meghalt egyik oszlopos tagja, Jankovicsné Rettich Irén, 
az UMO (Uruguayi Magyar Otthon) elnökének, Jankovics 
Károlynak és vezetőségi tagjának, Jankovics Dánielnek 
édesanyja. Az angol temetőben lelt örök nyugalomra. Ez-
úton fejezi ki az AMH együttérzését a gyászoló családdal.
- Hosszú betegeskedés és szenvedés után március 23-án 

éjfélkor kemoterápiás kezelés után kórházban halt meg 
Szénási Pál kedves barátunk, előfizetőnk, magára hagyva 
a vele 53 éve boldog házasságban élő hűséges feleségét, 
Katit. Pali 1931. november 4-én született, rövidesen Ar-
gentínába érkezése után beolvadt a magyar közösségbe 
Valentín Alsinán, és kitűnő szakmáját, úriszabó mester-
ségét nyugdíjazásáig sikeresen űzte. Az elmúlt 23 éven át 
teljesítette a Dalkör elnöki tisztségével járó föladatokat. 
Mind személyes, mind közösségi szinten eltávozásával űrt 
hagy maga után. Isten nyugosztalja!
- Tragikus halálhírről olvashatunk a 2. oldalon, ahol egy 

vigasztalhatatlan anya, Kónya Zsófia Mimi barátunk és 
előfizetőnk levélben közli egyetlen fia halálát. 

Születés(ek)
- A magyar konzulátuson nagy az öröm: váratlan siet-

séggel február 3-án megszületett Nagy Balázséknál a 3. 
gyermekük, a kis Lénárd, akit csak február végére vártak. 
Örömmel köszöntjük a stramm kis argentin-magyart, és 
gratulálunk a fiatal szülőknek! 
- Örömmel tudatták a boldog szülők, Besenyi Károly és 

Zsuzsi, hogy Zsófi lányuk március 12-én egészséges, szép 
kislányt szült. A 7. unoka a Milagros nevet kapja, ami 
magyarul „csoda”. Gratulálunk!

Születésnap(ok)
- Március 10-én Krénn Vazulné Panni betöltötte 100. 

évét! Születésnapját a Hungáriában ünnepelték, családi 
ebéd keretében. Fia, Atti-
la meghívására az aszta-
loknál jelenlévő ebédelők 
mind kaptak egy pohár 
pezsgőt édesanyja egészsé-
gére. Örömmel siettek hát 
az ünnepelt asztalához és 
koccintottak a vidám száz-
évessel! Elmenetelükkor is 
kedvesen odaköszöntek. 
Mi is szívből gratulálunk 
e szép kor ilyen jó egész-
ségben és kedvben való 
megéréséhez!

Utazók
- Zaha Eszti minden „argentin” percét kihasználta és még 

délre is leutazott a saját barátnőit és a kis Csilla „barátait" 
meglátogatni.

Események 
- Kiváltképpen kellemes napot fogott ki február 16-án az a 

húszszemélyes kis társaság, amely a Rajczy-Honfi quintán 
gyülekezett Lindqvistné Demkó-Belánszky Andrea Hap-
ci kerek születésnapjának rokoni-baráti megünneplésére. 
A furcsán esős időszak közepette a szép, napos, szellős 
délutánt nem lehetett nem élvezni és annak örülni, hogy 
Hapci valamelyest megerősödve jöhetett ki a Szent István 
„üdülőből”. A háziak veje a háziúrral egyetemben készítette 
a kiváló asado-t, a föltálalt saláták egymást fölülmúlták 
finomságban. A torta előtt még gyorsan fagylalt is volt 
- ki tudott mindennek ellenállni? Isten éltessen sokáig, 
Hapcikánk! (A beígért képek sajnos nem érkeztek meg. Szerk.)

EZ-AZ
- Szilágyi Péter előfizetőnktől hallottuk, hogy San Luis-

ban is akadnak érdeklődök a magyar nyelv megtanulása 
iránt! Barátja, Szendrey Béla odaköltözésekor összeis-
merkedett a nyugdíjasok szövetségének elnökével, akiről 
kiderült, hogy magyar származású. Hamarosan felveszik 
a kapcsolatot Lajtaváryné Benedek Zsuzsival, hogy ki-
dolgozzák a tanfolyam lehetőségét. 
- Újabb könyv- és lemezadomány érkezett a HKK-ba 

Siklósi családtól, Mar del Platáról, ahol március elején a 4 
testvér találkozott. Györgyit Venezuelából fogadta Anikó, 
Tamás és Angie.                                              (BGT és HKZS)

- Figyelem! Szép emlék, alkalmas ajándék! Nagy vá-
rakozás után végre itt van! Megjelent a XI. Dél-amerikai 
Magyar NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ DVD csomagja. A két 
különböző előadás 4 lemez. Ára összesen $150.- Kapható 
a Hungáriában Omarnál / Kerekes Miki 15-5701-8605 /
AMH iroda 4711-1242. Külföldi rendelések postával 
U$30.- Megrendelhető: fesztival2012@gmail.com

Panni és egyetlen fia, Attila ...

... és az 5 unoka: állva Tomás, Francisco, Germán;
ülve: Pablo és Sofía

3 mama 
és 

gyermekeik: 
Papp Gabi 
és Tomi, 

Zaha Eszti 
és Csilla, 

Zombory Caro 
és Szófi
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Kolóniánk közösségi élete évtizedek óta március 
15-én, Nemzeti ünnepünkkel kezdődik, amit az idén a 
Hungária a magyar nagykövetséggel karöltve rendez. 
Nagy örömmel fogjuk egymást viszontlátni, amire janu-
ár-februárban nem volt alkalmunk. A farsangot február 
közepén nagy melegben csak televízión néztük, 13-án 
a Hamvazó szerdáról Argentínában még a papok sem 
emlékeztek meg. A nagyböjt végére, Húsvéti ünnepekre 
viszont már mindenki eltervezte „minivakácioját” már-
cius 29 és április 3 között. Húsvéthétfő itt nem ünnep, de 
az elnöknő „ajándékba” adta, hogy így az április 2-a, a 
Malvinas-i háború emléknapja meghosszabbítsa a hosszú 
hétvégét... Ha a munkás ilyen ünnepnapokon hajlandó 
dolgozni, a munkaadó köteles dupla órabért fizetni (szép 
kis ajándék!). A húsvét ünnepi hete igen sok családnál 
turizmusra lesz fordítva. A magyar hívő keresztények 
Nagypénteken de. 10.30-kor az evangélikus templomba 
vagyunk meghíva, ahol Nt. Demes András magyar 
nyelven tart Istentiszteletet. Ez az idei év első magyar 
Istentisztelete lesz.

*
Egy hónap vakációmat minden hírszerzés lehetőségé-

től, internettől elzárva Uruguayban töltöttem. Szeren-
csémre az 
első 2 hét-
ben ragyogó 
időnk volt. 
Bécsből lá-
togató régi 
barátokkal 
v i d á m a n 
úszkáltunk 
a szelíd ten-
gerben. Ha-
zaérkezvén, 

számítógépemet eldugulva, fényképezőgépemet kimúlva 
találtam. Komputerszakértő segítségem felmondott. 
Mindemellett nagy öröm ért: az Argentínai Magyar 
Hírlap márciusi száma ott hevert asztalomon! Megha-
tottan olvastam. Ezelőtt 8 évvel, a márciusi Nemzeti 
ünnepünk alkalmával indultunk! Zsuzsó kiadó-szerkesztő 
ragyogó szemmel jelentette ezt be a Hungária színpadán. 
Elvegyülve a közönség között én is elmerültem ebben 
a mutatványszámban. Olvasása közben kidomborodott 
bennem az elhatározás, hogy a szerkesztő fölszólítását, 
kérését követve elvállalom a havi rovatot, a Mi történt-et, 
amely feladatot már a 2. számtól kezdve mind a mai napig 
teljesítettem. Hálát adok a jó Istennek és olvasóinknak! 
Még élünk: beléptünk a 9. évfolyamba...

*
Kolóniánkban 

az első generáció 
bátor harcosai, 
a pionírok fogy-
nak. Március 5-én 
búcsúztat tuk a 
Mindszentynum-
ban 88 éves bará-
tunkat, Solymo-
sy Imrét. Itteni 
szokást követve, 
a nyitott koporsó-

ját két zokogó fiatal ikerleánya Michelle és Livike és 5 
unokája vette körül, akik 24 órával a halálhír után Me-
xikóból, Genfből és Bogotából érkeztek szeretett apjuk, 
nagyapjuk temetésére. Magyar baráti köréből már kevesen 
élünk. Elvált feleségén, Mahr Lívián, Bobrik Györgyön, 
Molnár Imrén, Kiss Ernő fián, Istvánon és rajtam kívül 

senkit sem láttam. Nt. David Calvo evangélikus lelkész 
mély hittel imádkozott és áldotta meg a kimondottan 
békés kinézésű, szép halottat. Meghatottan szorítottam 
meg baráti kezét - és elgondolkodtam. Eszembe jutottak 
elhunyt barátaink, akikkel együtt indultunk el Argentí-
nába. Szétszóródtunk nagyon. Unokáink vajon eljönnek 
majd a temetésünkre?

Komor gondolataimat imádsággal ráztam fel, és derűs 
hangulatban igyekeztem kivágtatni Olivosba, Zaha 
Sándor, legbátrabb kortársunk születésnapjára. Örömmel 
jelentem, hogy kiheverte az autóbaleset megrázkódta-
tását, és dacolva a nagy meleggel, barátnői tanácsára 
nem asado-val, hanem finom uzsonnával, italokkal, várt 
bennünket. 

A barátnők, akik körülvettük, Monostoryné Ildikónak 
(lemaradt a képröl!) adtuk át a szót, aki az ünnepélyes 
köszöntőt egy szellemes, vidám versbe szedve megha-
tottan felolvasta. Sándor barátunk nem győzte elfújni 
a díszes csokoládétortán az újból és újból meggyulladó 
gyertyát. Kitűnő, optimista hangulatban vetettünk véget 
az ünnepélynek. Szerintem túl korán!

Március 12-én reggel ül össze a Vatikán 
Sixtusi-kápolnájában 115 (80 éven aluli) 
kardinális, 51 ország római-katolikus 
főpapja, hogy pápát válasszon. Szigorú 
hagyományok és szabályok szerint a külvi-
lágtól elzárva szavaznak. A konklávé hosszú 
napokig elhúzódhat, amíg a „választó feje-
delmek” közül egyik 77, vagy annál több 
szavazatot kapott.

II. János Pál pápa halála után, 2005-ben, 
Joseph Ratzingert másfél nap alatt válasz-
tották meg, XVI. Benedek pápa néven, aki 
most hosszas imádkozás és lelkiismeret-
vizsgálat után, február 28-án lemondott. Ez 
a lemondás megrázta nemcsak a római-ka-
tolikus egyházat, hanem minden keresztény 

hitvallású embert, mert 
erről, az egész életre szóló 
tisztségről való lemondás-
nak az elmúlt 500 évben 
nem volt precedense. - Mire 
áprilisban az Olvasó kezébe 
veszi az AMH-t, előrelátha-
tólag már tudjuk, hogy ki az 
új pápa, ki tartja Rómában 
a húsvéti Szentmisét! 

A nyugati világ kultúráját, erkölcsi nor-
máit a Szentírás alapjára formálták, alkották 
meg. II. János Pál és XVI. Benedek az 
egy Istenben hívő emberiséget igyekeztek 
megértésben összehozni, megbékéltetni az 

ökumené szellemében. Azt akarták 
megértetni velünk, hogy ma már 
minden keresztény vallás hitvallá-
sa azonos. A „Hiszekegyben” meg-
valljuk, hogy hiszünk Istenben, 
Urunkban és Jézus Krisztusban, 
a Megváltónkban és hiszünk egy 
egyetemes keresztény egyházban.

Az egyetemes egyház a törté-
nelem folyamán még soha annyi 

támadásnak, káromlásnak nem volt kitéve, 
mint napjainkban. Az ateisták és az ördög 
minden serege tör a könnyed (light), el-
kényelmesedett hívők, sőt a papság ellen. 
Az utolsó nagy harcos az ördög ellen XVI. 

Benedek pápa volt. Megírta és kiadta 3 
kötetben élete fő művét, és rá 1 hónapra 
lemondott. Joseph Ratzinger Jesus Christus 
von Nazareth című könyvét 2004-ben kezdte 
el és 2007-ben adta ki mint XVI. Benedict. 
Ennek a könyvnek 2. kötete Jeruzsálemtől 
a Feltámadásig címmel 2011 márciusában, 
és a 3., legújabb 100 oldalas kötete Jézus 
gyermekkora címmel 2012 decemberében 
jelent meg. Első könyvét eredeti németben 
(Herder) és spanyol fordításban (Planet), 
egészben végig, a 2. és 3. kötetből sajnos 
csak kivonatokat olvastam. A levonható, 
érthető tanulság: az ördög köztünk jár és 
minden egyes embert rendületlenül kísért, 
el akar szakítani Istentől. 

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

   Kolóniánk Eseményei   

Argent ínában 
március 1-je a nyá-
ri vakáció végét és 
a hivatalos munka-
év kezdetét jelenti.

Az idén március 1-je péntekre, 
a nyárvégi hétvégére esett. Az Or-
szággyűlés hivatalos megnyitóján 
elnöknőnk, Cristina Kirchner 
négyórás megnyitó beszédében 
igyekezett felrázni és a rideg va-
lóságra ébreszteni a pihent agyú, 
de még ellanyhult képviselőket. 
Az eltelt napokban minden pártve-
zér, közismert politikus, politikai 
hírlapíró az elnöknő beszédén 
rágódik, azt boncolgatja, értel-
mezi – vagy (aki meri) kritizálja. 
Igyekezzünk leszűrni a lényeget a 
kimerítő beszédből!

Októberben új képviselőket 
választunk. Az elmúlt 10 esz-
tendőben a Kirchner házaspár 
uralmuk fennmaradását, hatalmuk 
és vagyonuk gyarapodását annak 
köszönheti, hogy terveiket, tör-
vényjavaslataikat megszavaztatták 
egy képviselőházzal, amelyben 
viszik a többséget. Az első kudarc 
azzal ütött be, hogy a kereske-
delmi bíróság megfellebbezte a 
Clarín és a hírközlés jogainak 
megcsonkítását. „Nosza, menjünk 
neki a független törvényhozás, 
azaz a legfelsőbb bíróság hatás-
körének” - gondolta elnöknőnk, 
tanácsadóival együtt. Orwelli 

szóhasználattal demokratizálni 
kell a bíróságot, a törvényszéket, 
népszavazás alapján, vagyis a 
többséggel rendelkező pártok 
arányában. Az üzenet egyértelmű: 
Cristina Fernández de Kirchner 
egyeduralomra, kizárólagos ha-
talomra tör, ami megfelel a vele 
egyetértő szélső baloldalnak, sőt 
a megélhetési politikus haszonél-
vezőknek is.

Argentína hihetetlen gazdag 
ország, 200 éven át minden kor-
mányt túlélt. Ezelőtt 30 évvel 
„tört ki” a mostani demokrácia a 
nemzeti színezetű katonai dikta-
túrák után. Az ország az utolsó 10 
évben sokat fejlődött, de okosabb, 
előrelátóbb nem lett. Mi lenne, 
ha egyszer olyan demokratikus 
kormányt választanánk, amilyent 
- úgy hisszük - megérdemelnénk? 

*
Március 1-jén, pénteken kellett 

volna megkezdődjön az oktatás az 
iskolákban és az egyetemen. A di-
ákok örültek ennek a rendeletnek, 
mert az első nap fáradalmait utána 
„kipihenhették” volna a hétvégén, 
de a megkezdésből nem lett sem-
mi, ui. a tanítók- tanárok szakszer-
vezetei által követelt fizetéseme-
lések körül folyó viták még máig 
sincsenek eldöntve. A fővárosi 
privátiskolákban szabályszerűen 
elkezdődött ugyan a tanítás, de az 
állami tanintézetekben még nem 

történt meg a kiegyezés az emelés 
százalékarányában. A követelt 
emelés esetenként meghaladja a 
26%-ot, amire egyszerűen nincs 
fedezet. 

A kormány egyelőre gyászol! 
Március 5-én, életének 59. év-
ében, meghalt Hugo Chávez, 
1999 óta, azaz 12 éve Venezuela 
köztársasági elnöke, vezére, had-
seregparancsnoka. Bebalzsamo-
zott holttestét nyitott koporsóban 
köszönti a végeláthatatlan, gyá-
szoló tömeg. Cristina Kirchner 
elsőként jelent meg 100 tagú 
kísérettel, hogy kondoleáljon a 
családnak, de 3 óra után hirtelen 
kíséretével egyetemben elutazott, 
még mielőtt a temetésre számos 
államelnök megérkezett volna. 
Sok a spekuláció, miért repült 
haza a temetés előtt? Vajon a 
csoportképeken nem akart Irán 
elnöke mellett szerepelni?

Jól mondta elnökasszonyunk, 
hogy „Chávez beírta magát a világ 
történelmébe.” A II. VH és az utá-
na következő 40 éves hidegháború 
a nyugati demokratikus, kapitalis-
ta világ győzelmével és az orosz 
sztálinista kommunizmus bukásá-
val fejeződött be. Észak-Amerika 
tövében a kis sziget, Kuba volt az 
orosz kommunisták utolsó bázi-
sa, hídfője. A szovjet segítsége, 
támogatása nélkül nem tudták 
folytatni hívatásukat, a „valódi 

kommunizmus” terjesztésének 
tervét, Dél-Amerika szegény nép-
ének továbblázítását, vagy indokt-
rinálását egy populista-szocialista 
forradalmi eszmével. A gazdag 
Venezuela, olajkutjai fellendü-
lésével, a kőolajárak százszoros 
emelkedésével, Dél-Amerika 
pénzeszsákja lett. Chávez könnyen 
tudott óriási eredményeket elérni 
és népszerű lenni, baráti országo-
kat segélyekkel látta el, midőn a 
nyugati világ első olajtermelőjévé 
vált. Gátlástalan politikus-szónok 
volt. Dél-Amerika országait az ő 
forradalmi eszméi és anyagi támo-
gatása a szocializmus baloldalára 
vezette, amelynek legfőbb alapja 
és továbbszítója az észak-ameri-
kai kapitalizmus iránti végtelen 
gyűlölet. A jelszó napjainkban 
nem a „szabadság”, hanem a 
„népjólét”, az „emberi jogok” - a 
hatalom egy diktátor kezében. Mi, 
argentinok figyelemmel, aggódva 
tekintünk az egyre jobban terjedő 
diktatórikus, szocialista uralkodók 
jövendője felé. 

*
Magyarország belpolitikai 

helyzete sokban emlékeztet az 
argentin helyzetre. Ott is beléptek 
a Fidesz, azaz Orbán Viktor 2. 
választási hadjáratába. Minden, 
nagy többséggel megválasztott 
kormány igyekszik a saját embe-
reit maga köré gyűjteni. Rendben 

van. Magyarországon a rendszer-
váltás után nem volt számonkérés, 
tisztogatás. Mindenki szocialista 
volt, akár közép-, akár jobb- vagy 
baloldalon. A baloldali szocialis-
ták, liberálisok, kiábrándult kom-
munisták valahol meghúzódtak, 
vagy tovább szerepeltek. Orbán 
Viktor ugyanebből a csoportból 
lassan jobbra csúszott és nemzeti 
színezetű politikája ellenére - vagy 
annak támogatásával – pártja ma 
tagadhatatlan többség demokrá-
cia. A baloldali ellenzék lankadat-
lanul szervezkedik. Orbánnak nem 
ezek ártanak legjobban, hanem 
a szélsőséges Jobbik, amelytől 
mindinkább eltávolodott, és egy 
szelídebb hangot kellett megütnie 
külföld felé. Brüsszelből, az EU-
ból viszont gyanakodva figyelik a 
Magyar Nemzeti Bank új elnökét, 
Matolcsy Györgyöt, Orbán leghí-
vebb barátját. Ebben a szerepben 
egy politikailag független szakér-
tőt szeretnének látni. 

Ah! Egyedül vagyunk volt a 
Horthy korszak egyik napilapjá-
nak a címe. Milyen nagy igazság. 
Mi, magyarok állandóan azon 
sírunk-rívunk, hogy Európában 
egyedül vagyunk. Több mint 
ezer év alatt megszerethettük, 
megszokhattuk volna egymást. 
Van-e valódi barátunk? A glo-
balizált világban csak nyelvünk 
egyedülálló...

Világraszóló, sorsdöntő esemény 

Barátok társaságában, hátul Sebess Zsuzsi, 
szembe vele szerző gondtalanul élvezik a nyarat 
Punta del Estén

A messzi földről ideutazott gyászoló unokák

id. Zaha Sándor születésnapja: b.-j.: Darásné Judith, szerző, az 
ünnepelt, Hann Gerda, Czanyó Kata, Móriczné Marika, Hanné Hédy
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A Jóisten tartsa meg továbbra is 
drága Adakozóink jószokását, 

mert ez létkérdése az AMH-nak!

2013:    

Az AMH hálás szívvel 
köszöni  az 

adományokat,
támogatásokat,
fölülfizetéseket! 

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

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

haynal@fibertel.com.ar

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Üzenet a mai romlott világunk vezetői-
nek, a bitangok világának:
„Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs,
mely, ha megvész, Róma ledől s rabigába görbed.”

Berzsenyi Dániel  (1776-1836)
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Hungária fiataljai     Ifjúsági rovat

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

Válsághelyzet volt az országban: emberemlékezet óta 
nem volt ilyen hóvihar Magyarországon - még tél köze-
pén sem. A zsendülő tavaszban néhány óra alatt vastag 
hóréteg borította be az egész országot. A hófúvásban több 
száz méter hosszú dűnék alakultak ki, százával zárva el 
a külvilágtól falvakat, városokat, tízezrével rekesztve 
autósokat az autópályákon. 

A katasztrofális vihart hozó ciklon a Földközi-tenger 
térségéből sodródott az ország fölé és egy hideg légtö-
meggel ütközött össze. 
(Horváth Ákos, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa)

Havi „HUFImondat”: 
Nincs vonzóbb a tiltottnál, izgalmasabb az ismeretlennél! Annál inkább kápráztató és 

mézes az, ami ingyen adatik! - Ilyenek vagyunk mi, emberek?                                           (ZK)

Olvasunk…  és gondolkozunk
„… az ilyen kis pillanatoktól is kedvesebb az élet…”

A márciusi délután unalmasnak je-
lentkezett. Behallatszottak az utcáról 
az iskolából kirohanó gyermekek vi-
songásai, néhány ideges kutya ugatása 
is. Autóbuszok robogtak át a lakásom 
alatt. Minden a megszokott volt.

Ültem a gép előtt és ujjaim vára-
kozva pihentek a billentyűk fölött. 
Gondolkodtam. Figyeltem. Főleg azon 
járt az eszem, hogy milyen jó lenne 
egy nagy csend. De nem az éjszakai 
megszűnést, hanem egy sejtelmes vi-
harszünetet képzeltem el magamnak. 
A hangulatok közti űrt. Egy átmeneti 
oázist, amelyen minden elképzelhető 
megfogalmazódhat! Amikor az elme 
olyannyira remeg, hogy a szavak mint 
a nyilak fénysebességgel rohannak a 
képernyő digitális vászna felé. 

Bonzo, a cirmos házi tigrisem szem-
telenül kényelmesen aludt az ágyam 
közepén. Irigységre méltó a macskák 
lazasága, testük puhasága. Ha egy 
macska alszik, az aztán jól tudja, 
hogy kell ezt csinálni! Akkora békét 
képesek magukra húzni, amilyent az 
emberi ész nem tud még elképzelni 
sem! Már saját irigységemmel foglal-
koztam nagyban, amikor nagy hirtelen 
felkaptam a fejemet. Egy teljesen lágy, 
ártatlan füttyre figyeltem fel. Nem 
vettem azonnal észre honnan ered, de 
mindenesetre közelről. Kedves volt, és 
csodálatosan teljesen egyforma, szinte 
ritmikus módon ismétlődött, legalább 
ötször. Itt La Lucilában sok a madár. 
Mindennapi dolog kis sirályokat, 
kakukkmadarakat, fecskéket, galam-
bokat, kis sasokat, picurka verebeket 
és sereg kis szürke papagájokat, vagy 
akár hosszúlábú vízimadarakat látni. 
Nagyon közel vagyunk a folyóparthoz, 
egy védett természeti területhez is. A 
negyed igen szép és mindenkortól sok 
nagy fájára büszke. Ámde ilyen madár-
hangot eddig még nem hallottam. Volt 
benne valami emberi, és egy pillanatig 
azt hittem, hogy esetleg egy munkás 
fütyül egy csinos nő láttára, ahogy ez 
itt, Argentínában igen gyakori szokás.

Mégis nagyon kíváncsi voltam a 
dallamos hangocskára. Felálltam és 
közeledni kezdtem az ablakomhoz. 
Ekkor a fütty egy torokból fakadó, rez-
gő és szimpatikus hola-ra változott át. 
“Hola… hola… hola” mondta a han-
gocska. Nem azonnal, de felnéztem az 
ablakom előtt ágaskodó hatalmas pa-
raíso lombjára. Az egyik puhán lehajló 
kopasz ágon (egyre korábban hullnak 
már a levelek!) egy nagy papagáj lép-
kedett felém. Ügyesen rakta görcsös 
ujjú lábacskáit, hol jobbra fordulva, 
hol balra, és apró fekete szemecskéivel 
határozottan az én tekintetemet kereste. 
Egyre lelkesebben holázott. 

Bonzo már mocorogni kezdett és 
álmosan pislogott maga elé. Én pedig 
ijedtemben (a biztonság kedvéért, mert 
sejtettem, mi következik) betoltam az 
ablak üvegét. Gyönyörű volt a papagáj! 
A tolla a legszebb zöldek árnyalataiban 
fénylett. Feje búbján egy égszínkék fol-
tocska látszott, élénksárga kísérettel, és 
kecsesen tartott szárnyai végén viszont 
káprázó piros és csillogó fekete tollak 
kukucskáltak. A mellkasán-hasán 

viszont mint egy bársonymellényke 
vakítóan sárgás-világoszöld apró 
tollacskák tömörültek. Úgy éreztem, 
mintha a madár mosolyogna rám! 

Bonzo már ott lábatlankodott mel-
lettem. Reszketett az orrocskája-szája, 
hamvas bajszai előrekunkorodtak és 
akkorára meresztette zöld szemeit, 
hogy nem is cicaszemeknek, hanem 
két tükörtojásnak tűntek. A papagáj 
önfeledten közeledett tovább. Már az 
ág végén hintázott, már-már teljesen 
fejjel lefelé lógott. Úgy negyven centi-
re lehetett az ablaktól. Ötletem támadt! 
Kenyérdarabot szúrtam egy hosszú 
vonalzó végére, ölbe vettem (szorosan) 
a cirmost és merészen félretoltam az 
üveget. 

Ismét holázásba kezdett a zöld 
barátom. Kampó ujjacskáival ügye-
sen levette a kenyeret a vonalzóról. 
Szép türelmesen darabokra törte, és 
az egészet befalatozta, majd hangos 
fütyülésbe kezdett. Az ablakom előtt 
egy háromszögű erkély s azon nagy 
virágcserepeim vannak. A szélére 
elhelyeztem még egy szelet kenyeret. 
Szárnycsapkodás, izgalom! Észrevet-
tem, hogy nyílván „házi papagáj” lehe-
tett, nemcsak szelídsége miatt, hanem 
mert a szárnya tollaiból láthatólag le 
volt vágva, hogy ne repülhessen el. 
Nem tudom elképzelni, miként jutott 
fel a fámra. 

A tollas vagy tíz percig próbálta 
megközelíteni az újabb kenyeret. Nem 
mert odarepülni az ágról, pedig kis 
távolságról volt szó. Addig vizsgálta a 
helyzetet, míg nagy bátran leugrott az 
erkélyre. Nagyot puffant, megrázkó-
dott és nekilátott a „repetának”! Bonzo 
már eszeveszetten kaparta bentről az 
ablak üvegét. Izgatottan nyekergett 
is hozzá, és csíkos farka szőre két-
szeresére duzzadt. Szép kis vadász 
cicuskám van! Íme, ez az ösztön! Az 
ágyon nevelkedett cicula honnan tudja? 
Ez olyan, mint a kisfiú, aki alighogy 
kezébe vesz egy tárgyat, azonnal tolo-
gatja, mintha autó lenne, és a kislány 
kezdettől kezdve ringatja játékait, akár 
anya a csecsemőjét! Fantasztikus! 

A fütyörésző-holázó kisbarátunk már 
az üveghez tapadva nézett befelé. „A 
kis vacak szomjas lehet” - gondoltam. 
A házi tigrist, szegényt, bezártam a há-
lószobába és rohantam egy csészéért. 
Kinyitottam az ablakomat, és a friss 
vízzel megtöltött csészét letettem a 
peremére. A papagáj nyomban el is 
indult feléje. Ennivaló volt nézni! Kis 
rotyogó, megelégedett hangocskákat 
eresztett magából. Azonnal inni kez-
dett. Nagy, ólomfekete csőre mint a 

kanál precízen működött! Közben 
szorgalmasan forgatta az ugyanolyan 
fekete nyelvecskéjét. Az egészet kiitta. 

Rádöbbentem a valóságra! Kati, mit 
csinálsz? Nem tarthatsz te papagájt! 
Most mit tehetsz? Húzd be az ablakot! 
- sugallta a józanság hangja. Szótfo-
gadtam! Felhívtam az állatorvosunkat. 
Naiv módon azt hittem, hogy a doktor 
úr átrohan egy nagy kalitkával és el is 
viszi a papagájt! Dehogy! Kalitkája 
nem volt, nem is viszi el a tollast, vi-
szont idesétált az ablak alá (csekély egy 
utcára van a rendelője) és megállapítot-
ta, hogy egy “hermosísimo ejemplar de 
loro amazónico cuatricolor. Éstos son 
los que aprenden a hablar!” (gyönyörű 
négyszínű amazóniai papagáj, ezek 
azok, amelyek megtanulnak beszélni). 

A Google segítségével felkerestem 
az állatvédelmi hatóságokat is. Azt 
mondták, ők ilyen esetekkel nem 
foglalkoznak (?) Hívja ki a tűzoltó-
kat - mondták. Elképzeltem, ahogy a 
segítőkész tűzoltók majd megvacso-
rázzák a zöld barátomat. Lerohantam 
a sarki fűszereshez: „Mit csináljak? 
Egy leírhatatlanul szép „holázó” zöld 
papagáj akar bejönni a szobámba! 
Nem tud repülni! Megetettem-meg-
itattam (butaság volt, tudom), de nem 

tarthatom meg!”
Meglepetésemre Luis, az egyik al-

kalmazott, mikor még be sem fejeztem 
új gondjaim felsorolását, boldogan 
mondta: “¡Siempre quise tener un 
loro de ésos! ¡Me lo llevo yo!” (Min-
dig szerettem volna egy ilyen papa-
gájt! Hazaviszem!) - és hátrarohant. 
Két percre rá már ott állt mellettem 
egy nagy kartondobozzal a kezében, 
a teteje kellőképpen kilyukasztva: 
“¡Dale, vamos a buscarlo!” (Gyere, 
menjünk érte!). Közben a papagáj 
nyílván észrevehette, hogy elmentem, 
mert esküszöm bánatosan ült az erkély 
csücskén és nézett lefelé. Amikor ismét 
rányitottam az ablakot szemrehányóan 
nézett a szemembe (utoljára...) Egy 
jó ideig csalogattuk, nem akart köze-
ledni. Végül Luis kinyúlt és óvatosan 
megfogta. Papagájunk tiltakozott, 
harapdálta a kezét, de gyengén. Luis 
megcsókolta a fejecskéjét és kedvesen 
behelyezte a dobozba: “Vamos a casa” 
(hazamegyünk). Láthattam, hogy a 
dobozban volt egy rongyocska, két-há-
rom keksz, és egy fél alma… Alighogy 
lezárta a tetejét, Pepe (már kapott is 
nevet!) elkezdett fütyörészni. 

Lekísértem őket az üzletig. Enyhe 
szomorúság fogott el. Másnap meg-
tudtam, hogy Pepe nem kalitkában, 
hanem egy kosárkában töltötte első 
éjszakáját az új családjával, a házas-
pár szobájában, az ágy mellett... Azt 
is megtudtam, hogy nagyon fiatal és 
nőstényke, makkegészséges és már 
megkapta első oltását is. Hát igen, 
vannak jó emberek, és szerintem azok 
a legmegbízhatóbbak, akik szeretik és 
tisztelik az állatokat.

A féltékeny vadászcirmosomat pedig 
természetesen kiengedtem a zárkából 
és agyonölelgettem. Még mindig azt 
teszem!                       

  Zólyomi Kati  

Miről értesült a HUFI?
Már fújdogál a hűvös, koraőszi szél, 

és dönteni kell!
Az új idők új eszméket, 

változásokat - és meglepő-
dést is jelentenek. Mindig! 
Ahogy a magyar Anyaor-
szág is halad valamerre, 
mi is, az emigrációs ma-
gyarok és leszármazottaik 
próbáljuk magunkat ehhez 
igazítani, vagyis szétszórt-
ságunkat egyszer s min-
denkorra józan egyenesre 
irányítani. Választanunk 
kell, alkalmazkodnunk 
az adódó lehetőségekhez. 
Tovább kell haladnunk, és 
ezt szüntelen kell tennünk. 

Ha nem tévedek, elő-
ször adódik olyan alkalom 
nálunk, amely által egy 
szilárd magyarországi kul-
turális intézmény, a Balas-
si Bálint Intézet konkrét 
anyagi alapot nyújt egy 
emigrációs munkaterület 
megvalósításához. Napok-
kal ezelőtt egy rendkívüli 
gyűlésben volt részem. Fó-
thy István, a Mindszenty-
num elnöke, a kezdemé-
nyezés megfogalmazója 
házában került közlésre, 
megfontolásra és kidolgo-
zásra egy előzmény nélküli 
pályázat: olyan fizetett fog-
lalkozás, amelyre közössé-
günk egy személyét kell ki-

választani. Mégpedig arra 
a szerepre, amelyet eddig 
mindnyájan együtt, botla-
dozva vittünk véghez. A 
kolóniánk beidegzett s jól 
működő intézményeinek 
megmozdulásai, munkája, 
eseményei olyszerű össze-
hangolásáról van szó, hogy 
ezáltal a változatos ajánla-
tok eljussanak az argentin 
érdeklődök köréhez, de a 
magyarországi magyarság 
tudatához is, rendszeres és 
összpontosított kivitelezés-
ben! E szervezői és rende-
zői munka egy egyetlen „új 
alkalmazott” felé irányul. 
A pályázat meghirdetését 
mindenki elolvashatja az 
AMH 6. oldalán: olvasók, 
érdeklődők, jelentkezők 
egyaránt.

Érdekes, újszerű és mo-
dern felfogása a magyarság 
iránti tiszteletnek, valamint 
az annak érdekében vég-
zett munkának is! Utólag 
megtudjuk az eredményt, 
utólag átvizsgálhatjuk po-
zitív és negatív befolyását, 
mármint azt, hogy meny-
nyire hatott ki az önzetlen 
filantrópiánk világára. - Jó-
magam még gondolkodom.

 (ZK)

Március 15-én Magyarország 
Szibériává változott...

41 gépkocsi ütközött össze az autópályákon, 
számos sebesülttel
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mány Péter Szabadegyetem... Mert ak-
koriban nem a megmaradás volt a cél, 
hanem a továbbfejlődés. Manapság csakis 
a megmaradás és a szép anyai-apai nyelv 
(egyelőre) minimális ösztönzése a feladat. 
Ellenben annak idején nem volt két népi 
zenekarunk, sem három táncegyüttesünk, 
sem hazai látogatók, sem ösztöndíjak, 
sem a magyar TV rólunk szóló műsorai, 
sem pályázatok. Csak szüleink tudtak 
még így-úgy mesélni a „régi szép idők-
ről”. A „honvágyas 
várakozásról” be-
széltek, háborúról 
és elcsatolásokról. 

Ma minden más. 
Teljesen más! Se 
nem jobb, se nem 
rosszabb .  Más! 
Megváltozik a ma-
gyar világ! De még 
magyar, még igazi 
és büszke! A célok 
kaptak más ruháza-
tot, más kockázta-
tásokat! Nem olva-
dunk be, ahogy sok 
sötéten látó jósolta, 

hangoztatta. Asszimiláljuk a valóságot, 
megemésztjük a múltat, a jelent is, és 
kidolgozzuk a jövőnket! A magyarság az 
magyarság, még mindig! 

És az is lesz, kivéve, ha vége a világ-
nak, mármint annak a világnak, amelyet 
a mi világunknak ismerünk. Most viszont 
nézzük csak meg ez arcocskák derűjét! 
Aki kételkedik, kételkedjen. Közben mi 
építünk tovább! Hiszen tőlünk függ.

Zólyomi Kati
(l. továbbá átellenes oldal)

A New York-i Körzet sajátos ha-
gyománya a Kodály Hétvége, ahol az 
idén januárban összejött 110 cserkész, 
hogy a magyar népzene kincseit elsa-
játítsák és gyakorolják. Csak akkor 
szépek az ilyen rendezvények, ha egy-
mással lehetünk New Brunswickról, 
New Yorkból, Garfieldról, Bostonból, 
Wallingfordról és Washingtonból. 
Mind-mind saját élményeinkkel, tudá-
sunkkal találkozunk és megteremtjük ma-
gunk között a zenei és emberi harmóniát! 
Ez a cserkészet egyik nagy titka!

A szüretet és annak szokásait vettük 
témának idén. Három korcsoportban 
népdalt, furulyázást, népitáncot gyakorol-
tak. A legnagyobbaknál, a „Nagyalföld” 
rajban Tóth Piroska karvezető tanította 
a fiatalokat. A középső csoportban Dr. 
Tóth Ildikó, bostoni cserkészszülő fog-
lalkoztatta a 32 „kisalföldöst.” A legki-
sebbeknél, az „Icipici Alföld” lakosaival 
Stewart Ildikó játszva ismertette meg a 
magyarságot a népdalon keresztül. A ke-
leti part cserkészvezetői eljöttek segíteni. 
Külön örömünkre szolgált, hogy a most 
alakuló wallingfordi csapatból is voltak 
résztvevők, Gál Andrással, az ottani 
csapatparancsnok jelölttel. 

Kodály mondta: „Csak azt hívhatjuk 
igazán sajátunknak, amelyért igazán meg-
dolgoztunk, esetleg meg 
is szenvedtünk.” Komoly 
előkészületekkel talpra-
esettségre és türelemre 
tanítottuk cserkészeinket, 
akik mind szerepeltek a 
vasárnapi bemutatón. Az 
ügyes zenepedagógusok 
kezei alatt komoly odaadás-
sal mindenki megtanulta a szerepét.

Ha nézzük a cserkészkörzetünk évi 
programját, látjuk, milyen sokolda-
lú embereket nevelünk fiataljainkból. 
Sportversenyen testi teljesítményt érünk 
el. Akadályversenyen gyakorlati cser-
késztudást alkalmazunk. Cserkészbálon 
megtanulják fiataljaink a palotás szoká-
sokat és azt, hogy hogyan kell szépen és 
magyarul udvarolni. Szavalóversenyen 
megismerjük a magyar nyelv és irodalom 
kincseit. Kodály Hétvégén pedig a magyar 
zene szépségével találkozunk. A jövő 
külföldi magyar nemzedékeket építjük 
ezekkel a programokkal. Hogyha igazi 
odaadással végezzük munkánkat, akkor 
eleget teszünk Kodály szavainak, miköz-
ben komoly nevelési élményt biztosítunk 
fiataljainknak! 

Jövőre tartjuk a Kodály Hétvége 20. év-
fordulóját! Szeretettel várunk mindenkit!

Marshall Tamás, Clifton, NJ

A művészek rend-
szerint kedves em-
berek vagyunk (ki-
vételek persze akad-
nak a dzsungelben!) 
Vidámak, bohémek, 
nem egyszer szeszé-
lyes természetű és 
magányos lelkületű 
bolondok. Amikor 
„elkapja” őket az ih-
let - meneküljön a ci-
vil világ! Hagyjátok 
őket békében alkotni, 
leírni, feljegyezni és tervezni! Álmodozni! 

A művész lényegében abban különbö-
zik a többiektől, hogy sürgősen igényli 
álmai megvalósítását. És addig harcolja 
ki magának, amíg sikerül is. E teljesít-
ményben találja meg a békét, az örömet. 
Viszont aztán a második igé-
nye kell bekövetkezzen: hogy 
alkotását be is mutathassa a 
világnak. Át kell adnia, mert 
nem magának alkotta, hanem 
másoknak! Enélkül a művész 
elszomorodik, színe elhalvá-
nyul, elhomályosodik a kedve 
és egy átmeneti depresszióba 
esik. Szenvedélye a kreáció, 
az újdonság, a fantáziavilág 
megtestesítése. Benne forr 
az ötlet, az elképzelés, fakad 
a muzsika, a szó, a fény, a 
hangulatkeltés szükséglete. 
A művész egy „állapotkeltő 
lélek”, és ha mást lehet is, de „ezt” ne 
vegyék el tőle! 

Szabadságra van szüksége, és „terü-
letre”. Eszközzé változtat át mindent. A 
művész egy „teremtő” elem, egy útgyártó 
munkás. Nem tud fáradtságról, pihenésről. 
Lármában él, mert állandóan megfigyelő 
lényként méri a körülötte mozgó életet. Az 
adatközlők árnyékában lebeg! Az életből 
merít anyagot, hogy ezt megfűszerezve 
adhassa tovább. Muszáj e megállapításo-
kat tisztáznom, mielőtt a Buenos Aires-i 
művészek élete egy mozzanatáról írnék. 
Ehhez kell egy bizonyos lelkület, egy 
beállítottság. Mert olyan eseményt köz-
lök most, amelyen az olvasók talán nem 
lehettek jelen, és kár lenne nem megérteni 
egyes dolgokat. 

*
Márciusban muzsikaszó és tánckopogás 

remegtette meg a Tren de la Costa hídján 

az olivosi Priscilla helyiség padlóját. 
Country és magyar népi muzsika hangjára 
mulattak, énekeltek, táncoltak az emberek. 
Kik érték el ezt? A Lajtaváry család és 
a Mákos (Regös) zenekar muzsikusai! 

Az érdeklődő közönség fölöttébb vegyes 
volt, s mégis akkora hangulat kerekedett, 
mintha mindenki egyetlen fa ágából szár-
mazott volna! Ez a tehetség eredménye, a 
jó előadásmód kihatásából születő vissz-
hang! Volt line-dance (USA-i country 
folk), magyar néptánc a javából, buli, 
ének, a mulatás csúcspontja! 

Az előadók érzékeny művészek, így hát 
nem is lehetett volna másképp. Tudják a 
civilek kedélyét fokozatosan emelni egész 
addig, míg az élvezet egyöntetűvé válik, 
és ez egyszerűen, észrevétlenül történik. 
Egyúttal képesek voltak a két, egymástól 
teljesen távoleső kultúrát összehangolni. A 
hangszerek precízen szóltak, a vidámság 
pedig - tudjuk - nem ismer határokat! 

Ezek az előadások-koncertek gyakorla-
tilag rendszeresen ismétlődnek. Figyeljen 
a kedves olvasó, mert talán a következőn 
ott lehet!                                 Zólyomi Kati

Z I K h í r  -  Z I K U J D O N S Á G

Változatos muzsika és táncest az olivosi Priscillában!
Dobok, húrok, csizmák, kalapok!

A Lajtaváry Family Band 

A hangulatkeltő föllépés alatt a Mákos muzsikusok moldvait is 
játszottak: b.j.: Lajtaváry András és Ricsi, Bonapartian Edi, 

Kerekes Miki, Lajtaváry Márton

Kodály Hétvége a cserkészeknek New Brunswickon 

Furulyakórus

Táncház: ki korán kezdi, mester lesz! 

m i n i H U F I                                             

- Lajtaváry Márton ismét elindult 
Magyarország felé. A bongyorszőke 19 
éves „Mákos brácsás”, friss segédtiszt és 
néptáncos egy év ZIK/Balassi ösztöndíj 
után itt elvégezte a segédtisztképző táborát, 
átélte családban a Buenos Aires-i nyarat 
és visszament lejárni zenetanulmányait 
nagyszülei hazájában.

- A Kolomp néptáncegyüttes már február 
vége óta javában járja a 2013. év 1. próbáit, 
a legjobb hangulatban, a szokásos rendsze-
rességgel, és dolgozik tervei megvalósításán 
is. Első rendezvénye még április vége előtt 
lesz, a Hungáriában.

- Elkezdődött a hivatalos cserkészév 
is! Óriási sikert kíván a HUFI Lajtaváry 
Andrásnak és Zsuzsinak, a két vadonatúj 
parancsnoknak! A testvérpár a legmeg-
felelőbb tapasztalattal és felkészültséggel 

2013 remeknek jelent-
kezik! Ahogy nézem az 
idei névlistát, látom, hogy 
mennyi óvódás és új diák 
szerepel a különböző osz-

tályok névsorában! Hihetetlen! Hálás 
köszönet azoknak a szülőknek, akik vál-
tozatlanul, vagy ismét bíznak az intézmé-
nyeinkben és foglalkozásainkat választják 
gyermekeik szombatjaira, hogy ez náluk 
szokássá váljék.

Az 1. összejövetel hangulata príma volt, 
játékkal, énekkel, élő muzsikával! (Mákos 

zenekar). Adja a Jóisten, hogy hasonló-
képpen folytatódjon, és hogy a lendület 
ne lankadjon a hónapok múlása alatt. 
Öröm látni a gyerekek vidám pofikáját, a 
tanárok buzgó akaratát, és engedje meg 
a Teremtő a sikerélményt minden egyes 
területen! 

Meghatódva nézem kortársaim gyerme-
keit/unokáit, és visszaidézem az időket, 
amikor még a hetvenes évek alatt gyerek-
ként bejártunk ugyanebbe Zrínyi Körbe, 
még a belvárosi Cerrito utcai régi Magyar 
Ház épületébe. Ha annak idején azt kér-

dezték volna tőlem, 
mit gondolok előre 
a jövőről, azt hi-
szem egy pillanatig 
sem azt válaszoltam 
volna, hogy lesz 
jövő. Mert akkori-
ban még nem azzal 
foglalkoztunk. Ak-
koriban a felsőbb 
színvonalas magyar 
nyelvvel próbáltuk 
megtartani emlé-
kezetünkben a nagy 
magyar királyok 
neveit és tetteiket. 
Volt Mindszenty 
Akadémia , Páz-

lát neki a korántsem egyszerű munkának. 
Viszont szép vezetői gárda áll mellettük, 
valamint a kedves, szépszámú cserkészcsa-
patok tagozata. 

- Visszaérkezett Szilvássy Tamás a 3-hó-
napos magyarországi tartózkodásáról. Majd 
mesél, és mi átadjuk.

- „Fumigáltuk” a II. Rákóczi Ferenc 
cserkészházunkat! A sok jövés-menés után 
mindenféle „importált” rovar sétált helyisé-
geiben... Most már csak a „tetemeket” kell 
óvatosan kiseperni!

- A cserkészek hagyományos húsvéti lo-
csolása áll soron! Biztos pazar lesz!

- Közeledik a 8. VEKI (vezetői kirán-
dulás) április utolsó hétvégén. Utána majd 
mesélünk!

- 4 hónap múlva lesz a tiszai TUTAJTÚ-
RA, Demes Sanyi álma megvalósítása! A 
következő számban ismét beszélgetünk 
vele, hadd mesélje el az izgalmas készülő-
dés részleteit. 
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Mátyásnak nem könnyű - senkinek sem 
az! Állandó kihívás, az életünk annyira 
fontos része, amely nélkül bizonyára egy 
mély gödör, egy nagy űr keletkezne, ha 
nem folytatnánk. 

Kedves cserkész és nem cserkész ol-
vasóim! A szomszédos hasábokon közölt 
beszámolót Mátyástól tárt, magyar szívvel 
olvassátok! Olyan valaki szavai fejezik ki 
cserkészjelenünket a KMCSSZ bizottsága 
előtt, aki lelkesedése mellett általkarolja 
a valóságot, a nehézségeket és a sohasem 
kihaló reményt!

Jó munkát!
Zólyomi Kati cst.

SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET
KMCSSZ Intézőbizottsági gyűlés - 2013. március 1-3

Az Argentin Körzet beszámolója a 2012. évről

Nálunk, Argentínában a cserkészeten 
belül egy kimagasló témánk van, amire 
rengeteg időt, energiát, kreativitást szá-
nunk, és amellyel sajnos egy kis bosz-
szankodás és keserűség is adódik: ez a 
„magyar”, ill. a „nem magyar” beszéd a 
cserkészfoglalkozás alatt. 

Véleményem szerint a tényeket két 
szemszögből lehet megvilágítani: a félig 
üres, vagy a félig teli pohár elmélettel.

Ha a félig üres poharat nézzük, akkor:
- „Uram Isten”, a kiscserkészek java már 

csak spanyolul beszél...
- Venezuela példáját követjük (úgy lát-

szik nem csak az argentin politikában...)
- A csapatokat hamarosan meg fog 

kelleni szüntetni...
- Már ott tartunk, hogy az őrsveze-

tőképző táborra magyarul alig beszélő 
jelölteket is elviszünk...

- Röviden mondhatjuk (amit már annyi-
szor hallottam): „hamarosan lehúzhatjuk 
a redőnyt...”

Ha a félig teli poharat nézzük, akkor:
- Huszonnégy kiscserkészünk van, 

akiknek a fele tud magyarul!
- Mind járnak ZIK-be.
- Rendületlenül és meggyőződötten 

dolgozunk azon, hogy ezek a gyerekek 
12-13 éves korukban, még az ŐVK tábor 
előtt, ösztöndíjjal 3 hónapra eljussanak 
Magyarországra alapszinten megtanulni 
magyarul. 6-7 sikeres példa van már a 
csapatainkban, akik így olyan szinten 
megtanulták nyelvünket, hogy az őrsi órát 
le tudják adni magyarul. Tanújai voltunk 
ennek a mostani januári ŐVK táborban.

- Állandóan igyekszünk új módszerek-
kel ellensúlyozni a nyelvi hátrányt. Pl. 
az idei ŐVK táborba beengedtünk mint 
hallgató 2 olyan jelöltet, akiknek a magyar 
nyelvtudása nem elegendő egy őrsióra 
levezetésére. Nem őrsi mintaórákat vezet-
tek, és megkapták az összes elméleti elő-
adást spanyolra lefordítva írásban, hogy a 
lényeget megértsék. Nem lettek felavatva, 
viszont annak ellenére rengeteget kaptak 
és mind a 8 kiképző egyhangúan megál-
lapította, hogy a tábor színvonalának „egy 
fikarcnyit” sem ártottak...

- Külön meg kell említeni, hogy Dél-
Amerikába - ellentétben más, európai, 
észak-amerikai és ausztráliai országokkal 
- nem érkeznek új magyar bevándorlók, 
ami még jobban megnehezíti a magyar 
nyelv megtartását.

*
Mi a tudatos stratégiánk azzal, hogy 

magyarul alig beszélő kiscserkészeket 
beengedünk, vagy gyengén beszélő je-
lölteket viszünk ŐVK-ra? 

Két komoly okunk volt. Amint feljebb 
mondtam, az első az, hogy bízunk abban, 
hogy ezek a gyerekek minél hamarabb 
mind eljutnak Magyarországra és ott 
néhány hónap alatt elsajátítják a nyelv 
szükséges alapját, még azok is, akik 
egyáltalán nem tudtak magyarul.

A második, talán a fontosabb és sok 
polémiát keltő okot úgy nevezném, hogy 
„Kritikus Létszámhoz Hozzásegítő Ok”. 
Egész egyszerűen: kevesen vagyunk! 
Komoly meggyőződésem már több mint 
tíz éve az, hogy ha csak a hagyományos 
színvonalas mércével engedtük volna be 
a tagokat a cserkészetünkbe, akkor már 
5-6 éve minden kétség nélkül lehúztuk 
volna a redőnyt... Abból az egyszerű okból 
kifolyólag, hogy egy 4-es őrsben, 2 jól 
beszélő és 2 nem jól beszélő taggal lehet 
élvezetes őrsi órát levezetni magyarul, 
lehet táborba és portyára menni, lehetnek 
élmények és alakulhatnak barátságok. Ha 
csak a 2 jól beszélő tag lenne, egyszerűen 
nem lehetne Őrsi Rendszer, nem lenne 
vonzó program, és végül a 2 tag sem 
jönne! Számomra ez olyan egyértelmű, 
minthogy kétszer kettő négy!

*
Optimizmussal és lelkesedéssel zárom.
Biztosan már olvastatok az elmúlt dél-

amerikai VK táborok nemzetköziségéről. 
Összesen 15 különböző csapatból és 9 
(!) országból vettek részt a cserkészek: 
66 argentin, 12 brazil, 10 ausztráliai, 5 
észak-amerikai, 3 venezuelai és 1-1 ma-
gyar, felvidéki, osztrák, német és chilei. 
Ez nemcsak világosan tükrözi a KMCSSZ 
nemzetközi és egyesített vezetőképzési 
politikáját és stratégiáját, hanem elősegít 
új, életreszóló barátságok kötését. Az 
elektronikus világban olyan könnyen 
alakuló felületes barátságokkal szemben 
itt igazi, szolid, személyes találkozásból 
adódó kapcsolatok is alakultak! 

Van nagyon sok lelkes fiatal vezetőnk: 
13 új ST, 7 új ŐV, 1 új tiszt, 2 új parancs-
nok, 8 régi KÖRS tag, és a hagyományos 
ZIK, Regös, EMESE, Hungária. Néhány 
éve beindult 2 nagyon sikeres felnőtt 
néptánccsoport is.

Az idén augusztusra tervezzük a már 
2 éve kihirdetett jubileumi tutajtúrát a 
Tiszán az egész világ magyar cserkészei-
nek; már most gondolkodunk a következő 
vezetőképző táborokon, talán 2 év múlva; 
és máris elkezdtük tervezni a 2016-os 
Argentínai Dél-amerikai Jubitábort: 2016. 
január 1 (péntek) - január 10 (vasárnap) - 
már be lehet jegyezni a naptárba!

Jó Munkát!
Lomniczy Mátyás cscst. 

Argentin Körzeti Parancsnok

EGY VILÁGOT ÁTÖLELŐ SZERVEZET 
ÖSSZETARTÁSÁT CÉLZÓ TALÁLKOZÓ

- A KMCSSZ Intézőbizottságának évkezdő gyűlése -
32 cserkészvezető 4 földrészről: Auszt-

ráliából, Dél-Amerikából, Észak-Ameri-
kából, Nyugat-Európából. Messziről jöt-
tek, hogy 3 napon keresztül megbeszéljük 
legfontosabb kérdéseinket és megerősít-
sük a minket összekötő baráti kapcsolat 
szálait. Mert csak így biztosíthatjuk, hogy 
Cserkészszövetségünk, amelynek részeit 
tengerek és kilométerek ezrei választják 
el egymástól, ne egy szétszórt, hanem egy 
világot átölelő szervezet maradhasson. 
Egy olyan szervezet, amelyik összehan-
goltan és együttműködve végzi ifjúságne-
velő és magyarságőrző munkáját.

Mert idén már 68. évét tapossa külföldi 
cserkészetünk. Alapítói, akik a II. Világ-
háború után elindították a cserkészmunkát 
az ausztriai és németországi menekült-
táborokban, később továbbvándoroltak 
és, ahol letelepedtek, cserkészcsapatokat 
alakítottak. Ennek köszönhető, hogy ma 
közel 70 magyar csapat működik világ-
szerte. Ezek az első csapatalapítók még 
mind ismerték egymást Magyarországról. 
De ma már a legtöbb vezetőnk külföldön 
született. Elkerülhetetlen szükséglet, hogy 
legalább egyszer évente személyesen ta-
lálkozhassanak. Ezt szolgálja a minden év 
elején megtartott 3-napos gyűlés.

Az idei gyűlés más okból is különle-
gesen fontos volt: nagy lehetőségek, és 
ugyanakkor nagy kihívások előtt áll a 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
(KMCSSZ). Egyre nagyobb szükség 
van munkájára. A Kárpát-medencéből 
folyamatosan kiérkező családok gyer-
mekeit kell befogadnunk. Nemcsak a már 
meglévő, működő csapatokba, hanem sok 
országban és városban, ahol eddig nem 
voltak csapataink. Ugyanakkor a magyar 
kormány felismerte a cserkészet értékét és 
hajlandó támogatni nemcsak a magyaror-
szági, hanem a határokon túli és a külföldi 
magyar cserkészszövetségeket is. Ennek 
a nagy fejlődési kihívásnak a KMCSSZ 
is eleget kell tegyen, anélkül, hogy felad-
nánk azt a politikamentes magatartást, 
amely biztosította 67 éves zökkenőmen-
tes, viszálymentes működésünket.

*

A cserkészet elsődleges hivatása az 
ifjúságnevelés. Jellemes, erkölcsös, 
hívő, testben és lélekben egészséges, az 
életre szellemileg és gyakorlatilag jól 
felkészült fiatalokat segít nevelni. Ezért 
természetes, hogy a gyűlés sokat foglal-
kozott különböző nevelési kérdésekkel. 
De míg a világcserkészet 161 országban 
működő szövetségének kizárólag ez a 
célja, addig a külföldi magyar cserké-
szetnek egy második feladat is jutott: a 
magyarságőrzés. Külföldön nevelkedő 
fiataljainkat akarjuk megőrizni a ma-
gyarság számára. Legyenek becsületes 
és hasznos polgárai lakhelyüknek, de 
ugyanakkor értékeljék magyar szár-
mazásukat és tekintsék magukat az 
összmagyarság részének.

Ezért nagyon fontos a cserkészeten 
belül végzett magyarságismereti kép-
zés. Ezen a téren is komoly lépésről vet-
tek tudomást az összegyűltek: elkészült 
az új magyarságismereti anyag 13-15 
éves őrsvezetőjelöltjeink számára. Az 
anyag 2 igen szépen kiállított, színes 
képekkel és térképekkel ellátott kiad-
ványból áll: egy 94 oldalas tananyag 
könyvből és egy azzal járó 72 oldalas 
munkafüzetből. Több mint egy éven 
keresztül dolgozott 10 cserkészvezető 
az anyag összeállításán. Tartalmát a 
budapesti Balassi Intézet 3 szakembere 
is átnézte. A nyomtatást magyarországi 
nyomda végezte. Köszönet illeti a Beth-
len Gábor Alapot, amely a kiadás anya-
gi szükségleteinek nagy részét fedezte, 
kiegészítve Kádár Lynn Katalin és a 
Pannonia American Hungarian Club 
adományaival.

Következő faladatunk az idősebb, 17-
19 éves vezetőink magyarságismereti 
tananyagának elkészítése.

Végül pedig köszönetet kell monda-
nom a New Brunswick-i cserkészve-
zetőknek és magyar családoknak, akik 
vendégszeretetükkel lehetővé tették ezt 
a nagyon fontos gyűlést.

Dömötör Gábor
az Intézőbizottság elnöke

SZÉP ÉLET-CSERKÉSZÉLET
Nem könnyű - de gyönyörű!

Mátyás és őrsvezető lánya, Micaela

Milyen jó érzés tudni, hogy a lényeges 
közösségi feladatokra olyan embereink 
akadnak, akikre e vállalkozás megfelelően 
illik, akik kétség nélkül teljesítenek és 
minden szempontból megtisztelik fele-
lősségüket! Szerintem körzeti parancsno-
kunk ilyen ember. Amióta ismerem, egyet-
len egyszer csüggedett (mindnyájunkkal 
megtörténik, és érthető is), de elég volt 
egy jó tábor ahhoz, hogy mégnagyobb 
erővel s lendülettel folytassa azt, amire 
szánták, ami az ő mindene: az argentínai 
magyar cserkészet irányítása.

Tisztsége nagy súly, óriási és öntudatos 
odaadással jár! Viharokat kell leállítson, 
vissza kell mosolyognia a kellemetlen-
re is, ki kell tartson, példát kell adjon 
még akkor is, amikor ereje lankad. Nem 
könnyű, de gyönyörű! A cserkészvezető 
szerepe ez! 

Nekünk azt tanították, hogy a semmi-
ből ötletet teremtsünk, hogy a viszályból 
merítsük erőnket, hogy a barátságápolás 
legyen a talajunk, hogy a fáradságon 
evezzünk át, mintha életünk kis csónak 
lenne a nagy tenger hullámai közt. E 
poétikus szavak elveink igazát fejezik ki. 

Tanévnyitás 2013  -  ZRÍNYI  IFJÚSÁGI  KÖR
Idei tanévünk különlegesképpen indult. 

Március 9-én, a nap kezdetén, a megszo-
kott program: ima, új tanárok és diákok 
köszöntése, csoportok összetételének 
kihirdetése. Egy kis „bemelegítő” játékkal 
bemutattuk idei keretünket: „Szeressük 
meg Magyarországot”. Ennek értelmében 
a csoportok magyar folyók és városok 
nevét keresték ki a megadott betűk közül. 

Az utolsó órán Lajtaváry Márton ve-

tített fényképekkel színezve beszámolt a 
Balassi Intézetben töltött, ösztöndíjazott 
tavalyi évéről. Kihangsúlyozta, hogy a 
magyarországi hónapok mennyire él-
ménydúsak és tanulságosak voltak. De 
miért is siettünk ennyire a beszámolóval? 
Mert néhány napon belül Márton vissza-
utazik Budapestre, ahol a Kőbanyai Zenei 
Stúdióban fogja tanulmányait kezdeni. Ze-
neművésznek készül, basszusgitár szakon.

A délelőttöt egy nagyon vidám, 
ritmusos-zenés programmal zártuk. 
A „Mákos Együttes” (Bonapartian 
Edi, Kerekes Miki és Lajtaváry 
Márton) élő zenéjére apraja-nagyja 
énekelt, sőt még táncra is perdült! 
Vidám koncert mellett két gyermek-
dalt is betanítottak. A szép idő, a jó 
társaság, az újratalálkozás öröme, a 
kezdés lelkesedése és az Együttes 
ügyes vezetése örömet varázsolt ta-
nárok, diákok közt egyaránt. 

25 szombat áll előttünk: minden 
lehetőt meg fogunk tenni, hogy a ma-

gyar nyelv, a magyar kultúra és a magyar-
ság szeretete diákjainkban megerősödjön.

Gorondiné Judit és 
Zaháné Alexandra
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Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„ MAGYAR ”  ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítónk: 

Espinosané Dr. Benkő Teri cst. 

NYELVKAVARODÁS

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

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

 hungar i abuenosa i r e s@gmai l . 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.

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

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

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

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

  118  Björnson, Björnstjerne: A halászleány
  149  García Márquez, Gabriel: Baljós óra
  325  Harsányi Zsolt: Ember küzdj´… Madách élete
  986  Padányi Viktor: Egyetlen menekvés
1862  Bánffy Miklós gróf: Darabokra szaggattatol
1909  Mauriac, François: Sorsok
3131  Wells, H.G.: Szenvedélyes barátok
4416  Cseri Kálmán: A Tízparancsolat
4811  Hemingway, Ernest: Elbeszélések
4894  Strindberg, Ágost: Házasodjunk (12 házasság története)
4916  Komáromi János: Indulj, fakó lovam

En castellano:
S-148  Süllős, Lily: La reencarnación. Una ley de la naturaleza
S-185  Bobula, Ida: Herencia de Sumeria

DVD
VD-50 Bűn és büntetlenség - Dokumentumfilm Biszku Béláról,
           az 1956 utáni megtorlások egyik vezetőjéről

Mi az anyanyelved? Anyanyelvem? Várjunk csak, 
hát… nem is tudom. Magyar volt az első nyelv, amin 
megszólaltam, szüleim magyarul szóltak hozzám, azt 
értettem, azt beszéltem. Bár Buenos Airesben születtem, 
itt élünk, ha spanyolul szólaltak hozzám nem értettem, 
csodálkoztam, mi a baja a néninek, gondoltam magam-
ban, miért beszél olyan furcsán? Aztán bekerültünk az 
iskolába, a spanyol nyelv egyre megszokottabb lett, 
kezdett jól menni, kezdett teljesen ellepni, hirtelen szinte 
könnyebb volt spanyolul gondolkozni, mint magyarul. 
Akkor hirtelen az lett a feladat, hogy ápoljuk a magyar 
nyelvet, őrizzük, ne veszítsük el. A magyar nyelv a gyö-
kerünk, magyarok vagyunk, arra vigyázni kell!

Tulajdonképpen mit is jelent az, hogy „anyanyelv”? 
Általában azt mondják, hogy az a nyelv, amelyet az ember 
gyermekkorában a szüleitől megtanul és azt a mindennapi 
élete során, természetes módon képes használni, gon-
dolatait legkönnyebben ezen a nyelven képes kifejezni.

Tehát fontos megérteni azt, hogy az ember anyanyelve 
változhat az idővel. Lehet, hogy a magyar volt anyanyel-
vem gyermekkoromban, de ha ma nem tudok magyarul 
gondolkodni, nem tudom érzéseimet, gondolataimat 
magyarul kifejezni, akkor már nem az anyanyelvem.

A szó eredeti értelmezése tényleg onnan jön, hogy az 
a nyelv, amit legelőször tanultam meg édesanyámtól. Ha 
édesanyámat nem akarom elveszteni - és mindannyian 
nagyon is ragaszkodunk édesanyánkhoz! - akkor anya-
nyelvünket se akarjuk elveszteni! Ne felejtsük el, melyik 
volt az a nyelv, amelyen édesanyánkkal beszélni tudtunk, 
melyik az a közös nyelv, amelyen érzelmeinket, félelme-
inket, örömeinket megosztottuk! Ne felejtsük ezt soha el!

Tehát én azt mondanám, hogy anyanyelv az, amelyen 
az adott személy saját gondolatait megfogalmazza. Lehet, 
hogy az ember idővel kitűnően megtanul angolul, magas 
fokon, és akkor azt is mondhatjuk, hogy anyanyelvi 
szinten beszéli az angolt. A szociolingvisztikai kutatá-
sok szerint egy embernek több anyanyelve is lehet, és 
élete során anyanyelve többször is változhat. Komplikált 
helyzet. Mert anyanyelv az a nyelv, amellyel az egyén 
elsőként azonosult. Lehet, hogy magyarul tanult meg leg-
először, de mivel beolvadt, ma a spanyollal azonosul… 
és akkor? Melyik az anyanyelve? A legegyszerűbb válasz 
erre az, hogy ne olvadjunk be! Maradjon meg a magyar, 
azonosuljunk a magyarral mindörökké!

És ha már játszunk a szavakkal, figyeljük csak meg, 
mekkora különbség azt mondani, hogy „édes anyanyelv” 
vagy „édesanya nyelv”. Mekkora különbség van az édes-
anyánktól tanult édesanya-nyelv és az iskola által köve-
telt, ránk kényszerített édes anyanyelv között. Mennyire 
szívünkhöz szól, és mély hatással van ránk édesanyánk 
nyelve, az, amelyhez kötődünk. Ami a miénk. Ami a 
lényünk. A mivoltunk. Ápoljuk azt, mert érdemes. 

Hallgattam a minap a fiatalokat, leírtam, amiket mond-
tak. Figyeltem, hogy magyarul beszélnek, magyarul fe-
jezik ki gondolataikat, tehát anyanyelvük mindenképpen 
magyar, bár néha úgy tűnik, hogy spanyolul könnyebben 
tudják elmondani, de nem baj, megy magyarul is - csak 
érdekesen hangzik. Felírogattam néhány kifejezést. 
Aztán megértettem. Magyarul beszélnek, de a spanyol 
nyelv grammatikája irányít. A spanyol nyelv szerkeze-
te, felépítése uralkodik a nyelvük világán. Főleg ami a 
„prepozíciók” világát illeti. Amit magyarban úgy hívunk, 
hogy ragok és toldalékok. Lássunk példákat!

● *Számítok veled! (“cuento contigo”, a spanyolt vesz-
szük alapul! “con” az magyarul val-vel... csak magyarul 
éppen más vonzattal mondjuk,) Számítok rád.

● *Kérdeztem Katinak, hogy akar-e menni. (“le pre-
gunté”: a spanyol “le” az magyarul 99% -ban megfelel a 
“nak-nek”-nek. De a kérdez ige, az más vonzatot használ: 
kérdezni valakitől valamit.) Kérdeztem Katitól. 

● *Sok könyveket láttam. (Spanyolul létezik az egyez-
tetési szabály: ha a melléknév többesszám, a főnév is 
többesszám “muchos libros”. De magyarban, ha már 
egyszer a melléknév megmondja nekem, hogy többről 
van szó, akkor minek bonyolítsam az ügyet, minek 
változtassam meg a főnevet? Fölösleges!) Sok könyvet 
láttam. 

● *Felhívlak, amikor otthon legyek. (a kötőmód / subjun-
tivo használata nagyon hat a magyarul beszélő argentin 
gyerekekre. Spanyolban ezt igen gyakran használjuk, és 
átvetítjük a magyarra. “Cuando tenga tiempo te llamo”. 
Amikor a jövő időről beszélek és használom az “ami-
kor” szót, akkor spanyolul mindig kötőmód. Magyarul 
sohasem). Felhívlak, amikor otthon leszek. (A magyar 
nem nehezíti, hiszen az amikor szócska már megmondja 
a feltételt, amikor otthon leszek, akkor miért lenne szük-
séges más igeidőt használni? Nem kell).

● *Sétáltam az utcán és leestem. (Mennyire szőrszál-
hasogató a magyar nyelv. Nem mindegy, hogy elestem, 
vagy leestem. Spanyolul mindegy, egyetlen egy ige léte-
zik: “caerse”, aztán körülírjuk, hogy honnan hova történt 
az esés. Ha az utcán sétálok, nem tudok leesni, legfeljebb 
elesni. Az emeletről igen, onnan megtörténhet, hogy 
leesem. Remélem nem!) Sétáltam az utcán és elestem.

*
Mondhatják az Argentínában nevelkedett negyedgene-

rációs gyermekek, hogy anyanyelvük a magyar? Talán 
igen. Akkor is, ha néha keresik a szavakat, gondolkodni 
kell egy kicsit, de mégis sikerül elmondani magyarul a 
gondolataikat. Kétségtelen, hogy a spanyol nyelv felépí-
tése nyomot hagy, Nyelvkavarodás. De mégis gazdago-
dás. Csak csiszoljuk, ápoljuk „édesanya nyelvünket” 
vagy „anyanyelvünket”. Ne feledkezzünk meg arról, 
kik vagyunk.

*
Ami az íróasztalon maradt:

Nincs más haza, csak az anyanyelv. (Márai Sándor)

Kedves Olvasók, kimaradt egy pár alkalom, pedig 
szeretem az írást, élvezem ezt a fajta kommunikációt! 

Az utóbbi időben kevés az időm… Vicces, de nem 
vicc: imádom a pályát, amit választottam, és imádom 
a családomat is. És nem egyszer nehéz mindkettőt 
egyeztetni.

Most a második picit várjuk és növekvő hassal igen 
nehéz követni a tempót. Az ellátásra váró betegek szá-

ma nem csökken, 
sőt, mivel egyre 
kevesebb az orvos, 
relatív növekszik. 
Mindig is fontos 
volt számomra a 
kapcsolat a paci-
enssel és a család-
jával, ez kulcsfon-
tosságú a későbbi 
utasítások betar-
tásához. Persze 
ez időigényes, de 
élvezem. No meg 
a sok papírmun-
ka… Ezt viszont 
nagyon nem élve-
zem… A törvény 
pedig nem engedi, 

A 24. hétben...

hogy a kismamákat a várandósá-
guk, ill. a gyerek hároméves koráig 
többletmunkára kényszerítsék. Ezért 
most már nem ügyelek, ez nagyon jó, mert az esti mun-
kát nem biztos, hogy bírnám.

Szerencsémre a kollégáim többsége megértő, inkább 
igyekszenek segíteni, hogy minél tovább maradjak aktív. 
Amióta tudom, hogy várandós vagyok, a kimondottan 
fertőző, elkülönített betegekkel már nem foglalkozom. 
Az már túl veszélyes lenne. Köszönet és hála Istennek: 
erős immunrendszerrel áldott meg, nem szoktam meg-
betegedni.

De most azért már számolom a napokat, kevés hiány-
zik, és már nem megyek be dolgozni. Megvan a lehető-
ség, hogy a szülés előtt jó pár hónappal már elmehessen 
az anyuka terhességi táppénzre. Igaz, kevesebb, mint a 
rendes fizetés, de meg van adva a választási lehetőség.

Örülök, mert lesz több időm Nachóval is foglalkozni, 
előkészülni a szülésre. De tudom, a korházi munkát is 
hiányolni fogom: a pörgést, a mindennapi kihívásokat. 
De azt is tudom, hogy unatkozni nem fogok. Már van 
egy listám, mi mindent akarok ebben az időszakban ten-
ni, tanulni… Lehet, hogy a par hónap nem is lesz elég…

Majd az otthoni életről, a különböző segélyekről is 
mesélek. Az élet rövid, nincs plusz idő arra, hogy szabad 
időnk maradjon felhasználatlanul, így inkább mindig 
kicsit időhiányban szenvedek…

Teri

KÖ N Y V TÁR S ARO K
Kedves Zsuzsó!

Nagyon büszke vagyok magyar 
í róinkra, és eddig azt hit tem, 
hogy mindegyiket ismerem. Cso-
dálkoztam, amikor a klubban az 
úszómester gratulált, hogy a híres 
magyar író, Ödön von Horváth 
könyve meg jelenik spanyolul. 
Meglepetésemre majdnem bele-
estem a vízbe.

Gyorsan Google! Sok mindent 
tudtam meg. Ödön von Horváth 
1901-ben született, Fiume köze-
lében. Később Budapestre került, 

ahol megtanult magyarul, közben 
a Rákócziánumba is járt. Aztán 
Bécsben és Pozsonyban tanult. 
Egyetemre Münchenben járt, de 
tanulmányait nem fejezte be.

Berlinben, majd Bajorországban 
később Bécsben és Párizsban la-
kott. 1938-ban a Champs-Elyséen 
járt, ahol vihar után egy faág a 
fejére esett - és meghalt.

18 színdarabot írt, kettőből ope-
ra is született. Számos költeménye 
van, egyik egy oratóriumra is 
szolgált alapul. Regényei híresek, 

egyik digitális formában is meg-
van, de én inkább megveszem 
majd itt a könyvet, hogy kölcsön 
tudjam adni. Művei az Amazon.
com-nál angol nyelven kaphatók. 

Horváth a könyveit német nyel-
ven írta. A Youtube-ban legalább 
30 részlet van róla. Életéről írtak 
egy színdarabot és egy televíziós 
darabot. Most már lapzárta van, 
de ígérem, hogy meg fogok is-
merkedni a könyveivel, és majd 
beszámolok.

Dr. Bingert Iván
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El ave que se posó sobre la chimenea 
que preanunció la unción de Francisco 
era un Larus argentatus. 

“Quienes no saben distinguir las dis-
tintas especies de aves, suponían que 
era una paloma (...). En realidad, la 
aposentada en la chimenea de la fuma-
ta era una gaviota de la especie Larus 
argentatus", aseguró AICA, la agencia 
de información de la Iglesia Católica.

“Larus es el nombre genérico de las 
gaviotas, y argentatus hace referencia a 
su color blanco, color que en heráldica 
se llama plata, argentum, lo mismo que 
el nombre del país de donde proviene el 
nuevo papa: Argentina, cuyo nombre se 
deriva del Río de la Plata, el río más an-
cho del mundo, sobre el que se recuesta 
la ciudad de Buenos Aires, llamada por 
ello “La Reina del Plata”, que hasta este 
momento era gobernada eclesiástica-
mente por el nuevo pontífice”, concluyó 
la información.

FUMATA BLANCA – 
Habemus Papam!
Una gaviota como símbolo...

LONGEVIDAD - 
Y DICHA

¿Son compatibles? La respuesta 
es definitivamente afirmativa… 
Depende de cada persona y de la 
forma en que viva su vida.

La edad de los hombres no se puede contar por el 
calendario, sino por su espíritu, su temperamento y su 
disposición mental. La verdadera edad depende de cómo 
se piensa y cómo se siente, pues son los pensamientos 
y las emociones los que influyen fundamentalmente en 
la personalidad.

Es una gran suerte cuando se logra mantener la mente 
vigorosa y llegar al final de una vida bien aprovechada, 
que está llena de recuerdos agradables y satisfacciones. 
La ancianidad debe permitir experimentar una sensación 
de descanso y seguridad porque ya han cesado las agita-
ciones y los disturbios de la juventud. A pesar de los años, 
debe mantenerse vivo el entusiasmo y el optimismo, y 
no se debe perder la esperanza ni la fe. Se llega a viejo 
cuando se pierde todo interés por la vida y el corazón ya 
no es capaz de responder a las emociones.

Las personas deben prepararse desde la juventud y 
a lo largo de la vida para aceptar la vejez sin temores 
y con dignidad, viviendo una vida en la que se le da 
preferencia a los principios y valores morales antes 
que a los intereses materiales. 

Martha Balthazár

Sabina Fati (*): 

Las banderas de la discordia
Los dirigentes rumanos 

jamás desaprovechan una 
oportunidad de contrariar 
a los sículos, la minoría 
magiar. La “guerra de las 
banderas” que han librado 
recientemente el Gobierno 
central y algunas alcaldías 
de Transilvania tan sólo es 
el último episodio de la ten-
sión que alimenta Bucarest 
contra la minoría de origen 
húngaro. 

En Francia, cerca de la 
frontera suiza, la cruz blanca 
sobre fondo rojo, la bandera 
del país vecino pero también vestigio 
del blasón histórico de Saboya, se 
encuentra en todas las esquinas y en 
algunas puertas.

En Rumania, entre las murallas de 
la fortaleza medieval de Alba Iulia 
(Gyulafehérvár, en alemán Karlsburg 
/ Weißenburg) construida hace cerca 
de 300 años por los austríacos, se 
produce “un golpe de Estado” cada 
semana, cuando se iza la bandera de 
los Habsburgo que la controlaban, así 
como la de los regimientos austriacos 
de artillería y de caballería. Muchas 
poblaciones de Transilvania han 
conservado, a veces incluso en los 
edificios oficiales, los viejos escudos 
de armas de la época en la que esta 
provincia pertenecía a la Doble Mo-
narquía austrohúngara...

Ninguno de estos emblemas, ni 
ninguna de estas ceremonias recons-
truidas por los historiadores en Alba 
Iulia han despertado la sensibilidad 
patriótica de los responsables ruma-
nos, que miran con orgullo cómo 
ondea en otros lugares la bandera 
rumana por encima de la base mi-
litar de Mihail Kogalniceanu [en el 
sureste del país, cerca de Constanza], 
junto a la bandera estrellada de Esta-
dos Unidos.

Una "agresión simbólica":

En cambio, la exhibición de la ban-
dera del País de los Sículos se con-
sidera una amenaza para Rumania, 
porque pone en duda directamente su 
soberanía. Todos los libros de historia 
impresos después de 1918 nos ense-
ñan lo malos que son los húngaros, 
las injusticias que han sufrido los 
rumanos de Transilvania cuando su 
capital estaba en Budapest, o incluso 
su resistencia a los húngaros que in-
tentaban conquistarlos. Todavía hoy, 
los niños rumanos sólo se quedan con 
la parte negativa de los húngaros en 
los libros de texto, algo que se puede 
verificar tranquilamente viendo los 
telediarios.

Los húngaros son siempre los 
culpables. Sin embargo, esta vez, la 
guerra de las banderas la ha iniciado 
el nuevo prefecto de centro-izquierda 
(el Partido Socialdemócrata) nom-
brado por el Gobierno de Victor Pon-
ta y que dirige el distrito de Covasna 
(Kovászna): Codrin Munteanu 
hizo que se retirara la bandera sícula 
de su despacho, aunque el tribunal 
declarara la legalidad de su uso en 
noviembre 2012. Los colores del País 
de los Sículos son los mismos que los 

de la bandera de Covasna, 
azul y oro. Los húngaros 
han sufrido una "agre-
sión simbólica", según 
el diplomático húngaro 
Zsolt Németh, secretario 
de Estado del Gobierno 
de Budapest, que instó a 
todos los alcaldes de Hun-
gría a izar la bandera del 
País de los Sículos como 
gesto de protesta contra la 
política de Bucarest.

Desviar la atención:

Aparte de las rencillas tradiciona-
les entre Rumania y Hungría, los Go-
biernos de centro izquierda también 
tienen la costumbre de reactivar los 
nacionalismos de los dos bandos. No 
obstante, el escándalo diplomático no 
puede ocultar las subidas de impues-
tos en Rumania, las enormes asigna-
ciones del presupuesto del Estado a la 
iglesia ortodoxa rumana, el aumento 
del precio del gas o la subida de la 
inflación. Sencillamente, desvía la 
atención y da la impresión de que 
"los húngaros son los culpables" de 
lo que ocurre en el país.

Dentro de la Unión Europea, mu-
chos dirigentes volverán a decir que 
Rumania entró demasiado pronto 
en la Unión, no sólo debido a que 
no tiene ninguna prisa por erradicar 
la corrupción política, sino también 
porque realiza declaraciones que avi-
van las tensiones con sus vecinos...

(*) Nacida en 1965, redactora en jefe adj. 
del România Liberă, diario afincado en 
Bucarest. Es, asimismo, editorialista res-
ponsable de las secciones de Actualidad, 
Asuntos Exteriores y Opinión. Analista 
política de renombre, ha trabajado durante 
mucho tiempo al servicio de Radio Free 
Europe.

Manifestación en Sfantu Gheorghe 
(Sepsiszentgyörgy, en alemán Sankt Georg, Transilvania) 

en honor a la bandera sícula (8.11.012)

Visto desde Hungría:
Los sículos, rehenes políticos de Budapest y Bucarest
Las distintas publicaciones hún-

garas interpretan una cosa distinta, 
en función de que estén más cerca 
de la oposición de izquierda o del 
poder nacionalista. Pero coinciden 
en un aspecto: el asunto de las ban-
deras de los sículos es una muestra 
de los juegos de poder internos 
tanto en Hungría como en Rumania.

El diario de centro-izquierda, 
Népszabadság, destaca que Buda-
pest utiliza a la minoría magiar con 
fines políticos: mantener a los hún-
garos de Rumania en un estado de 
tensión nacionalista al menos hasta 
las elecciones húngaras de 2014, 

fecha en la que esta minoría 
también podrá votar. 

Por su parte, el diario conser-
vador Magyar Nemzet señala 
que las peleas políticas internas 
rumanas son el origen de esta 
reactivación de la tensión étnica:

La “guerra de distracción al-
rededor de la bandera” sirve al 
Gobierno de Ponta para desviar 
la atención del presupuesto, que 
se votó en el momento en el 
que se desató la polémica. Con 
este presupuesto aumentarán 
los impuestos, se reducirán los 
gastos en seguridad social, pero 

los medios de comunicación rumanos 
ahora están más ocupados con el 
asunto de la bandera de los sículos 
[…]. Esto nos lleva a pensar que 
las élites políticas y periodísticas de 
Rumania siguen considerando aún 
a los magiares del país como “un 
arma explosiva” en el corazón de 
Transilvania. 

http://www.presseurop.eu/es/content/
article/3407671-las-banderas-de-la-dis-
cordia  (Agradecimiento M. Cseszneky)Manifeastación pro autonomía sícula

Estampilla conmemorativa del creador húngaro
del Modelo T de Ford

El Correo Húngaro ha emitido una es-
tampilla en recordación del ingeniero József 
Galamb por su papel en el desarrollo del 
Modelo T de la línea Ford. La producción 
masiva del automóvil “puso al mundo sobre 
ruedas”, cuando hace 100 años el Ing. en jefe 

Galamb, nacido en Makó, se convirtió en 
director del proyecto. La estampilla se dio 
a conocer oficialmente en la sede regional 
de la Ford Central and Eastern-European 
Sales LLC, en la calle József Galamb, en 
Szentendre, el 12 de febrero último.
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A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS de ABRIL
Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen rokonaikról 
emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában.

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!                                       ¡Feliz cumpleaños!

1. Blahóné Honfi Júlia / Dóryné Lom-
niczy Paulette (Ném.o) / Lévay Győző -
2. Kesserű Ildikó / Rosales Olga (öo) - 4. 
Bund Zsuzsanna (M. del Plata) / Lányiné 
Miskolczy Dóra - 5. Paál Magdi / Piller-
né Tirczka Éva / Kraftné Zöldi Valéria -
6. Dr. Endre László / Giménez Belén / 
Dr. Gorondi Péter - 7. von Bizony Adela 
(öo) / Zorozáné Becske Mónika - 8. Béres 
György / Heftyné Vámossy Katalin / 
9. Csiszár Rozalja (Sta.Fe) / Makkosné 
Fuchs Mónika - 10. ifj. Besenyi Károly /
Demesné Szeley Éva / Kolbné Berkes 

Éva / Puricelli Martín / Schirl Klári - 14. 
Tassné Szentpétery Judit - 15. Tóthné 
Göndör Emma - 17. técsői Móricz Ivánné 
Cristina - 20. Dancs Zsuzsi (M. del Plata) /
Zombory Caro (Bche) - 21. Dr. Szegödi 
Szilárd - 22. Becske Bálint / Szilvássy 
Ágoston - 23. Tanyiné Sátorhelyi Ildikó 
(Kanada) / Zólyomi Katalin - 25. Vass 
Gyöngyi - 27. técsői Móricz Iván / Zöldi 
András (USA) - 28. Becske László (Kali-
fornia) / Heinz Marta (öo) / Tass Levente -
29. Nt. Demes András / ifj. Egey Gyula / 
30. Graul Mónika

Experiencias de una paciente
El sistema sanitario argentino está co-

lapsado. Hablo por experiencia propia. 
Mi afirmación se basa únicamente en mi 
odisea sufrida en el Hospital Italiano, 
hospital que por excelencia tuvo renombre 
internacional y hasta hoy en día cuenta con 
un equipo médico descollante.

El 5 de julio de 2012, apenas iniciada 
mi visita de 3 semanas, sufrí en Hungría 
una estúpida caída luego de tropezar con 
un triple umbral. Así llegué de regreso al 
aeropuerto de Ezeiza con Air France, el 
18 del mismo mes. Me esperaba mi hija 
con una ambulancia. Me trasladaron di-
recto a la guardia de traumatología, donde 
llegamos aproximadamente a las 9 de la 
mañana. Hasta aquí todo bien.

Me revisa un doctor de la guardia, 
prescribe una infusión de analgésicos y 
una radiografía de columna, con lo que 
ya pasaron 2 horas desde mi llegada. La 
radiografía no se realiza si no te lleva un 
camillero al lugar, El acompañante tiene 
prohibido empujar la silla de ruedas a 
radiología. Los camilleros brillan por su 
ausencia. Llegar al baño significa lo mis-
mo. Por mi urgencia me empujo sola hasta 
el sanitario de discapacitados a 20 m por 
un pasillo lleno de escritorios con doctores 
y enfermeras - ¿trabajando? Es un decir… 
Están charlando a más no poder. Ninguno 
es capaz de ofrecer ayuda. 

Al fin tenemos la radiografía. A los 20 
minutos milagrosamente encontramos 
camillero. Vuelta al doctor. Según las 
imágenes, no hay fractura. Sin embargo, 
sigo con la nariz pegada al ombligo, sin 
poder enderezarme del dolor. Me dan otra 
infusión que mitiga algo el sufrimiento, 
pero ya no el hambre. Pasa una mucama, la 
llamo y le pido un café y medialunas. ¡Ah, 
no! - me responde, muy servicial. Ella sólo 
atiende a los internados. Resulta que los 
boxes están llenos, pero son pacientes que 
esperan una cama - es decir, ya tienen la 
internación. Los pacientes de la guardia 
deben ir al bar. ¿Pero cómo? Si no puedo 
moverme en mi silla de ruedas. Mi hija 
me trae una Coca y un sándwich. 

No cede el dolor. Pasadas más de 30 
horas desde mi partida de Budapest, por 
fin, aproximadamente a las 17 hs., el doc-
tor decide pedir una tomografía. Ésta se 
realiza cerca de las 19 hs. y se comprueba 
que tengo aplastada y fracturada la 3ª 
vértebra lumbar. El médico ordena otra 
infusión más y, con cara de circunstancias, 
me receta un corsé de PVC (costo  que no 
cubre mi plan) para usar durante 30 días, 
o bien 3 meses de cama, y ver luego un 
especialista de columna. Al fin, a las 21 
hs., para no seguir padeciendo la inútil 
espera de una ambulancia, mi hija me 
lleva en su coche con mi silla de ruedas.

Hay más.
Luego de una vertebroplastia (que por 

lo menos me permite enderezarme), dos 
bloqueos en 4 meses sin mayores resul-
tados, a fines de febrero de 2013 sigo 
internada en un Hogar para mi atención 
permanente, por sobredosis de analgési-
cos - consecuencia de una epicrisis de mi 

epilepsia o petit mal, controlada desde mi 
adolescencia. Tengo tiempo para pregun-
tarme si algún día podré volver a valerme 
por mí misma.

*
Desde hace 19 años soy socia del Hos-

pital Italiano (Nº 75546), hospital privado 
de gran prestigio. Para conseguir turno con 
cualquiera de sus médicos tengo que espe-
rar semanas, pues al día de hoy el Plan de 
Salud lleva registrado más de 900.000 so-
cios, atendiendo además pacientes de otras 
Obras Sociales que deben pagar, quedando 
los propios socios “cautivos” relegados 
en toda la atención médica. Ejemplo de 
ello es que desde 2006 tengo certificado 
de discapacidad del ACIR, pero tan sólo 
hoy, en 2013, me informa un médico 
que el Hospital brinda servicio gratuito 
a socios discapacitados... ¿Por qué no se 
notifica este esencial beneficio a través del 
médico de cabecera? ¿Acaso uno tiene que 
ir averiguando todo por sí mismo? (salvo, 
por supuesto, el incremento permanente 
y obligatorio de las cuotas del mes que 
llegan con una puntualidad asombrosa, 
con intereses punitorios siquiera por un 
día de atraso...) ¿Atención privilegiada 
del sistema Sanitario Argentino? 

Otras preguntas sin contestar:
1) Si el Hospital Italiano es como lo 

acabo de describir, ¿cómo serán los demás 
hospitales, tanto públicos como privados?

2) ¿De qué sirve la medicina si un 
médico sólo puede atender al paciente 
mirando su computadora sin preocuparse 
del que está frente a él, ya que el tiempo 
disponible para cada caso dentro del tiem-
po impuesto por el sistema es tan escaso? 
De no cumplir, no podría llegar a los ho-
norarios previstos. El paciente es sólo un 
número, análisis y exámenes registrados 
en una PC, sin que se haya revisado ese 
cuerpo. Se separa cada parte y no se tiene 
en cuenta el TODO.

3) En el caso del Hospital Italiano, al 
menos se puede observar que el dinero 
no se malgasta, se reinvierte, aunque 
evidentemente no alcanza. Pero en los 
demás hospitales, ¿dónde va a parar lo 
poco destinado a la Salud Pública?

4) En todos lados falta personal ca-
pacitado, material quirúrgico, infraes-
tructura. ¿Hasta cuándo tendrá que 
esperar el paciente sin la debida atención 
médica - hasta que sea tarde y fallezca? 

*
He leído hace poco en Selecciones un 

mensaje del Dir. Weingandt:
“Los buenos médicos investigan, com-

paran, evalúan riesgos y luego toman 
medidas para la salud del paciente, Nadie 
es más dueño de tu cuerpo que tú. Que 
otros decidan por encima de tus intereses 
NO ES HONESTO. Confía en tu médico. 
Asumir posición activa en el cuidado de 
tu salud exige consecuencia y decisión.”

¡Cuán lejos está la realidad de este 
bienintencionado mensaje!

Andrea Demkó-Belánszky, Hapci
Actualmente en el 

Hogar Húngaro “San Esteban”

HUNGÁRIA, 
ASOCIACIÓN 

HÚNGARA EN LA 
ARGENTINA

Se convoca a los Sres. Socios a Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el domingo 
28 de abril de 2013 a las 18.00 horas, en 
Pasaje Juncal 4250, Olivos, para tratar el 
siguiente 

Orden del Día:
1º Designación de dos socios para firmar
     el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance
    General, Cuenta de Gastos y Recursos
      e informe de la Comisión Fiscalizadora
      correspondientes al ejercicio económico
    finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3° Renovación total de la Comisión Di-
     rectiva.
Se recuerda a los socios que si a la hora 
fijada no hubiera quórum, la Asamblea 
podrá celebrarse válidamente 1 hora más 
tarde, cualquiera fuera el número de socios 
presentes.

Esteban Zombory
Presidente

CONVOCATORIA
La Asociación de los Húngaros Cató-
licos en la Argentina, en cumplimiento 
del artículo 14 inc. c) y g) del Estatuto, 
CONVOCA a los Señores/as socios/as a 
la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA, que tendrá lugar el domingo 5 de 
mayo de 2013 a las 14.00 horas en su 
sede “Mindszentynum”, calle Aráoz 1857, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1. Consideración de la Memoria, 
   Balance General y Cuenta de Gastos y
   Recursos e Informe de los Revisores de 
    Cuentas, correspondiente al período que
   abarca desde el 1º de enero hasta el 31
   de diciembre de 2012.
2. Designación de dos socios para firmar
   el acta.
C.A.B.A., 4 de marzo 2013.

Esteban Fóthy
Presidente

Art. 25: Si no se consiguiera quórum a la 
hora fijada, la Asamblea queda constituida 
media hora después con el número de socios 
presentes.
Art. 26: Para tener voto en la Asamblea, el 
socio debe estar al día con su obligación de 
Tesorería.

Crónicas Húngaras:
La nostalgia del sistema socialista

Que en Hungría hay un fuerte sentimien-
to de nostalgia por el comunismo, más en 
concreto por el kadarismo (János Kádár fue 
el dirigente comunista del país entre 1956 
y 1988), es algo indudable. No hacen falta 
encuestas para darse cuenta de ello, basta con 
vivir un tiempo en Hungría, de hecho era uno 
de los temas de discusión en la escuela en la 
que estudié húngaro (el Instituto de Lengua 
Húngara y su sucesor, el Instituto Balassi 
Bálint). Muchos de los estudiantes de esos 
centros eran descendientes de emigrantes 
húngaros en países latinoamericanos, los 
EE.UU. u otros países occidentales, y se 
quedaban de piedra cuando comprobaban 
este hecho… y lo hacían de inmediato, en 
cuanto empezaban a conocer un poco el país. 

No se trata sólo, naturalmente, de una 
experiencia personal, también hay encuestas 
que corroboran esta impresión.

Las hay en todos los países de Europa del 
Este, y también en Hungría. Según estas en-
cuestas, en Hungría entre el 50 y el 60% de la 
población es nostálgica del régimen anterior. 
Esta nostalgia es un fenómeno, aunque no lo 
parezca, bastante apolítico, afecta por igual 
a gente de derecha y de izquierda (de hecho 
hasta la extrema derecha en cierto modo 
podría encuadrarse entre los partidos nostál-
gicos) y se basa sólo en el reconocimiento de 
que en el comunismo (o socialismo, como lo 
llamaban), se vivía mejor y la clase dirigente 
estaba más preocupada por las condiciones 
de vida de la población. O por decirlo con 
las palabras que le oí en una ocasión a un 
mendigo de Budapest: antes importaba la 
gente, ahora sólo importa el dinero.

Curiosamente, la mayoría de las encuestas 
estaba de acuerdo en un dato, bastante lógico 

por cierto, de que la nostalgia afectaba con 
más fuerza a los mayores, a los que madura-
ron en la época socialista. Entre los jóvenes 
en cambio esa nostalgia estaba mucho menos 
extendida y de hecho era minoritaria (según 
una encuesta de 2008, apenas el 24% de los 
jóvenes menores de 29 años pensaban que el 
período más feliz para vivir fue el socialismo, 
frente al 62% en el total de la población). 
Digo lógico porque es bastante razonable 
pensar que sólo aquél que vivió y conoció la 
época puede sentir nostalgia por ella, sobre 
todo cuando el que no la ha vivido sólo recibe 
información propagandística y parcial (yo 
nací en Madrid en 1973 y apenas tengo algún 
recuerdo del mundo que me rodeaba de niño 
hasta comienzos-mediados de los ochenta).

En cualquier caso parece que esta situación 
ha cambiado en los últimos años. Al menos 
así parece indicarlo una reciente encuesta del 
centro Kutatópont Kft., sobre los problemas, 
inquietudes e ideología de los jóvenes. El aná-
lisis se ha realizado sólo con jóvenes (de entre 
15 y 29 años), 8 mil han sido encuestados en 
todo el país (de un total de unos dos millones), 
y los resultados son bastante claros:

El 70% de los jóvenes afirma que en ge-
neral, el régimen socialista era mejor que el 
actual. Sólo el 30% afirma lo contrario. En 
otra encuesta similar de este mismo grupo del 
2008, el 49% de los jóvenes había preferido el 
socialismo, frente al 51% el régimen actual. 
Por cierto, uno de los ministros del gobierno, 
Zoltán Balog, se ha apresurado a afirmar que 
“este lamentable dato refleja la incultura de 
los jóvenes” (habrá que preguntarle si tiene 
alguna idea de cómo viven los húngaros en 
pleno siglo XXI, porque me da que no). 
http://cronicashungaras.blogspot.com.es - JOZKÓ
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La colectividad húngara respondió al 
llamado anual de la Ciudad de Buenos 
Aires y estuvo presente el 9 de marzo en 
el así llamado Patio de las Colectividades, 
con elección de la Reina Porteña de las 
Colectividades.

En el stand húngaro vimos a José, Ervin y 
Clara Blahó ofreciendo un sabroso pörkölt 
con galuska, Ági Kerekes y Patricia 
Zumpf con sus bellas artesanías, además 
de Ana Mocsáry con su esposo, Horacio 
Beis, vendiendo sus deliciosas masitas de 
miel muy decoradas y exquisitos pogácsa.

Nuestra colectividad presentó como 
princesa a Evelyn Buituron Kalmár, que 
participó en la elección con el Nº 16 y desfiló 
con traje típico y de fiesta.

Magdalena Paál ayudó en la organiza-
ción y armado de los stands. La tormenta no 

opacó el festi-
vo encuentro, a 
pesar de que la 
lluvia produjo 
inconvenientes 
en el escenario 
y dificultó el 
desfile.

Fue elegida 
Reina Porteña 
la representante 
de Italia, acom-
pañada por sus 
princesas de 
Haití y de Mé-
xico, respecti-
vamente.

Eva Szabo, 
Presidenta de 

FEHRA

Las integrantes del grupo de baile 
OLEANDER, como es ya costumbre, pa-
saron juntas sus vacaciones en el mes de 
febrero, en esta oportunidad en Villa Gesell.

El grupo, muy animado, estaba con-
formado por las siguientes integrantes: 
Dóra Miskolczy, Irene Port, Bözsi Botka, 
la que suscribe, Ági Kerekes, Gyöngyi 
Vass, Élida May, Silvia Díaz y Cristina 
Kemény. (ver foto, izq.-der.)

Las nueve compañeras nos alojamos en 
el chalet de dos plantas de la familia Papp, 
a media cuadra de la playa.

Planes hubo a doquier, ¡ya sea de día o de 
noche! Es de destacar la preparación de un 
asado de despedida por parte de Bözsi, así 
como de diversos platos dulces húngaros, 
que fueron exquisitos.

Como el clima nos acompañó durante 
casi la totalidad de los diez días de nuestra 
estada, pudimos pasar mañanas y tardes en 
la playa tomando sol, bañarnos en el mar, 
pasear, ir al centro por el bosque de noche 

con una luna espectacu-
lar, salir a cenar, reco-
ger piñas en el bosque, 
visitar localidades veci-
nas como Cariló y Mar 
de las Pampas - en fin, 
caminar, caminar para 
que nuestras piernas ya 
queden entrenadas para 
las clases de baile que 
empezaremos pronto... 

El ambiente fue siem-
pre muy alegre y armó-
nico. Disfrutamos día 
y noche a pleno, pues 
al ser tan numeroso el 
grupo, a cada idea que 

surgía, ¡siempre había alguien dispuesto a 
acompañar!

Personalmente, ¡guardo un hermoso re-
cuerdo de un verano feliz y divertido!

Gloria Etcheverry

 

                                

NOS ESCRIBEN

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 

EL  RINCÓN  DE  MAUSI     
TORTA TRES LECHES

Ingredientes:
Huevos ................ 4 unidades
Azúcar ....................... 100 gr
Leche evaporada ........ 150 gr
Leche condensada ...... 150 gr
Crema de leche .......... 150 gr
Harina 0000 ................. 80 gr
Fécula de maíz ............. 80 gr
Licor crema de whiskey .. 40 gr

Decoración:
Merengue italiano ........ 50 gr
Frutos rojos .................. 50 gr

Vacaciones de las Oleander

Aun con viento y nubes se disfruta 
de la amplia playa...

Hungría concederá residencia a extranjeros
por inversiones de 250.000 euros

El Parlamento de Hungría aprobó 
recientemente una ley que permite conce-
der permisos de residencia a ciudadanos 
no comunitarios que inviertan al menos 
€ 250.000 (US$ 324.000) en bonos especia-
les del Estado magiar, informa la agencia 
de noticias MTI. La nueva normativa fue 
adoptada gracias a la amplia mayoría - de 
dos tercios - que disfruta en la Cámara el 
gobernante partido conservador naciona-
lista Fidesz.

Antal Rogán, líder del grupo parlamen-
tario de Fidesz, había explicado que varios 
inversores chinos indicaron en el pasado “la 
necesidad de esta legislación”, debido a las 
dificultades al solicitar un visado para resi-
dir en Hungría. De todas formas, la nueva 
legislación determina algunas restricciones 
relacionadas con la seguridad nacional del 
país a la hora de vender los llamados “Bo-
nos de Residencia”.

Según datos oficiales, empresarios chinos 
invirtieron en 2011 unos € 1.900 millones 
(unos US$ 2.400 millones) en Hungría, 
principalmente en sectores como la infor-
mática, electrónica y telecomunicaciones.

España estudia conceder permisos de 
residencia a ciudadanos no comunitarios 
que compren una vivienda por más de 
€160.000, en un intento por impulsar al 
mercado inmobiliario, duramente golpea-
do por la crisis financiera que vive el país 
desde el 2008.

Por otra parte, el Parlamento de Bulgaria 
está revisando una ley - vetada recientemen-
te por el presidente - que permite conceder 
la nacionalidad búlgara a personas que 
invierten más de € 2,5 millones en ese país 
balcánico.
http://www.eluniverso.com/2012/12/11/1/1360/
hungria-concedera-residencia-extranjeros-in-
versiones-250000-euros.html (Agradecimiento 
M. Cseszneky)

“PATIO DE LAS COLECTIVIDADES”

Mis Estimados:
Por este medio quisiera expre-

sarles en mi nombre y el de mi 
familia un profundo agradecimiento por el 
apoyo y cariño recibidos con motivo del 
fallecimiento de mi madre, Esther Guiller-

mina Magyary de Saborida, acaecido en 
Salta el día 12 de marzo pasado.

Quiera Dios que su recuerdo en esta Tierra 
como compañera, madre y docente se vuelva 
luz iluminando caminos de vida.

Liliana Saborida

Preparación:
Comenzar con la preparación 

del bizcochuelo, colocando 
en una batidora 4 huevos y 
espumar con el batidor e ir 
agregando el azúcar cristal de 
a poco en forma de lluvia en 3 
o 4 veces. Tamizar la fécula y 
la harina e incorporarlas a los 
huevos en forma envolvente. 
Volcar en un molde previamen-
te enmantecado y enharinado a 
tres cuartas partes. 

Llevar a un horno a 160ºC 
por 30 a 40 minutos sin abrir la 
puerta del horno.

Colocar en una cacerola la 
leche condensada, la leche 
evaporada y la crema de leche. 

Revolver bien, calentar un poco 
sobre el fuego y saborizar con 
un poco de licor. Enfriar bien 
el bizcochuelo, sin retirarlo del 
molde y pinchar con un palito 
de brochette para que absorba 
mejor las tres leches. Volcar las 
3 leches sobre el bizcochuelo. 
Tomar un cortante, humede-
cerlo con un poco de agua tibia 
y hacer cortes con el mismo. 
Luego cargar una manga con 
un poco de merengue italiano 
y realizar una decoración con 
el merengue arriba de cada 
tortita. Pasar el soplete sobre 
cada decoración de merengue 
italiano. Terminar decorando 
con algunos frutos rojos.

Día húngaro de recordación de los expulsados
germano-húngaros de Hungría

Hungría es el primer estado que implantó 
un día nacional para recordar a los expulsa-
dos de su minoría étnica alemana. Al mismo 
tiempo derogó las leyes de destierro aún 
provenientes de la era comunista. 

Con este gesto, Hungría se ha conver-
tido en el ejemplo para todas aquellas 
naciones miembros de la Comunidad Eu-
ropea del Derecho y los Valores que aún 
hoy, aproximadamente 65 años después de 
la finalización de la 2ª Guerra Mundial, si-
guen incluyendo en su legislación decretos 
válidos para la expulsión.

En efecto, en diciembre de 2012, 333 
delegados del Parlamento húngaro han 
votado a favor de la abolición del decreto 
en cuestión, sin votos en contra. Según la 
nueva ley, quedó declarado el 19 de enero 
de cada año como Día Nacional de Recor-
dación de la Expulsión de los Germano-
húngaros / Suabios del Danubio después 
de la 2ª Guerra Mundial.

Cabe acotar que los germano-húngaros 
conformaban una muy apreciada minoría 
étnica en el país, cuyos orígenes se remon-
taban a épocas históricas, más precisamente 
a los albores del siglo XVII, cuando grandes 
contingentes eligieron a Hungría para afin-
carse y, con su valioso aporte, enriquecerla, 
según los preceptos del primer rey húngaro, 
San Esteban, del año 1027.

El 19 de enero del año 1946 fue el día 
en el cual se realizó el primer transporte 
forzoso de los germano-húngaros depor-
tados del país.

Por este motivo, el presidente del Bundes-
tag alemán, Prof. Dr. Norbert Lammert, 
en compañía de una nutrida delegación 
alemana oficial, recibió en el recinto del 
Parlamento húngaro el 11 de marzo pasado 
en un acto solemne y festivo la copia de la 
votada resolución. 
www.bund-der-vertriebenen-hessen.de  
www.sudetendeutsche-in-hessen.de  

(Trad. orig. alemán SKH)

Hernán Iglesias Illa (*):
Elección en la gran lotería de la vida

Si pudieras elegir 2 de estas 3 cualida-
des innatas - belleza física, familia rica o 
coeficiente intelectual de 150 -, ¿cuáles 
elegirías? Las 3 son igual de arbitrarias, 
porque no hiciste nada para merecerlas (las 
recibiste gratis de generaciones anteriores), 
pero son importantes. 

En la gran lotería de la vida, a veces te 
toca una cara considerada hermosa; a veces 
te toca nacer en una familia con mucha 
plata que te permite hacer lo que quieras; y, 
a veces, la lotería genética te da esa excep-
cional capacidad de abstracción conocida 
como inteligencia. Algunos afortunados 
nacen con dos de estas condiciones. Unos 
pocos elegidos, con las tres.

Pero supongamos que se pueden elegir, 
¿cuáles elegirías? Hice esta pregunta hace 
un par de semanas, pensando que las res-
puestas iban a ser parecidas, pero al final 
hubo de todo. La única aclaración fue 
que, en la categoría no seleccionada, uno 
quedaba en el promedio de la población: 
no era ni lindo ni feo, ni rico ni pobre, ni 
brillante ni burro.

Yo, que tengo talante clasemediero y vivo 
de exprimir el jugo de mi coeficiente inte-
lectual, habría elegido las opciones “uno” 
y “tres” de mi encuesta: belleza física y 
superinteligencia, porque me vendrían muy 

bien. Las personas parecidas a mí elegían 
lo mismo (1 y 3).

Empezaron a llegar respuestas distintas. 
Muchas respuestas sugerían que la belleza 
física puede comprarse con dinero. Otras, 
que sólo el dinero era necesario: la fortuna 
personal te transforma, insistían muchos, 
en hermoso e inteligente. Por lo menos a 
los ojos de los demás.

Pronto empieza a ser interesante la suge-
rencia de incluir una 4ª categoría: “estabili-
dad emocional”. Sin estabilidad emocional, 
es casi imposible disfrutar y aprovechar las 
otras tres.

La parábola de los talentos nos ayuda. 
“Con más poder [en este caso, con más 
beneficios innatos] vienen más responsa-
bilidades”. Según este razonamiento, el 
que tiene más suerte tiene entonces que 
esforzarse más. Admito que es moralmente 
dudoso decirle a alguien cómo debe vivir 
su vida. Por eso esto no es una regla, sino 
un consejo. La vida es más una maratón 
que un sprint. Lo meritorio no es ser lin-
do, tener plata y ser inteligente a los 15. 
Lo meritorio es ser lindo, tener plata y ser 
inteligente a los 65.
http://www.lanacion.com.ar/1523143-poder-de-
eleccion-en-la-gran-loteria-de-la-vida 
(*) versión abreviada. SKH
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

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

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

susanabenedek@gmail.com
Dora Miskolczy: 

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

PLAYLAND PARK
Centro de entretenimiento

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

2013. ÁPRILIS ESEMÉNYNAPTÁR CALENDARIO ABRIL 2013
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Restaurante CLUB HUNGÁRIA
Pasaje Juncal 4250, Olivos
Concesionario R. Omar Giménez
Abierto todas las noches, excepto lunes. 
Sábados y domingos almuerzo y cena. 
Reservas     4799-8437

Para suscripciones y publicidades infórmese en ▼

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

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

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

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

Argentínai Magyar Segélyegylet
SZENT ISTVÁN OTTHON
Pacífico Rodríguez 6252, Chilavert 

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

honfitársait.  Magyaroknak mindig tartunk fenn helyet!

CIERRE DE 
NUESTRA EDICIÓN 

DE MAYO 

10 de abril de 2013
Tel.Fax: (54-11) 4711-1242                
amh.argentina@gmail.com

Embajada  de 
Hungría

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

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

Embajador
Dr. Pál Varga Koritár

Consejero : Gyula Barcsi
Secretaría argentina:

embajada@embhungria.com.ar
Cónsul : 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)

A „MINDSZENTYNUM KULTÚRHÁZ” állandó naptára:
 Magyar nyelv tanfolyam 2013. márciustól: hétfőn 20 – 21 óráig.

Tagdíjak és adományok befizetése: Cuota anual: activo: 120$; jubilado 60$. 
HSBC Bank Argentina S.A. CBU: 1500 0459 0000 7332 4086 50:- ASO-
CIACIÓN DE LOS HÚNGAROS CATÓLICOS EN LA ARGENTINA - 
CUIT 30-61886467-3 . Avisar pago con nº de boleta x Tel. 4864-7570 o a

info@mindszentynum.org 

A Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet:
A megtartott nagypénteki Istentisztelet után újból 

szokásosan minden 3. vasárnap lesz magyar Istentisztelet 
10.30 órakor. Nt. Demes András.

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

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

 estebanzombory@gmail.com
Reuniones de la Comisión Directiva: 

Los 1os. y 3os. miércoles 21 a 22.30 hs.
Secretaría: Elisabeth Bernáth (Pintyő)     4711-0144

 hungariabuenosaires@gmail.com
Martes a viernes 18 a 21 hs. Sábados 15 a 20 hs.

www.arshungarica.com
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

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

Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones 

Viajes Personales
Turismo Joven HRG Argentina

SUSANA  SEBESSwww.furlong-fox.com.ar

www.hrgworldwide.com

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

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES, 
HERRAMIENTAS DE CORTE 

Y DISPOSITIVOS

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

E-mail: contacto@turul.com.ar

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

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

A Magyar Református Egyház fölszólítja híveit, hogy 
kövessék a fenti Eseménynaptárban az Istentiszteleti rendet.

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

APRENDA HÚNGARO 
con DIÁLOGOS FÁCILES 

grabados
"DIÁLOGOS  
HÚNGAROS 

COTIDIANOS"
Dora Miskolczy 
15-4569-2050

Busco socio/a para 
comprar en común fondo de 
comercio e instalación nego-
cio zona Palermo/Belgrano.

Adalberto 
15-5323-1896       15-5931-3779

Szeretnéd csiszolni a 
magyar  nyelvtudásodat?

Szeretnél  játszani a 
magyar nyelvvel?

Gyere el április 20-án,
 szombaton 13.15-kor, 

ZIK után, a 
Szent László Iskolába 

(Moreno 1666 - Olivos) 
az 1. Nyelvcsiszolóra!

Egy órán keresztül, Bene-
dekné Marika vezetésével 
játszva tanulunk helyesírást, 
fogalmazást, szókincset...
(nincsen felső se alsó korhatár!)

Április 6, szombat: Figyelem! 
LOCSOLÁS!
Április 6, szombat, 16 óra: 
Irodalmi Kör havi előadása, spa-
nyolul (felelős a Szent László Is-
kola Oktatási Irányadó Kabinetje). 
Szent László Iskola
Április 11, csütörtök, 19 óra: 
Magyar kultúrciklus spanyol nyel-
ven. Előad Dr. Varga Koritár Pál 
nagykövet. Vacsora. Mindszenty-
num (l. SP.2.o.)
Április 19-21: II. LAMOSZSZ 
Közgyűlés. São Paulo
Április 20, szombat, 13 óra: ZIK 1. 
Nyelvcsiszoló óra. Sz. László Iskola
Április 20, szombat, 17.30 óra: 
Hegyitúra beszámoló és lcspk. 
átadás. Hungária
Április 21, vasárnap, 10.30 óra:
Magyar Istentisztelet. Nt. Demes 
András. Evangélikus Egyház
Április 27-28: VEKI kirándulás

Április 28, vasárnap, 18 óra: 
Hungária tisztújító közgyűlés
Április 29, hétfő, 19.30 óra: 
AMISZ választmányi és közgyű-
lés. Mindszentynum

MÁJUS
Május 1, szerda, 12.30 óra: Asa-
do. Hungária
Május 4-5: Rajkirándulás
Május 5, vasárnap, 12 óra: 
Mindszenty emlékmise és Domon-
kos páterről megemlékezés. Ebéd 
és közgyűlés. Mindszentynum
Május 9, csütörtök, 19.30: Ars 
Hungarica előadása. Recoleta
Május 11, szombat, 16 óra: 
„Konyhaművészet és -kultúra” 
Pejkó Oszkár, mérnök, spanyol 
nyelven. Szent László Iskola
Május 11, szombat, 18 óra: Cor-
rientes-i cs.tábor beszámolója. 
Hungária

Sábado 6: Scouts: Actividades 
tradicionales de Pascuas
Sábado 6, 16 hs.: Conferencia 
“La construcción de la autoridad 
en el marco de las instituciones”, 
a cargo de Lic. Paula Benítez y 
Lic. Gabriela Soledad Canelo del 
Gabinete de Orientación Educati-
va del Colegio San Ladislao. En 
castellano. Colegio San Ladislao
Jueves 11, 19 hs.: Ciclo difusión 
cultural húngara en castellano: D. 
Pál Varga Koritár, embajador de 
Hungría: “Hungría 2013. Realidad 
política, económica y social.” Cena. 
Mindszentynum (ver SP pág.2)
19 al 21 de abril: II. Asamblea 
General de LAMOSZSZ, en San 
Pablo, Brasil
Sábado 20, 13 hs.: 1ª clase de 
ejercitación del húngaro. Colegio 
San Ladislao
Sábado 20, 17.30 hs.: Audiovi-
sual campamento guías húngaras 
y pase de jefatura. Hungária
Domingo 21, 10.30 hs.: Culto en 
húngaro. Iglesia Luterana

27 y 28 de abril: Excursión diri-
gentes scout
Domingo 28, 18 hs.: Asamblea 
General, con renovación de auto-
ridades. Hungária
Lunes 29, 19.30 hs.: Reunión 
de Consejo y Asamblea General 
FEHRA. Mindszentynum

MAYO
Miércoles 1°, 12.30 hs.: Tradicio-
nal asado 1° de Mayo. Hungária
4 y 5 de mayo: Excursión scout
Domingo 5, 12 hs.: Misa conme-
morativa del Cardenal Mindszenty 
y recordación del P. Ladislao 
Domonkos. Almuerzo. Asamblea 
General. Mindszentynum
Jueves 9, 19.30 hs.: Función 
presentada por Ars Hungarica. 
Recoleta
Sábado 11, 16 hs.: Círculo Li-
terario: “Cocina: arte-cultura”. 
Ing. Oscar Pejkó, en castellano. 
Colegio San Ladislao
Sábado 11, 18 hs.: Audiovisual 
campamento de Corrientes. Hun-
gária

„Akárki is felügyeli a pénz mennyiségét országunkban, 
az a teljes ipar és kereskedelem korlátlan ura. És amikor 
rájössz, hogy néhány hatalmas ember a csúcson az egész 
rendszert milyen könnyen irányítja, már nem is kell neked 
elmagyarázni, hogy honnan erednek az infláció és gazdasági 
válságok periódusai.”

James A. Garfield, az Egyesült Államok meggyilkolt elnöke
(1831-1881)
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