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PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA
CON SECCIÓN EN CASTELLANO

A frissességet árasztó dél-amerikai ciklon elérte Európa közepét, a Vatikánt, és
elűzte a fekete füstöt a kémény tetejéről.
Vele érkezett a szegények püspöke, akit
első pillantásra embermilliók szerettek
meg a földkerekségen. Az „erkélyjelenetben” az emberek szívét magához emelte,
az övét pedig, ezáltal felemelte az Úrhoz.
*
Nézzük, mi minden kínálkozik a múltból.
A magát büszkén „magyar királyi vér
leszármazottjának” tekintő Katolikus
Izabella királynő kérésére Kolumbusz
hajóin pálos szerzetesek is útnak indulnak „India” felé, azzal a feladattal, hogy
tartsák a bátor hajósokban a lelket és
majdan terjesszék a keresztény hitet a
távoli földrészen.
A magyar pálosok így jutottak el
Amerikába. A „fehérbarátok” az Újvilág,
Amerika felfedezésének meghatározó
szereplői voltak.
Pedro de Mendoza konkvisztádor 14
hajóval ment Dél-Amerikába s mindegyik hajóján egy-egy magyar pálost vitt
magával. Azonban a vad indián törzsek
lemészárolták őket is. A spanyol udvar
annyira ragaszkodott a pálosokhoz, hogy
eme kísérlet után ismét újabbakat küldött
a térítő munka folytatására.
„A magyar Pálos rend szerzetesei voltak
Amerika első hithirdetői”. [Bakk István
közlése nyomán]. A pálos rendi szerzetesek a legelső magyarok, akik kimutathatóan Argentína földjére léptek. Argentínában
és Paraguayban kolostorokat is alapítottak, amelyek más szerzetek birtokában
még ma is megvannak. Ezekben értékes
levéltári anyag található a Dél-Amerikába
került pálosok történetéről.
1515-ben Díaz de Solís három vitorlás
hajóján is pálosok voltak. Buenos Aires
első parcellázási térképén találkozunk
Mathe Istvány nevével. Nem sokkal
később V. Károly kancellárja, a magyar
Maximilianus Transylvanus volt az első,
aki a világnak beszámolt Magellán útjáról,
ami a magyaroknak nemcsak Ibériával
való kapcsolatára utal, hanem a csillagászati tudásáról is számot ad.
Valószínűleg Portugálián keresztül,
Argentínában szállt partra tizenhat magyar
szerzetes, ahonnan eljutottak Bolíviába és
Peruba is. A Vatikán levéltárában három
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olyan pápai bulla szerepel, amelyek szerint a szerzetesek a földrész felmérésében
is részt vettek.
Amikor Spanyolország és Portugália
szembefordult egymással, VI. Sándor
kéri fel a pálosokat, hogy csillagászati
eszközökkel húzzák meg a határvonalat
a két veszekedő hatalom között. Így jött
létre 1494-ben a tordeszillaszi egyezmény,
amely Kolumbusz felfedezése után a kelet
felé nyomuló portugálok és a nyugatra
tartó spanyolok között egyezséget teremtett. A Zöldfoki-szigetektől nyugatra 371
mérföldnyire jelölték ki a határvonalat.
*
A pálos atyák a szenvedéstörténet
megismertetésével szeretnék beavatni a
bennszülötteket a nagy titokba, elmesélve
Jézus Krisztus halálát és feltámadását.
[Pálos rendi közlés]. Európából érkezvén
tehát ők vetették el a krisztusi kereszténység magjait, amelyek szépen kisarjadtak a
távoli földrészen.
És itt nőtt fel és lett a szegények püspöke Bergoglio, majd jött Európába
téríteni s lett a Ferenc nevet felvevő
pápa. Küldetése van Európa felé, ahol az
egyház erkölcsi természetére már kevésbé jellemző a Krisztusi példákat követő
viselkedés, ennél fogva hanyatlásnak is
indult. A hívek egyre nagyobb számban
letérnek a kereszténység útjáról, amelynek
kövezetét az európai alkotmány a keresztény gyökerek megtagadásával már fel is
szedte, egyre erőteljesebben utat engedve
az istentelen viselkedés több formájának,
mint a magzatelhajtás, a családellenesség,
az egyneműek házassága és abban idegen
gyermekek örökbefogadása is.
A most bekövetkezett fordulat igencsak
indokoltnak és időszerűnek tűnik: Bergoglio szentatya még jó időben érkezett
a trónra. Most a szegények barátja emelkedett felül egy olyan ellenséges környezetben, ahol a gazdagok barátai az urak.
Amit a régi pálosok és jezsuiták innen
vittek a tengeren túlra, az most jön vissza
onnan, éppen akkor, amikor még remén�nyel várjuk a keresztény Újvilág feltámadását, egyik oldalon a világi népesség körében, másik oldalon ugyanezt a katolikus
egyházon belül, a Jézus-követő útnak, az
Újszövetség lelkiségének megélésében. ■
(*) Szikla Nemzeti Kör. Megjelent a Világ Magyarságában. Az írást kivonatosan közöljük.

Újabb tragédia Argentínában
Április 1-jén már közeledett a vihar.
Esővel indult 2-án hajnalban, de nem
állt el, aztán már „dézsából öntötték”:
hihetetlen mennyiségű csapadék lepte
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Mindszenty József bíboros,
Magyarország utolsó hercegprímása

Tanít a történelem:
Miklauzič István (Budapest) (*):

Erényes pápa az erszényes Európában

tal

- az egyetemes magyarság egyik legnagyobb, XX. századi alakja (Csehimindszent, 1892. március 29. - Bécs, 1975. május 6.)

Mindszenty József utolsó életútján végigutazta a világon szétszórt egyes magyar közösségeket.
Halála előtt utolsónak Venezuelát

érintette, 1975-ben. Sok városban
emeltek tiszteletére szobrot, így
Clevelandben is (l. fotók). Emlékezzünk rá kegyelettel!

Mindszenty tér,
Cleveland
(a háttérben 1956-os emlékmű)

Böjte Csaba testvér OFM üzen:
Kedves Támogatóink!
A gyerekeink iránti
jóságukért köszönetképpen, szeretném
megosztani Önökkel
az egyik nagyon szép nagycsütörtöki
élményemet.
Aki gyerekekkel foglalkozik, az tudja,
hogy mindenik évnek megvan a maga
keresztje. Van olyan tanév, amikorra a
himlő, máskor az influenza környékezi
meg a nagycsaládot, és biza' akkor „megy
a gyűrű vándorútra, egyik kézből a másikba”, és nehéz megfékezni a járványt.
Persze nemcsak fertőző betegségek
indulhatnak el a gyermekek világában,
hanem különféle divatok, hóbortok is,
amelyeket a felnőtteknek nagyon nehéz
megérteni, befolyásolni. Volt egy év,
amikor a fiaink folyton bosszantották a
tanárokat, az osztályok szinte versenyeztek, hogy ki tud csínytevésben rálicitálni a
másikra. Nekik nagyon jó bulinak tűnt, de
egy-egy tanár a felmondását fontolgatta.
Mi mást tehettem volna, újból és újból
összeszedtem az intézet belső udvarára a
gyerekeket, hol szép szóval, máskor meg
minden pedagógiai haragomat csatasorba
állítva próbáltam a fiaimat nevelgetni,
a kedvesség és a jóság útjára terelgetni.
Tavasz felé már az egész pedagógiai eszköztárunk romokban hevert. Magamba
roskadva behívtam az intézet vezetőjét,
és megbeszéltük, hogy ha már nincs
eredménye annak, hogy a gyerekek fejét
mosogatjuk, próbáljuk meg a lábukat
megmosni.

el a fővárost és környéket, valamint
Buenos Aires tartományának fővárosát, La Platát is. Árvíz gyanánt
néhány óra alatt 58 halottat követelt.
Lapzártáig a tragikus kihatásoknak
még messze nem volt vége. (l.7.oldal)

←

Leonid Afremov
(Fehéroroszország, 1952), olaj spatulával

A nagycsütörtöki szentmisén a legcsintalanabb gyerekeket kiültettük az első
padba, és az evangélium után prédikáció
helyett letérdeltem szerre mindenik fékezhetetlen kiscsikó elé, és szelíden, ahogyan
Mesterünktől tanultam, megmostam,
megtörölgettem a lábát. Nem mondtam
semmit, csak céltudatosan végeztem a
dolgomat, a kántor közben szép nagyböjti
zsoltárt énekelt. - A hívek döbbent csendben nézték.
A szertartást elsősorban a gyerekeknek
szántam pedagógiai célzattal, de igazából
engem is végtelenül megindított. Ott és
akkor döbbentem rá, hogy Péter lábát
mosva az én lábamat is megmosta a
Mester. Bár Júdás zsebében ott zörgött a
harminc ezüstpénz, Jézus mégis lehajolt,
és az áruló lábát is megmosta. Aztán belém nyilallt a felismerés: Jézus nemcsak
megmosta a tanítványai lábát, hanem
utána meg is halt értük a kereszten!
Vajon én meg tudnék halni ezekért a
rosszcsont gyerekekért? A szertartást
befejezve felálltam, és csendesen néztem
őket, míg az orgona utolsó akkordjai is
elhaltak. Néztem a fiaimat, és annyira
szépnek láttam őket, mint még soha! Az
oltár előtt sokáig némán térdeltünk. A végén, a sekrestyében minden tanítványom
odajött, hozzám bújtak, megöleltek csendesen. Néma percek után az egyik, talán
a legcsintalanabb megszólalt: „Csaba
testvér, én többet nem leszek rossz!” Én
sem, én sem, visszhangozták a többiek a
mélyről jövő jó elhatározást.
*
Évek teltek el, ma már felnőtt emberek, elsodorta őket a múló idő, de én úgy
gondolom, hogy legtöbbjüknek sikerült
megtartani a tiszta szívből felfakadt őszinte fogadalmat. Egy biztos, ha találkozunk,
ugyanazzal a szeretettel tudjuk átölelni
egymást. A gyerekek előtt térdelve örökre
megértettem, hogy szeretetre csak végtelen alázattal és nagy-nagy szeretettel lehet
tanítani az embereket. ■

2. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

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.

Tisztelt Szerkesztőség, Drága
Honfitársaink!
Közös örömünk Bergoglio
szentatya trónralépése. Ezzel
kapcsolatban éreztem itthon
mindazon ismeretek közlésének
hiányát, amelyeket el kellett
volna mondani nagy nyilvánosság előtt, itthon és külföldön
egyaránt, mert a magyar és az
egyetemes üdvtörténet részei.
(l. cikk 1.o.) Időközben meglepő
örömmel hallgattuk a Magyar
Rádió Vasárnapi Újságjában a
Fóthy István elnök úrral felvett
beszélgetést. Nagyon megfogott
mindnyájunkat. Áldja Isten Önöket Argentínában.
Nemzettestvéri üdvözlettel
Miklauzič István, Budapest
-----Kedves Zsuzsó!
Köszönöm Ladányi Domonkosról írt megemlékezésem
közlését azzal együtt, hogy a jó
szerkesztőket jellemző éberséggel elhunytának évfordulójára
időzítetted és kedves, meleg
soraiddal is mellé álltál.
Köszönöm az AMH szép kártyán küldött karácsonyi jókívánságait. Ritka öröm, mert ennek
kultúrája is már a múltból int
vissza! Viszonzásul jó évet és
hosszú életet kívánok szeretett
hírlapunknak, neked és minden
munkatársadnak további kedvet,
kitartást.
Munkátok fontos, jó és szép.
Ezen felül csodálatra méltó ennek a hatásait fel sem mérhető
magyar újságnak az életben tartása. Sok köszönetet és támogatást
érdemel!
Melléklem az évi elő és felülfizetés igazolását.
Szeretettel,
Mészáros Lászlóné
-----Kedves Szerkesztőség és „Kivitelezőség”!
Köszönjük szépen a szép, érdekes és nívós gondolatokat a
rendszeres és várva-várt havi
folyóiratban!
Sok, sok szeretettel
Mihályfiék, Zsuzsi
(Temperley)
-----Kedves Zsuzsó és Trixi!
Legyen időtök bokros teendőitek között néha egy kis pihenésre is! Fáradozásaitok jutalma
viszont most is a remek újság,
ami a világ minden tájára viszi
a híreket, és túl a távolságon
összeköt mindnyájunkat! Isten
áldja meg munkátokat!
Szeretettel:
Becske Gábor és Emőke,
Santa Fe
------

Budapest, Március 15

Kedves Zsuzsó!
Most, hogy a Magyar Segélyegylet alapításának 10. évtizedébe lépünk (1922-2013) elgondolkoztató az a felirat, amelyet
belépéskor a Szent István Otthon
márványtábláján olvashatunk:
Segíts, hogy segíthessünk!
Hány magyar, ill. magyar származású él Buenos Aires környékén? És ezekből hány 40-60 éves
fiatal vagy nyugdíjas, életképes,
áldozatkész, egészséges testvérünk, akiknek méghozzá van
kedve díjmentesen másokon is
segíteni? Heti pár órát „mindenes ezermesterként” esztergályos, villanyszerelő, festő vagy
kertészmunkára? Ideje lenne a
már 87. életévét taposó Béres
Gyurka munkáját lassan-lassan megkönnyíteni, átvenni!
Női kezek akadnak bővebben,
főznek, takarítanak, vidámítják
idősebbjeinket, de férfimunkát
nem tudnak vállalni.
Pedig van ám munka! Bőségesen és állandóan. Csak jelentkezőkre vár a vezetőség, az összes
bennlakó időssel együtt! A táblán
lévő „Segíts, hogy segíthessünk”
mindnyájunk lelkére kötelességet nyom. Ám talán legjobban
éppen a 40-60 éves fiataljainkra,
akiknek szülei, nagyszülei annyit
áldoztak Otthonunk fenntartására. Rajtuk a sor, hogy nemcsak
néha-néha, alkalmi szerepléssel
örvendeztessük a bentlakókat,
hanem valóságos anyagi, ill.
munkavállalással örökítsük nevünket.
Lindqvistné Demkó-Belánszky Andrea Hapci
-----Kedves Zsuzsó!
Április elején vagyunk, és sajnos még mindig elég szélsőséges
az időjárás, nehezen akar megérkezni a tavasz. Szerencsére ez a
hétvége azért nem olyan durva,
mint a 2 héttel előtti szörnyű
hóviharos. Akkor sokan rekedtek az autóutakon, nem győzték
takarítani, mert 2-3 perc alatt
visszafújta a szél. Ráadásul 2
baleset miatt nem tudták megközelíteni az ott rekedt autókat,
így csak kézi erővel (több mint
10 ezer ember!) lehetett a hófalakat eltakarítani, ami helyenként
2-3 méteres is volt, a szél meg
100-120 km-es. Szerencsére
senki sem fagyott meg az utakon,
mindenkit sikerült - megfeszített
munkával - kimenteni. Ilyen idő
hosszú évtizedek óta nem volt,
és remélem soha többé nem is
lesz. Küldjetek nekünk egy kis
meleget! Ölellek
Tengerdy Emília, Budapest

Fotó Tóth Flor ösztöndíjasunk

Tisztelt Honfitársaim!
Köszöntöm Önöket a magyar szabadság ünnepén. Ez az a nap, amikor az
egész világ hallja a magyar szabadság
hangját. Ez a hang azt mondja, hogy
a szabadság azoké, akik elég bátrak,
hogy kivívják. Mi, magyarok kivívtuk. Sokat küzdött
a magyarság az elmúlt évszázadokban, hogy ez ma
így lehessen.
Az elmúlt években elindítottuk nemzetünket a határokon átívelő egyesítés útján. Így leszünk többen,
így leszünk erősebbek. Ezt az erőt éppoly bátran
és elszántan, éppoly okosan és leleményesen kell
használnunk, ahogy eleink tették. A nemzet újraegyesítésének értelme éppen az, hogy mindenki, aki
magyarnak vallja magát, részt vehessen a magyar
nemzet és Magyarország építésében. A határon túl
élők részt vehetnek Magyarország erősítésében, az
erős anyaország pedig többet tud tenni értük ott,
ahol élnek.
Régen voltunk ilyen közel ahhoz, hogy a magyarság
céljait megvalósítsuk, a magyar szabadságot kiteljesítsük határokon belül és kívül. Régen voltunk
ilyen egységesek. Használjuk ki a lehetőséget, amit
közösen teremtettünk. Legyünk méltó utódai a 48as magyar hősöknek.
Ehhez kívánok a magyar szabadság ünnepén minden magyarnak erőt,
hitet és bátorságot!
Budapest,
2013. március 15.

Barcsi Gyula, 1. oszt. tanácsos ünnepi beszéde:
Kedves Magyar Honfitársaim,
Kedves Argentin Barátaim!

Ismét együtt lehetünk,
hogy megemlékezzünk
történelmünk egyik legfontosabb eseményéről, az
1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.
Külön megemlíthetjük,
hogy ez évben kerek évfordulót, a forradalom
kitörésének 165. évfordulóját ünnepelhetjük.
Számomra ezért külön
öröm, hogy éppen most állhatok Önök elé és szívből
jövően elmondhatom rövid
beszédemet.
Elegendő, ha röviden méltatom az évforduló jelentőségét, mert az elmúlt
években Nagykövet úr már
nem egyszer mélyrehatóan
és a forradalomhoz illő
érzelmekkel szólt 1848
máig tartó történelmi példájáról és napjainkban
is aktuális tanulságairól.
Saját szavaim jelentőségét
pedig fölülmúlja a magyar
miniszterelnök Önöknek
küldött üzenete, amelyet
megtiszteltetésként tekintve, pár percen belül fel
fogok olvasni. (l. fentebb)
Honfitársaim! A szabadság valamennyi nép legféltettebb eszménye. Ez így
van a magyar nép esetében
is, amely „megbűnhődte
már a múltat, s jövendőt”.
Ha az államalapításig megyünk vissza, gondoljuk
meg, hányszor kellett a
magyar államnak megvédenie függetlenségét és a
magyar nép szabadságát.
Gondoljunk a tatárjárásra,
a török hódoltságra, a Rákóczi-szabadságharcra, a
Habsburg uralomra.
Ezek között a szabadságküzdelmek között kiemelkedik a népek tavaszán,
1848. március 15-én kitört
pesti forradalom a márciusi ifjak vezetésével.
Tudatában kell lennünk
ugyanakkor, hogy a hős
fiatalok forradalma valójában már egy korábban
kezdődött nemzeti összefogást testesített meg, mert a
reformkor idején a társada-

lom különböző képviselői
már sürgették Magyarország polgári átalakulását
és modernizálását. Többek között Széchenyiről,
Kossuthról, Táncsicsról
beszélhetünk, akik a Petőfi és tettre kész fiatal
harcostársai által kivívott
forradalmi győzelem és a
magyar függetlenség előre
vitelében a legjobb tudásuk
szerint közreműködtek.
1848 méltó folytatásának
tekintjük - sok időt átugorva - az 1956-os forradalmat és szabadságharcot
is, ami páratlanul hasonló
szituációban elevenedett
meg. A forradalmárok
itt is történelmi-politikai
átalakulást tűztek zászlajukra: a kommunista
rendszer felszámolását és
demokratikus jogállam
létrehozását, illetve ugyancsak idegen elnyomó, a
Szovjetunió igáját akarták
lerázni. Ennek egyenes
folytatása, hogy 1848 szellemét érezzük az 1989-ben
kezdődött rendszerváltásban és napjainkban is,
amikor erős nemzeti ös�szefogással demokráciánk
és alkotmányos rendünk
megerősítésén dolgozunk.
A történelem tanulsága,
hogy a szabadság nem
egyszeri vívmány. A szabadság olyan eszme, olyan
érték, amiért minden körülmények között, minden
korszakban meg kell küzdeni. Háború közepette és
sokszor a béke állapotában
is. Magyarország számára
fájó tapasztalat, hogy értelmetlen és sikertelen háborúk tördelték fel területi
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Március 15-i megemlékezés
a Hungáriában

A Hungária vezetősége Magyarország nagykövetségével karöltve méltó ünnepélyt rendezett az 184849-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére,
ügyesen és ugyanakkor mélyrehatóan összeállított,
rövid és igen nívós programmal.
Zombory István, a Hungária elnöke köszöntötte a
szép számban megjelenteket és pár szóban örömmel
említette meg az utóbbi napok világhírű eseményét,
Francisco pápa megválasztását.
A Zrínyi Körből 14 másod- és harmadgenerációs
ifjú olvasott fel Petőfitől hazafias verseket, amelyek

vezérfonala a szabadság és a nemzet emelkedése
volt, kezdve a „Magyar vagyok”-al. Grabner Pisti
szavalta el a „Nemzeti Dal”-t. Az elhangzott versek
a következő gondolatokat inspirálták: A nagy költők
nem váratlanul szólalnak meg, nem derült égből,
mint az isteni kinyilatkoztatások. A népek életében
messze visszamenőleg meg lehet állapítani, mikor
estek vajúdásba, hogy megszüljék a rendkívüli fiút. A
nemzet, a nagycsalád előre készülődik az eseményre. Ilyen izgalomban élt a nemzeti újjászületés hajnalán is Magyarország. Az izgalom, a láz oka, mint
mindig, most is az: meg tud-e újulni ez az ország? A
népek újkori nagy versenyében megállja-e a helyét?
Barcsi Gyula, a nagykövetség I. osztályú tanácsosa vette át a szót (a díszbeszédet l. mellékelve). Szép
vezérgondolatai gondolkodóba ejtették a hallgatóit és
egyenesen rávezették Orbán Viktor Magyarország
miniszterelnöke mondandójára, amelyet a határon
kívüli magyarsághoz intézett (l. eredeti levél).
Barcsi Gyula bízva abban, hogy továbbá is gyarapszunk új magyar állampolgárokkal, optimizmussal
fejezte be beszédét.
Az est művészi gyöngyét pedig a zenei élvezet
biztosította. Ezt a még Magyarországon tartózkodó Leidemann Sylvia hozta össze, mégpedig egy
egészen kiváló vonósnégyes előadásával. Az Ars
Hungarica által rendezett hangversenyekre járók már
ismerték Oleg Pishénint, a Teatro Colón zenekarának
koncertmesterét, együtt feleségével, a szintén orosz
Natasha Shishmónina helyettes koncertmesterrel. Ez
alkalommal hozzájuk csatlakozott a lett Kristine Bara
(brácsa) és az argentin Carlos Nozzi (cselló), mindketten a Filarmónica zenekarban hangszerük szólistái.
Bartók és Kodály darabokat adtak elő, kifogástalanul.

Szokáshoz híven, a műsor az argentin himnusszal
kezdődött és - fohászként - a magyar himnusszal
végződött.
A Magyar nagykövetség borral és apró harapnivalóval vendégelte meg a jelenlevőket, majd a Hungária
vendéglőjében díszes társasvacsora volt előkészítve,
amelyre a publikum nagy része ottmaradt.
Balthazár Mártha (HKZS)

függetlenségünket, vették
el vagy csorbították sok
honfitársunk szabadságát.
Jelenleg olyan korszakban élünk, amikor szabad választásunk alapján,
a NATO tagjaként már
nemcsak hazánk biztonsága, hanem a demokrácia
nemzetközi védelmezése
ügyéért is tenni tudunk.
Az Európai Unió tagjaként pedig visszatértünk
abba a kultúrközegbe,
ahová mindig is tartoztunk. Európaiak vagyunk!
Szabad elhatározásainkat
azonban ilyen összefüggésben is érvényre kell
juttatnunk. Hiszen ahhoz,

hogy egyesüljünk, először
saját identitásunkat kell
megteremtenünk.
(Orbán miniszterelnök
levelének felolvasása.
Szerk.)
Miniszterelnökünk üzenete után talán már nem
illene szólnom, de idevágóan hadd idézzem a Kossuth nótát, miszerint azt
üzente, elfogyott a regimentje. Az Önök nevében
is szeretnék visszaüzenni, hogy szó sincs róla:
a regiment most egyre
gyarapszik újabb magyar
állampolgárokkal.
Köszönöm figyelmüket!

2013. Május

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Dr. Diószegi György Antal (*):

Magyar szívű görögök Argentínában

Fontos közkinccsé tenni a XVII-XIX.
századi magyarországi görög közösség
értékteremtő jelenlétét, amelyet magyar
hazánk érdekében kifejtettek 1658-1944
között. E kutatásom során két olyan
személyiség életútját is feltártam, akik
magyar szívvel élték az alkotó életüket, és
mindkettőjük életútja 1945 után Argentínában zajlott, és ott is hunytak el.
Dadányi György (Temesvár - Munro,
Argentína) és ifjabb Lyka István (Buenos Aires) elődeik, rokonaik fontos
szerepet töltöttek be a pesti görög
egyházban.
A Dadányi-család magyar hazaszeretetét jól mutatja, hogy Dadányi Pál
(1815-1882) honvéd huszárszázadosként
harcolt az 1848-49. évi dicsőséges magyar
szabadságharcban. Dadányi Konstantin
(1783-1854) fia, Dadányi Pál 1848-ban
szolgabíró volt Torontál vármegyében.
1848 nyarától nemzetőr, majd decembertől már főhadnagy lett a 14. Lehel
huszárezredben. 1849-től Kiss Ernő altábornagy segédtisztje volt. 1849 áprilisától
alszázados, majd júniustól főszázados lett
a 18. Attila huszárezred állományában.
Trianon után is megmutatkozott a
Dadányi-család magyarszívűsége: Dadányi György (Temesvár, 1893. február
28. - 1969. június 10., Munro, Argentína)
regényíró jelentős közéleti és publicisztikai tevékenységet fejtett ki. A Temesvári
Hírlap és a Déli Hírlap hasábjain ifjúsági
kérdésekkel foglalkozott; a segítségével
épült föl a temesvári Magyar Ház. Az
Országos Magyar Párt bánsági titkára volt
Dadányi György, valamint a temesvári
magyar cserkészcsapat parancsnokaként
tevékenykedett az 1930-as években. A
Magyar Országos Tudósító (1939. december 14. 2. o.) hírt adott arról, hogy
a magyar irodalmi élet cselekvő és közkedvelt tagja volt: „Bánsági irodalmi est
Budapesten. A Magyar Nemzeti Szövetség
női osztálya nagyszabású bánsági irodalmi-estet rendezett, amelyen … Dadányi
György „Csordás voltam Paraguayban”
című most megjelent regényéből olvasott
fel részleteket”.
*
A Lyka-család kimagasló szerepét több
emlék is őrzi a Petőfi téri görög templomban. Idősebb Lyka István (1862-1922)
földbirtokos hazafiságát tanúsítja, hogy

a III. osztályú vaskoronarend lovagja, a
vörös kereszt hadiékesítményes II. osztályú díszjelvény tulajdonosa volt. A pesti
görög egyházközség jelentősebb tagjai
voltak az 1930-as években: Lyka Emil,
Lyka Miklós, ifj. Lyka István (19041972. Buenos Aires). Ifj. Lyka István az
1920-as, 30-as években kiváló sportteljesítményeket ért el az autóversenyzés
területén. „A túrakocsik kategóriájában
fővárosi versenyzők uralták a mezőnyt
ugyanúgy, mint a többi autós kategóriában. A kategóriagyőztesek Lyka István,
ill. Hetes Sándor lettek.” „Az 1930-as év
legkimagaslóbb sport- és idegenforgalmi
eseménye” volt „a Sopron-Brennberg
autó- és motorverseny”. … A túrakocsi
kategóriában Lyka István, a sportkocsi
kategóriában Hartmann László, a versenykocsi kategóriában Bársony Kálmán,
a SAE alelnöke nyert, - valamennyien
Bugatti kocsin.” (1) „Szép rekord eredményekkel végződött a táti motorkerékpárverseny. Vasárnap már a kora reggeli
órákban autók és motorkerékpárok százai
lepték el az újonnan épült kitűnő bécsi
országutat: valamennyien a Tát és Nyergesújfalu között levő betonszakasz felé
igyekeztek, ahol a KMAC ezévi záróversenyét rendezte. Ez volt az utolsó bajnoki
pontszerző verseny is … Lyka István sárga
Bugatti túrakocsijával 125.82 km sebességet futott.” (2)
Ifj. Lyka István vadászati szakértőként
tevékenykedett Argentínában. 68 éves
korában hunyt el Buenos Aires városában
1972 novemberében (erről a Dél-amerikai
Magyar Hírlap, Buenos Aires, 1972/92. is
tudósított).
(*) Nagy örömet okozna számomra,
ha a cikk megjelenése esetén jelentkeznének argentínai leszármazottak,
rokonok, vagy olyan argentínai magyar
olvasók, akik talán még a gyermekkorukból őriznek személyes emléket e két
kiválósággal való találkozásról, és ezt
szívesen megosztanák az olvasókkal.
D.Gy.A. (cím a szerkesztőségben).
Források: (1) Gimesi Szabolcs: A Soproni Automobil Egyesület (1927-1937). In.: Soproni
Szemle. 1979. XXXIII. évf. 2. sz. 56., 59. o.; (2)
Esztergom és vidéke. Keresztény politikai és
társadalmi lap. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Laiszky Kázmér. LI. évf. 83. sz. 1930.
október 23. 2. o.

Debreceni Tévések látogatása Santa Fében
Március 17-én kedves vendégeket fogadtunk városunkban: a debreceni televízió
igazgatóját és három munkatársát. Alkalmunk volt elbeszélgetni Vojtkó Ferenc
igazgatóval és Széles Tamás, Lakatos
János és Máthé Gábor munkatársaival. A
buenosi magyar kolóniából Kerekes Ági
kisérte el és mutatta be nekünk őket.
Megérkezésük után rövid városnézésre
vittük hazai vendégeinket, hogy - ha futólag
is - megismerhessék városunkat.

Rövid pihenő után meghívtuk őket egy
ismert halászcsárdába vacsorára. Itt jöttünk
össze néhány itt élő magyar honfitársunkkal,
akikkel vacsora előtt hosszasan elbeszélgettek, miközben néhány interjút is készítettek.
Főleg az érdekelte őket, hogyan tudtuk annyi
időn keresztül elszigeteltségben megtartani
magyarságunkat.
A hirtelenül összetoborzott Santa Fe-i
magyarok és barátaink, akik jelen voltak:
Horogh Zoltán, felesége Liliana Rodríguez,

Santa Fe-i magyarok a debreceni tévésekkel

3. OLDAL

Tombor Nándor:

Magyar barokk zenei emlékek a bolíviai őserdőben

Ki gondolná, hogy az újkor hajnalán a
Chiquitos-i indiánok a bolíviai őserdőben
ugyanazokat a barokk dallamokat énekelték, mint a soproni jezsuiták tanítványai?
Sylvia Leidemann magyar származású
argentin csembalóművész, zenekutató erre
is fényt derített.

Leidemann Sylvia mind nagyobb elismerésnek
örvend Magyarországon is!

Fotó Béres Attila, Magyar Nemzet (mno)

Hans Roth svájci építészmérnök
Bolívia keleti részén, a romos jezsuita
templomok egyikének oltára alatt 1984ben 5000 kottát talált. Sejthető volt, hogy
a Chiquitos-i indiánok területén működő
missziók még ennél is nagyobb barokk zenei anyagot hagytak maguk után, ami be is
igazolódott. Ettől kezdve a bolíviaiak kétévente szerveztek egy barokk fesztivált,
többek között a művek bemutatására, miközben a lelőhely, - a Chiquitos jezsuita
missziói - az UNESCO világörökség része
lett. Mára az egész archívumot feltárták,
a teljes kottaanyagot pedig Argentínában
digitalizálták.
*
Sylvia Leidemann a bolíviai leletek feltárásakor már tudta, a kottaanyag milyen
rendkívüli nagy kincset képvisel:
«Kutattam benne, s találtam egy, a
magyar-cseh királynő koronázására íródott billentyűs darabot. Ekkor ötlött fel
bennem a kérdés: hogyan került ez ide,
az őserdő közepére? Sikerült kiderítenem,
hogy több magyar jezsuita élt Dél-Amerikának épp e részén. Mivel már nagyon
jól ismertem a magyar barokk zenét, mint
például Esterházy Pál Harmonia Caelestis-ét, a Stark-féle virginálkönyvet, vagy
a Vietorisz-kódexet és ismertem a bolíviai
magyar forrásokat is, utóbbit elkezdtem
összehasonlítani a magyar jezsuita archívummal. A Soproni Levéltárban őrzött
kották között aztán találtam nagyon hasonló dallamokat, hangszerelést - ekkor
gondoltam, lehet kapcsolat a magyar és
bolíviai jezsuita zene között.»
Sopronban régen, a XVII-XVIII. században működött egy nagyon fontos jezsuita
iskola, ahol különféle iskolai előadásokat
tartottak.
«Amikor sor került egy ünnepségre,
akkor kiválasztottak néhány könnyebb
darabot, és a tanulókkal előadták: énekeltek, vagy hangszeren játszottak. Biztos
fiaik Adrián és Ignác; Tarafás Iván és neje,
Leővey Borka; Becske Gábor, felesége Bakos Emőke és fiuk Gábor; Dévay Ferenc,
Csiszár István és húga Rózsa; Horogh Ilona
(Zoltán húga), valamint Homorult József.
A TV-felvételek után vidám hangulatban
vacsoráztunk meg itteni szokásos halételekkel, eltréfálódva, énekelgetve - amit TV-s
barátaink részben fel is vettek. Áginak is
ez volt az első találkozása az itteniekkel.
Az az érzésünk, hogy ő is jól érezte magát.
Másnap reggel kedves vendégeinkkel
elmentünk újra a város nevezetességeit
(Múzeum és egyebek) „felfedezni”. Két
tévés itt is maradt filmezni, míg a másik
kettő Ágival együtt velünk jött a szomszéd
városkába, Santo Toméba. Itt van az állomáshelye a Czetz János által alapított - és
róla elnevezett "Batallón de Ingenieros
Anfibios" (Utászzászlóalj)-nak és egy kis
múzeumuk is van Czetz János emlékére.
Czetz Jánosról illendő tudni, hogy ő az

vagyok benne, ezeket a könnyű darabokat,
- amelyeket inkább oktatási célzattal használhattak - a Sopronban tanító jezsuiták
vitték el Dél-Amerikába, írták át az őslakosoknak, mindennapi zenélés céljából.
Számukra nagyon vonzó volt az európai
zene, a hangszeres játék.»
Sylvia Leidemann éves rendszerességgel
jár Magyarországon.
«Nagyon szeretek magyar zenészekkel
dolgozni. Magyarország rengeteg jól
képzett zenésszel büszkélkedhet, és akárhányszor ide jövök, magamba szívom a jó
és profi zenélés örömét. Épp emiatt nekem
nagyon fontos, hogy minden évben visszalátogassak ide. Egyébként a Liszt Ferenc
Zeneakadémia ösztöndíjasa voltam 1986
és 1989 között, attól kezdve Magyarországon elsősorban előadóművészként
tevékenykedem. Létrehoztam itt egy
kamarakórust, az Encuentros-t (Találkozások), amivel hosszú évek óta terjesztjük a
dél-amerikai zenei örökséget. Két kultúra
találkozását fejezi ki a névadás: én ugye
„külföldről” jöttem ide anno. Emellett
csembalóművészként és régizenészként
lépek fel és szervezek különféle
koncerteket Magyarországon.»
Legutóbb a Sopronban megtalált
zeneművek ősbemutatóját tartotta
a Vakok Általános Iskolájának
Nádor termében,
az Ars Sacra Alapítvány szervezésében, a koncertet Ferenc pápának
ajánlotta.
«Mivel Ferenc pápa a Dél-Amerikában nagy jelentőségű jezsuita egyházat
képviseli, ezért kiváló példamutató lehet.
A jezsuiták és a ferencesek a spanyol
hódítókkal ellentétben - akik meglehetősen kegyetlenül bántak az őslakosokkal - egyfajta szinkretizmusra, a vallási
okból, ürügyből fakadó ellentétek összeegyeztetésére törekedtek, többek között
azáltal, hogy megtanulták az őslakosok
nyelvét, tisztelték a szokásaikat. Személy
szerint nagyon örülök, hogy Jorge Mario
Bergoglio lett a pápa. Régóta ismerem,
követem a munkásságát, és nálunk Argentínában - ahol komoly probléma a
szegénység - mindenki tudja, hogy fontos
neki a szegények pártfogása. Szerzetesként szerényen viselkedik, puritán módon
él. Mint argentin állampolgár, én azt várom tőle, hogy segítsen nemcsak Argentínának, de az egész világnak a szegénység
leküzdésében, és segítsen abban, hogy a
hit minél több emberhez eljusson. Úgy
gondolom, ő a katolicizmusban egyfajta
„felfrissítő” szerepet fog betölteni.»
(Forrás http://mno.hu/grund/magyar-barokkzenei-emlekek-a-boliviai-oserdoben-1147800 )

1848-49-es szabadságharc ezredese volt;
ennek elbukása után Spanyolországba, majd
Argentínába emigrált, ahol az akkori elnök
megbízásából megalapította Buenos Airesben a Katonai Akadémiát, majd Santa Fében
az Utász-zászlóaljat. Ennek a zászlóaljnak
kapcsolata van a buenosi magyar kolóniával
is; több ízben együtt voltunk velük mint
meghívottak ünnepi megemlékezéseiken.
A zászlóalj berendezéseinek megtekintése és Czetz János élettörténetének meghallgatása után visszatértünk Santa Fébe,
ahol újra egyesült a kettévált TV-stáb, hogy
folytassák útitervüket: a szomszédos Chaco
tartomány felé, hogy ottani magyar honfitársainkkal is összetalálkozzanak.
Ez a látogatás egy csodálatos élmény volt
részünkre, mert túl a debreceniekkel való
együttlét örömén, azt a hihetetlen érzést
adta, hogy otthon vagyunk, mert magyar
szót hallottunk - és beszéltünk.
Horogh Zoltán, Santa Fe város
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BRAZÍLIAI HÍRADÓ
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Pillerné Tirczka Éva, São Pauló-i tudósítónktól

200 éve született egy zeneóriás:

Richard Wagner, egyike a világ legnagyobbjainak

1813-ban született, akárcsak egy másik
óriás, Giuseppe Verdi. Wagner Lipcsén,
Németország keleti részén, Szászország
legnagyobb városában, és 1883-ban halt
meg, Velencében. Verdi 18 évvel élte túl
kortársát.
A kis Wagner zenére érzékeny lelkében
már iskolás korában mély benyomást hagyott Weber, Beethoven és Mozart zenéje.
Később ugyanígy reagált Shakespeare,
Schiller és Goethe verseire és E.T.A.
Hoffmann meséire. Már 1828-ban elkezd
zenét írogatni. Egy nyitányát meghallotta
egy zeneszakértő, és egy szigorú zenetanárhoz irányította a 15 éves kamaszt.
20 évesen egy színházban kezd dolgozni, először karvezetőként. Az
első operái ma mind csak próbálkozásként vannak számon véve.
1836-ban, 23 évesen, kilátása van
egy jobb állásra. Megnősül, elvesz
egy kis színésznőt, Wilhelmina
Planert. De ez a házasság nem
tart sokáig.
Ezzel szemben második felesége Liszt Ferenc leánya, Cosima
lesz. Cosima egy tehetséges, tetterős nő és igen jó üzletasszony.

Neki köszönhető, hogy a híres bayreuthi
ünnepi játékok létrejöttek és a mai napig
léteznek.
Wagnert meghívják zeneigazgatónak
Rigába. Itt koncerteket szervez, és bemutat többek között 6 Beethoven szimfóniát.
Itt komponálja a 26 éves Wagner egy,
ma is ismert korai operáját, a Rienzit.
Ugyancsak 1839-ben elveszti állását, és
erősen eladósodva Rigát sürgősen el kell
hagynia. Viharos tengeren utazik át Londonba. Ez az átkelés megihleti, és megírja
A bolygó hollandit.
*
Továbbra is váltakozik Wagner életében
a siker és a kudarc, míg csak Liszt Ferenc
személyében meg nem
jelenik a jószerencse.
Liszt akkor már híres
ember és ünnepelt zenész,
emellett barátságos a fiatal
művészek felé. A baráti
kör hívja fel Liszt figyelmét Wagnerre, erre a még
ismeretlen és küszködő
zenészre. Mikor ugyanez
a baráti kör megtudja,
hogy Wagner egy bemu-

Dr. Jenkovszky László (Kijev, Ukrajna) (*):
Kárpátalját 1945 elején csatolták a
Szovjetunióhoz. Lakossága kb. 1 millió,
köztük kb. 20%-a magyar, a többi: ruszin,
ukrán, román, orosz, cigány.
Jelenleg Kárpátalja Ukrajna egyik megyéje. Nagyobb városai: Ungvár (székhely), Munkács (Zrínyi Ilona várával),
Huszt, Beregszász (színmagyar város
volt), Nagyszőllős, Técső (felső Tisza).
Miután a SZU felbomlása után Ukrajna
Oroszországtól függetlenné vált, ukrán
lett a hivatalos (és kötelező!) nyelv, ami
megnehezíti a kárpátaljai magyarok hely-

műve: A Nibelung gyűrűje:
A Rajna kincse, A Walkür,
Siegfried és Az istenek alkonya. Az 1882ben előadásra kerülő utolsó operáját, a
Parsifalt, megtölti misztikus szimbolizmussal, amelynek megfejtésén a mai
napig sokan tűnődnek...
Ma már úgy állunk, hogy egy-egy
Wagner-opera előadásra jóelőre meg kell
venni a jegyet.
*
Kétségtelen, hogy Wagner valóban
zeneszerző zseni - még akkor is, ha nem
mindenki szereti se őt, se a zenéjét - de
későbbi apósa, Liszt Ferenc nagy érdeme,
hogy őt korán megkülönböztetően észrevette. Segítsége nélkül nem indult
volna be Wagner ilyen
gyorsan az elismerés és a
siker útján.
Liszt Ferenc kellett Wagner gyors felfedezéséhez és
a felfelé szárnyalásához.
Ha közelebbről megvizsgáljuk Wagner természetét,
vajon ő maga felismerte-e
ezt a tényállást?

KÁRPÁTALJA MAGYARSÁGA

zetét, pl. a felvételi vizsgákon. Vannak ui.
faluk, ahol csak magyarul tudnak. A magyar, az orosz nyelvvel együtt hátrányos
helyzetbe került.
Erős az ukrán nacionalisták nyomása,
akik pl. többször is meggyalázták a Vereckei Honfoglalási emlékművet - nem tűrik
az ezeréves Magyarország gondolatát.
Közvetlenül a háború után a magyar (és
a német, ill. sváb) férfiakat elhurcolták
munkatáborokba, amiről mai napig is
hallgatnak a hatóságok.
A kis létszámunk ellenére (pl. egy tize-

Bartusz Réka (Felvidék):

Ausztráliában jártam...

Az ember soha nem
tudja, mit hoz számára a
jövő. Keresi útját - sorsát. Hozhatja úgy az élet,
hogy menekülni kell a bizonytalan helyzet miatt, vagy a jobb élet reményében
máshol kell otthonra találni. De vajon
meg lehet-e lelni máshol az otthonunkat?
És ha már megteremtettük magunknak
a biztos talajt, milyen érzésekkel kell
együtt élnünk, távol az igazi hazánktól?
Ilyen, és hasonló kérdésekre próbáltam a
választ keresni Ausztráliában.
Egy alkalommal a Hungarofesten
megszólított egy idős úriember. Kíváncsi
volt, mi a helyzet odahaza, milyen az élet
mostanában. Mint kiderült, ő is felvidéki származású, innen emigrált feleségével a kommunizmus ideje alatt. A vele
folytatott őszinte hangvételű beszélgetés
megfogott, elgondolkodtatott. Számára nehéz volt a kommunizmusban élni.
Nem fogadta el annak elveit, tiltakozott
ellene. És, mint tudjuk, aki nem hódolt
be a rendszernek, nem állt be a sorba,
annak életét a rendszer és gerinctelen
kiszolgálói megnehezítették. Kénytelen
volt menekülni: „Ha már be kell olvadnunk, akkor olvadjunk be máshová.” Így
került Ausztráliába, ahol új egzisztenciát
épített. De a megkülönböztetés érzése
egész életében végigkíséri. Magyarságát
fontosnak tartja, mégis, amikor megkérdeztem tőle hol a hazája, a válasza a
következő volt: „Szülőföldem van, volt.
De hazám soha.” Mindezek ellenére próbál megmaradni magyarnak, családjával
együtt. Pillanatnyi habozás után újabb
kérdést tettem fel: miért nem próbált meg

tatkozó koncertet akar adni, elkezdik
Lisztet unszolni, hogy menjen el erre a
hangversenyre, mert jó lenne, ha Wagnert
megismerné...
Liszt tulajdonképpen elismerten segítőkész a kezdő zenészek felé. El is megy erre
a koncertre, beül a helyére, és - elkészül
egy unalmas estére. Wagner elkezdi zenedarabjának az első akkordjait játszani.
Liszt egyre nagyobb csodálkozással és
most már komoly érdeklődéssel dől előre
páholyában, és nagy figyelemmel kezdi
hallgatni a fiatal zeneszerző ismeretlen
zenéjét. Az első szünetben leszalad az öltözőbe: Ember, a maga zenéje elsőrangú!
Maga egy zseni!
Öntudatosan és bosszúsan
felel Wagner: Ezt én tudom, de
azt akarom, hogy ezt az egész
világ megtudja...
Így kezdődött Richard Wagner sikertörténete. Opera-repertoárjában mindenki megtalálhatja kedvencét. Nézzük
csak a kedveltebbeket: Tannhäuser, Lohengrin, Trisztán
és Izolda, A nürnbergi mesterdalnokok, és valóban titáni

Szlovákiában magyarként élni, maradni?
Szemembe nézett, és őszintén kimondta:
„Gyáva voltam a maradásra.” - Nem
mindenki tud, mer, akar nyíltan válaszolni egy nehéz kérdésre...
Az Árpád Otthonban fellépésünk után
odaültem egy csoport idős asszonyhoz.
Kértem őket, meséljenek nekem az életükről, hogy kerültek Ausztráliába.
Egyik néni a gazdasági okokra hivatkozott, másik a gyerekek jó érvényesülési
lehetőségeire. Volt viszont egy asszony,
aki minden nélkül szökött, menekült az
56-os forradalom ideje alatt. Számára
már nem létezik Magyarország. Ausztráliát tartja hazájának. Nincs honvágya.
A honvágy szó kimondása után az addig hallgató néni ezt mondta: „Miután
partra szálltunk, attól kezdve pontosan
5 évig volt honvágyam. Szeretem Budapestet még most is, gyerekkori emlékeim mind oda kötnek. De már nem volna
kihez visszamennem.” Következő kijelentés üti meg a fülemet: „Én még ma
is visszamennék. Csak már sajnos nem
tudok. Szeretek itt élni, jó itt nekünk. Itt
is megtaláltuk egymást. Közösen adtuk
át az édes anyanyelvet gyermekeinknek,
unokáinknak. Őrzik magyarságukat.”
*
Megtanultam, hogy bárhol a világban lehet büszkén élni magyarként. Egy
magyar közösségben együttes erővel
akár egy magyar szigetet is létre lehet
hozni. Többen mondták nekünk: „Ti
vagytok az igazi magyarok!” Én úgy
látom, azok az „igazi magyarok”, akik
szerte a világban óvják, ápolják, őrzik
mindazt, ami a miénk.

de az erdélyi magyarsághoz
viszonyítva), Kárpátalja magyarsága kitart, sőt feltűnő
eredményeket is produkált a
háború utáni évek során, főleg
tudományban, művészetben
(pl. festészetben: Erdélyi,
Boksai, Kassai, Gluk, Koczka, Manajló…), sportban. A
nagyobb városokban (Lemberg, Kijev, Moszkva) több
magyar érvényesül. A vasfüggöny lebomlása előtt erős
kapcsolatot tartottak az észtországi finnugor rokonainkkal
(pl. a tartui egyetemmel)
Kárpátalján működnek magyar nyelvű iskolák, Beregszászban van
egy magyar nyelvű felsőszintű oktatási
intézmény, az ungvári egyetemen van magyar tagozat, ahol fizikát és matematikát
magyarul tanítanak.

Kovács Attila

Vannak magyar egyesületek - sajnos gyakran
egymás ellen is harcolnak, részben követve a
magyarországi pártokat
és azok támogatását. Az
ukrán parlamentben van
egy beregszászi magyar
képviselő. Sajnos nagy
a kivándorlás, főleg
Magyarországra, sokan
fölveszik a magyar állampolgárságot.
(*) Született Ungváron (Magyarországon), 1942. május
2. A fizika és matematika
tudományok (nagy)doktora, munkahelye a kijevi
Elméleti fizika kutatóintézet. Az Ukrán Nemzeti
Tudományos Akadémia professzora, a Magyar
Tudományos Akadémia külső tagja. jenk@bitp.
kiev.ua

SPORTROVATA:

Gyalázkodó románok

Sokasodnak a magyarellenes megnyilvánulások
a román sportéletben
Rovatunkban ejtettünk már szót a
sport szépségéről. Sajnos azonban arra
is akad példa, amikor valakik vélt vagy
valós sérelmüket a sport kínálta alkalmak
révén vezetik le a másik emberen, vagy
a másik nemzeten. Manapság ennek vagyunk tanúi - és egyben mi, magyarok a
szenvedő alanyai.
Miután a márciusi Magyarország-Románia világbajnoki selejtezőt zárt kapuk
mögött rendezték, ott nem volt mód arra,
hogy a két szurkolótábor verbálisan, vagy
esetleg tettleg is összeakadjon egymással.
A románok azonban megtalálták a módját
annak, hogy hol burkoltan, hol nagyon is
nyíltan, de belerúgjanak a magyarokba.
Kolozsváron történt az első eset, amikor
a magyar tulajdonban lévő Kolozsvári
Vasutas és a Rapid Bukarest vívott bajnoki meccset. A vendég Rapid-szurkolók felgyújtottak, majd leköpdöstek egy
magyar zászlót. Néhány héttel később
az egyik közismert internetes közösségi
oldalon adta tanújelét magyargyűlöletének a Szatmárnémeti Olimpia FC egyik
román focistája. A fiatal játékos profil-

oldala elmondása szerint lágerbe zárná és
gázkamrába küldené az összes magyart.
Amíg ettől a két esettől - ha csak
tessék-lássék módon is, de - legalább
elhatárolódtak a megkérdezett román
sportvezetők, addig a harmadik eset an�nyiban ijesztőbb, hogy azt a legnagyobb
romániai sportnapilap, a ProSport maga
kezdeményezte és vezényelte le. Neves
román sportolókat kértek meg arra, hogy
a romániai vendégszereplésre készülő
győri női kézilabda-csapat klasszisának,
Görbicz Anitának a mezét alázzák meg
valamilyen módon. A felkért sportolók
közül volt, aki megtaposta, volt, aki
„egyezményes jellel” illette, más pedig
úgy tett, mintha szét akarná marcangolni
azt. Tetézve a már amúgy is képtelen ötletet, a képkavalkádot végül a címlapján(!)
közölte a román sportnapilap.
A kérdés most az: csupán néhány faragatlan román önálló akciójáról van-e szó,
vagy mindezek a gyalázkodások összefüggnek a mind erőteljesebben követelt
székely autonómiával? Ember legyen a
talpán, aki meg tudja adni a választ…

2013. Május

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Barkuti Jenő:

5. OLDAL

Emlékmorzsák …

Akik nem élték át az osztályharcot, nem tudják, hogy zajlott a beszolgáltatás
Találkozva mind jobban
fogyatkozó gyermekkori
barátokkal, elő-előkerülnek a régi történetek. A „boldog gyermekkor”, a mezítlábas élet emlékei, amit több
mint egy félévszázad távlatából nézve már
ragyogóra fényesített az idő. Ilyenkor peregnek az emlékképek; életünk filmjének
lélekbe égett képei. Legutóbb a kenyérért
való sorbanállás kálváriája villant föl egy
beszélgetés alkalmával.
- Emlékszel, mennyit álltunk sorba
kenyérért az osztályharc idején?
- Hogyne emlékeznék...
S már hullnak is az emlékek kenyérmorzsái…
*
Életem első nagy konfliktusa is innen
ered. Ekkor csorbult ki először a gyermeki
igazságérzet, mert sorbanállás közben
minduntalan a sor elejére tolakodott
valaki - és ezt elunva tiltakozni mertem.
Rosszkor nyitottam ki a számat, pont a
tanácselnök fiát sikerült megszólítanom.
Jókora pofonnal jutalmazta panaszkodásomat: Elhallgass, kulákgyerek!
Még sírni se mertem. Ez volt az első
lecke, amit meg kellett tanulni: vannak
emberek, akikre nem vonatkoznak sem
erkölcsi, sem az írott törvények; s vannak
alárendelt emberek. S mi szép fokozatosan megszoktuk ezt a rendet. Egy életre
megtanultunk várni s beletörődni a sorsunkba…
Bizony sokszor már csak a kenyérszállítmány legalja, egészen lapos, égett kenyér jutott, s mire a kétkilós vekni hazaért,
sarkát jócskán megrágta az örökké éhes
„kisegér”. Rántott levesek, krumplistészták, kirántott krumplik korát éltük. Azokat
a bizonyos ötvenes éveket: az osztályharc
korát. Ebből jutott ki nekem is és még
sok hasonló sorstársamnak csekélyke
élettapasztalat.
*
Alig nyiladozó tudatom első benyomásaként a félelmet kellett megtapasztalni,
ami szinte egész életemen át elkísér.
Egyre-másra azon veszem észre magam,
hogy az akkori szorongató félelem újra és
újra előjön, mint egy kitartó kísértet. Pénz
nélkül élő, holnapért reszkető falu félelme
ez az ős félelem, ami idegeimbe fészkelte
magát. Valahonnan onnan ered, amikor
a beszolgáltatások után, disznóvágások
idején, nagy titokban, vermekbe, gödrökbe rejtették el a télire szánt élelmiszert,
mert jönnek majd az ellenőrök! Jönnek
majd a fináncok! Jön az ÁVO! „Senkinek
el ne mondjátok, miről beszéltünk, mert
elviszik apátokat” - így szóltak az anyai
intelmek.
S bármi furcsán is hangzik, akkor, a
petróleumlámpa-fényes estéken, természetes dolog volt, hogy a füstről lekerült
kolbászokat előbb zsírpapírba, majd
vásznakba csavarva, szalmarétegbe bugyolálva, spárgákkal gondosan átkötve
ládikákba dugták és az éjszaka leple alatt
elásták, valahová a kiszáradt szilvafák,
méhkaptárok alá… Úgy beszéltek erről a
rokonságon belül, mintha csak arról lett
volna szó: mi már elvetettük a krumplit.
Sok aggodalom, izgalom, félelem feszült
az ilyen esti beszélgetések között, amikor
a jó szomszédok újra összejöttek.
- Nem tudom, hogy az uram elég jól
tette-e el a sonkát? - szőtték a szót és
fonalat az asszonyok, sparhertek melegénél, gyapjúzoknit kötögetve, sóhajtozva.
Aztán egymáshoz közelebb hajolva,
suttogva mondták a híreket: Fürediék is
kulákok lettek.
Anyám a szája elé kapta kezét úgy
válaszolt: Jézusom. Éváék is? Majd ránkszóltak: Játsszatok gyerekek, játsszatok.
Nekünk ugyanis az efféle dolgokról
nem volt szabad tudni, mert időnként
cukrot osztogató „jóemberek” kikérdeztek
bennünket, hogy mit hallottunk otthon…

Amúgy sem tudtam egy jó ideig, mitől lesz
valaki kulák? Úgy véltem, az is betegség,
mint a kanyaró, ami majd elmúlik. De
eltelik lassan egy emberöltő - és lám, még
mindig érezzük görcseit.
*
No és hát voltak balesetek is, amikor
kóborkutyák, rókák kikaparták a titkos
élelmiszer-készlelet… Akadt olyan eset,
hogy a veszély elmúltával nem találták
meg a szalámikat. A feldolgozott disznót ugyanis célszerűbb volt több helyre
elrejteni. Ha már jönnek és rátalálnak
a rejtekhelyre, ne vesszen el minden…
Makai bácsi szegény, aki amnéziában és
Parkinson-kórban szenvedett, s fia ottmaradt a fronton, elfelejtette, hová rejtette a
szalonnát…
[Valaha a selyemhernyók gondozása az
én reszortom volt. Bennünket is kijelöltek
selyemhernyó tenyésztésre. Naponta egy
kosár eperfa levelet kellett nekik szedni,
azt ették. De hát gyerekek voltunk. S
együtt a többiekkel egészen más volt a
helyzet. Mi könnyen fölmásztunk a fákra.
Ám akiknek nem volt gyermekük s kijelölték őket erre a nemes feladatra, azok
bizony megszenvedték az osztályharcot.
Hatvan évesen már nehezen megy a fára
mászás...]

Sokan el sem hiszik, hogy két marék selyemhernyógubó miatt, vagy egy „feketén” levágott
disznó miatt börtönbe lehetett kerülni...

S jöttek. Mint már annyiszor a történelem során, ha ellenség közeledik: házrólházra jár a hír: Jön a török! Jön a német!
Jönnek az oroszok! Az ötvenes években
azonban nem kellett megnevezni a jövevényeket. Elég volt annyi hogy: jönnek!
Más szóval: a nyikhajok, senkiháziak,
kutyák, patkányok - és így tovább. Fel
nem sorolható az a jelzőáradat, amivel
ezeket a hirtelen hatalomhoz jutott embereket illették. No persze csak a fogak
között sziszegve, barátok, családtagok
közt szólt a szitok.
Elkezdődött a kapkodás: jaj Istenem,
ittmaradt a zsír! Jaj Istenem, hová dugjuk?
Mátééknál a múltkor rátaláltak a kemencébe rejtett búzára. Szegény Máténak a fejét
beszaggatták. Az udvar közepén verték
a gyerekek előtt… Szél Gyulát elvitték,
mert nem hagyta magát ütlegelni. Senki
nem tudja él-e, hal-e még?
*
S csakugyan megérkeztek. Kutyák
láncaikat tépték a léckerítések mögött.
Dühöngve, ugrálva csaholtak. Kutya
ugyanis - valami ismeretlen ösztön okán,
csalhatatlanul - megérzi azt, ha ellenség
közelít. Élete árán is védeni próbálja a
portát, a gazdát, az otthont. Mi, apró gyerekek, nagyobbaktól kézenfogva, hangos
kutyaugatásoktól kisérve, nyomukba szegődtünk. Tisztes távolságból követtük a
furcsa menetet, úgy, ahogy a veszedelmes
állatokat szokás, készen arra, hogy esetleg
futni kell. Titkos otthoni beszélgetések
során - amit senkinek nem volt szabad
elmondani - tudtuk, hogy ezek azok a
szarháziak, akik életünket megkeserítik.
Torkunkban furcsa gombóc nőtt. Reszkettünk, mint tavaszi levél, amit először
kóstol meg a szél. Vajon kikhez mennek
be? Kit jelentettek föl? Mit találnak? Csak
nehogy hozzánk menjenek… Ne az én
apámat vigyék el…
*

Az idegenek
többsége szép sötétkék ruhát és fegyvert viselt. Vidáman
diskurálva lépdeltek. Elöl egy jólöltözött civilruhás
apró ember szedte
a lábát. Szeme ideoda járt. Tekintete
a lefüggönyözött
ablakok mögül kitekintő sápadt arcokat
kereste. Látják-e
őt és azt a rettenthetetlen hatalmat,
amit megtestesít?
Merthogy benne
Virágokkal díszített kocsikon, Marx és Lenin
testesült meg a hatalom. Pici emberek
képekkel a kézben kellett ingyen odaadni a
nagy hatalma.
keservesen megtermelt gabonát és egyebeket
A kis ember mögött cammogott a négy
ÁVÓS. A legnagyobb, lépések ritmusára cigányság ehhez a dicstelen szerephez.
hintázó kihegyezett vasrudat vitt a vállán,
*
mint valami győzelmi zászlót. Fontos
Mindez a sötét múlt. Sokáig nem volt
szerszám volt ez akkoriban. Azzal szur- szabad beszélni róla. Ma se hasznos, mert
kálták meg a széna és szalmakazlakat. hiszen ezek a szénakazal-szurkáló embeKutatva azt, hol lapulhat egy eldugott rek, fiaik és leányaik ma is itt éldegélnek
hordó, hol koccan meg egy zsíros véndő. a hatalom tüzének közelében, kiemelt
S ha gyanú merült fel, akkor széjjel kellett nyugdíjban vagy fontos beosztásokban, s
hányni a szalmakazlat. Jaj volt, ha rátalál- ma már nem szeretnek a dicső múltról, a
tak „a dolgozó nép elől elrejtett értékre”! hősi tettekről hallani. S hát ugye a régi háMögöttük kocogott a búsan bólongató lózat, ha döcögve, de ma is működik. Sőt:
lovakkal vont fogat. Szomorkásan baktat- át meg át van már szőve az új hatalommal.
tak a szürkék, mintha csak szégyellték vol- Olyan ez a régi rend, mint a folyondár.
na azt a világot. A szekér derekán, szalmán, Idő kérdése csupán, s beszövi, elnyomja
törökülésben, cigány nyelven diskuráló a legnemesebb növényt is. Jobb ezt nem
toprongyos emberek zötykölődtek, akiket feszegetni. Úgy tanácsos élni, mintha ezt
akkor „transzfer munkásoknak” neveztek. nem vennénk észre. Mintha a sok gyalázat
Az ő szerepük abban állt, hogy a dolgozó meg sem történt volna, mert a büntetési
nép elől elrejtett értékek felkutatásában, csekket hamar kikézbesíti a posta…
szénakazlak szétszórásában s az elkobzott
Ám a régi osztálytársakkal való találkotermények elszállításában elvégezzék a zások alkalmával mindig kiderül, mi minpiszkos munkát. Az így szerzett szerény dent rejt a lélek mélye. Amit szerencsére
fogást ugyanis, az ellenőrzés alá vont ki se kell mondani, elég csak utalni rá egy
kulák család nagy sírása között, ők rakták régi sorbanállás emléke okán.
kocsira. S ők vitték FÖLDSZÖV vagy a
Hosszú história ez, megérne egy reDÉFOSZ raktárába, avagy egyenesen a gényt; csak hát az idő... No meg - akadna
tanácsházára, mint bizonyítékot. Ami az- erre kiadó?... ■
tán az esti győzelmi
mulatozás után szőrén-szálán eltűnt…
Ezt az eljárást nevezték akkoriban
transzferálásnak.
Magyarországon
ui. az aljasságokat,
méltánytalanságokat, ostobaságokat
mindig idegen szóval, vagy nyakatekert címekkel jelölik. Ami aztán idők
múlásával feledésbe
merül. Erre az átoktól kísért munkára
akkor még magyar
ember nem volt fogAmikor még volt „sajtószabadság”...
ható. Így jutott a
„Éljen a békéért vívott harc nagy zászlóvivője, a szovjet sajtó!”

A „gulyáskommunizmus” ideje és következményei
A Kádár-korszak legfontosabb konszolidációs eszköze az volt, hogy az életszínvonalat a lehetőségeken bőven túlmutatva
igyekezett emelni az állam. Ennek a
nagy, társadalmi megvesztegetésnek elég
súlyos, máig ható következményei lettek.
Egyrészt a magyar államadósság már a
80-as években hatalmasra duzzadt, 198488 között például megduplázódott. A
nyomasztó teher azóta is gyötri a magyar
gazdaságot.
Az eladósodás azonban nemcsak a törlesztés nehézségei miatt lett súlyos örökség. A lakosság megszerette a szociális
biztonságot, és a fogyasztás bővülésének
érzetét. Az igényre pedig rájátszottak,
illetve tovább gerjesztették azt a rendszerváltás utáni politikusok is. A szociális

demagógia bőven túlmutatott a régió többi
országában tapasztalhatónál az elmúlt
évtizedekben. Ezzel lehetetlenné vált,
hogy az állam spórolással túllépjen az
adósságcsapdán.
Az életszínvonal gyors emelkedésének
emléke vonzóvá teszi a Kádár-korszakot.
Hiába volt nyomasztó a lakáshiány, hiába vártak sokan reménytelenül telefonra
vagy éveket autóra, a keleti blokk legtöbb
országában az alapvető cikkekhez nehezebb volt hozzájutni, és ez a relatív siker
önbizalmat adott a társadalomnak. Erre az
államhatalom rá is játszott.
Forrás: http://index.hu/belfold/2012/05/25/
kadar_zsirjat_nyogi_a_magyar/ Köszönet
Emődy András
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Mit hallott az AMH ?
Kis késéssel jelenünk meg, egyrészt a szerkesztő
részvétele a II. LAMOSZSZ Találkozó és Küldöttgyűlésen São Paulóban, másrészt a nyomdánkat késleltető
május 1-ji ünnepnap miatt. Előfizetőink megértését kérjük.

Elhalálozások

- Szokott rovatunkat szomorúan kezdjük számos halálhírünk által. A megjelent gyászjelentéseken kívül még meghalt
Kiss Ferenc, aki hosszú évekig Buenosban élt, majd évekkel
ezelőtt leköltözött Pinamarra és később Mar del Platára.
- Súlyos, hosszan tartó betegség után április 22-én elhunyt
Szabó Imréné Kovács Katica, a volt református lelkész
özvegye. Az Olivosi Temetőben lelt örök nyugalomra.
- Nem maradhat említés nélkül, hogy Kalpakian Ervinben
e sorok írója személyes gyerekkori jóbarátot veszít el. Ervin
igen sokat tett az argentínai magyarságért.
- Úgyszintén fiatalkori barát halt meg Keglevich Erzsébet
Sissy személyében. Egy életen át erős dohányzóként súlyos
tüdőtágulásban szenvedett az utolsó 4 évében, több időt
töltött kórházban, mint otthon. Menthetetlen állapotából
március 30-án, Nagyszombaton váltotta meg a halál. Sissy
1958-ban e sorok írójánál ismerkedett meg férjével, Gérard
Féraud-val. A jó házasságból 4 gyermek származott. Isten
Veled, Sissy!
- Megható, hogy újságunk által is még hozzánk kötődő
barátok közlik velünk örömüket-bánatukat. Grosschmid
Máriát és családját sokan ismerjük. Mamájára is még sokan
emlékeznek. Őt 4 évvel ezelőtt agyinfarktus érte, ettől egyik
szemére megvakult és számos, súlyosbodó neurológiai
bajjal kellett megküzdenie. Tavaly már jóformán egész nap
aludt, semmi nem érdekelte, és nagyon legyengült állapotban érte a végzetes tüdőgyulladás. Sokat alkotott hosszú,
gazdag és változatos élete során.
- Életének 96. évében, Angliában elhunyt április 18-án Horthy Istvánné gr. Edelsheim Gyulai Ilona, vitéz nagybányai
Horthy Miklós fiának, Horthy Istvánnak özvegye. Várhatóan Magyarországon, Kenderesen helyezik örök nyugalomra.
1918. január 14-én született Budapesten, gyermekkorát és
fiatal kora nagy részét Felvidéken töltötte. Édesapja Edelsheim-Gyulai Lipót gróf, édesanyja Pejacsevich Gabriella
grófnő volt. Ilona asszony 56 évet élt Portugáliában, két
éve költözött fiához Dél-Angliába.

Születés(ek)

- Szőnyi Ferenc volt magyar nagykövet írja, hogy február
26-án Bonnban - fia, Lászlóéknál - megszületett a 4. gyermek, Zsombor, és így saját ötödik unokájuk! Gratulálunk!
- Redl Isa nagymama lett! Április 9-én megszületett első
unokája, Irina Julieta Valentin. A boldog szülők Francisco
Antonio Valentin és Daniela Fernanda Pérez. Irina egyelőre inkubátorban van, de jól fejlődik. Sok örömöt kívánunk
a kis jövevénnyel a Kiscsaládnak!



Fájdalommal tudatjuk, hogy

Arany László

Kéthely, 1919. október 1 - Buenos Aires, 2013. április 7

93 éves korában szívszélhűdésben elhunyt.

Gyászolják:
Felesége Szecsánszky Edith
Gyermekei Edith Llobet és Laci, menye Cynthia
Mac Garrell
Unokái Carolina, Tomás és Juan Andrés LlobetArany, Sofía Arany és Sebastián Ezcurra, Francisco
és Ladislao Arany
valamint a rokonság Felvidéken, USA-ban és Kanadában és a kiterjedt baráti kör. Felejthetetlen emlékét
szeretettel őrizzük szívünkben.

Utazók

- Endre Jella és Laci Budapestre utaztak, hogy édesapjuk,
Endre Zsiga hamvait elhelyezzék a Pálosszentkúti kolostor
melletti családi síremléknél.
- Váratlan látogatókat kaptunk Fodor Petronella, a tiszaújvárosi helyi hetilap, a Krónika kolléga-szerkesztője,
párjával, Kelemen Tamás fényképésszel részt vett a március 29-i Nagypénteki magyar Istentiszteletünkön, amikor
ünnepélyesen átnyújtották városuk igen szép magyar-angol Képes Krónikáját (1966-2011). 1991. február 1-jén
kapta jelenlegi nevét az eredetileg Tiszaszederkény, majd

„Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
Őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” Jn.3,16.

Az Argentínai Magyar Református Egyház
fájdalommal jelenti, hogy
Siklós, 1940. január 18 - Buenos Aires, 2013. április 7

aki sok éven keresztül hű presbitere,
majd főgondnoka volt az egyháznak
visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.
Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük.

Tiszaújvárosi látogatók: az AMH két oldalán Kelemen Tamás
fényképész és Fodor
Petronella szerkesztő

- Meghallottuk, hogy többen utaznak az idén Magyarországra: az Oleander csoportból négyen, Kerekes Ági, Vass
Gyöngyi és a Polo-Valdés házaspár, az aktív Zaha házaspár
és Mar del Platáról Dancs Zsuzsi. Biztos vannak többen is!
Reméljük kegyes lesz ottlétük alatt az időjárás!

Események

- Sikeresen lezajlott São Paulóban a II. LAMOSZSZ Találkozó és Küldöttgyűlés április 19-21 között. A nagy horderejű eseménynek a São Pauló-i Magyar Ház adott otthont.
Az immár másodszor létrejött találkozás a külföldi magyar
közösségek életerejét bizonyítja és a Magyarországgal való
kapcsolatot erősíti. Tudvalevőleg a LAMOSZSZ meghatározó szerepet tölt be a latin-amerikai magyar közösségek
magyarországi képviseletében, valamint a közelmúltban
forrásokhoz juttatta és hozzásegítette a külföldi magyar
szervezeteket ahhoz, hogy megfelelő helyzetet teremtsenek
a magyar kultúra ápolásához és megőrzéséhez az óceánnak
innenső felén. Bővebb beszámoló következő számunkban.



Az Argentin-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
fájdalommal tudatja, hogy

Kalpakian Ervin

életének 81. évében, hosszú szenvedés után április
19-én elhunyt. Sok éven keresztül volt a Kamara
elnöke. Felejthetetlen barátot veszítettünk el benne.
Nyugodjék békében!
A Kamara Vezetősége

Ervin!

Jó munkát végeztél!
Kezdve onnan, hogy a Buenos Aires-i magyar cserkészet alapító tagja voltál, emlékünkben marad az első
sátorvarrás a Viamonte-i pincében és végig a mindenkori
odaadásod, amivel magyarságodat szolgáltad.
A 12. sz. Kinizsi Pál cs.cs. alapító tagjai nevében:
Légy résen!
Fóthy István cst.



Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy drága Édesanyám,
Nagymamánk, Dédnagymamánk, Anyósom, Nagynéném, Unokatestvérünk, Rokonunk és Barátnőnk

Születésnap(ok)

- Paál Magdi 60. születésnapját gyermekei, unokái és a
baráti kör egy részével április 6-án a Mindszentynumban
kedélyes est keretében ünnepelte, finom vacsorával, képvetítéssel, Marcela Sotelano szoprán
énekesnő és
a Regösök
fellépésével. A megható találkozóra még
gyermekkori barátnője,
Szabó Kati
is átjött ChiPaál Magdi 60. évét ünnepelte. Itt családjával.
léből.

A Hungária Egyesület szomorúan jelenti, hogy
gyors egymásutánban három régi, közszeretetnek
örvendő aktív tagtársát, ill. támogatóját veszítette el:
Arany László (1919. október 1 - 2013. április 7)
Pataky László (1940. január 18 - 2013. április 7)
Kalpakian Ervin (1932. május 24 - 2013. április 19)
Emléküket szeretettel és tisztelettel tartjuk meg.
Béke poraikra!
A Hungária Vezetősége

Pataky László

1970-től Leninváros
nevű település. (A
könyv a HKK-ban
megtekinthető).

Dr. Grosschmid Istvánné
szül. gr. Crouÿ-Chanel Adél

- Lindqvistné Hapci nyári születésnapjáról nagykésve
megérkezett a
kép!
b.-j. állva:
Balogh-Kovács
Judith,
Siraky Irén,
Pejacsevich
Letti, Balogh
Angyalka; ülve
Rajczy Kati, az
ünnepelt Demkó-Belánszky
Hapci, Siraky
Lenke

2013. Május

(1917 - 2013)

A LAMOSZSZ gyűlés résztvevői egy csoportja, a magyar mise után
a Szent Imre Kollégium Szent Gellért Apátság kápolnája udvarán;
elöl P. Linka, mögötte Potápi Árpád (Magyarország, Országház)

EZ-AZ

- A március 15-i ünnep alkalmából a Hungária étterme különös pompában fogadta a vendégeket, ízléses és a szemnek
kedves terítéssel. Omar megint egyszer remekelt!
- Április 13-án a szerkesztő
unokatestvére, Koós Krisztina (USA) lakóhelyéhez közeli
ún. „tavak közti”, 5 km-es fitnesz csoportfutásban vett részt.
Az északi féltekén is divatos
versenyt immár 12.-szer szervezik meg, és - bizony nem letKoós Krisztina helyt állt a
mini-maratonban!
tünk utolsók! Brava, Krisztina!
- A Hungária Sportszakosztálya jelenti, hogy a teniszpálya
javítása javában folyik, a focikapuk javítva és kifestve, a
tenisz/kosárlabda oszlopok befestve. Felszerelik a hálókat,
és mindezt május 1-jén bemutatják!
- Brazíliába is megérkezett a KCSP által kiküldött ösztöndíjas, Szeghalmi Zsolt. Örömmel láthattuk működését,
sürgését-forgását a LAMOSZSZ Találkozó alatt. (Az Argentínába érkezettekről l. Hufi 3.o.)
- Benedekné Marika április 20-án tartotta meg az idei 1.
„Nyelvcsiszoló”-t a Szent László iskolában. Ismételjük, az
idei meghívás minden magyar nyelvtudását ápolni szerető
személynek is szól!
- Május 8-án lesz Jávor Zoltán HIT ÉS MAGYARSÁG
Szeleczky Zita élete és művészete című könyvének előadással összekötött bemutatója Piliscsabán.
- Tóth Flor Balassi Ösztöndíjasunk folyamatos beszámolókat küld spanyolul ott-tartózkodásáról. Érdekes írásai
kivonatát jövõ számunktól kezdve közzé tesszük.
(BGT és HKZS)

életének 96. évében, március 31-én visszaadta lelkét
Teremtőjének. Hamvai Csesztvére, a családi temetőbe térnek örök nyugalomra. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A
gyászoló család nevében Grosschmid Mária.

In Memoriam
gr. Crouÿ-Chanel Adél festőművész
Budapesten született 1917. január 21-én. A Képzőművészeti Akadémiát végezte, ösztöndíjasként külföldön tanulmányozta a XV.-XIX.sz. mesterműveket, majd a budapesti
Műcsarnokban állított ki.
1948-ban emigrált családjával. Először Argentínában,
majd Spanyolországban élt. Argentínában főleg gyermekkönyveket illusztrált, valamint
nagyméretű freskókat hagyott
hátra. Spanyolországban ismert
restaurátorként, csendélet- és
portréfestőként dolgozott, de
készített miniatúrákat, festett
porcelánokat. Kiváló ikonfestő, a szép mívű vereteket
is maga készítette. 1994-ben
hazaköltözött családjával, egy
kisalföldi, határmenti faluba.
Madách Imre Az ember tragédiája c. drámáját fia, Pablo
Grosschmid fordította spanyolra, a 2010-ben megjelent
kötetet gr. Crouÿ-Chanel Adél illusztrálta kitűnően, magas
színvonalú grafikai jelenetekkel.
Életútja folytán számtalan önálló kiállítása volt, valamint
több kollektív tárlatban is részt vett. 2010-ben elkötelezett
és példaértékű emberi tartásáért, a településért önzetlenül
végzett magas színvonalú művészi és szellemi tevékenységéért Nyárliget Díszpolgára címmel tüntették ki.

2013. Május
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Mi történt?

Március 10-én
lapzárta után an�nyi fontos hír rázta
meg mind argentin, mind magyar
honleányi lelkemet, hogy össze
kell magam szedjem ahhoz, hogy
ne dadogjak. Noha az információ
tömege villámszerűen jut el hozzánk, egy krónikás igyekszik dátumszerűen, nem fontossági sorrendben rendezni mondanivalóját.
Jorge Bergoglio érsek, argentin honfitársunk, lelkiatyánk
március 13-án, a római katolikus
- egyetemes - keresztény egyház
székhelyén, a Vatikánban, Péter
apostol 266. utódjaként Ferenc

Társadalmi hírek, események.

pápa néven vette át hívatását.
Üdvözlő beszédében kérte, hogy
imádkozzunk érte. Tudatosan
kérte, mert a mai anyagias világban saját erejéből, a Szentlélek
segítsége nélkül képtelen lenne
a még Istenfélő embereket vis�szavezetni az egyházba. Ferenc
pápa 76 éves. Már mint felnőtt
férfi vett részt argentin hazája
for radalmi, viharos életében
és tör ténelmében. Politikába
soha sem keveredett, pedig a
forradalmi 60-as években sok
fiatal pap teljes hévvel a gerillák
közé sodródott. Mint Krisztus
követője, nem világi királyságra,
hanem lelki békére, a szeretet

- Magyar közösségünk Nemzeti ünnepét március 16-án 19 órakor a Hungária
Egyesület és a Magyar nagykövetség
rendezte. A vendégeket Zombory István
Hungária elnök köszöntötte. A megható
ünnepséget kezdetén az argentin, és végen
a magyar himnuszt jó kedvvel énekeltük.
Főleg azt, hogy Istenünk hozzon reánk
víg esztendőt! Örvendtünk egymásnak,
régnemlátott barátoknak, annak, hogy
élünk. A díszbeszédben Barcsi Gyula
tanácsos igen találóan szólt hozzánk. A
műsort a Zrínyi Kör részéről Lomniczy
József állította össze. A kivilágított színpadon félkörben 14 magyaros öltözetben
ragyogó harmadgenerációs magyar fiatal
állt. Nem gyermekek, már felnőttek unokáink. Magabiztosan, jó kiejtéssel,
érthetően szavalták Petőfi Sándor gyönyörű verseit, amelyeket legszebb hazafias versei alapján, „Isten csodája, hogy
még él hazánk” válogattak ki. Nagyszülők és szülők könnyezve mindent hallottunk egy újszerű megoldás által: egy kézi
mikrofont
adtak szépen sorba
egymásnak és így
olvasták a
ráju k eső
szövegrészeket. Köszönjük. A
tehetséges
A tehetséges Grabner Pisti
Grabner
Istvánnak gratulálunk a megható „Talpra
magyarhoz”. Végül, de nem utolsó sorban hálásak vagyunk Székásy Miklósnak és a rendezők anyagi támogatásának,
hogy lehetővé tették a Colón operaház
prímhegedűse és társai fellépését körünkben. Egy valóban nívós vonósnégyes koncerttel leptek meg bennünket. Áhítattal
hallgattuk magyar zeneszerzőink műveit.

Tüneményes kvartett

A díszteremből, a nagykövetség meghívására egyenesen az ebédlőbe vonultunk.
Finom sós sütemények mellett örömmel
koccintottunk hazánk és egymás egészségére. Fehér abrosszal, díszesen terített
hosszú asztaloknál ezek után ki fog itt
vacsorázni? Kevés kivétellel mindenki.
Omar bölcs előrelátással kérte, hogy
jelentsük be előre szándékunkat, és
üljünk barátainkkal tetszésünk szerint
asztalhoz. Lassanként mindenki megtalálta helyét, és kitűnő hangulatban várta
a nagyon lassú, de szíves kiszolgálást (a

közvetítésére törekedett. Ismeri
a hazugság, az álnokság, az
ördög alattomos munkáját. Jól
megedződött az ellene folytatott
harcban. Az elmúlt évtizedekben
a kommunista-szocialista-ateista
politikával szemben az egyház
hol bátran, hol szelíden védekezett. A mai világban viszont,
akár a XVI. században, az egész
keresztény világ főleg a radikális
iszlám ellen kell közösen védekezzen vagy egyezkedjen. A pápa
beiktatásán az ortodox keresztény
hívők szimbolikus vezetője, I.
Bartholomaios konstantinápolyi pátriárka, a református,
evangélikus és egyéb történelmi

díszterem közben megtelt argentin szomszédokkal, Omar szokásos vendégeivel).
- Jóllehet nem egészen „közösségi” eseményről, hanem kolóniánk tiszteletbeli
elnökéről van szó, örömmel közlöm, hogy
március 21-én nyílt meg újra Lomniczy
József híres Horizonspace lakberendezési üzlete a régi címén, Buenos Aires
elegáns Recoleta negyedében. Ezelőtt
közel 60 évvel, sok áldozattal és tehetséggel Józsi édesanyja, Bethlen Gáborné
Schmidt Edith alapította. A Horizons
volt évtizedeken keresztül Buenos Aires
első valóban értékes, eredeti antikbútorokkal és -tárgyakkal berendezett, múzeummal vetélkedő üzlete. Az elmúlt évtizedekben a társadalom ízlése, gazdasági

gyarul, közösen vallottuk meg hitünket
és úrvacsoráztunk mind együtt. Sokan
voltunk. Nagy ünnepek alkalmából ez
természetes, de egy hatnapos „turistahét” alatt, amikor minden épkézláb
fiatal elutazik,
c s o d á l a t o s.
L el ké s z ü n k
p r é d i k á c ió jába n Jéz u s
a ke r e sz t e n
mondott utolsó szavait
idézte és adta
Nt. Demes András
nekünk útravalóul. Szívembe zártam. Azóta is ezen
gondolkodom és továbbadom: „Atyám,
a Te kezedbe teszem le lelkemet”. Teljes
bizalommal a jó Istenre bízom sorsomat,
hazám és egyházam sorsát. Ő eddig
mindig megsegített, szeret bennünket.

Sokan vagyunk, ha együtt vagyunk
felekezeti különbség nélkül

helyzete megváltozott. A ma embere lakását könnyen, gyorsan ellátható módon
kell berendezze. A Lomniczy családnak
döntenie kellett. Voltak napok, amikor elhatározták, hogy eladják és életük utolsó
éveiben végre pihennek. Nem ezt tették.
Az üzletet bezárták és szomorú szívvel
kiárusították. Egy olyan lelkiismeretes
ember, mint Józsi, aki felelősnek érzi
magát családjáért, a magyar kolóniáért,
a Zrínyi Körért, nem hagyhatta eltűnni
élete fő művét. A mai ízlésnek megfelelő
stílusban, gyermekeivel együtt újrakezdte
a lakberendező Horizons-t. Kitartó, bátor
barátunknak sok sikert és szerencsét
kívánunk. Isten éltesse!
- Március 29-én, Nagypénteken, a
Krisztus Keresztje evangélikus templomban jött össze imádkozni magyar
közösségünk. Nagypéntek a ZIK-naptárban vastagbetűs ünnep. Az AMH-ban is
olvashattuk már egy hónappal előre: Nt.
Demes András Olavarriából jött közénk,
és magyar nyelven prédikált. Keresztény
és keresztyén hittestvéreimnek egyaránt
ez volt a legszebb húsvéti ajándék. Ma-

(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

protestáns egyházak vezetői és a
római főrabbi is részt vettek mint
a bibliát és a Tízparancsolatot
gyakorló vallások követői.
E sorok írásakor, március 26-a,
csütörtök a nagyhéthez tartozik,
ami nálunk egyszerűen Semana
Santa. Ilyen hosszú húsvéti „szent
hetet” magas korom ellenére
eddig nem éltem meg. Azt már
megszoktuk, hogy nagyböjtben
senki sem böjtöl, hanem vidáman
mulat. Ilyenkor szép koraőszi
időben még a tengerben is lehet
úszkálni. Az idén egy hazafias
ünnepet is beleszőve egy hétre
nyúlt a szabadság. Aki csak tehette, útra kelt, vidékről a fővárosba,

 Kolóniánk Eseményei 

Főasztal: Zombory elnök, Barcsi Gyula
díszszónok, Zöldi alelnök
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Húsvétvasárnap mindenki családjával
ünnepel, főleg ott, ahol a gyermekek
még keresik a húsvéti tojást. Húsvéti
örömömet a Szent István Otthonban
élő magyar barátnőimmel osztottam meg.
A szokott időben teáztunk és utána este
6-ig beszélgettünk, vidítottuk egymást.
Az Otthonban napjainkban 9 magyarul
beszélgető és 6 magyarul csendesen
hallgató magyar él.
- Április 1-jén este dörgött, villámlott,
és esett az eső. A rádió vészt jósolt, de
„másnap ünnep, szóval menjünk mulatni” - gondolták sokan Buenos Aires
tartomány és főváros lakói. Viszont 2-án
hajnali 3 órakor valóságos égszakadás, hihetetlen erejű, órákig tartó vihar tört ki. A
csapadék elöntötte az egész várost. Akik
földszintes házban laknak arra ébredtek,
hogy lábuk alatt úszik a cipő, vagy a szőnyeg, vagy az ágyuk szélét mossa a víz...
Akik szárazon ébredtünk, szörnyülködtünk a televízióban közvetített helyzeten.
Ha olyan
városrészek
drámáit láttuk, ahol ismerőseink,
barátaink
élnek - rettegt ün k. A
villany kialudt. Telefonok nem működtek.
Aki már átélt hasonlókat, talán át tudja
érezni, hogy „kiborultam”.
- Április 2, Argentína nemzeti ünnepe.
Ezen a napon indult meg 1982-ben a Mal-

fővárosból tömegesen vidékre
száguldottak. Hivatalok, bankok,
iskolák zárva. Elnöknőnk és kísérete igyekszik kipihenni a pápai
audienciát, amelyen Kirchner
asszony kifogástalan öltözetben,
meghatottan köszöntötte Ferenc
pápát, de sajnos nem ragadta meg
az alkalmat, hogy saját hírneve
csorbáján javítson. Mint argentin államfő nem pápai áldásra,
bűnei bocsánatára tart igényt,
hanem honfitársa segítségére a
Malvinas szigetek visszacsatolása
érdekében. Rossz helyen, rosszkor, helytelen témát választott.
A neveletlenség és kevélység
bámulatos keveréke...

vinas-i háború. A TV a Puerto Madrynban folyó Malvinas nemzeti emléknapot
közvetíti. Cristina elnöknő szónokol - úgy
látszik Ferenc pápa hatására - a szeretetről, egyetértésről: „Aki szereti hazáját,
az szereti embertársát”. Tehát szeressük
egymást! A kormány minden tagja,
minden párt, ifjúsági mozgalom vezetője
tapsol és ünnepel. A Malvinas szigetvilág a mienk! Jóllehet Nagy-Britannia
tengeri uralmát angol telepesek őrzik
- körülötte a tenger, fókákkal, halakkal
együtt, törvényesen a mienk. Ma már ez
az egyetlen, amiben a kormánnyal egyet
kell értsünk. A Kirchner kormány közel
10 éves uralma hanyatlik. Mentségük a
hazafiasság. Ezelőtt 30 évvel gringónak
csúfolt és bántott minden kollégám, mert
Erdélyre emlékeztem. Érdekes, hogy ma,
2013-ban, április 2-án a Falkland angol
telepesek a napokban meghalt Margaret
Thatcherre emlékeztek. Ő ugyancsak politikai győzelem reményében kockáztatta
az angol flottát, részünkre, sajnos, nagy
sikerrel. Ünneplő elnökünk és kormánya
tudott-e, avagy nem akart tudomást venni
a Buenos Airesben, La Platán tomboló
drámáról? Elfogott egy dühös méreg.
A képernyőt tovább néztem és sírtam
árvízkárosult honfitársaimmal. Nem
vagyok gringo, szeretem befogadó hazámat. A jelenlegi felmérhetetlen anyagi
és emberi áldozatért ki a felelős, a hibás?
Ezen sóhajtozik, káromkodik napok
óta a tönkrement polgár és vezetőink.
Nyilván a sok bűn, mint a hanyagság,
hazugság, lustaság, ami bőven megvan
bennünk, mind összpontosul a mindenkori hatalmon levő kormányban, együtt a
mérhetetlen korrupcióval. Nem érdemes
elvándorolni más országba. Ezek a jelenségek és a természeti csapások mindenütt
előfordulnak. Nem mindenütt tudnak
vele megbirkózni, mint a fegyelmezett
japánok, vagy a szorgalmas németek.
Mi, honosított argentin magyarok fegyelmezetten igyekezzünk legalább segíteni.
- Lapzárta után: Hírlapunk márciusi
számában már értesültünk, hogy április
11-én 19 órakor a Mindszentynumban
a magyar nagyövet, dr. Varga Koritár Pál spanyol nyelven tart előadást
a Balassi Intézettel kötött kultúrciklus
keretén belül. Aggódtam, hogy kevesen
leszünk. Buenos Aires népe napjainkban
rosszkedvű, ideges, türelmetlen. Félóra
késéssel megtelt az előadóterem. A
nagykövet megszokott kiegyensúlyozott,
higgadt modorában részletesen ismertette velünk az Orbán kormány jelenlegi
működésének alapfeltételeit és módját.
Az elmúlt hónapokban a kormánypárt
és Orbán Viktor ellen forgó kritikákat
részben megcáfolta, részben egyenesen
„kettős mérce” alapon rosszindulatú
rágalmaknak minősítette. Megnyugtatta
hallgatóságát. Köszönjük neki a Magyarországról érkező sok jó ondát, „hullámot”! A háziasszonyoknak köszönjük a
sok finom süteményt és italt, amikkel az
előadás végén megvendégeltek.
Fotók szerző, Balthazár M., Fodor P./Kelemen T.

8. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

2013. Május

AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI

2013:
Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta (✝) - Luraschiné Földényi Judith

(Ausztria)
Alapító Védnökök (2005):
Alitisz Constantino - Eickertné Rubido-Zichy Antoinette (✝) - Gorondi István és Edith - - Dobosi Szabó Anikó
Lomniczy József - Monostoryné Kövesligethy Ildikó - Móricz Istvánné - Papp Jenő - Takács - Hamza István és Emőke (USA)
István (✝) - Zilahi-Sebess Jenőné Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton - N.N.
- Widmerné Kranauer Judit (Svájc)
2005-től 2012-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend): - Tanyi József és Ildikó (Kanada)
(1x) B.Á. (Kanada) - Csesztregi Ferenc - Gosztonyi Attila - Jakab János (USA) - - Dr. Orbán László (x2)
K.I. - Dr. Kraft Péter - Meleg Piroska - Sisa István (✝) (USA) - Szekeres - Dr. Némethy Kesserű Judit (USA)
Zsolt - Tanyi József és Ildikó (Kanada) - Widmerné Kranauer Judit (Svájc) - - Gorondi István és Edith
- Mészáros Lászlóné Angéla
ifj. Zaha Sándor és Alexandra - Zombory István
- Dr. Andrés Faragó
(2x) Grosschmid Mária (Mo) - Kurhelec János
(3x) Dr. Andrés Faragó - Gorondi István és Edith - Magyar Református Egyház - - Zilahi-Sebessné Bonczos Zsuzsa
- Kalpakian Ervin (✝)
N.N.
(4x) Álvarezné Zöldi Viktória (Mexikó) - Pejacsevich Alexis - Mészáros Lászlóné - Dőry Ilcsi
- Móricz Istvánné
Angéla - Kalpakian Ervin (✝) - Dr. Besenyi Károly
(5x) Dobosi Szabó Anikó - Erdődy József - Rubido-Zichy Hohenlohe Senta (✝) - ifj. Zaha Sándor és Alexandra
(6x) Dőry Ilcsi - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - “Instituto Internacional
de Artes Culinarias Mausi Sebess”
A Jóisten tartsa meg továbbra is
(7x) Móricz Istvánné
drága Adakozóink jószokását,
(8x) Dr. Alitisz Constantino - Dr. Farkas Ferenc - N.N. és N.N. - Dr. Némethy
mert
ez létkérdése az AMH-nak!
Kesserű Judit (USA) - Dr. Orbán László - Zilahi-Sebessné Bonczos Zsuzsa

Az AMH hálás szívvel
köszöni az
adományokat,
támogatásokat,
fölülfizetéseket!

61 éves a

Megcélozni a legszebb álmot,
Komolyan venni a világot,
Mindig hinni és remélni,
Így érdemes a földön élni.
(Shakespeare)

INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS INSTITUCIONES

Egyházak - Iglesias

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

1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar www.lacruzdecristo.com.ar
Magyar Református Egyház - Iglesia Reformada Húngara - Pasaje
Juncal 4290 - (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 4799-2527 - mariabenedek@arnet.com.ar

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

Ifjúsági Csoportok - Actividades Juveniles

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

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

18sz. Bartók Béla cscs. - Agrupación de Scouts Húngaros N° 18 Bartók
Béla. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4790-7081 - andres_la17@
hotmail.com

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

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

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

Intézmények - Instituciones

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

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

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

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

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

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Dra. Gabriela Szegödi
Abogada

Estudio 4372-6844
15-5026-4512

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4823-9347
HUNGÁRIA
KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK

KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

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

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

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

Az argentínai magyarok független folyóirata

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

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

A JÚNIUSI számra a
lapzárta: május 10
Anyag és hírek beküldésére
(54-11) 4711-1242
amh.argentina@gmail.com

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

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

(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 - vferlolo@fibertel.com.ar
Szent István Kör - Círculo de San Esteban. M. Moreno 1666, (1636)
Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@fibertel.com.ar

Vitézi Rend Argentínai Csoport - Orden

de los

Caballeros Vitéz.

Capítulo Argentino. Tel. (5411) 4715-2351 - nvattay@telecentro.com.ar

Iskolák - Colegios

Angolkisasszonyok Intézete (Ward Mária) - Colegio María Ward.

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

Klubok - Clubes

Hungária Egyesület - Club Hungária, Asociación Húngara en la Argentina.

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

Valentín Alsinai Magyar Dalkör - Coro Húngaro de Valentín Alsina. Av.

Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674

Művészet, Zene, Kultúra - Arte, Música, Cultura

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

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

4799-8437 - haynal@fibertel.com.ar

Magyar Színtársulat: Álomgyár a Hungáriában. zolyomikati@fibertel.com.ar
Spontán Színpad: Grabner István istvangr@yahoo.com.ar

Sport - Deportes

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

Vidék - Interior del País

Barilochei Magyar Egyesület - Asociación Húngara de Bariloche –
Mitre 213, 2°, of.8, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-430282
luiseduardostany@hotmail.com

Chacoi Magyar Egyesületek:
- Colectividad Húngara de Cnel . Du Graty – M. Moreno N° 12, (3541)

Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649

- Villa Ángela-i Magyar Egyesület - Sociedad Húngara de Socorros
Mutuos – Hungría 150, (3540) Villa Ángela, Chaco. Tel. 03735-420-939
Córdobai Magyar Kör - Círculo Húngaro de la Provincia de Córdoba.

Recta Martinolli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba. Tel. 0351-481-8531 /
0351-156-144-070 - filipanicslili@gmail.com

Santa Fe-i Magyarok Társasága - Agrupación Húngaros de Santa
F e (capital) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 zoltanhorogh@hotmail.com
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
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!

Kedves magyarok, barátaink, Buenos Aires-i
Hungária tagok! Cserkészek, néptáncosok!
ZIK tanárok és diákok!
Ha tetszik, ha
nem, a magyarság
szétszórtsága és
bizonytalansága
nagy részben 1920
körül vált valósággá. Ezt meg kell
emésztenünk, ezt
el kell fogadnunk,
ezt nem felejthetjük el, és ma: tovább kell lépnünk!

Várunk a Hungária dísztermében! Ne hiányozzatok!

MÁRCIUS 15:
Az anyaországi vad havazástól
az ungvári szörnyűségen keresztül Buenos Airesig!
Köszönöm az őszi szelet. A szabadságot, a nyíltságot és az esküt.
Köszönöm az elfogadással járó
békét, az érdeklődést és a tisztességet. A gondosan megírt szóözönt, a
himnuszokat és a kiemelkedő szép
magyar hangokat. A csodás muzsikát, a felülmúlhatatlan versszakokat
és az arcokat. A csendet és a ricsajt. A
sok ismeretlen magyart! A Juncal utcánk nyugalmát és a falakon díszelgő
zászlók göngyörödését. Az esteledést. A barátokkal való népdalozást,
a megosztott ital különös gyönyörűségét. Az utána bekövetkező hajnal
hűvösét és az otthonom egyedülállóan átkaroló ölét! Köszönöm azt, hogy
lélegezve emlékezhetek még arra is,
amit nem éltem át, de mégis életem
egyik útmutató példája!
*
A Hungária díszterme ismét telt
ház! Érthető, hiszen nemcsak a rég
jelképes tiszteletadásunk egyike következik, hanem anyaországi tévés
kamerák is jelen vannak!
Százhatvanöt év után is emlékszik
a magyar. A magyar nem felejt, viszont a magyar nem oldja meg a
helyzeteit. A magyar nem lép tovább.
A magyar ragaszkodik! A magyar
álmodozik, verseket mond el, képeit
idézi vissza, és hősies tetteit eleveníti

meg, hogy ez az emlékezet kulcsa ne
vesszen el! A magyar figyelmeztet,
de nem határoz. Lármában él, de fél.
Ezt tapasztalom, amióta megszülettem, itt messze, az emigrációban.
Igen, új szelek fújnak, kételkedő
szelek, az összehangolás szelei. De
még várnunk kell. A várakozás Petőfit szólaltatja meg - újra meg újra.
Tudtommal idekint talpon állunk,
amióta megszülettünk. Hí a Haza
(mindenkortól), mindig ez az idő,
mindig most, vagy soha! Pedig már
nem vagyunk rabok, eskünket pedig
nem egyszer söpörte el a szél - és
nemzetünk népe még mindig túlél a
világ összes sarkában!
A műsor alkata a megszokott volt,
ámde volt egy fejezete, amelyet
hálásan köszönök meg: a vonóskvartett előadása, az Ars Hungarica
rendezésében, áldás volt. Felemelő
volt őket meghallgatni, változatlanul mennyei tapasztalat Kodályt és
Bartókot húrokra-vonásra idézni - és
ilyen kiválóan! A záró Piazzolla,
világhírű argentin zeneszerzőnk
pedig kápráztató remegést okozott
bennem! Astor szerintem a dél-amerikai Kodály! Ő is, mint a mieink Európában, felfogta a déli nép jellegét
és vándorlása, önkeresése lényegét.
*
Folyt. a 2. oldalon

Havi „HUFImondat”:
„Nem szabad egyedül utazni. Az ember csak társaságban tudja
látni, érzékelni a világot. A társaság ad az út komor varázslatának, a
változásnak emberi értelmet."
(Márai Sándor)

Olvasunk… és gondolkozunk

A jelek világában...

Délután volt, március közepe. Már hetek
óta az ihletszükséghez illő elszigetelődés
mezejében lebegtem s aznap is, amikor csak
egy kis rövid ideig kapcsoltam rá a híradóra.
Már kétszer is fekete füst szálldogált ki a
Vatikán Sixtus-kápolnája hagyományos kéménykéjéből. Délután 4 órára járhatott az idő:
meglepődve meresztettem szemeimet a tévé
képernyőjére - megkönnyeztem! Szokatlannak
éreztem ennyire elérzékenyült állapotomat!
Határozottan meg voltam hatódva.
Miért? Mert egyszerűen homlokon csapott
a híradó újdonsága: az argentin tévénk legkomolyabb csatornája jelezte, hogy Habemus
Papam! Vajon az rázta meg szívemet, hogy
az új pápa itteni, vagyis Buenos Aires-i, vagy
az, hogy a kegyelmes tetteiért közismert
dél-amerikai bíboros érte el a katolicizmus
legmagasabb posztját? Sok a kérdés, s most
nem válaszokat keresek, hanem a hit, a kisebb
csodák megmagyarázhatatlan dilemmái néhányainak boncolásába kezdek.
Mindenkortól, és bevallottan, hiszek a jelekben, azok valahányszor teljesen átlátszó
és érthető üzenetében! Nem egy jel adódott,
amely sugallta a világ felé a tiszta jelképét:
hinni, vagy nem hinni? Egyéni dolog! Szabadok vagyunk és kifejezhetjük benyomásainkat,
érzéseinket is.
Habemus Papam! Mégpedig olyan pápa,
akinek múltjából csak szépek s jók világítanak
felénk. Kiskoruk óta próbálom megértetni
gyermekeimmel, hogy pap és pápa két különböző fogalom. Viszont hadd mondjam most ki,
őszintén: egykutya a kettő - mert csak egy jó
pap lehet egy jó pápa! Vagy mégsem? A politika és az érdekek uralják életünk e részét is?
Ez alkalommal úgy érzem (remélem helyesen),
hogy jobb úton haladunk! Bergoglio bíboros
szerény lélek, nem kedveli a luxust, a pazarlást,
szenvedélyes fociszurkoló (ez igenis emberi
jelenség), kémiaszakot és filozófiát végzett,
évtizedek óta alázattal mossa az argentin
szegények lábát! Vagyis Jorge Mario egy
„jóságos, középosztálybeli ember!”
Hadd térjek vissza gondolatmenetemhez.
Ami nem mindennapi, az a mostani jelek
sorozata! Bergoglio már másodszor indult
jelöltként a pápaválasztáson. Sem először, sem
másodszor: egyszer sem foglalkozott azzal az
eshetőséggel, hogy megnyerheti a Vatikánban
a szavazatok bürokratikus többségét.
Az idén minden másképp alakult. Részben
váratlan események sorakoztak a köbön.
Nagyjából s gyakorlatilag senki sem kedvelte
különösen előző pápánkat. II. János Pál mellett s főleg után minden csak langyos lehetett.
Karol Wojtyła nagy űrt hagyott maga után,
szó szerint minden elképzelhető téren. És felbukkant az önfeledt, egyszerű, jószívű argentin
kardinális, aki gyalog vagy közjárművel megy
mindenfelé, aki nem fogadta el a kategóriájával
járó palotát, aki nyomortanyákban tartotta a
vasárnapi miséket, aki a minél szimplább papi
öltözetében sétálta végig szülővárosát, Buenos
Airest. Akit nem egyszer vádoltak, mert mindig
nyíltan fejezte ki véleményét. Hol diktatúrában,
hol a gyanús dél-amerikai demokráciák alatt is!
Aki korban már nem fiatal, de lélekben még az!
Fehér füst Rómában: megválasztották az új
pápát! Hatalmas tapsvihar fogadta a felpufogó
jelt a Szent Péter téren, és megszólaltak a bazilikában a harangok is. Az új pápa, aki mostantól Ferenc névvel szerepel, Buenos Aires-i

érsek, jezsuita szerzetes, az első jezsuita ebben
az elhelyezésben.
Ismét vissza a jelekhez! Azonnal eszembe jutott néhány közismert magyar csoda.
Úgyszintén a lujáni (Buenos Aires) SzűzMária-kép története. Vagyis emberek alkotta
képek-szobrok, amelyek a történelem folyamán
mágikusan, nem is egyszer, visszakerültek eredeti helyükre… Megmagyarázhatatlan esetek
voltak (s még lesznek), amelyeket az emberi
ész és technika sohasem tudna megoldani, s
ha van hitünk, csodáknak nevezzük. Később
a Vatikán dönti el, hova s minek raktározza el
a hit és a valóság egyöntetű mércéje skáláján.
Bergoglio megválasztását több kisebb jel
környékezte. Igazolványa száma lett nyertes a
lottóban, az itteni quinielában a 40-est (a papi
számát), a napi sorsjegyben viszont a 88-ast
(a pápai számát) húzták ki. A Vatikán fölött
pedig aznap egy angyalformájú felhő keletkezett. Egyidejűleg, egy furcsa római koldus azt
híresztelte meggyőződve, hogy Ferenc lesz az
új pápa neve! Sem ezelőtt, sem ezután senki
sem látta újból a jellegzetes koldust. Később,
éppen a fehér füst előtt, egy szép fehér sirály
szállt a kis kémény tetejére, ahogy már múlt
számunk spanyol részében olvashattuk, láthattuk: a sirály hivatalos elnevezése avis argentus
- ezüstmadár. Argentína is a naptól ezüstösen
csillogó Río de la Plata után kapta nevét…
Mindettől eltérően, engem váratlanul ért a kinevezés. Az, hogy Európán kívülit választottak
meg! Hiszen az ókorbeli afrikai pápa óta nem
fordult ilyen elő. Olasz bevándorlók fiaként,
21 évesen szentelték pappá… érsek lett, s II.
János Pál Pápa nevezte ki bíborosnak. Most
hetvenhat éves korára ő lett a katolikus egyház
266. pápája. Első köszöntésében így fejezte ki
magát: „Úgy látszik, önök a világ végéig jöttek
el értem. Ezt meg kell tisztelnem”.
*
Két évvel ezelőtt ismertem meg Böjte
Csabát, és csak azután figyeltem fel óriási
munkájára. E néhány év alatt szinte világszerte
ismerik és elismerik, már nem csak a magyarok. Böjte atyára gondolva elkerülhetetlen
az összehasonlítás az új pápánkkal: a nagy
krízisek idejében fennáll a becsületesség erénye, s nem is biztos, hogy muszáj korruptnak
lenni ahhoz, hogy magasra juss! Nem kell a
szegényebbek „szavazata” ehhez, s a katolikus
intézmények hatalma nem szennyesebb, se
nem szentebb, mint a többiek. Ellenben Isten
igéi, akár a köztársaságoké is, azért íródtak,
hogy be legyenek tartva. Jorge Santos újságíró
szavai szerint: „Bergoglio kinevezése mint a
világ 1,2 milliárd katolikus pápája, különösen
Argentínának jelent sokat: ui. az értékek újjászületését inspirálja, egy olyan országban, ahol
éppen ezek robbantak már széjjel, de százfelé!”
Zólyomi Kati

HUFI II.
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B U EN OS AI R E S -I MAG YAR N É P TÁN C és Z EN E
A debreceni tévé küldöttsége
a buenosi néptáncosokkal

„Jaj Istenem, de szép dolog, ha két bolond együtt forog!”

És forogtunk hát! Már délután kezdtük a
Hungária éttermében. Kamerakábelek hevertek a Hungária tágas étterme téglaszínű
padlóján, székek vették körül az ürességet,
gyűltek a kíváncsiak, és főleg a néptáncosok.
Buenos Aires három együttese szenvedélyesei. Tarkaság a szoknyákban, szolid feketeség a cipőkben-csizmákban. Az Oleander
asszonyai kis hímzett blúzikában, a többiek
(regösök és kolompok) lezser próbaruhában,
tánccipőben. Mikrofonok, néhány magyaros
abroszos asztalon ital, finomságok, és nagy
hirtelen a nyüzsgés átváltott a muzsikaszó
meleg hangjára. Azonnal pörögtek a szoknyák, lábak dobbantottak és a táncház jellegzetes hangulata magába vonta a fölösleges
szavak világát!

Húzd rá, járjad! Élvezz, dalolj, csújogass!
Hadd tudják meg Debrecenben is, hogy milyen magyar néptánzmozgalom van ideát!
A tévések máris csodálkoztak. Gondolom,
nem vártak ilyet. Olyannyira élvezték, hogy,
ahogy teltek a percek, az órák, ők is része
lettek a mulatságnak!
Moldvai táncrenddel nyitottuk a bulit.
Hatalmas köralakulat keletkezett, és a Kárpátokon túli magyarok táncaival mulattunk
mindnyájan. Az ún. „ördögtánccal” zártuk le
a szakaszt, és nagy tapssal ünnepeltük meg
a zenészeink (Benkőné Pelu, Bonapartian
Edi, Kerekes Miki, Lajtaváry András és
Ricsi) frenetikus kíséretét.
Ahogy szokás, egy-egy táncrend között
kis szünet állt be. A rövid „feltöltés” (ital,
harapnivaló és szusz) után máris táncra hívott
a kalotaszegi muzsika. Egy fiatal regöstáncos
mellém állt és kérdezte: Ez mi? - Kalotaszegi csárdás - válaszoltam. „Táncolsz?”
- Persze! -, és máris jártuk lázasan, boldogan! Körülöttünk egy tucat pár mozgott,
ki-ki legkedvesebb figuráját nyomta, míg a
szétszórt lányok s asszonyok kórusa sifiteléseket illesztett hozzá: „Víg a gazda, víg a
vendég, bárcsak így maradna mindég, három

(népi csújogatás)

A Cefre zenekar (Benkőné Pelu, Jeszenszky Zsú
és Benkő Sanyi) boldog a fellépése után! Remek
kalotaszegi csárdást és szaporát húztak lábaink alá!

éjjel, három nap, kimulatom magamat!”
Legalább 15 percig tartott az Erdély kalotaszegije! Utána már igen izzadtan s lihegve
töltöttük fel poharaink belsejét. Őszintén
szólva, senki sem emlékezett már a kamerákra. Ez bizonyos
mértékben pozitív
reakció volt, amely
által sokkal természetesebbre sikerült
a forgatás is. Csak a
tánc, csak a muzsika, csak a hangulat
volt lényeges! Egy jó
másfél óra után „átparancsoltak” minket
a szomszédos nagyterembe. Akkorra már annyira folyékony
volt a lelkület, hogy nem izgatott, nem zavart
egyikünket sem! Hát átköltöztünk mindenestül (italainkkal, tálainkkal, hangszereinkkel, hangszóróinkkal és kábeleinkkel),
és ideát még lazábban s szebben gördült
tovább a dolog. Haladtunk ám a Kárpátmedence térképén is! Már észak-mezőségit,
székit jártunk. Keveredtek az érzések, a
barátság kertjében megosztott szavak is!
Sötétedett, sokan el is búcsúztak, de az
igazán vidámlelkűek jártuk aztán tovább. A
tévések sem forgattak már. Már nagyokat
koccintottunk, és az igazi beszélgetésre, a
mélyebb s értékesebb ismerkedésre váltott át
a hangulat. Az üres teremben visszhangzott
az énekünk, poharaink ütközése, minden sóhajunk. Egy egyetlen asztal körül foglaltunk
némileg helyet (mert többen mocorogtunk,
táncoltunk még, álldogáltunk), és a „szomorú-vidámság” többféle viszonttalálkozási
ígéretet váltott ki belőlünk. Aztán elmentek ők
is négyen (Vojtkó Ferenc igazgatóval Széles
Tamás, Lakatos János és Máthé Gábor), mi
pedig hazafelé irányultunk, de csak miután
bezártuk magunk mögött a már elcsendesedett, vasárnapos Hungária ajtaját…
(ZK)

Álmom, Ausztrália
Azt mondják, egyszer minden álom
valóra válik. A miénk kétség kívül azzá
vált.
Történetünk kezdete a tavalyi év
júniusában kezdődött. Nagyon élénken
emlékszem arra a fergeteges hétvégére.
A Szőttes Kamara Néptáncegyüttessel ahol táncolok - épp Felvidék keleti szegletében turnéztunk, jártuk a falvakat. Két
fellépés között szervezőtitkárunk furcsa
mosollyal a száján lép be az öltözőbe, kezében a kihangosított telefonnal. Gémesi
Zoltán, csoportunk művészeti vezetője
Ausztráliából hív bennünket: „Szevasztok gyerekek! Van számotokra egy jó
hírem, remélem örülni fogtok. Nagyon
úgy fest a dolog, hogy a Szőttes februárban Ausztráliában vendégszerepel!“
Csodálkozva néztünk egymásra,
nem akartunk hinni a fülünknek. Mi, a
kenguruk földjén?! Ez biztos csak vicc
lehet - gondoltuk. Eleinte nem is mertük
magunkat beleélni, hisz hol volt még
február...
Teltek, múltak a hónapok, rengeteg
szervezkedéssel, készülődéssel, egyeztetéssel. Végül mindent sikerült összehozni, és idén, február 18-án nekivághattunk
a nagy útnak. A cél - Melbourne.
*
Egynapos kimerítő repülőút után,
az időeltolódással küszködve végre
megérkeztünk. Télből hirtelen nyár lett,
nagykabátból fürdőruha. Alig tudtuk
felfogni, hogy ott vagyunk. A melbourne-i repülőtéren „Szőttes“ felirattal várt
bennünket Kövesdy András és Éva. Ők
voltak a helyi főszervezők. Egyikek a
legnagyszerűbb emberek közül, akikkel
ez idáig szerencsém volt megismerkedni.
A Magyar Központ lelkes, aktív tagjai
csodálatos programot állítottak össze.
Igyekeztek minél több gyönyörű helyre
elvinni. Jártunk például Great Ocean
Roadnál, a 12 Apostolnál. Igéző látvány
volt az óceánból kiemelkedő hatalmas
sziklatömbök. Rendre szervezték az ún.
BBQ (barbecue) partykat, tengerparti
fürdőzéssel egybekötve. Kötelezően
ettünk vegemite-ot, amin az ausztrál
gyerekek nőnek fel, húsos pitét, valamint
tengeri herkentyűket. Mivel családoknál
voltunk elszállásolva, külön-külön is,
egyéni szabad programmal is felfedeztük
Melbourne és környékét.
*
Utazásunk fő célja a magyar népi kultúra terjesztése, átadása volt. A három
hét alatt erre rengeteg lehetőségünk
adódott. Első ízben, a kétévente megrendezendő Hungarofesten debütáltunk. A
háromnapos fesztivál ideje alatt a szerve-

folyt. az 1. oldalról
Petőfi nem maradéktalanul bebizonyított életének s
Talán még az „évkezdet” szimptómája, talán a hűvös
halálának tükre azért még mindig elbűvöl mindnyá- est párája okozza, nem tudom, de én azt vártam, hogy
junkat, köztük természetesen engem is. Romantikája mindnyájan maradunk, ameddig „a házigazda (olvasd: étcsontig ömlik, csontig hat, vérig őröl-aggaszt, és aztán teremgazda) furkósbottal ki nem ver”... Úgy, mint régen!
meglágyít. „Magyar vagyok… legszebb ország hazám
*
az öt világrész nagy területén… Egy kis világ maga…”
Közben Magyarországon iszonyatos, szinte SzibériaBezzeg kisvilág vagyunk mi, magyarok! Különös egy jellegű hideg es eszméletlen havazás állt be! Egy-két
kisvilág! Büszkébbek a sasnál, Adynál is kritikusabbak, katona azért felvonta a lobogónkat az Országház előtt.
Berzsenyinél is óvatosabbak. Komorak és lázadók, Minden szabadtéri ünnepség elmaradt. Nem voltak beszészegények és gazdagok, lágyak és önzők, mélyek és dek. Az Országházban, Múzeumokban, könyvtárakban és
önfeledtek. Egyik szemünk sír (már nem kéne), a másik színtermekben gyülekezhettek a magyarok. Szokásosan
pedig nevet (bár gyakrabban tenné!)
Kossuth-díjakat osztottak ki. A közkedvelt Csík zenekar
*
is kapott egyet.
Az előadás tartott szögletessége elérte célját. Ott volt
mindenki, hallgatott s tapsolt mindenki, egymás karjába
borult mindenki. A felolvasó fiatalok némi bizonytalansága rendkívül kedves volt, megjelenésük abszolút
elgondolkodtatott. Ők az egyetlen igazi felelősségünk!
Ha Petőfi valóban átérezte mindazt, amit akkoriban
megírt, most (ha megtehetné) is lekiabálna a túlvilágból:
„Szedd össze magad, vagy elveszünk még azok is, akik
vagyunk!”
A nélkülözhetetlen társasvacsora nem is volt olyan
„társas”. Mindenki megette tányérja tartalmát, megitta
borát, és jó korán eltávozott (a főemberekkel együtt) pont
akkor, amikor a fiatalabb tagozat - most már ők is! - elkezdett életvidáman népdalozni! Két perc alatt kiürült az
étterem, viszont úgy nyolc-tíz nosztalgiás szívű azért jó
későig élvezte az ének megosztott, dallamos pillanatát.
MÁRCIUS 15...

zők egyik fő célja az volt, hogy általunk
az itteniek újra felfedezzék, megismerjék
elfeledett gyökereiket. Külön élmény volt
számomra az Árpád Idősek Otthonában
adott műsorunk. Az idős, magyar emberek csillogó szemekkel, nagy örömmel
figyeltek, hallgattak bennünket. Műsorunk után összefutottam egy nénivel.
Minden szó nélkül átölelt, és azt mondta:
„Köszönöm! Hosszú évek óta nem éreztem ilyen melegséget a szívemben...“
A következő fellépés színhelyére
majd ezer kilométert kellett utaznunk.
Sikó Anna nagykövetasszony meghívásának eleget téve Canberrába is volt
szerencsénk eljutni. Az ő vendégeiként
mutathattuk meg az ott élő magyarságnak, illetve a meghívott, más nemzetiségű személyeknek mindazt, amit
képviselünk. Canberra után az egyik
világváros, Sydney várt ránk. Sallynek
és a Délvidéki Magyar Szövetségnek
köszönhetően ide is elhozhattunk egy
szeletet abból, amit igyekszünk teljes
szívvel ápolni. Egyik legemlékezetesebb
sydney-i pillanatként spontán táncunkat
említeném meg a híres Operaház előtt.
Bámészkodó turisták tömege figyelte,
ahogy énekelünk, mulatunk, csupán
jókedvből, örömünkből.
Ha már Ausztráliát „elfoglaltuk”, nem
volt akadály másfelé evezni. Együttesünk néhány tagja Új-Zélandot is meghódította egész estés műsorunkkal. Végül
háromhetes turnénkat az ENOSI görög
fesztiválon zártuk mint magyar nemzetiségi együttes. A fellépések, utazgatások
között táncszemináriumokat tartottunk a
melbourne-i magyar tánccsoportoknak,
érdeklődőknek. Egész idő alatt a talpalávalót, a remek hangulatot fokozta a Ritka
Magyar Folkband.
*
Nagyon nehéz röviden összefoglalni
három hét élményeit, emlékeit, örömteli
pillanatait. Nemcsak az angolszász kultúrába, szokásokba, jellegzetességekbe
nyerhettünk betekintést, hanem az ott élő
magyarság életébe is. Úgy érzem, mély,
őszinte, igaz barátságok vannak kialakulóban, amelyeket még a kontinensek, sőt
az időeltolódás sem szakíthat szét.
Három csodálatos hét, csodálatos emberekkel. Ismét tanultam, gazdagodtam.
Ez a valóra vált álom ismét megmutatta,
bárhol is legyünk a nagyvilágban, mi
mindig összetartó magyarok vagyunk!
Bartusz Réka, Felvidék
A műsorunk, a sydney-i fellépésünk itt
megtekinthető: http://www.youtube.com/
watch?v=N8DGpPSmc-E

Viszont Ungváron (Kárpátalja) döbbenetes dolog történt: egy kisebb, kb. 25 fős ukrán anyanyelven beszélő
vad, megszállott tüntetőcsoport megtámadta a bazilika
felé felvonuló s Petőfi szobrát megkoszorúzó magyar
iskolák csoportjait! Atrocitás! Ordítottak rájuk, fenyegették őket, és lerántották róluk a nemzeti kokárdát is!
Ezzel szemben minálunk szép nyugodtan Barcsi
Gyula, a magyar nagykövetség tanácsosa felolvasta
Orbán Viktor az emigrációhoz küldött üzenetét (l.
2.o.) Ilyen sem volt még! Érdekesnek tartottam, de még
messze nem sorsdöntőnek. Ezalatt - sejtem - a magyar
világ figyeli a székely autonómiáért kezdődő s zajló
eseményeket.
*
Március 15: az önállóság ünnepe. Október 23: a
szabadság eposza. Június 4: a veszteség, a legteljesebb káosz dátuma. Tanítsunk meg emlékezni,
vagyis ismerni, tanulni, tudni. De lépjünk tovább!
Alkossunk jövőt! Egy gyakorlatban is szép magyar
jövőt! Az összetartás jövőjét kell megrajzoljuk! Azt,
amely nélkül még a jelen is szét/elmosódhat!

Útjaink most százfelé válnak,
de szívünk egy célért dobog.
Nekivágunk a küzdelmes mának,
s épít karunk egy szebb holnapot.
(Arany János)
Zólyomi Kati
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ZIKhír - ZIKUJDONSÁG
Egy év Magyarországon a
Balassi Bálint Intézetben
Eljöt t a z idő,
hogy meséljek arról az évről, amit
ott töltöttem Magyarországon!
Azoknak, akik még nem voltak
ott, vagy olyanoknak, akik már
jártak Magyarországon - de főleg
azoknak, akik a jövőben mennek
oda, hogy megismerjék eredetük
hazáját!
*
Életemben először utaztam Magyarországra. A gépem közeledett
a Liszt Ferenc repülőtérhez. Akkor
láttam az égből először a Dunát és
a híres hidakat, azokat, amelyekről
már gyermekkoromban hallottam
szüleimtől, nagyszüleimtől, a tanáraimtól a Zrínyi Ifjúsági Körben:
hidak, amelyek a híres Budát és
Pestet összekötik… Azok, amelyek a zajló Duna fölött vigyázzban, sorban állnak. Amelyeket
minden este villamoson kereszteztem, és bámulva tekintettem meg
őket, gyönyörű szép szerkezetüket,
fényeiket, díszeiket meg fantasztikus kinézésüket…
És akkor… akkor kezdődött az
egész!
*
Megérkeztem a Balassiba, és
még nem tudtam pontosan, mit
keresek ott. Teljesen egyedül, egy
hármas szobában, ahova még a
szobatársaim sem érkeztek meg.
Egy kicsit össze voltam zavarodva!
Szépen kipakoltam a cuccaimat,
elrendeztem ruháimat és a munkámnak utolsó feladata, de mondhatnám a legfontosabb: kiakasztottam a nagy, argentin zászlómat!
Lássák, hogy ott Argentínában is
vannak magyarok!
Nagyon hamar sok barátom
lett… Nem is gondoltam volna,
hogy ez így lesz. Úgy látszik vonzó ez a szép, dél-amerikai ország!
Aztán, ahogy jártam az utcán, hallottam hároméves kisgyerekeket,
akik hihetetlen magyar kiejtéssel
szólaltak szüleikhez! És nem
értettem még, hogyan lehetséges
- valami furcsa volt…
Szerintem az első két hét alatt
még nem is tudtam elhinni, hogy
Magyarországon vagyok. És az
persze természetes, hogy ötéves
gyerekek kitűnően beszélnek magyarul! De ezt nagyon nehezen
szoktam meg. Az összes plakát az
utcán magyarul volt, az emberek
telefonon magyarul beszéltek.
Mindenki tud magyarul. Érdekes
volt nagyon. Aztán lassacskán
észrevettem, hogy tényleg Magyarországon vagyok…
*
A mindennapi életem Budapesten a magyarórákkal kezdődött, utána pedig különböző
előadásokkal, néha délután négyig,

néha hatig. Ezután, ha meleg
volt, legtöbbször lebicikliztünk a
Margitszigetre, ahol különböző
hangszerekkel vagy labdajátékokkal, zsonglőrködéssel töltöttük
délutánjainkat. Este pedig a központba mentünk, és bámultuk azt
a gyönyörű, színes-fényes és élettel
telt várost. Nagyon sok érdekes
kocsma van Magyarországon, és
ráadásul mások, mint itt, Argentínában! Még egy jó lehetőség volt
magyarokkal dumálni, és talán
újabb magyar barátokat szerezni!

A Balassin belül is rengeteg
embert ismertem meg. Már első
naptól kezdve, amikor épp a liftbe
szálltam, szóbaálltam régebbi diákokkal, és egyből már meghívtak
szobájukba, valamivel megkínáltak és rögtön elmesélték, hogy
milyen fantasztikus ott Magyarországon lakni. Milyen kiváló emberek vannak, milyen sok különböző
kultúrát lehet megismerni…
Mennyit tanul az ember egy
év alatt! Nem is tudtam volna
elképzelni! És a Balassiban, bármennyire egyedül érkeztem, soha
sem éreztem magam egyedül. Első
naptól kezdve megismertem társaimat, és családtagnak tekintettek!
Mert végül is, egy nagycsalád
voltunk, amely nagyon, de nagyon
összetart.
*
Ez volt az első alkalom, hogy
Európába mentem. És persze, ezt
a lehetőséget kihasználtam, hogy
több országot bejárjak és megismerjek. De ezt nemcsak nyáron
csináltam, hanem mindig, amikor
valamilyen lehetőség adódott. Első
út, ha jól emlékszem, az Szlovákiába volt, Felvidéken Nt. Écsi
Gyöngyit meglátogatni. Elmentünk Ádámmal, német szobatársammal, mert ő is ismerte Gyöngyit meg családját. Kicsi a világ!
Pünkösdkor pedig Németországba
utaztam, Münchenbe, és a német
„Regös táborba” mentem, ami
egy cserkésztábor, ahol néptáncot
meg zenét tanítanak. Utána pedig
egy hétig szobatársamnál laktam,
és bejártuk Münchent. Aztán még
évközben többször voltunk egy kis
faluban, Győr közelében, Kimlében, a Dóry családnál. Nyáron
elmentem Bécsbe mint őrsvezető
egy kiscserkésztáborba. Nagyon

sok új embert ismertem meg, új
külföldi magyar cserkészeket, és
megint több kapcsolatot teremtettem. Kéthetes volt a tábor, ahol
rendesen meg tudtam ismerni mindenkit, és két hétig jókedvűen, bár
nagyon fáradtan, több mint 20 kiscserkésszel foglalkoztunk. Tábor
után pedig majdnem mindennap
összejöttünk és várost néztünk,
vagy barátaimat látogattam. Bécsből elmentem Sopronba egy bécsi
cserkésszel, akinek a családja ott
lakik, és megadta a lehetőséget,
hogy oda menjek. Nagyon szép
város: nyugodt, de szép és tiszta.
Onnan Győr következett.
Amiről különösen szeretnék
mesélni, az az erdélyi út. A Balassi Intézet diákjaival bejártuk
Erdélyt, egy csomó magyar falut
megismertünk, ottani embereket,
és a helyzetüket. Meglátogattuk az
ezeréves magyar-román határt is.
Oda szekerekkel vittek el. Esténként pedig mulattunk osztálytársainkkal, és különböző igazi magyar
táncházakon vettünk részt. Még
Kolozsváron is táncoltunk! Gyimesben pedig a legbátrabbak (ezek
között persze én is ott voltam)
hajnali háromkor, mulatás után
elindultunk búcsújárásra. Valami
40-50 kilométert gyalogoltunk,
ameddig Csíksomlyóra érkeztünk
a misét meghallgatni. Óriási nagy
élmény volt… Miféle tájakat láttunk, mennyi erdélyi magyart,
mennyi magyarországi magyart!
Hihetetlen érzés volt ezt átélni!
Persze, beismerem, fárasztó is.
Több országban is voltam, de
inkább tovább mesélnék Magyarországról. Mert Balaton körül is
voltam. Nagyon sok részen! Jól
emlékszem Alsóőrsre, ahol egy
telken a vadregényes természetben éltünk két hétig. Sorolhatom
tovább: Tihany, Hévíz, Keszthely,
Sümeg... Csodálatos helyek, sok
múlttal, és mindegyikről hallottam
már valamikor. De most ott voltam
igazán. Életemben először. Sokat
utaztam, sokat láttam és most
mondhatom, hogy megismertem
gyökereimet!
*
Nagyon szépen köszönöm elsősorban szüleimnek és nagyszüleimnek, hogy átadták nekem a nyelvet, a kultúrát, hogy magyarnak is
neveltek, nem csak argentinnak.
Másodsorban a Zrínyi Ifjúsági
Körnek, a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek és a Balassi
Bálint Intézetnek, hogy ilyen
lehetőséget nyújtanak nekünk,
külföldön született fiataloknak!
Mondhatom, ez volt életemnek
legnagyobb és legmélyebb élménye. Nagyon köszönöm!
Lajtaváry Márton

Jókai Anna:
Kossuth-díjas
magyar íróés költőnő,
a Digitális
Irodalmi
Akadémia
alapító tagja.
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A magyar iskola tanítóinak
Már csak a lehetetlent érdemes megpróbálni.
A tantermeken sorra kísértetek át engem.
Utána beszélgettünk. Én arcomat töröltem,
bár félek, megláttátok, hogy elérzékenyedtem.
A humanisták a holt latint támasztották fel.
Ugyanezt teszitek ti a távol magyar nyelvvel.
Segítsen meg a visszhang titeket, amely minden
gyermek lelkében úgy szól, mint kagylóban a tenger.
De ennél százszor többet taníttok. S éppen azt, mi
másnak az Új Világban olyan nagyon hiányzik.
A Nagy Kanyon nagyon szép, magas a Long Peak orma,
de a kanyon csak kanyon, és hegy csupán a Long Peak.
Ti Budavára képét mutatjátok meg, Pécset,
Isaszeget, Kolozsvárt, Visegrádot, Világost.
Nem csak hegyek, síkságok. Több annál. Történelmünk
adott reájuk dicsfényt, patinát vagy gyászfátyolt.
Más iskolákból lassan kiseprűzik a múltat.
Jelen van csak. A gyermek kilép a vaksötétbe.
Mátyás király! Rákóczi! Arany! Bartók! Nagy Imre!
Örökmécseknek őket helyezitek köréje.
Hogy önmagát mindenkor perspektívában lássa!
Hogy legyen, mire álljon az éltben! S hogy tudja:
mi a jó s mi a rossz! Az autó, a bőség,
a kényelem meg a rock kevés e földi útra.
Hadd keljen ki a mag! Nincs baj, amíg remélünk!
Csak költeményt tudok küldeni és szerelmet.
Más iskolákban pudvás adatokat közölnek.
Nálatok szombat reggel embereket nevelnek.
Faludy György (*)
(Toronto, 1980)

(*) Faludy György versét a New Brunswick-i Magyar Iskola tanárainak
írta. A Magyar Iskola a Szent László rk. templom épületében működik.

A HKK könyvtárunk átrendezése
és a „Chacó-i kaland”:

Nagy Szebasztian és Zsonda Márk
ösztöndíjasok Argentínában,
a Kőrösi Csoma Sándor Program által

A magyar kormány (a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szerencsére úgy határozott, hogy elárasztja az emigrációs
magyar közösségeket ún. „segítő kezekkel”. Negyvenhét fiatal
ösztöndíjas utazott ki összesen 5 hónapos tartózkodásra a világon
mindenüvé oda, ahol magyar közösségek vannak a szétszórtságban, s esetenként maguktól nehezen megoldható igényekkel,
szükséges teendőkkel igyekeznek megbirkózni, amelyeket saját
erőből csak elégtelenül tudnak ellátni.
Mihozzánk, Argen- gáriája és Szent Lásztínába ketten jöttek, ló iskolája izgalmas,
két fiatalember. Az egész szombati fogegyik. Nagy Szebasz- lalkozásaiba Könnyen
tian a HKK könyvtár- elképzelhető meglepőhoz csatlakozott, hogy désük a sok magyarul
a hatalmas és soha beszélő ember tartalvéget nem érő értékes mas nyüzsgése láttára.
anyag- és példányosz- Belátogattak a ZIK
tályozásba komolyan óráira, a cserkészek
Zsonda Márk
Nagy Szebasztian
besegítsen. A másik, húsvéti locsolása előtti
Zsonda Márk pedig felutazott Coronel szertartására, a Kolomp együttes néptáncDu Gratyba, a chacói magyarokhoz, hogy próbájára is.
elsősorban a magyar nyelv bevezetésével és
Majd következő számainkban bemutatjuk
a Liliom néptáncegyüttessel foglalkozzon. őket és megkérjük, meséljenek erről a feladaMindkét fiatalt volt alkalmam már sze- tukról, az otthonról hozott elképzeléseikről
mélyesen megismerni. Amióta április 6-án és az első itteni tapasztalataikról is.
megérkeztek, bepillanthattak városunk Hun(ZK/HKZS)
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Zsuzsi íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

Magyar nyelv, titkos nyelv,
nagy kincs
Mit élvezek a legjobban az írásban? Azt, hogy az olvasók olyan nagy lelkesedéssel szólnak hozzá a dolgokhoz.
Hirtelen ők is más szemmel nézik a magyar nyelvet,
és mindenféle érdekességet megfigyelnek, amit aztán
megosztanak velem, és ezt nagyon élvezem. Élvezem,
és nagyon gazdagít.
Többen azt szokták kérdezni, Honnan szeded állandóan az ötleteket? - Erre a válasz nagyon egyszerű. Ti
adjátok az ötleteket, amikor elmesélitek, mit élveztetek,
mi érdekel titeket, mire döbbentetek rá, mit vettetek észre
a nyelvvel kapcsolatban. Tőletek kapom az ihletet! Ez az
oda-vissza út a magyar nyelv őserdejében nagyon vonzó!
Amikor a nyelvet „kézbe veszem”, nézem, elemzem,
hallgatom, és hagyom, hogy hasson rám, hagyom, hogy
ízét érezzem, értelmét felfogjam - észreveszem, hogy
milyen mély, milyen bölcs és milyen csodálatos.

*
Habár nem vagyok nyelvész, élvezem szétszedegetni a
szavakat, a ragokat rakosgatni és megérteni, hogy miért
rakosgatjuk ide vagy oda, és miért pont azt a ragot, és
nem másikat. Például vegyük figyelembe ezt a két szót:
ellenség - ellenfél. Már az a szó, hogy ellen két ragból áll:
„el”, ez annyit jelent, hogy messze, távolabb valamitől. A
„len” rag a lenni igének a töve, tehát a létige, létezik, van.
Szóval ellen, az annyit jelent, hogy messze van valamitől.
Ellenkező irányba megy, a másik irányba, el, messze.
Ellenkezik: a véleménye messze van a másikétól. A
távolság adja meg az érdekkülönbséget. No, most akkor
ki az ellenfél? Az, aki küzd, hogy a másikat megelőzze,
legyőzze. Felfigyeltél a szó mély mondanivalójára? Ellenfél, miért „fél”? Mert egy egésznek a velem egyenrangú másik oldaláról van szó. Egy egésznek vagyunk a
részei. Egy játékban ellenfelek. Egy játékban ugyanaz a
célunk, nyerni, valamit elérni, és akik részt veszünk, egy
egésznek vagyunk a felei, egyformák vagyunk. Milyen
sokat fejez ki ez a szó, ellenfél…
Viszont a háborúban a velünk ellen álló fél az nem
az ellenfél, nem ám! Az az ellenség. Ebben az esetben
rosszakarat van. Aki ártó szándékkal van irántunk, azt
úgy hívják, hogy ellenség. Az ellen a teljes egészében egy
nagy távolság, feszültség, nagy gond teljesen eltaszít az
ellenfelemtől. Egy teljes „ellen”. Ellenség. Mennyire teli
van érzéssel, értelemmel a magyar nyelv. Megfigyelted?
Aztán például mondhatjuk, hogy valaki valamit ellenez, tehát ellene van, más véleményen van, a másik
irányba vezet a gondolkodás módja. És innen ered az
ellenzék szó: egy polgári demokratikus államban a
nem kormányzó párt. Kedvencem ezek közül az egy
kötőszó, amit arra használunk, hogy egy mellérendelt
mondat tartalmát szembeállítsunk a főmondat mondanivalójával. Ha azt akarom mondani: Kati jól táncol, de
rosszul énekel - ezt mondhatom úgy is, hogy Énekelni
nem tud, táncolni ellenben igen. Ennek a kötőszónak
az összeállítása is csodás. Ellen-ben. Péter a szőkéket
szereti, János ellenben a barnákat. Ezzel szemben, vele
ellentétben.
Magyarul érthetővé lesz a világ számomra. Mindennek
van értelme. Magyarul mély értelme… Mit mondanak
más nyelven, ha valahova érkezel? Bienvenido, welcome, willkommen, benvenuto. És magyarul? ISTEN
HOZOTT.
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„ MAGYAR ” ÉLETÜNK SZÍNEI

Budapesti tudósítónk:
Espinosané Dr. Benkő Teri cst.

Kedves Olvasók!
Meg a fülünkben zengő népzenével, dalokkal, baráti
beszélgetésekkel írjuk e havi beszámolónkat.
Március 30-31-én rendezésre került a XXXII. Országos
Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár, a már jól ismert
Papp László Budapest Sportarénában. Tavaly sajnos
nem tudtunk elmenni, és egész évben visszasírtuk - idén
nem hagytuk ki! A szervezők sajtóbelépőt biztosítottak
számunkra, így mind a két nap el tudtunk menni. Családostul, a pocaklakónk még nem önálló, Nacho pedig
mindenképp jönni akart, amikor megtudta, hogy néptánc
lesz. Összeszedtük a cuccunkat, bepakoltuk a hamuban
sült pogácsát, kiöltőztünk (ing-mellény-kalap), és elindultunk.
*
Idén a kiválasztott dátum pont a
húsvéti hosszú hétvégére esett, ami
nekünk nem okozott gondot, de lehet,
hogy ezért, és mert hónap vége volt,
kevesebben voltak, mint más években. Legalábbis mi így tapasztaltuk.
Nekünk nem volt akadály a kissé
„szellősebb” helyzet. Kényelmesebben tudtunk közlekedni, a Játszóházakban is volt lehetőségünk részt
venni, sőt még az esti gála során le is
ültünk! Inkább csak sajnáltuk, hogy
ilyen nagy munka után nincs tele a
csarnok.
Első nap hagyományosan a gyerekeké, ekkor kerül megrendezésre az
Aprók Bálja. Ez a nap nagy részben
rájuk koncentrál, ők lépnek fel, de a tánctanítás is nagy
részben nekik szól. Ennek a napnak külön hangulata van,
ekkor jönnek zömével a családok.
Sok a gyerek, pár hónapostól középiskolásig. Volt,
hogy a küzdőtéren (a sportaréna középpontja, ahol a
nagyszínpad van) a sok gyerek ide-oda rohangált, együtt
játszott, miközben szülők beszélgettek, vagy a kirakodóvásárt nézegették. Persze a zene egésznap szól, az adja
az alaphangulatot. A sok népviseletes gyerek és felnőtt
fokozza ezt a családias érzést, valahányszor részt veszünk
a Táncháztalálkozón.
Idén is sok volt a találkozás, és talán ez a lényege, a
varázslata ennek a rendezvénynek. Ahogy a neve hordozza, a tánc találkozik, a népzene, a zenészek, a táncosok.

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET
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Ha elmész, azt más nyelven is mondják, hogy Isten
áldjon meg, de a magyar azt mondja, ISTEN VELED.
Tehát Isten kísér mindig végig az utadon. Jövet is, menet
is. És ha születésnapod van? Milyen más nyelv mondja
azt, hogy ISTEN ÉLTESSEN SOKÁIG?
Egyszerűen nem győzöm csodálni ezt a nyelvet. És ha
már csodálatról van szó, figyeljétek meg ezt a két szót:
szeretet / gyűlölet. Mit olvasunk bennük? Mi van a
betűk mögött? Szeretet: az egy szer ami etet. Életet ad.
Gyűlölet: gyűlik bennem egy rossz érzés, ami megöl,
ami tönkre tesz, gyűl - ölet. Ez nem tudomány, ez csak
szójáték… de érdekes, hogy ezt is lehet! (magyarul).

Ami az íróasztalon maradt:
Az Ige
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek! …
Reményik Sándor

De találkoznak a kézművesek és a
vidékről, ill. Erdélyből érkező eladók
is. Találkoznak a nagyok és a kicsik,
az idősek és az ifjabbak, a magyarországi magyarok és
a határon kívüliek. A tapasztalt néptáncosok és az újoncok. Találkoznak emberek, ismerősök, barátok, lélekbeli
testvérek.
Mi is találkoztunk régi barátokkal, itteniekkel, de Felvidékről, Kanadából, Egyesült Államokból, Argentínából
érkezőkkel is. Nagyon jó volt velük beszélgetni. Hiába
van az, hogy az ember csak egyszer az évben látja őket,
de olyan, mintha tegnap váltunk volna el.
Néhányan a szeretett felvidéki barátaink között is itt
voltak, előadásokat tartottak,
táncoktatást vezettek le, és
mint minden évben, idén is
felléptek a Nagyszínpadon,
az Ifjú Szívek a „Felföld
tánchagyományai” című előadással remekeltek.
*
A Táncház Egyesület és az
Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület együttműködésében immár 3. alkalommal
került megrendezésre a Minden Magyarok Tánca című
színpadi táncbemutató. Ez
nagyon kedves volt számunkra. A bemutatón rögtönzés
formájában lépnek fel együtt
magyarországi, a körülöttünk lévő országokból, de tengeren túlról érkező táncosok-zenészek is.
A két választott tájegység Székelyföld és Rábaköz volt,
ezen belül mindenki azt táncolta, amit szeret, tudásához
mérten. A fellépést megelőzően csak egy színpadra való
szervezés történt. A hangulatot és a varázst, amit láthattunk a produkció során, a közös szenvedély, a tánc és a
magyar kultúra hagyományőrzés iránti rajongás szülte.
Persze köztük is voltak barátaink, talán jövőre mi is
fellépünk velük…
A szombat esti Gálaműsor a húsvét jegyében készült,
szép volt, megható, meghitt - más. Élveztük, és mint
húsvéti ráhangolódás is kitűnő volt.
*
A kirakodó vásárban most sem csalódtunk: színvonalas,
változatos volt. Régi ismerős kézművészekkel is találkoztunk. Például ott volt a korondi kalapkészítő mester,
aki José és Nácho kalapját készítette régebben. Most
rájuk nézett, és persze rögtön felismerte keze művét!
Előző évben annyi mézeskalácsot vettünk egy Heves
megyei bácsitól, hogy most ő szólított meg minket. Az
idei gyártást is megkóstoltuk.
Egy szóval: élveztük! Sétáltunk, beszélgettünk, táncoltunk, találkoztunk! Mindenkinek továbbra is melegen
ajánljuk, és nem csak egyszer az életben.
Szeretettel
José és Teri
(A legőszintébb, ártatlan és jóindulatú „irigységgel”
öntött el engem az írásotok! Zóka).

KÖ N Y V S A R O K
Digitális könyvek

- Osváth Lehel digitális formában átküldött
egy saját tollából származó könyvet. Címe Istenek és emberek. Vallás, nyelv, legendák, hagyományok, életkor, Jézus,
angyalok, jövőbeni háborúk, Antikrisztus, Éden, Jeruzsálem
- és még számtalan más témát taglal a 7 fejezetben foglalt 279
oldalon át. Az érdeklődők kikérhetik Szerkesztőségünkből.
- Úgyszintén a szerző, Dr. Ilkei Csaba tudományos kutató
kiadásában megjelent az Internálótáborok Kistarcsától
Recskig című, dokumentumokkal és fotókkal ellátott 338
oldalas érdekfeszítő könyve. A könyv tartalma 2012-2013
folyamán az utolag.com honlapon jelent meg négy részben.
Az érdeklődők kikérhetik egészében Szerkesztőségünkből.
- Miklauzič István: Történelmi tanulmány, amely a nemesi
Rákóczy nemzetségnek állít hiteles emléket. - A fejedelmi
Rákóczi-család élete, hőstetteik, példájuk közismert a magyar nemzet előtt. Van azonban egy másik, azonos ősöktől
leszármazó nemzetség is, a nemesi Rákóczy-ág, amelynek
névviselő tagjai és történeteik egyáltalán nem ismertek. A
két ág közös eredettel indult az Aranybulla megjelenésének
idejéből, majd 1517-ben önálló ágat hajtattak. A későbbi
fejedelmi ág 1756-ban kihalt. A másik, a nemesi ág, továbbra
is terebélyesítette az öreg családfát. Mi lett velük 1848-tól
1956-ig? Homályba vész a neves és kevésbé közismert leszármazottak alakja, akik kimagasló érdemeket szereztek a
két világháborúban és keservesen szenvedtek a kommunizmus önkénye alatt. A 131 oldalas, illusztrált regény digitális
formájában kikérhető Szerkesztőségünkből (PDF 7,2 MB)

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP
Sobran las razones para descubrir Pécs.
Ambiente universitario, arquitectura
decimonónica, coquetas plazas repletas
de vida... Y cultura, mucha cultura. Tanta
que, en 2010, lucía con orgullo el nombre
"la Capitalidad Europea de la Cultura".
*
Todas las artes florecen en Hungría,
pero especialmente la música fluye por
las venas del país magiar. Muchos niños,
jóvenes y adultos saben interpretar una
partitura, pues la cultura musical está muy
instaurada en los colegios e institutos - en
realidad es algo que flota en el ambiente.
Son pocos los españoles que se han
asomado a Hungría más allá de Budapest,
que a menudo se incluye en ese eje mágico
de “capitales imperiales” junto a Praga y
Viena. Pero a sólo dos horas de la villa que
encumbró a la emperatriz Sisi se halla una
pequeña ciudad universitaria con mucha
vida, que ha sacado en 2010 a la calle el
teatro, el circo, un coro tan armónico como
anónimo formado por mil ciudadanos
corrientes, el pop, la danza, el rock o las
artes más tradicionales.
Pero no sólo de eso vive Pécs. Sus calles
rebosan cultura, pero también una belleza
que penetra en la retina. Hasta hace un par
de años, la calle Király era su eje peatonal,
su zona de paseo sosegado entre edificios
señoriales. Ahora hay más calles y plazas
libres de coches, pero Király no ha perdido
protagonismo. Allí se encuentra un hotel
de gloriosos días pasados pero singular
belleza, el Palatinus, que bien pudo ser
escenario de los misterios de alguna
novela de Agatha Christie. Unos metros
más allá nos topamos con uno de los rincones más especiales de Pécs: la coqueta
placita que alberga el teatro municipal neorrenacentista del siglo XIX - y uno de
los mejores restaurantes de la ciudad, la
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David Ruipérez (Pécs):

Pécs: la cara cultural de Hungría

vinotera Corso. La calle desemboca en el
auténtico centro neurálgico de la pequeña
urbe, la plaza donde el Ayuntamiento y el
Gobierno de la provincia tienen dos sedes
envidiables por su atractivo visual. Sin
embargo, al fondo, algo no encaja en este
cuadro decimonónico. La visión de una
mezquita da fe de los 150 años que los
turcos pasaron en Hungría en los siglos
XVI y XVII. Hoy se usa como iglesia,
pero varios siglos después es un símbolo
más de la multiculturalidad que caracteriza al sur de Hungría.
En Europa central, la ruta no puede dejar
de incluir un café tras pasar por una de las
farmacias más antiguas del mundo. Tres
minutos calle abajo y la mirada queda
cautivada por el tejado del edificio de correos, una amalgama de colores que bailan
según varíe el ángulo de los rayos del sol.
Esa cerámica que alegra la vista es la que
sale de la fábrica Zsolnay, famosa en todo
el país (ver AMH 2007. nov./dic.). Muchos

de los edificios de Pécs tienen pequeños
detalles de este exclusivo material. Al
regresar a la plaza principal podremos
observar que está presente en la fuente
con cabezas de toro que se erige en una
esquina. Los terrenos que un día ocupó
esta industria van a dar lugar a una de las
zonas culturales con más vida de Europa,
un barrio pensado para fomentar el trabajo
de jóvenes artistas de cualquier disciplina.
Todavía habrá que esperar un poco, pero
la sangre joven no le falta a Pécs, donde
estudian más de 30.000 universitarios.
Los miles que pasaron por las aulas - y
ahora cualquier visitante hace lo propio,
incluyendo al Príncipe de Asturias cuando
visitó la ciudad - dejaron su huella en forma de candado en la verja de la calle Janus
Pannonius. Pueden entretenerse en buscar
el que dejaron Don Felipe y Doña Letizia,
pero mucho mejor es darse una vuelta por
la basílica, el palacio obispal y las tumbas
paleocristianas o visitar algún museo. La
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oferta cultural nunca se va a quedar corta.
Todavía quedan muchas actividades, pero
la cultura permanece.
*
Adentrarse en Hungría supone meterse
de lleno en una gastronomía de platos tan
abundantes como exquisitos. La páprika,
el pimentón húngaro, está presente en el
90% de los platos locales y aporta ese
toque tan especial a la sopa Gulash (nosotros nos referimos con ese nombre al
estofado de carne, pero la receta original
es más bien una contundente sopa con
pedacitos de carne, pasta y vegetales).
Kalocsa es la patria chica de la páprika,
pero en cualquier pueblo veremos las
ristras de pimientos secándose al sol. Y si
en Kalocsa el pimentón es casi palabra de
Dios, la sopa de pescado de la localidad
de Baja - que, por supuesto, también lleva
páprika - es famosa en todo el país y un
crimen no degustarla.
Los húngaros disfrutan de su propio
«mar» en el enorme lago Balaton. Sus
orillas bañan lugares tan dispares como
la elegante Balatonfüred, un Benidorm
a la húngara, Siófok o la hermosa abadía
situada en la península de Tihany, que se
adentra en el lago.
*
Entre Pécs y la capital, Budapest, también hay tiempo para interesarse por los
vinos del país en zonas como Villany y,
por supuesto, subir al castillo de Veszprém, donde en una plaza comparten
espacio una pequeña capilla, una iglesia
y una catedral en una auténtica exhibición
de catolicismo.
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_331758/670-la-cara-culturalde-hungria
Agradecimiento M. Cseszneky

János Tóth (Buenos Aires):

Importante reunión de Cámaras de Comercio (UCCEB)

El próximo 22 de mayo se cumplen 80
años del fallecimiento en Budapest del
prestigioso médico y psicoanalista húngaro Sándor Ferenczi.
Ferenczi formó parte de la 1ª generación
de psicoanalistas, uno de entre los que se
acercaron a Sigmund Freud formando un
círculo de estudiosos que dieron origen al
psicoanálisis, convirtiéndose en interlocutor privilegiado de Freud y uno de sus
discípulos más distinguidos.
Sin embargo, las raíces de su trabajo se
remontan a mucho antes de su encuentro con
el maestro. Los artículos publicados por este
joven médico húngaro entre finales del siglo
XIX y principios del siglo XX, en diversas
revistas médicas húngaras, austríacas e
incluso una francesa, están ya impregnados
por ideas de orientación psicológica y social.
Sándor Ferenczi es el creador de la
Asociación Psicoanalítica Internacional,
con sede en Viena, y es el fundador de
la Sociedad Psicoanalítica Húngara, que
presidió hasta su muerte.
Tuvo participación activa en la Primera
Guerra Mundial, en la que cumplió funciones de médico jefe de una guarnición
militar. Finalizado el conflicto bélico con
las penosas consecuencias para Hungría
por todos conocidas, ya en época de paz
obtiene la 1ª cátedra de Psicoanálisis en
la Universidad de Budapest.
*
Las primeras obras psicoanalíticas
de Ferenczi están, en su mayor parte,
consagradas a la difusión de las teorías
psicoanalíticas. Pero no todas. Desde el
comienzo, la originalidad de su pensamiento se manifiesta en algunas obras
convertidas después en clásicos. Después,
poco a poco, con el enriquecimiento de
su experiencia clínica, se compromete en
caminos que serán los suyos específicos.
Sus aportes al psicoanálisis más fecundos, y también los más discutidos,
corresponden a la técnica, si bien también desarrolló amplia conceptualización

que el balance comercial
La Cámara Argentinohúngaro ha dejado un saldo
Hú ngara de Comercio e
positivo de 7 mil millones de
Industria ofició de anfitrión
euros, mientras que su déficit
para una reunión de sus
comercial en relación al PBI
pares en el salón azul del
se redujo a los niveles requeCírculo Policial, en un alridos por la Unión Europea.
muerzo al que asistieron los
Gran interés despertó tampresidentes de las cámaras
bién la exposición del Lic.
internacionales presentes en
la Argentina.
Marx. Tituló la misma "La
Los oradores, el embajarepresa del peso" y en el
dor de Hungría, D. Pál Varmarco de su análisis destacó
ga Koritár y el Lic. Daniel
factores inflacionarios como
Marx, ex-secretario de Halos convenios salariales, el
cienda, fueron recibidos por
incremento sustancial de la
der.-izq: Lic. Marx,
el presidente de la cámara
base monetaria y la desaceD. Varga Koritár, L. Orbán
húngara, Dr. László Orbán
leración de la economía. Así
y su director, Sr. Esteban Zombory.
se produce una situación contradictoria
El embajador expuso sobre la reciente al tener un superávit comercial, pero con
cumbre celebrada en Chile entre la Unión pérdidas de las reservas al mismo tiempo.
Europea y Latinoamérica, destacando su La "represa" que surge al impedir pagos
relevancia. Ambas regiones tienen una de dividendos al exterior produce que las
población de alrededor de 500 millones empresas se vean obligadas a efectuarlos
de habitantes cada una. La superficie de a cualquier precio, presionando sobre los
la UE es de 4.3 millones km 2, frente a tipos de cambio. La consecuencia de la
la latinoamericana, de 22 millones km 2. represa se refleja en que si bien el sector
Esta relación se invierte respecto de sus agrícola se ingenia, con gran esfuerzo, para
productos internos.
producir ganancias, otros sectores - como
El tema central fue la Alianza para los industriales, los regionales, etc. - se ven
el desarrollo sustentable, promoción de perjudicados en su competitividad.
inversiones y cuidado ambiental. Ambos
La deuda externa pendiente ocasiona
bloques coinciden con dichos logros, serios perjuicios y se sitúa en 3000 puntos
pero - como dice el refrán - "el diablo está contra 670 de Venezuela y 120 de otros
en los detalles..." Los latinoamericanos países de la región, lo que se refleja por
se preocupan por la crisis europea y los ej. en las garantías contra un “default". El
europeos por la inseguridad jurídica en expositor tuvo una visión pesimista sobre
Latinoamérica. Ambas partes quieren el pago de los 1300 millones a los holdouts
crear relaciones estables, transparentes, y en cuanto a las perspectivas negativas en
evitando el proteccionismo. No obstante las apelaciones señaló que un precedente
ello, no todos los grupos tienen la misma así podría producir demandas de hasta 14
visión. Así queda mucho por discutir.
mil millones de dólares. Todos factores que
Refiriéndose al "miembro Hungría", dificultan las inversiones tan necesarias
el embajador señaló que el gobier no para el crecimiento del país. Comparó la
últimamente impulsa el comercio hacia política económica actual con la inversión
Latinoamérica. Ya logró un incremento en un automóvil, pero al cual no se le
del 30% en un año, siendo la Argentina su efectúa mantenimiento ni aseguramiento.
4º socio en la región después de México, Pronosticó para la economía argentina luz
Brasil y Venezuela. Destacó la consolida- amarilla, no a corto sino a mediano plazo.
ción macroeconómica de su país y señaló
Ladislao Orbán

Sándor Ferenczi: Desesperadamente optimista

Ferenczi unido en amistad con
Sigmund Freud (der.)

teórica. Su obra en general es destacable
por su agudeza de criterio, la amplitud de
los temas teórico-clínicos que aborda y la
libertad con que lo hace, sin caer en los
dogmatismos de la época.
Hoy podríamos definir a Ferenczi como
un ser «desesperadamente optimista», que
no se entregaba ni se desanimaba nunca.
Toda su obra está impregnada por este
rasgo de carácter.
*
La obra de Sándor Ferenczi cobra total
vigencia en la problemática de la época
actual y en el pensamiento psicoanalítico
moderno. Muestra de ello es la realización
de la “7ª Conferencia Internacional Sándor
Ferenczi”, que se realizó en Buenos Aires
en octubre de 2009, con la participación
de un destacado grupo internacional de
especialistas, algunos de ellos venidos de
Hungría, y cuyas conclusiones y trabajos
expuestos fueron publicados en la Argentina bajo el significativo título “Sándor
Ferenczi y el Psicoanálisis del siglo XXI”.
La vida de Sándor Ferenczi concluyó a
consecuencia de una larga y penosa enfermedad que, de esta manera, iba a dar fin a
la corta pero fructífera existencia de este
lúcido investigador húngaro.
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"El invento es una solución a un problema"

Mariana Biró, hija del creador del bolígrafo, propone desde la educación
que los chicos desarrollen la creatividad y la invención

Fundadora de la Escuela del Sol, la
docente señala que a los alumnos hay que
enseñarles exponiendo diferentes puntos
de vista para que ellos elijan, y no se los
debe descalificar.
En el escritorio del despacho de Mariana
Biró se destaca un portalapiceras donde se
observan sin capuchón varias ‘biromes’. Y
es lógico que no falten varios de estos elementos en la oficina de la hija del inventor
del bolígrafo. Pero esta mujer es mucho
más que la heredera de un gran creador.
Dedicada a la docencia desde hace 60 años
- dirige la Escuela del Sol, una institución
donde los alumnos pueden tutear a los
maestros y a ella, y no necesitan llevar
uniforme -, creó la fundación que lleva el
apellido de su padre para apoyar a jóvenes
inventores. Y sostiene como premisa que
todos los chicos tienen un espíritu creativo
que hay que apoyar desde la educación.
"Yo nací en Hungría, nuestra familia es
húngara. Mi padre Ladislao Biró tuvo un
encuentro fortuito en Europa con el presidente Justo, quien lo invitó a la Argentina
para desarrollar y fabricar el bolígrafo
acá. El llegó en 1940 y nosotros un año
después."
- ¿Cómo se le ocurrió inventar un
bolígrafo?
- Él hacía muchas cosas. Empezó estudiando medicina pero abandonó. También
intentó con ingeniería - y dejó. Lo que
pasa es que tenía la idea de que una vez
que a uno le dicen o aprenden cómo algo
es, le es muy difícil pensar en otra cosa.
En un tiempo fue periodista, trabajaba en
un periódico de avanzada en Hungría y
veía cómo los rollos imprimían y la tinta
quedaba sin secarse. Y cuando escribía en
una libreta al hacer reportajes se manchaba todo. Y empezó a ver si podía lograr,
con una bolilla en la punta, que la tinta se
secara. Cada persona tiene una forma de
escribir, ejerce otra presión y si la bolilla

no tiene la forma perfecta, se mancha.
Ahora ya son descartables, pero los primeros bolígrafos eran muy caros.
- ¿Luego le compran el invento?
- No al principio. Mi padre lo fabricó
en la Argentina, quería mucho al país.
Siempre decía que era el país de la ‘yapa’,
siempre daba un poco más. Él vendió los
derechos a Estados Unidos y América del
Norte y en Europa lo compró la compañía
que fabricaba los aviones de la Royal Air
Force, de Inglaterra. Porque el bolígrafo
no perdía tinta en el avión. Antes, cuando
uno viajaba, en el avión le daban una
bolsita de celofán para guardar la lapicera,
porque perdía por la presión. Luego Bic
lo compró para hacerlo en Francia y otros
países de Europa. En la Argentina fabricó
la marca birome hasta que se cansó. Cuando le preguntan a un inventor cuál es su
mejor invento va a decir ‘el próximo’. Son
mentes inquietas. Una vez que lo puso en
mano de todos, lo vendió. Aquí la vendió
a Parker, luego Sylvapen. El inventor
abre la mente para él y los demás. Ésa es
la esencia de lo que se puede enseñar en
la escuela, lo hacemos con el programa
de inventores, y para la vida en general.
- ¿Tiene el inventor una manera particular de pensar?
- Sí, porque el inventor no es que tiene
una idea y la desarrolla. El invento viene
después de un problema. Aparece el problema y él lo quiere resolver de una forma
ingeniosa como nadie lo pensó antes. Para
eso tiene que hacer una búsqueda de todo
el material que requiere esta situación.
Mi padre era un hombre muy culto y
para cada invento tuvo que estudiar muy
profundamente.
- Imagino que el inventor suele tener
mucha fe y confianza en su proyecto.
- Hay que tener, como se dice ahora,
mucho ‘aguante’. Porque entre una idea y
el invento pasan seis años seguro, donde
se experimenta, donde se reciben comentarios adversos. Hay que tener tenacidad,
capacidad y esperanza. Es una característica del inventor. Y también deben tener
aguante los inversores. El invento debe
tener atrás a capitalistas que pongan el

El representante por excelencia de la poesía húngara
Se ha definido a
la literatura húngara como la música
que acompaña su
historia. Sus grandes exponentes han
influido o cantado
todos los acontecimientos significativos de la vida del
pueblo húngaro.
Petőfi Sándor (Sándor Petőfi, 18231849) es el poeta más amado por la nación húngara, sin distinción de clases o
niveles culturales, por su autenticidad
y frescura en el canto a la Patria, Libertad y Amor. Define como vocación

del poeta acompañar
a su pueblo “tűzönvízen át” (literalmente: “atravesando
fuego y agua”, o a
capa y espada, o sin
cejar), no importa
cuán grande fuese
la dificultad. Es también el primer poeta
húngaro reconocido
entre los grandes de
la literatura universal. (MJ)

¡Venga a nuestra Biblioteca
HKK para saber más sobre este
genio de la poesía!

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS de MAYO

Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen
rokonaikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában.

1. Haynalné Kesserű Zsuzsánna 2. Binder Silvia (Cba) - 5. Íjjasné
Lindqvist Pía / Pappné Rácz Erzsébet - 7. Redl Erzsébet / Hefty
Attila / Tacchellané Trefán Erzsébet
- 8. Bakos Bruno Esteban (Chaco) / Rimanóczy Béla - 10. Egey
Lászlóné Zsuzsa / Leővey Ferenc /
Lomniczyné Pejacsevich Letti - 11.
Haynal Attila (Cba.) - 12. Grabnerné Nagyiványi Patricia - 13.
Becske Gáborné Bakos Emőke (Sta.
Fe) - 14. Giménez Delfina / Haller
Inés - 15. Demes Adri / Hefty Éva
Isten éltesse az ünnepeltjeinket!

(MO) / Peruccané Lindqvist Gabi /
Molnár István Sándor - 17. Leővey
Zsuzsanna / Gröberné Várszegi Henriette - 18. Haller György / Rugonyi
Attila - 19. Székásy Miklós / Zaha
Tamás - 20. Haller Zsófi - 22. Tanyi
József (Kanada) - 26. Dr. Bakos
István (Chaco) / Fai Mihály Gábor /
Laczházyné Tóth Magda (USA) - 27.
Luisa Tanczos vda. de Sosa (Sta.Fe)
- 28. Giménez Omar (Zoli) / Girgentiné Novák Viviana - 29. Kemény
Éva / Portné Poppe Irene / Wagner Carolina - 31. Block Ema (öo)
¡Feliz cumpleaños!

dinero para que se pueda fabricar. Empezando por el laboratorio, el pago de la
patente, muchas cosas. Y el inversor no es
un inventor, quiere llevarse lo que puso, y
la ganancia. Y a veces no tiene el tiempo
de todo lo que falla un invento hasta que
se logra.
- ¿Qué es lo más importante que hay
que enseñar para que un chico tenga
inventiva?
- Los maestros por tendencia quieren
que hagan a través de métodos, de contenidos lo que les parece mejor. Pero si
somos éticos tenemos que exponerle cinco
distintos puntos de vista, y el chico tiene
que encontrar para él cuál es el mejor. Y
eso es posible cuando hay una apertura.
En las escuelas muchas veces los chicos
son juzgados: se dice esto es un 5, esto es
un 8. Lo que nosotros tenemos que hacer
es encauzarlo. Antes - hace muchos años
- la gente le recriminaba al chico porque
estaba inventando algo, ahora se valora.
- ¿Los chicos se motivan con algo en
particular a la hora de inventar, hay
temas que les interesan más que otros?
- Son más naturales y abiertos que los
adultos, sin prejuicios. En su elección, el
mundo de un chico es pequeño. Es lo que
experimentó, ve en su casa y ahora con lo
que ve en la computadora y la televisión.
El chico es absolutamente permeable a
lo que está expuesto. Por suerte no están
tecnificados y tienen preferencias bastante
humanas.
- ¿Cómo ve actualmente la educación
en el país?
- Hay mucho para hacer. El rol del
docente en este momento es difícil,
porque está descalificado. No le dan la
importancia que tiene en las familias,
en la sociedad, en el pago que debe recibir. Antes teníamos muchos hombres
docentes; ahora hay pocos, no pueden
vivir con el sueldo. Los profesores del
secundario tienen que ir a tres escuelas
por día para cobrar dignamente. Después
tienen que corregir 300 trabajos. Habría
que jerarquizar más el rol del docente, la
sociedad debería apreciar más su trabajo.
Si el docente puede capacitarse más, el

Fuente: La Prensa, Buenos Aires http://www.
laprensa.com.ar/405084-El-invento-es-unasolucion-a-un-problema.note.aspx
HKK, la
Biblioteca
Húngara
1º piso del
Club Hungária
Tel. 4799-8437
4798-2596

"De los diversos instrumentos inventados
por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los
demás son extensiones de su
cuerpo. Solo el libro es una
extensión de la imaginación
y la memoria".
Jorge Luis Borges

haynal@fibertel.com.ar
Atendemos los viernes
19-21 hs., o a pedido

Asociación Húngara de Beneficencia
Personería Jurídica N° 115.550 /1937

Chilavert, 3 de abril de 2013.

Sr/a. Asociado/a:
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva convoca a Asamblea
Anual Ordinaria para el día 26 de mayo de
2013 a las 11 hs. en la sede del Hogar San
Esteban sito en Pacífico Rodríguez 6258 de
Chilavert, PBA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Nombrar a dos socios para firmar el Acta
de Asamblea
2) Consideración de la Memoria Anual, Inventario, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de Revisores
de Cuentas, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/12/2012
3) Consideración de la gestión de miembros de
la Comisión Directiva y Revisores de
Cuentas
4) Renovación del cargo de Secretaria por
renuncia.
Karold Juhász
Atilio Rugonyi
Secretaria

chico recibe mejor calidad de cosas. Es
verdad que es difícil separar la situación
docente del resto de la sociedad. Cuando
va un chico 10 kilómetros a caballo para
asistir a un colegio y poder comer, si uno
quiere que haga además experimentos
sofisticados – no se puede. Hay muchas
cosas que necesitan mejorar.
- ¿Es fundamental la educación para
la gente, para mejorar la sociedad?
- Sí, los verdaderos cambios en la evolución de la humanidad vinieron a través
de la educación, no hay otra forma. Hay
cosas muy prácticas, que es transmisión de
información. Por ejemplo ahora, con las
inundaciones, se enseña que el río puede
inundar, pero no enseñan qué se debe
hacer cuando se padece una inundación.
No se hace, porque no hay un interés, y el
adulto no despierta un interés, y eso pasa
porque no está educado para eso. A mí me
preguntan muchas veces cómo fue tener
un papá inventor. Y yo digo que fue interesante, más allá, por supuesto, del afecto.
Nos enseñaba, nos hacía sentir curiosos,
nos explicaba sobre cosas cotidianas. El
chico cuando nace no está estructurado,
hay que estructurarlo. Ayudarlo a construir
ladrillos para su edificio de vida. El chico
puede construir muros o puede construir
puentes. Lo que hacía mi padre con nosotros era ayudarnos a construir puentes.
- ¿Qué es lo más lindo en enseñar?
- Enseñar es tocar una vida para siempre. El que sabe porque escuchó algo que
lo motivó y quiere experimentar, porque
le parece que puede, ya está tocado por
la educación. Yo creo que lo más lindo
es cuando un chico dice ‘yo puedo’, es
un sueño logrado. Los inventores y los
educadores transmiten un mismo mensaje:
uno es no tenerle miedo a lo desconocido,
y dos, no hay fracasos en la vida, hay
inconvenientes, muchos, pero se pueden
superar. Tengo 80 años y 60 en la educación. Estoy más apasionada ahora que
cuando comencé.
Sergio Limiroski

Presidente

Nota: Se les recuerda a los señores socios que para

poder ejercer su derecho de asambleísta deberán tener
las cuotas sociales al día.

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
REFORMADA HÚNGARA
EN LA ARGENTINA

Comprobante de Inscripción Nº 79 Dto. Nº 7837 del 15/07/57
Entidad de Bien Público. Reg. Nac. Nº 2056

Aviso de Convocatoria

Se convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria y Electiva del día 2 de junio de
2013 a las 10.30 horas, que se realizará en la calle
Amenábar 1767, (1426) Ciudad de Buenos Aires.

Orden del día

1. Discurso inicial de la presidenta.
2. Designación de dos asambleístas para firmar
el acta.
3. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
4. Lectura de la Memoria, Cuenta de Gastos y
Recursos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
al Ejercicio terminado el 28 de febrero de
2013.
5. Renovación del Presbiterio (Junta Administrativa).
Eva Szabo de Puricelli María Micsinay de Benedek
Secretaria
Presidenta
Buenos Aires, 8 de abril de 2013.
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Nueva presentación en el Círculo Literario
El 6 de abril pdo.
se pudo escuchar en
el Círculo Literario y
Cultural Húngaro a
las Lic. Paula Benítez (Psicología) y Gabriela Soledad Canelo
(Trabajo Social) en su
exposición sobre el
tema “La construcción de la autoridad
en el marco de las instituciones”.
Cotidianamente oímos frases como “hoy
se ha perdido la autoridad, ya no hay respeto
por nada, ni nadie que la ejerza”…”antes se
respetaba al docente, se valoraba la palabra
de otra manera”…”si los padres no saben
poner límites, la escuela no puede hacer
nada…” - por lo que su propio trabajo llevó
a ambas profesionales a investigar especialmente sobre la autoridad que supuestamente
hemos perdido en el mundo moderno.
Las disertantes se refirieron escuetamente
al bullying y al cyberbullying - como violencia escolar - asociado a la falta / ausencia
de los adultos y en relación a un contexto
equivalente a autoridad de padres, docentes,
directivos.
Autoridad como atributo (del gobierno);
“
“
“
(por saber, conocimiento, o cualidad);
Autoridad como situación (de una persona que es aceptada como tal);
Autoridad como aptitud o carácter para
hacerse obedecer.
La crisis de autoridad se confunde
frecuentemente con poder / autoritarismo /
violencia. La autoridad existe, pero distinta
a la que existió durante muchos siglos, justamente emparentada con aquellas formas.
La autoridad en las tres profesiones
imposibles: gobernar, curar (psi), educar. ¿Por qué se las denomina imposibles?
Porque el que quiere gobernar, curar (psi),
educar, no siempre puede; y porque en el
otro (gobernado, paciente, educando) no
siempre está la disposición a renunciar a lo
que no quiere renunciar.

¿Será cierto?

¿Deshacerse de la autoridad parental?
¡Gran interrogante! Se da en distintas
etapas, tiempos y formas, pasando por la
idealización y/o la denigración.
La función paterna de la autoridad es
fundamentalmente el NO.
1° tiempo: la ley de la madre,
2° tiempo: la interdicción paterna,
3° tiempo: la internalización de la ley a
partir de la identificación al padre (puede
ser al abuelo, madre, tío).
Distintos puntos desde donde se enfocó
la autoridad:
-como crisis que afecta la estructura familiar;
-en relación al tiempo: tradición y transmisión;
-como malestar en la escuela (distintos
niveles de enseñanza).
¿Por qué en la escuela se produce este
malestar?
○ porque la escuela es pensada en términos
históricos,
○ porque es pensada como un santuario,
○ con una autoridad docente “automática”,
○ con externalización de los problemas,
○ y la escuela concebida como una institución simple (el afuera no entraba en la
escuela).
Era la concepción tradicional, histórica.
Esto cambió, y la escuela es una institución
compleja, donde el afuera entra permanentemente.
Entonces… ¿crisis de las instituciones o
crisis de la autoridad en las instituciones?
Éste y otros interrogantes interesantes
surgieron en la ronda de preguntas, que
fueron hábil e idóneamente respondidas
por las profesionales disertantes.
Como es habitual, el Colegio San Ladislao gentilmente cedió su salón de reuniones
para la ocasión.
Isabel Redl
Coordinadora

COSAS DEL ALMANAQUE

He aquí algunos pequeños y curiosos datos poco conocidos sobre el almanaque:
♦ El año termina siempre el mismo día de ♦ Febrero, marzo y noviembre empiezan
la semana con que empezó.
con el mismo día de la semana, en tanto
♦ Ningún siglo puede comenzar un miérco- que mayo, junio y agosto comienzan en días
les, viernes y sábado.
diversos, salvo en años bisiestos.
♦ Los años se repiten idénticos y, por lo ♦ El mes de octubre ineludiblemente emtanto, les corresponde un mismo almanaque, pieza el mismo día de la semana que el mes
cada 28 años.
de enero.

EL RINCÓN DE MAUSI

TORTA KRÉMES - Krémes szelet
Preparación:

Ingredientes:

Hojaldre - amasijo
Harina 0000 1 1/2 tazas
Sal 1/2 cdita
Agua 2/3 taza
Ron 1 Cda
Empaste
Manteca 1 y 1/3 taza
Harina 0000 6 Cdas
Glaseado de café
Café instantáneo 2 cditas
Agua hirviendo 2 Cdas
Azúcar impalpable 1 taza

Relleno de crema
Leche 250 cc
Fécula de maíz 150 cc
Azúcar 100 gr
Yemas 4
Esencia de vainilla 2 Cdas
Agua 3 Cdas
Ron 2 Cdas
Gelatina sin sabor 2 c
Crema 1 ½ tazas

Hojaldre

Realizar un hojaldre de manteca
básico. Dar 6 vueltas simples.
Estirar finamente de 30 cm x 20
cm. Pinchar con un pique vite.
Apoyar sobre una placa para horno
con tefbake. Colocar otro tefbake
encima y una placa para hacer
presión y evitar que el hojaldre
crezca en el horno.
Cocinar a 180ºC. Una vez que
tome un color dorado claro, retirar
del horno, cortar en tres tiras a lo
largo de igual tamaño, dar vuelta
y terminar la cocción en el horno,
hasta que tomen un color dorado
parejo.
Dejar enfriar por completo sobre
una rejilla metálica.

Glaseado de café

Disolver el café instantáneo con
el agua hirviendo, incorporar el
azúcar impalpable tamizado y
revolver bien. En el caso de que
quedara muy espeso, agregar un
poco de agua.
Disponer una tira de hojaldre con
el lado liso hacia arriba, sobre una
rejilla metálica.
Esparcir el glaseado de café sobre
la superficie, alisando con una

espátula larga y fina.
Reservar en un lugar seco hasta
que el glaseado se seque por
completo.
El hojaldre debe tener 0,5 mm de
espesor.

Relleno de crema

Realizar una crema pastelera y
dejar enfriar sobre un bol con agua
y hielo.
Batir la crema de leche a 3/4. Disolver la gelatina sin sabor con el
agua, sobre el fuego.
Incorporar la gelatina tibia a la crema pastelera fría, junto con el ron.
Batir bien y agregar la crema batida en forma envolvente.
Esperar que la crema comience a
endurecerse, antes de utilizarla.
Esparcir la preparación sobre dos
tiras de hojaldre de manera uniforme y cubrir con la capa de hojaldre
con el glaseado de café.
Dejar mínimo por una noche en
la heladera antes de cortar las
porciones.
Esta es una preparación típica húngara, aunque los vieneses llamen
Cremeschnitten a un postre similar,
pero espolvoreado por encima con
azúcar impalpable, en lugar de
estar cubierto con glaseado de café.
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Culto de Cuaresma en el Hogar San Esteban
Se ha hecho costumbre
en el Hogar brindarle a los
residentes la posibilidad
de vivir y participar en
una vida espiritual a través de la visita organizada de diáconos
y pastores representantes de las iglesias
cristianas. Así, cada viernes los visita
algún diácono de la zona, ofreciéndoles
una breve liturgia, momentos de recogimiento y la Santa Cena.
Cada 3er jueves del mes se recibe la
visita de los pastores Alan Eldrid y
Wilma Rommel, y cada 3er domingo
del mes el pastor Andrés Demes celebra
el culto en idioma húngaro. Todos ellos,
además de relacionarse con los presentes
con la amabilidad que los caracteriza,
celebran el culto religioso ecuménico, al
que regularmente asiste la gran mayoría
de los residentes.
La Cuaresma es tiempo de penitencia
y de renovación para toda la Iglesia: se
propone a los fieles el ejemplo de Cristo

Santa Cena y espiritualidad

en su retiro al desierto. Las personas se
preparan para la celebración de los actos
solemnes de pascua con la práctica de la
vida cristiana.
El 3er jueves de marzo, la Sra. Catalina Hefty de la Congregación “La Cruz
de Cristo” participó junto a los pastores
en un culto especial de Cuaresma, en el
que la Sra. Nelly Dorch acompañó con
el piano los cantos religiosos. A la ceremonia religiosa asistieron veinticuatro
residentes, que junto con otras
tres que se estaban recuperando
en la enfermería, recibieron la
Santa Cena. Las palabras del
pastor Eldrid, fundamentados
en el amor y la participación de
todos los presentes en los cánticos, acompañados también por
la armónica de Fritz (el único
residente hombre en la actualidad), hicieron que una profunda
espiritualidad se apoderara de
cada uno de los participantes y
su efecto se hiciera sentir en el
ambiente del Hogar.
Martha Balthazár

Regreso de Afganistán de las tropas húngaras
El último contingente húngaro que
formaba parte del
equipo de reconstrucción provincial
(PRT, en inglés) que
sirvió en Afganistán
llegó de vuelta el 28
de abril pasado al
aeropuerto internacional Liszt Ferenc,
en Budapest. Los
soldados, acompañados por el Ministro
de Defensa, Csaba Hende, recibieron el

ANÉCDOTAS
SOBRE BORGES
Una mañana de octubre de 1967, Borges
está al frente de su clase de literatura inglesa.
Un estudiante entra y lo interrumpe para
anunciar la muerte del Che Guevara y la
inmediata suspensión de las clases para
rendirle un homenaje.
Borges contesta que el homenaje seguramente puede esperar.
Clima tenso.
El estudiante insiste: Tiene que ser ahora
y usted se va.
Borges no se resigna y grita:
- No me voy nada. Y si usted es tan guapo,
venga a sacarme del escritorio.
El estudiante amenaza con cortar la luz.
- He tomado la precaución - retruca Borges - de ser ciego esperando este momento.

saludo de bienvenida
allí mismo por parte
del Primer Ministro
Viktor Orbán, del Jefe
del Personal de Defensa, Tibor Benkő,
así como de otros
oficiales de alto rango, funcionarios del
gobierno y diplomáticos. Este regreso dio
lugar a muchas escenas emotivas de reencuentros familiares.

(Info oficial. Del original inglés SKH)

esgrima hungária
He aquí nuestros
últimos
(¡magníficos!)
resultados:
Primer Ranking Espada Femenina
Cadetes (hasta 17 años):
1° Ailén Cisneros
2° Rocío Vázquez
Primer Ranking Espada Femenina
Juveniles (hasta 21 años):
1° Ailén Cisneros
Primer Ranking Espada Masculina
Mayores:
2° László Gáspár (a pesar de un año de inactividad, debido a su lamentable accidente
automovilístico)

¡¡ F ELICI TACIO N E S
a nuestros esgrimist as!!
ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA
PJE. JUNCAL 4250,
OLIVOS

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

SP. IV

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

2013. MÁJUS ESEMÉNYNAPTÁR
Május 1, szerda, 12.30 óra:
Asado. Hungária
Május 1, szerda, 16 óra: Balthazár Mártha előadása Venezueláról.
Spanyolul. Hungária
Május 4-5: Rajkirándulás
Május 5, vasárnap, 12 óra:
Mindszenty emlékmise és Domonkos páterről megemlékezés.
Ebéd és közgyűlés. Mindszentynum
Május 11, szombat, 16 óra:
„Konyhaművészet és -kultúra”.
Pejkó Oszkár mérnök, spanyol
nyelven. Szent László Iskola
Május 11, szombat, 18 óra: ZIK
középiskolai ösztöndíjasok beszámolója (Manen Teo, Szilvássy
Tamás), utána corrientesi tábor
beszámolója. Hungária
Május 18, szombat, délután:
Cserkészek meglátogatják az
Szent István Idősek Otthonát
Május 18, szombat, 13.15 óra:
ZIK 2. nyelvcsiszoló óra. Szent
László iskola
Május 18, szombat, 21 óra:
Country buli vacsorával a magyarországi tutajút javára. Hungária
Május 19, vasárnap, 10.30 óra:
Magyar Istentisztelet, Pünkösd
megemlékezése. Nt. Demes András. Evangélikus Egyház
Május 26, vasárnap, 11 óra:
Magyar Segélyegylet közgyűlés.
Utána asado. Chilavert

Május 26, vasárnap, 15 óra:
Hősök Napja. AMISZ szervezése.
Chacaritai Német temető
Május 26, vasárnap, 19.30 óra:
Vacsora és asztali játékok felnőtteknek a Kolomp Néptáncegyüttes
rendezésében. Hungária

JÚNIUS

Június 1 és 2: Közös program a
Balassi Intézetből érkezett magyar
nyelvtagozat vezetőivel
Június 2, vasárnap, 10.30 óra:
Református közgyűlés. Evangélikus Egyház
Június 6, csütörtök, 19 óra:
Magyar kultúrciklus spanyol
nyelven. Előadnak Dombay Jenő
és Zólyomi Kati. Mindszentynum
Június 8, szombat, 16 óra:
„Milyen várost szeretnénk, MA?
Visszafejlődőt, vagy fejlődőt?"
Szentpétery Júlia építészmérnök,
spanyol nyelven. Szent László
Iskola
Június 9, vasárnap, 18 óra:
Trianon előadás. „Az ember továbblép”. Hungária

A „MINDSZENTYNUM KULTÚRHÁZ” állandó naptára:

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)

Szeretnéd csiszolni a
magyar nyelvtudásodat?
Szeretnél játszani a
magyar nyelvvel?

Magyar nyelvtanfolyam 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 - ASOCIACIÓN 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

Gyere el május 18-án,
szombaton 13.15-kor,
a 2. Nyelvcsiszolóra!
ZIK után, a
Szent László Iskolában
(Moreno 1666 - Olivos)

A Magyar Református Egyház fölszólítja híveit, hogy kövessék a fenti Eseménynaptárban a nyári Istentiszteleti rendet.
Tel. 4799-2527 - mariabenedek@arnet.com.ar

Egy órán keresztül, Benedekné Marika vezetésével
játszva tanulunk helyesírást,
fogalmazást, szókincset...

A Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet:

(nincsen felső se alsó korhatár!)

Magyar Istentisztelet
minden 3. vasárnap 10.30 órakor. Nt. Demes András.
www.lacruzdecristo.com.ar
cvhefty@yahoo.com.ar
Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones
Viajes Personales
Turismo Joven

HRG Argentina

www.hrgworldwide.com

SUSANA SEBESS

www.furlong-fox.com.ar

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

¡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

APRENDA HÚNGARO
con DIÁLOGOS FÁCILES
grabados

"DIÁLOGOS
HÚNGAROS
COTIDIANOS"

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

MAYO 2013
CALENDARIO MAYO 2013

ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Miércoles 1°, 12.30 hs.: Tradicional asado 1° de Mayo. Hungária
Miércoles 1°, 16 hs.: Charla de
Martha Balthazár sobre Venezuela. En castellano. Hungária
4 y 5 de mayo: Excursión scout
Domingo 5, 12 hs.: Misa conmemorativa del Cardenal Mindszenty y recordación del P.
Ladislao Domonkos. Almuerzo.
Asamblea General. Mindszentynum
Sábado 11, 16 hs.: Círculo Literario: “Cocina: arte-cultura”.
Ing. Oscar Pejkó, en castellano.
Colegio San Ladislao
Sábado 11, 18 hs.: Informe de
viaje de estudios a Hungría de
alumnos del ZIK: Teo Manen
y Tamás Szilvássy. Luego audiovisual sobre campamento de
Corrientes. Hungária
Sábado 18, por la tarde.: Los
scouts visitarán el Hogar San
Esteban
Sábado 18, 13.15 hs.: 2ª clase de
ejercitación del húngaro. Colegio
San Ladislao
Sábado 18, 21 hs.: Fiesta Country con goulash húngaro a beneficio de los scouts húngaros.
Hungária
Domingo 19, 10.30 hs.: Culto en
húngaro, Pentecostés. Iglesia La
Cruz de Cristo.

CIERRE DE NUESTRA
EDICIÓN DE JUNIO
10 de mayo de 2013
Tel.Fax: (54-11) 4711-1242
amh.argentina@gmail.com

Argentínai Magyar Segélyegylet

SZENT ISTVÁN OTTHON
Pacífico Rodríguez 6252, Chilavert

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

HUNGÁRIA

Asociación Húngara en la Argentina

Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos - 4799-8437
Presidente: Esteban Zombory
estebanzombory@gmail.com
Reuniones de la Comisión Directiva:
Los 1os. y 3os. miércoles 21 a 22.30 hs.

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

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

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES,
HERRAMIENTAS DE CORTE
Y DISPOSITIVOS

15-4569-2050

Centro de entretenimiento
familiar - cumpleaños

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

JUNIO

1 y 2 de junio: Programa ZIK con
los directivos del Instituto Balassi,
de Hungría
Domingo 2, 10.30 hs.: Asamblea
General Iglesia Reformada Húngara. Iglesia Luterana
Jueves 6, 19 hs.: Ciclo difusión
cultural húngara en castellano:
Eugenio Dombay y Catalina Zólyomi: "Hungría en su historia y
la esencia del ser húngaro". Mindszentynum
Sábado 8, 16 hs.: "¿Qué ciudad
queremos, HOY? Involución o
evolución?" Arq. Julia Szentpétery.
En castellano. Colegio S. Ladislao
Domingo 9, 18 hs.: Recordación
de Trianón. Hungária

Nuestro querido ombú (Pza. Libertad, Bs. Aires)

Dora Miskolczy

PLAYLAND PARK

Domingo 26, 11 hs.: Asamblea
General. Asado. Hogar San Esteban. Chilavert
Domingo 26, 15 hs.: Conmemoración de los Héroes Húngaros.
Cementerio Alemán, Chacarita.
Organiza FEHRA
Domingo 26, 19.30 hs.: Cena y
juegos de mesa para adultos,
organizado por el grupo de baile
folklórico Kolomp. Hungária

Web: http://www.turul.com.ar
Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160
(B1646DAV) SAN FERNANDO
Prov. de Buenos Aires - Argentina

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

E-mail: contacto@turul.com.ar

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

Para suscripciones y publicidades infórmese en ▼

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

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

