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CON SECCIÓN EN CASTELLANO

Magyarország 2004. május 1-je óta az Európai Unió
teljes jogú tagja. A csatlakozással a magyar állam a
tagságból adódó új jogosultságokra tett szert és kötelezettségeket vállalt.
Az Európai Parlament
2013. július 2-i plenáris ülésén Orbán Viktor minisz-

Amiről tudni kell

terelnök részvételével vitát
tartottak „Az alapvető jogok
helyzete:
magyarországi
normák és gyakorlatok” c.
saját kezdeményezésű jelentéstervezetről. A témáért az
EP Állampolgári jogi, belés igazságügyi bizottsága
volt felelős, a jelentéstervezet előadója a portugál Rui

Tavares (Zöldek) volt.
A Tavares-jelentéssel az
EP szó szerint támadást intézett Magyarország ellen. A
Magyar Országgyűlés e tény
súlyának megfelelően reagált erre a gyalázatra. Kérünk
mindenkit, hogy ismerkedjen
meg az ügyben meghozott
Országgyűlési Határozattal,
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Önkényesen állapít meg követelményeket, önkényesen vezet be új eljárásokat, és olyan új intézményeket kreál,
amelyekkel megsérti Magyarország uniós alapszerződésben garantált szuverenitását.
Ezzel az Európai Parlament szembemegy az európai értékekkel és veszélyes
útra vezeti az Európai Uniót.
További aggodalomra ad okot, hogy
a Magyarországot sújtó hatalmi vis�szaélés mögött üzleti érdekek húzódnak
meg.
Magyarország csökkenti a magyar
családok által felhasznált energia árát.
Ez sértheti több európai nagyvállalat
érdekeit, akik monopol helyzetük révén
hosszú éveken át extraprofitot termeltek
Magyarországon. Elfogadhatatlan, hogy
az Európai Parlament ezeknek a nagyvállalatoknak az érdekében próbál nyomást gyakorolni hazánkra.
A magyar Országgyűlés egész Európára nézve veszélyesnek tartja, ha az
üzleti csoportok érdekei akadálytalanul
érvényesülnek az Európai Unióban, és
felülírhatják az alapszerződésben lefektetett szabályokat.
A mai napon határozatot fogadunk
el annak érdekében, hogy megvédjük
Magyarország szuverenitását és a magyar emberek egyenjogúságát Európában.
Felszólítjuk Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen az Európai Unió

Csak tájékozott emberek
sokasága képes megvédeni
nemzetét!
Mészáros László
Országgyűlési képviselő

nyomásának, ne hagyja csorbítani az
ország alapszerződésben garantált jogait, és folytassa a magyar családok életét
megkönnyítő politikáját!
2. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
*
Az Európai Parlament részéről még
kezdeményezés sem volt annak érdekében, hogy a koppenhágai kritériumok
teljesítésének vizsgálatára új uniós testület jöjjön létre, ezért egy jogi kötőerő
nélküli jelentés nem helyettesítheti az
Európai Unióról szóló Szerződés 48.
cikkében rögzített eljárást.
Az Európai Parlament által elfogadott
ún. Tavares-jelentés nem csupán valótlan és sértő állításokat fogalmaz meg
Magyarországról, de durván megsérti a
közösségi jogot, amikor az Európai Unióra át nem ruházott hatáskört a Szerződésekben nem létező testületre telepít.
A hatalommal való önkényes vis�szaélés és a nemzeti szuverenitással ellentétes közösségi jogsértés ezen egyedülállóan durva példájára a magyar
Országgyűlés - a szubszidiaritás elvére is figyelemmel - saját hatáskörében
eljárva ezen határozattal hívja fel a
magyar és az európai közvélemény figyelmét.
http://www.patriotaeuropa.hu/?p=25003

2013.07.05. – A határozatot az Indoklás nélkül közöljük. Köszönet Schirl Pál

Bárány Béla elmélkedése

Az örömről

„Mintha kihűlt volna az
öröm a földön. Néha, pillanatokra, parázslik még valahol. Az ember lelke mélyén
él az emlék valamilyen derűs, napfényes, játékos világról, ahol a kötelesség szórakozás is, az erőfeszítés kellemes
és értelmes... Nézd meg az arcokat! Amerre
jársz, a világban, a kis és nagy közösségeken belül, mennyire feldúltak az arcok,
milyen gyanakvók, mennyi feszültség, feloldatlan bizalmatlanság, görcsös ellenkezés
az arcvonásokban!” - Így ír Márai Sándor
egyik könyvében. Pedig örömre mind a testünknek, mind a lelkünknek szüksége van.
Kereszténységünk lényege a szeretet, az
pedig az öröm kiapadhatatlan forrása. Az
örömet nem lehet parancsolni, megvenni,
kölcsönözni, vagy éppen mástól lopni, rabolni. Nem lehet az olcsó szórakozások kábulatával összetéveszteni. Az öröm a hívő
ember számára feladat. Ez nem azt jelenti,
hogy erőlködéssel hozzuk létre magunkban
az örömöt, mint ahogy a kőműves követ kőre rakva megépít egy házat. A feladat inkább
abban áll, hogy megnyíljunk, és el tudjuk
fogadni az öröm ajándékát, amely csodákat

(LXXXIV. évf. 15.908. sz.)

és terjessze azt, ossza meg
az anyagot, hogy minél több
honfitársunk megismerhesse
annak tartalmát!

Országgyűlési Határozat A Magyarországot megillető elbánásról
1. Mi, magyarok, több mint ezer éve
az államalapítással, a kereszténység felvételével beléptünk az európai népek
családjába. Mi, magyarok, sokszor kiálltunk az európai értékekért. Volt idő,
amikor vérünkkel védtük ezeket az értékeket külső támadásokkal szemben.
1956-ban fegyvert fogtunk a kommunista diktatúra ellen. 1989-ben hozzájárultunk Európa újraegyesítéséhez a vasfüggöny lebontásával.
Mi, magyarok, szabad akaratunkból
léptünk be az Európai Unióba. Tettük
ezt abban a reményben, hogy a jog, az
igazságosság és a szabadság alapján álló
közösséghez csatlakozunk.
Mi, magyarok, nem akarunk többet
olyan Európát, ahol a szabadságot korlátozzák, és nem kiteljesítik. Nem akarunk
többet olyan Európát, ahol a nagyobb
visszaél a hatalmával, ahol megsértik a
nemzetek szuverenitását, és ahol csak a
kisebbnek kell tisztelnie a nagyobbat.
A vasfüggöny mögött eltöltött 40 év
alatt elegünk lett a diktátumokból.
Mi, magyarok, mindig tiszteletben
tartottuk, ha az Európai Unió erre feljogosított intézményei párbeszédet kezdeményeztek, és mindig készen álltunk az
ésszerűség jegyében fogant megállapodásokra.
Ezért joggal várjuk el az Európai Unió
intézményeitől a Magyarországnak kijáró tiszteletet és egyenlő elbánást. Elvárjuk az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben mindazon jogainkat, amelyek a
csatlakozás után is megilletnek minket,
éppen úgy, mint minden tagországot.
A magyar Országgyűlés csodálkozásának ad hangot, hogy az Európai Parlament olyan határozatot hozott, amelyhez
nincs joga, és amellyel az Európai Parlament túllépi hatáskörét.

tal

is képes végbevinni bennünk. Már a pusztán
természetes jókedv és öröm is jótékony hatással van azokra, akik megtapasztalják. Az
örömnek hatalma van!
Amikor a süket Beethoven földi élete
vége felé megalkotta az öröm páratlan remekét, a IX. szimfóniának Schiller szövegére írt nagy örömódáját, zsenihez illően
tudta visszaadni benne az öröm lényegét:
„Magasan a csillagsátor felett egy szerető
Atya lakik” - zengi éterien a kar; ezért lesz
„testvér minden ember”, ahol az öröm
szárnya átsuhan. Igen, így van. Aki megsejti
a szerető Atyát, és kinyújtja kezét testvérei
felé, az bízhat benne, hogy mindig, még sötét órákban is világít neki ez az „édes égi
szikra”, amely nélkül nem élhetünk.
Örüljünk tehát minden apróságnak, ami
a szeretet jele. Ne legyünk telhetetlenek,
követelőzők, köszönjük meg az eddig természetesnek és magától értetődőnek tartott
dolgokat is, mert ez megtaníthat a szív örömének megbecsülésére!
A boldogságot, az örömöt ne holnapra,
vagy holnaputánra várjuk, mert most élünk,
most érzünk, most kell a szívnek örülni,
hogy emberi legyen életünk!

Áprily Lajos (1887-1967):

Mennék eléd

Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
A déli oldalon leselkedel.
Gyökerek hallják könnyű léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
mely szűzies még és illattalan,
de sejtető, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltető varázs.
Ahol jársz, néma éberség fogad,
keresed a rügyes sombokrokat,
hogy langyosságoddal rájuk lehelj
s kipattanjon a sárga kis kehely.
Feljössz az élre, melyet hó erez,
íj válladon, a hátadon tegez,
benne az arany nyilakat hozod,
melyekkel a telet megnyilazod.
Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
még utoljára elkiáltanám
nevedet, melyből napfény sugaraz:
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!

Küszöbön
a
tavasz!

Aktuális gondolat:

„A modern fejlődés ugyanúgy az államban, mint a tudományban a többszabadság jelszava alatt indult meg,
de azért az állam is, nemkülönben a
társadalmi s gazdasági élet is tele van
az elnyomás s az erőszakoskodás égbekiáltó bűneivel. Vegyük csak az állami és társadalmi élet operaházát, első
versenyporondját, a parlamentet; vegyük szemügyre a pártpolitikai életet,
nem látjuk-e abban a hatalmaskodást,
az erőszakoskodásnak szabadalmazott
üzelmeit? Felnőtt emberek: átlag mégis
csak művelt emberek alkotják a pártokat; de állásfoglalásukat, sakkhúzásaikat s intrikáikat az ösztönösség s az
érdekhajhászás kiszámíthatatlansága
jellemzi és bélyegzi.”
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Részlet a Kultúra és terror című tanulmányából

Az argentínai választások után fény az alagút végén?

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.

Kedves Zsuzsó!
Május 19 és 26 között részt vettünk a
III. Magyar Világtalálkozón. Az idei mottója a „Határtalan összefogás értékeinkért”
volt. A Panoráma Világklubot dr. Tanka
László alapította, s ma már a társklubok elérték a százat! Most 65 ország volt jelen, s
úgy Budapesten, mint 12 magyar településen élveztünk szebbnél szebb programokat.
Szinte emberfeletti erőfeszítésnek köszönhető a programdús rendezvénynek nagyon sikeres megszervezése. Míg a tavalyi
elsőrendű program felejthetetlen élmény
volt, az idei nívó ezt még jóval felülmúlta.
A program kitűnő voltát csak a személyes
jelenléttel lehet felmérni, nem lenne értelme azt itt leírni. A műsorvezetőkön kívül sokan közreműködtek, és minden úgy
ment, mint a karikacsapás.
Sajnos nem voltunk a csíksomlyói zarándoklaton, se az ópusztaszeri ünnepségen,
mert ezek inkább „nagyon fiataloknak”
szánt programok, de Zsuzsi mint a 67. számú Patagóniai Társklub elnöke az Uránia
Nemzeti Filmszínházban megtartott ünnepélyes megnyitó alkalmából köszöntötte a
megjelenteket és röviden összefoglalta patagóniai tevékenységünket. Kiemelte a magyarok részvételét az augusztus 20-i zászlófelvonás és Szent István ünnepségének
szervezésével Bariloche város szívében
a többi európai közösségekkel együtt. A
Szent István Kollégium növendékeinek
delegációja jelenlétével a városunk polgármestere a magyar zászlót, míg az argentin
zászlót a barilochei magyar egyesület elnöke vonja fel. Ezt fogadás követi az iskolában. Zsuzsi kihangsúlyozta, hogy a „Paprika” magyar tánccsoport kizárólag argentin
gyerekekkel szép sikereket ér el Bariloche
és környékén, s így ismertetjük argentin és
más nemzetiségű szomszédjainkkal a magyar hagyományok egyikét.
Felfigyelt erre a Világtalálkozó folklórigazgatója, Nagyné Varga Mária, és hivatalosan meghívott a legjobb táncosainkból
egy kb. 20 főnyi csoportot 2014. júliusra,
egy magyarországi, felvidéki, erdélyi,
délvidéki turnéra! El lehet képzelni, hogy
ezek után még nagyobb odaadással tanulják a magyar táncokat! Készíteni akarnak
még két argentin folklórszámot is, és 3 pár
egy tangót akar bemutatni.
Rákospalotán Zsuzsi egy faültetési akción vett részt a többi Társklub elnökeivel, és
ezáltal az egyik fa az argentin Patagóniára emlékeztet a Magyarok Nagyasszonya
Templomának kertjében.
Mint idei újdonság egy „Világok virága”
című alkotás ca. 20m² területének festése volt: közel száz festőművész, közöttük
Zsuzsi is, 1-1 virágmotívum elkészítését
végezték. A tavalyi gálabál helyett egy kötetlen hangulatú bulit rendeztek a Világklub Társklubjai vezetőinek, hogy ez által
közelebbről ismerkedhessünk meg. Ez a
buli a Stefánia Palotában kitűnő hangulatban jóval éjfél utánig tartott s mind csak azt
sajnáltuk, hogy olyan korán lett vége!
Magyarországi látogatásunk idejébe beleesett a 25 de Mayo is, és ezért elmentünk
a Várba az argentin követség által szervezett megemlékezésre a Hadimúzeum dísztermében. Jó volt nemcsak Vass Matyi és
Magdival enni argentin empanadákat, de
találkoztunk Hefty Éva és lányával és
Emődy Csaba és Anikóval is.
Az idő elrepült, s nagyon rövidnek bizonyult a Világtalálkozó! Adjon a jó Isten
erőt mindannyiunknak, de főleg dr. Tanka
Lászlónak és lelkes csapatának, hogy a
jövőre tervezett Világtalálkozó újból ilyen
sikeres legyen!
vitéz Dr. Besenyi Károly, Bariloche
--------Drága Zsuzsó!
Augusztus 6-ig voltunk Magyarországon, erdélyi rokoni látogatással egybekötve. - Nagy megtiszteltetés volt nekem,
hogy a Magyar Tudományos Akadémia
Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet felkért, hogy július
11-én bemutassam a könyvemet: Migración húngara en México y Argentina
(1939-1949). A meghívót minden magyar
ismerősömnek elküldtem. Utólag köszönöm a jókívánságaidat!

Részemre ez igen nagy élmény volt,
hiszen egyéves koromban szüleimmel
Magyarországról kimenekültünk, vagyis
teljesen külföldön nőttem fel úgy, ahogy a
legtöbben az argentínai magyar baráti körömből is. És mégis magyarnak maradtunk
meg! Mexikóban ez nem könnyű dolog.
Magyar ismereteimet, tudásomat és kultúrámat mind az Argentínában töltött 20
évnek köszönhetem és drága szüleimnek
is, akik szintén belém táplálták magyar öntudatomat.
A bemutató érdekesnek bizonyult és igen
jól sikerült. Két argentínai magyar volt
jelen, hogy bemutassanak és mint recens,
ami igen kellemes érzés volt és engem nagyon megtisztelt: Némethy Kesserű Judit
és Szekeres Zsolt, akik a gyerekkori jóbarátok. Rajtuk kívül Kovács Nóra, az
ottani Intézet kutatója és Domingo Lilón,
a Pécsi Egyetem kutatója és tanára szintén bemutattak. Argentínából jelen voltak
Hefty Éva, Szekeres Zsuzsi és Gorondi
Palkó. A terem teli volt kutatókkal, barátokkal, ismerősökkel, rokonokkal. Jó volt
tudni, hogy nagy érdeklődés áll fenn a téma iránt. Az is felvetődött, hogy jó volna
munkámat magyarra is lefordítani, hogy a
magyar közönség megismerje a magyarok
sorsát, akik a II. VH előtt és alatt kimenekültek. Hát, majd meglátjuk...
Sok szeretettel,
Dr. Theész Margit Kuki, Mexikó
[A könyv a HKK könyvtárból kikölcsönözhető.]

--------Drága nénécském Zsuzsó!
Megvolt Kuki könyvbemutatója. Az
MTA TK Kisebbségkutató Intézet szép
meghívót küldött ki. Magyarul folyt a
rendezvény. A könyv: alapos szociológiai
tanulmány, elméleti, metodológiai háttérrel, történelmi ismertetéssel a 3 országról
(Magyarhon, Argentína, Mexikó) és 12-12
interjúalannyal: 3 generáció magyar (származású) argentínai és mexikói egyénnel.
A felkért hozzászólók: Kovács Nóra az
ELTE-től - antropológus, Domingo Lilón
a Pécsi Egyetem spanyol tanszékéről, politológus, én mint történész és Szekeres
Zsolt (minket mint gyerekkori barátokat
mutattak be). Rengetegen voltak, az ismerősök között ott volt Kunckelné Ildikó is.
Húgod Némethy Kesserű Judit,
New York
--------Kedves Zsuzsó!
Az immár hagyománnyá vált, a Szent
Márta Ház kápolnájában tartott reggeli
pápai szentmiséket így jellemezhetnénk:
egyszerűség, közvetlenség, mély spiritualitás. A Szentatya a hívekhez közel álló
lelkipásztor benyomását kelti. A szentmise után a magyar szerkesztőség munkatársai, alulírott és Somogyi Viktória azt
kívántuk a Szentatyának, hogy az isteni
tervnek megfelelően tudja megvalósítani
küldetését. Kértük, hogy imádkozzon hazánkért, Magyarországért, amelyet a pápa
örömmel fogadott és megígérte, hogy imáiba foglalja a magyarokat. Emlékeztettük
a Szentatyát a „plátanosi” magyar nővérekre, akiknek Buenos Aires környékén a
60-as években lelki vezetőjük volt. A pápa elmondta, hogy gyakran imádkozott az
időközben elhunyt szerzetesnők sírjánál.
Átadtuk Ferenc pápának a Buenos Airesi magyar vallási és kulturális központ, a
„Mindszentynum” közösségének üdvözletét is, hozzátéve: tudják, hogy ma személyesen találkozunk a pápával, az ő egykori

Ferenc pápa és Vertse Márta;
köztük a Vatikáni Rádió programigazgatója,
Andrzej Koprowski jezsuita atya

2013. Szeptember

AZ ÚJ REFORMÁTUS SZÉKHÁZ FELAVATÁSA
Nehéz röviden leírni azt a sok szépet,
ami a Buenos Aires-i magyar kolóniával
június 16-án történt.
Hideg, őszi vasárnapra ébredtünk, de
mire az olivosi új református székház elé
értünk a jó Isten is megörült, hogy annyi
jó ember gyülekezett össze erre a nem
mindennapi eseményre, és meleg napsugarakkal áldott meg minket.
1958 novemberétől 2011 októberéig a
Ramón Freire-i székházban volt a Magyar Református Egyház abban a gyönyörű épületben, amely Kronfuss építész
műve, építészeti kincs: ott nyújtott 53
évig otthont, menedéket, nyugalmat, biztatást, védelmet, a jóban, a nehézségben
szüntelenül, akkor is, ha kevesen voltunk, akkor is, ha összecsaptak a hullámok a fejünk felett.
Elérkezett a döntés pillanata. El kellett
fogadni a valóságot. Kevesen vagyunk.
Mind nehezebben bírtuk az épületet
fenntartani, karbantartani. A presbitérium döntött: tovább kell lépni! Összefogtunk: rendrakás, takarítás, selejtezés, 53 évnek összegyülemlett könyvei,
tárgyai, emlékei elrendezése. Kemény
munka volt.
2012 decemberében megvettük az új
székhelyet: Pasaje Juncal 4290, Olivos, a Hungária Egyesülettől néhány
lépésnyire. A református gyülekezetben
már kevesen vagyunk. Miért legyünk
valahol a városban elszigetelve? Miért
nem közel oda, ahol van magyar élet,
van mozgás, van fiatalság? Legyünk
inkább mind együtt a Hungária, a Cserkészház körül. Barátságos, szép házat
találtunk. Pár hónap alatt minden javítás, festés, átalakítás megtörtént. Jöhetett a templomszentelés.
*
Húsz hónapja mondtunk búcsút a belgranói méltóságteljes épületnek, Ma a
közösségnek lelki otthont nyújtó épület
kisebb és egyszerűbb, de barátságosan
hívogató. Fehér falai között a régi pa-

Hívők a megszokott padokon,
felekezeti különbség nélkül

dokban reformátusok vegyesen a magyar
kolónia felekezeteinek tagjaival áhítattal
hallgattuk meg az egymást követő zsoltárokat, fohászokat és zenei darabokat,

A zenei intermezzo emelte a meghitt hangulatot

bibliai idézeteket. A Református Egyház
meghívását követve jött el újból közénk
Nt. Écsi Gyöngyi Felvidékről, a templom felszentelésére. A mély lelki érzelmekben gazdag lelkész szívhezszólóan
fejezte ki erre a napra született gondolatait.
bíboros érsekükkel. A pápa így válaszolt:
én is köszöntöm őket.
Szeretettel
Vertse Márta, a Vatikáni Rádio
magyar szerkesztőség munkatársa. Róma
http://hu.radiovaticana.va/news/2013/05/21/a_
vatikáni_rádió_magyar_szerkesztői_részt_
vettek_a_kedd_reggeli_pápa/ung-694234

Nt. Écsi Gyöngyi a szószéken

Hálaadással kezdte, hogy itt lehet ezen
az alkalmon, amely mérföldkő nemcsak a
református gyülekezet életében, hanem az
egész magyar közösségnek közéletében
is. Kisebbségi létből jött, ezért számára
ismerős az értékrend, amely a mi gondolkodásunkat is uralja: a megmaradásért
hozott áldozat, a fogyó magyarság túlélési
igyekezete olyan szellemi-lelki színvonalon, amely által egyedül méltó és nemes
élni. A mai nap örömünnep, az összegyűjtött erő megnyilvánulása, a hit javainak,
gyümölcseinek betakarítása. Olyan ez,
mint amikor a megérett gyümölcsöt leszedik és elraktározzák télire, az eljövendő időre, a következő nemzedéknek. Ez a
templom a lélek erejének a forrása, azok
hitének öröksége, akik előttünk jártak, és
egyből a mostani hitvalló nemzedéknek
a hagyatéka. A legértékesebb az örökölhető ajándékok közül: egy lelki otthon.
Mert a templom földi és egyben égi otthon is, a lélek mélységeinek az otthona!
Itt az Úr a házigazda, akinek a szeretete
soha el nem fogy. Elfogad, ha gyenge
vagyok, megigazít, ha tévedek, és vis�szafogad, ha elhagytam és visszatévedek.
Reményik Sándor mondta a Templom
és Iskola című versében: „A holtak is
mellétek ülnek” - és valóban, láthatatlan,
de megfogható a ránk bízott üzenet, a hagyaték. Ezekben a padokban ültek, az ő
erejük, hitükből fakadó cselekedeteik és
imádságaik is beleépültek ennek a szent
hajléknak a falaiba. Csak hűnek kell maradnunk, ahogy Jézus üzente: Légy hű
mindhalálig, és néked adom az élet koronáját.
*
A természetes beolvadás, az elöregedés,
a létszám folyamatos csökkenése, a nagyon nehezen megoldható anyagi nehézségek ellenére erős elhatározásunk, hogy
egyházunk minél tovább fennmaradjon.
Ezért küzdünk, tudván azt, hogy ha Isten velünk, ki ellenünk? Tudjuk, hogy
végvár vagyunk, és ki kell tartsunk.
Urunk, add, hogy valahányszor itt
összegyülekezünk, érezhessük, hogy a
menny felé zarándokolunk, egyszerű,
mély lelki tisztasággal. Áldd meg mindazokat, akik áldozatos és önfeledt munkájukkal fáradoztak ennek a hajléknak a
létrehozásán a saját és az eljövendő nemzedékek élvezetére. Könyörgünk hűségért, hogy a mi példánkon megláthassák
a minket követők, hogy méltók vagyunk
elődeinkhez. Így legyen!
Régi szokást követve az áldás után elénekeltük a magyar és a székely himnuszt.
Az ünnepség pohárköszöntővel, finom pogácsák és egyéb harapnivalók
fogyasztása mellett meghitt hangulatban
záródott.

A látogatóban lévő lelkipásztor a hívek
egy részével a megható Istentiszelet végén

Balthazár Mártha és Lajtaváryné Benedek Zsuzsi
írásait összegezte HKZS. Képanyag a szerzőktől
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Saáry Éva (Lugano):

Bandholtz tábornok naplója

- Román megszállás Magyarországon (*) [An Undiplomatic Diary]

Az 1919-es magyar–román háború
magvát az erdélyi románok vetették
el 1918. december 1-jén, amikor kimondták Erdély csatlakozását a Román Királysághoz. 1919 áprilisában a
kommunisták átvették a hatalmat Magyarországon, a hadsereg pedig megpróbálta visszafoglalni Erdélyt, kirobbantva a háborút. A háború, amelynek
utolsó szakaszáig mindkét oldalon több
mint 120.000 katonát vetettek be, 1919
augusztusában ért véget a Kun Béla
kommunista rendszerének bukásával,
ill. Magyarország jelentős keleti területei és Budapest román megszállásával.
A román csapatokat 1920 márciusában
vonták vissza Magyarországról.
*
A fiatalabbaknak valószínűleg semmit sem mond ennek a délceg, elegáns
amerikai katonatisztnek a neve, akinek
Ligeti Miklós által készített bronzszobrát 1936-ban avatták fel a budapesti Szabadság téren. 1945 után a kommunisták
eltávolították (nem is tudták, ki volt,
miként a híres óceánrepülőről, Endresz
Györgyről elnevezett teret is átkeresztelték), de 1989-ben, a rendszerváltás
idején a Főváros Tanácsa ismét visszaállíttatta eredeti helyére.
Ugyanakkor, az általa „nem diplomata módra” írt naplót, amely korai halála
(61 év) után, 1933-ban jelent meg New
Yorkban, csak 1993-ban fordították le,
és jelentették meg magyarul, holott igen
fontos dokumentuma az I. világháborút
követő időknek.
Harry Hill Bandholtz 1919-ben, mint
a Szövetséges Katonai Misszió amerikai
tagja, a román megszállás legsötétebb
hónapjaiban került Budapestre. Nem volt
semmi köze sem a magyarokhoz. Erről,
naplója végén, már a búcsúzás szomorúságával, így ír:
«Jómagam úgy jöttem ide, hogy nagy
részben elnézem és nem tulajdonítok
különösebb jelentőséget a román eljárásmódnak, de felháborító magatartásuk
révén, amely sértette a nemzetközi jogot,
a tisztességet és minden emberiességi
megfontolást, a magyar ügy támogatójává váltam. Átadni Magyarország területének egyes részeit, a civilizált és kifinomult lakosságot alkotó emberekkel,
olyan dolog, mintha Texast és Kaliforniát adnánk át a mexikóiaknak. Szégyelljék magukat a Szövetséges Nagyhatalmak mindazért, amit a fegyverszünet
után ebben az országban megengedtek.
«A régi Magyarország területének és
lakosságának illogikus néprajzi felosztásához ragaszkodni éppoly értelmetlen
dolog volna, mintha ahhoz ragaszkodnánk, hogy Svájcot osszák fel 3 külön
államra vegyes, francia, német és olasz
lakossága miatt. Ez még egy eset, amikor hosszú távú elméleteket érvényesítenek tényleges körülményekkel szemben.
«A magyaroknak bizonyosan sok hiányosságuk van, legalábbis amerikai
szemszögből nézve, de annyira felette
állnak bármelyik szomszédjuknak, hogy
a civilizáció elleni bűntettet jelentené
ennek az országnak a javasolt felosztása.»
*
Milyen ember volt a tábornok? Ha a
Pester Lloyd riporterének hinni lehet:
középkorú, átlagos termetű, homlokán
kopaszodó, de nagyon jó kiállású férfi, meleg, mosolygós barna szemekkel.
Nagyon határozott és igazságos volt (ha
kellett, erélyesen az asztalra is csapott),
de kedélyes, vidám is tudott lenni. Naplójában gyakran megcsillan a fölényes
irónia, a humor.

Gondolatait rendszeres pontossággal
vetette papírra, és nem a nyilvánosságnak szánta. Ez a tény teszi naplóját nagyon izgalmassá, érdekessé. Mindenről
és mindenkiről kertelés nélkül (sokszor
keresetlen szavakkal) megmondja, amit
gondol. A történelmi alakok (a katonai
misszió angol, francia, olasz tagjai, a
nevezetes román, cseh, szerb és magyar
politikusok) így hús-vér emberekké,
szinte személyes ismerőseinkké válnak.
Nem egyszer tesz kifigurázó, tréfás,
bosszús megjegyzéseket emberekre, de
akadnak olyanok is - pl. „Horthy tengernagy” -, akiről nagy elismeréssel
és tisztelettel beszél: „Jó megjelenésű,
intelligens kinézetű katonatiszt, s úgy
vélem, őszinte az az óhaja és szándéka,
hogy megtegyen minden tőle telhetőt.”
De miért volt Bandholtz tábornoknak
olyan hálás a magyar nép? Mert a többiek
nagyon részrehajlók voltak. („A magyarok jól tudták, hogy a franciák, például,
rokonszenveztek Magyarország valamennyi ellenségével, és hogy semmiféle
méltányosság sem várható tőlük.”)
Ő azonban mindent megtett, hogy
mentse, ami menthető. A román rablóhadjáratnak gyakran erélyesen - és
eredményesen - ellenszegült. Legbravúrosabb cselekedete a Nemzeti Múzeum
kincseinek a megmentése volt:
«1919. október 6. Tegnap este alighogy felálltunk azon kitűnő lakomák
egyike után, amelyekkel Gore százados táplál bennünket, bejelentkezett
Horowitz ezredes és elmondta, hogy
a románok egy egész konvojnyi teherautóval a Nemzeti Múzeumnál állnak,
és készülnek elvinni számos művészeti
alkotást. (...)
«Lore ezredes és egy amerikai katona
társaságában visszakísértem Horowitz
ezredest a Múzeumhoz, amelyet szoros
román őrség vett körül. Az egyik férfi
megpróbált megállítani bennünket, de
nem szereztünk neki nagy örömöt. Bementünk az épületbe, s előkerítettük az
igazgatót. Másnap, du. 6 órakor Serbescu tábornok, tisztek és civilek egy csoportja kíséretében megjelent a Múzeum
előtt egy konvojjal és egy különítmény
katonával. Kijelentette, hogy Madrescu tábornoktól s Diamandi főbiztostól
felhatalmazást kapott arra, hogy átvegye az Erdélyből származó tárgyakat,
és követelte a kulcsokat. Az igazgató
tájékoztatta őt arról, hogy a Szövetséges Katonai Bizottság vette át a Múzeum felügyeletét, és hogy nem adja ki a
kulcsokat. Serbescu tábornok ezt követően megfenyegette, hogy reggel vis�szajönnek és amennyiben a kulcsokat
nem kerítik elő, erőszakkal viszik el a
műtárgyakat.
«Mindezért elkértem az igazgatótól
a raktár kulcsát és Lore ezredessel lepecsételtettem valamennyi ajtót. Mivel
a románok és minden európai kedveli
a gumibélyegzős eljárást, és mivel más
nem állt a rendelkezésünkre, egy amerikai postacenzúrázó bélyegzőt használtunk fel ehhez, amellyel bejelöltünk
minden pecsétet.»
*
Természetesen, sok más dologról is
esik szó a naplóban: hadifoglyok helyzete, a nép éheztetése… de a tábornok
beszámol derűs társadalmi eseményekről is: vacsorák, kirándulások, bálok,
sőt operaelőadások, amelyeknél - nem
lévén zeneértő - főként a daljátékok történeteit bírálja, kissé feszélyezve érezve
magát a számára átengedett „királyi páholyban”. ■
(*) Magyar Világ Kiadó, Budapest

3. OLDAL

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG
Haynalné Kesserű Zsuzsánna
főszerkesztő asszony részére
Argentínai Magyar Hírlap
Buenos Aires
Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
Szeretettel köszöntöm Önt és munkatársait az Argentínai Magyar Hírlap 100-ik
száma megjelenésének örömteli és ünnepi alkalmából.

Ügyintéző. Tomba Orsolya
Ikt.szám: XLVI-N/983/1/2013
helytállásáért, és nemes küldetése folytatására buzdítom, valamit az eddigiekhez
hasonlóképpen számos gazdag és tartalmas évet kívánok az Argentínai Magyar
Hírlap és olvasóközönsége számára.
Budapest, 2013. július 17.
Üdvözlettel:
		

Répás Zsuzsanna
helyettes államtitkár

Az Argentínai Magyar Hírlap hiánypótló
tevékenysége hatékonyan járul hozzá a
latin-amerikai magyarság körében a széles látókörű tájékoztatás és az anyanyelv
ápolása révén a magyar identitás megőrzéséhez és erősítéséhez, s ezen keresztül
nemzeti összetartozásunk tudatának ébren tartásához.
Üdvözöljük és nagyra értékeljük a Hírlap
munkatársainak e területen végzett eddigi közösségformáló, valamint nemzeti
értékeket közvetítő tevékenységét. Értékelvű és elkötelezett munkájukkal hatalmas űrt töltenek be nemcsak az argentínai és latin-amerikai, de az összmagyar
olvasóközönség szolgálatában is.
Levelem zárásaképp szeretném kifejezni
tiszteletemet és nagyrabecsülésemet Főszerkesztő Asszony hűséges és tevékeny

Látogatóban Nt. Écsi Gyöngyivel a Szent István Otthonban
Nt. Écsi Gyöngyi sűrített műsorai
közé beiktatott egy újabb látogatást a
chilaverti Szent István Otthonba. Nem
először fordul meg ott: ahányszor Buenos Airesbe jön, mindig meglátogatja,
és áhítatot tart a bentlakóknak.
Ez alkalommal is így történt, de azzal a
változattal, hogy a bibliai felolvasás két
nyelven folyt: Gyöngyi magyarul, míg e
sorok írója spanyolul olvasta a megfelelő szövegeket a Szentírásból. Az erre
következő áhítatot az ő rendkívül bensőséges szavaival tartotta, az újjászületés dogmáját fejtegetve, amelyhez csak
úgy érhetünk el, ha mély hitben élünk és
majd - mikor eljön annak ideje - hitünkben megerősödve állunk a mennyek kapujába, várva, hogy Jézus Krisztus ajtót
nyisson nekünk. Ezért kell imádkoznunk
magunkért, családjainkért és szeretteinkért. Gyöngyi nagyon szépen fejezi ki
gondolatait. Legjobb igyekezetemmel
próbáltan hűen fordítani spanyolra az elhangzottakat, hogy a sok magyarul nem
beszélő is megértse. Az áhítat végén a
Miatyánkot közösen, de ki-ki a saját
anyanyelvén imádkozta, majd néhány
zsoltár hangzott el a hívők kérésére.
Végezetül a magyarok az ebédlőben
hosszú asztal köré gyülekeztek, ahol kávé, tea és édes pogácsa mellett alkalom
nyílt egy rövid, kötetlen beszélgetésre.
Gyöngyi még megtekintette az idős lakók kötött munkáit és a falon kitűzött
festményeit.
Az lakók figyelemmel kísérik az ahítatot 

Kaláka-munkában szépet és hasznosat alkottak!

Számomra egy felejthetetlen délután
volt, de úgy vélem, hogy az Otthon lakói is nagyon boldogan töltötték ezt a
pár órát.
Balthazár Mártha

 Az Otthon nemrég tatarozott,
megszépült kápolnája (l. SP 2.o.)
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BR A ZÍ LI A...
- magyar szemmel

Egy kis varázslattal minden megoldható!
Brazília vallási szempontból rendkívül
tarka ország. A legtöbben kereszténynek,
elsősorban katolikusnak vallják magukat, amely valójában sok esetben nem
csak az általunk, európaiak által ismert
kereszténységet jelenti. Rengeteg brazil ui. attól függetlenül, hogy látogatja a
„rendes” templomot, a keresztény szekták („evangélikus egyház”), a spiritualizmus, vagy afrikai eredetű rituálék felé is
hajlik egyidejűleg.

Nagy szerencse,
hogy São Paulóban
szinte minden utcában, közlekedési
lámpával
ellátott
kereszteződésben
van kártya- vagy
kagylójóslást, mágiát, szerelmi oldást-kötést, átoktól
és szemmel veréstől
Amanda, az érzékeny. megszabadító szolVisszahozom szerelmét. Gyors! Fizessen gáltatást hirdető, jól
a 100%-os siker után elhelyezett
plakát
vagy tábla. A frappáns reklámszövegek mellett a legtöbbször az is szerepel, hogy a tiszteletdíjat
lehet utólag fizetni, amikor a mágia hatása valóban bebizonyosodott. Nézzünk
illusztrálva egy pár gyöngyszemet!
(D.E.)

Tallózás régiekből...

De hát mi lenne ezzel a gond? Hiszen
minél több segítséget vehetünk igénybe
a hétköznapokban, annál jobb, nem? Főleg a párkapcsolat, a bonyolult szerelmi
ügyek területén kél el a támogatás, sőt,
néha a varázslat...

Kovács Attila

Kagyló- és tarot jóslás. Megbabonázás,
szemmel-verés levétele. (fiz. eredmény után)

SPORTROVATA:

2021-es vizes világbajnokság: A Nemzetközi
Úszószövetség (FINA)
július 19-i döntése értelmében Magyarország rendezheti meg a minden idők legrangosabb
sporteseményét, az úszó, műúszó, hos�szútávúszó, műugró és vízilabda - ös�szefoglaló nevén: vizes világbajnokságot
(2021. július 23-augusztus 8).
A döntés jelentősége Magyarország
számára sporttörténelmi léptékűnek számít. A szavazáson elsöprő többséggel
győzött a magyar pályázat. Orbán Viktor miniszterelnök személyesen próbálta
meggyőzni a döntéshozókat. A kormány
emellett felmutatta a pénzügyi és egyéb
garanciákat is. Pályázatunk lenyűgözte a FINA vezetését. Különösen annak
bemutatása aratott nagy tetszést, hogy a
vizes sportágakban eddig elért magyar
sikerek - a vízilabdában megszerezett 9

olimpiai aranyérem, valamint úszóink
több generáció óta tartó páratlan sikersorozata - milyen nagy szeletet tesznek ki
az egészből.
Ez a bajnokság mostanra a földkerekség legfontosabb sporteseményei közé
emelkedett. Az elmúlt két vizes világbajnokságot megközelítően 3,5 milliárd
(!) ember követte nyomon, és az előzetes
számítások szerint a 2021-es magyarországi vizes vb-t mintegy 4 milliárd ember
figyeli majd a televízión és az interneten
keresztül. Mindez felbecsülhetetlen mértékű és mennyiségű - pozitív - reklámot
és gazdasági hasznot jelent majd Magyarországnak. Érdemes kiemelni, hogy
nem csupán a főváros aratja majd le a világbajnokság pozitív hozadékait, hiszen
a hosszútávúszó, valamint a speciális
toronyugró versenyeket a Balatonon Balatonfüreden és Tihanyban - rendezik
meg.

SPORT GYORSHÍREK
- Öttusa: Fantasztikus öttusázók
Marosi Ádám arany-, Kasza Róbert
pedig ezüstérmet nyert a lengyelországi
Drzonkówban zajló öttusa Európa-bajnokságon. A férficsapat - Marosi, Kasza,
Demeter Bence összetételben - szintén
győzött. A női versenyében pedig Földházi Zsófia aranyérmet nyert.
- Aranyérmes kémikusok
A magyar csapat a nem hivatalos ös�szesített pontversenyben az V. helyen
végzett a 45. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián Moszkvában.
Aranyérmes lett Sályi Gergő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium diákja és Székely Eszter, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola
és Gimnázium diákja. Ezüstérmet nyert
a csapat 2 másik tagja - Bolgár Péter, a
tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
valamint Czipó Bence, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanulója.

(*)

1938
Százezer brazíliai magyar élete

A riodejaneiroi magyar ügyvivő nyilatkozata egy óhazai lapban (**)

Az idézőjelbe foglalt cím alatt a budapesti „Magyarság” egyik legutóbb ide
érkezett számában a következő, Szombathelyről keltezett tudósítás jelent meg:
A napokban Kőszegre érkezett ott élő
édesatyja, Szetmiklóssy Jenő nyugalmazott főkonzul meglátogatására Szentmiklóssy Andor követségi tanácsos, a
riodejaneiroi magyar ügyvivő. Felkerestük Délamerikába szakadt magyar testvéreink vezetőjét, aki elmondotta, hogy
százezer magyar él Brazíliában, 75%-uk
földmíves - ezek a nagyvárosok környékén élnek, a többiek kereskedők, tisztviselők, munkások.
Rio de Janeiroban és Sao Paoloban
több nagy ékszerüzletnek magyar a tulajdonosa. A vallásos élet intenzív. - A katolikus hívők lelkigondozója három bencés
pap. 14 magyar iskola van és két nagy
lap. A sportágak közül legnépszerűbb a
futball.

Mennyire találó?

Kagyló-, kártya- és tarotvetés. Szerelmi mágia,
tartós kötések. Teljes diszkréció
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(*) Délamerikai Magyarság, 1938. február 26.
(**) Meghagytuk az eredeti helyesírást. Szerk.

A mentalitásról

A Die Welt című német konzervatív lap a
csehországi elnökválasztás apropóján esszét
közölt a csehországi és a magyarországi mentalitásról. Thomas Schmid, a lap szerkesztőbizottságának tagja az Idegen Európa című
írásában kifejtette:
Európa nyugati felében nem törekednek
eléggé a kelet-közép-európai térség részben
traumák által formálódott gondolkodásmódjának megértésére. Hozzátette: Magyarországon
„ha tetszik, ha nem, továbbra is biztosan ül a
nyeregben egy kormány, amely nem csak a re-

torika szintjén rajzolja újra a nemzeti történelem körvonalait". E törekvés sikere pedig annak
is tulajdonítható, hogy Magyarország szerinte
nem jutott túl a trianoni szerződés megrázkódtatásán. (Nszv)
Boross Péter volt kormányfő mondta, hogy
1945 után „a magyar társadalom évszázadokon
át kialakult szövetrendszerét” darabokra tépték,
a történetírás pedig akkoriban „megfertőzött
szellemiséggel” uralta a köznyilvánosságot.
Ez is hozzájárulhatott egyfajta sajátos mentalitás kialakulásához Magyarországon.

A Rákóczi Szövetség évi magyarságmentő akciója

„Több mint ezer Kárpát-medencei
magyar diákot és tanárt táboroztat az
idén nyáron a Rákóczi Szövetség. 9 rendezvényük között találhatók általános
iskolásoknak szóló anyanyelvi táborok,
középiskolás és főiskolás tábor, valamint
történelem és magyar irodalom szakos
tanároknak szóló rendezvények” - kö-

zölte a szervezet. A tájékoztatás szerint
a nyári rendezvények között szereplő
anyanyelvi táborok - Baján, Esztergomban és Győrött - a szórványban élő magyar diákoknak kínálnak lehetőséget arra, hogy „anyanyelvüket felszabadultan
használhassák, és élvezzék Magyarország vendégszeretetét" (MTI)

Bartusz Réka (Felvidék):

HajRákóczi!

Sok embernek a nyári szünet az utazgatást,
a tengerparti kirándulást
jelenti. Vannak azonban
olyanok, akik ezek helyett aratni, kaszálni fognak, mivel az év ezen szakaszán
ez a teendő. Vagy éppenséggel nyári
munkát vállalnak, hogy besegítsenek az
otthoni kiadásokba: másokon életmentő
műtétet hajtanak végre.
Emlékeim közt élénken él az a pillanat, amikor először alkottunk kört a kis
csapatommal. Félénken, mégis csillogó
szemekkel néztek egymásra, vezetőikre. Miközben hallgattam a rövid bemutatkozásokat, akkor tudatosult bennem,
hogy ismét elkezdődött, idén a jubileumát ünneplő 20. Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor. Elmosolyodtam,
mert én már tudtam, éreztem, hogy két
hét múlva ismét megtörténik az ún. „Rákóczi csoda“. Újra 135 határontúli fiatal
köt életre szóló barátságot, távozik nem
csak élményekkel, hanem tapasztalattal,
egészséges magyarságtudattal, új életszemlélettel.

Marosi Ádám

A versenyen 73 ország 291 diákja mérte össze kémiatudását. Érmek szerint
Magyarországot csak Kína, Korea, Szingapúr és Tajvan előzte meg, velünk azonos eredményt ért el még India, Oroszország, Ukrajna és az USA.
(MTI 13.7.16 és MHO/MTI 13.7.24 - köszönet
Tóth G.) http://www.magyarhirlap.hu/aranyermes-kemikusok

A brazíliai magyarok nem politizálnak, de együtt éreznek a fascizmussal
rokon jellegű irányzattal. Vargas elnök
ismeri Magyarország revíziós törekvéseit. A brazil-magyar kereskedelmi
kapcsolatok élénkek. A magyar vezetőemberek közül legismertebb Horváth
Anzelm volt kőszegi bencés atya. Klobinszky professzor a butantani kígyóintézet vezetője, Wodianer Béla, a saopaoloi állami ménestelep igazgatója és
Kuzmik Pál repülőgépgyári igazgató. A magyarok építkezésben a hazai stílust
követik. Brazília kellős közepén hamisítatlan alföldi házak, kerítések hirdetik,
hogy hol laknak magyarok.
*
Rio de Janeiróból jelentik: Dr. Szentmiklóssy Andor magyar ügyvivő az
„Oceania”-val visszaérkezett és újból
[átvette] hivatala vezetését.

Az óriástortához megvolt a jó étvágy!

Érdekes volt figyelni, ahogy a tehetséges fiatalok napokon belül megnyíltak
egymásnak. Őszintén beszéltek életükről, családi hátterükről, és néha a megrázó sorsukról. Egymástól tanultak, egymásból merítettek erőt. Együtt nevettek,
örültek és közösen élték át a felejthetetlen pillanatokat. Úgy gondolom, vezetőként ismét rengeteget tanultam, kaptam
tőlük. Még most is összeszorul a szívem,
ha eszembe jut egy-egy őszinte beszélgetés...

A kiválasztott ifjú vezetők - jobbra szerző

Sokszor elgondolkodom a fiatalok életéről. Nehéz sorsok, mégis mosolygós
arcok, őszinte kacagások, melegszívű
ölelések. Látni lehetett rajtuk, mennyire
élvezik egymás társaságát, mennyire hálásak azért, hogy itt lehetnek, együtt.
Visszaemlékezve a csillogó szemekre
jövök csak rá, hogy mennyi mindent ad
a Rákóczi Tábor, a Családi Kör a határontúli fiataloknak. Három szó jutott az
eszembe, amivel az idei két hetet jellemezni tudnám: hit, remény, szeretet.
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Így élünk, éldegélünk . . .
Megint forróbb ez a
nyár a korábbiaknál. A 40
fokos meleg már nem nekünk való - mondják egyre
többen, akik sok nyarat megértek. S erről
beszélnek a felelősséggel gondolkodó
szakemberek is, kihangsúlyozva azt, hogy
most már egyértelmű: tartós átalakulás
állt be az időjárásban, és ez ügyben volna
némi tennivalónk. Elő kellene venni a régi
„horthysta-fasiszta” öntözési terveket.
Talán be lehetne fejezni a Duna-Tisza
csatornát, ami a ll.VH miatt abbamaradt
s ami sok munkát adna sok embernek.
Árvízi védelmi szempontból is sokat jelentene a két folyó összekötése. Gazdálkodni
lehetne a párját ritkító vízkészletünkkel,
ami csak úgy, dolgavégezetlenül kifolyik
az országból. No persze nem lett volna
szabad évtizedek óta vitatkozni azon, hogy
érdemes-e öntözni és mennyi pénzt lehetne
azért beszedni. Segíthetne ebben a sajtó.
Megmozgathatná a képzelő erőket.
A média boszorkánykonyhájában
azonban mással vannak elfoglalva. Jóval
aratás előtt elkezdték a hírverést arról,
hogy rekordtermés lesz. Ennek megfelelően a gabona árát a korábbi 6000 forintról
leverték 4000-re. Most, az aratás végén arról szólnak már a riportok, hogy jó, ha közepes termést sikerül elkönyvelni! Kik voltak azok az „okosak”, akik a port hintették,
akik megrendelésre telefújták a médiát:
nem derül ki. Nincs nevük, nincs címük.
A kukorica, másik fontos növényünk
szép lassan megsül a mezőn. Lesz olyan
tábla, amit nem lesz érdemes learatni, s ez
már nem először ismétlődik. Bármilyen
furcsa is: ahol egy hónappal ezelőtt víz
hullámzott, ott most a 35-38 fokos nagy
melegben tenyérnyi repedések éktelenkednek a földön. Nem beszélve a somogyi,
zalai dombokról, az alföldi homokhátságokról, ahol a forró szélben szinte zörögnek a növények. Eső kellene, de sürgősen.
Esőket hozó felhők azonban nem jönnek,
és ha jönnek is megint elkerülnek bennünket - észak felé veszik útjukat.
Természetesen, nem csak nekünk
gond a természeti csapás. Panaszkodnak
az olaszok is, románok is, szerbek is.
Nagyjából ilyen a helyzetkép a magyar
húzó ágazatban, a mezőgazdaságban,
amiről többnyire el szoktak feledkezni
a fogadásokon koccintgató politikusok.
Hogy is gondolnának ilyesmire, amikor a
Balatonnál és a horvát tengerparton hideg
a sör, siklik a vízisí, repkednek a strandlabdák és egymást váltják a zenekarok.
Ezzel van tele az elektromos média. Végtére is - nyár van! Hurrá, lehet nyaralni…
*
A politika frontján is érződik ez a
lenge, könnyű életmód. Itt a bikini szezon. Szépek, formásak a lányok. Van sok
izgalmas téma. Politikáról szólva leginkább I.VH-ús helyzetjelentést idézhetném:
„Keleten a helyzet változatlan”... Néha
kilőnek egy-egy sorozatot egyik-másik
oldalról, de amúgy szünet van. Vagyis: álló
háború, lövészárok-harc alakult ki.
A kormányoldal az eredményeit sorolja. Az ellenzék igyekszik azt cáfolni.
Sőt, sok esetben, szemrebbenés nélkül
annak pont az ellenkezőjét állítják, amit
a kormányoldal felsorol. Az igaztalan
állításoknak azonban nem lesz semmi következménye. Így alakult ki szép lassan az
a közhangulat, hogy a politikusoknak nem
szabad hinni. Többnyire az a vélemény
marad meg az emlékezetben, amit sokat
ismételgetnek.
Ami viszont tény és nem volna szabad
rajta vitatkozni: e hónapban visszafizetjük
az IMF adósság utolsó részletét is, amit az
előző kormány, jól időzítve, mint valami
taposóaknát hátrahagyott! Nem kell újabb
kölcsön felvételével törleszteni az adósságot, ahogy ezt eltervezték a pénzügyi
hatalom berkeiben. El tudunk tőlük köszönni. Az IMF bezárja budapesti irodáját,

aminek nem örülnek a bankházak légkondicionált irodáiban. Immáron teljes uniós
támogatást igénybe vehet a magyar állam
az államháztartás következetes betartatása
és ellenőrzése végett, amire rendszerváltás
óta nem volt példa. Pedig de szerették
volna ezt sokan megakadályozni… Lesz
béremelés a pedagógusoknál. Volt béremelés az egészségügyben. Átvállalta,
ill. kifizette az állam az önkormányzatok
adósságát, ami 20 év alatt gyűlt össze és
a települések döntő többségénél már teljes
csőddel fenyegetett.
*
Ennyi jó eredménnyel nemcsak egy
választást illene megnyerni, hanem a rákövetkezőt is. Mégsem lehet biztosra venni
az eljövendő választási győzelmet. A sok
jó eredmény között ui. elvész a hétköznapi
emberek gondja, akik sokat szenvednek az
ostoba bürokráciától, a mindjobban romló
közbiztonságtól.
Nem ártana ezt egyszer tisztességesen
végiggondolni és őszintén elmondani. A
kormányzati kommunikációval viszont
gond van. Bele sétáltak a már említett
ellenzéki kampány utcájába, ahol bazári
a hangulat. Hangoskodással próbálják
túlkiabálni az ellenzéki handabandázást.
S ebben a nagy buzgalomban egy szintre
kerülnek a hangoskodókkal. A hétköznapi
emberek viszont a kormánytól remélnek
megoldást gondjaikra. S arról se volna
szabad megfeledkezni, hogy a kis emberek
számára a látszólag jelentéktelen problémáik fontosabbak, mint az ország jövőbeni
sorsa. Nem volna szabad megfeledkezni
a napi gondokkal küzdő kisemberekről,
akiknek a nagy felemelkedésből - köszönhetően a régi-új lelketlen hivatali apparátusnak - csak a büntetési csekk jutott…
Ezek az emberek menthetetlenül elvesznek
a kormány számára. S hiba volna őket
kárhoztatni, pláne alábecsülni. Hatalmas
árat fizetett a magyar lakosság ezekért a
sikerekért, amit a kormánypárti média
ismételget. A 27%-os forgalmi adóval s a
különféle pénzszerzési büntetőakciókkal
sikerült kiüríteni a háztartások jelentős
részének pénztárcáját. Nyaralásra az elszegényedett, lecsúszott családok, nyugdíjasok nem is gondolhatnak. Túl sok szegény
ember van a mérleg másik serpenyőjében,
ha mérlegre tesszük az eredményeket,
viszonyokat. Csodálkozhatunk-e azon, ha
a lecsúszottak serege irigykedve, indulatosan szemléli a nyaralókról szóló gondtalan
beszámolókat, felvételeket?
Ezt nyilvánvalóan ki fogják használni
a szocialisták, kellő pillanatban, amikor
már el lehet azt feledtetni, hogy elsősorban
nekik köszönhetően jutott ide a lakosság
elszegényedett sokasága. Ők pontosan tudják, hogy mindenki a saját életét és a családja boldogulását tartja szem előtt. Tudják
azt is, hogy nagyon sokan csalódtak és
reménytelennek ítélik meg a helyzetüket.
A nagy országos eredmények, adósságtörlesztési sikerek ui. nem jelentkeznek a
pénztárcákban, háztartásokban. Mit számít
az, hogy csökkent az államadósság, ott,
ahol bizonytalan a holnapi ebéd?
*
Hogy hányan is vannak ezek a nekikeseredett, egyik napról a másikra élő
emberek, ma megállapíthatatlan. Ők a
„rejtőzködő”, kiszámíthatatlan, utolsó
pillanatokban is megvehető szavazók.
Mondhatnám: a sajtónak lenne a dolga,
hogy időben bemutassa a viszonyokat,
tévedéseket, ostoba intézkedéseket, hogy
ezáltal némileg terelgesse a kormányzati
szándékokat - ha a kormányzati szándék
egyáltalán befolyásolható.
Csakhogy, ugye, az idézett sajtó, a média, ami állam az államban és kenyéradó
gazdáinak igényei szerint háborodik fel,
vagy éppen lelkesedik, ilyen apróságokra
nem fordít figyelmet. A tények ismertetése,
közreadása elhanyagolható. Sőt, ellenzéki
szempontból nem is kívánatos. A médiák-
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... (levélrészlet Magyarországról)
ban legtöbb esetben dezinformálás, szórakoztatás, hangulatkeltés folyik, akár egy
vándorcirkuszban, ahol két szám között
a „nagyérdemű” derültségére a bohóc is
elő tud varázsolni egy guminyulat a cilinderből. Aztán jönnek a szebbnél szebb
műlovarnők; kezdődik az új látványosság
- és a média, jó manézs-szolgákhoz hasonlatosan, ügyesen, szinte észrevétlenül
takarít, fűrészporozik, eltünteti a csalások,
hazugságok nyomait…
*
Így van ez szerte az öreg kontinensen.
Ma már a média irányítja a közvéleményt,
és közben folyamatosan takarít. Olyan
bőséges a szenzációtermés, hogy bármit el
lehet takarni vele. Jó példa erre az a bizonyos „arab tavasz”, ami végigviharzott az
afrikai kontinensen és úgy megosztotta az
arab világot, hogy az egyhamar nem talál
magára. Az arab tavasz híre úgy jött, mint
egy fergeteg, és olyan gyorsan el is lett
feledve. Az egykori dúsgazdag Líbiában,
ahol ingyen járt lakás az új házasulóknak
és a bankokban nem ismerték a kamatot,
most jól felfegyverzett „demokraták”
tartják szemmel a lakosságot. Jaj annak,
akinek nem tetszik az új szabadság s az
élelmiszerhiány, vagy a megnövekedett
benzinár! Az emberi jogok most arrafelé
fel vannak függesztve. Az európai média
számára mintha Líbia nem is létezne.
Egyiptomban viszont olyan kormányt
sikerült választani az arab tavasznak köszönhetően, akikkel a Vörös-tengeren túl
nem voltak megelégedve. Hát segíteni
kellett a dolgon. A hadsereg „gondolt
egyet” - s olyan puccsot hajtott végre,
ami újságpapírra nyomtatva mégsem volt
puccs. S az a bizonyos, demokráciájáról
híres, fejlett nyugati világ úgy tett, mintha
ezt el is hinné. Azóta hetente 10-20 ember
hal meg az új katonai demokráciában, ám
a világsajtó most nem háborog. Civilszervezetek sem szerveznek békefutásokat,
békemeneteket. Nem akarják összehívni
az ENSZ biztonsági tanácsát sem.
Tunéziában egy ellenzéki képviselő kivégzése miatt tüntet a lakosság. Egyelőre.
Ám ha szükség lesz nagyobb akciókra,
majd beindulnak a riporterek s folytatódik
ott is a „tavasz”. Szíriában pedig a „haladó erők” harcolnak a törvényes kormány
ellen, ami ilyenkor nem olyan nagy baj.
A haladó erők - vagy felkelők - természetesen nem tévesztendők össze a terroristákkal. A felkelők mindig demokráciáért
lőnek széjjel otthonokat, űznek el embereket házaikból s erőszakolnak meg nőket,
ami ily módon rendjén való. Az Európai
Unió az erőszak mérséklésére szólítja föl a
szemben álló feleket, de továbbra is küldi
fegyverit a „felszabadító erőknek”…
*
Nagyjából ezt a büdös kupacot kell
eltüntetni az európai médiának nap mint
nap, szépségkirálynő választásokkal,
trónörökösök születésének parádéjával
és botrányokkal, drogtúladagolásban elhunytak tragédiájával, balestekkel, amiből
szerencsére bő a termés.
A gond ott mutatkozik meg, hogy az
„emberi jogoknak” ez a fajta burjánzása
egyre több menekültet terem. Észak-Afrika lakossága a kialakult új, demokrata viszonyok miatt megindult Európa felé. Úgy
véli a sok szerencsétlen menekülő, hogy
Európában majd minden gondja megoldódik. Elég oda bejutni, s gondtalanul lehet
utána élni. Ilyen s ehhez hasonló gondolatok születnek a sok csalódott ember
fejében, akik gumicsónakokkal, rozzant,
túlterhelt halászladikokkal nekivágnak a
Földközi-tengernek.
Úgy mellesleg a nyolcvanmilliós Törökország is kapott egy kis leckét. Ott is
bekopogtatott a „tavasz”… Egy építkezés
ürügyén hívták össze ismeretlen demokraták a haladó gondolkodásúakat egy kis utcai demonstrációra, kirakatok beverésére,
autók gyújtogatására. A török biztonságiak

azonban úrrá lettek a helyzeten. Márpedig
a törököket is meg kell egy kicsit ijeszteni.
Tudni érdemes, hogy ellentétben a fogyatkozó Európával, évente egy millióval
gyarapodik a török lakosság, s ez az állapot
egy idő után feszítő kényszerré alakul…
Törökországnak, amelyet nem vettek föl
az Európai Unióba, de tagja a NATOnak, előbb-utóbb nagyhatalommá kell
válni. Törökország, súlyánál, tömegénél
fogva, már ma is fontos tényező a keleti
térségben, Irán tőszomszédságában, ahol
csődöt mondott a nagy amerikai demokrácia-export.
A szomszédos Görögországban, ahol
az IMF útmutatásai szerint kezelik a válságot, teljes a kudarc. A munkanélküliség az
eget verdesi. Mindennaposak a tüntetések.
A gazdasági válság nem enyhül, sőt újabb
problémák adódnak az Unióban. Portugáliáról, Spanyolországról beszélve már
államcsődöt emlegetnek. Európa vezetői
mi mást tehetnének? További bővítésben
látják a kiutat. Így került Horvátország
az Unió tagállamai közé. Róluk jó tudni,
hogy a látványos hegyeiken és csodálatos
tengerpartjukon kívül más természeti
adottságuk nemigen akad. Számukra létfontosságú az uniós tagság s a vele járó
utazások szabadsága. Ma már ui. a turista
nem akar vízumokért folyamodni, vámolásokra várni. A határok átjárhatósága ma
Európában idegenforgalmi szempontból
elengedhetetlen. Ha papírformákkal, csomagtartókkal kell bíbelődni, a németek,
osztrákok elindulnak inkább a francia
Riviérára.
Horvátországnak tehát égető szüksége
volt az Unióra, és ebben a belépésben a
magyar diplomácia sokat segített. Nem
is feledik ezt el a horvátok, még Jellasics
lovasszobrát is megfordították, aki kardjával Budapest felé suhintott: nehogy sértse
a magyarok érzelmeit… A horvátokról
szólva azonban érdemes elmondani, hogy
kiváló diplomaták. Elérték azt, hogy Ante
Gotovinának, a horvát szabadság tábornokának ügyét újra tárgyalják és felmentsék
a vádak alól. A horvát csatlakozásnak tehát
akadnak kulisszatitkai, amit nem szoktak
megszellőztetni a nemzetközi sajtóban…
*
Egy hegedűvonásnyit a szerb-magyar
viszonyt is sikerült enyhíteni. A szerbmagyar megbékélés jegyében a délvidéki
Csurogon, ahol 1944-ben magyarok ezreit gyilkolták meg a szerb martalócok,
felállították a „közös” emlékművet. A
halálba hajtottak útját díszkővel borították.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
a magyar delegáció vezetője a megbékélés jegyében bocsánatot kért a II.VH-ús
magyar megtorlások miatt. A szerb elnök
viszont elfelejtett elnézést kérni… Ezt
a körülményt a magyar média ügyesen
elhallgatta. Mégis sokan észrevették s
megfogalmazták: Csurogon nem a magyaroknak kell bocsánatot kérni! Sőt, az egész
délvidéki történet nincs végig beszélve.
A szerb-magyar ellentét több évszázadra tekint vissza. Jól szerelje fel magát
nyugtatókkal az a magyar történész, aki
ennek a históriának utána akar járni…
Mégis bízni kell a megbékélésben. A múlt
sebeinek begyógyulásában. Aki erre nem
képes, véget nem érő feszültséget gerjeszt
környezetében.
*
S végül egy kellemesebb hír: férjhez
megy Orbán Viktor magyar miniszterelnök lánya. A kiválasztott vőlegény
falubéli, felcsúti. Így mondták ezt hajdan
elődeink. A lakodalom a Fejér megyei
Felcsúton lesz, a vőlegény birtokán. Pontosabban tanyáján - ahogy hírül adták -,
mivel ott sok vendég elfér s nem hivalkodó
a környezet. Vendégekben pedig biztos
nem lesz hiány. Ámde erről lesznek még
hírek, fotók, csipkelődések és örömódák
bőven. Ne siessünk a dolgok elé!
Barkuti Jenő
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Mindszenty-Balassi 2013
Magyar kulturális menedzseri ösztöndíj
A pályázati bizottság közA kiértékelő bizottság ös�lése:
szetétele:
Az Argentínai Katolikus - Balassi Intézet: Maróti OrMagyarok Szövetsége és a solya, a Magyar Nyelvi Tamagyarországi Balassi Inté- gozat vezetője és Zsámboki
zet egyezménye keretében a Marcell, a Magyar Nyelvi
Mindszentynum bekerült a Tagozat igazgatója;
magyar kulturális intézmé- - Mindszentynum: Wagner
nyek hálózatába. E célból Gabriella és Bobrik György;
pályázatot hirdetett a „Kul- - ZIK/EMESE: Lomniczy
turális Menedzser” ösztön- Alexandra és Miskolczy
díj elnyerésére a 2013. jú- Dóra.
lius és 2014. június közötti
A bizottság a döntését Fóidőszakra. (l. AMH 2013. thy Zsuzsanna javára hozáprilis)
ta, tekintetbe véve szerveElhalálozások
Tíz pályázó jelentkezett, zési, kulturális és előrelátó
- Emődy Zoltánné szül. Török Lívia 98 évesen, július nevezetesen Fóthy Erzsé- tervezési képességeit.
22-én Limában csendebet, Gröber Lisa, Kovács
Végezetül felhívták a töbsen elaludt. Az őt mindZita, Fóthy Zsuzsanna, bi pályázót az együttműkövégig ápoló lánya, Dr.
Lomniczy Melinda, Mahl- désre, hogy értékes munCanales-né Emődy Anmann Silvia, Zólyomi Ka- kájukkal segítsék a magyar
na Piroska Niki július
ti, Tóth Anna, Honfi Julia, kultúra ismertetését az arKiss Borbála.
29-én 69 évesen követte
gentin közösség felé. (B.Gy.)
őt, hosszú, könyörtelen
betegségből szabadulva.
- Sebess Zsuzsi gyerekkori jó barátunk, támogatónk „elIsten óvja lelküket!
ugrott” a Salzburg mellett lakó húgához, Mártihoz, hogy
A tavalyi - utolsó! - születésnapkor Niki
a mamájának nyújtja az ünnepi tortát Fotó KBJ együtt élvezhessék a Salzburger Festspiele néhány előadását. Vajon milyen „forradalmi” operarendezéseket láttak?
- Paálné Szeibert Magda július 28-án, 81 éves korában
Események
örök nyugovóra tért a Szent István Otthonban. Béke poraira!
Ahogy
már
lapunk
más
helyén is kiemeltük: csak gratu- 83. évében meghalt Haynal Miklós (1930.12.6 lálni
lehet
az
idei
Irodalmi
Kávéház szervezőinek! Jó lát2013.8.23). Hosszú szenvedés után szíve fölmondta a
ni,
hogy
a
középnemzedék
két aktív képviselője lelkesen
szolgálatot. Hamvait a folyó vízébe szórták lakóhelye, a
szervez
immár
ötödször
ilyen,
közkedveltségnek örvendő
szeretett Tigre-i sziget előtt. Isten nyugosztalja!
eseményt! Az egyébkent mind gyérebb publikumunk peSzületés(ek)
dig kimutatta, hogy nem csupán az evészet-ivászatnak, bu- Egey Gyula barátunk is belizásnak örül, és oda el is megy, hanem igényli a szellemi
lépett a nagypapák klubjába!
táplálékot, a komolyabb irodalmi programot is, magyarul!
Augusztus 14-én szerencsésen
Emellett, ahogy végignéztünk a jelenlévőkön, láthattuk,
megszületett Ivana Micaehogy a 90. évtizedtől lefelé bizony képviselve volt a kola Touson. A boldog szülők:
lónia egész a serdülőkig. Brave, Kiss Bori és Honfi Juló!
Egey Marcela és David TouVárjuk a VI. Kávéházat!
son. Gratulálunk nemcsak ne- Szent István napján: A kedvezőtlen időjárási körülmékik, hanem a büszke dédnagynyek ellenére az idén is tömegeket vonzott a hagyományos
mamának, Egeyné Zsuzsának
augusztus 20-i budapesti tűzijáték, amely szeles időben 21
is, aki egyik leghűségesebb
órakor kezdődött meg.
Egey
Marcela,
tagja a HKK-nak és igen szora boldog kismama
galmas AMH olvasó!!

Mit hallott az AMH ?

Születésnap(ok)

- Stirling György újságíró, régebbi barátunk, munkatársunk 92 éves lett. Egerben otthonra és békére lelt. „Mindig
is ragaszkodtam a szabadsághoz és a demokratikus eszmékhez”, mondja az ünnepelt. Gratulálunk!
- Augusztus 18-án ünnepelte Zaha Sándorné Lomniczy
Alexandra születésnapját Dóryék nyaralójában, Kimlén.
Gyönyörű napot töltött édesanyja, 3 lánya, unokája és húga Paulette és családja társaságában.

Utazók

A születésnap előtt:
4 generáció
alaposan
élvezte
egymás
társaságát
Berlinben.
b.-j.:
Eszti mama,
kicsi Csilla,
Alexandra
nagymama,
Letti dédnagymama

- Orbán László barátunk, támogatónk írt újabb útja alkalmából - ezúttal Málta szigetéről! Ott, ahogy írja, a nagy
nyugalomban, tudja élvezni az AMH időhiány miatt eddig
el nem olvasott előző számait. (Ennek örulünk!)

Emlék-„kutyabőr” az AMISZ
Alapító Intézményei valamint
első vezetősége névsorával

A látványos, gyönyörű tűzijáték Budapesten

EZ-AZ

Fotó Rizsavi Tamás

- A július 13-i Magyar Nemzetben közölték Lukács Csaba a Chacóban tett látogatása után írt kiváló riportját. Érdeklődőknek pdf-ben elküldhetjük e-mail címükre.
- Június 9-én du. dedikálta Szőnyi
Ferenc volt magyar nagykövet Argentínában Miféle Orpheusz című
verseskötetét a Vörösmarty téren,
a Gondolat Kiadó (94. sz.) standja
előtt. Egey Gyula meghozta nekünk Budapestről a dedikált tiszteletpéldányt a HKK részére. Kikölcsönözhető!
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Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy több hónapos szenvedés
után életének 93. évében végelgyengülésben
elhagyott bennünket

özvegy hannenheimi Hann Henrikné,
Biewald Hedwig Hédi
(Budapest, 1920. december 31 Buenos Aires, 2013. július 25)

Gyászolják leánya, özv. Gubareff Györgyné
Hann Gerda és unokája, Alexandra Gubareff
valamint legközelebbi kortársai „a család“,
kiterjedt magyar, argentin, német baráti köre
és ausztráliai magyar rokonai.
Nyugodjék békében!

HÉDI

Sok, sok szeretettel búcsúzunk.
Ki fog most már szidni, hogy sohasem tanulok
meg licitálni, hogy sós előtt igenis édeset kell
enni délután...
Csak szeretetet és megbecsülést gyűjtöttél magad
körül, és Gerda a legnagyobb csodálatot odaadó
életéért.
Utolsó öreg barátaidból alkotott Családod
Kedves Fóthy Judit!
Magyarországi szabadságunkról való visszaérkezéskor értesültünk a szörnyű hírről, hogy a Mindszentynum
elnöke, jó barátunk Fóthy István már nincs közöttünk.
Tudom, hogy a magyar nagykövetség hivatalos formában már lerótta kegyeletét, de szeretném ezúttal a
családom és magam nevében is megtenni ugyanezt.
Istvánban nagy hazafit, országunk érdekeit védő és a
külhoni magyarság értékeinek fennmaradásáért következetesen küzdő embert ismertünk meg. Kitartó munkásságának köszönhető többek között az, hogy a Mindszentynum a külföldi magyar kulturális intézetek sorába
emelkedhetett. A vezetése alatt álló intézmény itt-tartózkodásom évei alatt sok magyar hivatalos küldöttséget
fogadott nagy szeretettel, több sikeres rendezvénynek,
találkozónak adott helyet.
Távozása nagy veszteség az argentínai magyar közösségek számára, és a magyar-argentin kapcsolatok jövőbeli fejlesztése szempontjából is.
Kedves Judit, kedves Fóthy család! Fogadjátok legmélyebb együttérzésünket.
István, emlékedet mindig megőrizzük, nyugodj békességben.
Varga Koritár Pál és Betti
- A ferencesek szóhasználatában századok óta él a "Pápa
Úr" kifejezés magától Assisi Szent Ferenctől származik.
- Hóvári János ankarai nagykövet közlése szerint megjelent török fordításban Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye. A könyv az isztambuli Török-Magyar Baráti
Társaság gondozásában, Magyarország Külügyminisztériumának támogatásával jelent meg. A művet Erdal Şalikoglu, Magyarországon tanult orvos ültette át török nyelvre.
Fontos, hogy Törökországban ismerjék a XVI. századdal
kapcsolatos magyar felfogást és az egri diadal közép-európai jelentőségét. Ez méltó emlékezés is egyben Gárdonyi
Gézára, aki 150 éve, 1863. augusztus 3-án született Gárdonyban. A regényt számos idegen nyelvre lefordították
már, a német és az angol kiadás mellett létezik bolgár,
cseh, eszperantó, észt, finn, holland, horvát, lengyel, litván, orosz, örmény, román, szlovák, szlovén, ukrán, vietnami és kínai fordítása is. (és a spanyol? Szerk.) (MTI)
- A havi lapzárta után történt eseményekről szóló beszámolók és hírek csak egy hónap késéssel jelenhetnek meg.
Számítunk Olvasóink szíves megértésére!
(BGT és HKZS)

A 20 ÉVES AMISZ
Július 13-án ünnepi ebéd keretében ülte lekezett a társaság. Az elnök, Szabó
meg fönnállásának 20. évfordulóját az Ar- Éva, miután szívélyesen köszöntötte a
gentínai Magyar Intézmények Szövetsége, közel 50 megjelentet és a meghívott aramelynek a kolóniára kiható
gentínai és magyar notabitevékenységét az évek folyalitásokat, spanyol nyelven
mán mindinkább megismerte a
fölolvasta a szervezet 20
magyar közösség. A szervezet
évének rövid összefoglalóbejegyzett jogi személyként lép
ját. A Város részéről jelen
föl az országon belül és kívül
volt és röviden fölszólalt
1999. június 18. óta, alapszabáLic. Claudio Avruj, az
lyának elfogadásával és hivataEmberi Jogok és Kulturális
los jóváhagyásával.
Pluralizmus tárca helyettes Díszasztal, b.-j.: Wagner Gabriella, Porakné, Zöldi Márton,
Szabó Éva, Lic. Avruj, Székássy Miklós, Zöldiné Cristina,
A jubileumi alkalomra a Veállamtitkára. A díszasztalJorge Porak, háttal Barcsi Gyula tanácsos
zetőség meghívóval látta el
nál emellett láthattuk az
hangulatban lezajlott ünnepi eseményen
azokat a személyeket, akiknek
Argentin-Osztrák
Szövetség számos rokon és barát is részt vett. Végeköze volt vagy még van e szer- Szerkesztő átveszi az emlék- elnökét, Jorge Porak urat fele- zetül egyes érdemes személynek emléklapnéhai bátyja, ségével.
vezet munkájához. A Mind- díszoklevelet
ként díszoklevelet osztottak ki. (HKZS)
Dr. Kesserű István,
szentynum éttermében gyü- 1. AMISZ elnök nevében
Jó ebéd mellett a kedélyes (Az emléklapokat Jakab Nándor készítette)
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Mi történt?

Idén, az aránylag rövid
téli vakáció ellenére, argentin honfitársaink tömegesen
nyaraltak az északi földteke kellemes partjain, vagy
vásároltak Miamiban. Hivatalos statisztika
szerint, június óta napjainkig 7 millió argentin utazott külföldre (!), ami valószínűleg
igaz. Elnöknőnk a Kereskedelmi kamara
gyűlésén ezt gazdasági politikája sikerének
hirdette. Dicsekedett a hazánkban dúló jóléttel... Ezt az óriásfüllentést még a maga
köré gyűjtött hívei is szájtátva hallgatták.
Tudvalevő ui., hogy a kormány rendeletei:
az infláció statisztikájának hamisítása és a
valuta beszerzésének korlátozása, a dollár
hivatalos árfolyama mellett létező ún. „kék
dollár” hirtelen felszökkenése tette lehetővé sokaknak az utazást. Az egyszerű polgár
előszedte féltve őrzött dollárbankóit, eladta
a „párhuzamos” piacon és hivatalos árfolyamon vett rajta repülőjegyet, importált új
autót, mosógépet vagy léghűtőt.
Én, az x-ik leleményes argentin nyugdíjas polgár már nem vezetek autót, új házat
sem rendezek be magamnak, de elutaztam
Európába meglátogatni családomat Németországban és régnemlátott barátaimat
Magyarországon. Lányom, Sebess Márti
(cserkészbarátainak Puding) a német-osztrák határon egy festői bajor faluban, Teisendorfban él német férjével. Felnőtt 2 fiát és
lányát csak július elejére vártuk haza. Elhatároztuk tehát, hogy mi ketten június végén,
vonaton ellátogatunk Budapestre. Megszállunk egy kedvelt megszokott lakásban,
mert lányom vigyáz majd rám. - Sorsunk
viszont úgy fordult, hogy nekem kellett reá
vigyázni. Győr és Tatabánya között a dunai

Társadalmi hírek, események.

árvizek okozta károkat javították a síneken.
10 vagon utasát autóbuszon szállították
át Tatabányára. Márti a tolongó átszállók
között szerencsétlenül elvágódott, nem tudott lábraállni. Az utasok segítségével feltámogatták és elhelyezték a járműveken.
Másnap a kórházban megállapították, hogy
térdkalácstörés a ballábán és bokaficam a
jobblábán a fájdalom oka.

A balszerencsét mososollyal tűrni...

Egy hétig fekvőgipszben, másik lábán
jégtömlővel feküdt. Pár nap után járógips�szel és két mankóval nekivágtunk a Budapest-Salzburg Rail-jet vonatozásnak. Mahr
Géza házigazdánk és felesége, meg Nyiry
unokatestvéreim segítsége nélkül nem tudom, mit csináltam volna! Látogatásom
Magyarországon mindezek ellenére sikeres
volt. Mindenki, akivel beszélgetni akartam eljött, meglátogatott bennünket budai
lakásunkban, így „mindenkivel” találkozhattam. Barátaim évtizedek óta, rokonaim
születésük óta Magyarországon élnek, életkorban 5-töl 90-ig, különböző háttérrel, politikai nézettel. Egyesek politikai beállítottsága érdekelt: Szántó Miklós unokaöcsém,

Fidesz fiatal munkatársa, Szabó Kati unokahúgom, aki 14 éves korában nálunk lakott Argentínában és részt vett a nyári cserkésztáboron, Némethyné Kesserű Judit
és annak köréből Noéhné Anikó, Szekeres
Szabolcs, Szekeres Zsolt és felesége Katica, akikkel Péter fiuk16 éves születésnapját
megünnepeltük, Zombory Tamásné Busi,
Farkas Nándor, Zombory Gaby és további rokonaim, barátaim, akiknek a mi argentin kolóniánkhoz semmi kapcsolata nincs.
Jóllehet nem sokat forogtam a városban,
a TV jól működött, figyeltem. Benyomásaim 2013 nyarán, Magyarországon: az élet,
az emberek érdeklődése semmiben sem különbözik bármelyik európai emberétől. Prioritása a megélhetés, a nyári szabadság és a
szórakozás. Politikai pályát csak az választ,
aki állami tisztviselő akar lenni vagy abból
akar megélni. A választások egyelőre félre
vannak téve. A kormánnyal nincs mindenki
megelégedve, de abban egyetértenek, hogy
jobbat még nem találtak. A Fidesz, főleg
Orbán Viktor elbizakodott, mint mindig,
de megérdemli bizalmunkat és még egy 4
éves mandátumot. Majd a télen folytatjuk.
*
Egy hónap európai tartózkodásom alatt
a világsajtóban egy szó sem esett Argentínáról. Dél-Amerika 2 ízben szerepelt: Nicolás Maduro, Venezuela daliás új elnöke
Vladimir Putyin, Oroszország elnökénél
Moszkvában tesz látogatást. Felajánlja,
hogy saját repülőgépén szívesen elvinné
Venezuelába a világszerte üldözött északamerikai titkosszolgálati kémet, Edward
Snowdent. Ezt követő napon egy még szenzációsabb, színes jelentés. Bolívia elnöke

 Események 
E rovatom legnagyobb vetélytársa a Facebook, amelyre kénytelen-kelletlen bekapcsolódik az ember, ha fiatal barátaival, unokáival
kapcsolatban akar maradni. Azelőtt csak kolóniánk társadalmi eseményeiről írtam, amelyeken magam is részt vettem. Ezentúl ebből
az „eseménynaptárból” ki kell lépjek, ha olyat
szeretnék írni, ami talán nem jelent még meg
Facebookon, vagy a televízióban.
- Julius 20-án Demes Sándorné Zombory
Andy születésnapját családi körben a Zombory
szülők házában Beccárban ünnepeltük meg. A
Demes szülőkön és keresztszülőkön kívül csak
Kemenesné Edith nagymama és az alulírott
pótnagymama vettünk részt. Az ünnepelt és
férje éjfél előtt hazaszállította a nagymamákat
és utána korosztályuk vidám társaságában tovább mulatott. Útközben Sanyi elárulta, hogy
a tutajút szervezésében már az utolsó simításokkal foglalkozik. Sajnálkozott, hogy ebben a
nagy vállalkozásban Andy nem tudja elkísérni.
Szabadságukat már kihasználták. (l. alább)
- Julius 21, vasárnap a Teatro Colónban,
Verdi: Otello című operáját adták elő. Noha
Verdi utolsóelőtti nagy művét jól ismerjük és
hallottuk a legnagyobb énekesekkel, mégis érdeklődéssel készültünk, mert argentin hazánkfia, a világhírű José Cura énekli a címszerepet
és ugyanakkor ő a rendező és díszlettervező,
új díszlettel és világítással. „Milyen sokoldalú művész” - gondoltam, és kíváncsi áhítattal,
csendben vártam, hogy felmenjen a függöny.
Nem ment fel. A nyitány helyett megemlékeztünk a leghíresebb argentin színigazgatórégisseur Roberto Oswald július 7-én bekövetkezett haláláról. A zenekar 10 gongütéssel
emlékeztetett áldásos kreativitására. Az utolsó
gongütésre a kivilágított színpadon, tomboló
vihar közepette, megérkezett Ciprusból a velencei Mór, Otello, a kapitány. Elkezdődött
a „zenés színdarab”, ahol egyik meglepetés
a másikat követte. Szokatlan volt egy ismert
operát forgószínpadon, felvonásokat folytatólagosan összevonva követni. Mire megszoktuk, a 3. felvonás legizgalmasabb pillanatában
- Desdemona félrelökve a földön, Otello indul
fogadni a ciprusi követet - STOP. Zenekar,
forgószínpad megállt. „Üzemzavar. Türelmet
kérünk”... Megismételték az utolsó jelenetet,
és ugyanabban a pillanatban, mint előbb, újra
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megállt minden. Döbbenetes csendben vártunk. Most mi lesz? Reméltem, hogy elhagyják a 3. felvonás végét és egyenesen az utolsó
felvonással folytatják Desdemona hálószobájában. Nem így lett. Álló színpadon lejátszották és elénekelték a 3. felvonást végig. Rövid
szünet után, szintén álló színpadon a 4. felvonást. Megkönnyebbülve, meghatva hagytuk el
az operaházat. Carmen Giannastasio csodálatos hangja és játéka Desdemona szerepében
mindenért kárpótolt. Azóta biztosan José Cura is megnyugodott.
- Július 23 és 28 között az egész világon, de
különösképpen Argentínában minden romai
katolikus vagy más felekezetbeli hívő minden
különbség nélkül figyelte a tévén I. Ferenc pápa által vezetett Ifjúsági Világtalálkozót Rio de
Janeiróban. Tudvalevőleg Jorge Mario Bergoglio Buenos Airesben, 1936-ban született és
országunk főpapja, püspöke volt mindaddig,
míg VI. Benedek pápa lemondása után az idén
megválasztották pápának. Első külföldi útja a
brazíliai Ifjúsági Világtalálkozóra vezetett.
Minden eddigi, régi, kötött formalizmust mellőzve, első naptól kezdve az embertömegek, a
nép közé vegyült, a testőrök rémületére. Mi a
távolból féltettük és imádkoztunk érte. Ő assisi
Szent Ferenc példáját követve bátran, közvetlen egyszerűséggel mindenkit megszólított és
megáldott. Szentlélek által hevített bámulatos
energiával, reggeltől estig hirdette Megváltónk
üzenetét: „Ne féljetek, szeressétek egymást és
tegyetek tanúbizonyságot hitetekről minden
nép előtt.” 28-án, vasárnap este, Copacabana tengerpartján 3 millió ember vett részt a
megható zárómisén. Brazília elnöke, Dilma
Rousseff asszony Dél- és Közép-Amerika
államfőit is meghívta a záróaktusra. Eme országok lakossága túlnyomó része római katolikus, de amennyiben kommunistáktól eltanult
szocializmusban nevelkedtek, hitetlen ateisták.
Ferenc pápának egy hét missziós munkájának
eredménye, hogy erre az ünnepélyre megjelent
Evo Morales Bolívia, Dési Bouterse Suriname és Kirchnerné Cristina Argentína, elnöke. Akár a názáreti Jézust 2000 évvel ezelőtt,
napjainkban a pápát hívein kívül kíváncsi vagy
haszonleső farizeusok is körülvették. Jézus
mindenkihez szólt, a bűnösöket megtérítette,
ám a farizeusokat nem szerette.

(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)
Evo Morales, ugyanezzel a tervvel látogat
Moszkvába, és hazafelé reptében leszállásra kényszerítik Bécsben. Óriási nemzetközi
botrány. Nem találták meg a csomagtartóban Snowdent. Szegény ártatlan Moralest
még az osztrák elnök is vigasztalta, de ennek ellenére sem kapott sehol Európában
leszállási engedélyt. Jó arcot kellett vágnia
a gonosz csapdához, és végül is hazarepült.
Ez az izgalmas detektívregény foglalkoztatja a nemzetközi sajtót hónapok óta. Most,
augusztusban kapott Snowden végre menedékjogot Oroszországban, számtalan kikötéssel. Érdekes tény, hogy ennek a kémnek
nagyon különböző felfogású népek vannak
a pártján vagy ellene. A vesztét az USA-val
együttérző konzervatívok akarják. A pártján
találunk baloldali szocialistákat, akiknek
egyetlen közös vonása gyűlöletük az USA
iránt.
Ezek után - kit érdekel Argentína? Csak
minket, akik itt élünk, és augusztus 11-én
szavazunk. Kire szavazunk? Kit választunk? A hadjárat a kormánypárt és az ellenzék között hetek óta folyik, de igen sokan
még most sem tudják pontosan, miről is
van nagyban szó. Eddig a jelöltekkel csak
ismerkedtünk a televízióban.
Előválasztások! Augusztus 11, vasárnap.
Érvényes azonossági igazolvánnyal minden 18-tól 70 éves állampolgár, az ország
minden tartományában, egyidőben köteles
választani kedvelt pártján belül alsó- és felsőház képviselőjelöltet. Amennyiben pártja
a voksoknak legalább másfél százalékával
zárul, akkor az október 27-i főválasztáson
pártja újra jelölhet: 50% új képviselőt és
30% új szenátort választunk a Parlamentbe...

Tutajtúra

Argentin-magyar cserkészeink elképzeléseit, álmait évtizedek óta a tutajozás talán még a táborozásnál is jobban
serkenti. Demes Sándor tavalyi sikeres
Tisza-folyami próba-tutajútja után még
merészebb terveket szőtt. Lomniczy
Mátyásban talált egy hozzá hasonló
tettrekész, lelkes álmodót. Ezelőtt 100
évvel, 1913-ban világsikert arattak a magyar cserkészek, amikor 6 tutajjal 360
km-t csorogtak le a Vág folyón. Ezen
akartak túltenni egy magyarországi túrával, a mai hírszerzés és organizálás
technikai lehetőségeivel élve. Demes
Sanyi mint kapitány, Lomniczy Mátyás mint kapcsolattartó buzgón szervezkedtek. Magyarországi szervezőt

12 tutaj, 3 földrész 12 országából 180 magyar cserkész részvételével. Bámulatos az
is, hogy egy közösségi szervezet, mint a
Cserkészet a nagyvilágban szétszórt magyarok között egy olyan eszközzé fejlődött, amely képes a magyar érzelmű fiatalokat összekapcsolni. A Cserkészet nincs
se korhoz, se nemzetiséghez kötve. Lord
Baden Powell 1908-ban azért alapított
scouting (felfedező-kutató) intézményt,
hogy a XX. század züllött társadalmában
a fiatalokat fizikailag, szellemileg és lelkileg jobb emberré nevelje. Ma már 125
országban sok millió cserkészt nevelnek
Baden Powell szellemében anyaországuk
nyelvén. Argentínában a magyar származású szülők gyermeküket óvodás koruktól
kezdődően a magyar szombati
iskolába, magyar klubba viszik,
ahol játszva, a cserkészeten keresztül is megszeretik a magyar
nyelvet. Ezt a Tutajtúra fényesen
igazolja. Szervezője és kapitánya
7 éves kora óta cserkész és 23
évi cserkészmúlttal, tapasztalattal rendelkezik. Vajon a cserkészet szelleme, nevelése képessé
tesz-e felvenni, sőt megtartani
a kapcsolatot a nyelv ismerete
nélkül magyar és magyar között?
Sanyi kapitány (balra) készséges segítőtársakra lel
Erre a Jubleumi Tutajtúra vezetői
Barna Jánosban fedeztek fel. Bámula- fognak nekünk válaszolni. A vezetőség
tos az eredmény: 2013. augusztus 4-én, között mint „programfelelős” szerepel Bovasárnap, Magyarországon, a Szabolcs napartian Eduardo argentin és Szőnyi
megyei Jánd közelében, egy hatnapos Zsófi (az itteni volt magyar nagykövet leájubileumi tutajtúra indult a Tiszán. nya) magyarországi lakos is. (l.Hufi 1.o.)

Irodalmi kávéház
Augusztus 4-én a Hungária MIK termében hihetetlen pontosan jelent meg a magyar kolónia színe-java Honfi Juló és Kiss
Bori által az immár hagyományos, ötödször rendezett és idejében meghirdetett
Irodalmi Kávéházra, amit ünnepélynek
nevezhetnénk! A költemények idei témaköre a magyar táj és természet volt. Öregek
és fia-talok egyforma örömmel készültünk
erre a hangulatos, uzsonnával felszolgált
találkozóra. Az ösztöndíjra kiválasztott
diákok szolgálták fel a kávét és a mamák
által sütött finomságokat a szépen terített
asztalnál. Íjjas Péterné Lindqvist Pia, hú-

ga Gabi és Gorondiné Haynal Edithke
voltak a sütemény- és italkezelők. (Bizony,
kicsi gyermekeik már így megnőttek!)
A terem színültig megtelt. Lindqvistné
Andrea Hapci, a büszke nagymama barátnőivel, Károlyi Magdival és Siraky
Lenkével, együtt a többi nagymamával
boldogan tapsolt a szebbnél szebb magyar
versek előadóinak. A versek kinyomtatott
példányát aztán otthonunk csendjében,
lassan, soronként, akár egy finom tokaji
aszút „szürcsölgetve”, még hetekig olvashatjuk. Köszönjük Julónak és Borinak
lelkes munkáját és rendezését. (l. 6.o.)
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI

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

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

Az AMH hálás szívvel
köszöni az
adományokat,
támogatásokat,
fölülfizetéseket!
7 y 8 de septiembre, 12-18 hs.
FERIA AMERICANA
en el HUNGÁRIA
a beneficio de los 10
chicos scouts que viajan
a Hungría.
Se reciben donaciones en el Club:
ropa, accesorios, juguetes, DVD-s,
objetos del hogar, etc.
todo en buen estado
Tel: 4733-4614 (Tünde)
¡Gracias por su colaboración!

2013. Szeptember

A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él.
Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent,
és munkálkodhass a jövőn.
(Bábel Balázs / Széchenyi István)

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@gmail.com

39.sz. Magyarok Nagyasszonya lcscs. - Agrupación de Guías Húngaras
N° 39 Magyarok Nagyasszonya. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel.
4794-7778 - frenchi_87@yahoo.com.ar

18.sz. Bartók Béla cscs. - Agrupación de Scouts Húngaros N° 18 Bartók
Béla. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Parancsnokhelyettes: Lajtaváry
Richárd. Tel. 4790-7081 - ricardo.lajta@gmail.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. 15-4033-3333 - edibon1@yahoo.com

Zrínyi Ifjúsági Kör (hétvégi magyar iskola) - Círculo Juvenil Zrínyi

- Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 4794-4986 emese.
zik@gmail.com

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

Lic. János Tóth
Psicoanalista

Tel. 4775-8038
Cel. 15-5906-3320

e-mail:

imaginatoth@hotmail.com

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4823-9347

Dra. Gabriela Szegödi
Abogada

Estudio  4372-6844
15-5026-4512

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Valentín Alsinai Magyar Dalkör - Coro Húngaro de Valentín Alsi-

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

http://efolyoirat.oszk.hu/amh
http://epa.oszk.hu/amh
www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

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

Kérjen órát

KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

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

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

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

HUNGÁRIA
KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

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

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

 4322-0902

Az argentínai magyarok független folyóirata

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

- 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.

Az októberi
lapzárta: szeptember 10
Anyag és hírek beküldésére
(54-11) 4711-1242
amh.argentina@gmail.com

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

Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A. 4522-1855
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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!
1913 Vág - Tisza 2013

Havi „HUFImondat”:

– EMLÉK TUTAJTÚRA –
A napokban egy kedves, nagyon értelmes magyar származású 17 éves
fiatal azt kérdezte tőlem:
“¿Qué es un scout”? (mi
egy cserkész?). Bevallom, először elmosolyodtam, de azonnal megpróbáltam összerázni egy értelmes választ. Egy cserkész
egy fegyelmezett egyenruhás jó ember! Egy
közösségben táplált egyén, aki gyermekkorától kezdve megtanulja s átveszi az élet legértékesebb titkait megközelítő eszközöket.
Egy stramm valaki, aki szereti és tiszteli a
természet szépségeit, értékeli s vallja a hitet,
szeret játszani, énekelni, és várja a szabadba
való kiruccanás lehetőségét. Vigyáz felebarátjaira, nevel, példákat követ, pattogó
tüzek köré ül társaságban vagy egyedül,
felnéz hazájára, családja eredetére, józan és
ártatlan, jószívű és meggondolt.
*

Az Argentínában még lelkesen túlélő
magyar cserkészet egy köztudottan életképes, rutinos,
kihívást szerető, megszállott
mozgalom. Már egy ideje
egy hatalmas álom született
és fejlődött körében: Demes
Sándor st. és Lomniczy Mátyás cscst. körzeti parancsnok ihletéből megvalósulhatott ez, nevezetesen a híres
és jelképes Vág folyó tutajtúrája 100. évfordulójára megrendezendő tiszai tutajtúra!
A magyar cserkészet első
nagy megmozdulása az volt,
amikor 1913-ban több mint
száz cserkész hat nagy tutajjal egy 360
km-es túrán vett részt a Vágon. A Tisza a
Duna leghosszabb mellékfolyója, KözépEurópa legfontosabb folyóinak egyike.
A Fekete-Tisza és a Fehér-Tisza összefolyásából keletkezik. Majd Magyarország,
Románia, Szlovákia, Ukrajna, valamint
Szerbia területén halad át. E folyó képez
határ vonalat Bácska és Bánát között,

„Amit saját magunkért teszünk meghal velünk, viszont
örökéletű és túlél minket az, amit másokért teszünk”. (Ism.)

mielőtt a Vajdaság közepén, Titelnél a Dunába
omlana. Rendsz e re, vag y is
v í zg y űjt ő t e rülete 157.000
k m², Mag yarországi szakaszának hossza
pedig 597 km.

Olvasunk… és gondolkozunk
- Szép gondolatok a halálról -

*
Jándtól Dombrádig 180, a világ szinte
minden csücskéből jelentkező magyar cserkész evezte át a legmagyarabb folyó vizeit,
az elme minden elképzelhető jellegében!
A kánikulás magyar nyárban, az általuk
megépített tutajok biztonságában, a vízen
megosztott élet kudarcaival, a mindennapiságban a kidolgozott programok keretében.
E cserkésztalálkozó újabb utakat épített
a közös nyelvezet alapján, az együttélés
nehézségein s örömein át.
Két nap építés, egy hét tutajozás, másfél
nap bontás után, az eredmény felmagaslott
a cél talpáig, vagyis az elképzelés majdnem
legteljesebb fogalmáig. Argentínából 28
tutajos vett részt! Boldogan, akaraterővel,
vezetőik véleménye szerint messze felülmúlva az izgulva várt eredményt. Az itt,
Olivoson született cserkészprogram különleges igényeit több, máshonnan betoborzott
cserkészvezető munkája tette lehetővé: a
KMCSSZ és az MCSSZ egyes vezetőtisztjei
támogatása s hozzájárulása lényeges volt!
A páratlan megmozdulás az európai
Nemzeti Nagytábor (NNT) előzetes vízitáboraként zajlott le, mert egyes utak kétségtelenül összeágazódnak. Egyik táplálja
a másikat, és így tovább! 15 nemzetközi

magyar cserkészvezető hajtotta előre a
tutajozást. Lapunk következő kiadásában
tárgyilagosan beszámolunk az argentínai
magyar csapatok résztvevői utóvéleményeiről, a nagy kaland szakaszairól, az átéltek
intimebb részleteiről. Egyelőre osszunk meg
néhány hangulatfestő mondatot, véleményt
és adatot a tutajozók teljesítményéről:
- „… Nagyon jól megy minden. Lassan folyik
a Tisza, nagyon meleg van, de
„Tetteink beépülnek remek a hangulat, állandóan
a személyiségünkbe. zenélnek valakik valamelyik
Nem tudunk úgy jót tutajon, körülöttünk csak
tenni, hogy ezáltal víz és erdő, nagyon szép!”
jóvá ne váljunk. Nem
- „A Magyar Cserkészszötudunk úgy törekedni vetség tutajtúrájának parancsaz igazságra, hogy ne nokai megbeszélést tartottak a
váljunk egyre inkább Tiszán, Jánd közelében 2013.
igaz emberré. Nem augusztus 4-én. A túrán részttudunk úgy hazudoz- vevő 180 magyarországi és
ni, hogy ne váljunk külföldi cserkész 12 tutajon
előbb-utóbb hazuggá. 8 nap alatt teszi meg a Jánd
Az ember végül azzá és Cigánd közötti szakaszt.”
válik, amit tesz.”
(MTI)
Böjte Csaba

Folyt. a 3. oldalon

Nehéz minekünk, akik nagyvárosban születtünk s élünk, természetesen
és valódi békeérzettel elfogadnunk
a szeretteink, barátaink halálát. A
halál akkor következik be, amikor be
kell következzen. Ez az, amit nehéz
elfogadni. A falusi társadalomban,
az antik s ösztönösebb szokásokat
betartó kultúrákban a halál csupán
egy átmenet a következő állapotba:
szó szerint meg is kell „ünnepelni” az
elhunyt sikeres átutazását! A magyar
falusi világban még a lakodalom is egy
halálállapotot hordoz magában: a szűz
leány „meghal” mint olyan, és újjászületik mint házas asszony. Szüzessége
elmúlását pedig kellőképpen meg kell
ünnepelni ahhoz, hogy az átállás hivatalossága körülménymentes legyen!
Azért is van az, hogy sok kultúrában
(a magyarban is) régebben a gyászoló
szín a fehér volt, az újjászületés tisztasága felmutatásaként.
Mindez nem nyugtatja meg a hitetlen, a nem felkészült s keservesen
gyászoló lelkeket. A halál bekövetkezte fájdalmat, inkább önsajnálatot
és a társadalom szokásai által előírt
könnyezést, sírást, mély s komor hangulatát teremti meg. Pedig igazából
nem így kéne legyen. Aki elment, már
nem szenved, nem beteg, nem sír, és
ami a legmegnyugtatóbb: már nem földönjáró érzéssel méri az új valóságát.
Egyszóval: boldog és megkönnyebbült
állapotban lebeg.
Mi pedig nem az elhunyt távozását
siratjuk csak, hanem sajátmagunk keserűségét, a döbbenet hirtelenségét, a
hiányérzetünk tehetetlenségét. Mert a
búcsú pillanata a legszomorúbb.
*
Az utóbbi hetekben, alig néhány nap
különbséggel két jólismert magyar
baráttól búcsúztunk. Buenos Airesben Fóthy Istvántól és Budapesten
Halmos Bélától. Ők (eddig) nem
ismerték egymást. Mindketten a magyarság megmaradásáért dolgoztak,
utolsó sóhajtásukig! Ámde nem ez az
egyetlen közös vonásuk. Azokhoz az
emberekhez tartoztak, akik nevetve
éltek, mosolyogva haltak, s akiket
azonosképpen mosolyogva s énekelve
búcsúztattak el!
- Fóthy István ravatalán nagyszámú
családja és szűkebb baráti köre népdalokat énekelve virrasztott a Mindszentynum apró, kellemes hangulatú
kápolnája termében. Piciny unokák
rohangáltak önfeledten a koporsó
körül s alatt, serdülők mosolyogtak a
már pihenő Nagypi nyugodt s sápadt

Fóthy István

arca láttán. Hat gyermeke és kétszer/
háromszor annyi unokája s azoknak
édes unokatestvérei daloltak olyan
szépen, ahogy köztudatilag már csak
az ismert Fóthy család tud énekelni!
Angyali volt! Minden, csak nem
szomorú! Munkáját ismeri a buenosi
magyar cserkészközösség, az utóbbi
évtizedekben pedig a magyar Mindszentynum lelkeként bebizonyosodott,
elénk rakott tetteit tároljuk emlékezetünkben.
- Halmos Béla, a zenész, a magyar
muzsika fáradhatatlan ápolója, a
kutató, a gyűjtő, a magyar táncházmozgalom alapítója és továbbadója,
csekély hatvan egynéhány évesen
békésen hagyott itt minket, néptáncosokat-zenészeket, egy súlyos és értékes nyomösvény tekerccsel a hátunk
batyujában. Sebő Ferencékkel együtt
elérte, hogy a táncházmozgalom jelentős civil mozgalommá vált, máig is
él és virágzik, és igen fontos szerepet
játszik a Kárpát-medencében s a világon kihalni látszó magyar paraszti
kultúra továbbörökítésében. Így került
be az UNESCO szellemi kulturális
örökségei közé is.

Halmos Béla

Bélát munkatársai s követői a Hagyományok házában szintén énekelve
s muzsikálva virrasztották, majd muzsikálva kisérték sírjáig a Farkasréti
temetőben, s énekelve-húzva-táncolva
követjük irányát földi megszűnése
után is főleg azok, akik személyesen is
megismerhettük. Boldogan s hálásan!
Augusztus 9-én, az erdélyi Kalotaszentkirályon (Kalotaszeg) az utolsó
s híres népzenetábor végén faültetés
kezdődött Béla emlékezetére. Ezentúl
minden egyes elhunyt kedves népzenész emlékére egy újabb fácska lesz
elültetve. Az új fasor emlékhely lesz,
magyar vándorok-táncosok lenyűgöző
találkozó sarka, az iránymegadók totemje, bástyája!
Mindebben nincs szomor úság!
Legfeljebb honvágy, hiányérzet, de
a hagyaték él bennünk! Legyünk hálásak, és ismerjük el a sors akaratát.
Ez ad erőt a szakadatlan folytatásra,
arra a folytatásra, amely megerősíti
a világunk magyarsága túlélését is.
Azok emlékére írom, akik csak „innen” távoznak el, de minden átéltben,
minden tettben jelen vannak s lesznek
míg élünk, mi, akik megismertük őket
vagy tanultunk tőlük valamit. Ez a
tény maga a béke!
Zólyomi Kati

HUFI II.
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AR G EN T Í NAI MAG YAR N É P TÁN CM OZG ALO M
...a legújabb chacói magyar élményekről…
Boldogan meghatódva írom e kis krónikát.
Vannak olyan tettek,
amelyek a megadott körülményekhez
mérve igen hosszú lejáratúak. Ki kell várni az eredményt, és mélyen bízni abban,
hogy esetleg még sikerül is. Gondolom
ilyen türelmes beállítottsággal kezdett
neki Roglich Nati is annak idején a szerény chacói magyar együttese megalakításához. Az ottani magyarok igazából
annyira várják a „változásokat”, hogy nekik minden új levegő kedvezményes kell
legyen! Megérdemelnek mindent, amit a
magyarság nyújthat nekik. Minden nap
egy-egy felfedezés, új lecke, szép álom!
Sok évtized után az óhaza újra rádöbbent az emigráció valóságára. Rájött a
jövőt építő erő egyik legnagyobb lényegére: támogasd az országról elvándorolt magyarokat, mert azok még elásott titkokat
őriznek! A XX. század elején megtörtént
emigráció máig megőrizte a magyar falusi
kincstár egyik érintetlen kriptáját. A távoli országok menedékében folytatta otthoni
életét, vigyázott a századokon át gyűjtött
szokásaira. Dúdolgatta énekeit, elmondta
meséit - és szép nyugodtan kivárta a sors
utójátékait.
A chacói magyarok két településen
(Coronel Du Graty és Villa Ángela) is
kivárták! Átugorva Domonkos Páter
hosszú éveken át tartó hatalmas munkáját
meg az akkoriban gyakori Regös táncosok
látogatásait, rátérünk az idén a magyar
kormány által kiküldött Zsonda Márkra.
A Körösi Csoma Program fiatal pályázója
elvállalta a nyelvoktatást, a néptánc továbbfejlesztését - egyszóval azt az óriási
kockázatot, amely hónapokig eltávolítja

otthonától. A cél? Az idegen kultúrába
már-már beolvadt magyarokat ismét ráébreszteni való eredetükre, elhanyagolt
nyelvismeretükre és a magyarsághoz
való visszakapcsolásukra. Ezáltal Márk
élete is megváltozott! Lassan megszerettette magát, és ő is megszerette azokat a
magyarokat, akik aztán neki mesélték el
az otthoni dolgokat, amelyekkel ifjú kora
miatt még nem találkozhatott. Csodálatos!
Kölcsönös táplálkozás, szívtágító erejű
élmény - a hovatartozás egyik kis ajtaja
megnyitása!
És egy hivatalos magyarországi látogatásnak köszönhetően létrejött a chacói
Liliom magyar táncegyüttes utazása
Budapestre!

Utolsó táncpróbák
az olivosi cserkészházban

Istenkém! Mennyi pici angyal járkál
köztünk e földön! Mennyire más lenne
a világ, ha gyakrabban mernénk észrevenni a jót, a kedveset, a szépet. Mennyei
ajándékként egészen váratlanul adódott
nekem, hogy két egész napot megosszak
11 angyalka lelki világával és megismerhessem őket! Ezek az
angyalok itt élnek a földön, úgy néznek ki, mint
mi, beszélnek, nevetnek,
reménykednek, várnak,
csalódnak, hallgatnak, és
a példánkat követve néptáncot járnak. Nevetésük
olyan, mint a korareggeli napsütés, reményük
egy zsenge, zöld fűszál
a sivatagban. Várakozásuk szerény, hittel telített
hallgatásuk muzsikaszó!
6 rátermett fiatal fiú, 5
nádszálvékony lányka. A

Kolomp a Szent István Otthonban
Július 13. Az eltelt év alatt a Kolompok
másodszor megyünk ki Chilavertre. Már
tudjuk előre mi vár ránk, de azt is, hogy a
cél annyira tudatos és bensőséges, hogy nem
sikerülhet rosszul! Mert egyszerű, átlátszó
és magyar! A nyomásmentes szolidaritás és
az együttérzés megnyilvánulása.
Az olivosi próbatermünkben megtörténik a gyülekező, majd privát autóinkban
indulunk el. Rövid az út, kellemes. Megérkezésünkkor nem azonnal nyitnak ajtót.
Az otthonban csak 3 felügyelő van jelen:
egy-két ápolónő és a szakácsoknak egyike.
Beengednek. A bentlakók arca csodálkozó.
Remek, gondoljuk magunkban, meglepetés
vagyunk számukra, annál jobb lesz! Pedig
tudjuk, hogy az otthon értesítve lett látogatásunkról.
Ragyogóan süt a napocska, de hűvös
van, tehát bent lesz a foglalkozás. Felöltjük

edzésruháinkat és érdeklődünk a magnó, a
hangberendezés iránt. Nincs, nem működik,
próbálkozzunk ezzel meg azzal… így a
válaszok. Próbálkozunk is egészen addig,
míg eldöntjük az egyik kismagnó befogását.
Működni működik, ám hangereje messze
nem a megfelelő! Nem baj ez sem. Olyan
jó a közhangulat, hogy nincs az a magnó,
amely elronthatná!
Máris kezdjük. A bentlakók a helyükön,
a Kolompok szoknyában-cipőben-bakancsban, s megszólal a kalotaszegi, mezőségi
és palóc muzsika. Bejelentjük az elkövetkezőket, és nagy az élvezet! Van ricsaj,
ének, bekiáltás, taps - minden! Végül is
ez a cél: szórakozva szórakoztatni! Másfél
óra úgy telik el, mintha öt perc lenne. Özv.
Lindqvistné Demkó Andrea cscst. Hapci
ellát minket mosollyal, utasítással, puszivalöleléssel, és egyhamar ízletes pizzaillat is
húzódik felénk: uzsonna! Süteményeinket is hozzáadjuk
a „lakomához”. Leülünk az
étteremben, az asztalok köré.
Nagyon kellemesen, kötetlenül beszélgetünk, nevetünk...
A délután így véget ér, de
nem a szándék. Ez csak egy
leállíthatatlan sorozat kezdete. A következőig! Szeretettel!
(ZK)

chacói magyarok gyermekei, unokái, szépek és
tehetségesek, élniakarásuk
akkora túlélésre szánt,
hogy egy másodpercig
sem izgulnék értük! Pedig
gyakorlatilag semmijük
sincs mindabból, amihez
mi annyira ragaszkodunk:
anyagiak, lehetőségek,
karrier, szaktudás, versengés, elénk tálalt ismeretek,
néptáncmesterek irányítása, könyv, tanács…
Azonban az idén csoda történt! A
Liliom együttes a magyar Külügyminisztérium által megkapta a lehetőséget,
hogy Budapesten Argentínát képviselve
jelen legyen az Ifjúsági Találkozón! Ezt
az utat a többi dél-amerikai táncegyüttes
már mind megjárta. A Botka Bözsikének
kisebbik lánya, Roglich Natália által
megalapított s vezetett tánccsoport lassan
7 éve működik Du Gratyban. Messze
Észak-Argentínában, elszigetelten a néptáncmozgalmunk gócpontjaitól, magyar
nyelvápolás s egyéb lehetőségek nélkül,
a minimális eszközök hiányában, mégis
felépült egy valóság, egy jelen, és végre
megnyílik előtte is az ajtó!
Mindennek eljön az ideje, ha egy szilárd
elhatározásra s célra építünk. A kitartást
meg kell jutalmazni, alá kell támasztani,
és minden magyar irányú tervet meg
kell menteni! A Liliom létezik, és sokat
megérdemel, a javából!
*
Augusztus 11-én már lezajlottak a
szavazások a kötelező argentin előválasztásokon. Késődélután sietek a Hungária
felé. A próbatermünk (Regös, Kolomp,
Oleander) tele van idegen arcocskával.
Szól a népzene - a dunántúli rábaközi,
bogyiszlói és sárközi ugrós muzsikái. Legények csapásolnak eszeveszettül! Nagy
Ottó, a Regös együttes táncosa irányít.
Nati, a felügyelő, beérkezésemkor rámnéz: kezdjük? Gyorsan átöltözöm, s máris
izommelegítést kezdek velük. Félénken
csatlakoznak hozzánk a lánykák is. A
nádszálkisasszonyok! Nyomjuk a csárdás térdes mozgását, a ritmikus tapsok s
lépések sorozatát. Nem ismerem őket, de
mégis otthon érzem magam velük. Már
régebbről követem őket Facebook-on,
de egészen más a személyes megjelenés.
Újra kell kezdeni, közeledni és átérezni
mindent! 35 percig megy az előmozgás.
Egyre lazábbak a nézések, egyre élvezetesebb a hangulat. Kezdem megszokni a
neveket: Mirkó, Chacho, Deni, Kató…
ők viszont azonnal Katiznak engem, és a
kis 20 éves tánckollégám „Don Ottóvá”
válik. Nevetünk, élvezzük, a Liliomok
szerénységgel s tudásvággyal fogadják
be utasításainkat, javításainkat. Ottóval
remekül kapcsolunk, egy-két nézés - és
simán folyik minden. Telnek az órák.
Átvesszük a turnéra kiválasztott 3 táncszámot, és az „angyalkák” kieresztik
magukból egyéniségüket. Felfedezem a
természetes leadert, valamint a gyengét,
a bohócot, a tehetségesebbet, a kedvesebbet, a félénkebbeket. Végtelenül élvezem!
Mint táncszakos azt figyelem meg, hogy
szerencsés csoport: nagyjából kiváló a
hallásuk, alig kell javítani
egy-két apró részletkérdést. Azonnal átveszik
az információt, azonnal
teljesítenek. Annyira hálásak, hogy zavarba hoznak!
Arcocskájuk üzenetét,
tekintetük s testeik örömét örökre elraktározom
magamban. Gazdagodom
mellettük mint ember,
mint néptáncos is.
*
Hétfő koradélután. Jeges
szél fújdogál Olivos felett.

Most már kettős puszik és nagy ölelések
fogadnak engem. Az az érzésünk, hogy
mindenkortól összetartozunk! Szemrebbenés nélkül kezdődik a táncedzés. Még
senkin sem érezhető az izgulás, csak
Natin. Nincs gond a táncsorozatokkal.
Már minimális apróságokat csiszolunk
Ottóval. Tanulékony a csoport.
Elgondolkodom… 1300 km-re laknak
tőlünk. Chacóban szinte egyedül gyakorolnak, mivel Nati itt él Buenosban, és
csak ritkán utazhat fel hozzájuk. Micsoda
lelkület és égi csoda tartja bennük az
energiát, a tudatosságot? Nem lankadnak,
nem hagyják abba, és ami a legcsodásabb, nem fajult el az, amit egyszer megtanítottak nekik! Nyomban átalakítunk
dolgokat: a főszámuk (rábaközi) fináléját,
egyes lépések s mozgások tartását, s
annyiszor vesszük át, míg beléteremtjük
a vidám hangulatot, a magyar néptánc
önfeledt élvezetét, a felkiáltások természetes kibontakozását. Halad a hangulat
felfelé, egyre javul, örülök nekik! Örökbe
fogadom őket! Ne legyen félreértés: itt
most nem „csupán” a néptáncról beszélek,
hanem az emberi épség teljességéről!
Ezek a gyermekangyalok „feltöltöttek”
engem! Tiszta levegőt öntöttek át szürke
és sokszor elégedetlen napjaimba. Nem
tudom mikor s miből, de megfogadom,
hogy felutazok hozzájuk legalább egyszer
évente! Két nap alatt meg lehet szeretni
egy embercsoportot? Igen! Lehet!
Esteledik, megéhezünk. Pizzát-empanadát rendelünk. Bözsike szünet nélkül
varrja a hiányzó viseletdarabokat. Közben
egy lánykán megmutatom, hogy kell felölteni az egyes népviseletek darabjait: milyen sorrendben, milyen hajtással-kötéssel. Mindenki kíváncsian figyeli. Egy-egy
fiú is beöltözik, büszkén mutogatja magát.
Lépést is rögtönöz hozzá, élvezi a bőgatya
simulását, barátkozását a keményszárú
csizmával. Hány Magyarország testesül
meg a világon! Ha ezt minden magyar
megtudná, nem lenne káosz a jövőnk
elképzelése sem...
Csoportképeket készítünk. Az izzadtságtól párás próbaterem mosolyog! Sok
különböző érzés áraszt el: az angyalkák
mostanra már látható izgalma, a kísérő
felnőttek vidám aggodalma, az est hirtelen hidege (jeges szél fúj odakinn), a
megosztott órák szépsége! Bizony elmennék velük én is! Mert velük osztanám
meg ezt a kalandot. Szeretnék még többet
megmutatni nekik! Többet mesélni, tanítani! Ezek után: Liliom néptáncegyüttes,
irány Budapest!
Kérésem: élvezzék, remekeljenek a
megadott fellépéseken, tároljanak! Hozzák haza Chacóba az átélteket! Folytassák! És sosem hiányozzon egy magyarból
sem az a tudat, hogy egyedül a falusi
világ őrzi meg az igazit, a becsületest, az
ártatlant, a természetest! E gyermekek a
rég kivándorolt falusi magyarok leszármazottjai, és most ezt viszik vissza az
óhazába, a magyarországi magyarság
számára! Lassan egyesek majd megtanulnak magyarul is, és ez által ez a magyar
végvár a szétszórtság egy eddig nem
eléggé felismert központjává fejlődik ki
itt, a messzi Argentínában!
Zólyomi Kati néptáncos

IFJÚSÁGI ROVAT
1913-2013 Emlék tutajtúra...

- „Ne lepődjön meg, ha 180 tutajozó
cserkészt lát a Tiszán, mert ennyi cserkész emlékezik meg a napokban a Vági
Tutajútról, amelyet 100 éve tartottak és
a század eleji cserkészet legnagyobb
megmozdulásaként tartanak számon.
(...) A vízicserkészek a világ minden

pontjáról érkeztek, a program a MCSSZ
és a külhonban működő cserkészszövetségek közös szervezésében valósul meg.”
(Látókör)
- „Pontosan 100 éve zajlott a Vági Tutajtúra, a magyar cserkészet meghatározó
teljesítménye. 1913. július 5-21 között 105
cserkész 17 napon keresztül túrázott a
Dunán. 6 tutajjal összesen 360 kilométert
tettek meg. 1913 nyarán a Vezér tutaj után
úszott a Sasok, Fecskék, Vadgalambok,
Turulok és Sólymok tutaja, mindegyiken
20-22 cserkész. A tutajút parancsnoka,
Izsóf Alajos így nyilatkozott róla: „Megtanultuk tisztelni, ami nagy, óvakodni
attól, ami félelmetes, szeretni azt, ami
jó. És ezt nem úgy tanultuk meg, hogy
valaki mondta, azt úgy szívtuk be az
ózondús fenyvesi levegővel, átszűrődött
a pórusainkon, végigrezgett idegeinken,
vérünkké lett. A tutajokat többször is ki-

folyt. az 1. oldalról
kötötték, alkalmuk volt a cserkészeknek a
vidéket is megismerni. Így meglátogatták
a trencséni és beckói várakat, kirándultak
a Vág melletti hegyekben, Vághosszúfaluban részt vettek egy nagy lakomán, amit
az ottani lakosok rendeztek nekik, sőt
még színdarabot is adtak elő Pöstyénben!”
- „A tutajút 100 éves
jubileumát ünneplik közösen a magyar cserkészszövetségek. A tutajtúrát
a Tiszán tartják Jánd Dombrád között, mintegy 180 magyar cserkész
részvételével, 3 kontinensről, 12 országból. A
legfiatalabb cserkész 16
éves, míg a legidősebb
67, az átlagéletkor 24 év.
A 180 fős legénységnek
68 lány tagja van. A világ
minden tájáról érkeztek
magyar cserkészek, hogy
részesei lehessenek ennek az egyedülálló programnak. Többek közt Dél-Amerikából,
Kanadából, Hollandiából, Németországból és a Kárpát-medencei cserkészszövetségekből érkeztek vízicserkészek. A
tutajutat teljesítvén csatlakoznak ahhoz a
több ezer cserkészhez, akik augusztus 1119. között Ócsán ünnepelnek a Nemzeti
Nagytáborban.” (Bokor Réka)
*
Aki a külhonra s a szétszórtságra szakadt magyarság fenntartásáért dolgozik,
mindenhol ott szeretne lenni. Ez természetesen megvalósíthatatlan! De én a
tutajtúrán mégis ott szerettem volna lenni.
Egyik gyermekem, a fiam szerencsére ott
lehetett!
Jó munkát,
de továbbra is a legjobbat!
Zólyomi Kati cst.
A Buenos Aires-i KÖRS
(körzeti vezetői őrs) nevében
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Korán érkezem meg a
Hungár iába. Vasár nap
délután van, 17 óra körül
járhat az idő. Bizony változó a Buenos Aires-i tél.
Ingadozik az időjárás, hol
nulla fokokra ébredünk,
de az ebéd utáni, sokszor
majdnem 20 fok ra azt
sem tudjuk, mit kezdjünk
a kabátokkal-pulcsikkal!
Belépek a MIK terembe, kabátom-sálam
már a karomon idétlenkednek. Arcon
csap a meleg, vanília illatú. Kávégőzös a
levegő, önfeledt és még suttogóan csendes a hangulat. Néhány ember asztalokat
tologat, terít, kábeleket teker s igazít, 2-3
serdülő cserkészgyermek az asztaldíszek
gyertyáit gyújtogatja. Abszolút mindig a
legjobb az előzetes klíma!

lapítom költőink kreációi remekét! Felsorakoznak előttem a nagy magyar írók
alkotásai, és elképzelem, miként mondták volna el ők maguk azt, amit a legtöbb
esetben most, száz év után egy emigrációs magyar mond el. Nagyon érdekes...
A témakör igen romantikus: magyar táj
és természet. A legtöbb vers igen hosszan
írja le a magyar táj megnyilvánulását, a
nyelvkincstárunk összes elképzelhető

Nincs mit tegyek, várnom kell. Vagyis
ahhoz, hogy előadandó versem aláfestő
zenéjét kellőképpen kipróbálhassam.
Azonban kissé később rájövök: nem
lesz erre lehetőség. Nem bánom, majd
megoldjuk… Ehelyett az embereket
figyelem. Kezdenek megjönni, előadók
és hallgatók. Számosabb az első csoport
a másodiknál. Mégis minden szék tulajt
kap magának, és majdnem pontosan,
18 óra körül műsorkezdő lárma ébred.
A rendezők megszólalnak, a mikrofon
fel is hangosítja fogadó szavaikat, de
az emberek tovább csevegnek, mintha
mindig szükséges lenne még egy utolsó
mondatot hozzáfűzni a helyzethez! Két
hangulatvilágító, de vakító fénytorony
gyullad meg, egy fehér és egy kékes
lelkű led lámpa, elhalkul a népség is kezdjük!
A versválogatás nem minden esetben
sikeres, viszont az előadók kedvessége pótol minden ihlethiányt. Békésen
hallgatom végig mindegyiket, s megál-

szavával. Nem tudom, mennyire volt
felfogható minden egyes kimondott
szó, de a jelenlévők arckifejezése után
ítélve figyelmes élvezet sugallott ki
mindenkiből.
Két kivétellel, az előadók sora a megszokott. Ismét kedves és tiszteletteljes!
Megerősítem magamban azt a tudatot,
hogy azok állunk ki (gyakorlatban sajátmagunk elé), akik imádjuk a magyar
költészetet. Akik rendszeresen olvassuk
a magyar költőket. Akik rászánunk egy
elvileg pihenőnapot arra, hogy újból
bemenjünk a Hungáriába ezt a lehetőséget megosztani. Ez igazi, való és
mély! Nem is kell boncolgatni a hátteret.
Hagyjuk meg így, ahogy van! Az, hogy
kb. 40-45 ember józan s ártatlan szemmel néz efelé, az máris gyözelem! Csak
gondoljuk meg azt, hogy hány, a világon
szétszórt magyar közösség olvas/mond
el magyar költők szép verseit? Ahol ez
megtörténik, ott egy-egy magyar csoda
elevenedik meg! (ZK)

Az olivosi Szent László iskola ünnepsége

Igen egyedülálló élmény lepett meg az idén. Nem
mintha már nem történt volna ilyenhez hasonló, de ez
alkalomkor mégis kimagaslóbb volt, ízlésesebb, komolyabb és érzékenyebb. A Moreno utcai magyar nevű,
de spanyolnyelvű iskola megünnepelte Szent László
királyunkat, a kis intézmény tisztelt névadóját!

A műsor remekre sikerült! Claudia Benetti (elemi
iskolaigazgató) összeállításán látszott, hogy nagyon meggondoltan készült. Minden mozzanata egy külön hangulatot alakított, és a hallgatóság a csendben és tisztelettel
követte. A kiválasztott nap péntek volt. Reggel kétszer és
délután kétszer került sorra az előadás, mindkét esetben
először az elemisták s utána a középiskolások szülei előtt.

HUFI III.

Mindezt megelőzte két és fél hét lázas gyakorlat és készülődés. Egyem meg a szívét az édes kis gyerkőcöknek,
akik türelemmel és odaadással betanulták az énekeket,
a táncot, a magyarnyelvű szövegeket is, fonetikusan!
A műsor frappáns volt, a díszbevonulástól a záró tapsig! A zászlók jelenléte alatt elhangzottak az argentin és
a magyar himnuszok versszakai (kitűnő zenei válogatásban) s ezalatt egy nagy képernyőn pedig követhetők
voltak a szövegek/fordítások és a két ország legszebb
tájai-képei is. Ez már kezdettől egy kimagasló légkört teremtett. Az iskola igazgatósága röviden és meggyőződötten szólalt meg, s utána két édes műsorszám következett:
a 6. osztályosok argentin és magyar népdalt adtak elő,
élő, zenei kísérettel. Közvetlenül utána, záróként az általam betanított magyar néptáncszám. Kis somogyi ugróst
és üveges táncokat mutattunk be, szeretett munkatársam,

JeszenszkyBöhm Zsuzsi közreműk ö d é s é ve l .
Az argentin
nézők akkora szurkolást
rögtönöztek,
hogy szívem
kettéhasadt a
meghatódástól!
Természetesen a kis gyerekeké volt az érdem: annyira
precízen követték tanításomat, hogy a táncszám 100%-ig
magyar volt! Kecsesen riszálták magukat a kislányok,
feszesen csapták lábukat a kisfiúk, és a híres „üvegátugrást” remekül járták! Jelen voltak a magyar közösségünk egyes tagjai, Lukács Csaba újságíró (Magyar
Nemzet) Marossy Géza filmoperatőrrel, a szülők és az
iskola diákjai teljes számban. A négy hajszálegyforma
előadás (a két reggeli osztályé és a két délutánié) mégis
valamiben különbözött egymástól: volt kedvesebb, volt
közvetlenebb, volt precízebb és mélyebb hatású is! Mindenesetre ez a péntek egy szép „magyar Szent László”
pénteke volt, Buenos Airesben, Argentínában.
Zólyomi Kati

HUFI IV.
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Zsuzsi íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

Viselkedj jól!
Hányszor hallottuk ezt gyermekkorunkban. Hányszor
mondtuk gyermekeinknek! Nem is
tudom miért, de most
ezen a szón gondolkoztam el. Viselkedik. Ebben a szóban
benne van a visel
ige. Milyen ruhát viselsz? Inkább nadrágot vagy szoknyát?
Honnan ered? A visz
igéből. Mert a ruhát
magamon viszem,
hordom, nem igaz?
Az -el egy képző.
Úgy hívják, hogy
g y a k o r í t ó k é p z ő.
Amikor egy cselekvésnek a gyakori ismétlését akarjuk
kifejezni, akkor egy gyakorítóképzőt ragasztunk a szó
végéhez. Több gyakorító fajta van, az egyik csoport az
-el / -al végződésű. Például: vasal, rombol, ugrál, boncol,
nyirbál, tapsol, visel.
Tehát, visz + el = visel. Kalapot visel, kontyot, copfot
visel, gyűrűt visel. Milyen szép a magyar népviselet!
Viselőruha, vagy hétköznapi ruha. Népiesen azt is
mondják, hogy viselős nő. Viszi, hordozza babáját, tehát
terhes nő. Szóval, aki valamit magán visz, az viselő,
vihet magán valamilyen látható tárgyat, ruhadarabot,
díszt, de vihet magán felelősséget, munkát. Így születik a képviselő, aki más nevében, megbízásából jár el.
Viseli valakinek a képét, és annak érdekében működik.
Ugye milyen szépen fejezi ki a magyar nyelv a mondanivalóját? Hivatali munkakörben ott van a tisztviselő,
a dolgozó alkalmazott, aki valamilyen hivatalos hatáskörbe tartozik. De a legmélyebb szó, az egyik legszebb
magyar szó a gondviselő szó. Gondviselő jó Atyám
vagy, mondja a zsoltár. Aki valakinek gondját viseli.
Isten. Apám, anyám. Gondviselés. Tartós és mindenre
kiterjedő gondoskodás. Gyönyörű.
De hogyan kerül ide a viselkedik ige? Mit visel? Nem
ruhát, tárgyat, felelősséget, hanem magatartást. Egy
bizonyos helyzetben valamilyen módon eljár, viselkedik.
Viselkedj jól! Viseld azt a szép jó magatartást, amit
szüleidtől tanultál!
*
A magyar nyelv egyfolytában elbűvöl. Milyen más
nyelvnek vannak ilyen kifejezései? Figyelj csak. Gyuri
nem nagy kedvvel csinálja a leckét, csak ímmel-ámmal.
És minden játéka szét van szórva a szobájában, minden
szanaszéjjel van. Aztán összevissza beszél, nem mondja
az igazat. És nem fér a bőrébe, keresztül-kasul rohan a
lakásban fel-alá. Csak hébe-hóba fogad szót. Borzalmasan viselkedik! - Izgalmas ez a magyar nyelv. Mint
az az út, amelyen buckák és kisebb gödrök váltakoznak.
Az autóm tengelye nehezen állja a hepehupákat ezen az
úton. Honnan erednek ezek a kifejezések?
Hepehupa. Dimbdomb. Heppen: süpped + hupa:
dudor, púp.
Hébe-hóba. Néha. Hévben-hóban. Hőben-hóban.
Hidegben-melegben.
Ímmel-ámmal. Nem szívesen. Ímeg: inog, bizonytalan + ámolyog: álldogál.
Eszedbe jutnak neked is ilyen két szóból álló kifejezések? A magyar nyelv olyan színesen fejezi ki magát.
Mintha egy festmény lenne. Látjuk a képet magunk előtt.
Nagyon örülök, hogy ezt a nyelvet őrzöm, ápolom, hogy
gondját viselem.
*
A múltkor felfigyeltem még egy remek kifejezésre.
Olyan világban élünk, amelyben az emberek egyre
kevésbé hűek az elveikhez. A pénz, a hatalomvágy, a
siker megvakít, az elvek elfüstölögnek. Erről elmélkedtünk barátokkal. Milyen szóval lehet kifejezni annak
az embernek a viselkedését, aki feladja az elveit, aki
nem becsületes, aki átejt, aki hazudik, aki csal? Milyen képet látsz magad előtt? Milyennek látod azt az

A Lajtaváry Family Band Peruban
Amikor a tavalyi San Pedro Country Music Fesztiválon a perui Oxapampa Country Fest képviselői
meghívtak bennünket az általuk rendezett eseményre
oda, az országukba, olyan távoli, majdnem elérhetetlen
álmodozásnak tűnt az egész.
Bezzeg most, miután megvalósult, úgy tűnik, mintha
csak álmodtuk volna az egészet, attól kezdve, hogy felszálltunk Ezeizán a limai repülőgépre, mindaddig, amíg
öt napra rá le nem szálltunk újra Ezeizán, ugyanarról
a gépről... Álombeli élmény volt.
Limában megszálltunk egy éjszakára és egy napig
sétálhattunk szabadon a városban. Aznap este indult a
busz Oxapampába, a „Country Fest” színhelyére.
Aki azt állítja, hogy Buenos Aires zajos, forgalmas,
autók és emberek tömkelege árasztja el rendezetlenül az
utcákat, az nem ismeri Limát. Ami ott folyik, az szinte
leírhatatlan. Bevallom, annyi embert és annyi vadonatúj, ill. félig lerobbant autótömeget még életemben nem
láttam. Az a legfurcsább, hogy a peruiak alapjában
véve nyugodt emberek. Ez tényleg így van. „Teljes lelki nyugalommal” nyomják a dudát a megsüketülésig,
mindenki egyszerre, miközben szakadásig tapossák
a gázpedált és kapkodják jobbra-balra a kormányt a
legzsúfoltabb közlekedési dugó közepén, kihasználva
a legkisebb hézagokat ahova bevághatnak autó és autó
közé. A legcsodálatosabb az, hogy egyetlen ütközést
vagy elgázolást nem láttunk! Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy senki sem kiabál, senki sem káromkodik. Csak
dudál. Még csak azt sem lehet mondani, hogy mérgesen néznének egymásra. Abszolút nem. Közlekedési
lámpák és rendőrök dísztik a tájat (ha egyáltalán lehet
dísznek hívni azt, amit senki sem vesz szemügyre).
*
Este indultunk limai hotelünkből az oxapampai busz
pályaudvara felé. Ángel, a hű sofőrünk, akire rá voltunk
bízva, megpróbálta innen is, onnan is megközelíteni
az állomást, mire végre az előbb említett autóvezetési
módszerrel, Isten tudja hogyan, sikerült neki a lehetetlennek mutatkozót megvalósítani. Itt volt aztán igazi
nyüzsgés. Tele a terem, sok zenész kacskaringózó,
végeláthatatlan sorokban, vagy kisebb-nagyobb csoportokban körben állva. Szerencsére itt már a rendezőkön
volt a teljes felelősség. Jöttek-mentek, hol névlistákkal,
hol buszjegyekkel, átlépve bőröndöket, hátizsákokat,
különböző féle hangszereket, hol eltűntek, hol előkerültek a semmiből, de az látszott, hogy fogalmuk sincs
nekik sem, hogy mik a tennivalók. Ez Limában így
működik mindenütt, és előbb-utóbb, inkább utóbb, de
mindig, minden egyenesbe kerül. Így kerültünk fel,
a Lajtaváry Family Band, a többi zenésszel együtt, a
Lobato vállalat buszára. Irány: Oxapampa.

Oxapampa 400 km-re van Limától, fent a hegyek
között, az amazonasi őserdő bejáratánál. Szerpentinszerű keskeny országút vezet fel odáig. A 14 órás út
alatt elértük a 4.800 m magasságot. Mielőtt a szervezet
átállt az új légnyomásra, úgy kapkodtunk oxigén után,
mint a hal a szárazföldön. Kellemetlen érzés, de két,
három óra után simán ment újra a lélegzés.

III. Oxapampa Country Fest 2013

A hely, „Fundo Albengrin”, gyönyörű. Hihetetlen.
A rét közepén hatalmas színpad nyílt ég alatt, köröskörbe véve őserdővel borított hegyekkel. Álomszép.
Ideális egy ilyen jellegű fesztivál levezetéséhez. Két
napig tartott a fesztivál, szombat és vasárnap. Felléptek észak-amerikai, kanadai, mexikói, chilei és
természetesen perui „country music” együttesek. Argentínából, rajtunk kívül még egy másik együttes vett
részt. A Lajtaváry Family Band zárta, aranykulccsal,
a fesztivált vasárnap este, és grand fináléként utolsó
számunkhoz, a jellegzetes „Jambalaya”-hoz felhívtuk
a színpadra a többi zenészt, és együtt, fény és műfüst
játékokkal díszítve, boldogítottuk a nézőközönséget
a legautentikusabb „country & western” hangulattal.
Egy életre szóló élmény így fejeződött be, vagy…
csak most kezdődött igazán?... Sok új barát gazdagítja
ezek után életünket, amiért örökké hálásak leszünk.
Lajtaváry Dani
Lajtaváry Family Band
UI.: Nagyon örülünk annak is, hogy múlt májusban a
fiú cserkészcsapat által szervezett country mulatságon,
a Hungáriában, a terem zsúfolásig tele volt, és valamivel
több mint egy magyarországi repülőjegy árát sikerült
összeszedni! A szülők, a cserkészek, a vezetők végtelen
sokat dolgoztak. Minden adag pörkölt elfogyott! Mausi
Sebess által adományozott torták is mind elfogytak.
Gyönyörű est volt, ahol mind együtt, kézenfogva, sokat
értünk el. Nagyon köszönjük a sok munkát, erőfeszítést
és vidámságot. Külön köszönet a Kolomp táncegyüttes
tagjainak, akik teljes létszámmal támogatták a cserkészeket! Jó mulatság volt!

Kit – mit – követünk?
Mindenkinek vannak mintái, amiket
követ. Ez azt jelenti, hogy megvan
bennünk valami kép, egy elképzelés,
hogy a dolgoknak hogyan is kellene
történniük, és ahogyan egy épületnek
elkészítik először a kicsi mását papírból, úgy készül el bennünk az élet, ami
szerint azután tesszük a dolgunkat.
Az egész élet egy nagy tükrözés, és a
tökéletlenből a tökéletesbe, a mintából
a valóságosba vágyik az ember.
Kérdés, mi látjuk-e egyáltalán, hogy
mintákat követünk? A „nagy szabadság” jelszava alatt észrevesszük-e,
hogy mindenképpen követés az élet.
Sőt, ha nincs meg az emberben a követés készsége, a társadalom nem is

tud fennmaradni. Jó példa erre a jog.
Nagyszerű törvényeket alkothatnak,
szépen csenghet minden szabály, de
ha nincs meg mögötte az a tartalom,
hogy az emberek ezeket követni
akarják, akkor szabályra új szabály
születik, de a sok paragrafus mögül
kicsúszik az élet. Ezt tapasztaljuk
sajnos. A mintakövetés elutasítása,
a követés, mint életfilozófia elvetése
nagy veszélyeket hordoz magában.
Utánzó emberek vagyunk. Óhatatlanul mintakövető életet élünk. Ha
ezt tudatosítjuk, és tudjuk, hogy kit
és miért követünk, akkor nem fog
kiüresedni az életünk. A kisgyerek
még ösztönösen tudja, hogy neki az

embert? Szép egyenesnek? Büszkén, mereven állva?
Vagy összerogyva? Ugye, összerogyva. Pontosan. Mert
egy gerinctelen emberről van szó. Gerinctelen. Nincs
gerince. Nincs szilárd belső váza, ami tarja. Nincsenek
elvei, nincs egyenes, tiszta gondolkodása, ami lábon
tartja. Összeesik, ingadozik. Ingadozó jellemű személy,
aki könnyen befolyásolható, önérzet és következetesség
nélküli valaki, akit a gyávaság jellemez. Ez a szó olyan
mélyen mondja el üzenetét. Jó lenne, ha ez a világ telistele volna gerinces, szilárd jellemű emberekkel! És ha
nem girbegörbe utakon járnánk, hanem az egyenes úton.

Ami az íróasztalon maradt:

„Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz
az élet évszakaira, mikor a gyomlálás, a gazszedés, a
trágyázás ideje van, s a másikra, mikor minden kivirul
lelkedben, s illatos és buja lesz, s megint a másikra,
mikor minden elhervad, s ez így van rendjén, s megint a
másikra, mikor letakar és betemet fehér lepleivel mindent
a halál. Virágozz és pusztulj, mint a kert: mert minden
benned van. Tudjad ezt: te vagy a kert és a kertész egyszerre.”
(Márai Sándor: Ég és Föld)

anyját és az apját kell
utánoznia, ez az a
tér, amiben beilleszkedik a világba. De
mi, felnőttek is, testi
valónkkal átveszünk,
megjelenítünk üzeneteket. Csakhogy mi sajnos nem
tudjuk már, hogy szellemi értelemben
ki az „anyánk”. Sem anyanyelvünket,
sem anyaszentegyházunkat, sem
anyaföldünket nem látjuk az utánzás
ősi, szellemi helyének. Utánozunk
hát fűt és fát, a hangosabb és erőszakosabb kultúrát, azt, ami éppen jön.
Református Félóra 13.7.10 (kivonat) - köszönet Schirl P.
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SECCIÓN EN CASTELLANO

Opinión

Europa y el síndrome Tavares

-

11 de septiembre, fallecimiento del educador y
presidente argentino, Domingo Faustino Sarmiento:

Se acercan las elecciones del Parlamento Europeo previstas para la priDía Panamericano
mavera [boreal] de 2014. La izquierda procura erigirse en el papel de
defensores de la democracia y culpar a los gobiernos conservadores de
El primer censo en el
país fue hecho por Sarderecha por los problemas de Europa.
Piensen todos en un Estado miembro
de la UE, que en 2010 eligió un nuevo
gobierno. Desde entonces en el país se
está reduciendo la deuda soberana.
Gracias a la mejora de la situación
fiscal, tras una larga temporada ese país
finalmente salió del procedimiento de
déficit excesivo y, a pesar de la prolongada crisis europea, se inició allí un crecimiento económico y se incrementó el
empleo.
El mismo Estado miembro sugirió la
necesidad de la inclusión social de los
romaníes (*) a nivel europeo, prohibió
y sanciona estrictamente la incitación al
odio y varias organizaciones de derechos
humanos elogian la tolerancia que prevalece dentro de sus fronteras.
Sobre este mismo Estado miembro se
informa regularmente en la prensa internacional que su Gobierno viola los derechos fundamentales, peligra la democracia, la libertad de prensa no prevalece de
manera satisfactoria y algunos grupos étnicos no pueden sentirse del todo a salvo.
Por desgracia, las malas experiencias
recientes me llevan a creer que probablemente la mayoría de las personas descubrirán a partir de estas últimas líneas que
se trata de Hungría. Las contradicciones en lo dicho arriba se notan a primera
vista. Sin embargo, una diferencia importante es que, si bien las declaraciones
de las primeras frases están respaldadas
por datos macroeconómicos y hechos, en
el caso de las últimas - las que critican a
Hungría y su gobierno - nunca se pueden
leer ejemplos concretos; es más, a menudo salen a la luz deformaciones como
p.ej. que el partido de extrema derecha
Jobbik es miembro del Gobierno (la realidad es que forman parte de la oposición
y atacan continuamente al Gobierno).
La última vez, se esbozó un cuadro desfavorable de Hungría al aprobar el pasado
día 3 de julio el informe del eurodiputado portugués de Los Verdes, Rui Tavares, sobre la situación constitucional
de Hungría. Durante el acalorado debate,
los representantes mayoritariamente de
la izquierda del Parlamento Europeo, bajo el ropaje de paladines defensores de
la democracia, expresaron preocupaciones que contrastan completamente con la
resolución de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa. Este Consejo
reúne a especialistas de grandísimo prestigio en la investigación del Estado de
Derecho y de la democracia.
La mencionada resolución del Consejo
de Europa - que apenas llevaba una semana en aquel entonces - señaló e.o. que
Hungría modificó su Constitución, creada en la era del comunismo, siguiendo
un procedimiento democrático, mediante
un intenso debate parlamentario y con el
consentimiento de la sociedad civil húngara, a fin de crear una Ley Fundamental
nueva y actualizada. Según el documento, los representantes del Consejo consideraron que las pautas de la Ley Fundamental, objeto de controversia, estaban
comprometidas con los valores europeos
tradicionales, al tiempo que reconocieron
que las mismas disposiciones también
figuraban en otras constituciones europeas. El porqué de que la resolución del
CE no haya sido tomada en cuenta en la
opinión de los diputados de la izquierda
en el Parlamento Europeo, tan preocupados por la democracia húngara, únicamente lo puedo explicar con que sus acusaciones tenían una motivación política.
*
Hungría ha llegado a formar parte de
este juego político involuntariamente.
¡Seamos realistas! Para algunos, Hun-

gría es un sujeto excelente para desempeñar el papel del «chico malo». En el
país una fuerza política conservadora y
orgullosa de su legado cristiano obtuvo
la mayoría de dos tercios. Sus votantes
le han otorgado tanto poder debido a que
durante los gobiernos socialistas de los
anteriores ocho años, el país se había endeudado hasta extremos inconcebibles,
parte de las instituciones democráticas
básicas se habían paralizado y abundaba la corrupción. La gran mayoría de los
votantes querían algo radicalmente diferente: la renovación total. Sin embargo,
a los ojos de una sociedad europea occidental, poco conocedora de la historia de
Europa central y de las relaciones políticas húngaras, es muy fácil distorsionar a
voluntad la imagen de este cambio, sobre
todo cuando se manifiestan acusaciones
contra las cuales el «gran público» es extremadamente sensible.
Desde luego el Gobierno húngaro no es
infalible. En una actividad legislativa de
un ritmo sin precedentes se han cometido
algunos errores. Para nosotros, por tanto,
es de lo más natural llevar a cabo debates
con la Comisión Europea. La Comisión
es el guardián de los tratados, siempre
hemos escuchado sus argumentos. En
numerosas ocasiones hemos seguido sus
recomendaciones y, dado el caso, hemos
modificado los reglamentos impugnados.
Además, como hicimos hasta ahora, estuvimos y seguiremos estando en el futuro
abiertos a los debates que se basen en los
hechos y en los argumentos con criterio.
*
Otra cuestión, sin embargo, es lo que
pasó en el Parlamento Europeo. El Informe Tavares anteriormente mencionado
propone someter a Hungría a un constante control y pretende establecer instituciones que los tratados constitutivos
de la UE no contemplan. En el informe,
el Parlamento Europeo acusa y a la vez
reivindica para sí el papel de juez, dando instrucciones a mi país en asuntos
que son de competencia nacional, con
lo que no sólo violan la reputación y el
compromiso democrático de Hungría, sino también infringen las disposiciones de
los tratados constitutivos conjuntamente
acordados. Si un debate político se convierte en una serie de acusaciones infundadas, alejándonos de los hechos, entonces ignoramos tanto las normas como el
espíritu de la cooperación solidaria, hasta
ahora existentes dentro de la Unión. Por
añadidura, en lugar de fortalecer la colaboración entre los estados europeos en
la lucha contra la crisis, se forman más
grietas en la integración europea.
Por esta razón, sólo me queda la esperanza de que la izquierda europea se
dé cuenta de lo que está en juego. Los
resultados más recientes de las encuestas
muestran que en todas partes emergen
las fuerzas extremistas enemigas de la
Unión. Es decir, la confianza de los ciudadanos en la integración se ha tambaleado claramente.
Si el mismo Parlamento Europeo va
más allá de su propia competencia y pretende entrometerse en asuntos de competencia nacional, se pronunciarán aún más
personas en contra de la Unión. Esto no
es una buena noticia a menos de un año
antes de las próximas elecciones del Parlamento Europeo. Al fin y al cabo, son
estas voces las que promueven el fortalecimiento de los radicales y de los UEescépticos en toda Europa.
Enikő Győri**

**Es ministra de Estado para Asuntos Europeos
del ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría
(*) Etnia gitana. La R. (Agradecimiento M.
Cseszneky)
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del Maestro

2º: En la Universidad Nacional de Córdoba, cuando inaumiento en el año 1869,
guraban la Academia Nacional
a los 6 meses de haber
de Ciencias, dispuesta por Sarasumido la presidencia.
miento en su presidencia, el
Población: 1.830.000
presidente Avellaneda lo inhabitantes; analfabetos:
vita a hablar. Ya estaba medio
87%.
sordo y lo primero que dice es:
Ante estos datos,
“Señores, veo en este salón
proclamó su primera
de grado repleto que no hay
política de estado por Domingo Faustino Sarmiento una sola mujer que nos acomun siglo: ¡Escuelas,
pañe, pero yo les auguro que
(15.2.1811-11.9.1888)
escuelas, escuelas! En
dentro de un siglo, la Argentisu gestión de gobierno construyó 1.117 na en sus universidades va a tener más
escuelas (una cada 2 días, contando sába- mujeres que hombres”.
dos y domingos), más la Escuela Naval,
3º: Cuando deja la presidencia en el
más el Colegio Militar, más la compra de año 1874, se da cuenta de que no tiene
la flota de mar, más los rieles, que eran casa propia: no tenía medios para comen longitud más que la suma de todos prarla. Había estado tan ocupado en
los rieles de América, más el telégrafo a hacer la grandeza del país que se había
Chile, más el código civil redactado por olvidado de sí mismo. Se va a vivir con
Vélez Sarsfield, más el Banco Nacional su hija Faustina mientras piensa cómo
(así se llamó al principio).
resolver su precaria situación.
Más... Más tres detalles que cabe agre*
gar:
Debemos refrescarnos la memoria, co1º: Cuando lo entierran en la Recoleta, menzando por volver a leer sobre la vida
el 21 de septiembre de 1888, al despedir de próceres que, como Sarmiento, han
sus restos, Carlos Pellegrini dice: “Se dejado obras y trabajado para el país sin
va el cerebro más poderoso que haya otro objetivo que su grandeza, olvidánproducido la América”.
dose de sí mismos...

Impresiones de Budapest

Cuando a fines del año pasado mi
marido me sugirió hacer un viaje a
Europa Central que incluyera a Budapest para que él pudiera conocerla,
tuve mis dudas. No porque no haya
querido hacer el viaje, sino porque
dicha ciudad me había decepcionado
bastante cuando fui con mi madre,
allá por 1997. Una ciudad descuidada,
con sus monumentos y edificios mal
conservados, calles sucias, medios de
transporte antiguos y deteriorados, y
su gente… indiferente y hasta hostil
al turista. Pero, cierto, en esos años
apenas se estaba sacando de encima el
lastre soviético de casi medio siglo…
Decidí darle una oportunidad - ¡y redoblé la apuesta! Sí, la capital de Hungría
iría primera en el itinerario y con la mayor cantidad de días. Y no me equivoqué.

Porque aunque luego siguieron ciudades
tan colosales como Praga, Viena, Moscú
y San Petersburgo; puedo decir que la
medalla de oro fue para la “Perla del
Danubio”. Me sorprendió favorablemente el cambio operado: una ciudad limpia,
con grúas trabajando para embellecerla
aún más, medios de transporte modernos
y puntuales, puentes encantadores y bien
conservados, edificios y sitios históricos
en pleno proceso de renovación y mantenimiento, plazas y bulevares con sus canteros floridos y cuidados, monumentos
imponentes, librerías repletas de libros
que se animaban a hablar de Erdély y de
la riqueza cultural del pueblo húngaro, ca-

lles cosmopolitas y una población educada y atenta a aquellos que - mapa en mano
- tratábamos de orientarnos…
Durante nuestra estada no nos cansamos de recorrerla, de cruzar sus puentes y
pasear a la vera del Danubio, de dejarnos
seducir por sus comidas y masas típicas,
de admirarla desde lo alto - ya sea
desde el mirador de la Basílica de
San Esteban o desde los “balcones”
de la pintoresca Buda, con su palacio, sus callejuelas empedradas y su
artístico Bastión de los Pescadores.
Visitamos la Ópera (¡una joyita!),
el Parlamento (¡magnífico!) y los
museos más sobresalientes; compramos souvenirs en la elegante calle
Andrássy y en la turística calle Váci y nos aprovisionamos del verdadero
paprika en el mercado central…

Ya de vuelta, cuando me preguntan qué
me gustó más del viaje, sonriendo digo
“Budapest”. Algunos me miran, dudando
de mi objetividad. Los dejo que piensen
lo que quieran, tal vez sea cierto que no
sea del todo imparcial… pero eso no quita
que Budapest sea una de las ciudades más
hermosas que haya tenido la suerte de conocer y, como corolario, que ¡sea la tierra
de mis ancestros!
Anikó Heckmann
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Florencia Tóth:

Vivencias de una becaria en Budapest
- Instituto Balassi -

Desde
que
estoy en Budapest he tomado el hábito de
salir todos los
días a recorrer
la ciudad, pues
a pesar del paso de los días,
el paisaje de la
misma aún continúa atrapando
mi atención.
Encuentro cierta complacencia
en caminar por
sus calles, observar la gente, las casas, y
sobre todo en respirar su ‘aire magyar’.
Durante estos paseos a menudo mi mente suele quedar invadida por imágenes
e historias - recuerdo fotografías de mi
abuelo, recuerdo canciones, incluso puedo sentir el aroma de las pipas que mi padre solía fumar...
El transitar por estas calles hace que
me asalte un sentimiento de nostalgia. Intento imaginarme cómo hubiera sido mi
historia si la familia no hubiera quedado
desarraigada de este lugar, y si, en cambio, el nexo entre la Argentina y Hungría
se hubiera mantenido. Por momentos
siento el dolor que deben de haber experimentado mi abuelo y su familia al tener que dejar su vida atrás en busca de
un futuro posiblemente mejor. Esto me
hace pensar que el tiempo se los llevó
muy pronto, y que quedaron en ellos las
ansias por regresar a su tierra. En más de
una ocasión sentí tristeza, y continué caminando con los
ojos empañados,
con un nudo en
la garganta, puesto que soy yo la
primera que pudo
regresar. ¡Pensar
lo orgulloso y feliz que se sentiría
mi abuelo de que
estoy aquí!

Claramente me estoy encontrando con
mi historia, estoy abriendo el nexo con
el país que abruptamente fue dejado atrás
por mis ancestros. Por momentos me
siento en ‘casa’, me siento más húngara
que nunca, y me da orgullo que el amor
tan intenso por su país hizo que mi abuelo y bisabuelos dejaran muy latente en el
seno de la familia el interés por querer
retomar la cultura húngara, a la espera de
que alguno de sus nietos escuchara ese
llamado interno - aun sin conocerlos.
Tal vez ahora, dando vuelta la hoja,
puede empezar una nueva historia, una
historia de reencuentros, de esperanzas,
de anhelos. Es hora de empezar a revivir
lo que estaba dormido.
*
En este proceso de reavivar la historia familiar, poder empezar a hablar el
idioma, a entenderlo, hace que pueda
empezar a romper con lo acallado. Es
cuando el nem értem, el nem tudom, el
nem beszélek magyarul, se transformen
en un értem, en un bocsánat, lassan,
mert beszélek egy kicsit magyarul...
Así, la distancia entre lo desconocido y
lo familiar comienza
a ser cada vez menor.
Así, con el tiempo voy
comprendiendo que el
proceso de aprendizaje que esta beca ofrece, en realidad va más
allá del ámbito áulico:
trasciende la misma, y
se ha convertido en un
experimento íntimo.
Continuará

Adivinanza: ¿Por qué ese nombre?

Alumnos de una escuela técnica construyen un avión
¡Mucho más que una buena noticia! Los alumnos de la Escuela de
Educación Técnica Nº 4 de Morón,
que funciona en la Base I de la Brigada Aérea de El Palomar, han desarrollado un avión que servirá para la
formación de futuros pilotos.
La aeronave fue bautizada como
“Pazmany PL-2”. Se trata de un
modelo biplaza de ala baja de dural
y tren de aterrizaje triciclo. Posee un
motor Lycoming Modelo O-235-C1
de 115 hp y hélice de paso fijo. Por
esta razón, se considera que es un
avión ideal para la formación de pilotos y el uso recreativo.

diariohoy.net La Plata - Agradecimiento Laci Benkő
http://diariohoy.net/interes-general/alumnos-de-una-escuela-tecnica-construyen-un-avion-10767

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS de SEPTIEMBRE

Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen rokonaikról
emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában.
1. Benkő Etel / Benkő László / Besenyiné Vácz - 16. özv. Némethné Siraky Lenke - 17.
Zsuzsanna (Bche) / Gorondi István / Máthé Földényi Ottó (MO) / Haynal Nina (Cba.) /
Ági (Cba) - 2. Cabral Blanca (öo) / Zombory Zilahi-Sebess Paulo - 20. Bonapartian Juan
Michelle (NO) - 4. Enevoldsen Julieta / 7. / özv. Monostoryné Ildikó - 21. Arany LászBecske B.-né Andrea Enrietto - 8. Giménez lóné Edith - 22. Demes Sándor / Kraft Péter
Hernánné Kesserű Anikó - 9. Besenyi Lu- (MO) - 23. Honfi Ágnes - 24. Gröber Stefi /
cas - 10. Íjjas Diana - 11. Besenyi Sándor / Montiné Zöldi Veronika - 25. Kemenes Edith
Németh Gyula / Vargáné Tordai Nagy Anna - 26. Merli Josefina (öo) / Pérez Leidemann
(Nusi) - 12. Kalpakian Artin / Kozempel Ri- Nati (MO) - 27. id. Egey Gyula / Gorondi
chárd - 13. id. Gröber Bernát / Lencz Károly Pál (MO) / Ijjasné Weckerle Katalin / Süllős
/ ifj. Roósz László - 14. Dr. Bassó Zsuzsanna Lenke - 28. Armani Ana (öo) - 29. Szilágyi
/ Lányi Mátyás (Cba)/ Remete Tamás (USA) Péter - 30. Jeszenszky Attila / Juhász Karold
Isten éltesse az ünnepeltjeinket!

¡Feliz cumpleaños!
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RENOVACIONES EN EL
HOGAR SAN ESTEBAN
En la publicación anterior bajo el título “Asamblea y asado en el Hogar
San Esteban” se menciona textualmente: “Finalizada la Asamblea, se abrieron las puertas del comedor,
al que para esta ocasión se agregaron algunas mesas muy bien decoradas en el
renovado quincho…”
Esa renovación y muchas otras más
que se están realizando en el Hogar, merecen un reconocimiento especial, debido a que son el resultado de la dedicación desinteresada y entusiasta y a las
manos laboriosas de Emma Göndör,
quien, acompañada de dos excelentes
ayudantes, Oswaldo y Gustavo, se instalan en el Hogar durante algunos fines
de semana y bajo la dirección de Emma
realizan todos los trabajos de mejoras y
embellecimiento de las diferentes áreas
de la casa y el jardín.

anterioridad por Emma, con lo que dieron color a las mesas y sillas para que
con sus tonos vivos y alegres, inviten a
los residentes a sentarse para recibir a
sus visitantes. Siguieron con el comedor,
dándole vida a las paredes, pintándolas
con colores cálidos y decorando la pared
principal con más de veinte platos también pintados por Emma con motivos
húngaros.

Una decoración espectacular que alegra la vista

¡Lo que pueden unas guardas con estilo!

Empezaron por el quincho, pintando
paredes y piso. Colocaron, además, elementos decorativos preparados ya con

La capilla también fue objeto de renovación y quedó más acogedora para el
encuentro con Dios (ver foto p.3).
Tampoco se quedó atrás el jardín: allí
se realizó un gran trabajo de limpieza y
poda y se embelleció con muchas plantas
que florecen casi todo el año.
Todo esto no hubiera podido ser posible sin el generoso donativo de Julio
Egey, que permitió financiar materiales
y mano de obra de los ayudantes.
Muchas gracias Julio, muchas gracias
Emma, son un ejemplo a seguir por todos.

Sol primaveral en un quincho renovado
La parrilla quedó oculta detrás de un biombo
desmontable

Martha Balthazár

Bello concierto de piano en Mindszentynum
El Instituto Cultural Mindszentynum
ofreció el 8 de agosto pasado un concierto de piano, en el marco de su ciclo de
"Divulgación de la cultura húngara para
el público argentino".
En esta ocasión se ofreció la presentación de obras de compositores húngaros
y argentinos.
La joven pianista Natalia Suriano,
distinguida con numerosos premios y becas en el extranjero, cumplió magníficamente su cometido. Ejecutó sin partitura,
con mucho sentimiento y admirable técnica, la "Balada No. 2 en Si menor", de
Ferenc Liszt. Siguieron la "Cantilena Nº
5" y "Cantilena Nº 9", de Carlos Guastavino, finalizando las obras argentinas
con "Espacios invisibles, I-Calmo y IICristalino", de Javier Escobar.
La pianista eligió, para terminar, el
movimiento allegro moderato de la com-

posición de Béla Bartók "Sonata Sz. 80",
ejecutado con gran fuerza y brío.
Presagiamos a la pianista Natalia Soriano un gran futuro, ya que su talento
sobrepasó cualquier expectativa y fue
premiado con justa razón por el público
presente con un fuerte aplauso.

izq.-der.: Javier Escobar, Gabriella Wagner,
Natalia Suriano, autor,
Susana Fóthy (directora del ciclo)

Jorge Bobrik

(Material gráfico Martha Balthazár)

Introducción por Javier Escobar; 1ª fila der.-izq.:
la pianista Natalia Suriano, Gabriella Wagner
(organización), Gyula Barcsi (Embajada de
Hungría), autor (organización)

El 20 de setiembre de 1904 se sancionó la 1ª Ley 4349 de jubilación, correspondiente a los trabajadores estatales, y es por ello que cada 20 de este mes
se celebra el Día del Jubilado.
Por tal motivo es que nuestro periódico
saluda a todos los JUBILADOS y desea
a todos un muy FELIZ DÍA. Aprovechamos la oportunidad para agradecerles
¡con un grandísimo abrazo por continuar siendo fieles seguidores del AMH!
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Conferencia:

¿Qué ciudad queremos HOY?

La diversidad de intereses y actividades
desarrollados por la
Arq. Julia Szentpétery dentro de su profesión se vio reflejada
en su charla del 15 de
junio pdo. en el Círculo
Literario. Partiendo del gran crecimiento
de la población mundial y sobre todo urbana y la proyección de ese crecimiento
para los próximos 50 años, la disertante habló sobre temáticas que hacen a la
“Ciudad que queremos HOY”.
Entre ellas: la planificación y el ordenamiento urbano, la actualización y
mantenimiento de la infraestructura y de
los servicios, la necesidad de seguridad y
de justicia, de educación - como prevención a daños o consecuencias en la vida
ciudadana -, el impacto y necesidades
sociales, la arquitectura como hábitat y
como estilos, la conservación del patrimonio natural (p.ej. reservas, áreas costeras), urbano y artístico. Se perfilaron
aspectos tales como las barreras arquitectónicas (rampas y señalización para
discapacitados), la Ley 257 (parte de la
legislación vigente en la Ciudad de Buenos Aires), preservación urbana, etc.
Dentro de su exposición rindió homenaje a sus maestros de la arquitectura y

Arq. Julia Szentpétery - Foto Jakab

del arte (Baliero, Sacriste, Robotti, Enric Miralles), e incluyó la grabación de
palabras pronunciadas recientemente
por el reconocido historiador, arquitecto Cova, en el marco del Congreso del
Mercosur sobre Patrimonio Urbano del
siglo XX, presente y futuro. Finalmente
resumió su disertación en tres palabras:
AIRE, AGUA, VERDE (que son, a la
vez, conceptos y deseos) para una ciudad VIVA.
Al final, según costumbre, se respondieron preguntas y luego se disfrutó de
un reconfortante té en compañía de todos los asistentes.
(Resumen de Arq. Isabel Redl)

NOS ESCRIBEN

Los mensajes reflejan únicamente la opinión de sus respectivos autores. Por
razones de espacio y de estilo, el Periódico podrá seleccionar el material y
editarlo. La publicación está supeditada al espacio disponible.

Señora Directora de
Argentínai Magyar Hírlap
Dª Zsuzsánna Kesserű de Haynal
Estimada Señora Zsuzsánna Kesserű
de Haynal:
He recibido la edición número 100 del
periódico “Argentínai Magyar Hírlap”
que usted tan dignamente dirige y la felicito por la importante labor por usted
desarrollada al editar este órgano de difusión de la cultura y de las actividades de
la colectividad húngara en la República
Argentina.
Su periódico es, como mencionara en
alguna ocasión, una especie de soga que
mantiene unidas, a través de su información, tanto a las instituciones, oficiales o
privadas, como a las personas, ligadas
al quehacer argentino-húngaro. Ello posibilita el accionar mancomunado entre
todos, contribuyendo, de tal forma, al
engrandecimiento de la República Argentina, reforzando, al mismo tiempo, los
lazos culturales con la milenaria Hungría
de los ancestros.
Al reiterarle mis felicitaciones, le envío
mis cordiales saludos.
Rudolf Hepe
Presidente
Federación de Asociaciones
Argentino-Germanas - FAAG

Y un intercambio de mensajes, a raíz de
la devastadora explosión y derrumbe de
edificio en Rosario:
Sra. Rosa Ádám
Cónsul honoraria
Rosario
Buen día, Sra. Ádám:
Realmente, la explosión en su ciudad ha
conmovido a todos; cercanos o no al lugar
del siniestro.
Me pareció muy bien su e-mail preguntando si todos estaban bien.
La felicito. Es una forma de estar junto a
la colectividad.
Cordiales saludos,
Rudolf Hepe
----Sr. Rudolf Hepe
Presidente de FAAG
Buenos Aires
Estimado Rodolfo:
Muchas gracias, como siempre, por sus
noticias.
Por aquí en Rosario estamos viviendo una
verdadera tragedia. Los húngaros de esta zona están todos bien. La explosión ocurrió a
nueve cuadras del Consulado. Por suerte la
onda expansiva no llegó por aquí.
Estimado Rodolfo le envío un cordial saludo
Ádám Rózsa
tb. konzul

EL RINCÓN DE MAUSI
TORTA DE HOMBRES

Hacerles la vida dulce...
Masa:
Manteca
200 gr
Yemas de huevo 3 u.
Ralladura de 1 limón
Vaina de vainilla 1 u.
Claras de huevo 3 u.
Azúcar
120 gr
Harina
100 gr
Fécula de maíz 60 gr
Crema de vino blanco
y limón:
Jugo de limón 1 limón
Vino blanco
100 cc
Ralladura de 1 limón
Yema de huevo
1 u.
Azúcar
25 gr
Fécula de maíz 20 gr
Mazapán
100 gr
Ganache de chocolate
para cubrir la torta:
Chocolate
semiamargo
200 gr
Crema de leche 200 gr

Preparación
Masa: Batir la manteca con las
yemas hasta formar un cremage,
agregar la ralladura de limón y
las semillas de la vaina de vainilla. Luego realizar un merengue
francés. Incorporar 1/3 del merengue francés al cremage, luego
los ingredientes secos tamizados.
Seguidamente incorporar la 2ª
parte del merengue en forma
envolvente. Tomar una placa con
una hoja antiadherente y extender
la masa en forma circular de 16 cm
de diámetro dejando un grosor de
2 a 3 mm. Realizar varios de estos
discos. Llevar al horno a 180ºC por
10 min. aprox. A la salida del horno, con un aro de 16 cm emprolijar
los discos, de forma tal que queden
bien circulares.
Crema de vino blanco y limón:
Comenzar colocando en una
cacerola el vino blanco, el jugo
de limón y la ralladura, seguida-

mente en un bol batir las yemas
con el azúcar, incorporar luego la
fécula de maíz. Batir todo junto.
Realizar una premezcla con el
vino blanco caliente y luego llevar
todo al fuego hasta que entre en
ebullición. Terminar incorporando el mazapán. Batir bien con un
batidor de alambre hasta que quede
completamente incorporado.
Armado:
Colocar en un aro de 16 cm de
diámetro un disco de masa, luego
incorporar un poco del relleno de
vino blanco (la cantidad de relleno
no debe superar los 2 a 3 mm de
espesor). Repetir la operación hasta alcanzar los 7 discos de masa.
Llevar al freezer por 2 horas. A la
salida del freezer cubrir la torta
con una ganache. Emprolijar con
una espátula. Luego con un poco
de la ganache restante realizar una
letra H encima de cada porción
de torta.
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Noticias del Chaco:

Llevar el futuro en los huesos...

Si tuvieran la oportunidad de volver
a sus tierras, a esa anhelada Hungría de
1914, ¿estarían listos?
Es ésta una de las preguntas que, con
sólo mirar en el espejo del alma, se responde por sí misma. La llegada de los
europeos a América, a un continente hasta entonces desconocido, puso en contacto dos mundos diversos, con culturas,
historias y tradiciones propias. Los descendientes de hoy luchamos por que esas
lenguas y costumbres no se extingan.
*
El inmigrante elabora
un duelo, porque va perdiendo el contacto con
la familia, con su lengua
materna, con la propia
cultura - su contacto con
su identidad… Es que a
unos 12.000 km de Budapest aún se mantienen las
ilusiones de un país que
hasta entonces mantuvo
intacta su unidad.
Parados bajo el bastión
de la lucha, pioneros y civilizadores poblaron los espacios desiertos del Gran
Chaco, para dinamizar una región todavía en proceso de formación. En los
confines de la tierra, nos sentimos orgullosos de identificar a nuestros ancestros
y, honrados, llevamos la bandera tricolor
rojo-blanco-verde en nuestra sangre.
Recordamos que, en 1931, se conformó la Sociedad Húngara de Cultura de
Socorros Mutuos de Villa Ángela, que
aún mantiene el constante crecimiento
gracias al generoso aporte del gobierno
húngaro, a través de su Consulado en la
Argentina, para el dictado de la lengua
y los bailes tradicionales húngaros.
Hace pocas semanas, el 1º de
julio, día de “Puertas abiertas”,
disfrutamos de la visita improvisada del prestigioso periodista húngaro del Magyar Nemzet,
Csaba Lukács, con su camarógrafo Géza Marossy, en compañía del becario del programa
Kőrösi Csoma del Ministerio de
RR.EE. húngaro, Szebasztian
Nagy, que trabaja en la Biblioteca húngara, en Buenos Aires. Este programa se realiza simultáneamente en 47

- Espigueo...

países, en los que vive la diáspora húngara.
Los tres nombrados están en la foto
adjunta, junto con los alumnos de la Escuela de húngaro (del programa mencionado), que dirige otro becario de dicho
programa, Márk Zsonda: María Teresa
Andino, Griselda Salma, Ivanna Andino, Rosy Szabó, Juan Carlos Barabás,
Rubén Andino, Ida Fodor, Noelia Zöldi,
Facundo Morales y Geraldine Rada. La
foto fue tomada en las instalaciones de
la Sociedad.

La comunidad húngara siempre se hace presente en los desfiles parióticos argentinos. Aquí vemos el del 20 de Junio,
Día de la Bandera, con las abanderadas
Ida Fodor, Vicepresidenta de la Sociedad Húngara de Villa Ángela (abanderada húngara) y Griselda Salma, Vocal de
la misma Sociedad (abanderada argentina). Detrás de las banderas vemos a descendientes de húngaros. Como siempre,
el desfile contó con la participación de
instituciones publicas, privadas, entidades comunitarias y clubes, entre los que
no podía faltar la Sociedad Húngara de
Villa Ángela.

¡Hasta la próxima!
Ivana Andino, Chaco

... en otros medios -

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

Cartas de los lectores - La Nación
31/07/2013
TRAPITOS EN PALERMO
Nos quejamos siempre de la corrupción que nos rodea. Corrupción hay en
todos los países, pero en ninguno la impunidad llega al extremo del nuestro.
Ejemplo: sábado y domingo pasados,
vacaciones de invierno, Exposición Rural, avenida Sarmiento y alrededores,
una cantidad de autos enorme que busca
estacionar. Los “trapitos”, en su mejor
momento. Creen que son la autoridad
y, con el aval de vaya a saber quién,
fomentan el estacionamiento en los lugares más insólitos. No importa si es la
ochava, la rampa para discapacitados o
la vereda. Pero el colmo fue ver cómo
organizaban el estacionamiento de autos
sobre la Av. Las Heras, en la parada de
los colectivos, y cobraban por este “favorcito”. Como decía mi abuela: ¿quién
tiene la culpa, el chancho o el que le da
de comer?
Si los ciudadanos no colaboramos, esto no tiene arreglo.
Susana Sebess
DNI 5.591.228

Cartas de los lectores - La Nación
6/08/2013
DELITOS EN LA COSTA
A lo manifestado en su carta por el lector
Emilio Sebastián agrego que la localidad
de San Bernardo y buena parte del Municipio de La Costa se ha convertido en una
penitenciaría a “cielo abierto”. Por convenios suscriptos con el Patronato de Liberados, encausados “pululan” en las diferentes localidades. Hace poco un violador
que gozaba de los beneficios de la excarcelación fue aprehendido luego de cometer
un aberrante delito en Santa Teresita. ¿Las
fuerzas de seguridad? Bien, gracias...
Tomás Esteban Kelemery
DNI 11.119.507

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
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2013. SZEPTEMBER ESEMÉNYNAPTÁR
Szeptember 4, szerda, 10.30 óra:
Bevándorlók napjának megünneplése. Diplomát kap Heftyné
Kató. Dirección Nacional de
Migraciones belső kertje (ha
esik, benn a volt szállodában)
Szeptember 7, szombat, 16 óra:
Irodalmi Kör. Bíró Mariann:
“Educación e inventiva” (spanyolul). Tea. Szent László Iskola
Szeptember 7 és 8, 12-18 óráig:
Tavaszi garázsvásár. Szervezi a
ZIK Ösztöndíjbizottság. Hungária
Szeptember 14, szombat, 20.30
óra: Opera és operett gálaest és
vacsora. Asztalfoglalás Magdi
15-5114-2033. Mindszentynum

Október 6, vasárnap, 11-18
óra: 40 közösség étel- és kézműves vására. Donato Álvarez y
Bacacay, Capital
Október 6, vasárnap, 17 óra: Argentínai Kodály Egyesület kórusok
koncertje. Szervezi Wagner Carolina. Mindszentynum. Megerősítendő!
Október 10, csütörtök, 19 óra:
Magyar kultúraterjesztési ciklus
spanyolul. Mindszentynum

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.

(l. hirdetés 6.o.)

Szeptember 20, péntek, 20.30
óra: Táncház. Érdeklődők: Zsuzsi
11-5849-6076. Mindszentynum
Szeptember 22, vasárnap, 11
órától: A kolóniák közös ünnepélye Buenos Aires városában. A
közösségek ételei és népi viseletei. Planetárium parkja
Szeptember 28, szombat, 13.15
óra: ZIK 5. nyelvcsiszoló óra.
Szent László Iskola
Szeptember 28-29, szombat,
vasárnap, 11-19 óra: Bevándorlók ünnepe. Sede Central de la
DNM, Hotel de Inmigrantes
Október
Október 5, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör. Kerekasztal beszélgetés: 1956-os megemlékezés (spanyolul). Tea. Szent László Iskola
Október 5, szombat, 18 óra:
Színházelőadás spanyol nyelven.
Hungária

Embajada de
Hungría

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)

„Az embereket
könnyebb hülyíteni,
mintsem meggyőzni
arról, hogy
hülyítik őket.”
- Mark Twain -

Befektetne Magyarországon,
Magyarországra költözne?
Tartózkodási engedélyre van
szüksége? Mi segítünk!
Bevándorlási hatóságnál szerzett tapasztalattal és ügyvédi háttérrel látjuk el külföldi állampolgárok és cégeik magyarországi
képviseletét, keresünk számukra
üzleti lehetőségeket.
Kérdése van? Írjon nekünk!

info@hunexpat.hu
www.hunexpat.hu

KRISZTUS KERESZTJE EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
A szokásos 3. vasárnapi magyar Istentisztelet júliustól újból
Amenábaron. Szolgálat spanyolul a Szent István Otthonban
minden hónap 2. csütörtökén 10 órakor.
www.lacruzdecristo.com.ar
cvhefty@yahoo.com.ar
Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones
Viajes Personales
Turismo Joven

www.furlong-fox.com.ar

de perfeccionamiento lingüístico.
ZIK. Colegio San Ladislao
Sábado 28 - domingo 29, 11 a
19 hs.: Fiesta Nacional del Inmigrante. Sede Central de la DNM,
Hotel de Inmigrantes
Octubre
Sábado 5, 16 hs.: Mesa Redonda: Recordando el levantamiento
popular de 1956 (en castellano).
Té. Colegio San Ladislao
Sábado 5, 18 hs.: Teatro en castellano. Hungária
Domingo 6, 11 a 18 hs.: Paseo de
las Colectividades, gastronomía y
artesanías de 40 colectividades.
Donato Álvarez y Bacacay, CABA
Domingo 6, 17 hs.: Conciertos
corales de la Asociación Kodály
Argentina. Organiza Carolina
Wagner. Mindszentynum (a confirmar)
Jueves 10, 19 hs.: Ciclo de difusión cultural. Mindszentynum

Sonreír, mucho más que un gesto, es una actitud frente a la
vida. ¡Y es posible lograr la sonrisa aun en la adversidad!
La sonrisa es un arma poderosa que desarma al adversario, suaviza los momentos
difíciles y pone luz entre las tinieblas.
Es el vehículo que acerca a los corazones
alejados.
La sonrisa es el “recurso” más ecológico, no cuesta dinero y rinde múltiples beneficios.
Y lo mejor de todo: alegra nuestra propia vida.

¡Aprenda idiomas!

 húngaro e inglés
María M. de Benedek:  4799-2527

susanabenedek@gmail.com

Dora Miskolczy:  4706-1598
teodorami7@yahoo.com.ar
Szeptember 7 és 8, 12-18 óra
TAVASZI GARÁZSVÁSÁR a
HUNGÁRIÁBAN
a Magyarországra utazó 10 cserkészdiák javára. Jó állapotban lévő
adományait átvesszük a klubban.
 4733-4614 (Tünde)
Köszönjük hozzájárulását!

PLAYLAND PARK

Centro de entretenimiento
familiar - cumpleaños

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

APRENDA
HÚNGARO con

DIÁLOGOS FÁCILES
grabados
DIÁLOGOS
HÚNGAROS
COTIDIANOS
Dora Miskolczy
15-4569-2050

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

Secretaría: Elisabeth Bernáth (Pintyő)
 4711-0144

hungariabuenosaires@gmail.com

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

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES,
HERRAMIENTAS DE CORTE
Y DISPOSITIVOS

www.hrgworldwide.com

SUSANA SEBESS

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

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

CIERRE DE
NUESTRA EDICIÓN DE
OCTUBRE

www.arshungarica.com.ar
Cuba 2445 - C1428DHR Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4788-8889 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226

sleidemann@fibertel.com.ar

ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Miércoles 4, 10.30 hs.: Celebración Día del Inmigrante. Recibe
diploma K. Hefty. Parque interno
de la DNM (si llueve dentro del
ex Hotel de Inmigrantes)
Sábado 7, 16 hs.: Conferencia de
Mariana Bíró: “Educación e inventiva”. Té. Colegio S. Ladislao
Sábado 7 y domingo 8, 12 a 18
hs.: Feria Americana a beneficio
de alumnos becarios. Organiza
Comisión de Becas ZIK. Hungária
Sábado 14, 20.30 hs.: Noche de
gala de óperas y operetas. Cena.
Reservas: Sra. Magdi 15-51142033. Mindszentynum
Viernes 20, 20.30 hs.: Peña folklórica. Interesados llamar a: Susana
11-5849-6076. Mindszentynum
Domingo 22, desde 11 hs.: Fiesta
de Colectividades de la Ciudad de
Bs.As., con gastronomía y trajes
típicos. Parque Planetario
Sábado 28, 13.15 hs.: 5ª clase

 húngaro y castellano
SusanaB. deLajtaváry: 4790-7081

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

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ
Augusztus és szeptember:
1. vasárnap 10.30 óra spanyol Istentisztelet az új Egyházban Rdo. David Calvo
3. vasárnap magyar Istentisztelet az Evangélikus Egyházban Nt. Demes András
Tel. 4799-2527 - mariabenedek@arnet.com.ar

CALENDARIO SEPTIEMBRE 2013

mariabenedek@arnet.com.ar

A „MINDSZENTYNUM KULTÚRHÁZ” állandó naptára:

info@mindszentynum.org

SEPTIEMBRE 2013

szekasym@gmail.com

10 de septiembre de 2013
Tel.Fax: (54-11) 4711-1242

amh.argentina@gmail.com

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

