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PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA
CON SECCIÓN EN CASTELLANO

Saáry Éva (Lugano):

HÁBORÚS KARÁCSONY

Ha visszagondolok, a 44-es volt az
utolsó igazi, „békebeli” karácsony.
Budapestet ugyan már körülzárták az
oroszok, s a falakon megjelentek a vad
mongol katonát ábrázoló, Nem ismerek
könyörületet feliratú plakátok, de még
mindig bíztunk a jövőben, reméltünk
valami csodát.
A hatalmas, plafonig érő karácsonyfát, amelynek díszítésében napokon át
az egész család részt
vett, keresztanyám
(édesanyám
Mimi
nővére) Böszörményi
út 6. számú földszinti
lakása tágas szalonjában állítottuk fel.
Rengeteg
színes
szaloncukor került rá
(ha valaki egyet megevett, gondosan
visszacsomagolta, hogy a szomorúan
fityegő üres papír ne rontsa az összképet), s szépen kicsipkézett, selyempapír kosarakban, „májgombóc”-nak
nevezett, édes masszából gyúrt golyók.
Különböző csokoládéfigurák, csillogó
gömbök, ezüst boa, s az egészet álomlátomássá varázsoló angyalhaj. Akkor
még nem villanykörték, hanem igazi
gyertyák világítottak, s mindenütt csillagszóró szikrázott. A fenyő- és viaszillat betöltötte az egész lakást.
A család hét személyből állott: két
nagynéném a férjeikkel, Nagymama,
Anyu és én. Persze, nem szabad megfeledkeznem kedves, szürke pulikutyánkról, Mackóról sem, aki vidám csaholással fejezte ki az ünnepi sürgés-forgás
feletti izgalmát. A szőrét a feje búbján
szalaggal fogtuk össze, hogy szemébe
hullva ne okozzon gyulladást.
A karácsonyi vacsorát rendszerint
Ilonka néném készítette, aki tudós háziasszony hírében állt. A böjtre való
tekintettel azonban szegényes volt a
menü: borleves, mákos tészta s az elmaradhatatlan mákos és diós bejgli. Az
ételeket mindenki gyorsan lenyelte, hiszen azután „jött a Jézuska”. Érkezését
az angyalka ezüst csengője jelezte. Szavára kinyílt a szárnyas ajtó, s beléphettünk az ámulatkeltő, nagy fényességbe.

A TARTALOMBÓL:

Olvasólevelek ............................... 2.o.
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Bartusz Réka: Magyar szomszédaink .... 4.o.
Barkuti Jenő: Magyarországi helyzet ...... 5.o.
Mit hallott az AMH? .......................... 6.o.
Bonczos Zsuzsa: Mi történt? ............. 7.o.
Hogy láttunk Tűzszivárványt?... ........ HUFI I.
A Zrínyi Ifjúsági Kör évzárója .......... HUFI III.
Kiscserkészek „tanyázása” .............. HUFI III.
Finn-ugor őshaza és ősnyelv? ........ HUFI IV.
Homenaje a la Revolución de 1956 ........... SP I
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15 éves voltam, de - furcsa módon az öltözködés nem nagyon érdekelt.
Szinte tudatosan kislány akartam maradni. Míg osztálytársaim már selymet
hordtak, rólam erővel kellett leparancsolni a patentharisnyát. Az ajándékok
közül csak a könyvek vonzottak. Titokzatos, ismeretlen világba vitt mindegyik, akármi is lett légyen a tartalma.
Akkor kaptam meg a Babits
fordította Isteni színjátékot,
amely csodálatos módon,
minden viszontagságok ellenére, megmaradt. Itt van
nálam, Luganóban. A többire, majd 70 év távolából, már
nem emlékszem.
Mohón, türelmetlenül mindjárt este neki is kezdtem új
kincseim olvasásának.
*
December 25.
Nincs nagyon hideg. A nap
is süt, noha bágyadtan, erőtlenül. Elhatározzuk, hogy a krisztinavárosi templomba megyünk a 11-es, ünnepi misére,
de már a félúton megállítanak bennünket az emberek:
- Forduljanak vissza! Az oroszok a
közelben vannak. Hallani az ágyúdörgést, az aknabecsapódásokat!
A gyönyörű karácsonyfának, az ajándékoknak már nem tudunk örülni. Azt
fontolgatjuk, hogy miként fogunk berendezkedni a ház szenespincéjében,
mit vigyünk oda magunkkal. Természetesen, ágyakat (jobban mondva,
szükségfekvőhelyeket) és ennivalót.
Egésznapos sötétségre kárhoztatva - világítani is kell valamivel! Összegyűjtjük a házban található összes gyertyát,
sőt schmollpasztás dobozokból mécseseket is készítünk. Legfontosabb,
legkedvesebb tárgyainkat is számba
vesszük: dokumentumok, fényképek…
(Édesanyám rám bízza Erdélyben felvett színes diapozitívjaink őrzését.)
... Aztán elkezdődik a vakondok-élet.
Alig lehet kimozdulni a pincéből, mert
lövik a várost, bombáznak. Csak vízért
megyünk fel időnként - életünk kockáztatásával - a közeli kúthoz. Bele kell
törődnünk az állandó fenyegetettségbe
és harci zajba.
A város haldoklik, s vele együtt régi
életünk is megsemmisül.

Szívből köszönjük neki!
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A látogatóba jött Gaal Gergely,
országházi képviselő fölszólalása
az 56-os Forradalom és Szabadságharc megemlékezésen 2013.
november 2-án, a Plaza Hungríán
(AMISZ szervezésben. l. Sp 1.o.):

„Az igazságot, a békét és a megértést mindig
csak azok keresik a földön,
akiket legyőztek és eltapostak”.
Wass Albert

Hölgyeim és Uraim!
Igazságérzetünk az élet számtalan helyzetében ad eligazítást számunkra. Az igazságérzet az emberi lélek egyik Istentől
kapott ajándéka. Nekünk, magyaroknak
talán különösen is erőteljes igazságérzetünk fejlődött ki az elmúlt évszázadok során, hiszen számtalan alkalommal voltunk
kiszolgáltatva dinasztiák, világbirodalmak,
nagyhatalmak, hazug eszmék, népnyúzó
kormányok kénye-kedvének.
A magyarság az elmúlt századokban
sokszor került olyan helyzetbe, hogy szabadsága védelmében fegyvert ragadott az
elnyomó hatalom ellen. A magyarok szabadságharcai azonban soha nem anarchiát
és káoszt akartak teremteni. A magyar nép
mindig a törvényes rend és igazságosság
védelmében, az igazságtalan elnyomás
és az idegen erőszak ellen végső kétségbeesésében választotta a szabadságharc
eszközét, akár a világ legerősebb katonai
hatalmai ellenében is. Küzdelmeink ezért
mindig kivívták a nagyvilág jobb érzésű felének elismerését és tiszteletét.
Sokan vannak ma is, akik igyekeznek a
kommunizmus időszakát úgy beállítani,
mint egy szükségszerű, a körülménykehez
képest elfogadható rendszert, az 56-os szabadságharcot pedig a kommunizmus megreformálására tett kísérletként. Az igazság
azonban az, hogy az 56-os szabadságharc
nem reformkísérlet volt, hanem a magyar
nép nagyszerű összefogása a mindenhol
nyomort és pusztulást hozó kommunista
diktatúra és a szovjet megszállás ellen.

Folyt. a 2. oldalon

Az idén
barátunk,
támogatónk
dobosi Szabó
Anikó művésznő újból megajándékozza
Olvasóinkat
karácsonyi lapjával, amellyel
békeüzenetét
hozza nekünk.

tal

Szent István mellett lobog a két haza zászlaja

A szabadságharc nem volt hiábavaló vérontás, mert a hazájukért életüket adó hősök
hitének és bátorságának óriási része volt
abban, hogy évtizedekkel később világszerte megbukott az Istent nem ismerő, embert
nem tisztelő kommunizmus kegyetlen rendszere. Olyan eseménye volt történelmünknek, amely világra szólóan mutatta meg,
hogy mire képes a magyar igazságérzet.
1956 a magyar történelem legragyogóbb
eseményei közé tartozik. Az 56-os hősök
bátorsága és hite ma is példaként áll előttünk. Mint oly sokszor korábban is, 1956ban a magyarság nemcsak saját jövőjéért,
hanem az egész nyugati, keresztény gyökerű civilizáció védelméért is hozott áldozatot.

Az egész világot átfogó magyarság

Tisztelt emlékező magyar testvéreim!
Itt, Buenos Airesben, a magyarság Kárpát-medencei bölcsőjétől oly távol megható és felemelő érzés számomra annak
megtapasztalása, hogy a magyar nemzet
országhatárokon és világrészeken átívelő
egysége nem csupán üres szólam, hanem
élő valóság.
Különösen fontos feladatot vállaltak
azok, akik őseik szülőföldjétől távol kitartóan őrzik nemzeti hagyományainkat és
anyanyelvünket. Kitartásuk és lelkesedésük
az anyaországban és a világ többi részén
élő magyarság számára is példát mutat és
erőt ad.
Ékes
bizonyítékot szolgáltatnak arra,
hogy a
magyarság
egésze számára igenis
léteznek
közös
értékek és
érdekek,
amelyeket
a világ
Gaal Gergely képviselő ünnepi
bármely
beszéde a Székelykapu tövében
pontján
képviselnünk kell. Igenis van értelme megőriznünk sajátos kultúránkat és anyanyelvünket, nemzeti karakterünket.
A magyarság nem csupán a múltat, hanem a jelent és a jövőt kell, hogy jelentse
számunkra.
A XXI. század elején nekünk, a nagyvilág bármely pontján élő magyaroknak
korábban sosem látott lehetőségeink vannak az egymással való baráti kapcsolatok
kialakítására, építésére és erősítésére. Az
új kommunikációs csatornák egyedülálló
lehetőségeket nyitnak meg számunkra. A
magyar állampolgárság egyszerűsített megszerzésének lehetőségével pedig a korábbiaknál is szorosabb, közjogi kapocs alakulhat ki közöttünk.
Bátran föl kell vállalnunk ezért hitünket,
világnézetünket és az általunk fontosnak
tartott értékeket; a szabadságot, az emberi
méltóság és az emberi élet védelmét, a család megbecsülését, a természetes társadalmi szerepek megőrzését és a szolidaritást
még akkor is, ha a világ nagy része számára
ezek látszólag nem elfogadottak vagy divatjamúltak.
A magyar nemzet ma is képes arra, hogy
jó példát mutasson a világnak. Ma nem
szabadságharccal, hanem tervszerű, kitartó,
tisztességes munkával és összefogással kell
megmutatnunk, hogy mire képes a magyar
tehetség és szorgalom.
Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm,
hogy Argentínában lehetséges az, hogy a
magyar közösség ilyen szépen őrizze hagyományait! ■
(Képanyag Jakab)

2. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

2013. December

Az Olvasó írja...

KÖSZÖNET

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!
Nem ésszel, csak szívvel tudok emlékezni erre a csodálatos, a Mindszentynumban férjem, Fóthy István emlékére
rendezett búcsúnapra november 2-án.
Mert gyászoltunk - de mégis ünnep volt.
A Mindszentynum a katolikus magyarok Buenos Aires-i központja, P.
Domonkos László, Verbita atya műve.
Amióta ő hazaköltözött, számtalanszor
misézett nálunk Ignacio García Mata
S.J., volt rendfőnök és provinciális,
aki „eltűri” az olvasmányokat, imákat,
énekeket magyarul. Ignacio Istvánnak
osztálytársa és végig jó barátja volt.
Most is ő celebrálta a Szentmisét, szívhez szóló prédikációval, hiszen jól ismeri közösségünket. Nemcsak István,
a Mindszentynum elnöke, de az idén
elhunyt sok-sok barátunk neve ís elhangzott. Külön ajándék volt az, hogy
a Felvidékről éppen köztünk lévő Nt.
Écsi Gyöngyi református lelkész az
őt jellemző derűs, lelkes méltósággal
ugyancsak felszólalt mindannyiunk
vigasztalására és örömére. Emelte az
ünnepi hangulatot Leidemann Sylvia
orgonakísérete.
Mise után felvonultunk a kolumbáriumba, ahol már igen sokan nyugszanak. Beszentelés, ima és a meglepetés:
az uruguayi Kárpátia leánykar előadta Franz Biebl Ave Mariáját.
Ezt követte a zsúfolásig megtelt
nagyteremben a klasszikus magyar zenei értékekre épülő koncert, Gráf Zsuzsa ajándéka. Zsuzsát az idén tavasszal
Bartók-Pásztory díjjal tüntették ki. Ezt
írta: „Fóthy Istvánhoz fűződő mély
lelki kapcsolatom és az iránta érzett
szeretetem és tiszteletem által vezérelve, kötelességemnek érzem, hogy
a Mindszentynum falai között méltó
megemlékezéssel adózzam az elhunyt
elnökének emléke előtt...”
Zsuzsának sikerült megnyerni a
Kárpátia nőikart az emlékhangversenyen való fellépésre. A hangulatot még
emelte Varga Koritár Pál nagykövet
és Gaal Gergely országgyűlési képviselő elismerő, lélekemelő hozzászólása.

Háborús Karácsony ...

A program különösen megható mozzanata volt a félkörben elhelyezett
leánykórus, kezükben égő gyertyalánggal (l. fotó 7.o.), miközben Szőnyi
Ferenc volt magyar nagykövet szavalt.
Közreműködött Javier Escobar (zongora) és Ricardo Massun (cselló).
Köszönöm mindenkinek a számtalan aranyos, együttérző és reményt
nyújtó ölelést, kedves szót, tekintetet...
Ezúton külön megköszönöm az írott
részvéteket, amelyek t.k. azt is üzenték, hogy gyermekeink és unokáink ne
csak szeressék a Tatát, hanem büszkék
is legyenek rá.
Az AMH júliusi számában Bobrik
Gyurka barát, Barcsi Gyula 1. tanácsos és Hatos Pál Balassi intézet
igazgató sorai, a szeptemberi számban
pedig Varga Koritár Pál és felesége
Betti levele, valamint Zólyomi Kati
szép gondolatai a halálról mind-mind
Istvánt búcsúztatták. Köszönöm a sok
segítőkész szeretetet! (l. továbbá 7.o.)

A terem megtelt mindazokkal, akik Fóthy
Istvánt igaz szívvel tisztelték és szerették

Fóthy Istvánné
Balogh-Kovács Judith

---------Kedves Trixi!
Természetesen továbbra is szeretném kapni az újságot, mindig nagy élvezettel olvasom.
Mindig szeretnék „olvasói levelet”
írni, de annyi minden mellett elmarad. Mindenesetre, utólag is gratulálok Nektek a 100. számhoz. Remek
munkát végeztek a már egyre fogyó
magyar emigráció, ma diaszpóra között. Adjon Isten erőt, egészséget és
kitartást ehhez a munkához. Zsuzsó
rokonomat külön, de mindnyájatokat
szeretettel köszöntlek
Nyisztor Sándorné
Kristóffy-Jeszenszky Judith,
Caracas
---------Zsuzsókám!
Hallottam a rettenetes hírt Gröber
Bernát Kicsi hirtelen és korai haláláról, 57 évesen. Egy órát beszéltünk és
bőgtünk telefonon szegény Henriettel.

Kicsi olyan volt nekem, mintha
öcsém lett volna. Anikónak legjobb
barátja, csak 3 évvel volt idősebb nála.
Együtt vettük meg a hajónkat, a Mirage-t, és két fiammal és az ő első két
lányával bevitorláztuk az egész Río de
la Platát...
A boncolás azt mutatta ki, hogy
szívinfarktusa volt. Nagyobb volt a szíve az átlagos emberekénél, és kétszer
kihúzták a halál karmai alól. A harmadiknál ez már nem sikerült. Szomorúak vagyunk, hogy nem lehettünk ott!
Emődy Csaba és Anikó,
Budapest
---------Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
Bocsásson meg, hogy megint egy
1956-os üggyel zavarom. A mellékelt
plakáttal - külügyi jelentés szerint teleaggatták Buenos Airest, a magyar
nagykövetség épületét is 1956. november végén. Szeretném kérni, hogy a következő lapszámban közölje a plakátot
és pár sorban próbáljunk meg keresni/
találni belőle,
hátha valahol,
valakinél megmaradt egy példánya.
Az 1956 plakátjairól készülő
könyvhöz
szükség lenne
eredeti
példányra s olyan
szemtanúknak
a visszaemlékezéseire, akik
látták a város utcáin.
Előre is hálásan köszönöm a segítségét,
Tisztelettel üdvözli
Sümegi György
művészettörténész, Magyarország
[Az információkat kérjük a Szerkesztőségbe!]

---------Kedves Zsuzsó!
Késve jutott kezembe az utolsó
AMH, amelynek teljességéhez őszinte szívből gratulálok. Míg hirtelen a
spontán olvasás nagyon élvezetes, természetesnek véve a cikkek sokaságát,
ennek ellenére kevesen értékelik azt az
áldozatos munkásságot, ami mindez
mögött van, hogy egy hézagpótló kapocs legyen úgy itteni létünk, valamint
a Magyarországgal való kapcsolatunkban. Végső fokon mégis minden Neked
és Trixinek köszönhető. Köszönöm!
Schirl Pál

Folyt. az 1. oldalról

Karácsonyfánkat nem tudjuk leszed- Meg sem lehet közelíteni. Később is csak
ni. Senki sem törődik vele. Mikor az a hűlő hamuban turkálhatunk. Gondosan
oroszok davaj,
ládákba
csomagolt
davaj kiáltásaikólomkristály
pohárkal
elfoglalják
készletünk helyén ös�a pincét, majd a
szeolvadt, amorf üvegnémetek
lángtömböket találunk. A
szóróval visszavéletlenül egyben matérnek, minden
radt porcelántányérok
égni kezd. A tűz
rózsái feketére égtek.
martaléka lesz
Olyan igazi, hanguaz egész ház. Ellatos, derűs karácsony,
pusztulnak a búmint a 44-es, bizony
toraink, a növé- A hídnélküli Budapest 1945-ben: ▲
azóta sem volt. A külnyeink. Szegény
Lánchíd sőségek megmaradtak,
kis Mackó ku- Nincs Erzsébet híd... ▼
bár plafonig érő fenyőtyánkat sem látfát többé nem állítotjuk viszont töbtunk. Évről évre próbé. Félelmében
báljuk felidézni a régi
bebújt valahová,
örömet, de nemigen
és megfulladt a
sikerül. Az ünnep egyfüstben. Egy szál
re inkább elanyagiasoruhában kezdjük
dik, üres formasággá
újra 1945 tavasilányul.
szán az életet, s
Talán el kellene menörülhetünk, hogy
ni valami távoli hegyi
ép bőrrel megfaluba, hogy megtalálúsztuk. A házjuk az elveszett áhítatömb hetekig ég.
tot.

Elengedhetetlen e számban kitérni arra az áldásra, amit Nt. Écsi Gyöngyi újbóli jövetele jelentett a kolónia számára. Nehéz visszaadni azt a
hangulatot, amely megteremtődött mindenegyes
Istentiszteleten, ahol Gyöngyi az összegyűltek
lelkét szavaival megérintette. Vallom, hogy nem
volt olyan köztünk, aki üres szívvel távozott volna a prédikációk után. Érezhetően jelen volt a
Szentlélek, és az ihlettel teli elhangzott szöveg sokunkat előrébb vitt a világosság felé vezető úton.

A hit útján a fény felé

Köszönjük a Református Egyház vezetőségének ezt a nagy ajándékot.
Ezt üzeni Gyöngyi:
«Nagy örömmel fogadtam el a református egyház meghívását immár negyedszer. Számomra
gyönyörködés volt beletekinteni az igébe és feltöltekezni vele itt közöttetek.
«Az istentiszteletek témája a boldogság volt,
hiszen mindegyikünk életében ez a legfontosabb.
Manapság sokféleképpen keresi az ember a boldogságot, a világ megoldásai nagyon sokrétűek,
azonban múlandók. Bennünket az foglalkoztatott
5 héten át, hogy mit mondanak a zsoltárok a boldogságról. Röviden összefoglalva itt áll az az öt
ige, amelynek üzenetébe a Lélek által bepillanthattunk:
«1. Zsolt 1,1: „Boldog ember az, aki nem jár
a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek
útjára, és nem ül a csúfolódók székére...”
«2. Zsolt 1,2: „Boldog ember az, aki...az ÚR
törvényében gyönyörködik...”
«3. Zsolt 32,1: „Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett...”
«4. Zsolt 34,9: „…Boldog az
az ember, aki hozzá menekül.”
«5. Zsolt 84, 6: „Boldog az
az ember, akinek te vagy ereje,
aki a te utaidra gondol.”»
Nagyon ajánljuk a fenti zsoltárrészletek újbóli
elolvasását.
Legyen mindannyiunk élete boldog! Ezt kívánja őszintén
a szerkesztő

Orbán Viktor gondolatai (*):

A gyökerek elmetszése

«... Kezdjük azzal az egyszerű törvénnyel, hogy ha egy fát levágnak a
gyökereitől, akkor az egy idő után ki
szokott dőlni. Egy darabig áll, úgy tűnik, mintha nem történt volna semmi
sem, mintha nem lenne semmi baj, de
pontosan lehet tudni, hogy miután a
gyökereit a törzstől elvágták a föld alatt,
csak idő kérdése, hogy mikor dől ki.
«Amikor Európa keresztény gyökereit elmetszik, vagyis a mi civilizációnkat elvágják a gyökereitől, nem
szabad meglepődni, hogy a fa egyszer
csak ki fog dőlni. Ma ebben a helyzetben vagyunk, hiszen az európai egy
keresztény civilizáció, még akkor is,
ha ezt ma így kimondani a nyugateurópai világban provokációnak számít. De ez egy keresztény civilizáció,
a kereszténység kulturális, morális
és - mondjuk úgy - kozmológiai értelmében. Természetesen sokszínű ez
a nyugati civilizáció, de alapvetően
minden hajszálgyökér visszavezethető
az ősforrásig, ami mégiscsak a keresztény civilizációs alapokat jelenti.

«Most ez a helyzet
Európában, vagyis
sokan tagadják, ill.
megtagadják a fentieket. A fa elkezdett száradni, és ha
minden így marad,
kidől. Valamilyen
szél meglöki, és nem lesz, ami megtartsa. Nem véletlen ui., hogy egy fának nagyjából akkora a gyökérzete,
mint a lombozata. Ellenkező esetben
nem lehet más a sorsa, mint a pusztulás, és szerintem ez érvényes a mai
európai civilizációra is. Vagyis ha
nem tudjuk gyorsan újranöveszteni a
gyökereinket, vagy ha ott, ahol nem
volt teljesen sikeres a vágás, és van
még némi kapcsolat a fa törzse és a
gyökere között, sürgősen nem hozzuk helyre a sérüléseket, akkor az
európai civilizációra pusztulás vár.
«A párhuzam a Római Birodalom
bukásával beteljesedhet.»
(*) Egy a haza. Békemenet 2012. Interjú
Bayer Zsolttal (98.o.- részlet). A HKK-ból
kikölcsönözhető.
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Nemzetpolitikai szemléletváltás
a magyar politikában
- választási regisztráció és a külhoni szavazás A Magyarországról jövő látogatások mindig nagy örömet okoznak
közösségünknek, mert tudatosítják,
hogy a Nemzet szerves része vagyunk.
Gaal Gergely magyar országgyűlési képviselő november 1-jén érdekes
és megkapó előadást tartott a Buenos Airesi Hungária klubban a fenti
címmel, amely alkalmat adott bepillantást nyerni a magyarországi politikai és szociális helyzetbe. Az előadó
(KDNP) az ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási ügyekért felelős
parlamenti bizottság tagja, emellett
Solymár h. polgármestere.
Elöljáróban Zombory István elnök üdvözölte a vendégeket, majd
dr. Varga Koritár Pál nagykövet bemutatta az előadót. Szintén jelen volt
Szőnyi Ferenc volt nagykövet, aki az
előadás folyamán készségesen kiegészített egyes felmerülő témákat.
Gaal Gergely mélyen vallásos
szellemben nevelődött. Szakmailag
történelemtanár, és lassan bekapcsolódott a politikába miután lelkesen
figyelte az 1. Fidesz-kormány irányzatát, amely tagadhatatlanul a magyar
Nemzet érdekeit képviselte és kedvezményezte a keresztyén vallásos

és erkölcsi értékeket. Az ezt követő
két szocialista periódusban az ország
eladósodott és erkölcsileg leépítődött. A 2010. választási eredményeket nagyrészt befolyásolta a hírhedt
Gyurcsány-féle „őszödi beszéd”.
Részleteket tudtunk meg az új Alkotmány beiktatásáról, amely kezdő
szavai - Isten áldd meg a magyart
- után t.k. elismeri a kereszténység
nemzetmegtartó szerepét, és lehetővé
teszi a külhoni magyarok számára a
magyar állampolgárság megszerzését, a szavazati joggal együtt. Az előadó nyomatékosan felszólította a
hallgatóságot, hogy éljen is ezzel a
joggal!
Az előadás végén a jelenlévők számos kérdést tettek fel, amelyek egy
részét időhiány miatt már nem lehetett tisztázni. Reméljük, kérésünknek
eleget tesz és megküldi az AMH következő számára néhány, megítélésünk szerint létfontosságú kérdésre a
választ.
Az estet kedélyes társasvacsora zárta, amely alatt folytatódott az élénk
eszmecsere. Köszönjük Gaal Gergely
képviselő úrnak a látogatást!
Egey Gyula

VÁ LTOZÓ V IL ÁG
A világ, amelyben élünk, nem
ugyanaz, amit utódaink örökölni fognak.
Történelmi tény, hogy egy kultúra
csak akkor képes megmaradni több
mint 25 évig, ha a nép születési aránya 2,11 felett van. Ellenkező esetben
hanyatlásra van ítélve. 1,9-es mutató
esetén ez a hanyatlási folyamat már
érzékelhetővé válik. Ha ez az arány
1,3 alá esik, akkor sem marad meg
a kultúra, ha később újra megnövekszik, mert a 80-100 éves átmeneti
korszakra nem rendelkezik egy gazdasági modellel, ami fenntartaná.
Ha 2013-ben csak 1 millió gyermek születik, 2030-ban nem lesz 2
millió felnőtt belőlük. Ha a házaspároknak csak egy gyermeke születik,
ha 4 nagyszülőre csak egy unoka jut,
egész nemzedékek lassan kihalnak.
*
Elsősorban Európa van a kihaló
kultúrák listáján. A születési mutató
mostanában Franciaországban 1,8,
Németországban 1,3, Olaszországban
1,2, Spanyolországban 1,1. Uniós átlagban kb. 1,38-at mérnek a pár évvel
ezelőtti népszámlálások alapján.
Ennek ellenére a lakosság nem
csökken érezhetően: ez a bevándorlás
következménye. Pl. Németországban
elsőnek a törökök, Franciaországban
(a spanyolok után) az észak-afrikaiak jelentek meg tömegesen, de ma
már Ázsia és Afrika minden zugából
özönlenek. Nézzük csak végig az illegális határsértők listáját, akiket a
magyar határőrök nap mint nap elfognak a déli és keleti zöldhatáron. Virágzó üzlet ma az embercsempészet
is (egyéb csempészetek mellett): mert
az áradatnak csak bizonyos (kis) százaléka akad fenn az ellenőrzéseken,
egyébként már megszűnt volna.
A (legális és illegális) bevándorló
tömegek nagy részének közös ismertetőjele, hogy mohamedán vallásúak (ezek azok a vidékek, ahonnan
az emberek ma menekülnek). Ez az
első kulturális ellentét eredete. Angliában az utolsó 30 év alatt a muzulmán lakosság 82 ezerről 2.1 millióra
szaporodott. Hollandiában az újszülöttek 50%-a muzulmán vallású szülők gyermeke. Franciaországban is

legalább 20% a muzulmán lakosság,
a déli városokban még magasabbak
ezek az arányok. Az ibériai félszigeten ez nem gond, mert ott a latin-amerikaiak teszik ki a bevándorlók döntő többségét: ez nagyjából érvényes
Olaszországra is. Csak déli végein
érezhető az afrikai nyomás.
*
A jelenség másik félreérthetetlen
jele a kereszténység hanyatlása. A
római katolikus Egyház már köztudomásúan nem a legnépesebb vallási
közösség a világon, ezért fordulhatott
elő, hogy történelme folyamán első
alkalommal egy argentin jezsuita pápát választottak. A többi keresztény
felekezetek ugyanígy hanyatlanak.
A középkor véres vallásháborúi után
mára oly toleránssá lett keresztény
közösségek most az ugyanolyan véres muzulmán vallásháborúkkal és
terjeszkedési hajlamokkal szembesülnek, és képtelenek kezelni ezt a
helyzetet. Ahogyan egyre népesebbek
lesznek a muzulmán közösségek, lassan levetetik az évszázados keresztény jelvényeket a tantermekből, a
középületekről, már folyik a vita a
burka használatáról az iskolákban és
egyéb nyilvános helyeken, stb. Az
EU alapokmányaiból is folyamatosan
törlik a közös európai kultúra meghatározó tényezőjeként elismert keresztény múlt minden nyomát. Talán
ez is az egyik oka annak, hogy az új
magyar alaptörvény ekkora port vert
fel. Uram bocsá’ még az apostoli királyság lehetőségét is nyitva hagyta!
*
Akiknek nincs utódjuk ma Európában (egyre többen vannak), nem
izgatják magukat mindezért... mert
nem lesznek már itt, mire ez a folyamat véget ér. De a többieknek, akik
ma gyereket nevelnek ott, érdemes
felfigyelni minderre. Talán vitaindítónak lehetne használni ezt a kis elmefuttatást. Attól függetlenül, hogy
milyen lesz az EU jövője, nekünk,
magyaroknak (akik lényegében végig
egyedi kultúrát ápoltunk az európai
nagy kultúrkörök mesgyéjén) azt kell
néznünk, hogy hogyan oldjuk meg
saját gondjainkat ezen a téren.
Kiss Péter
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Miféle Orpheusz – könyvbemutató
November 6-án este irodalmi élményben volt részünk: a Hungária Egyesület MIK-termében Szőnyi
Ferenc író és műfordító,
volt magyar nagykövet az
idei Könyvnapon megjelent
legújabb verseskötetét mutatta be helyi tisztelőinek
és barátainak. Megjelent a
bemutatón Gráf Zsuzsanna
budapesti karnagy és zenepedagógus, aki pár nappal
korábban gyönyörű búcsúkoncerttel adózott Fóthy
István, a Mindszentynum
elhunyt elnöke emlékének,
valamint Nt. Écsi Gyöngyi,
aranyos református vendéglelkészünk is. A versek előadásában Kiss Péter működött közre a szerzővel.
A Miféle Orpheusz eklektikus versgyűjtemény, tartalma bizonyos szinten híven
tükrözi azt a több szempontból is zavaros, „rázós” kor-

szakot, amelyben fogantatott. Benne vannak a változó
korszellem ellentmondásait,
a - még folyamatban lévő rendszerváltásból fakadó társadalmi küzdelmeket fejtegető, valamint a költő imádott nővére, Katinka tragikus halálát leíró és méltató
versei: ezt a 3 tárgykört külön-külön ciklusokban találjuk meg a kötetben.
Egy azték író véleményét
követve, aki szerint „az irodalmi műben úgy kell a szavakat összerendezni, hogy
úgy tűnjék, mintha azok
először találkoznának egymással ott”, Szőnyi Ferenc
versei gyakran meghökkentő mondatokat tartalmaznak. Azt mindenképp meg
kell jegyezni, hogy nyelvünk
- nemcsak az emigrációban,
de az óhazában még inkább annyira „foszlik, szakadoz”,
hogy a költő gazdag és vá-

lasztékos szókincsét már a
mai nemzedékek is nehezen értik, és ha így folytatjuk, utódaink már egyáltalán nem fogják megérteni.
Talán ezért is fontos, hogy
legyenek ilyen igényes
költőink, akik nemcsak a
mondanivalójukkal, hanem
nyelvezetükkel is támogatják a nemzetet. Hasonló
véleményt fogalmazott meg
az egyik kortárs is egy budapesti irodalmi folyóiratban a könyvet bemutató és
méltató cikkében (amelyet
részben szintén ismertetett
az előadó). A közönség is
hálás tapssal jutalmazta ezt
az igyekezetet.
A könyvbemutató után a
megjelentek az ebédlőbe vonultak át, ahol fehér asztal
mellett folytatták a kellemes
eszmecserét a magyarországi vendégekkel.
(kp)

A Haiyan tájfun pusztítása a Fülöp-szigeteken
A Haiyan szupertájfun a Fülöp-szigetek
történelmének eddigi legnagyobb természeti
katasztrófája. Hatalmas pusztítást végzett a
térségben, különösen a Leyte szigetén a vihar
által legsúlyosabban sújtott Tacloban városában. Becslések szerint tízezernél is több áldozata lehetett a viharnak. Az ENSZ 4000-nél
többre teszi a halottak számát.
Ez minden idők egyik legerősebb vihara
volt. Az óránkénti 378 km-es sebességet is
elérő széllökésekkel érkező tájfun teljes településeket tett a földdel egyenlővé.
A Fülöp-szigeteki kormány már néhány
órával a tájfun elvonulta után megkezdte a
szükséges helyreállítást, a segélyek koordinációját, de nem sokat javult a helyzet azóta,
hogy a tájfun végigsöpört a városon.
Magyar részről a civilek gyorsan reagáltak,
adománygyűjtés indult, és csapatokat indítottak a térségbe. A magyarországi református
és baptista egyház is elindított egy-egy csapa-

tot a Fülöp-szigetekre. Nemcsak orvosi szaktudást visz a katasztrófaterületre, de várják az
adományokat: felszerelést, fogyóeszközöket,
kötszert, gyógyszert, infúziót, fájdalomcsillapítót és az ellátáshoz szükséges eszközöket is.
Jelenleg leginkább víztisztító berendezésre,
generátorra és élelmiszerre van szükség az
országban.
A két egyház szeretetszolgálatának humanitárius csapata akadozó áramellátásról, ös�szedőlt épületekről számolt be: „A város repülőtere olyan, mintha egy zombifilm forgatási
helyszíne lenne, a település pedig úgy fest,
mint egy nagy szeméttelep, a kórház környékén sem maradtak épségben épületek. Még
nem állt helyre a kommunikációs infrastruktúra, nincs telefonhálózat, sem üzemanyag.
A teljesen tönkrement infrastruktúra miatt
elképesztően nehéz körülmények közt folyik
a segédkezési munka”.
http://www.jobbadni.hu / HKZS / 013.11.15

Luttor Ferencre emlékezünk

DR. LUTTOR
FERENC

A 60 éve elhunyt templomépítő Luttor Ferencre,
Balatonfüred egykori plébánosára, későbbi apostoli
protonotáriusra, pápai követre, a menekült magyarok
apostolára emlékezünk.

Balatonfüreden
sosem volt üres
a templom, a
hívek közössége
összetartott a
hitben. Manapság, a tárgyiakkal, anyagiakkal
büszkélkedő
világunkban,
amikor az
embert az általa
megszerzett
Luttor Ferenc sok-sok nehézjavak alapján
ség, küzdelem árán megépítminősítjük
tette a templomot Balatonlegtöbbször, küfüreden, amely a hívek
közösségének összetartó
lönösen is nagy
otthona lett
jelentősége van
Krisztus üzenetének: „Mit ér az embernek,
ha az egész világot is megnyeri, lelke azonban kárt szenved?” (Mk. 8,36.). Ezeket az
elveket szolgálta Luttor Ferenc egész élete
munkásságával.
A kiváló felkészültségű teológus 1918.
november 1-jétől szolgált Balatonfüred
plébánosaként, majd 1928 végén a Magyar
Királyság szentszéki nagykövetségére nevezték ki tanácsosnak. Külügyi szolgálatának csúcsán 1944 végétől a vatikáni magyar
misszió vezetője lett. A háború utolsó idő-

Történelmi fölvétel: A Faragó Rezső által 1929-ben
megalapított Délamerikai Magyarság szerkesztőségében (Buenos Aires 1952) b.-j.: Oláh György
író, publicista, dr. Simon László lapkiadó, Kerecsendi Kiss Márton író, dr. Luttor Ferenc protonotárius,
P. Kótai Zoltán, a KÁRPÁT könyvkiadó és folyóirat
alapítója, dr. Fercsey János újságíró

szakában és végén diplomáciai tevékenységének köszönhetően számos antikommunista politikus, művész, egyházi és közéleti
személyiség kerülhette el a szovjetek és magyarországi csatlósaik bosszúját. 1947-től
kezdve Buenos Airesben a II. VH magyar
menekültjeinek lelki gondozását látta el.
Újságot adott ki, magyar színház létrejöttét
támogatta, segélyszervezetet hozott létre a
nehéz helyzetbe került menekültek számára. Modern Assisi Szent Ferencként saját kis
vagyonának szétosztásával is enyhítette az
újvilágba szakadt testvéreinek nyomorát.
1953. április 28-án tért meg Teremtőjéhez.
Plátanoson van eltemetve.
A magyar kolónia túl korán vesztette el
benne egyik legértékesebb élharcosát, leghatásosabb segítőjét. Hálával emlékszünk rá!
Forrás: Magyar Kurír hírek és saját forrásokból
összeállítva. Szerk.
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BRAZÍLIAI

Beszámoló:

HÍRADÓ

A Magyar Diaszpóra Tanács III. ülése

Gratulálunk, Pántlika!

A múlt havi számunkban közöltük Piller Éva és Gida gratuláló
beszámolóját a Pántlika táncegyüttes 45 éves fennállásának
ünnepélyéről, amelyhez helyhiány folytán
nem jelent meg kép. Ezt most pótoljuk!

Mezőföldi üveges
Kalotaszegi 
Zsivaj népzene-együttes
Fotók Piller

Brazil derű...
Cicifix a buszmegállón ►►

Még a legborzalmasabb (közlekedési
káosszal, tüntetésekkel, sztrájkkal sújtott)
São Pauló-i estét is fel tudja dobni egy
ilyen gesztus: valaki feltett egy melltartót
a buszmegálló oszlopára!
(D.E.)

Kovács Attila

Néhány fontos pont
Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes beszédéből:
- Nagyon fontos volt
Magyarországnak a diaszpóra támogatása az új
törvények kapcsán történt világtámadások alatt.
- Már 500.000 honosított
állampolgár tette le esküjét az egész világon. Ha
lejár az útlevél, nem kell
újra állampolgárságért A Diaszpóra Tanács hivatalos képe: középen Orbán Viktor, mellette
folyamodni. A vegyes jobbra helyettese Semjén Zsolt; fölötte balra 4. Szabó Éva (AMISZ
Kunckelné Ildikó (LAMOSZSZ elnök) és Nagy Szebasztian
házasságokban, ha több elnök),
(KCSP ösztöndíjas a HKK-ban).
Köszönet Nagy Sz.
mint 10 éve házasok és
van gyermek, ez is megkaphatja a magyar - Julianus program: mostanáig 400 dokumentum érkezett a világról. Feldolgoztak
útlevelet.
- A magyar állam nem ad információt 200-at, amelyek már fent vannak a Nemzeazokról, akik megkapták a magyar állam- ti Regiszter oldalán. Kérik a hozzájárulást,
polgárságot, nehogy bajuk legyen abból, hogy mind több és több értek és emlék ös�ha a másik ország nem fogadja el a kettős szegyűjtése készülhessen.
- Körösi Csoma program: folytatódik a
állampolgárságot [Argentína esete. Szerk.]
- Választás: nagyon fontos, hogy az új kibővített program, 100 ösztöndíjassal. Az
állampolgárok éljenek az új választójogi elhatározás megszületett, a költségvetést
törvénnyel, és részt vegyenek a jövő évi jóváhagyták, 2014 elején indulna.
- Mikes Kelemen program: Magyarorválasztáson.
- Nemzeti Regiszter: kb. 80.000 olvasó- szágra szállítani a magyar történelmi, szelja van a digitális híreknek. Jelenleg most lemi örökséget (könyveket, képeket).
magyarul és angolul elérhető, a jövőben - Cserkészmozgalom: lesz költségvetés
spanyol verzióra is gondolnak. Kérik a ter- programokra. A megállapodást már aláírták.
jesztésétet, és több hírt és cikket a világon - Lelkészprogram: nincs elég magyar katolikus pap külföldi szolgálat ellátására.
szétszórt magyaroktól.
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Kárpáti György halhatatlan lett
- pólólegenda váltja a pólólegendát -

és 1964-ben Tokióban is csúcsra ért. A
válogatottban kötött életre szóló barátságot Gyarmati Dezsővel, akivel 1960-tól a
Ferencvárosban is együtt játszott.
Kárpáti György - akit a medence
partján mindenki csak Gyurikának
szólít - 1969-ben vonult vissza az aktív játéktól, majd edzőként folytatta.
Gyarmati Dezső kapitányi időszakában a válogatott pályaedzője volt, így
részese lett az 1976-os montreali olimpiai sikernek is. 2004-ben megkapta a
MOB érdemrendet, 2005-ben pedig a
NOB különdíját.
A civil életben jogi egyetemet végzett
Kárpáti a Ferencváros pólószakosztályát is vezette, majd a 2003-tól a Fidesz
sporttagozatának lett a vezetőségi tagja.
Napjainkban is gyakran feltűnik második
otthonában, a budapesti Császár-Komjádi Sportuszodában.
Isten éltesse Kárpáti Györgyöt - immáron a Nemzet Sportolójaként!

Ismét k i selejte z ve

1986 óta immár a 7. világbajnokságot rendezik nélkülünk
Minden idők legsúlyosabb zakóját könyvelhette el a magyar labdarúgó-válogatott: az
október 11-én lejátszott vb-selejtezőn 8-1-re
kaptunk ki Hollandia legjobbjaitól. A történelmi vereséget követően eldőlt, hogy ismét
nélkülünk rendezik meg a világbajnokságot.
Érdekes dolog ez a futball és a magyar
emberek e sportághoz fűződő viszonya.
Mert egy tisztességes honi átlagember alapvetően nagyon büszke és boldog, hogy magyarnak született, és nem cserélne egyetlen
más nemzet fiával sem, a foci terén azért
olykor-olykor bizony elfog bennünket a sárga irigység. Hála az internetnek ui. hozzánk
is eljut a hír például az argentin válogatott
újabb parádés meneteléséről, amelynek következtében Messiék újból csilloghatnak
majd a vb-n. Nekünk meg 1986 óta csak az
arcpirító, megalázó vereségek, és az őket
követő magyarázkodások jutnak, valamint
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LAMOSZSZ gyűlés Budapesten

SPORTROVATA:

Gyarmati Dezső tragikus halálával - amelyről az AMH sportrovata is megemlékezett - megüresedett
egy hely a Nemzet Sportolóinak tagságában is. Az utódlás kérdéséről a közelmúltban döntöttek a magyarság legkiemelkedőbb sportolói.
A Nemzet Sportolói egyhangúan úgy
döntöttek, hogy Kárpáti György kerüljön Gyarmati Dezső helyére. A javaslatot a sportpolitikáért felelős miniszter a
kormány elé terjesztette, amely szintén
elfogadta azt. Így november 7-én a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Kárpáti György hivatalosan is a
Nemzet Sportolója cím birtokosa lett.
A pályafutását úszóként kezdő Kárpáti György 1935. június 23-án született Budapesten. Kiemelkedő tehetségét
jelzi, hogy alig 17 évesen tagja lett az
1952-ben olimpiai aranyérmet szerző vízilabda-válogatottnak. Később még két
alkalommal, 1956-ben Melbourne-ben
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az a sanyarú lelkiállapot, hogy közel 30
éve (!) minden világversenyt kívülállóként
kell szemlélnünk. Nem véletlenül mondta
egyszer egy kiváló sportemberünk, hogy a
magyarok döntő többsége gondolkodás nélkül elcserélné egy-két olimpiai bajnokát egy
világverő labdarúgó-válogatottért. Bizony,
van ebben igazság.
A közelmúlt és a jelen kudarcainál is nagyobb baj, hogy nem látszik a pozitív jövő
képe. Az emberek pedig ismét szembefordultak a válogatottal. Nem is a vereség, hanem
a vereséget előidéző lélektelen játék miatt. A
problémák nagyon mélyen gyökereznek és
erősen kérdéses, hogy lesz-e elég elszántság,
akarat és erő egy átfogó, gyökeres változás
megvalósításához. Ha igen, akkor talán elindul végre felfelé a magyar foci. Ha nem...
Nos, akkor lassan már reménykedni sem lesz
miért...

Hivatalosan összegyűltek a latin-amerikai képviselők:
Kunckelné Ildikó (LAMOSZSZ elnök), Szabó Éva (Argentína), Hegyi Ferenc (Brazília), Zahorán Ákos
(Chile), Szekszárdi Attila (Paraguay),
Jankovics Károly (Uruguay), Gózon
Imre (Venezuela). A gyűlés hitelesítője: Haraszti Attila és Kodak Linda.
 Kunckelné Fényes Ildikót újraválasztották a Régió elnökeként.
 Köszönik a magyar állam segítségét
az intézmények projektjeire, azonban az
elszámolási rendszer bonyolult és érthetetlen. Argentína és Venezuela kiemelte, hogy
nagyon nehéz a segélyek eljuttatása országaik valutarendszere miatt.

 Nagyon elégedett Argentína és Venezuela az ösztöndíjasok munkájával, és
kérik a folytatást ugyanazokkal a személyekkel. Argentína kér még egy ösztöndíjast az EMESÉ-nek, Brazília pedig kettőt.
Uruguay kérdi, hogy neki miért nem jutott
az idén, és kér tanításra egyet.
 Örülnek a Mikes Kelemen programnak. Argentína hangsúlyozza, hogy már
szállításra készen áll 7 köbméternyi doboz
a Hungária Könyvbarátok Köre előterében,
a Hungária Egyesületben.
 Brazília tiltakozott, hogy részéről nem
fogadtak el 2 képviselőt, látván, hogy USA
és Kanadából minden intézményből jött
egy (17 USA-ból és 9 Kanadából).
Szabó Éva (AMISZ elnök)

Bartusz Réka (Felvidék):

„Szomszédaink, a magyarok“

Szlovákia: területileg
majdnem ezer évig a történelmi Magyarország részét képezte. Trianon után,
a rendszerváltásig Csehszlovákiával alkotott egy egységet. 1993 óta önálló állam. Az utolsó népszámlálás szerint 458
ezer állampolgár vallotta magát magyarnak. Tények, adatok, amelyekkel minden
szlováknak és szlovákiai magyarnak tisztában kell lennie. Évezredes együttélésről, viszonyról van szó, amely hol ellentétekbe, hol közös érdekekbe ütközött.
„Mit gondolnak ma a szlovákok a magyarokról?“ „Milyen a szlovák-magyar
viszony?“ Ezekre a fő kérdésekre kereste
a választ Galán Angéla új, 3 részes dokumentumfilm sorozatával.
*
Nehéz, komoly kérdések. Szinte lehetetlen egyöntetű választ adni. Minden
embernek megvan a saját, szubjektív
véleménye. Sőt még a politikusok, történészek is máshogyan értelmezik a kérdést, és másképpen fogalmazzák meg a
választ (a legszebb, amikor a kérdést sem
értik). A feleletet nagyban befolyásolják
a pozitív, ill. negatív élmények, tapasztalatok. Találkoztam már olyan emberrel, aki szerint a magyaroknak itt nincs
helye. Hangosan a buszban ordibálta felénk, hogy Maďari za Dunaj! („Magya-

rok a Duna mögé!“). Csak szánakozom,
szomorú vagyok. Mindig a tudatlanok,
tanulatlanok a legharsányabbak. Ezen
viszont nem lehet csodálkozni, hiszen a
történelmet minden ország saját elképzelései szerint oktatja, a politikai szélkakas
mindig irányt mutat a csordaszellemnek.
Viszont volt szerencsém számtalan
olyan emberrel is összefutni, aki örült már
annak is, hogy magyar lánnyal beszélgethet. Ilyenkor erősödik hitem, ilyenkor
győződöm meg újra és újra: a két nemzet viszonyában vannak pozitívumok is.
Ennek ellenére sokszor felmerülnek
súlyos kérdések. Sőt, újabbak és újabbak
születnek: miért a sok gyűlölködés, honnan ered, ki táplálja? Kinek fáj magyarságunk, miért van, hogy gátolni próbálják megélhetésünket magyarként? Kinek
ártottunk, mi a „bűnünk“? Eljön az idő,
hogy bátran kijelenthetjük: megbékéltünk egymással?
Mindenki más-más szemszögből látja a
dolgokat. Nagyon szeretném megérni az
időt, amikor mindenki megérti és elfogadja a másik fél nézőpontját, véleményét.
Megértés, tolerancia. Csak ez vezethet az utópisztikusnak tűnő béke felé.
Megértjük, mit jelent a tolerancia? Elfogadjuk, ha valakinek más a véleménye?
A múlton túl kell lépni. Vajon képesek
vagyunk rá?
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Így élünk, éldegélünk . . .
Október hónap fénypontját magyarok között
szerte a világon az 1956-os
forradalomra való emlékezés jelenti. Így lesz ez még nagyon sokáig,
amíg valami új, nemzetet formáló - remélhetőleg szerencsésebb kimenetelű - esemény el nem homályosítja. Lehetne ábrándozni, hogy milyen események jöhetnének
szóba...
De hagyjuk az ábrándokat, s maradjunk inkább napjaink eseményeinél, október 23-nál, ami - túlzás nélkül mondható
- a rendszerváltás óta az eltelt idők legimpozánsabb ünneplése volt. Talán Kossuth
Lajos újratemetése, vagy Rákóczi fejedelem hamvainak hazahozatala mozgatta
meg ennyire a magyar szíveket, lábakat.
Kár, hogy ezt a nagyszerű, egymillió fős
megmozdulást a magyar és az európai média nem tudta, vagy inkább nem akarta
kellő súllyal gondozni.
*
E fölött azonban nem érdemes búslakodni, mert az október 23-i ünnepi békemenet, a nagy hallgatás ellenére, nem múlt
el nyomtalanul. Más szelek fújdogálnak ui.
Brüsszel felől október 23-a óta. Változott a
magyarokat ért bírálatok hangja. S változott a Magyarország elleni támadások ereje. Már olyan véleményeket is lehet hallani,
hogy a magyarok jó úton járnak, merthogy
az Unió által javasolt megszorítások nem
érték el a kívánt eredményt. A görögöknek
kikevert pirulák egyáltalán nem hatnak. A
beharangozott általános európai fellendülés továbbra is késik. Egyedül nálunk mutatkoznak pozitív jelek. S bizony ez ott van
Európa levegőjében.
Ilyen vegyes érzelmekkel a hátunk mögött, tisztes szegénységben zajlott az október 23-i megemlékezés. Lehetne hosszan
sorolni díszleteket, az elhangzott beszédeket, a méltóságteljes, fegyelmezett felvonulást, ami Budától a Hősök teréig egy
folyammá dagadt. Amit erről érdemes kihangsúlyozni az két szóban az összetartozás igényében fogalmazható meg. Ugyanolyan érzelem, akarat, hit hívta utcára az
emberek százezreit, mint ahogy 1956-ban,
amikor egyet akart a nemzet. Ez az egyet
akarás jelent meg újra a pesti utcákon.
*
Volt persze másfajta ünneplés is, amit
zárójelbe kellene tenni, mert a szocialisták
különféle pártképződményei által szervezett Duna-parti nagygyűlése mindennek
nevezhető, csak ünnepi megemlékezésnek
nem. Négy-öt, vagy talán még több kompánia hívta össze híveit az összefogás nevében, ami teljes széthúzássá fajult.
Egy szó nem sok, annyi nem esett az
56-os hősökről, a szabadságharcról. Egyedül és kizárólag arról szóltak a szónoklatok, hogy miként kellene a kormányt
- úgymond - elkergetni, s megragadni a
hatalmat. Hogyan kellene ehhez összefogni... Míg végül az egybegyűltek közbekiabálások, kisebb-nagyobb dulakodások
után nagy mérgesen hazamentek.
Külön ünnepelt a Jobbik is. Ünnepi
megemlékezésükről azonban, jó szokás
szerint, alig számoltak be a hírközlők.
Ahogy annak utána lehetett járni, rendezvényükön a régi és az új kemény mag
volt jelen. Azokból, akiknek leverték a
körmeiket, akik ma is kegyelemnyugdíjon
tengődnek, és akik ma is nehezen találnak
munkát…
*
Nosza, ezek az események megmozgatták a politikai elemzők fantáziáját, akik
egyedül és kizárólag az szoc-lib nagygyűlésről készítettek elemzéseket, beszámolókat. Olyan formán, hogy miként kell
azt értelmezni, amit Gyurcsány mondott.
Miért zavarták meg Mesterházy felszólalását. Mit gondolhatott Bajnai Gordon
- és így tovább. Arról, hogy mi zajlott le a
Hősök terén, a kormánypártiak rendezvényén, mit mondott a miniszterelnök, vagy

a Jobbik nagygyűlésén miről beszéltek,
egy árva elemzést nem lehetett találni.
Mondhatnánk ezek után: ez is egy módja
a közönség tájékoztatásának.
Rövidre fogva: így múlt el a nemzeti
ünnep. Sok elmélkedésre azonban nem
maradt idő, mert jött a bajai videó. Így híresült el immár másodjára ez a hangulatos
Duna-parti város. Ez alkalommal azonban
már képanyag is, egy videofelvétel is akadt
a Fidesz választási „csalásának” bizonyítására. Így indult a nagy szenzáció. Ezen
a bizonyos videofelvételen 3-4 ember beszélget arról, hogyan kell pénzért, tűzifáért szavazni a bajai választásokon. Ez
a felvétel, eredeti forgatókönyv szerint,
titokban készült volna. Gyakorlott szemű
Tv-néző azonban rögtön érzi a turpisságot.
Nem kell ahhoz szorgalmas tanulónak lenni az általános iskolában, hogy egy nebuló
észre ne venné: megrendezett jelenetet lát.
Nem is tartott sokáig a nagy szenzáció; 3
nap múlva kiderült a szélhámosság. Elöljáróban: a beszélgető személyekről kiderült, hogy nem érdekeltek a választáson,
mivel nem Baján laknak. Kézenfekvő:
miért ígérnek pénzt annak, aki nem vehet
részt egy választáson? A folytatásokban
megtudhattuk, hogy a szereplők, enyhén
szólva is, rovott múltú egyének. Származásukat tekintve a cigány etnikumhoz tartoznak. Innen kezdve már az a kérdés is
felvetődött, hogy a film megrendelői nem
véletlenül választottak ilyen szereplőket...
S sorjáztak a kérdések: mit akartak ezzel
elérni, azon kívül, hogy a kormánypártot
rossz színben tüntessék fel? Kinek állt érdekében egy ilyen gyorsan tetten érhető
svindlinek a bedobása? Többen is tudni
vélték, hogy a háttérből az MSZP-ből kirekesztett Gyurcsány keveri a kártyákat…
*
Ezek a találgatások, elemzések napokon, heteken át folytak. Mire a szocialisták azzal álltak elő, hogy egy oktató filmet
készítettek a cigányok számára, hogy ily
módon is demonstrálják számukra, mire
kell vigyázni… Igen ám, csakhogy kezdetben, három napon át arról volt szó, hogy
leleplező videó birtokába jutottak! Itt jön
az, hogy aki hazudozik, annak legyen
már jó a memóriája, mert jön a sánta kutya effektus. Végül a nagy videóbotrány
visszájára fordult, és le kellett mondania a
hírt nyilvánosságra hozó Heti Világgazdaság főszerkesztőjének, majd a szocialisták
szóvivőjének. Gyurcsányék is elkergették
egy hívüket, akiről kiderült, hogy ott strapálta magát a stábnál... Itt állt meg a dominó. Úgy tűnik, nem borul tovább. Felelős
persze nincs. Senki nem tud ennél többet.
Annyi azonban bizonyos, hogy a baloldalon újra kell gombolni a mellényt, s ehhez
egy kis időre van szükség. Szélsebesen
visszahoztak az MSZP-be néhány kipróbált öreg rókát, akik láttak már éjjeliőrt
nappal, s nem ijednek meg saját árnyékuktól. Kovács László volt külügyminiszter
és Lendvai Ildikó, a korábban mellőzött
szocialista igazmondó is visszatért, tanácsadói minőségben, noha annak idején
Mesterházyék könnyedén megszabadultak tőlük, mondván: elég volt a múltból. Új
pártot, jobban mondva: új gondolatokkal
felvértezett pártot akarnak. Hűen a kommunisták himnuszához A múltat végképp
eltöröljük… Hát erre egyelőre a jelekből
ítélve még várni kell.
*
A honi közbeszéd ilyen események fényében kavargott. Másik nagy beszédtémát - megkerülhetetlen hírként - az USA
lehallgatási botránya hozta. Mint az kiderült, s gondolom eljutott Argentínáig is,
nálunk, s szerte Európában, az USA kémtevékenysége forgott heteken át. A Snowden-féle szennyes teregetés most érte el
tetőpontját. Különösen az a hír okozott
nagy megütközést, hogy az USA hírszerzése még a legjobb szövetségesnek tartott
vezetők telefonjait is lehallgatja. Ebből az
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... (levélrészlet Magyarországról)
apropóból - bármilyen hálátlan dolog is nekünk is tudakozódni kellett a nagy testvérnél, finoman persze: nem hallgattak-e
le véletlenül bennünket is?
No, gondolni való, hogy harag nincs.
Miért is lenne? Megjelentek már a hírmagyarázók, megkezdődött a szerecsenmosdatás. Olyan formán: „hogy ez szinte
természetes”. A hírszerzésnek ez a dolga,
hogy híreket szerezzen, stb.
Más kérdés az, hogy mit gondolnak a
„baráti országok” vezetői, akiknek hálószobatitkait is kifürkészi a Nagy Testvér?
Lehet-e ezek után úgy egymás szemébe
nézni, mintha semmi se történt volna?
Mindenesetre az megállapítható, hogy az
Egyesült Államok adminisztrációjának sikerült ismét a lehető legmélyebbre lavíroznia magát. Útnak is indították John Kerry
külügyminisztert egy amolyan puhatolódzó Canossa-járásra, hogy az USA megtépázott tekintélyén emeljen valamit. Születtek is „baráti” tudósítások a látogatásokról,
de egy jó fotóriporter elkapott pillanatképe
mindent elárul John Kerry kényszeredett,
amolyan utánam a vízözön-mosolyáról,
amivel körútját befejezte.
*
Kellő előkészületek után vette kezdetét a székelyek nagy menetelése, amivel
azt kívánják elérni, hogy a lassan 100 éve
megígért autonómiát végre-valahára megkapják. Mennyi víz lefolyt már az óta a
Kárpátok hegyeiről? S hányan fáradtak
bele a kilátástalan küzdelembe? Hányan
vettek vándorbotot a kezükbe? Hány vezető volt már azóta, mire végre lett annyi
bölcsesség az erdélyi magyar pártok vezetőiben, hogy hangosan kimondják az autonómia igényét?
S mi kellett ehhez? Némi malíciával
szólva: az, hogy a románok ne kössenek
koalíciót a magyar pártok vezetőivel…
Mindaddig, amíg jutott is, maradt is a
román terítékek mellett, addig valahogy
nem volt olyan fontos az autonómia ügye.
S amint kimaradtak a magyar vezetők az
osztozkodásból, rögtön felébredt az öntudat. De félre a kritikával: örüljünk annak,
hogy a magyarság megmaradása végett,
végre-valahára összeállt egy akarat. S ez
az akarat olyan jól sikerült, hogy szerte a
világon megmozdult a magyarság.
*
E közben a mi miniszterelnökünk se
tétlenkedett. Ellátogatott Indiába, hogy
felmelegítse a kihűlőben lévő magyar-indiai kapcsolatokat. Figyelemmel arra, hogy
India a keleti térség egyik vezető állama,
amelyről többnyire a hatalmas életszínvonalbeli ellentétek élnek a köztudatban.
Jóllehet az indiai gazdaság komoly felvevőpiac lehet, ahol a magyar cégeknek leeső
morzsák is jó bevételt jelenthetnek.
Itt érdemes azon a jelenségen eltűnődni, hogy a kelet-európai államokban mindinkább a keleti piacok felé kacsingatnak.
Új jelenség ez a nagy átalakulás óta. S
természetesen annál nagyobb a kiábrándulás a nyugati partnerektől, akik - mint az
kiderül lassan - a rendszerváltás hajnalán
elsősorban jó zsákmányt láttak bennünk,
a volt keleti blokkban élőkben. S gátlások
nélkül kihasználtak minden pénzszerzési
lehetőséget az ábrándokat kergető keleteurópai országokban, így nálunk is.
Nagyon valószínű, hogy az elkövetkezendő időkben ez a felismerés némi zavart
fog majd okozni nyugati barátainknál. Az
ellenlépések persze nem fognak elmaradni. Ezt mi, magyarok már érzékeljük a lejárató kampányok során. Ha minden igaz, a
közelgő lengyel választásokon a Kaczyński-féle erősen nemzeti érzelmű párt lesz a
nyerő. Ami azt jelenti, hogy lesz még egy
fekete bárány az akolban, aki ellenáll majd
a multinacionális cégek akaratának. Sőt,
meg szabad kockáztatni, hogy lesz ennek
folytatása. Romániában is kezd elegük
lenni az IMF-ből. Akadnak majd még izgalmas napok Kelet-Európában, ahol a bé-

rek és a nyugdíjak alig felét, vagy inkább
harmadát jelentik a nyugati országok lakosaiéhoz képest. Megjósolható: ez a nagy
társadalmi különbség előbb-utóbb palotaforradalomhoz vezet. Jó példát lehetne meríteni a devizaalapú kölcsönök nyomán keletkezett válságból, amire a mai napig nem
sikerült megnyugtató megoldást találni. A
bankok ellenállása már-már hadiállapottá
alakult. Oly mértékben felemelték a pénzforgalom utáni díjakat, hogy a kormánynak rendeletben kellett megszabni azt,
hogy 150.000 forintig egyszeri pénzfelvételnél nem számolhatnak fel költséget.
Erre azért volt szükség, mivel sokan már
borítékban kérték a fizetésüket a banki átutalás helyett, oly mértékben megcsapolták az átutalt kereseteket. A bankok és a
kormány közötti kötélhúzás tehát még tart.
*
Ám de közben vessünk egy pillantást
honi állapotaink más vetületére. Mi foglalkoztatta a magyar újságolvasót a legutóbbi számunk óta? Mi más is lehetne,
mint a közállapotok, a közbiztonság alakulása, ami olyan már, mint a réten elveszített karikagyűrű: lemondunk róla. A
jelekből ítélve a kormányzat belenyugodott a kialakult viszonyokba. Volt ugyan
szó „harmadik csapásról”, aminek az lett
volna az értelme, hogy a visszaeső bűnöző
3. bűncselekmény elkövetése után a maximumot kapja: évtizedekre a rácsok mögött
marad. Nem lenne mérlegelési lehetősége
a bíróknak. Állítólag ez a módszer bevált
New Yorkban. Ott egyharmadra csökkent
a bűnesetek száma, miután bevezették ezt
a törvényt.
Ámde régi igazság, hogy az a sapka,
ami jó Istvánnak, az nem biztos, hogy
jó Zoltánnak. Így vagyunk mi a „3. csapással”. Szép lassan elfelejtődött. A bírák
jelentős része elbizonytalanodott. A bírókat nyíltan megfenyegetik. S ilyenkor
érintettségre hivatkozva („harag áll fenn”)
visszaadják az ügyet. A bűnözőknek - köszönhetően a liberális médiának - akkora arcuk van már, mint valami sztárnak.
Lassan reszketni kell az ügyészeknek is.
Ilyen ügy a korábban már említett Ároktői
banda esete, amely 12 idős emberre tört rá
éjszakánként, kettőt közülük szó szerint
halálra vertek. Négy éve vannak vizsgálati fogságban, s a bíróság képtelen dönteni! Odáig fajultak a dolgok, hogy lejárt az
ideiglenes fogvatartásra szabott idő, s házi
őrizetbe kellett őket helyezni, ahonnan
megszöktek.
Most azonban újabb bandatagoknak
járt le az „ideje”. A parlamentnek pedig új
törvényt kellett hozni, hogy a skandalum,
szégyenszemre, ne ismétlődjön meg. Az
új törvény értelmében: aki gyilkossággal
gyanúsítható, az korlátlan ideig vizsgálati
fogságban tartható… Azt hiszem, aligha
kell ehhez az impotenciához bármiféle
kommentár.
*
Idézhetnénk klasszikus szállóigéket,
hogy ez az eset csak a jéghegy csúcsa. Se
vége, se hossza a különféle bűnügyi históriáknak, amelyeket a liberális média, igényei szerint fest rózsaszínűre vagy feketére. S a legnagyobb gond ott mutatkozik,
hogy a jobboldali média kerüli a témát,
mint házőrző eb a forró kosztot. A lakosság pedig erkölcsi támaszokat, biztonságot
keres. Kellene legalább egy biztos hang,
amely megszólal, ha eljön az ideje. Egy
időben Bayer Zsolt, a Magyar Hírlap vezető publicistája nekivágott a rengetegnek,
magára vonva ezzel a házőrző ebek vicsorgását. Állta is a sarat, amíg bírta szusszal,
de jó szokás szerint: magára maradt.
A közállapotok ilyetén romlása viszont súlyos ballaszt ma a magyar társadalomban. Választásokhoz közeledve, a jó
fejlemények, elért jó eredmények ellenére
komoly aggodalomra ad okot. A betelt pohárnak ui. elég egy csepp - és kicsordul.
Barkuti Jenő

6. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP
Hadd legyek az nektek,
ami voltam régen
s nem, ki ma vagyok -.
hogy bennetek még éljen,
aki nincs már sehol...
Babits Mihály

(Pécsi érettségi találkozón)

Az AMH Mit hallott? rovatát mindig
halottainkkal kezdjük, mert őket illeti
meg legnagyobb tiszteletünk. Az idei
halottak napján, Fóthy István emlékmiséjén Honfi Jancsi fölolvasta azok
jegyzékét, akik az év folyamán hagyták
el magyar kolóniánkat. Megosztom az
Olvasókkal ezt a döbbenetes névsort sajnos a teljesség igénye nélkül...
Arany László, Fóthy István, Gil Díaz
de Vivar Sebastián, Gröber Bernát Kicsi, Hann Harryné Hédi, Haynal Miklós,
Kalpakian Ervin, Paál Lászlóné Szeibert Magdi, Pataky László, Rakolczay
Judith, Simon Lászlóné Kuthy Lívia,
Solymossy Imre, Süllős Lajos, Süllős
Lenke, Szabóné Kati, Szénási Pál.
És e szomorú jegyzék után most jött
be az újabb gyászos hír, hogy Gosztonyi Gyula, a közkedveltségnek örvendő

Elhalálozások

- Megrendítő értesítést kaptunk
Nagy Bálint, a magyar nagykövetség volt
1. tanácsosától, Budapestről: fia Jankó életének 28. évében június 18-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Jankót élénk gyerekként ismertük meg a kolóniában, amelynek
egyes mozzanataiban részt vett. Fogadja a
gyászoló család szeretettel küldött együttérző gondolatainkat! (cím kondoleálásra a
szerkesztőségben).
- Pók Leyla, a közszeretetnek örvendő
néhai dr. Pók Zoltán fogorvos legidősebb
lánya innen „vándorolt tovább” férjével, az
alig 1 éve elhalt (l. AMH 2013. március)
Pintér Aladár Öcsi csendőrhadnaggyal a
festői fekvésű kanadai Victoriába. Számos
ittmaradt baráttal tartották tovább a kapcsolatot, akik gyászolják elhunytát. Nyugodjék békében!

Betegeink

- Dombay Jenci barátunk újból kórházba
került a nála már krónikusan föllépő szívelégtelenség miatt. Az egyik behelyezett
sztent mondta föl a szolgálatot, és e sorok
írásakor azon voltak az orvosok, hogy ezt
újabb sztenttel helyettesítik. Hamaros javulást kívánunk neki!
- Emődy Csabát szeptember végén a
mentők vitték be a budapesti Szent Imre
kórházba súlyos vérmérgezéssel, amely a
májban és a vesében keletkezett. 10 napos
intenzívkezelés után sikerült leállítani a
mérgezést, és további egyhetes kórháztartózkodás után, amely során 10 kg vesztett
súlyából, hazaérkezését fogadta az örömteljes hír 2. unokája megszületéséről (l.
alább). Tehát ezúttal az örömöt megelőzte
az üröm, amelyen szerencsésen túl van!

Esküvő

- Íme, a várva-várt hír: egybekeltek! Dömötör Gábor felségül vette Hársi Saroltát. Egyelőre csak polgári esküvőt tartottak
São Paulóban, kis családi körben ünnepelve ebéddel. Ez
után folytatták
életük megszokott rutinját,
Gábor visszatért
USA-ba, Sári
pedig szokott
munkájára. Későbbre halasztották az egyházi esküvőt és
családi ebédet
USA-ban. Gratulálunk az ifjú párnak!

Születés(ek)

- Újabb unoka az Emődy klánban: Csabáék 2. fiánál, Andráséknál október 6-án
Budapesten Kata megszülte Leventét, a 2.
unokát! Gratulálunk a boldog szülőknek és
nagyszülőknek!

Garzó, a gyerekkori
pajtás, jóbarát nem tudott megküzdeni egy
fulmináns májrákkal,
amely másfél hónap
alatt végzett vele. 76.
évében hagyott itt.
Búcsúmiséje a Mindszentynumban november 13-án volt, koGarzó
porsója jelenlétében, így marad meg!
a zsúfolásig megtelt
kápolnában. Néhány Coral Hungaria kórustársa az általa oly nagyon kedvelt Esti
Dallal mondott szerényen búcsút.
*
Az összes eltávozott hiányzik, de különösen fájlaljuk a túl korán elmenteket.
Kolóniánk sorai erősen gyérülnek.
Ezt megérzi minden magyar intézmény.
Gondoljunk csak Egyházainkra, Egyesületeinkre, az ifjúság terén a cserkészetre.
Magyar-magyar házasság csak a legritkább esetben adódik már évtizedek óta.
A kényszerű átállás a spanyol nyelvre
leginkább ott lehetetleníti el a munkát,
ahol az a magyar nyelvre alapozza létjo-
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gosultságát. Ez vonatkozik elsősorban a
magyar nyelvű AMH-ra, de ugyanígy a
HKK könyvtárra. Hol vannak azok a rátermett fiatal erők, akik hajlandók és képesek lennének átvenni a stafétabotot?
Nem veszik át, mert nem érdekli őket
eme szolgálatok érdembeli továbbvitele, de nem is tanultak bele. Talán nem
látnak benne jövőt, hisz ezeken a területeken nem adódik „kliens”. - Ahogy
állnak a dolgok, igazuk is van.
Másrészt talán - ki tudja? - a kolóniának a fennmaradása érdekében megadatik, hogy sikerül magából kitermelnie
kellő időben a megfelelő, szükséges
utánpótlást.
Mindazonáltal kolóniánkban egyfajta pezsgő „eseményzúdulat” volt észlelhető az utolsó hetekben. Az AMH
jelen száma tehát annyiban rendhagyó, hogy legnagyobb részét a recenzióknak szenteli: hadd lássa a külvilág
- igen, de elsősorban hadd győződjünk
meg mi magunk is arról -, hogy még
élünk és vagyunk!
Jó olvasást és boldog Ünnepeket kíván
a szerkesztő

Mit hallott az AMH ?
- Október 27-én a Buenos Aires-i Palermóban megszületett Tóth András és Vanina
Tamayo első fia, Ágoston. A kis újszülött
és mamája kitűnő egészségnek örvendenek, ahogy a képen is látható, és papa
András már
nem izgul
tovább!
Emma,
Rosita,
Endre és
Miguel
a
boldog
Tóth Ágoston, szülei András
nagyszülők.
és Vanina Tamayo között,
gondtalanul
Gratulálunk!

Utazók

- Kedves „udvari fényképészünk”, Jakab Nándi és felesége Török Zsófi újból
hozzájuk méltó nagy útra adták fejüket:
Rómán át utaztak Genovába, ahol hajóra
szálltak november 5-én, irány: Marseille,
Barcelona, Lisszabon, végül a mesés Madeira sziget meglátogatása. Öt nap múlva,
átszegve az Óceánt partra szálltak Recifében, majd Maceió, Salvador de Bahia és
a csodás Rio de Janeiro. Végre 24-én tértek
vissza a buenosi kikötőbe, hogy - immár
itthon - ki tudják pihenni az utazási fáradalmakat! Sajnáljuk szegényeket, ugye?
- Váratlan kedves látogató toppant be a
HKK könyvtárba: Córdobából jött látogatóba Besenyi Buba, akinek immár 2. lánya,
Paula megy Magyarországra a Balassi ösztöndíj jóvoltából, hogy beletanuljon a magyarba. Legkisebb lánya, Kati az idén volt
az egyik elsőbálos a Cserkészbálon, és
mindketten nagyon élvezték a jólsikerült
bált! Gratulálunk, és különösen örülünk annak, hogy Buba jó tanári állásában meg van
elégedve és oly jól megtalálta útját Bariloche után a melegebb éghajlatú Córdobában!

Események

- A Redl Iza által „kieszelt” 56-os, spanyol nyelven megtartott beszámoló-kerekasztal igen jól sikerült (l. AMH november),
minek alapján a 2 fő tanú, Kiss Péter (történelmi-politikai háttér) és Blahó Ervin
Bamba (napról-napra eseménynaptár) ös�szeállítottak egy igen alapos szöveget az
1956 novemberében átélt drámai napokról,
személyes kommentárjaikkal kiegészítve.
A dokumentum jellegű írás végső szerkesztését Péter végezte el. Elektronikus
formában kikérhető szerkesztőségünkből.
Ajánljuk a spanyol nyelvű érdeklődőknek!
*

Üdvözleteket kaptunk:

- Gál Kati, a magyar nagykövetség volt
kedves „faktótuma” küldi a képet, sok üdvözlettel! A kapcsolat nem szakadt meg!...
- Kirkósa Orsolya operaénekesnő, aki itt
is járt köztünk és a Coral Hungariával igen
sikeresen lépett föl a Teatro Colón színpad-

Találkozás
Budapesten,
Szent István
napján,
b.-j.:
Madridból
Gál-Aguilar
Attila és
Réka között
Kerekes Miki
Buenosból!

ján, szintén kedves
karácsonyi üdvözleteket küld Európából. Közben
kisfia is megnőtt!
Köszönjük, és gratulálunk!

fontos kitüntetést kapott a kínai Tudományos
Akadémiától:
The Einstein Professorship. Bárki utánanézhet a Google-ban,
milyen nagy szó ez
a fizika terén! Meszi
Dr. Mészáros
magas energiájú asztPéter PhD
rofizikával foglalkozik, kozmológiai szakértő, és tudományát
igen nagymértékben kifejlesztette, világhírre tett szert az általa külön bevezetett
modellel, amely az ő nevét viseli mint The
"Mészáros Effect". Szívből gratulálunk tudós barátunknak!
http://science.psu.edu/news-and-events/featured-news/einstein-professorship-awarded-topeter-meszaros-by-the-chinese-academy

- November 23-án fogadta audiencián
Ferenc pápa az európai olimpiai bizottságok küldöttjeit, köztük Borkai Zsoltot, a
MOB elnökét és Szabó Bence főtitkárt,
akik nemrég jártak nálunk és vacsoráztak
velünk a Hungáriában (l. AMH okt. és nov.)

Kirkósa Orsi büszkén mutatja az
időközben megnőtt
kisfiát!

Lapzárta után: Cserkészbál, tőmondatokban: Hungáriában, november 16-án. Jól
sikerült, telt ház, hangulatvilágítás, elegánsan, jókedvűen szórakoztak, fiatalokat beleértve! És volt elsőbálos is! Jelentős anyagi
siker elmaradt, erkölcsi siker megmaradt!
Beszámoló a következő számunkban.

VIP-asztal, b.-j.: Zombory István Dudi házelnök,
Varga Koritár Pálné Betti és férja Pál nagykövet,
Zilahi-Sebess Zsuzsi
Fotó Bonczos
b.-j.:
Gorondi
István,
felesége
Haynal
Edith,
Zaháné
Lomniczy
Alexandra
Fotó Bonczos

EZ-AZ

Isten veled, Leyla!
Fogyunk. Lassan de biztosan. Pintér
Aladárné, született Pók Leyla is elment november 10-én. Szinte mintha
tegnap búcsúzott volna el az urától,
Öcsitől, pedig közben eltelt majdnem
egy év. Egy év, a nyolcvanadik, Leyla
munkával teli életében, amit szerencsés
természete jó humorral fűszerezett.
Budapesten született, majd menekülések sorozata közben - Ausztria, Svájc,
Argentína, Kanada - nevelte fel két húgát és egy öccsét, kormányozta saját
életét, briliáns, jó munkabíró de nem
üzletre termett férjét is beleértve. Okosan, vidáman, sohasem panaszkodva.
A kanadai Victoriában aktívan részt
vett a magyar életben. Mindig adott.
Jósága és jótékonysága nem ismert
határt. Öt nyelvet beszélt igen magas
szinten. Széleskörű, egyben mély műveltsége, kedves modora felejthetetlenné tette a vele való együttlétet.
Hiányzol, Leyla! A viszontlátásig...
Lévay Győző és Családja

Nagy örömmel és bizonyos büszkeséggel jelentjük, hogy Mészáros Péter Meszi
személyes fiatalkori barátunk, aki itteni
egyetemi végzettsége (UBA) után 1967ben már fizikusként ment USA-ba továbbtanulni, majd a kaliforniai Berkeley Egyetemen doktorátust szerzett asztronómiában
1972-ben, most jelentős szakeredményeiért

(Köszönet Tóth G.) http://www.magyarhirlap.
hu/ferenc-papa-fogadta-borkai-zsoltot-es-szabo-bencet#sthash.e5UVBcqG.dpuf

- Német nyelvű laptársunk, a szombatonként megjelenő Argentinisches Tageblatt
november 11-i számában igen szép közlésben hozta tudomásra a Plaza Hungríán lezajlott 56-os emlékünnepély hírét. Köszönet Rudolf Hepe baráti kollégának!
- A Közigazgatási és Igazságügyi minisztérium Kőrösi Csoma Programja révén a
HKK kisegítésére kiküldött ösztöndíjast,
Nagy Szebasztiant nagy megtiszteltetés
érte, és rajta keresztül minket is: a Budapesten székelő, a Magyar Tudományos
Akadémia Kisebbségkutató Intézetébe
meghívták október 29-én előadást tartani
„Az argentínai magyar könyvtári-levéltári
örökség”-ről. Gratulálunk, és vele együtt
örülünk!
- Zengúz Schirl Pali versfaragó barátunk
„nem bír magával” - a Reformáció Istentisztelet alatt is nyitva tartotta agyát a múzsa piszkálódásának - íme:
Kedves Gyöngyi!
Ez a pár sor jóvátétel,
Bár ma nincsen imavétel.
Látod, a hívek hogy összejöttek!
A magyarságért összeszőtték
A magyar szóért epedőket.
Távolról-közelről Gyöngyi főzi őket
No meg a Jóisten, mint még meglévőket.
Általad ez lehetséges
Ittlétedért, biz nem kétes,
Itthon, otthon, köszönet jár!
Így ittlétünk örökké vár...
Gyöngyi elmegy, beh’ nagy kár!
Lényed Istentől napsugár.
Távol, közel, mind relatív,
Hogyha imával épül a szív.
Még egy hét, az idő hogy zúz!
Szeretettel köszönt Zengúz
2013. november 3.
(összeállította HKZS)
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Mi történt?

Október 26-án
képviselőket választottunk. Erre
készültünk lázasan
immár 2 hónapja.
Leváltottuk vagy megerősítettük a
Kirchner kormány képviselőházának a felét, 127 tagját. Argentínában egy demokratikusan választott kormány hatalma 4 évre szól,
de az alkotmány elrendeli, hogy 2
év lejártával a parlament fele fel
legyen újítva. Hol itt a gond? Miért
az izgalom?
A Kirchner-kormány immár 3 x
4 évet nemcsak kormányoz, hanem
uralkodik. Ez előfordulhat olyan
országokban, ahol a kormánypárt képviselői több mint 8 évig
többségben vannak a parlamentben. A következő választás (2015ben), a harmadik 4 évet jelentené

Társadalmi hírek, események.

özv. Cristina Fernández de
Kirchner elnöklésének, de ehhez
az eshetőséghez az alkotmány erre
vonatkozó törvénycikkét módosítani kellene. Azonban a választások eredménye világosan kimutatta, hogy szó sem lehet a Kirchner
kormány újra választásáról. Az
ellenzék nagy része az utolsó hónapokban összeállt, és 80 ellenzéki
képviselő bekerült az országházba, noha ez sajnos nem elegendő a
többség elérésére.
E sorok írásakor Cristina elnökasszony egyelőre visszavonult a
közszereplésből. A fején végrehajtott komoly műtét után pihent.
Megtarthatta parlamenti többségét, és most csendben fonogatja a
politikai szálakat. Semmi kétség
afelől, hogy 2015-ig rendeznie kellene a kormánya ellen felmerülő

Európában az október 31 és november 2
közötti 3 nap ünnepet, diákoknak az első
szabadságot jelentette. Közép-Európa vidéki városaiban, falvaiban, Magyarországon még fővárosunkban, Budapesten is él a
régi tradíció. Október 31-ét, a Reformáció
hitújító emlékünnepét nem kötelező, de ha akarod - megtarthatod. November 1-jén,
Mindenszentek vagy 2-án, halottak napján
senki sem felejtkezik meg elhunyt szeretteiről. Ha nem is mennek el misére, legalább
gyertyát gyújtanak a feldíszített sírokon,
vagy koszorút, pár szál virágot tűznek az
emléktábla mellé.
Befogadó hazánkban legfeljebb Néstor
Kirchner mauzóleumára tesznek időnként
koszorút. Pár hónappal ezelőtt Cristina elnöknőnk még könnyes szemmel, hazafias
lelkesedéssel köszöntette argentin honfitársát, Ferenc pápát. Ám a legkonzervatívabb hírlapokban, de még a naptárakban
sem szerepel Mindenszentek mint ünnep.
Esik az eső, és gyermekeink, unokáink
mennek az iskolába.
*
November 1-jén ijedten néztem a ZIK
naptárba, mert az már tele volt fontos feljegyzésekkel. Már az is szokatlan, hogy november első hétvégén, péntek-szombat-vasárnap kolóniánk nemcsak a hagyományos
ünnepekre, mint az egyháziakra, hanem
rendkívüli eseményekre hív és vár bennünket, amelyeken részt szeretnénk venni.
Részemre ilyen mulaszthatatlan esemény a november 1-ji péntek estére tervezett Gaal Gergely magyar országgyűlési
képviselő fiatal politikus beszámolója volt,
aki Szőnyi Ferenc, volt magyar nagykövet
kíséretében a Hungária meghívására jött
közénk, hogy a Fidesz/KDNP közös politikai nézetét ismertesse velünk. A Hungária
emeleti MIK termében a kellemetlen esős
idő és péntek esti forgalmi nehézségek ellenére pontosan jelentek meg kolóniánk
dolgozó, aktív tagjai. Zombory István
klubelnök és dr. Varga Koritár Pál nagykövet fogadta az egybegyűlteket és a vendégeket.

b.-j.: Gaal Gergely képviselő, Gráf Zsuzsanna karnagy, Szőnyi Ferenc volt magyar nagykövet november 2-án, az 56-os megemlékezésen (Plaza Hungría)

Az argentínai magyar kolónia intézményei és tagjai Magyarországon a rendszerváltás óta mint példás, konzervatív, középjobboldali honfiak vagyunk elkönyvelve.
Nem egészen értettük tehát, hogy mi a célja

legfontosabb vádakat. Az ellenzéki
pártok pedig a legtöbb szavazattal
rendelkező 7 párttal akarnak szövetségre lépni, azokkal közös porondon harcolni. Az új ellenzéki
irányzat alapja, ill. feltétele: változás, vagyis 2015-ben a kormány
ne kizárólag a peronista pártból
származzon. Az ellenzéki pártok
állítsanak olyan elnökjelöltet, akinek nemcsak tehetsége, de kedve is
van ehhez. Mert óriási problémák
várják a nyertest! A következő 2
évben az ellenzéki politikusok feladata: meghódítani a vidéki tartományokban a Kirchner párt tagjait.
Reméljük, hogy a társadalom legsürgősebb gondjait, panaszait, mint
a közbiztonságot, az inflációt és a
gazdasági bizonytalanságot addig
is igyekeznek legalábbis enyhíteni!
Október 31-én reggel a rádióhírek

(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

hallatán minden derűlátásom Argentína közeljövőjét illetően megingott. A Hírszolgálat és Audiovizuális Közvetítés (FSCA) állami
hivatalának elnöke, Martín Sabbatella két ügyvéddel és Lorena
Mosca közjegyzővel udvariasan,
rendőri kísérettel behatolt a Clarín
részvénytársaság központi székhelyébe, átadni a hivatalos közlönyt,
miszerint 15 napon belül kezdik
végrehajtani a Legfelső Bíróság
által jóváhagyott sajtótörvényt.
A Kirchner-kormány és a Grupo Clarín között a hadakozás tudvalevőleg évek óta folyik. Erről
már többször írtam Hírlapunkban.
Lényege, hogy ma sehol a világon
sincs sajtószabadságról szó, hanem a hírközlés gazdasági, politikai és hatalmi érvényesülés szabadságáról. Adatokkal, számokkal

 Események a kolóniában 
ennek a látogatásnak ilyen közel a 2014-es
választáshoz. Minket ui. nem kell meghódítani, legfeljebb meggyőzni afelől, hogy a
jelenlegi kormány jó úton halad, és mi, határon kívüli magyarok nyugodtan élhetünk
újra megszerezhető szavazati jogunkkal.
Egy Argentínában elő, jóhiszemű kettős állampolgár gyanakvó - és nem hisz a
politikusoknak. Évtizedek óta ugyanazt a
populista szózatot halljuk minden pártvezér szájából. Ha elmegyünk szavazni, soha
nem egy elismert vezéregyéniségre, hanem
egy kiábrándító valaki ellen szavazunk.
Ennek a 36 éves fiatalembernek beszámolója eloszlatta bennem kétkedésemet a
magyar Fidesz/KDNP politikusok őszinteségében. Elmondta nekünk, hogy 198889-ben diák-egyetemista korában Orbán
Viktorral együtt a kommunizmus ellen
tüntetett, amikor ezért még üldözték a fiatalokat. Abban az időben alakult meg a Fidesz, kizárólag 35 éven aluli tagokkal. Az ő
igaz lelkesedésén keresztül már elhiszem,
hogy a kormánykoalíció, élén Orbán Viktorral jó úton halad. Szívből kívánok nekik
sikert és még egy 4 éves mandátumot. Gergely szemével úgy látom, hogy Orbán valódi első célkitűzése, hogy kevés lélekszámú kis országunkat megmentse, és ezt csak
úgy tudná megtenni, ha a világon szétszórt
több millió magyarért felelősséget vállal.
Azok pedig, akik magukat még magyarnak vallják és együttéreznek a Nemzettel,
szükség esetén a magyar haza védelmére
szállnak és élnek új szavazati jogukkal. Orbán második fontos célja pedig a hazában
visszaállítani a kommunizmusban és balszocializmusban felnőtt magyarokat egy
erkölcsösebb, konzervatívabb alapra, az
EU törvényeiben elfogadott jogokkal egyetemben. Ezek után szabadon választhatjuk
meg kedvtelésünket, hitünket, értékeinket.
A fiatalság nagy része ezzel egyetért. Az
idősebbek közül sokan attól félnek, hogy
Orbán az ő saját hitét, elgondolását, rendjét
kötelezővé szeretné tenni. A mai ember retteg minden diktatúrától és mindentől, ami
kötelező, vagy kizárólagos. A kiharcolt,
kivívott szabadságból a XXI. századra a
világon mindenütt szabadosság, egy permissive society lett. Tény, hogy a nyugati
civilizált világban a béke kedvéért nagyon
elnézők lettünk. Szabadon választhatunk,
vagy hagyhatunk el politikusokat, házastársat, szellemi vagy kulturális örömöket.
A törvényeket nem mindig tartjuk be, hanem ízlés szerint módosítjuk. Ezzel szemben Isten törvényei, a Tízparancsolat ma is
kötelező, de úgy látszik, hogy nem elegendő a békés együttéléshez, mert az emberiség nagy része nem hisz Istenben.
*
Magyar közösségünk november 2-án,
halottak napján délután a Mindszentynum
kápolnájában egy megható misén vehetett részt. García Mata jezsuita atya a fo-
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lyó évben meghalt magyar barátaink lelki
üdvéért, kiváltképpen a Mindszentynum
elhunyt elnöke, az ő személyes barátja,
osztálytársa, Fóthy István emlékére mutatta be a misét. Özvegyét, Balogh-Kovács
Judithot nemcsak gyermekei, unokái, rokonai, hanem hűséges barátai őszinte részvéttel vették körül (l. 2.o.)

Fóthyné Judith, lánya Zsuzsi és Gráf Zsuzsa
között a Mindszentynum nagytermében,
a hangverseny előtt

István szüleivel, nagyanyjával és Gyuszi
bátyjával együtt 10 éves korában érkezett
Argentínába. Itt nőtt fel közöttünk. Családjaink több generáción át közeli barátságban
éltek. István egész életében jókedvvel dolgozott, segített, karöltve minden magyar
Intézménnyel. Meghatottan adtunk hálát
jó Istennek, hogy egy ilyen kiváló embert
adott nekünk. Emlékét őrizzük, de a hetek
múltával egyre jobban hiányoljuk.
Leányát, Fóthy Zsuzsit a budapesti Balassi Intézet a Mindszentynum kulturális
kapcsolatok igazgatására pár hónappal ezelőtt választotta meg. Meghívót kaptunk
a misét követő, meglepően szépen ös�szeállított és kitűnően előadott koncertre.
Köszönhetjük ezt elsősorban Gráf Zsuzsanna művésznőnek, aki már pár évvel
ezelőtt bemutatkozott közöttünk az Angelica leánykórussal. Az akkori nagy sikerük, a

Az uruguayi Kárpátia kórus gyertyákkal, Fóthy
István emlékére. Gráf Zsuzsa kísér zongorán

Mindszentynumban töltött kedves emlékek
és személyes barátságuk Gráf Zsuzsannát
arra késztette, hogy az uruguayi Kárpátia kórussal és annak dirigensével, Carlos Correával, akikkel Budapesten már
megemlékeztek Fóthy Istvánról, most, az
ő emlékére itt adjanak közösen egy hangversenyt, amelyet Zsuzsa maga vezényelt
és zongorán is kísért. A remek műsor ös�szeállításban pedig közreműködött Szőnyi Ferenc, Javier Escobar (zongora) és
Ricardo Massun (cselló). Az uruguayi
leánykórus Biebl, Bach és Kodály vallásos műveit latinul, Liszt Ferencz dalait

megállapítható, hogy az államháztartásban, költségvetésben vagy
privátvállalatoknál - ez esetben a
Clarínnál - mekkora összeget fordítanak hírközvetítésre. Amen�nyiben a kormánynak sikerül ezt a
törvényt érvényesíteni és végrehajtani, akkor a Clarín csoportjához
tartozó lejárt licenceket különböző
alvállalatoktól átvenné az állam,
hogy a médiában még több befolyáshoz, vagyis hatalomhoz jusson.
Ha nem lenne ez a hír olyan lehangoló, még mulatni is lehetne a
kormány furfangosságán. A választások után 48 órával hozták
nyilvánosságra a bíróság határozatát. Most értettük meg Boudou
alelnök vidám hangulatát. Egy
pénznyomdát már sikerült megemésztenie. Most jön egy sokkal
zsírosabb falat...

németül, Kodály és Bartók magyar dalait
- kitűnő magyar kiejtéssel! - magyarul énekelte. Kodály Esti dala volt ennek a zenei
élménynek a csúcspontja, amit mindannyian könnyes szemmel tapsoltunk és köszöntünk meg.
*
November 3-án, vasárnap tartottuk meg
a Krisztus Keresztje evangélikus templomban, római katolikus és református
testvérekkel együtt hitújító ünnepünket, a
Reformációt. Az Istentiszteletet Nt. Écsi
Gyöngyi református vendéglelkész vezette. Isten igéjét Máté evangéliumából,
a tékozló fiúról szóló példázatból merítette. Mindannyian ismerjük ezt a szöveget,
de vannak, akik a megtért fiútól, akárcsak
annak bátyja, irigylik az apa megbocsájtó
jóságát és bőkezűségét. Mert Isten a téves
útról megtért, bűnös fiúnak ad helyet házában, aki utána hálásan szolgálatába áll.
Isten befogad minden menekülő, kétségbeesett embert. Bízvást meneküljünk
Őhozzá! A szertartást követő úrvacsorán mindannyian nagy egységben részt
vettünk. Az evangélikus háziasszonyok,
Heftyné Kató és Honfiné Kati meghívására többen ott maradtunk egy kitűnő
ebédre. Magyarországi vendégeink, Gaal
Gergellyel egyetemben is végig velünk tartottak.
Écsi Gyöngyinek ez volt utolsóelőtti
vásárnapi lelkészszolgálata. Ebéd utáni
beszélgetésünk alatt tudtam meg róla néhány személyes adatot. Felvidéken, Hetény városában lakik. Édesapja, Nt. Palcsó
Attila gyülekezetében segédlelkész. Nem
akartam elhinni, hogy két felnőtt gyermeke
van. Anna Szegeden, Bálint Budapesten
az idén kezdte el egyetemi tanulmányait.
Gyöngyi lelkipásztori szolgálata nagy jót
tett az elárvult magyar keresztény hívőknek. Sajnos ezután sem tud többet, mint
legfeljebb néhány hetet tölteni közöttünk.
Eddigi három látogatását özv. Benedekné
Micsinay Marikának, a református gyülekezet főgondnokának hálásan köszönjük.
Reméljük, hogy jövőre újból boldogan találkozhatunk!
November 7-én Monostoryné Ildikó
lakásában nagy örömmel találkoztunk
Szőnyi Ferenc volt magyar nagykövettel,
aki minden egyéb kötelezettsége mellett
eljött meglátogatni az „Aranykarika”
régi, hűséges barátnők körét. A Miféle Orpheusz c. dedikált verseskötetét hálásan
köszönjük!

Szőnyi Ferenc az Aranykarika baráti körben
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AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI

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

Alapító Védnökök (2005): Alitisz Constantino - Eickertné Rubido- (Ausztria)
Zichy Antoinette () - Gorondi István és Edith - Lomniczy József - Monostoryné - Dobosi Szabó Anikó
Kövesligethy Ildikó - Móricz Istvánné - Papp Jenő - Takács István () - Zilahi-Sebess - Hamza István és Emőke (USA)
Jenőné Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton
- N.N.
2005-től 2012-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend): - Widmerné Kranauer Judit (Svájc)
- Tanyi József és Ildikó (Kanada)
(1x) B.Á. (Kanada) - Csesztregi Ferenc - Gosztonyi Attila - Jakab János (USA) - Dr. Orbán László ( x3 )
K.I. - Dr. Kraft Péter - Meleg Piroska - Sisa István () (USA) - Szekeres
- Dr. Némethy Kesserű Judit (USA)
Zsolt - Tanyi József és Ildikó (Kanada) - Widmerné Kranauer Judit (Svájc) - Gorondi István és Edith
ifj. Zaha Sándor és Alexandra - Zombory István
- Mészáros Lászlóné Angéla
(2x) Grosschmid Mária (Mo) - Kurhelec János
- Dr. Andrés Faragó
(3x) Dr. Andrés Faragó - Gorondi István és Edith - Magyar Református Egyház - Zilahi-Sebessné Bonczos Zsuzsa
N.N.
- Kalpakian Ervin ()
(4x) Álvarezné Zöldi Viktória (Mexikó) - Dr. Besenyi Károly (Bariloche) - Dőry Ilcsi
Kalpakian Ervin () - Mészáros Lászlóné Angéla - Pejacsevich Alexis
(5x) Dobosi Szabó Anikó - Erdődy József - Rubido-Zichy Hohenlohe Senta () - Móricz Istvánné
(6x) Dőry Ilcsi - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - “Instituto Internacional - ifj. Zaha Sándor és Alexandra
- Álvarezné Zöldi Viktória (Mexikó)
de Artes Culinarias Mausi Sebess”
- Grosschmid Mária (MO)
(7x) Móricz Istvánné
(8x) Dr. Alitisz Constantino - Dr. Farkas Ferenc - N.N. és N.N. - Dr. Némethy - Dömötör Éva (USA)
Kesserű Judit (USA) - Dr. Orbán László - Zilahi-Sebessné Bonczos Zsuzsa - Dr. Farkas Ferenc

Az AMH hálás szívvel
köszöni az
adományokat,
támogatásokat,
fölülfizetéseket!
Mag yar
Karácsony
Honf iék nál
Benavídezen
vasár nap,
december 15-én
délután.
Gyere el te is!
Ha esik, elmarad.
Tel: 4794 - 4986

Soha nem keverhető össze
a képzettség a józan ésszel.

Mark Twain

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 - maria.micsinay@gmail.com

"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

18sz. 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://epa.oszk.hu/amh
http://efolyoirat.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

15-6445-9190 - porban@fibertel.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.

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. 4209-6333

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

- 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.

Hungária Vívó Csoport - Esgrima Club Hungária. Pje. Juncal 4250,

A nyári kettősszám
lapzárta: december 15
Anyag és hírek beküldésére
(54-11) 4711-1242

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

amh.argentina@gmail.com

(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.

Santa Fe-i Magyarok Társasága - Agrupación Húngaros de Santa
F e (capital) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 zoltanhorogh@hotmail.com
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai Ifjúsági rovat
Rakd el a HUFI minden számát úgy, hogy - mint kis „könyvecske” - a kezed ügyében
legyen. A néprajz, néptánc, cserkészélet gyöngyszemeit gyűjtögetjük számodra!

1956-2013: TŰZSZIVÁRVÁNYT láttunk!
(Egy magyar tiszteletadás háttere)

Az előadásunk hosszú hónapokig készült. A műsor neve
(Tűzszivárvány) már két éve
dőlt el, amikor egy „nem véletlen véletlen” a Budapesten
kívüli történtekhez vezetett. A
kutatás, az olvasás, az anyaggyűjtés, az elképzelést kielégítő művészek kiválasztása
is megköveteltek egy hosszú,
lelkiismeretes átgondolást.
Az ihlet tája végtelennek
tűnik, amikor a képek és a szavak világa öntik el az elmét:
szó szerint belefullad az ember! Ezt a szakaszt nehéz
kiküszöbölni! Ki kell választani a sokból a legmeghatóbbat, a legtárgyilagosabbat, a legérthetőbbet. Olyan
témakörrel foglalkozunk, amely az évek elteltével tágul,
és egyre bonyolultabbá válik.

Szabadságharc! Bátorság! Önfeláldozás! Mértéktelen
rizikó! Hűség! Tudat! Hazafiasság! Merészség! Megkockáztatás! Öngyilkosság! Áldozat! Olyan kimagasló
emberi fogalmakhoz nyúlunk, amelyek az egész világot
megrázták. A következmények eddig letagadott részletei
pedig szüntelen, egymás után látnak napvilágot és még
mindig sokszorosodnak. Kényes, óvatos és kiváltképp
felelős kezelésüket vettük vállainkra. A cél ugyanaz,
mint 57 évvel ezelőtt. Köztudatra emelni mindent. Elég
volt a titkokból, a félelemből, a nemtörődömségből mert 56 még mindig a továbbélés és az emberi jogok
iránti tisztelet legelképesztőbb példája. Még manapság
is vannak olyan magyar fiatalok, akik alig tudnak a
magasztos 56-os magyar eseményekről! Még vannak
olyan idősebb, háborús-emigrációs magyarok, akik csak
felületes hallásból ismerik a történteket! És jönnek utánunk a legifjabb magyar nemzedékek is, akiknek annál
is inkább el kell mesélni mindent.
Közösségünk is „átmeneti” globalizált krízist szenved,
mint minden emigrációból, menekülésből született és az
egész világon szétszórt magyar közösség. Az „új idők”
példáját követi: nem vállal, nem jelentkezik, nehezen
dolgozik, fél a kiemelkedő kihívásoktól, és meghátrál a
felelősségvállalás elől. Ilyen légkörben mozgunk, akik
dolgozunk a megmaradásért.
A „Szabadságegyetem”
lángra lobbanó osztályában foglaltunk helyet a
forradalmi tanhallgatók,
a meggyőződött és határozottan lázító tanárunkkal a
tanszék élén (Écsi Gyöngyi). Itt-ott szinte álomként
jelentek meg az egyes „külső” szereplők is: az egyetemi titkár, a falusi asszony, a
kétségbeesett menekült, az
otthonrekedt magyar. Nem
kellett a különleges díszlet, sem ez egyszer a lyukas zászló. A krónikák, a tanúságok, az egyszerű szavak világát
érintettük meg ahhoz, hogy a nézők felfogják a „nagy
igazság” újabb tartalmát: a magyar Szabadságharc
vidéki és külhoni eseményeit és visszhangját.
A tartalmat szavakkal és énekkel juttattuk el a jelenlévők szívéhez: az eredeti forrásból idézett mondatokkal
és a magyarság legszebb népdalai és korabeli slágerei
értelme által. Bizony, mi (fellépők) sem könnyen viseltük
el az előadás súlyát!
*

Az idén muszáj külön bemutatnom az előadóimat.
Olyan emberek vegyültek
mellém, akiknek tehetsége
és lelke tette lehetővé az
álmodozva megfogalmazott
szövegkönyvet. A drága és
tehetséges Dombay Jenci
énekes és előadóművész (a
menekülő és a rendszerváltás
után visszalátogató magyarként), Tcharykow Szergej
előadóművész (az otthonmaradt magyar fiatal s később
idős magyarként), Jeszenszky-Böhm Zsuzsi (mint
erdélyi falusi asszony), Meleg Irén (a titkár), Lomniczy
Melinda cserkeszvezető (énekes), Lévay Gyula (kiváló
gitárművész), Bonapartian Eduárd (hegedűkíséret),
Zumpf Erzsébet volt ZIK igazgató, Avedikian Tünde,
Blahóné Honfi Júlia és Lajtaváryné Benedek Zsuzsi
(diákok), Szilvássyné Makkos Erzsébet ZIK tanár
(énekes). Ez alkalommal 4 „otthoni” művészegyén is
csatlakozott hozzánk. Ez különleges ízt adott az előadásnak! A gyönyörű kiejtés és előadásmód mellett az a tény,
hogy ittlétük alatt teljes természetességgel vállalták el
azt, amit kértem tőlük! Hadd kezdjem Ádám Tímeával.
Idestova két éve ismertük meg egymást a Zrínyi Körben, és azonnal kedves és közvetlen kapcsolat alakult ki
köztünk. Timi angyali orgánuma, mély érzése és kíváncsi-csodálkozó természete összekulcsolta őt terveimmel! Észak-Magyarországról származik, Pácinról. Itt él
Argentínában, itt tanul és dolgozik, argentin barátja is
van. Három tiszteletadásunk szereplője volt már! Az idén
jöttek hozzánk Márton Attila (Hajdúnánás) és Bárdos
Zsuzsanna (Miskolc) néptáncosok, táncpedagógusok.

Tehetségüket nem nélkülözhettem! Attila lágy magyar
szívével, Zsuzsa gyönyörű énekével igen gazdagították
az előadás nem egy részét. Nem utolsó sorban a drága
Écsi Gyöngyi (Felvidék) már másodszori közreműködését élvezhettük! Tehetsége, színpadgyakorlata és
tősgyökeresen meggyőződött magyarsága, lelkivilága
volt a másik csúcspont!

*
A sikerélmény, a technika precizitása, a jól alkalmazott
propaganda (végre!), a közönség kedvessége, az utólagos visszhang, minden hozzájárult ahhoz, hogy aznap
mindnyájan ismét boldogan
és megelégedve mehettünk
haza.
Érdekesség:
a műsor plakátjának motívuma Nagy Imre
egyik gyönyörű
rajza volt. ■

Havi „HUFImondat”:
„Nem azért tanulok, hogy minél többet
tudjak, hanem azért, hogy ne legyek
tudatlan.”
(Sor Juana Inés de la Cruz)

Olvasunk… és gondolkozunk

Milyen lesz a Karácsonyod?

Az év végi hangulat sokféle és egymástól igen eltérő
érzéssel jelentkezik. Már koraserdülő korom óta nem
szeretem a decembert. Egyrészt, mert sok mindennek
a végét jelképezi, és komolyan tartok a befejezésektől:
búcsúzást, elszakadást, idegességet, elérzékenyülést,
lihegő rohanást, költekezést, álszemérem-látszatot tápláló döntéseket, elhamarkodást, hiányérzetet és nagy
fáradtságot hoz magával a december. Próbálkozom, de
elkerülhetetlen: sodor magával a környezet ereje. Hiába
ellenkezem, részben alkalmazkodnom kell.
Másrészt pedig nem bírom a meleget sem: egy állandó
őszben-tavaszban szeretnék élni! Az ünnepekkel járó
robbanó tűzijátékokat tényleg utálom! A bevásárlások
hisztiét is! Felületes szokásketrecekben élünk azok,
akik nagyvárosban születtünk. Majmolás és versengés a
mindennapok fűszere! Aki nem vállalja, egyedül marad.
Egyedül maradtam! Viszont nem a ketrecrács mögül
szemlélem a világot! Tágas pázsitot képzelek el magam
köré, és a végtelen síkjára nézve ismerkedem a lelkem
hangjával. Nem születtem rabnak, ámde Kerecsendi Kiss
Mártont idézve: mégis szabadságom lett a börtönöm.
Hiszen ha már egyszer döntöttem, amellett kell kiállnom
a legutolsó pillanatig.
A Karácsonyaim évtizedek óta alakulnak. A hitem
varázsa is azt teszi. Szüleimmel a kiscsaládban még
dilemmamentesek voltak. Bensőségesek és szeretetteljesek! Angyalok seregével ültünk asztalhoz, imáinkat a
Kisjézus kezecskéjét fogva mondtuk el, ételünket pedig a
Jóisten áldásával fogyasztottuk el. Nem volt rohanás, sem
pukkangatás, és kellemesen szólt a szép zene a házunk
minden sarkában. Nem siettem el éjfélkor az utcára,
barátaim is otthon maradtak. Elhunyt vagy távolmaradt
szeretteinkre gondoltunk, és az ajándékbontás is csak
egy kedves gyerekjáték volt - a rituáléhoz hozzátartozó
apró és valóban jelentéktelen mellékmozgás. A csúcspont
a család - a szeretet volt.
A fácska díszbe való felöltöztetése is a lelki ünnep
részeként volt csak fontos. Nekem még a mai napig is
az! Ragaszkodom ahhoz az elmagyarázhatatlan békéhez!
Újra meg újra megteremtem magamnak, lehetőleg két
gyermekemnek is. Az idén itt, Buenos Airesben még
késik a meleg. Nyílván Karácsonyra már teljes erejével
fog mindnyájunkat meggyötörni...
24-én délután, ha törik, ha szakad nyugalomra vezető
zenét fogok kiválasztani, és míg leporolom a gömbök
s díszek dobozát, elképzelem azt a meleg nyári napot,
amelyen a Kisjézus megszületett. A sivatag szárazságát,
a kopár házikók tetejét, az üstökös csillag reményútját!
Visszaidézem szüleim hangját, és megterítek egyszerűen-szépen. Korán lesz a vacsoránk, nem éjfélkor.
Ahogy minden évben szoktuk, megfogjuk egymás kezét
gyermekeimmel hárman, és elmondjuk a Miatyánkot.
Ilyenkor valahogy, szótlanul, örök hűséget és szeretetet
esküszünk egymásnak. Rádöbbenünk az élet mindenére,
egymás szemébe nézve viseljük el azt, amit sorsunk
ránk rótt, ami nekünk adatott. Hálát adunk a jóért, az
egészségért. A legigazibb szabadságért!
És… a Te otthoni Karácsonyod milyen lesz?

B.Ú.É.K.!

Zólyomi Kati

HUFI II.
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BUENOS AIRES-I MAGYAR NÉPTÁNCMOZGALOM
KOLOMP és CEFRE FELLÉPÉSE VALENTÍN ALSINÁN
(eseményt megelőző híradás)

November 24-én, vagyis
már lapzárta után történik meg a KOLOMP
felnőtt magyar amatör néptáncegyüttes első
hivatalos, meghívásra szervezett nyilvános
fellepése! A Valentín Alsina-i Dalkör hagyományos ünnepségén mutatja be első igazi színpadi
produkcióját, a Barátaimmal című kalotaszegi
táncjelenetet.
Az együttes másfél éve intenzíven tanulja, gyakorolja ez erdélyi táncrend legalapvetőbb motívumait ahhoz, hogy a magyar néptánckultúra
sajátosságaitól sosem eltérve, a legeredetibb előadómódot kezelve állhasson ki egy nézőtér elé.
A négy éve működő csoport gyakorlatilag
csak az idén kezdett rájönni sok mindenre. A
kezdetben „magyar felnőtt népi tánciskolaként”
működő, 22 tagú társaság a Buenos Aires-i,
2012-es XI. Dél-Amerikai Magyar Néptánctalálkozón bemutatott „Kolompszó a Mezőségben” nevű
jelenettel ismerte meg a mozgalmat, a színházi hangulatot, a csoportmunka eredményét, a néptánc által szerzett
új barátok szeretetét...

Akkor dőlt el az is, hogy együttest
alakít, s azóta is kétszer hetente
szánja idejét a már igazi néptánc
elsajátítására. Ez az út sokszor
göröngyös, kihívó, nehéz, akadozással és némi aggodalommal járó:
áldozattal, fáradtsággal, izzadással/
izomlázzal, botladozással vegyülő
tanulás! A magyarországi tanárok
(Márton Attila és Bárdos
Zsuzsa) egy hónapos ittléte
nagy lendületet jelentett.
Ők ugyan már nincsenek itt,
de a Kolomp folytatja a készülődést! Miért? Mert ez az
első igazi, komoly fellépése!
Az Alsina-i Dalkör székházában, magyar egyesületben,
magyar melegséggel körülvéve, a CEFRE népi
zenekar kíséretével: Benkőné Sorbello Carolina
Pelu hegedű-prímással, Benkő Sándor nagybőgőssel és Jeszenszky Böhm Zsuzsika brácsással.

VÁSÁR 2013

Mindig akad tűnődni való: decemberrel nyakunkon a hagyományos Hungária
karácsonyi vásár is (december 6-7-8. Az
órarend a SP I.o.-on található!). Az év
folyamán az Egyesületünk rendbehozta
a teniszpálya teljes padlóját és környező
területét. Szigorú felügyelet alatt tartja,
vagyis ellenőrzi annak használatát, és
főleg a rajta mozgó emberek megfelelő
gumitalpú cipője hordását.
Azonban a hatalmas vásárunk egyik
fénypontja évtizedek óta pontosan a
teniszpálya egész területe! Hogy az idén
is így lehessen, szükséges lesz a sok

négyzetméter „befedése” ahhoz, hogy
a közönség szabadon járkálhasson rajta,
a standasztalok ne sértsék fel a sportpadlót, a vasárnapi Mikulás jövetele
zökkenőmentes legyen és az utána következő hagyományos néptáncbemutató
(Regös-Kolomp) is megtörténhessen!
Nem lesz egyszerű összehangolni a
pálya megőrzését az óriási vásár eseményével! Újabb megfontolást, befektetést
igényel, munkát. A vásárról is csak a
következő számunkban írhatunk, miután már lezajlott!
(ZK)

A próbák lázasan folynak, valóban gördülékenyen,
csiszolódnak a lépések, visszhangzik a cserkészházunk a
lelkes „sifitelések”, hajnalik és csárdásdallamok szövegei
harsogó éneklésétől!
A következő számban elmeséljük, hogy s mint sikerült,
megosztunk veletek képeket is, és beszámolunk az ünnepség minden részletéről. Addig is, további jó olvasást
kívánunk!
Zólyomi Kati együttesvezető

„Távlatból nézve”
„Ez évben neA magyarságnak
g yedszer jöt tem
azt a részét képlelkészi szolgálatra
viselem, amely a
Buenos Airesbe, és
hit szellemi betelegyre ismerősebjesedésével, ahogy
bek számomra a
Pál apostol mondfeladatok.
ja, az ’erő, szereNag y él mény
tet, józanság’ lelkémegismerni benvel harcoljuk meg
net eket , a gonmindennapjainkat,
dolkodásotokat, a
keressük életünk
sokféleségeteket.
értelmét és mindenSzámomra életélnapjaink feladatát.
mény látni, hogy
A z 56 -os tiszaz elmúlt évtizeteletadásban való
deket mi, odahaza
részvételem számennyire másfélemomra nagyon felképpen éltük meg.
emelő, hiszen ottEgyrészt a szociahon sokáig hallgatni
lizmusra gondolok,
kellett erről a forramásrészt a felvidéki
dalomról, és a mai
Écsi Gyöngyi írja:
magyarságnak az 1946megemlékezések is csupán
47-es kitelepítésére, a megfélemlítések- töredékesek az itteniekhez képest!
re és a kisebbségi harcainkra. Rengeteg
Nagyon egyszerű: egy időre egynek
a közös bennünk: meg akarunk - és meg érezhettem magam közületek, és ez nem
is fogunk! - maradni, Isten segítségével. más, mint egy új, egy másik otthon.”

Tanulságos!

... avagy inkább elgondolkodtató?
Egy egyetemi professzor azt állította,
hogy soha nem buktatott meg senkit.
Aztán egyszer megbuktatott egy egész
csoportot.
Az az osztály azt állította, hogy a szocializmus működőképes és soha senki
nem kéne sem gazdag, sem szegény legyen, mindenkinek egyenlőnek kellene
lennie!
A professzor így felelt: „OK, akkor ezen
a csoporton végzünk egy kísérletet a szocializmussal kapcsolatban. Mindenkinek
a jegye átlagolva lesz, mindenki ugyanazt
a jegyet fogja kapni, így végül senki nem
fog megbukni és senkinek sem lesz „A”
(kiváló) jegye." - Az első teszt után a kapott jegyek átlagolva lettek, és mindenki
B-t kapott.
Azon diákok, akik keményen tanultak
nagyon mérgesek voltak; akik keveset
tanultak, azok örültek.
Ahogy közeledett a 2. teszt, azon diákok, akik keveset tanultak korábban, most
még kevesebbet tanultak. Akik korábban
keményen tanultak, azt mondták, hogy
most ők is szeretnének alamizsnát, így
kevesebbet tanultak. A 2. teszt eredményeként mindenki D-t kapott.
Így már senki sem volt boldog.
A 3. teszt végén a jegyek átlaga F (megbukott) lett. A jegyek nem emelkedtek,

mert a diákok elkezdtek veszekedni,
vádolni és utálni egymást, és senki nem
akart a másik javáért tanulni. - A diákok
nagy meglepetésére mindenki elbukott.
A professzor így szólt: „A szocializmus
legvégül így is, úgy is elbukott volna.
Amikor a jutalom nagy, az erőfeszítés
a siker érdekében úgyszintén nagy. De
amikor az állam már nem biztosítja azt
a jutalmazást, senki sem próbál meg
sikeres lenni.”
Ennél egyszerűbb magyarázat nem is
lehetett volna.
*
Összegzve:
Az állam nem tud adni valakinek anélkül, hogy előtte elvenne valaki mástól.
Azt, amit megkap egy személy anélkül,
hogy megdolgozott volna érte, azt valaki
másnak kell előállítania. Ez pedig nem
kapja meg azt, amiért megdolgozott.
Amikor a lakosság fele azt látja, hogy
megteheti, hogy nem dolgozik, mert a
lakosság másik felének gondja lesz rá, és
amikor az a fél, amelyik dolgozott rájön,
hogy nincs értelme dolgoznia, mert mások a haszonélvezői az ő munkájának,
barátom, ez a végét jelenti bármelyik
nemzetnek.
... Ismerős?
(Köszönet Emődy Csaba)
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A Zrínyi Ifjúsági Kör
2013-as évzárója
A Zrínyi Ifjúsági Kör
apraja-nagyja november 9-én a Hungáriában
jött össze, hogy szülők,
nagyszülők és barátok
kíséretében a tanév végét ünnepelje. Zaha
Alexandra, az Iskolabizottság elnöke az
évi munkát összegezte. Az idei 25 szombati órán 24 család gyermeke vett részt. A
48 szülőből csak 26 tud magyarul. Ezért
kihangsúlyozta, hogy a nyelv elsajátításához az órák szorgalmas látogatása mellett
a magyarországi ösztöndíjak döntő szerepet töltenek be.
Az oktatást a Kör szeretetteljes, tisztességtudó, udvarias légkörben végzi, célja
a diákokat hasonló magatartásra nevelni.
Idén két felmérést vezetett be minden
csoportnál, júniusban és októberben.
Ezek eredményét, a jelenlétet és hozzáállást összegezve 11 diákot tüntetett ki,
név szerint: Blahó Szofi, Makkos Sebi,
Cury Avedikian Sirun, Gorondi Gábor.
Cury Avedikian Odil, Makkos Zsófi,
Blahó Cili, Balog-Kovács Jónás, Manen
Txaro, Gorondi Miklós és Péter Netti.
A bevezető után az összes diák az Árgyélus királyfi és Tündér Ilona históriáját
mutatta be. A határozott király, délceg
királyfiak, kecses tündérek, hófehér
hattyúk, rakoncátlan ördögök és sötét boszorkányok felváltva akadályozták vagy
tették lehetővé, hogy a csodafáról ellopott
almák ellenére is, csodabocskor, köpeny
és ostor segítségével Árgyélus királyfi és
Tündér Ilona egymásra találjanak. Amikor
elhangzott az „itt a vége, fuss el véle, csapjon meg az ostor vége” a lelkes közönség
és előadok együtt örültünk, mert tudtuk,
hogy a mesebeli ifjak életük végéig boldogan éltek. Ez alkalommal is, mint már
tavaly is, Nt. Écsi Gyöngyi tehetségének
és türelmének köszönhetjük, hogy - igen
kevés próba ellenére - a mese megelevenedett és mindenkit szórakoztatott.
*
Idén ünnepeljük, hogy a ZIK már 100
ösztöndíjjal szorgalmazott utakat: 74-szer
Magyarországra és 26-szor Magyarországról. A volt ösztöndíjasokat meghívtuk
az évzáróra. Többen eljöttek. Blahóné
Honfi Juló (az 1990-es első csoportból!),
Beis András, Zaha Paula és Lajtaváry
Zsú lelkesen szóltak élményeikről.

Hamarosan 108 ösztöndíjnál tartunk
már: december elején Blahó Szofi,
Perucca Guada, Makkos Sebi, Cury
Avedikian Sirun, Íjjas Christian, Walovits Ivan, Gorondi Gábor és Regueira
Tamás három hónapra Magyarországra
indulnak. Sok jó tanáccsal, jegyeikkel,
jelenléti díjjal és a könnyű kiismerést
elősegítő budapesti térképpel búcsúztattuk őket.
Balogh-Kovácsné Kiss Bori és Blahóné Honfi Juló a kis óvodások (most
mesebeli fehér tündérek) évi munkájával
szüleiket ajándékozta meg, és búcsút
mondtak Alitisz Constinak, Arrieta
Jazmínnak, Fóthy Morának és Íjjas
Caronak, akik jövőre a Junior csoportba
kerülnek.
*
A lelkes ZIK tanároknak egy szál virággal mondtunk köszönetet, és Proasiné
Barnaky Éva külön kiemelte Benedekné
Marika munkáját, aki mindnyájunk továbbképzéséért oly kitartással dolgozik.
Écsi Gyöngyinek megköszöntük, hogy
tudását, türelmét, leleményességét és idejét idén is ránk szánta (nagyon reméljük,
hogy a jövőben is!); Valentin Ferinek, és
az ő személyében a Szent István Körnek,
hogy annyi szeretettel engedélyezik, hogy
szombatokon a Szent László iskolában
lehessünk; Beisné Mocsáry Anninak,
aki másodszor három éven keresztül az
igazgatást vállalta, a sok törődést, a sok jó
ötletet, a sok-sok időt, amit a Körre szánt!
(őt is várjuk vissza!).
Bizonyítványok helyett, a szülők a két
felmérést kapták meg, és imával búcsúztunk:
„Kérjük a Jóistent, hogy őrizze meg a
Zrínyi Kört, tanárait, vezetőit és diákjait.
Adjon a családoknak erőt, hitet, hogy
gyermekeiket szigorú szeretetben neveljék,
hogy adják át azt a magyarságszeretet,
amit a szüleiktől kaptak, vigyázzanak az
anyanyelvre, beszéljenek a lehető legtöbbet magyarul a gyerekekkel, és hogy
legyenek meggyőződött tagjai ennek a
Buenos Aires-i közösségnek, amelynek
fennmaradásán, már több évtizede, nagyon sokan, nagyon sokat dolgoztak és
dolgoznak.”
Gorondiné Meleg Judit és
Zaháné Lomniczy Alexandra

S Z É P É L E T,
CSERKÉSZÉLET

Kiscserkészek „tanyázása”
a II. Rákóczi Ferenc cserkészházban
Furcsa hetekkel végződött az október és még mindig ott tartunk! Már november
közepét járjuk, és hűvös az idő, borús
egek alatt várjuk a tavasz az eddig megszokottól elkésett bejelentkezését! Nagy
esőzések, szelek és ijesztő villámlások
színesítik napjainkat. A legutóbbi vihar
igen hosszan tartó volt, és az olivosi
kiscserkészek kirándulásának helye is
sárrengeteggé vált.
Ez azonban korántsem hangolta le a
vezetők csapatát! A megbeszélt hétvégén
nem fújták le az elképzelt s betervezett
foglalkozást, csupán „áthelyezték” a
szeretett cserkészházba...
Vagy 18 kiscserkész és 6-7 begyakorolt
vezető jópofa és ötletes programmal szórakozott másfél napon keresztül. Nagyfenekű fekete boszorka, bundás vadlegény
és szimpatikus óriásbohóc irányította a játékot,
programot. Nagy volt
az önfeledt rohangálás,
visítás, nevetés! Finom
uzsonna, ízletes vacsora
és hangulatos „együttalvás” volt a köbön!
Megfigyelhettem a vidám arcocskákat, párszor meghallgathattam a
szép - és mellette a „nagyon döcögő” - magyar
beszédet is, hallottam
a népdalozást, láttam a
játékot… Elgondolkodtam…

ZIKhír - ZIKUJDONSÁG
November 9: ÉVZÁRÓ!

Az évek eltelnek. Könyörtelenül! Az események során
minden alakul, változik. Nem
csak az emberek. Az otthonunk
szépül, kopik, átformálódik,
igényeink és lehetőségeink
szerint.
A magyarság egyesületei is
ugyanígy! Az olivosi Hungáriánk is kopik-szépül. Rajta
is meglátszik az idő! Az első
emeleti „tükrös-kandallós szoba” annak idején próbateremnek
épült fel. A Magyar Ifjúsági Kör
után a „MIK-szoba” nevet kapta.
Táncoslábú magyarok boldogan használtuk is! Évtizedekig. Azóta is így hívjuk,
bár az ifjak - és akik már nem annyira
azok - más helyiséget kaptunk a tánchoz
(a cserkészház alján), a gyülekezéshez és a
mulatáshoz pedig csekély néhány méterrel
arrébb megvalósult az „IFJÚ”, a volt „kártyaszobák” helyén.
Viszont ekkorra már a „MIK” elnevezés
a szavak világa birtoka lett! Hivatalos gyűlések, konferenciák és előadások-beszámolók töltötték és töltik meg a tágas ablakain
keresztül napsütötte termet.
Nemrég, november 9-én a Zrínyi Ifjúsági Kör évzáró ünnepének adott ismét
helyet. A nehéz idők ellenére az élniakaró
tanárok munkája eredményeként a kedves

kisdiákok megszólalhattak az Argyélus
királyfi népmesével. A fellépők egy része
kiváló magyar beszéddel, másik része édes
„nehézséggel” játszotta el a megjelent
családok és érdeklődők előtt a kiválasztott
darabot. Écsi Gyöngyi vállalta a betanítását
és levezetését. Habkönnyű
táncoló tündérkék, tollasszárnyú énekes angyalkák,
hörgő kisördögök és ravasz
nagyorrú boszorkányok vonultak fel előttünk. A mesebeli szerelem jelképeként
egy királyfi, egy szépséges
Ilona, egy rejtélyes almafa,
és általuk a megérdemelt és
daliásan kiharcolt örök boldogság elevenedhetett meg,
teljes ártatlanul!

HUFI III.

A mamák-papák, nagyszülők szépen
megtapsolták a kis bemutatót! Díjosztás
következett: a nagyobb jelenlétet elérők
és a két felmérésen kimagaslók ajándékot,
és ők is lelkes tapsot kaptak jutalomként.
Záróul a nyolc serdülő, új ZIK-ösztöndíjas átvehette a megígért repülőjegyét!
Napokon belül indulnak három hónapos
magyarországi tartózkodásukra: a magyar
nyelv jobb elsajátítása első lépcsőfoka lesz
ez! Már a Karácsonyt is odaát töltik a debreceni és budapesti befogadó családoknál.
Március elejére várjuk őket haza!
Az ünnepség végén a ZIK tanári gárdája
kis jelképes, hálát kifejező virágcsokrot
kapott a tisztségét záró Beisné Mocsáry
Anni iskolaigazgatótól.
Zólyomi Kati

Demesné Andi és Lomniczy Attila:
Vidám foglalkozás

Elképzeltem a jövőt: a cserkészházat
20 év múlva! Akkor, amikor két gyermekem is már a negyven évet
karcolja… Mi lesz velünk,
Olivos-i magyarokkal? Lesz
még cserkészet - magyarul? Lesz még hatalmas
fenyőfánk a cserkészházunk
mellett? Vagy majd azt is kivágatják nagyobb vécék és
újabb módosítások végett?
Nem tudom, de aggódom!
A még nem létező unokáimra gondolok! Mi marad
majd nekik-rájuk? Marad-e
valami?
Még további jó munkát
kívánva, de a legjobbat!
Zólyomi Kati cst.

Hogy mondod?
Mi történt még?
Röviden:

- Táncház a Mindszentynumban
- Szuper KÖRSvacsora Lajtaváryéknál, az Amador utcában
- Szép koncert a Mindszentynumban
(Fóthy István emlékére) *
- Megható Istentiszteletek az Juncal
utcai Református Házban *
- Cserkészek évzárója Lomniczyéknál, a floridai Urquizán
- Szőnyi Ferenc volt magyar nagykövet előadása a Hungáriában *
- Botka Bözsikénk (Hungária) születésnapja
- Collia Alex st. KÖRStag születésnapja Quilmesen
- Cserkészbál a Hungáriában
- Elkészült a szép idei ZIKnaptár is
(l. hirdetés SP IV.o.)
- A 2 cserkészcsapat egyesített nyári
tábora lesz Karácsony és újév között
* A megjelölt, lapzárta előtti eseményekről
van bővebben szó e szám hasábjain. Szerk.

HUFI IV.

Zsuzsi íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

Hányféleképpen lehet élni
és beszélni magyarul?
Lehet csupán élni. Életben lenni. Életműködést kifejteni. Létezni.
De például megélni csak akkor tudunk, ha van ahhoz
megfelelő bevételünk, főleg ha sikerül nem elélni a
vagyonunkat, vagy felélni a pénzünket.
Elélte vagyonát. „EL” annyit jelent, hogy messze
tőlem, távol, már nem tartozik hozzám, nincs az életemben. Elvette, elélte, elszedte, elvitte.
Ha erősek vagyunk és kitartásunk van, akkor túlélhetünk egy nehéz helyzetet, amit feltétlenül először
át kell élni.
Aztán olyan is van, hogy nézünk egy filmet, ami
annyira jó és annyira elkap minket, hogy teljesen beleéljük magunkat. Mi is benne vagyunk. Része vagyunk!
De mi történik, ha kiéljük magunkat valamiben?
A zenében éli ki magát. Teljes kielégülést talál abban,
amit csinál. De vigyázat, mert ha valamit kiél, akkor
az nem jó. Mert az azt jelenti, hogy teljesen kizsarol,
kihasznál valamit. Kiéli a földet.
Egy kis szótag, amelynek neve igekötő, teljesen
megváltoztatja a szó értelmét, de mindig logikával,
ésszerűen, érthetően. Figyeljük meg az „ÁT” igekötőt. Világosan jelzi azt a fogalmat, hogy végig megy
valamin, végig. Tehát teljesen világos, hogy átélni
valamit az valamilyen élményen végig mentem, végig
tapasztaltam és átéreztem. Van egy folyamat, amit
végig csináltam. Átéltem, átgondoltam, átrágtam,
átolvastam, átnéztem, átvészeltem.
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Finn-ugor őshaza és ősnyelv?
Kérdés: még mindig azt tanítják az iskolában, hogy
létezett valahol az Ural hegységben egy finn-ugor őshaza, ahonnan a magyarok ősei is jöttek? S hogy a mai
magyar nyelv egy feltételezett finn-ugor ősnyelvnek
a leszármazottja?
Orosz régészek szerint az Ural környékén csak gyér
kőkorszaki szinten lévő településeket találni még a
Kr.e. 1500 körül is. Később délről érkező magasabb
kultúrájú telepesek érkeztek, fejlettebb eszközökkel
(talán a finnek ősei?). Fontos észrevenni, hogy ezek
délről jöttek, ui. az 50 szélességi fok fölött lévő európai
területeket és Szibériát nagyon sokáig jégtakaró borította, tehát ott emberi élet nem alakulhatott ki. Ahogy
a jég vonult el észak felé, foglalták el a telepesek
(túlnépesedés vagy harciasabb népek nyomására) az
egyre északabbra eső területeket. Ismerve az emberi
természetet, abszurdum azt képzelni, hogy északon
bármilyen kultúra is kialakulhatott (főleg az ilyen korai időkben, amikor a mindennapi élet fenntartásához
szükséges táplálékot csak a mérsékelt éghajlat alatt
lehetett megtalálni, s nem a jég alatt).
Tehát, ha feltételezzük, hogy ez a finn-ugor őshaza
létezett, akkor azt csakis délebbre, pl. a Kaukázusban
lehet keresni. Vagy még délebbre, mondjuk Mezopotámiában? Ahol tudjuk, hogy már 5000 évvel ezelőtt
is fejlett civilizáció létezett (öntözéses mezőgazdaság,
írás kialakulása).
Ami pedig a finn-ugor ősnyelv létezését illeti:
idáig senki sem tudta bebizonyítani ezt a feltevést.
A magyar és finn-ugor nyelvek között kétségtelenül

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

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

Elnök: Zombory István estebanzombory@gmail.com
Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján.
Titkárság: Bernáth Erzsébet (Pintyő)
Keddtől - péntekig 18 - 21 óra. Szombat 13 - 18 óra.
hungariabuenosaires@gmail.com

Tartozásának összegét mailen is megérdeklődheti.
Az Egyesületi tagdíjak bankátutalással befizethetők:
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Suc. 5080 OLIVOS
Beneficiario: Hungaria
CUIT: 30-61506567-2
CBU: 01400380 01508002240916
Cuenta Corriente N°: 022409/1
Kérjük tisztázza mailcímünkre, kinek a tagdíját fizeti,
hány hónapra, és szíveskedjék elküldeni a befizetési
szelvény másolatát. E-mailen küldjük a hivatalos nyugta
másolatát. Az eredeti átvehető az irodaórákban.

Túlél. „TÚL”, a part másik oldalára. Ebben az esetben sikerült elhagynia a nehézséget, a bajt, és túlélte
a vihart. Túlélte, túltette magát a bajon, odaért a part
másik oldalára, már biztonságban van.
*
Lehet más nyelven ilyet művelni? Szép nyelv ez a
magyar nyelv. Más nyelven csupa új kifejezés kell.
Teljesen új szó keletkezik. A magyarban nem. A magyarban megoldjuk az igekötőkkel. Van egy alapige,
az igekötők aztán kiszínezik az alapige értelmét. Így
érdemes beszélni. Talán pont ezért szeret annyira beszélni a magyar ember.
Beszélni. No, itt van egy remek alapige. Beszél. Például ha valakit valamiről meg akarunk győzni, akkor
erre a valakire rábeszéljük ezt a valamit. Rátesszük,
ráborítjuk azt, amit gondolunk. Ha meg, ellenkezőleg,
rá akarjuk venni, hogy tervet változtasson, akkor meg
lebeszéljük róla. Ha bizonytalanok vagyunk, mellébeszélünk (ez azt jelenti, hogy mi sem tudjuk pontosan,
hogy mit akarunk mondani) vagy - a legrosszabb
esetben, és akkor végleg megtévesztjük a másikat félrebeszélünk. Nem mindegy, hogy mellé vagy félre.
Ha összeesküvésről lenne szó, akkor összebeszélünk.
Ha meg valami ügyet el akarunk intézni valakivel, veszekedés nélkül, akkor azt az ügyet megbeszéljük. Ha
véletlenül netalán mégis veszekedés lenne belőle, arra is
megvan a megoldás: kibeszéljük és utána átbeszéljük.
*
Remek nyelv ez a magyar. Mindenre van megoldás.
Például a komisz gyerek visszafelesel a szüleinek.

Hogyan tudja ezt a magyar a beszéléssel elintézni?
Az nem hangzik jól, hogy visszabeszél. Ez túl szelíd.
Szóval a magyar kitalált egy odaillő szót, ami ugyanazt
jelenti, mint beszélni, de sokkal durvábban fejezi ki:
pofázni. Így aztán a komisz gyerek visszapofázik a
szüleinek. (milyen furcsa dolog, hogy csak az a gyerek pofázik vissza, aki pofátlan… Jópofa nyelv ez a
magyar nyelv!).
De az is jó, amikor valaki sokat beszél, alkalmatlanul
ereszti a szavakat, az járatja a száját. És addig járatja
a száját, amíg lukat beszél a hasunkba. Már nem
tudjuk megemészteni azt, amit mond, mert luk van a
hasunkban. Már nem fogjuk fel.
*
Amikor valami nem tetszik, vagy baj van, akkor már
nem beszélünk, akkor hápogunk. Mert felháborodásunkban csak azt mondjuk, hogy de hát, hát, hát, hát…
mint a kacsa. És aztán megeresztjük a szót. Lökjük a
sódert… (szleng). No de nem is tudom, figyeltek-e még
rám… Nem is tudom, minek tépem a számat, dumálok
itt fáradhatatlanul, úgysem hallgat rám senki…
Vagy igen?
------------------------

Ami az íróasztalon maradt:

Írd össze, hogyan mondanád rokonértelmű szóval
azt, hogy beszél…
Szól, mond valamit, közöl, szónokol, jár a szája,
járatja a száját, veri a nyálát, kifejezi magát, prédikál,
dumál, szövegel, száját tépi, süketel, sóderol, nyomja
a sódert, rizsál, hantál, papol, pofázik, povedál, halandzsázik, ködösít, gagyog, fecseg, pletykál, magyaráz,
mesél, beszélget, társalog, szót vált, tárgyal, cseveg,
cseverészik, tereferél, diskurál, fecserészik, fecseg,
traccsol, trécsel, valakit szóval tart.
Eszedbe jut más?

kimutatható nyelvtanilag némi egyezés, szókincsében
azonban elég szegényes, s főleg mely szavak megvannak a magyarban hol az egyik hol a másik finn-ugor
nyelvben tűnnek elő. Hogyan lehetséges ez?
Azt is tudni kell, hogy az olyan fejlett szerkezetű
nyelv, mint a magyar kialakulásához tízezer év szükséges - mondta Gordon Childe, a XIX.sz. végén
született régész-nyelvész, aki állítólag 100 nyelvet
ismert, köztük a magyart is.
Logikusan gondolkodva nem kellene ezt az ősnyelvet is délebbre keresni? S nem lehetne-e ez a ma
szumirnak nevezett nyelv?
Gosztonyi Kálmán (a Saint-Michel Kollégium v.
tanára, a Sorbonne Egyetem (Párizs) Kutató Főiskolája
nyelvészeti, szumerismereti osztályának hallgatója
- 1952-72) számos létező nyelvvel összehasonlította
a szumir nyelvet, nyelvtani szabályaik alapján. Munkájában kimutatta, hogy 53 sajátosságot véve alapul,
a következő nyelvek mennyiben egyeznek meg a
szumirral (csak a fontosabbakat említve):
- baszk és indoeurópai nyelvek
4 egyezés
- szanszkrit 				
5 egyezés
- akkád (szemita nyelv) 		
5 egyezés
- kínai 				
5 egyezés
- óceáni nyelvek 			
7 egyezés
- paleo-szibériai nyelvek 		
8 egyezés
- tibeti-burmai 			
12 egyezés
- északi finn-ugor nyelvek 		
21 egyezés
- kaukázusi nyelvek 			
24 egyezés
- török nyelvek		
29 egyezés
- magyar 		
51 (+2 viszonylagos egyezés)
Ezek a tények nem a fantázia szüleményei, hanem
egy komoly tudományos munka eredményei (Colman-Gabriel Gosztonyi: Dictionnaire d'étymologie
sumérienne et grammaire comparée, Paris 1975).
Mindezek után nem logikus-e azt a következtetést
levonni, hogy fönti nyelvekre erős hatással lehetett a
szumir, s hogy némelyeknek (mint pl. török, a kaukázusi és a finn-ugor nyelvek) talán éppen az őse is
lehetett? Nem is szólva a magyarról, amely eszerint
egyenes leszármazottja kellene, hogy legyen.
A nyelvtani egyezések után nézzük a szavak összehasonlítását. Dr. Nagy Sándor végezte el, s írta le A
magyar nép kialakulásának története c. könyvében
(kiad. San Francisco, 1987). Ő sem fantáziált, amikor
az alant felsorolt műveket áttanulmányozva az összes
magyarországi hely - település, folyó, patak, hegy nevet a szumirból levezette.
Ezek a források: Fejér György 42 kötetes oklevélgyűjteménye; Wenczel Gusztáv Árpádkori Újokmánytára 12 kötet; Hazai Oklevéltár 2 kötet; Pannonhalmi
Oklevéltár és a Zichy család oklevéltára 1-1 kötet.
Ha tehát a Magyar Tudományos Akadémia tudósai
valóban az elfogulatlan tudomány érdekében munkálkodnának és nem egyéni, vagy egyes politikai
csoportok érdekében, akkor ezeket a tényeket már az
iskolákban is tanítanák.
Forrás Pirkan http://jobbik.net/index.php?q=node/4423
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Revolución húngara de 1956

EXTR A ÑO V I AJ E

Este relato lo recogí de una señora que
vive en Banfield, donde yo también vivía
en los años setenta. No era mi paciente ni
vino a consultarme. Simplemente quiso
hablar conmigo a solas, pidiéndome que
la escuchara atentamente.
Se trataba de una mujer de unos 50 años
o más, enjuta, con arrugas prematuras en
su pequeño rostro. Toda ella parecía una
miniatura, pero una miniatura pedante
y ordenada; su manera de sentarse con
lentitud, su hablar perfectamente coherente me hacía pensar en cualquier cosa,
menos en un desequilibrio mental.
- Sé que le parezco una persona normal - dijo, como si leyera en mis pensamientos. - Lo he sido siempre, y tal vez
un poco más realista también que otras.
Me reía de las fantasías de mis sobrinas
y le adelanto que no soy aficionada a la
ciencia-ficción. No se enoje conmigo por
eso; sé que usted escribe cuentos así y
por esta razón vine a verla.
Noté en sus ojos una extraña expresión, mezcla de miedo y de fastidio; pero
no dirigido hacia mi persona, sino a algo
indefinido y lejano. Le pedí que me contara su experiencia.
«Hace unos días tenía que visitar a
unos parientes por un asunto de herencia
familiar. Desde mi niñez no tengo trato
con ellos: su dirección era la calle Arenales, a la altura tres mil. Tenía anotado
el número... Tomé pues un taxi en Constitución. El taxi me dejó a la altura del
dos mil setecientos y, al caminar unas
cuadras, me sentía confundida. Sabía
que iba en la dirección correcta, pero a
cada paso tuve que parar por la admiración. Me fascinaban las casas, casi todas
de una planta, con unos jardincitos y
puertas de hierro viejo primorosamente
labrado. No sabía que en el corazón de
Buenos Aires podían existir casas así.
Bajo mis pies noté un pavimento casi
nuevo; hecho de piedras hexagonales,
¿o eran pentagonales? - no me acuerdo
bien. No había nadie en la calle; escuché
una voz humana: "¡Aguateeerooo!" y vi
un carro con grandes barriles de agua, tirado por dos caballos. Un hombre viejo y
una muchacha joven conducían el carro,
haciendo sonar el cencerro. Me encantó
la escena, que parecía sacada de un cuadro del siglo pasado... Y que pronto fue
completado por dos transeúntes ataviados según la moda del siglo pasado...
«Seguí mi camino azorada y pronto
me encontré ante la casa buscada, donde
pude leer el número en la fachada; eran
números de bronce, cuidadosamente pulidos, relucían bajo el sol radiante.
«Con mano trémula tomé la aldaba de
bronce, también reluciente, y toqué la
puerta. Poco después, no sé cuánto tiempo después, se abrió la puerta; pudieron
haber pasado minutos, pero también horas; mi mente parecía estar suspendida
en el tiempo. Vi que en la puerta apareció una joven mujer, vestida de faldas
amplias y largas; su pelo largo adornaba su cabeza como una corona de doble
trenza. Su rostro inmaculado no mostraba señales de maquillaje alguno. Me preguntó qué deseaba.

-

- ¿Aquí vive la familia Arteaga? - pregunté. Ella me contempló algo extrañada:
- ¿Arteaga?... Sí, sí. Eusebio Arteaga.
No los conozco aún, pero la semana entrante vendrán a vivir aquí.
- Yo busco al señor Carlos Arteaga y
señora, cuyo nombre es Adelina Pérez.
«La mujer me miró más extrañada aún
y dijo que no conocía a tales personas.
Sólo conocía a don Eusebio y a su esposa... Pero dijo un nombre totalmente desconocido para mí.
«Y fue entonces cuando me sentí muy
lúcida, sí, una lucidez súbita, enroscada
en la vara punzante del terror. Eusebio
Arteaga era el tatarabuelo de Carlos Arteaga, a quien yo buscaba... Y que, según
la descripción que me habían dado, esta
casa tendría que ser de varios pisos, ya
que la dirección es en el piso quinto.
«Me di vuelta; no recuerdo con qué
palabras me despedí. Eché a caminar de
vuelta y de repente me sentí aterrorizada;
sí, sentí algo que jamás había sentido, un
terror diferente, escalofriante, que sacudía todas mis entrañas, hasta el más recóndito rincón de mi alma. Me di cuenta
de que yo no estaba en el siglo XX. Que
por algún error dimensional, cósmico, o
quién sabe de qué tipo había retrocedido irremisiblemente, al siglo pasado. Vi
alrededor de mí las casas, los jardines,
el aguatero, vi hombres con galera y muchachas con miriñaques, agitando sus
abanicos; vi unos carros tirados por caballos cansados y un sol poniéndose con
ráfagas anaranjadas y rojas. Sentí más
terror aún al pensar que pronto oscurecería y yo me quedaría desamparada,
perdida en los recovecos del Tiempo, sin
encontrar jamás el camino a mi casa, a
mi siglo.
«Corrí desesperada, no sé cuántas
cuadras... Y, de pronto, en una esquina vi
algo - la esperanza, la cuerda salvadora:
un taxi en la calle que cruzaba Arenales.
Una voz interior, absurda, ilógica, me dijo que había que cambiar la dirección. Di
pues una vuelta de noventa grados y me
encontré frente al taxi que frenó con un
chirrido desagradable - sonido que me
pareció más hermoso que la quinta sinfonía de Beethoven...
- ¿Qué le pasa, señora? - me preguntó
el chofer. Yo no pude hablar, sólo le indicaba que me llevara lejos, lejos, lo más
pronto posible. Al acomodarme en el
coche, vi que era mediodía, el sol estaba
sobre nuestras cabezas, cosa bastante lógica, ya que había salido de mi casa bien
temprano.
«Creo que nunca volveré a la calle
Arenales, aunque dudo de que la experiencia se repita. Pero tenía que contárselo a alguien que no me tomara por loca.
Y sé que usted no lo hará.»
*
De mi parte, confieso que me quedé muy impresionada por el relato tan
extraño de esta también extraña mujer.
Pero no estoy segura de que me gustaría
pasear por la calle Arenales buscando direcciones antiguas...
¿A ustedes, sí?
(De Cuentos Fantásticos, de Lenke Süllős)

En la mañana desapacible y ventosa
del sábado 2 de noviembre nos reunimos
para honrar a las víctimas de la Revolución y Gesta libertadora húngara, en
1956, contra el coloso soviético opresor.
El portal sículo de la Plaza Hungría
nos acogió en todo su esplendor, después
de su reciente renovación. La ceremonia, organizada por FEHRA, siguió en
su secuencia las pautas habituales: izar
banderas (Magdalena Paál y el cónsul
húngaro, Balázs Nagy), himnos, discursos y bendición.
En sus anuncios, Sofía Török de
Jakab hizo alusión a la frase devenida
famosa del entonces presidente Aramburu: “En cada corazón argentino hay
una pequeña Hungría”. Por su parte, el
ex embajador húngaro en la Argentina,
Ferenc Szőnyi, de visita en ésta, pronunció el siguiente discurso:
«Queridos compatriotas, estimados amigos:
«Estamos aquí hoy, Día
de los Difuntos, frente a
este bellísimo portal sículo de Plaza Hungría, y nos
acordamos.
«Nos acordamos de otro
Día de los Difuntos, hace
57 años, cuando después
de 10 días de luchas sangrientas y tormentosas,
por un momento salió
el sol. Tuvimos muchos
muertos, pero pensábamos
que ellos eran muertos
creadores, de cuyo sacrificio brotaría la
Hungría nueva y libre.
«Sólo un día más pudimos vivir con
esa ilusión. El resto lo sabemos. Después
del 4 de noviembre de 1956 se multiplicaron los cementerios improvisados
debajo de los adoquines de las plazas y
las calles de Budapest. “Mamá, tuve que
irme” - leí con mis propios ojos en una de
esas tumbas.
«Han pasado 57 años. No tengamos
ilusiones: también hoy estamos enfren-

tándonos a una especie de supremacía
de fuerzas, cuya crueldad no es menor,
sólo que es mayor su perversidad. Necesitamos toda nuestra entereza para poder
vencer - porque esta vez sí tenemos que
vencer. Con entereza, amor y hermandad.
«Aquí estamos, pues, hoy, en este Día
de los Difuntos, frente a este portal sículo. Nos amamos unos a otros, y amamos
a Hungría, país cuyo nombre lleva esta
amplia plaza. Y pensamos en nuestros
muertos creadores, en nuestras tareas
presentes y urgentes, y pensamos en
nuestros hermanos sículos allá en Transilvania que el domingo pasado marcharon debajo del arco de otro portal sículo,
reclamando su autonomía cultural, política y territorial. Es decir, la vida.
«La vida de todos los húngaros. Aquí,
allá y en todas partes del mundo, por
la cual lucharon los
héroes de 56 y por la
cual están trabajando
los mejores peones de
nuestra adorada patria,
quienes con esperanza
y con mucho amor están pensando en ustedes, aquí presentes.
Muchas gracias.»
*
La alocución en húngaro (ver portada) estuvo a cargo del joven
diputado parlamentario
Gergely Gaal (KDNP), llegado de Budapest expresamente para la ocasión. Lo siguió el Rdo. David Calvo, con palabras
consoladoras hacia las víctimas y llenas
de fe, en espíritu ecuménico.
Para concluir el acto, los presentes
entonaron Himno nacional húngaro y el
Himno sículo.
Además de las personalidades presentes en la foto, nos acompañaron Miguel
Ángel Galassi y personal activo del XII.
distr.policial municipal. Agradecemos su
presencia. (SKH)

Bajo la mirada severa de San Esteban, 1er rey de Hungría, izq.-der.: Susana Kesserű de Haynal
(directora Periódico Húngaro de la Argentina), Balázs Nagy (cónsul húngaro), Susana Fóthy (referente cultural Mindszentynum), Ferenc Szőnyi (ex embajador húngaro en la Argentina), Rolando Ferenczy (ex combatiente), Magdalena Paál (FEHRA), Juan Sarrafian (presidente FAC), Sofía
Török de Jakab (FEHRA), Gergely Gaal (diputado húngaro), Julio Croci (director general de colectividades), Rudolf Hepe (presidente FAAG), Eva Szabo de Puricelli (presidenta FEHRA), María Micsinay de Benedek (Iglesia Reformada Húngara), Siegfried Wolfsteller (secretario FAAG), Jochen
Hildebrand (comisión directiva FAAG)
Foto Jakab

El 9 de noviembre de 1989 se derrumbó el infame muro que,
desde el 13 de agosto de 1961, separaba la ciudad de Berlín,
otrora sede capital de Alemania, en dos mitades: una libre, y
la otra sojuzgada por un régimen inhumano que dominaba la
mitad de Europa: el comunismo marxista.
Cientos de personas murieron en su intento de superar la vigilancia de los guardias para escapar de ese régimen y cruzar
hacia el lado occidental: el de la libertad.
La Revolución húngara de 1956 produjo el primer resquebrajamiento en el sistema que sostenía ese “Muro de la vergüenza”.
¡Valoremos la libertad conquistada con tanta sangre!

SP. II
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Teresa de la Vega (Budapest):

Una abuela húngara

La abuela de mi marido había nacido
el 1º de mayo de 1913. De niña, cuando
durante la República de los Consejos de
1919 adornaban la ciudad de Budapest
con banderas rojas para celebrar la festividad del día, ella creía que lo hacían en
su honor y se ponía muy contenta.
Procedía de una familia perteneciente
a la pequeña nobleza y había aprendido
un precioso alemán austrohúngaro de su
abuela, de su madre y de una institutriz.
Al tranvía le llamaba “el eléctrico”, a los
tomates “frutos del Paraíso”, a las patatas
“manzanas de tierra”, al bolso “retículo” y a las medicinas “remedios”. Estaba muy orgullosa de haber recibido una
educación esmerada y exquisita.
*
La abuela de mi marido era grácil y estaba a menudo enferma. La tuberculosis,
que por aquel entonces asolaba el país,
atacó su aparentemente débil organismo
y tuvo que pasar largas temporadas en diferentes sanatorios.
La vida nunca le fue fácil. Muy joven
se divorció de su marido, un infiel oficial
de aviación que también era pintor y que,
más tarde, emigró al
Brasil y allí llegó a
pintar un gran cuadro
de la Virgen para la
catedral de São Paulo. La hijita se quedó
con ella.
Entre las dos guerras mundiales, trabajó junto con su hermana en un estanco.
Su padre había muerto durante la Iª Guerra Mundial y como
compensación habían
recibido este pequeño negocio para poder ganarse la vida.

(*)

Después de la IIª Guerra Mundial y con
la llegada del nuevo régimen, el establecimiento dejó de ser de su propiedad y
pasó a ser propiedad del estado. No obstante, obtuvieron permiso para seguir trabajando en él, junto con otra empleada,
de la que se hicieron amigas.
Además de esta ocupación y para ayudar a su hija cuyo marido desapareció
durante unos años en Siberia y al poco de
volver a Budapest falleció en un extraño accidente, cuidó y educó a sus cuatro
nietos bajo circunstancias muy difíciles.
*
Después de jubilarse, la anciana señora
siguió dejando de lado todos sus intereses, y a pesar de sus problemas pulmonares - fumaba cuando su hija no la veía
y bebía constantemente el fortísimo café
húngaro - y de tener las manos deformadas por el reuma, se ocupaba de la familia y de la casa.
Siempre estaba de buen humor, era
enérgica y estaba constantemente dispuesta a ayudar, en cualquier situación.
Por ello, los nietos, ya adultos, seguían
acudiendo a la abuela
cuando tenían alguna
preocupación o problema. Una vez, en una de
esas ocasiones, le pareció que se estaban ligeramente aprovechando
de ella, y sintiéndose
ya cansada y un poco
harta, me contó con
ironía que su abuelo solía decir en situaciones
similares:”Sí, sí. Los niños... De pequeños están
como para comérselos, y
cuando crecen uno siente
no habérselos comido. ■
(*) Historia verídica contada
por la abuela del marido de
la autora.

Miguel Haller, Profesor Emérito - investigador y docente En el transcurso de un sencillo acto académico, el Dr. Miguel Haller (foto: izq.),
investigador del CONICET en el Centro
Nacional Patagónico, recibió el título de
Profesor Emérito de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.
En la ceremonia presidida por el actual
rector, Adolfo Genini, dirigió el acto Ri-

cardo Scorolli, delegado de la sede Puerto
Madryn, que dio lectura a las resoluciones por las cuales se propuso la distinción
mencionada para el dos veces director del
CENPAT. Destacó las cualidades humanas,
científicas y pedagógicas de Miguel Haller,
quien, a lo largo de su trayectoria, ha puesto de manifiesto un compromiso notable
con la casa de altos estudios, así como con
los alumnos que formó. El homenajeado
agradeció a la universidad pública, libre y
gratuita que lo formó, e hizo referencia a su
tarea como docente durante 44 años en las
Universidades Nacionales.
Un numeroso público acompañó el acto
con un sostenido aplauso.

¡Felicitaciones, Mihály!

Fuente: Diario Madryn /SKH http://www.elchubut.
com.ar/nota/69896-miguel-haller-recibio-el-ti-tulo-deprofesor-emerito-de-la-universidad-de-la-patagonia/

CEREBRO Y MÚSICA

- identidad, comunicación no verbal,
genealogía musical familiar y creatividad En el marco del Ciclo de Difusión cultural 2013, llevado a cabo en el Auditorio
Mindszentynum, se escuchó esta interesante conferencia de Gabriela Wagner,
licenciada en musicoterapia (*).
A partir de la afirmación de que el ser
humano es una unidad biopsicosocial y
espiritual en el contexto de una cultura,
su tendencia a desarrollar una comunicación sonoro-musical tendrá aspectos
característicos derivados de su propia
identidad cultural, así como otros, profundamente individuales. Nuestra musicalidad se construye en interrelación con
los demás.

Recientemente
se han efectuado
investigaciones
en neuropsicomusicología y, a la luz de
estos estudios científicos, se nos demuestra que es posible afirmar que el desarrollo de nuestra musicalidad genera un
efecto positivo, tanto en las funciones
neuronales como en la actividad hormonal. De esta manera se facilita el funcionamiento apropiado de los procesos inmunes y regenerativos del cuerpo.
Las investigaciones actuales acerca de
la organización de la audición pre-natal,
pueden demostrar que la música incide
en nosotros desde la gestación. Así como
es la primera en conectarnos con la realidad exterior, es también la última a la
cual podemos reaccionar. Por esa razón,
la utilización terapéutica puede abarcar
diferentes problemáticas a lo largo de toda nuestra vida.

(GW/DM)
(*) Directora de la carrera de Musicoterapia,
Universidad del Salvador.

La disertante recibe las merecidas
felicitaciones de manos del vicepresidente de la
Cultural Húngara Mindszentynum, János Honfi

CORAL HUNGARIA FESTEJÓ SUS PRIMEROS 20 AÑOS

No se llamó a ensayo para este viernes,
8 de noviembre, al salón MIK en el 1º piso
del Club Hungária. Se llamó nada menos
que ¡para festejar un aniversario!
Va ‘cayendo’ gente: amigas, amigos que
hace años que no se vieron. Abrazos, risas, emoción. ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! ¡Hace años que no te veo, pero seguís
igual! (¡Mentira! ¡Todos estamos más viejos! Veinte años son 20 años... Todos estamos arriba de los 50, algunos de nosotros
muy arriba...)
Y los recuerdos: ¿Te acordás del Mátyás-templon, de Dunapataj, del Colón, de
Trelew, del Hungária, de Puerto Madryn,
de Bahía Blanca? ¿De los hermosos días
pasados juntos? ¡Como chicos y chicas de
una Gran Familia!

Creadora y
formadora
incansable
- nuestra
inefable
Sylvia
Leidemann

La delicia de cantar en conjunto,
a varias voces...

Cuerda mezzo

Nos sentamos a las mesas por “registro
vocal”. Sylvia da la nota: “Mátrai képek”
- tomemos desde Madárka. ¡Salió divino!
¡Da capo! Cantamos a todo pulmón, ¡casi
como en el Colón!
Más tarde viene el “Köszöntő”. ¡No sé
cómo no se vino abajo el cielorraso del saloncito MIK!

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS de DICIEMBRE y ENERO

Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre közvetlen rokonaikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában.
DECEMBER
JANUÁR
1. Grabner István / Szilvássy Lőrinc - 3. Keve Miklósné 2. Bobán Irén - Kádárné Bonta Anikó Varga Veronika - 4. González-Becske Cristina (Kalifor- 3. Papp Titi - 4. Makkos Sebi - 5. Collia
nia) - 5. Jeffrey Viki / 7. Máthé Endréné Szigethy Júlia Niki - 7. Blahó Ervin / Gáti Gábor / Lackó
(öo) - 8. Fóthy Csilla / Halaman Kati - 9. Dr. Collia Luis / Eleonora (öo) - 8. ifj. Farkas György ifj. Honfi János - 10. Orbán László / Schirl Adrián - 12. Becske-Enrietto M. de los Milagros /
12. Fóthy Margit - 13. Deák Gábor / id. Kolb László / Benkőné Honfi Aranka / Mizsey Mókus Szegödi Ede - 14. Németh Alexné Kohánszky Kati 13. Gorondi Gábor - 14. Emődy Éva
(Chile) - 15. Máthé Lászlóné Krumenacker Zsuzsanna (MO) / Máthé Gábor (Cba) / Zaha Paula (Cba) - 16. Lajtaváry Endre - 17. Blahóné Barotányi 15. Smal María (öo) - 16. Lajtaváryné BeKlári / Hallerné Bartha Kati - 18. Alitisz Miklós / nedek Zsuzsi - 17. Várszegi Kata (MO) Vilanova János - 21. Blancasné Csasztek Zsuzsi / 18. v. Ferenczy Lóránt - 19. Kovács AndPósfay Borbála - 22. Grabner András - 23. Meleg rás (Cba.) / Novák Károly - 20. Móricz
Piroska / Elsa Simonsini vda. de Re (Sta.Fe) / Schul- Eszter - Tarafás Iván (Sta. Fe) - 21. Githeis Otilia (öo) - 24. Mitsko Éva (öo) / Papp Jenő - ménez Ariana / Kozempel Olivia / 22.
26. Egey Marcella - 27. id. Becske Gábor / Vargas Manzi Irene (öo) / Pósfay Mária - 24.
Binder Andrea (Cba) / Vargas Binder Diana (Cba) - 28. Hamzáné Bodnár Emőke (USA) / FerroGorondi Péterné Meleg Judit / Kolb Jazmín - 29. Fóthy né Filipánics Zsuzsi - 25. Juhász Péter Zsuzsi / Meleg Irén / Németh Gábor - 31. Mihályfy 26. Cottely Marianne / Zoltay Julianna Juli / ifj. Zaha Sándor / Zöldi Mártonné Patuel Cristina 28. Máthé Kati (Cba)
Isten éltesse az ünnepeltjeinket!
¡Feliz cumpleaños!

DICIEMBRE 2013

Se juntaron tenores y bajos

*
Les llega el turno a los recuerdos personales: la emoción y el agradecimiento de
Judith, las flores y la tarjeta firmada por
los asistentes para Sylvia: el infaltable
homenaje a esta chica maravillosa que es
Sylvia, por armar, pulir, dirigir y mantener
esta comunidad entre húngaros, húngaras,
argentinos y argentinas. ¡Porque no hay, no
hubo y no habrá diferencias entre nosotros!
¡El canto nos une, nos alegra, nos hermana!

También llegan los recuerdos de los comienzos del Coro por Kiss Márti y por los
dos Jenő... Alegría, cariño. Un clima de
entre amigos - qué digo: ¡entre hermanos!
Como dijimos cuando volvimos de Hungría: ...mert mindnyájan otthon voltunk,
úgy az argentin, mint a magyar!
*
Una sola nota oscureció la alegría general del encuentro: Garzó (Julio Gosztonyi), que estaba luchando por su vida, no
pudo estar con nosotros. ¡Cómo sentimos
su ausencia! Ya sabemos que no ha podido restablecerse. Falleció en el sanatorio.
Asistimos a despedirlo a la misa de cuerpo
presente el 13 de noviembre.

Citerával és zengő muzsikával lamentablemente nuestro sentido canto no llegó
a tiempo para darle mejoría a Garzó...

Así festejó Coral Hungaria sus primeros
20 años de existencia, reconocidamente el
Coro (con “C” mayúscula) que mejor difundió la Cultura Musical Húngara en la
República Argentina. Esta reunión demostró que los que estuvimos ligados a él siempre seguiremos estándolo en el alma.
Jenő-Jenci Dombay
Fotos Zaha
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Chaco
Hace ya 81 años de aquella acta en el que Mihály
Pajor daba inicio a lo que
hoy nos complace llamar
Sociedad Húngara de Villa Ángela. 81 años en los
que nunca se perdieron las
tradiciones y en donde nos
contiene espiritualmente
una patria lejana (ver nota
contigua).
Es que hemos recibido
más de cientos de saludos
con cordiales palabras de
felicitaciones y estamos
orgullosos de celebrar un
aniversario más de nuestra
institución.
“¡Bienvenidos al 81º aniversario de la Sociedad Húngara!”, así fueron las primeras
palabras con las que anunciaba el animador el 25 de octubre, mientras nos mezclábamos entre amigos, familiares,
conocidos que se acercaron a
celebrar junto a nosotros. El
menú estuvo compuesto por
comidas típicas de Hungría
y actuó el grupo de Ballet
Húngaro, integrado por jóvenes y niños. Es gratificante
saber que nuestra cultura ha
jugado un modesto papel en
la formación de la sociedad
villangelense, con los sabores
y recetas de su gastronomía
que aún siguen vigentes y con
tradiciones que nos destacan
desde tiempos de antaño.
*

En estos ochenta años más
uno, cuántas historias han sido narradas y oídas, muchas
con la participación de los
que hoy conforman la comisión directiva, los viejos y los
nuevos portavoces de la colectividad.
“La Húngara”, popularmente conocida con ese nombre en Villa Ángela, se formó
gracias a la iniciativa de un
grupo de magiares que, allá
por los años 30, se reunían
en algunos domicilios con
la intención de formar una
Asociación. Estos húngaros
recorrieron las zonas rurales
de Villa Ángela para buscar a
los integrantes de la 1ª Comisión y luego fueron acercando
los ladrillos en los medios de
transporte del momento.

Se completó así la primera construcción, que quedó
inaugurada el 30 de octubre
de 1932. Desde el comienzo, la Sociedad Húngara de
Cultura y Socorros Mutuos
contó con personería jurídica
y todos los papeles en regla.
Han dejado una huella imborrable en la historia también aquellos integrantes que
trabajaron con el mismo espíritu de los fundadores, a los
que hoy no podemos dejar de
recordar y rendir un sentido
homenaje.
*
Algunas estadísticas especulativas estiman que actualmente hay unos 30.000
descendientes de húngaros en
la Argentina, aunque tal vez

- Espigueo...

haya muchos más argentinos
en cuyas venas fluye sangre
húngara. Celebramos entonces el creciente protagonismo
que ha recobrado nuestra colectividad con la visita de los
periodistas húngaros, con el
aporte del profesor de idioma
y con la invitación de dos chaqueños húngaros por parte del
gobierno húngaro.
Ayer como hoy, este Magyar Egyesület no dejará de
estar presente brindando con
todos ustedes - ¡para que continúen los éxitos! 81 años entre los que se agradece a todos
quienes nos hicieron llegar
donde estamos hoy. Es nuestro Día, y lo celebramos con
mucho gusto y de corazón.
¡Feliz cumpleaños!



Un húngaro muy valiente

Señor Director de NORTE:
Sería en 1954. Fuimos invitados a comer
un asado en Ñandubay, hoy Coronel Du
Graty. Se encontraba con nosotros Eduardo
Barros Prado, a quien días antes terminamos de conocer, ya que, como viajante de
comercio, nos visitaba ofreciendo los productos de las firmas que representaba. Sentados alrededor del fuego y mientras tomaba
su punto de cocción el asado entre cuentos,
chistes y bromas, nos contó que había actuado en las huestes de Prestes, en Brasil.
Por sus relatos nos enteramos de una de
las tantas luchas por un mundo mejor dentro de los sistemas actuales y que, en definitiva, tampoco dio resultados donde se haya
logrado aplicar ese sistema que, tras muchos años de ´dictadura del proletariado´,
resultó ineficaz. Sigue entonces el anhelo
de nueva utopías, a las que nos prendemos,
discutimos y peleamos con fe en busca de
nuevas posibilidades, que lamentablemente
nunca llegan...

EL RINCÓN DE MAUSI

Algo dulce que sirve también para las Fiestas:

MUFFIN DE FRUTOS ROJOS
Preparación

Comenzar colocando la
manteca y el azúcar en una
batidora con el accesorio
paleta y realizar un cremage. Agregar luego el aceite.
Agregar los huevos, con la
esencia de vainilla, la leche,
y revolver.
Tamizar los ingredientes secos, la harina, polvo leudante
y sal. Incorporar en forma
envolvente.
Agregar los frutos rojos con-

gelados, añadirles un poco de
harina para que adhieran bien
a la masa y no decanten.
Cargar los pirotines con la
mezcla de muffin y luego ponerlos en una placa de muffin
para que no pierdan la forma.
Llenar sólo a ¾ del molde.
Espolvorear con un poco de
azúcar en la superficie.
Llevar al horno a 180ºC
por 18 minutos. Terminar
con azúcar impalpable en la
superficie.

La visita de los periodistas húngaros a
la provincia del Chaco tuvo secuelas. La
más difundida: el viaje soñado que pudieron realizar nuestros amigos Griselda Ichi Szalma y Julio Botka y conocer así al país anhelado, relatado tantas
veces por sus padres y abuelos; y, desde
aquí, llevar consigo el relato de cómo
fue la vida de quienes llegaron a estas
tierras tan lejanas, tras la salida de Hungría en momentos de la posguerra.
A la postre, el resultado de todo ello es
que el Chaco se sienta un poco más cerca
de aquel país cuya emigración quedaba
separada de sus orígenes por un ancho
océano. Sus descendientes agradecemos
esta cercanía cada vez más manifiesta a
través de gestos palpables de la Nación
húngara, como lo son también las visitas recibidas de sus representantes, los
embajadores y cónsules que cumplieron
funciones en el país, manteniendo de esta manera siempre vigentes los lazos fraternos con la patria de origen.
Ello no es más que indicio de
su apreciación de nuestro trabajo cotidiano. Estos gestos
nos engrandecen como grupo y colectividad para seguir
creciendo.
Gracias a toda la Nación
húngara.
Ivana Andino
 Parte de la Comisión Directiva
izq.-der.: Alejandro Pajor, María
Teresa Andino, Miguel Ángel Zöldi,
Ida Fodor, la autora, Elsa de Vajda,
José Luis Bischof, Rubén Andino,
Pablo Andino, Geraldine Rada,
Esteban Vajda

... en otros medios -

Carta de lector publicada el 7 de octubre de 2013 en el
Diario Norte, de Resistencia (Chaco)

(Agradecimiento Dr. Carlos Rivas)

Ingredientes:

MAGYAR VAGYOK

Resurgir como el Ave Fénix

Receta perfecta
para llegar a
la felicidad...

Harina
115 gr
Polvo de hornear
3 gr
Manteca
25 gr
Aceite vegetal
25 gr
Sal
1c
Azúcar
90 gr
Huevos
45 gr
Leche
50 gr
Esencia de vainilla
1c
Frutos rojos
90 gr
Azúcar extra para espolvorear c/n

SP. III

Cuando invocó el tema Prestes, uno de
la rueda, que nos servía unos regios mates
amargos, recordó de pronto que a pocos kilómetros del pueblo había un señor húngaro
de apellido Salman que siempre comentaba
haber pertenecido a estas huestes. Nuestro
accidental visitante nos pidió que lo lleváramos hasta allí.
Así lo hicimos, y ya en la chacra vimos
al hombre que estaba afilando una reja para
el arado y ya tenía emparejados los caballos
para salir a realizar su tarea. Sorprendido
por la inesperada visita, golpeó un poco
más su reja y, levantando la vista, acomodó su viejo sombrero, nos siguió mirando
con curiosidad mientras se acercaba un poco más, y pegó un grito: ¡Capitán Ñiuvton!
Salman y el visitante se abrazaron de tal
modo que no los pudimos separar por un
buen rato.
Hacía 24 años que no se veían. Cuando
se acercó la esposa de Salman, el visitante
le dijo a la señora: “Usted no sabe el hombre valiente que tiene en su casa...” Y allí
mismo nos relató algunas de las aventuras
que pasaron juntos en su lucha en las selvas
brasileñas.
Contaba que ese hombre en muchas
oportunidades en que estaban rodeados por
el ejército brasileño que los perseguía, salía ametralladora en mano, descargaba una
cantidad de balas, para volver luego y decir:
“Todo limpio”.
El pobre Salman siempre contaba sus historias, pero nadie creía que este hombre tan
simple, ensartado en medio del monte chaqueño, pudo alguna vez haber empuñado
un arma de ese calibre. Había llegado primero a Villa Ángela, donde ya existía una
comunidad húngara importante, para trasladarse después a Du Graty. Por esas cosas de
la vida, pudo seguir con una rutina y dejar
tras de sí ese mundo de los sueños, de volver al paraíso que Adán y Eva no supieron
conservar y que ningún genio de izquierda
ni de derecha nos supieron devolver.

Julio Prestes fue presidente del estado
Brasileño de San Pablo, triunfó en las elecciones presidenciales de 1930, pero su adversario político, don Getulio Vargas, condujo una revolución que le impidió ocupar
tan alto cargo. A su vez, el citado Getulio
Vargas consiguió ser elegido en 1934, promulgó una constitución autoritaria, aunque
realizó reformas sociales. Fue depuesto en
1945 y reelecto en 1950, año en que se suicidó.
En 1930 se formaron las llamadas huestes de Prestes que lucharon algún tiempo
para tomar la senda elegida en su momento
por el pueblo, pero el poder adverso ahogó
ese intento.
Barros Prado tiene varios libros escritos
sobre la selva amazónica y sobre sus incursiones en ella. Uno de ellos lleva el título
‘La atracción de la selva con visitas a varias
tribus aún salvajes en aquellos años’ - a las
que, como en muchas otras partes, nuestra
´sabia civilización´ no supo dar mejores
medios de vida, sino al contrario, arruinarles su sistema quizás menos sofisticado,
más humilde, pero para ellos mejor inclusive que el nuestro.
Todos esos extranjeros llamados gringos
por la mayoría de los lugareños recorrieron
distintos lugares buscando mejor calidad de
vida para ellos y sus familias. Mantenían
correspondencia con conocidos y siempre
eran interpretados como amigos que ayudarían a los que se aventuraran a venir a vivir
y repetir los sueños de obtener más fácilmente el pan nuestro de cada día.
Jacobo Garber
Villa Ángela
(Agradecimiento István Bakos)

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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December 4, szerda: ZIK ösztöndíjasok indulnak 3 hónapra
MO-ra
December 6-7-8: Karácsonyi
vásár. Hungária (l. órarend SP I.o.)
December 8, vasárnap, 18
óra: Jön a Mikulás! Jelentkezés
4799-8437 (Omar) vagy 155177-6996 (Alexandra). $ 40.egy csomag, Hungária tagoknak $ 25.-. Hungária
December 14, szombat, 19
óra: Ars Hungarica karácsonyi koncert, magyar karácsonyi
énekek zenekari kísérettel és
Arcangelo Corelli Karácsonyi
koncertje. Coral Hungaria, Ars
Hungarica kórus, J.J. Castro
konzervatórium kamarazenekara, vezényel Leidemann Sylvia.
Beléptidíj: $ 40, Mindszentynum és Club Europeo tagoknak: $ 30.- Mindszentynum
December 15, vasárnap, 12.30
óra: VAMDK évzáró ebéd. Sin
Fronteras zenekar. Ebédre asztalfoglalás: 4209-6333. Valentín Alsina

December 15, vasárnap, déltől kezdve: ZIK karácsony.
Benavídez
December 16, hétfő, 17 óra:
a ZIK óvoda betlehemezik a
Szent István Otthonban
December 25-31: Fiú és leány
cserkésztábor, kiscserkész-kiképzéssel. Instituto Inchausti,
Marcos Paz
December 31, kedd, 20.30 óra:
Szilveszter est. Belépő: $ 65.Tagoknak rendezett tagságdíjjal
$ 45.- Gyerekek 12 éves korig
ingyen.Vacsora à la carte. Sans
Souci zenekar. Asztalfoglalás
Omar: 4799-8437. Hungária

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

Embajador

Dr. Pál Varga Koritár
Consejero : Gyula Barcsi

Secretaría argentina:
embajada@embhungria.com.ar

Cónsul : Dr. Balázs Nagy
Consulado:
Virrey del Pino 4045
(C1430CAM) Bs. As.

Tel.: +54-11-4555-6862
Fax: +54-11-4555-6859

Atención: martes y jueves,
de 10 a 13 hs. (Sra. Isabel)

2014 JANUÁR

Jó pihenést kívánunk!
Jó nyaralást!
egy fiatal nő, karján egy csecsemővel
és megszólítja:
- Lányom, én vagyok az. Ugye nem
ismersz meg? Megfiatalított a csodaforrás.
A lány döbbenten kérdezi: - Mama?
De ki ez a csecsemő?
- Az apád. Ez a mafla elaludt a vízben.

A „MINDSZENTYNUM KULTÚRHÁZ” állandó naptára:

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

info@mindszentynum.org

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ
December 1-jén, 10.30 órakor: spanyol nyelvű istentisztelet a Református házban, Pje. Juncal 4290, Olivos. Lelkész: Rev. David Calvo.
December 25-én, 10.30 órakor: magyar nyelvű istentisztelet, a
Krisztus Keresztje Evangélikus templomban, Amenábar 1767, Capital Federal. Lelkész: Nt. Demes András.

Januárban szünet.

Február 1. vasárnap: Rev. David Calvo
Február 4. vasárnap: Rev. Gabriel Miraz

Tel. 4799-2527 - maria.micsinay@gmail.com

KRISZTUS KERESZTJE EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Minden hó 3. vasárnapján magyar Istentisztelet 10.30 órakor.
Minden magyart szeretettel várunk.
www.lacruzdecristo.com.ar
cvhefty@yahoo.com.ar
Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones
Viajes Personales
Turismo Joven

www.furlong-fox.com.ar

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

consulate.bue@mfa.gov.hu

Derüljünk!

Az idős házaspár 30. házassági évfordulóján egy
szigetre utazik, ahol a legenda szerint olyan csodálatos fürdő van,
amiben megfiatalodnak az emberek.
Az üdülésről visszatérve a lányuk várja
őket a repülőtéren, de sehol nem látja
a szüleit. Egyszercsak odalép hozzá

Embajada de
Hungría

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

Elkészült a
2014-es ZIK
naptár. Mint
majdnem 40
éve, minden
decemberben!
SZÓ-RAKOZIK A ZIK –
SZÓKINCSFEJLESZTŐ
NAPTÁR
Támogassa a ZIK munkáját
és vegyen naptárt! Ára $ 80.tel: 4794-4986
emese.zik@gmail.com

PLAYLAND PARK

Centro de entretenimiento
familiar - cumpleaños

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

CALENDARIO DICIEMBRE 2013

ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Domingo 15, desde el mediodía:
Navidad ZIK. Benavídez
Lunes 16, 17 hs.: Jardín de infantes del ZIK visita con villancicos a los abuelos del Hogar San
Esteban
25 al 31 de diciembre: Campamento scouts húngaros. Instituto
Inchausti, Marcos Paz
Martes 31, 20.30 hs.: Fiesta de
Fin de Año. Entrada: $65.- Socios
con cuotas al día $45.- Menores
hasta 12 años gratis. Cena a la
carta. Orquesta Sans Souci. Reserve mesa: 4799-8437. Hungária

Miércoles 4: Becarios del ZIK
parten a Hungría por 3 meses
6-7-8 de diciembre: Feria de
Navidad. Hungária (horarios
ver SP p.I.)
Domingo 8, 18 hs.: Llega
Papá Noel. Anotarse 47998437 (Omar) o 15-5177-6996
(Alexandra). $ 40.- por chico.
Socios del club $ 25.- Hungária
Sábado 14, 19 hs.: Concierto Ars
Hungarica, con repertorio vocal e
instrumental de la Navidad húngara y el Concierto de Navidad
de Arcangelo Corelli. Coral Hungaria, Coro Ars Hungarica, Orq.
de cámara del Conservatorio J.J.
Castro, dir. Sylvia Leidemann.
Bono contribución: $ 40, para
socios de Mindszentynum y Club
Europeo: $ 30. Auditorio Mindszentynum
Domingo 15, 12.30 hs.: Almuerzo de fin de año. Orquesta
Sin Fronteras. Reservas: 42096333. Valentín Alsina

ENERO DE 2014

¡Felices vacaciones y que
tengan un buen descanso!

Recuerde que
el ejemplar
enero-febrero de
2014 de nuestro
Periódico se publica
en la 2ª mitad
de enero

¡ Aprenda idiomas !

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

 húngaro y castellano
SusanaB.deLajtaváry: 4790-7081
susanabenedek@gmail.com

Dora Miskolczy:  4706-1598
teodorami7@yahoo.com.ar

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 13 a 18 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
DOBLE DE VERANO
ENERO-FEBRERO

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

DICIEMBRE 2013

szekasym@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

15 de diciembre de 2013

Administración: Trixi Graul de Bonapartian
L. Monteverde 4251 - (1636) Olivos - Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4711-1242
amh.argentina@gmail.com

amh.argentina@gmail.com

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

Tel.Fax: (54-11) 4711-1242

