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Lapzárta után: 
új magyar miniszterelnök:
Kordonnal jött Gordon...
Április 14-én délután a kettős kor-

donnal körülvett magyar parlamentben 
megtartották rendhagyó országgyűlésüket 
a Magyar Köztársaság képviselői, és a 
szocialisták által benyújtott bizalmatlan-
sági indítvány értelmében 204 igen, 8 tar-
tózkodás mellett felmentették Gyurcsány 
Ferencet a miniszterelnöki tisztségből. 
Majd ezt követően, ilyen arányban mi-
niszterelnöknek választották Bajnai 
Gordont, korábbi gazdásági minisztert, 
aki letette esküjét. 

A rendhagyó szavazásban a Fidesz és a 
Keresztény Demokrata Néppárt képviselői 
nem nyomtak gombot, ami azt jelenti, 
hogy távolmaradtak a szavazástól, bojkot-
tálták annak lefolytatását. 

Az új miniszterelnök megválasztását 
megelőző parlamenti felszólalások-
ban a hatalmon lévő szocialisták s az 
őket támogató SZDSZ frakcióvezetők 
a válságkezelés szükségességét, az 
ellenzéket képviselő Fidesz és KDNP 
frakcióvezetők az előrehozott választás 
fontosságát hangsúlyozták. Az MDF 
képviselők az országért aggódva fejtették 
ki véleményüket.

Ezalatt kint az utcákon, a kordonok 
mögött, több ezres tüntető tömeg követelte 
a parlament feloszlatását és új választások 
kiírását. A tiltakozók közül többen szeret-
tek volna eljutni a parlament épületéhez, 
de a kordonokon nem tudtak átjutni. Ki-
véve néhány libát: ezeket átdobták a torla-
szon - utalva ezzel Bajnai miniszterelnök 
viselt dolgaira... A tüntetők egy csoportja 
a Sándor palotához, a köztársasági elnök 
rezidenciájához kívánt eljutni, hogy ott 
adjanak nyomatékot követelésüknek, de 
a rendőrség ezt megakadályozta. Sólyom 
László elnök szintén az előre hozott 
választásokat tartja elfogadható megol-
dásnak. Ezzel egy időben, a már késő 
estébe nyúló tiltakozásoknak a hirtelen 
támadt esőben a rendvédelmi szervek 
könnygáz bevetésével vetettek véget az 
Alkotmány utcában, illetve a Vértanúk 
terén. A művelet során 15 rendőr és több 
tüntető megsérült.                                 (-b)

*
Frigyesy Ágnes tudósítása nyomán:

A civilek forró hangulatban tüntetnek 
– Döntsön a nép, döntsön a nemzet! Vesszen 
a kormány! – A hangulat magas hőfokon 
– Füttykoncert a kormánypárti képviselők 
megjelenésekor.

A tüntetés elején felolvasásra került 
egy petíció, miszerint „a nép megvonta a 
bizalmat a kisebbségi kormánytól, kéri az 
Országgyűlés azonnali feloszlatását, s írják 
ki az előrehozott választásokat!” A petíciót 
delegáció vitte be az Országgyűlés plénu-
ma elé, ahol azt a KDNP elnöke ¾ 3-kor 
felolvasta. Kihangosítva - nagy örömmel 
- hallgatták az utcán. A tüntetésen számos 
polgármester lelkesítette az egyre türelmet-
lenebb tömeget.   Az ország sorsa a tét! 

Tisztelt Népbíróság! 
Az utolsó szó jogán 
egy férfiú áll a magyar 
népbíróságnak a színe 
előtt, jelentős országos 
állásban és vádaktól ter-
helten. Félévszázados 
adottsággal állok itt; 
egy határozott nevelés-
sel és alapelvekkel. Ez a 
nevelés és ezek az alap-
elvek ugyanúgy vannak 
beépítve egy emberi 
életbe, mint ahogy a 
földre rá van építve a 
vaspálya. Ez a vaspálya 
visz és megmagyaráz 
sok mindent. Ahogy ezt 
a vaspályát, éppúgy az 
emberi életbe beépített 
alapelveket úgy szokták 
egymásba venni, aho-
gyan vannak. 

Most több mint 40 
napja állunk és állok a rendőrhatóság és 
bíróságnak a színe előtt, kérdeznek és 
felelek. A kérdések és feleletek nemcsak 
a kihallgatókat illetik, hanem az ember a 
maga lelkének is válaszokat ad, ezen az 
időn keresztül. 

Ezekből a válaszokból, amit magamnak 
adok, a külső válaszok mellett azt látom 
- s ezért hálát adok az Istennek, - hogy 
életem folyamán a jó szándékot nem 
veszítettem el. 

Nem akartam soha sem ütközni az 
állami törvényekkel. Ha akár körülem, 
akár kívülem lévő okokból itt vagy ott 
megtörtént ez az összeütközés, azt a 
minap itt ezen a helyen minden szépítés 
nélkül megvallottam, sajnáltam, most 
is sajnálom, és úgy gondolom, hogy az 
alapelvekhez, amiket említettem, azokhoz 
való becsületes hűség mellett is, bizonyos 
dolgokat talán hasonló helyzetben más-
ként fognék meg. 

Megállapíthatom másodszor azt is, hogy 
Istennek hála lelkiismeretem szerint nem 
voltam és nem vagyok a magyar népnek az 
ellensége. Nem volt és nincs bajom a ma-
gyar munkássággal, a magyar földműves 
társadalommal, amelyhez családommal 
együtt tartozom. Semmiféle megillető, 
megjáró jogot nem akarok elvenni egyik 
társadalmi osztálytól sem. Csak reám, a 
második világháborús összeomlás után 
egy nehéz történelmi szerep várt, és 
ez abban állott, hogy nekem kellett az 
evangélium összefogó világosságának és 
szeretetének a meghirdetője lennem. 

És itt most méltóztassék megengedni, 
hogy egy percre kikapcsolódjam az utolsó 
szóból. De logikailag idetartozik. Több 
ízben volt szó itt a földreform és a magyar 
katolikus egyháznak a viszonyáról. Éppen 
ezért kötelességemnek ismerem, hogy én 
itt erre most zárójelben, de mégis záróje-
let mellőző fontossággal nyilatkozzam. 
1945. májusi körlevelében a püspöki kar 
áldását küldötte azokhoz, akik földhöz 
jutottak. Utána még négy alkalommal 
tett deklarációt belföldön és külföldön, s 
ennek a tartalma rövidre fogva az, hogy 
az egyház nem kérte és nem kéri vissza 
az érdemes, szorgalmas, a magyar földet 
szerető kisemberektől azokat a szántókat, 

amelyek a kezében van-
nak. A püspöki karnak ezt 
az álláspontját a Vatikán 
soha nem rosszallotta. 

Most folytatom tovább 
az utolsó szót, azért is hálát 
adok az Istennek, hogy 
vizsgálódásaim alkal-
mával a magam szigorú 
lelkiismerete előtt nem 
bizonyultam a béke ellen-
ségének. Egyház és állam 
megbékélésének idején 
nem voltam a béke ellen, 
csak az előfeltételeket 
aláhúzottan említettem és 
nagyon komolynak tartot-
tam azt, hogy ha békét 
kötünk, akkor az időálló 
és tartós legyen.

(…)
Ami azt illeti, hogy 

az állami tőrvényekkel 
egyben-másban előzetes 

akarati elhatározás nélkül összeütköztem, 
összeütközés történt, azt mind mondot-
tam, megvallottam. Az anyagiak terén 
pedig a jóvátételt is felajánlottam. És ezt 
én komolyan veszem. 

Ma reggel ez az imádság jött az ajkamra: 
Da pacem, Domine, in diebus nostris, in 
diebus istis! Uram! Adj békét ezekben 
a napokban. - Nem a közeli vagy távoli 
jövőben, hanem - érdekes - ez az ősi imád-
ság azt mondja: ezekben a napokban. 

És ezt a békét én kértem az én egyhá-
zamnak, amelynek szeretetét elhoztam ide 
is. Ezt a békét kértem a magyar államnak, 
amely iránt való engedelmességemet meg-
mutattam. És ezt a békét kérem a magam 
lelkének is. 

A népbíróságnak pedig azt kívánom, az 
Egek Ura adja azt a bölcsességet, hogy azt 
az ítéletet hozhassák, amely külföldön és 
belföldön a kibontakozásnak, a szerencsés 
kiútnak a reményét, zálogát hozza. 

(Pannon Kiadó, Bp. 1989, 224-226 o.) 

A TARTALOMBÓL:
Bajnai Gordon miniszterelnök 

 1., 3.o.
Fontos koloniális esemény ........ 2.o.
Olvasólevelek ............................ 2.o.
Tőkés László fölszólal az EP-ben .  3.o.
Hogy volt a szavalóverseny? ..... 3.o.
Európai bevándorlás Brazíliába ..  4.o.
Magyarországról:   SP I és 1., 3., 5.o.
A KOLÓNIA HÍREI .................. 6.-7.o.
Tovább gondolkozunk…  ........ HUFI I.
Interjú Győry Katival ............ HUFI II.
Leánycserk.tábor Córdoba ... HUFI III.
Cserkészet a Világban! ........ HUFI III.
Zsuzsi Gyöngyszemei .............  HUFI IV.
A  piac is élmény lehet…  .......  HUFI IV.
¿Crisis? ¿Cómo la vemos? ...... SP I
INFORMACIÓN Emb. Húngara .. SP I
¡Vamos, aprendamos húngaro!   SP II
Sobre el dengue ...................... SP III
CALENDARIO DE MAYO ...... SP IV

Mindszenty József az utolsó szó jogán
a Népbíróság elő�

Tiszteletadás 
Hőseink emlékére

május 31-én vasárnap 
du. 3 óra, a Chacarita-i 

Német temetőben
Legyünk ott minél többen!

Tollas Tibor:
MINDSZENTY

Lassú tűzhalál lett magányod, 
törpék fölé nőtt óriás. 
Fáklyánk voltál, látványos fárosz, 
ma hamukban izzó parázs.
Kétoldalt szítják még a lángot 
kegyetlen inkvizítorok: 
Róma - Bizánc közt állsz, mint vádlott, 
máglyádból néma vád lobog.
Diplomaták és börtönőrök 
tanácsa, kegyes püspökök 
ármány átlátsz Mesteredre: 
nem Róma, csak Krisztus örök.
Kenyér és cirkusz kell a népnek, 
a vértanúk veszélyesek, 
- Hitetlenek, vagy keresztények, 
készül az alku, féljetek!-
Üzennéd fogoly-társaidnak, 
Mária népe tetszhalott. 
Szobrodat kősziklából vésik, 
Igazolnak a századok.

(Nemzetőr, München, 1991. május hó)

Juhász Gyula:
(Szeged, 1883. április 4.- 1937. április 6)

Béke
Lágy lilába öltöztek a fűzfák, 
Fák fölött a béke kékje leng, 
Enyhe bánat madara repült rám 
S bennem régi vers zenéje zeng. 
Messze, mint az álom, él a város, 
Itt a Tisza bűvölete már, 
Itt meséim erdejében járok, 
Itt az idő örök csendje áll. 
Itt reménnyé épül annyi emlék 
És emlékké szépül a remény, 
Feledünk itt hűtelen szerencsét 
S kikötünk az álmok szigetén. 
Itt fölöttem tűnhetnek az évek, 
Én túlnézek tűnő éveken. 
Szívem árad át e békességbe 
És e békesség a szívemen.

Béke

Fotó Frigyesy

A meghurcolt, megalázott és meg-
kínzott bíboros a vádlottak padján. 
Emlékirataiban így írt letartóztatásáról: 
„…népes gyülekezet csődült össze 
levetkőztetésemre (…) lehúzzák a re-
verendámat és nevetve az alsóruháimat 
is…” (Az ítéletkimondás előtt: Budapest, 
1949. február 3-4-5)
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- Európai rangú kórusművészetükért már-
cius 21-én az Angelica Leánykart és Gráf 
Zsuzsanna karnagyot kitüntették a Magyar 
Örökség díjjal, amelyet 1995-ben hozott 
létre a „Magyarországért Alapítvány”. Az 
egyik laudátor szerint ez a díj megfelel egy 
„Magyar Szellemi Becsületrend”-nek. A 
kitüntető címet bizonyító oklevelek ünne-
pélyes átadására a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében került sor. - Éppen 
2 éve volt alkalmunk a neves Leánykar éte-
rien gyönyörű énekét élvezni itteni látoga-
tásukkor. Az AMH az egész magyar kolónia 
nevében szívből gratulál Gráf Zsuzsannának 
és a leányoknak! Ismerőseink közül 2008 
decemberében Herencsár Viktória is meg-
kapta ezt a kitüntető díjat! 

(Köszönet Szőnyi Ferenc)
-----

- Az ausztráliai nagy szárazság és a kiterjedt 
erdőtüzek alatt és után különösen a Koala 
medvécskék szabályosan könyörögnek ví-
zért…  (Köszönet Dr. Kolozsy Sándor, Sydney)

Kedves Zsuzsó!
Zordan és hidegen köszöntött ránk a ta-

vasz első napja. A hőmérő higanyszála 1-2ºC 
fokot mutat mindössze.

Félve, kicsit tartva a beharangozott hírek 
eseményétől, elindultunk mi is megünnepel-
ni Március 15-ét. Biztonság kedvéért úgy 
szerveztük a programunkat, hogy bármi 
is történik, gyorsan és biztonságosan haza 
érjünk a gyerekkel.

Reggeli zászlófelvonást a Kossuth térről, a 
TV-ből néztük. A környéket és az odavezető 
utcákat lezárták, nem lehetett megközelíteni. 
A szerencsések, akik találtak helyet egy-egy 
odavezető utcasor végén csak kis részletet 
láthattak az egész ceremóniából.

10 óra körül indultunk el itthonról, úti 
célunk a Lánchíd volt, mert lovashuszár 
bemutatókat tartottak az Akadémia székháza 
előtt. A Lánchíd is le volt zárva és különböző 
programok voltak rajta, bemutatva a már-
ciusi eseményeket, Pestről Budára haladva 
korhű öltözetben beöltözött színművészeti 
főiskolás hallgatók segítségével.

A Petőfi  szobor érintésével, a Duna korzón 
sétálva szerettük volna elérni úti célunkat, 
de a délután tartandó ünnepség miatt a kör-
nyéket háromszoros biztonsági kordonnal 
lezárták.

A kordon mögött rendőrök sokasága 
„vigyázott” a rendre: még egy légy sem 
szálhatott be vagy ki motozás és alapos 
vizsgálat nélkül.

Szórólapok - amiket a biztonsági őrök 
osztogattak - fi gyelmeztettek, hogy a hely-
színre tilos bevinni tojást, innivalót, tilos 
hangoskodni, véleményt nyilvánítani. Aki 
ezt megszegi szabálysértést követ el, és elő-
állítják. A gyerekkocsiból a cumis üveget 
kivették és nem engedték bevinni.

A közeli utcákban mindenre felkészült 
rendőrök hada gyülekezett, talán az ünnep 
fényét emelni?

Délkörül már itthon voltunk, mert nagyon 
fáztunk. - Az esti TV híradóból tudom: jó 
néhány embert bevittek, akik hangot mer-
tek adni a Márciusi eszmék 12 pontjának 
valamelyikéből. Tömören és röviden ennyit.

 Baráti öleléssel:                      
   Biróné Éva, Budapest

-----
Kedves Zsuzsó!

Köszönöm üzenetedet. Azt és akkor 
közölsz a tőlünk kapott anyagból, amire 
hely van és a téma is érdekes az olvasóid 
részére. Nem lesz sértődés vagy harag, jó 
lenne, ha nyugati sajtónak több ilyen fajta 
problémája lenne.

Különben az áprilisi szám tegnap megér-
kezett és vacsora után leültem és átolvastam. 
Mint mindig tartalmas, érdekes volt. Igaz 
az is, hogy én inkább a cserkészhírek és a 
buenosi társadalmi híreket olvasom nagyobb 
érdeklődéssel. De a többi cikkbe is belepil-
lantok. Gratulálok a mindig jobb minőségű 
és érdekesebb újságodhoz. Csak így tovább. 
Kívánok további sikeres szerkesztést!

Szeretettel ölel,
Lendvai-Lintner Imre 

KMCSSZ elnök, Vienna, VA, USA

olvastam el.
Nagyon tetszett a „Fohász” című vers 

(Antoine de Saint-Exupéry, január-februári 
kettősszám. Szerk.). Évközben egy fi atal 
argentin egyetemi hallgatónak segítettem 
az újságok révén a feladatát megoldani. Ezt 
is köszönöm.

Mégegyszer hálásan köszönöm és kívá-
nok nagyon boldog húsvéti ünnepeket. Sok 
szeretettel

M. Timár Mária, Plátanos
Az eljövendő Csíksomlyói Mária szobor 
visszaszállításakor Plátanoson biztosan 
sokan fogják üdvözölni M. Máriát! Szerk.

-----
Kedves Zsuzsó!

Először is gratulálok az újság 4 éves 
fennállásához. Igazán szép munkát végeztek 
ott, a „végvárban”!

Kíváncsi lennék, hogyan reagáltak az 
olvasók a budapesti cikkemre? (AMH 2009. 
március. Szerk.) Azóta a helyzet még rosz-
szabb lett! Az ország a teljes csőd szélén áll.

A könyvnapra megjelenik „Magyarok 
Dél-Svájcban” c. kötetem. Azt hiszem, 
szép lesz! Elküldöm a fedőlaptervet, és egy 
ismertetést, amit talán a következő számban 
tudsz hozni. Szeretettel ölel

Saáry Éva, Lugano

Az AMH munkatársa, Trixi „János bácsi-
ként” ismerte. Jakab János 1961 decem-
berében vándorolt tovább Argentínából, de 
mindig szeretettel gondol vissza az itt ma-
radt ismerősökre, barátokra. Bobán Irén, 
kedves előfi zetőnk kapcsán teremtődött meg 
köztünk a kapcsolat. János mindig interne-
ten követi az AMH útját, és támogatónkká 
vált! Köszönjük. Szerk.
Kedves Trixi!

Köszönöm az újságokat. Igazán jól esett 
hallani a régi ismerősökről.

Trixi kedves szüleivel is jó barátságban 
voltunk egészen, míg el nem jöttem Argen-
tínából. Örömmel láttam, hogy Dr. Vácz 
Elemérné a 94. születése napját ünnepeli. 
Ugyancsak Kádárné Bonta Anikót is 
megtaláltam. A Lencz Karcsiról írottak is 
érdekesek. Karcsival még Olaszországban 
együtt voltunk a táborban, és később Argen-
tínában együtt dolgoztunk egy rövid ideig. 
Őróla is régen hallottam. Üdvözletem úgy 
nekik, mint a többi régi ismerősöknek!

Én a számítógépen olvasgatom az újsá-
got. Itt mellékelek egy csekély segítséget a 
további munkához.

A legjobbakat kívánok mindenkinek! 
Üdvözlettel

Jakab János, Sarasota, FL, USA
-----
Az AMH azt a hivatást is teljesíti, hogy tá-

voli rokonokat összekapcsoljon egymással. 
A szerkesztőségi irodában ezt az üdvözletet 
kaptuk Újvidékről:
Tisztelt Bonapartianné!

A Magyar Hírlapot férjemmel élvezettel 
olvassuk, és nagyon köszönjük a lappal 
kapcsolatos további információkat. Köszön-
jük, hogy segített rokonunknál (Bobán Irén. 
Szerk.) kideríteni, megkapta-e a karácsonyi 
üdvözletünket. Dühítő, hogy az embernek 
folyamatosan elkallódnak a levelei.

Mi már nagyon várjuk a tavaszt. Csak 
most kezd kinyílni az aranyeső és a japán 
birs rózsaszínű virágai, de a hét második 
felére újra havazást jósolnak. Hosszú, hi-
deg, fagyos telünk volt, már évek óta nem 
tapasztaltunk ilyen zord időt.

Sok szeretettel üdvözöljük és minden jót 
kívánunk,

Bóbán-Warnusz Erzsi és László, 
Újvidék

-----
Kedves Zsuzsó!

Kérdi: valóban másként forog-e az 
agyunk? Hát mit is mondhatnék: másként 
gondolkodunk. S ebben a mögöttünk tu-
dott időnek meghatározó ereje van. Bármi 
hihetetlen: bennem még mindig élnek a 
gyerekkori refl exek, az, ami anyámtól ra-
gadt rám: „Jönnek értünk”... Mindez már 
a múlt, de ezek az árnyak s az ideológiájuk 
még itt van...

Ami az argentínai kis közösséget illeti: 
Tudom és sejtem, hogy egyre fogy az olva-
sók tábora. S bizony még csak igazi bizta-
tást se tudok küldeni innen, hogy tanulják, 
ápolják a nyelvet, mert hiszen most mi is 
fogyunk, és nem tudok jó hírekkel szolgálni, 
pedig szeretnék.

Én meg merném kockáztatni, hogy le-
hetséges a magyar-magyar együttműködés 
határokon át, csak még nem jöttünk rá a 
mikéntjére. Ma az internet világában kell 
lennie olyan lehetőségnek, amit nemzeti ala-
pon kamatoztatni tudunk. Bizonyos vagyok 
abban, hogy eljön ennek az ideje. 

Az internet egy olyan hallatlan lehetőség, 
amit még néhány éve nem is mertünk vol-
na elképzelni. Nemrég írtam, hogy az én 
nagyapám (az I. VH-ban harcolva eljutott 
Udinébe! Átkelt a Piávén s a Montello ne-
vű dombon esett fogságba) és társai arról 
beszélgettek a rádiót hallgatva, hogy egyszer 
majd még olyan is lesz, hogy látni lehet azt, 
aki beszél... Most pedig hol tartunk?! 

Sok üdvözlettel
Barkuti Jenő, Magyarország

-----
Kedves Zsuzsánna és Trixi!

Hálásan köszönöm a négy év fi gyelmes-
ségét, a hírlap küldését! Megkaptam az 
utolsó számokat is. Sajnos nagyon rosszul 
látok, ezért három-négy nagyító segítségével 

Az Olvasó írja...      
Az AMH postarovata az olvasók fóruma. Az abban foglaltak teljes egészében az író véleményét tükrözik.  A 

szerkesztőség ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy a beérkezett leveleket szerkesztve közölje.

FONTOS 
KOLONIÁLIS  ESEMÉNY

Május 30, szombat
A Csíksomlyói Madonna 
ünnepélyes visszahozatala 

Plátanosról 
a Mindszentynumba

Autóbuszokat indítunk a Mindszen-
tynumból és a Hungáriából. Jelent-
kezés május 20-ig 4864-7570 vagy 
4572-3626. Hellyel rendelkező au-
tósokat kérjük, szállítsák barátaikat, 
ismerőseiket, hogy minél többen 
részt vehessünk e fontos koloniális 
eseményen. 

Program:
12 órától gyülekezés Plátanoson. A 
Cserkészek és Regösök részvételével 
13 óra: Közös ebéd. Szeretetvendég-
ség batyu alapon 
15 óra: Litánia a kápolnában
15.30: Szentmise Csíksomlyói Bol-
dogasszony tiszteletére
16.30: A kis temetőben megemlékezés 
a Máterekről, virágok elhelyezése
17 óra: Autókaraván a Mindszenty-
numig
(Hungáriában nincs mise) 

Adatkutatás
Tisztelt Hölgyem!

Emődy Csaba adta meg az Ön elérhetősé-
gét Misley Károly volt nagykövetnek, akivel 
együtt jártam gimnáziumba. A Magyar 
Olimpiai Bizottságban dolgozom mint az 
Emlék és Hagyományőrző Bizottság tagja. 
Az elhunyt magyar olimpiai bajnokok élet-
rajzi adatait gyűjtöm és adom közre. Több 
Buenos Airesben elhunyt bajnokunknak a 
pontos sírhelyét nem ismerjük, ezért fordu-
lok Önhöz segítség céljából. A következők 
után kutatok: 
Homonnai Márton /Hlavacsek/ + 1969.10.15.
Rajczy Imre dr. + 1978.03.31
Pelle István + 1986.03.06.

Ha a temetők nevét, nyughelyük számát 
és a sírjukról egy-egy fényképet küldene 
az ottani magyarok segítségével, nagyon 
megköszönném. 

Domby Iván, Budapest
d.ivan70@vipmail.hu

-----
Keresési kérelem

Keresem édesanyám testvérét, aki 1956-
ban távozott Magyarországról. A család 
utolsó információi szerint Argentínában 
tartózkodott kb. 15 évvel ez előttig. A neve 
Lőkös László, azaz Ladislao Lőkös. Édes-
anyja neve Lukács Eszter, Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében született, Radostány 
községben, 1939-ben vagy 1940-ben.

Tudomásunk szerint született egy Eli-
zabeth nevű leánya, nem tudjuk, hogy 
melyik évben. A testvére, az én édesanyám 
szeretné vele felvenni a kapcsolatot, ha 
az illető is akarja. Tudomásunk szerint az 
utolsó, általunk ismert, tartózkodási helye 
Buenos Aires.

Segítségét előre is köszönöm, maradok 
tisztelettel

Czakó Zsuzsanna
czakozsu@citromail.hu

Fontos hír Romániából
Pillanatok alatt rendezte Románia azt az 

állampolgársági kérdést, amire a „magyar” 
politikai „elit” 20 éve nem hajlandó

Sürgősségi kormányhatározattal fogadta 
el szerdán a román kormány az állampol-
gársági törvény módosítását és kiegészítését. 
Ennek értelmében minden olyan volt román 
állampolgár - és annak leszármazottja 3 
generációig -, aki születés révén jutott az 
állampolgársághoz és önhibáján kívül 
veszítette el azt, kérésre rövidített eljárás 
nyomán visszakaphatja azt. 

Ezek a polgárok Románia területén is 
letelepedhetnek, de az állandó lakhelyük 
lehet másik országban is. A kérelmezők 
megtarthatják a már meglévő egy vagy több 
állampolgárságukat.

- Ezzel a rendelettel a kormánynak az 
volt a célja, hogy egyrészt leegyszerűsítse 
a román állampolgárság megadásának 
feltételeit, másrészt pedig lerövidítse az 
állampolgárság megszerzéséhez szükséges 
időt - nyilatkozta Emil Boc miniszterelnök. 
(Forrás: Erdély.ma)

HÍRFORGÁCSOK
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„A Nyelv csak élve tündököl”

ZIK Szülők  Tanárok 
Szavalóversenye - 
2009. március 14

Szerk. megj.: Áprilisi számunkban 
beszámoltunk arról a fölemelő él-
ményről, amelyben részesülhettünk a 
Hungáriában megtartott Március 15-i 
ünnepélyen: szabatosan, szép magyar 
kiejtéssel elmondott szavalatok sorát 
hallhattuk olyanok szájából, akik 
nemcsak már itt születtek, hanem 
már szüleik is Magyarországon kívül 
iskoláztak, nevelkedtek, részben már 
szintén itt születtek. Alábbi írásból 
megtudtuk, milyen költeményekkel 
készültek a benevezettek. Volt egy 
sor kötelező vers, ezek egyikét kellett 
megtanulniuk, és melléje szabadon 
választhattak egy másodikat. 

Jóleső érzés volt tapasztalni, hogy 
ilyen fi atalokból áll az a „gárda”, a-
melyik arra hivatott, hogy immár a 
harmadgenerációsokat nevelje, tanítsa 
és átadja nekik a magyar nyelvet, hogy 
bevezessék őket a tündérvárba, és áhí-
tattal ejthessék a szót…

Nyilvános köszönetünk illeti őket.
*

Előzmények:
Egy Zrínyi Ifjúsági Kör szülő javasla-

ta megvalósítása ösztönzött arra, hogy 
2008 novemberében meghirdessük a 
ZIK Szülők és Tanárok Szavalóverse-
nyét. Álmodni sem mertük volna, hogy 
e rendezvény ennyi öröm forrása lesz. 

Horvát Imre, erdélyi költő gondo-
latával neveztük el így a napot: „A 
nyelv csak élve tündököl”. Örömmel 
jelezhetjük, hogy igenis tündökölt a 
magyar nyelv, a szülők, tanárok élő 
példájával. Egyértelmű lecke minden 
diáknak, hogy a fáradságvállalásnak 
gazdag a gyümölcse. 
Részletek:

A versenyt (találóbb lett volna „tanú-
ságtétel”-nek nevezni) március 14-re,
a ZIK tanév első napjára tűztük ki. 
Szülők és diákok megtöltötték a Szent 
László iskola legnagyobb tantermét. 
Mindenegyes elhangzott vers után a 
hangulat egyre csodálatosabbá vált. A 
szavalatok között két rövid szünetet 
tartottunk, de az előadás alatt fegyel-
mezésre nem volt szükség még a leg-
fi atalabbak közt sem: szokatlan volt, 
hogy az Édesanya keljen fel a padból, 
a gyermek most őérte izguljon…

A Bírálóbizottság (Dombay Jenő, 
Lomniczy József, Schirl Pál és alul-
írottak) szerepe nem volt könnyű, 
valamennyi szavalatot az első hely 
megillethette volna.
Köszönet a résztvevőknek:

Köszönjük Arcagniné Fóthy Rita, 
hogy Arany Jánost (Családi kör) 
megszólaltattad, és együtt fohászkod-
hattunk Túrmezei Erzsébet versével; 
Balogh-Kovácsné Kiss Bori, hogy 
Szabó Lőrinccel (Lóci óriás lesz) a 
kedves, rakoncátlan kisgyermekeket 
megszemélyesítetted számunkra, és 
Kosztolányi Dezsővel (Mostan színes 
tintákról álmodom) tarkán álmodoz-
hattunk; Beisné Mocsáry Anni, hogy 
Kányádi Sándorral fenn a csillagok 
között járhattunk (Tűnődés csillagok 
alatt) és Túrmezei Erzsébettel el-
mélkedhettünk (Ha nem teszek sem-
mit sem); Blahóné Honfi  Juló, hogy 
Petőfi Sándorral (Szülőföldemen) a 
gyerekkorba visszatekinthettünk, és 
hogy költészet és zene párosításával 
minden jelenlevőt megénekeltettél 
(József Attila: Rejtelmek); Gorondi-
né Haynal Edith, hogy Szabó Lőrinccel 

(Nyitnikék) tavaszt és Falu Tamással 
(Esti Ima) békét varázsoltál a tanterem-
be; Íjjasné Lindqvist Pía, hogy Babits 
Mihállyal (Ádáz kutyám) a bizalmas 
pihenés és Szent-Gály Katával (Tisz-
tább az ég) az Isten akaratának vágyát 
tolmácsoltad; Lajtaváryné Benedek 
Zsuzsi, hogy Vörösmarty Mihállyal 
(Szózat) a Haza iránti hűséget és Mécs 
Lászlóval (Ketten a csodafával) az 
örömteljes életutat hirdetted és egy rajz 
segítségével megelevenítetted; Lomni-
czy Mátyás (az egyetlen „versenyző” 
Édesapa), hogy Arany Jánossal Toldit 
(Előhang) idézted, és Váci Mihállyal 
(Még nem elég) a mindig a többre 
vágyó szolgálatkészségre buzdítottál; 
Makkosné Fuchs Móni, hogy Kányádi 
Sándor verse után legyőzted a lám-
palázat és képes voltál Petőfi  Sándor 
(Szülőföldemen) versét előadni meg-
ható megjegyzésed után: „Ily gyönyörű 
költeményt tiszteletlenség lenne aka-
dozva elmondani…”; Szilvássyné 
Makkos Erzsi, hogy a szerelemről 
két különböző század költője, Petőfi  
Sándor (Szeptember végén) és Holló 
Ernő (Biztosság) szavaival szóltál; 
Zaháné Lomniczy Alexandra, hogy 
Kányádi Sándorral ismét találkozhat-
tunk, és hogy minden Édesanyát meg-
ajándékoztál Mécs László versével (A 
királyfi  három bánata), amikor ezt saját 
Édesanyádra nézve mondtad el. 

Köszönjük Fóthy Zsuzsi, Gröberné 
Várszegi Henriette, Regueirané Fóthy 
Csini és Szentiványi Miklós, hogy je-
lentkeztetek! Nagyon sajnáljuk, hogy 
utolsó pillanatban adódó gondok miatt 
ez alkalommal nem szavalhattatok.

*
Délután, szélesebb körben, a Hungá-

ria március 15-i ünnepélyén a versek 
egy része újra elhangzott. A délelőtti 
hangulat, ami a szépre vágyó, szeretet-
tel készített munka következménye, ott 
is megismétlődött.

Dombay Jenő a Bírálóbizottság 
nevében méltatta minden egyes 
résztvevő igyekezetét, művészetét, és 
ezt a szép gondolatot adta útravalóul: 
„Szüleitektől kaptátok a gyönyörű 
magyar nyelvet, megmutattátok, hogy 
értékelitek, szeretitek: gyermekeitek-
nek hűségesen ti is adjátok át.” 

Benedekné Marika és 
Gorondiné Judit

HAT  ÉVTIZED…  
Múlt számunkban közöltünk egy 

cikket arról, hogy az argentínai ma-
gyarság mai összetételéhez nagyon 
lényegesen – ha nem is kizárólagosan 
– hozzájárult az az emigráns tömeg, 
amely 1948 és 1949-ben lépett partra 
Buenos Airesben. A cikk címe - „Hat 
évtized” - néhány visszaemlékezést és 
személyes anekdotákat is tartalmazott. 
Azzal fejeztük be, hogy  … Szép volna, 
ha több „túlélő” jelentkezne, hogy 
együtt fölfrissíthessék emlékeiket! Ez 
a szerkesztő örömmel jelzi, hogy volt 
néhány jelentkező, és most gyűjtjük az 
anyagot, hogy lehetőleg már következő 
számunkban visszatérhessünk a témára.

 Várjuk a további visszaemléke-
zőket, és előre is köszönjük!  (HKZS)

Az AMH igyekszik Olvasóit hűségesen 
minden olyan hírrel ellátni, amelyről ez 
a szerkesztő úgy véli, hogy fontosak. Ám 
az a bökkenő, hogy havilap vagyunk, 
tehát a napi események híreivel min-
dig csak jó pár lépés késéssel jutunk 
célhoz. Mindazonáltal a Magyarorszá-
gon április hó első felében történtek 
oly fontossággal bírnak, hogy még a 
lapzárta után indokolt csonkaság elle-
nére is igyekszünk tájékoztatni, annak 
tudatában, hogy a magyar belpolitikai 
események nem szerepelhetnek az AMH-
ban közlendő prioritások közé. Ahogy 
már indulásunkkor a célkitűzéseinknél 
megemlítettük: „Ennek a lapnak nem 
az az elsődleges föladata, hogy a 
magyarországi belpolitikai kérdések-
ben ítélkezzen.” Hagyjuk szólni ma-
gyarországi híradónkat:      (HKZS)

A napi hírek fergetegében…
Bajnai Gordon miniszterelnök lett. 

Első külföldi reagálások még nagyon 
szűkszavúak. Az első beszámolókból 
csalódottság érzékelhető. A hírelemzők 
többsége egy erős, nagy támogatottságot 
maga mögött tudó magyar kormánytól 
várná a válság megoldását, s ennek eléré-
séhez előrehozott választásokat tartott vol-
na fontosnak. A jelenlegi új kormányról 
nem mondanak ugyan véleményt, de ki-
hangsúlyozzák a katasztrofális örökséget, 
s azt, hogy a kormányban szerepcserék 
történtek csupán. A hazai sajtóvélemé-
nyek természetes módon megosztottak. A 
kormánypárti média azt bizonygatja, hogy 
ilyen válságban nem szabad választá-
sokkal elvesztegetni az időt. Az ellenzéki 
média a kártyák újra osztásáról beszél s 
arról, hogy a válságot azok akarják kezel-
ni, akik azért felelősek.

   2009.IV.15. (-b)

Vita az Európai Parlamentben a kisebbségi jogokról
Tőkés László felszólalása

Késő éjszakába nyúlt a 2009. február 3-
án Strasbourgban, az Európai Parlament-
ben az a vita, amelyet a Tabajdi Csaba és 
Michl Ebner társelnökök által vezetett 
Kisebbségvédelmi Frakcióközi Bizottság 
kezdeményezésére a hagyományos nem-
zeti és etnikai, valamint a bevándorló 
európai kisebbségek védelme tárgyá-
ban tartottak. 

A Bizottság tárgyalásának 14. pontja fo-
lyamán felszólaltak Tabajdi Csaba Sándor, 
Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, 
Véronique De Keyser, Katrin Saks és 
Claude Moraes, a PSE Csoport nevében. 
(O-0002/2009 - B6-0005/2009).

A történtekről közleményben számolt 
be Tőkés László független EP-képviselő 
sajtóirodája. (l. szomszédos oszlopot)

A magyarság körében nagy megütközést 
keltettek Traian Băsescu azon kijelentései, 
amelyeket legutóbbi budapesti látogatá-
sakor tett. A román államelnök egy csep-
pet sem feszélyezte magát, amikor hivatali 
kollégája, Sólyom László jelenlétében 
ezekkel a szavakkal utasította rendre a 
székelyeket: „soha nem lesz autonómia 
Székelyföldön, mivel Románia szuverén 
és egységes nemzetállam”. „Románia 
soha nem fogja elismerni a kisebbségek 
kollektív jogait” - tette hozzá, majd ön-
elégülten hangsúlyozta ki, hogy: „Ro-
mánia megfelel a kisebbségekkel való 
bánásmódra vonatkozó összes európai 
uniós elvárásnak”.

A román államfő álláspontja a dolgok 
jelenlegi állása szerint - látszólag - teljes 
mértékben megfelel az uniós normák-
nak. Erre nézve elégséges, hogyha az 
Európai Parlament 2009. január 14-i 
határozatára utalunk vissza, „az alapvető 
jogok helyzete” tárgyában. Amiképpen 
azt hírül adtuk, a nevezett törvény 49. 

paragrafusából - a román EP-képviselet 
hathatós közreműködésével - végül is 
törölték a kisebbségi kollektív jogokra 
és az autonómia-jogokra vonatkozó 
megfogalmazásokat. (Jean Marinescu 
EP-képviselő úr derekas munkát végzett 
a kisebbségek iránt előítéletesen elfogult 
elvbarátai körében…)

Felszólalás
Tőkés László (Verts/ALE). - Tisztelt 

Elnök úr! Elismeréssel és köszönettel 
üdvözlöm a hagyományos nemzeti és 
etnikai kisebbségek, valamint az európai 
bevándorlók védelmének napirendre 
tűzését. Fájdalmasnak tartom, hogy kellő 
frakciótámogatás hiányában mai közvi-
tánk határozathozatal nélkül végződik, 
és továbbra sem nyílik lehetőség az EU-
kisebbségvédelmi keretegyezményének 
elfogadására. A volt szovjet kommunista 
tábor országaiban az elnyomott kisebbsé-
gek ügyeinek nemzetközi rendezését az 
egymás ügyeibe való be nem avatkozás 
elve alapján utasították el.

Elfogadhatatlannak tartom, hogy 
ehhez hasonló módon az Európai Unió is 
az egyes tagországok önálló hatáskörébe 
utalja kisebbségeik helyzetének megol-
dását. A nacionál-kommunista időkre 
emlékeztető diktatórikus álláspontnak 
és Európától idegen, demokrácia-ellenes 
megnyilatkozásnak tartom Traian Băsescu 
román államelnöknek az erdélyi magya-
rok kollektív jogok és autonómia iránti 
jogos igényét visszautasító budapesti 
kijelentéseit. Az Európai Unió a nemzeti, 
etnikai és vallási kisebbségeknek is közös 
„hazája” - éppen ezért intézményes és 
törvény által szabályozott védelmüket 
tovább nem halogathatja!
(Strasbourg, 2009. február 4. Tőkés László 
sajtóirodája. Kiemelések tőlünk) 

Március idusa Kolozsvárott
Idén március 15-e alkalmából, az 1848-as hagyományokat követve kilenc ifjúsági 
szervezet az alábbi 12 pontban foglalta össze az erdélyi magyar ifjúság követeléseit: 

Mit kíván az erdélyi magyar ifjúság?
1. - Versenyképes magyar oktatást bölcső-
détől egyetemig! Erős magyar egyetemi 
diákképviseletet!
2. - Véleménynyilvánítási jogot a diákok-
nak az iskolák döntéshozatalában! Színvo-
nalas középiskolai szakoktatást!
3. - Önálló állami magyar egyetemet!
4. - Itthonmaradást ösztönző, pozitív jövő-
képet, gazdasági jólétet biztosító közösségi 
képviseletet!
5. - Fejlődő karrierlehetőséget, munkahely-
teremtést és a lakásgondok megoldását!
6. - A nemzetiségi arányok megváltozta-
tására irányuló államhatalmi intézkedések 
leállítását!
7. - A román hatóságok és szélsőséges szer-
vezetek magyarellenes megnyilvánulásainak 
megszüntetését!
8. - Teljes körű önrendelkezést az erdélyi 
magyar nemzeti közösség számára! Területi 
és kulturális autonómiát!

9. - A magyar nyelv használatát az állami 
intézményekben!
10. - Az elkobzott egyházi javak teljeskörű 
visszaszolgáltatását!
11. - Méltóságteljes és békés ünneplési 
lehetőség biztosítását nemzeti ünnepeink 
alkalmából!
12.- Egységes Kárpát-medencét! Erős nem-
zetet! Közösségi magyar felelősségvállalást!

Kolozsvár, 2009. március 15.
A 12 pont szerzői: Erdélyi Magyar Ifjak (EMI), 
Kolozsvári Ifjúsági Fórum (KIFOR), Kolozs-
vári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Kolozs 
Megyei Magyar Diáktanács (KMDT), Magyar 
Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT), Magyar Ifjúsági 
Tanács (MIT), Országos Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egylet (ODFIE) valamint az Országos Magyar 
Diákszövetség (OMDSZ), Romániai Magyar 
Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ).
Köszönet: Frigyesy Ágnes, Budapest / Tóth 
Miklós, Amszterdam
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nem toboroznak ilyen szintű bevándorlót. 
Az egyre inkább gépesített mezőgazdaság 
és állattenyésztés is egyre kevesebb 
munkáskezet kíván. A japán telepesek 
teljesen kézbentartják és megoldják a 
háztáji, virág- és zöldségtermelést. A 
70-es évektől egyetemi szaktanárokat, 
repülő, elektronikus, telekommunikációs, 
géptervező stb. mérnököket, atomfi ziku-
sokat stb. próbálnak megnyerni az ide 
bevándorlásra. Mindez természetesen 
számban kevesebb immigránst jelent. 

Számok
A számokkal baj van. Brazíliában az 

első nagy bevándorlások idején nem volt 
népesedési nyilvántartás, sem bejelentő 
hivatali rendszer. 

Német kolóniaigazgatók készítettek 
sporadikusan valamiféle feljegyzéseket. 

Például az 
Osztrák-Magyar 
Monarchiából érkező 
szállítmányoknál a 
Harangozó, Pintér, 
Fischer családok 
Magyarországról 
származó hungarés”-
nek voltak beírva.  
Ugyanakkor 
ilyen nevekkel, 
mint Sógor, 
Gatscher, Pongrátz 
Magyarországról 
származó németnek.
1920-as évek után, 
az elcsatolt  ter ü-

leteinkről a magyarok, mint román, 
jugoszláv, vagy mint csehszlovák 
állampolgárok érkeztek Brazíliába.

1944: Városok születnek Dél-Brazí-
liában (Paraná állam), ahogy az immi-
gránsok: magyarok, németek, ukránok, 
lengyelek stb. „tollasodnak”. 

1947: Maringá város megalakulása. 
Alapítói között sok magyar nevet ta-
lálunk. 

1945-től érkezik a II. Világháború 
emigrációja. Nekünk Brazília nem 
ígért semmit, és hajójegyünket az IRO 
(International Refugee Organization) 
fi zette. 

1949-ben szálltunk partra a Rio de Ja-
neiro-i kikötőben.

1971: Cikkek jelennek meg arról, hogy 
„Brazília már nem csábítja a külföldi 
bevándorlót”. Felsorolt valószínű okok: 
Közös Európai Piac (a portugál polgár 
Brazília helyett inkább Németországba 
megy dolgozni, feketén. Egy ismerős 
lelkész, Nt. Gémes István szerint minden 
sírásó Németországban portugál).

1971: Megalakítják a CIME-t: Comité 
Intergovernamental das Migrações Euro-
péias. Ez a bizottság 112.000 európait 
hoz be 20 év alatt. A CIME igazgatósága 
megmagyarázza az új helyzetet: amióta 
megalapították a Tanonciskolákat (SE-
NAI, ipari és SENAC, kereskedelmi) már 

Vége a XIX. századnak

1920: Az I. Világháború, de főleg Tria-
non után megkezdődik a nagymértékű ma-
gyar kivándorlás az elcsatolt területekről. 
Sok közülük eredetileg USA-ba akart 
menni, de magyarok számára igen kis 
kvóta lévén nagyon sokáig kellett volna 
várniuk a beutazási vízumra. Brazíliába 
viszont ingyen hajójegyet kaptak, és 
rögtön. 

Az 1930-as évek után megkezdődik a 
magyar zsidóság kivándorlása. Közülük 
is sokan, bár USA-ba szeretnének menni, 
végül is Kanadában és Dél-Amerikában 
kötnek ki. Később is így történt; egy 
magyar zsidó barátunk 1949-ben adta be 
Salzburgban vízumkérvényét az USA-ba, 
és az kerek 10 év múlva jött meg neki, 
amikor már évek óta Brazíliában élt.

1934: Egy igen érdekes és értékes cikk 
1934-ből, a Délamerikai Magyar Újság 
Naptárából, Gyermek Kálmán tollából: 

„A Brazíliai Egyesült Államok terüle-
tére való belépést és a bevándorlást, az 
1891. évi Constituinte [alkotmányozó 
nemzetgyűlés. Szerk.] alapján, egy fede-
rális és egy speciálisan a sãopauloi vi-
szonylatra vonatkozó estadual [szövetségi 
állambeli. Szerk.] rendelet szabályozza. 
E rendeleteket 1926 óta, mikor a sub-
sidiált [pénzbelileg segélyezett. Szerk.] 
bevándorlás megszűnt, a megszorító 
intézkedések egész tömege változtatta 
meg. (...) Partralépési engedélyt semmi-
lyen körülmények között nem kaphatnak 
hinduk, kínaiak, cigányok, afrikai nége-
rek, 60 éven felüliek, amputáltak, ideg-
betegek, elmebajosok, egyedülálló nők, 
gyógyíthatatlan és fertőző betegek. (...) 
A bevándorló országában székelő brazil 
konzulnak fel kell mutatni a nevére szóló 
”Carta de Chamadá”-t (meghívólevelet) 
és csak akkor kap vízumot (...), a meghívó 
rokon kell legyen. Ha nem rokon, anyagi 
felelősséget kell a meghívottért vállaljon 
a meghívó. A vízumkiállító még kérhet 
egy garanciaösszeget is, amit 6 hónap-
pal a partraszállás után visszakaphat a 

bevándorló, ha közben nem volt valami 
összeütközése a renddel. (...) Utána még 
egy sor adminisztrációs tennivalója van a 
bevándorlottnak. Kivételt képeznek a ren-
delkezés alól tudósok, orvosprofesszorok, 
meghívott szakemberek, kutatók, turnézó 
művészek (...) Az 1913-ban kiadott rende-
let egyes paragrafusai még érvényesek, 
amelyek a São Paulo államba irányuló 
földmíves bevándorlást szabályozzák (...).  
Egy fazendeiró (brazil földbirtokos) kér-
het egy külföldi földmíves család részére 
beutazási engedélyt, amit a Munkaügyi 

Minisztériummal láttamoztatnia kell. (...) 
Ezek a megszorító rendelkezések még 
újabb revíziót fognak szenvedni (...), tel-
jesen északamerikai mintára kidolgozott 
bevándorlási és naturalizációs [állam-
polgárság fölvétele. Szerk.] törvényt 
fognak életrehívni.”

1942-ben Vér Andor és Dr. Miklós 
Elemér (Buenos Aires) írnak egy cikket, 
Magyarok Délamerikában címmel: 
„Brazília ingyen hajójegyet és más ked-
vezményeket biztosít a bevándorlóknak. 
Semmi megkötéshez nem kötötték a beván-
dorlási engedély megadását. Egy könyv is 
megjelent, amely Brazíliát Eldorádónak 
festette meg. Ügyes ügynökök elkezdenek 
munkálkodni, és tömegestől indulnak, 
főleg Erdélyből 1923-27 között. Csalódás 
és továbbvándorlás következik Argentíná-
ba, Uruguayba.”

BRAZÍLIAI HÍRADÓ                         Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

Az európai bevándorlás         (a sorozat 3., utolsó része)

 Az európai immigráns búzatermeléssel is 
próbálkozik. Vannak vidékek, ahol sikerrel 

Érkeznek a jobb sorsra vágyó bevándorlók 

Szerk. megj.: Áprilisi számunkban az érdekes történelmi sorozat 
2. részében a rabszolga-fölszabadítás végét és az európai bevándor-
lás kezdeteit mondtuk el. 

A Balassi Bálint Intézetnek
igazgatója előad São Paulóban

Örömmel értesültünk a São Pau-
lo-i Magyar Konzulátus meghívója 
által, hogy a budapesti Balassi Bálint 
Intézet igazgatója, Prof. Erdős Kata-
lin São Paulóba látogat, és ott előad 
portugál nyelven azokról a tanulási 
lehetőségekről, kurzusokról, amelyek 
Magyarországon az Intézetben fi atalok 
részére nyitva állnak. 

A kurzusokon magyar nyelvet és kul-
túrát tanítanak. Az előadó úgyszintén 
tájékoztatással szolgál a különböző 
fokozatokon, magyar egyetemeken an-
golul lehallgatható tárgyakról.

A São Paulo-i Magyar Konzulátus 
március 26-ra bocsátotta ki a meghívót 
a São Paulo-i Magyar Házban tartandó 
előadásra. 

*
Számunkra a hír érdekes, mivel Ar-

gentínában is igen szívesen vennénk egy 
hasonló tájékoztatási módot a Balassi 
Bálint Intézettől. Egy ilyen előadás a 
helybeli magyar külképviselet égisze 
alatt bizonyosan komoly visszhangot 
keltene.                                    (HKZS)

Megindul az európai immigránsok állás keresése... 
Krumplitermelés 

Gyermekmunkás a szövödében 

Memorial do Imigrante: A São Paulóba érkező 
bevándorlókat befogadó “Hospedaria”. 

Ma már múzeum 

Maringá városka Dél-Brazíliában. 
Alapítói között magyar családok is voltak 

Az riói kitárt karú Krisztus mindenkori áldása 
a város fölött

Az 1949-ben érkezőket Rio de Janeiro fölülmúl-
hatatlan szépsegű fekvése fogadta... 
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A fájdalmas megszorítások kidolgo-
zásához újra összeültek a szocialisták s 
megszavazták a legújabb programot. Ma-
gyarán: nem bíznak semmit a véletlenre. 
Ami több, mint komikus: Gyurcsány az 
ügy olajozásán fáradozik, s mint valami 
ügynök tevékenykedik, amolyan „jó 
beosztott” módjára, mint akire nagyon 
ráparancsoltak. Most lapzártakor már csak 
a parlamenti szavazások vannak hátra, 
amihez a képviselőkkel aláírattak egy 
programnak nevezett nyilatkozatot. Va-
gyis jó előre le kellett tenni a hűségesküt... 
A nagygyűlés zárásaként hosszú szünet 
után a résztvevőknek el kellett énekelni 
az internacionálét! Hát bizony keservesen 
szólt a „Fel, fel, te éhes proletár”! Viszont 
a parlamenti szavazáson meglepetés nem 
jöhet. 

Mindezt a lakosság egyre nehezebben 
tolerálja. A civilek kezdeményezésére 
több mint százezren tüntettek a Hősök 
terén új választások kiírását követelve. 

S miközben ez a kis házimulatság 
zajlott, az oroszok felvásárolták a MOL 
(Magyar Olajipari Rt.) részvényeinek több 
mint 20%-át. S ezzel megkerülhetetlenek-
ké vált a stratégiai döntések meghozatala, 
ami a mai energiaszűkös világban nem 
elhanyagolható szempont. Az OTP (Or-
szágos Takarékpénztár, a legnagyobb 
hazai bank) elleni pénzügyi támadásról 
kitudódott, hogy „Magyarország barát-
jának”, Soros Györgynek a cége volt a 
háttérben...

Sok mindenről kellene még beszá-
molni, de hát az idő is és a hely is véges. 
Valami jó hírt azért talán befejezéskép-
pen: a kormányválság ideje alatt a cigány-
magyar belháború szünetel! Béke honol 
a végeken. Hát ugye minden rosszban 
van valami jó. Örüljünk talán annak, 
hogy a „tervezők” most mással vannak 
elfoglalva...

A következő híradásig
Barkuti Jenő

helyett ott volt egy kis tábla 
a következő felirattal: Nem 
nyert! Mások „veszélyesnek 
látszó” üvegeket raktak le 14-én éjszaka 
kerítések mellé, amit március 15-én reggel 
nagy örömmel felfedeztek a hatalom em-
berei. A veszélyes anyagokat szélsebesen 
begyűjtötték, aztán azokról laboratóriumi 
vegyelemzések után kiderült, hogy emberi 
mellékterméket tartalmaznak... Egyszó-
val: a gyerekek jól szórakoztak. 

Maga az ünnep szomorú s lehangoló 
volt. Méltatlan a múltunkhoz. Méltatlan 
nemzetünk hőseihez, akikről meg kellett 
volna emlékezni. Ez a megemlékezés 
elmaradt. Igazi március 15-i ünnepek 
ismét határainkon túl: Erdélyben akadtak! 
Szívet dobogtató, szép ünnepségek voltak 
az erdélyi városokban.

Az itthoni nemzeti ünnepen a kor-
mánytagok, mint a panoptikum viasz-
fi gurái álldogáltak a zászlófelvonásnál. A 
nép valahol nagyon hátul volt. S ebben a 
nemzeti ünnepben benne volt a kormány 
bukásának az előszele. Olyan állapot volt 
ez az „ünnep”, amitől már menekül a 
jóérzésű ember.

Így következett el a magyar szocia-
listák kongresszusa március 21-én, amit 
még mindig a régi emlékek kísértenek. 
Az ilyen pártkongresszusokon derültek 
ki hajdanán a fontos dolgok, a váratlan 
események. Így volt ez most is. Gyurcsány 
Ferenc kiállt a tagság elé s elmondta, hogy 
új miniszterelnökre van szükség, ezért 
bizalmatlansági indítványt kezdeményez 
önmaga ellen. Ilyenre még ugyan nem volt 
példa a környékünkön, de aztán gyorsan 
megmagyarázták az alkotmányjogászok: 
azért ez a lépés, mert így a köztársasági 
elnök ki van kapcsolva a folyamatokból. 
Nem írhat ki új választást, nem jelölhet ki 
új miniszterelnököt. Vagyis a hatalom ma-
rad, csak átrendezik a sakktáblát. Amolyan 
sutyi-mutyi változás lesz. 

S elkezdődött az új miniszterelnök-
keresés. Két hétig tartott ez a folyamat. 
Volt olyan nap, hogy három új minisz-
terelnök-jelölt is volt. S jöttek a tudósí-
tások: ez se vállalja, az se vállalja. Aki 
pedig vállalta volna, az nem felelt meg az 
SZDSZ-nek (az SZDSZ engedélye nélkül 
ui. nem lehet új miniszterelnök Magyaror-
szágon!). Később aztán mégis megfelelt 
volna némelyik, addigra azonban a jelöl-
tek megharagudtak, és már nem vállalták 
a magas hivatalt... Így fárasztották a jó 
magyar polgárt, s amikor már szinte mind-
egy volt, hogy ki lesz a miniszterelnök: 
jött Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc 
kiváló barátja, akit talán nem véletlenül a 
jobboldali média „Gyurcsány klónozott 
másolatának” keresztelt el.

Mit tudhatunk Bajnai Gordonról? 
Hát ehhez nagyon mély lélegzetet kell 
venni. Bajnai pedigréje a szocialista 
múltban gyökerezik. Negyvenegy éves. 
Közgazdász. A boldoguláshoz szükséges 
iskolákat elvégezte. Ezt a tételt ki lehet 
pipálni. A baloldali gondolkodást az anya-
tejjel szívta magába, s mint pajkos csikó 
futott a nagy múltú szocialisták között. 
Így az előremenetel nem okozhatott gon-
dot. Ma azonban nem tagja a szocialista 
pártnak. Amolyan karámon kívüli ember. 
„Rendszerváltáskor” szinte semmit nem 
hallottunk róla. Félig-meddig gyerek volt. 
A papa egyengette az útjait. Annál inkább 
hallatott magáról később, a „szocialista” 
vagyonok átmentése ügyében. A megszer-
zett cégekből a Bajnai család kimentette, 
ami menthető volt, aztán a cégek rendre 
csődbe jutottak. (Sok-sok ilyen ügy van 
a rendszerváltásban. Miniszterelnök-je-
löltünk csak egy ebben a rendszerváltó 
sorban). Így folyt el az ország vagyona 
közön-kézen a barátok között...

Bajnai Gordon legnagyobb húzása 
a Wallis Rt.-hez kötődik. Ott már mint 
vezérigazgató tűnt fel. Aztán megsze-
rezték a Hajdú-Bét Rt. néven ismert, jól 

Talán már egy éve, 
vagy már annál is 
több. A német tele-

vízió egyik gyermekműsorába tévedtem, 
ahol egy profi  színészcsapat gyermek da-
rabot adott elő. Ebben szerepelt egy gonosz 
varázsló. Az előadóművész dicséretére le-
gyen mondva: az alakítás olyan jól sikerült, 
hogy egy öt év körüli kisfi ú felugrott a 
színpadra - s az odakészített, kelléknek 
szánt bottal nekiesett a „gonosz varázs-
lónak”... A megrémült anyuka alig bírta 
visszahozni a felháborodott gyerkőcöt. 

Eltűnődtem ezen. Milyen jól működik a 
gyerek igazságérzete! No persze nem kis 
szerepük van ebben a szülőknek, a jó óvó-
néniknek. Akik kellő időben megtanítják 
neki azt, mi a jó, mi a rossz. Ötévesen már 
csalhatatlanul meg tudják különböztetni a 
tiszta szándékot a hitványtól. Sőt, azt is 
tudják már, hogy a tűz nemcsak melegít, 
hanem éget is. S a víz időnként, ha hideg 
van, meg is tud keményedni...

S amikor a mesékre 
kerül a sor és eljutnak 
odáig, hogy a farkas be 
akar kéretőzni a kecs-
kegidákhoz, és az óvó 
felteszi a kérdést: Been-
gedjük? - kórusban kia-
bálják: Neeem!

*
Aztán eljön a felnőtt kor, s mintha a 

honfi társaink egy része mindent elfelejtett 

volna az óvodában taní-
tottaknak. Elhiszik azt, 
hogy „Nem lesz gázár-
emelés”. Sőt azt is, hogy 
„Több pénzt akarnak adni az embereknek 
s az önkormányzatoknak!” Igaz, ez utóbbi 
ígérethez a szocialisták nem kötötték hoz-
zá, hogy mikor, de ugye az eltelt időből 
valaminek mégiscsak le kellett volna üle-
pedni a kommunizmus után, az agyak leg-
mélyén, húsz évvel a módszerváltás után… 

Olvasom egy helyi lapban, hogy egy 
honfi társunk árulta a házát, s kirakott egy 
szokványos táblát: A ház eladó. Megje-
lentek nála a cigányok - azaz bocsánat, 
szocializálódott honfi társak - s elmondták: 
ők bizony alku nélkül megveszik a házat, 
csak az a baj, hogy addig nem kapnak 
kölcsönt, amíg a régi félmillió tartozásukat 
ki nem fi zetik a banknak. De ha megkapnák 
azt a félmilliót, hát akkor ők istenbizony 
hoznak tíz millió forintot s nyélbe ütik az 
adásvételt...

Emberünk adott félmillió forintot. Azóta 
is várja a vevőket. Lehet, hogy nem járt 
óvodába? No, de ez egyedi esetnek mond-
ható. De mit kezdjünk azzal a 21 százalék-
nyi honfitársunkkal, 
akik most, Gyurcsány 
után, Bajnai Gordon 
megválasztásának elő-
estéjén habozás nélkül 
beengednék a farkast a 
kecskegidákhoz?   (b-)

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

„Magyarország a közép-európai régió 
éllovasából a kontinens sereghajtójává 
vált, az államadósság fojtogat, sorra 
zárnak be az üzemek, emberek tízezrei 
kerülnek utcára, családok százezreinek 
jövője válik bizonytalanná” - ezt írja az 
ellenzék.

Amint azt lapunk olvasói már bizo-
nyára tudják [az áprilisi számunk pár 
lapzárta utáni kurta mondatából. Szerk.]: 
megbukott a Gyurcsány Ferenc által ve-
zetett magyar kormány.

Bevégződött az a vesszőfutás, amely-
nek stációiról évek óta olvashattak 
lapunk hasábjain. A magyar gazdaság 
és az államháztartás a csődbe jutott. S 
csak azért nem következett be nagyobb 
katasztrófa, mert az Európai Unió nem 
engedhette meg azt, hogy egyik tagállama 
fi zetésképtelenné váljon. Ahogy Sarkozy 
francia elnök megfogalmazta: Nehogy a 
magyar fertőzés átterjedjen a környező 
országokra... No és ugye mi lenne az itt 
tanyázó áruházláncokkal, adókedvezmé-
nyekre „kárhoztatott” mamut-cégekkel, 
biztosító társaságokkal, bankokkal, kül-
földi építőipari vállalatokkal, akik a pénzt 
gyűjtik össze, akik a kamatokat kezelik, 
akik felesleges völgyhidakat építenek, 
alagutakat fúrnak a búzaföldek alá, s így 
havonta több milliárd forintot szivattyúz-
nak ki az országból? 

Magyarország tehát hivatalosan nem 
juthat csődbe. Csődbe jutnak viszont a 
magyar családok, a kisvállalkozások, az 
egyedül élő nyugdíjasok, az önkormány-
zatok, az iskolák, a kórházak, a szociális 
intézmények, a közlekedési vállalatok. 
Egyenként s lassan, de ez más lapra tarto-
zik. Ezt így együtt soha sem olvashatja a 
magyar állampolgár. Csepegtetve jönnek 
a rossz hírek a sztárparádék, nosztalgia-
slágerek közé vegyítve. Egyszer innen, 
másszor onnan érkeznek a szomorú 
közlemények. Ahogy azt Csurka István 
évekkel ezelőtt megjósolta: Minden nap 
egy picivel rosszabb lesz...

S amikor a helyzet már-már tartha-
tatlanná válik, értelemszerűen változtatás-
ra van szükség. A hitelezők verik az ajtót. 
Több pénzt kell beszedni, hogy megnyu-
godjanak a bankárok. A lendületben lévő 
országgal, „dübörgő gazdasággal” ámított 
lakosságnak viszont ehhez kell valami lát-
ványos változás, valami jó kunszt. S hogy 
a lényeg ne változzon, valamit meg kell 
mozdítani a változás érzetének illúziójá-
hoz. Megváltoztatják hát a miniszterel-
nököt, mint a régi szép időkben, amikor 
érdemei elismerései mellett felmentették 
X vagy Z elvtársat. Ma viszont már ezt 
túlhaladta az idő. Rendszert váltottunk! 
Más forgatókönyv, más dramaturgia kell. 
No de hogyan?

Menjünk talán sorjában. Az első ki-
fi camodás jelei március 15-ével mutat-
koztak meg. A nemzeti ünnepre még a 
haldokló rendőröket is berendelték. Buda-
pestet gázálarccal felszerelt, csillagok 
háborújában látott alakokra emlékeztető, 
rendőrnek nevezett szörnyetegek lepték el. 
A március 15-én reggel felébredt s utcára 
lépő budapesti polgár bizony dörzsölhette 
a szemét, mert azt hihette, valami fi lmfor-
gatásba csöppent.

Beléptető kapuk, kordonok, rabo-
mobilok sorjáztak amerre szem ellátott. 
Minden „gyanús” egyént igazoltattak. 
Motoztak, táskába belenéztek. Tojástar-
tókat, benzines üvegeket kerestek. Akadt 
olyan anyuka, akinek az egy év körüli 
babáját nem engedték át a beléptető ka-
pun, mert a cumis üvegben „ismeretlen 
eredetű” folyadék volt... Mit mondhattunk 
volna erre? Mit lehet még mondani?

S ugye jöttek megint a pesti srácok, 
akiknek roppantul tetszett ez a dolog. Fel-
használva a hatalom erődemonstrációs 
rögeszméjét, üres tojástartókat raktak a 
hátizsákjaikba, amire persze azonnal le-
csaptak a rend őrei. Ám a dobozban tojások 

prosperáló libafeldolgozó céget. A menet 
itt is a szokásos módon zajlott. A céget 
rövid idő után csődbe juttatták. A vagyon 
eltűnt. A beszállítók pedig ott maradtak 
fi zetség nélkül. A szerencsétlen termelők, 
beszállítók, akik több tíz ezer libát ne-
veltek-hizlaltak, több millió forinttal 
tartoztak a takarmánykeverőknek, keltető 
állomásoknak, s egyik napról a másikra ott 
maradtak egy fi llér nélkül. A kibocsátott 
számlák után pedig az APEH követelte a 
forgalmi adót! Hiába hivatkoztak arra, a 
becsapott emberek, hogy nem kaptak fi -
zetséget. Őket megtalálta a végrehajtó... 

A nagy alföldi drámában több száz 
család jutott kilátástalan helyzetbe. A 
reménytelenségből kilenc gazda az öngyil-
kosságot találta az egyedüli megoldásnak 
- így legalább a család megmenekült… 
Bajnai Gordon ez alatt - ha hinni lehet az 
információknak - Argentínában mulatta 
az időt [?? Szerk.]. S miután kitisztult a 
levegő, elült a botrány, hazatért. Gyur-
csány, a jó, rábízta az ország gazdasági 
ügyeinek intézését, az Uniós pénzek szor-
tírozását. S most ő a miniszterelnök-jelölt. 
Röviden s tömören itt tartunk most. 

A történetekhez kívánkozik, hogy 
hirtelen felébredt a jobboldali média. 
Egyszerre mély részvétet éreznek a meg-
nyomorított emberek iránt. Mondhatni: 
libaügytől hangos az ország. Bajnait li-
batolvajnak, csalónak, szélhámosnak stb. 
nevezik. Csak hát ugye adódik megint a 
kérdés: hol volt ez a média akkor, amikor 
ezeket a szerencsétlen, kétkezű embereket 
évekkel ezelőtt kifosztották? Hol volt az 
ügyészség? Hol voltak az ellenzéki pár-
tok? Látni kell: Bajnai egy következmény. 
Az agyonkorrumpált, következmények 
nélküli magyar állapotok végterméke. 
Benne minden megtalálható, ami a kom-
munizmus utáni kort jellemzi. 

Az új miniszterelnök-jelölt egyénisé-
géről talán egy mondatnyi idézet mindent 
elárul. Amikor Wallis Rt.-s múltjáról 
faggatták, így intézte el a történteket: „A 
lelkiismeretem tiszta. Nem értettünk hoz-
zá…” Mi pedig nyugodtan hozzá tehetjük: 
még nagyon sok-sok minden máshoz sem 
ért a miniszterelnök-jelölt, amit a magyar 
érdekek megkívánnának! Kivéve persze 
Magyarország vezetését... Erre a feladatra 
alkalmasnak érzi magát! Legalábbis egy 
darabig... Programjáról annyit: fájdalmas 
megszorítások következnek!

Bent a bárány, 
kint a farkas...
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Elöljáróban:
- Május hónapban ismételten emlékezünk Mindszenty 

József hercegprímásra (Csehimindszent, 1892. március 
29 - Bécs, 1975. május 6), akit végtelen szenvedésnek 
vetett alá egy sátáni ideológia úgy testileg, mint lelkileg. 
Életével követendő eszménnyé vált. Az örökkévalóságból 
továbbra is ügyel szeretett magyarjaira. - Kegyetlen meg-
hurcolásának egyik végállomásáról szólnak a fedőlapunkon 
közzétett szavai a vádlottak padján. Ajánljuk - történelmi 
dokumentumról van szó.
- A Plátanosi Angolkisasszonyok intézetének főnöknője, 

M. Margarita engedélyezte, hogy a Csíksomlyói kegy-
szobrot visszaadják a magyar kolóniának, és így ismét tisz-
teletadásra, lelki elmélyülésre könnyen elérhető helyen lesz. 
Ez a kolónia részére ünnepélyes, történelmi eseménynek 
számít. Az erdélyi hagyomány szerint a Csíksomlyói búcsút 
évente a pünkösdi hétvégén tartják. Ezt követi a kolónia 
is. A Magyarok Nagyasszonya leánycserkészcsapat így 
különös alkalom keretében ünnepelheti Pátrónáját! Rész-
letek a 2.o.-on.
- Olvasóink szép számban önként jelentkeztek és meg-

hosszabbították előfi zetésüket. De vannak még sokan, 
akik ezt nem tették. Mint emlékeztető: előfi zetésük lejárta 
után 2 hónappal (sajnálattal) beszüntetjük a lap küldését a 
magas költségek miatt.
- A dengue járvány garázdálkodik országunkban. Minden-

kinek ajánljuk a SP II o.-on e fertőzésről szóló fölvilágo-
sítást, magyarázatot! Szakember barátunk, Bakos István 
Resistenciából ellátott tanáccsal: ne hagyjunk házunktáján 
virágtartókat állott vízzel, vagy tányérokat, csészealjakat 
és bármi olyan tárgyat, amelyekben a víz gyűlik, mert a 
járványt terjesztő vírushordozó szúnyog ilyen vizekben 
rakja le petéit és ott kelnek ki a nagy ellenállóképességgel 
bíró lárvák. A vizet két-háromnaponta cserélni kell! Az 
úszómedencéket is állandóan kellő tisztaságban kell tartani!
- Hiába az összes erőfeszítés! Nemcsak néhány áldo-

zatos privátszemély, mint t.k. Zaháné Alexandra és 
Bonapartianné Trixi, hanem az AMISZ is testületileg 
állandóan igyekszik elérni az eseménynaptár dátumainak 
egyeztetését, vagyis, hogy az intézmények ne ugyanazon 
a napon szervezzenek megmozdulásokat. Ennek ellenére 
már májusban is programtorlódás van! Muszáj ennek len-
nie? Nem vagyunk képesek jobban koordinálódni? Nem 
vagyunk elegen, hogy mindenütt lelkesen és szép számban 
jelen lehessünk, még ha akarnánk sem!

Elhalálozások híre:
- Hadenné Ida halála húsvétvasárnap következett be. 
- Zoltay Zsófi a 50 éves korában lépaneurizma következ-

tében április 13-án hirtelen meghalt. Az elhunytban Dr. 
Bassó Zsuzsa unokahúgát gyászolja.
- id. Dr. v. Kesserű István özvegye, Bezerédj Mária 

Mickó január 23-án, életének 86. évében németországi 
otthonában meghalt. Urnáját a Kesserű családi sírban a 
győri temetőben helyezik örök nyugalomra. 

Elhunytjaink nyugodjanak békében!

Megemlékezés:
- A Református Egyházban a március 15-i Istentisztelet 

keretén belül megemlékeztünk és imáinkba foglaltuk id. 
Benedek Lászlót, Calát, aki 20 éven át (1977-1997) az 
Egyház hűséges főgondnoka volt, és ifj. Benedek Lászlót, 
aki Magyarországon is szívén viselte az Argentínai Magyar 
Református Egyház fennmaradását és érdekében aktívan 
dolgozott mindvégig.

Betegeink:
- Schirl Pali rendszeresen jelenti Tornyai „Lacika” beteg-

ségének mozzanatait. Jelenleg egy öregotthonban jól van, 
vidám, értelmes, mindenkit üdvözöl, de utcára nem mehet, 
gyenge, bár már önállóan járkál-totyog, örül (a kevés!) láto-
gatónak, mert beszédre vágyó! Betegsége óta Pali átvállalta 
a zsoltár-zongorázást a Református Egyházban;
- Eickertné Toinette szerencsétlen esés folytán fájdalmas 

farcsontrepedést szenvedett el;
- Navesnik Norbertónak ugyan szerencsésen összejött a 

szükséges véradomány, azonban elnapolták szívműtétjét 
nem várt komplikációk miatt;
- Dombay Jenci barátunknak tovább kell várnia a szük-

séges stent-cserére, és eközben sok vesződséget kell el-
szenvednie, amihez bizony türelem kell.

Mindannyiuknak javulást kívánunk, szeretettel!
Utazók:

- Lomniczy Mátyás cst. Argentin Körzeti Parancsnok 
minőségében USA-ba utazott, hogy március végén 
részt vehessen a Nyugati Magyar Világ Összegyűlt 
Cserkészvezetői tisztújító közgyűlésén, amelyen minden 
cserkészkerület képviselve volt: Ausztrália, Argentína, Bra-
zília, Venezuela, Nyugat-Európa, Kanada és az Egyesült 
Államok. (l. beszámoló HUFI 3.o.) 
- Kerekes Cili újból visszautazott Venezuelába, ahonnan 

folytatja a dél- és közép-amerikai hátizsákos kalandozását. 
Kalandvágya iskolát csinál, mert:
- Zaha Ilo is hasonló útra indult! Sok szerencsét és kevés 

problémát kívánunk neki is!
- Gálné Babi, Gál Katinak, a nagykövetség faktótumjának 

vidám édesanyja 3 hónapos itt-tartózkodás után hazament 
Budapestre. Várjuk mielőbbi újabb látogatását!
- Tengerdy Emília volt itt már kétízben látogatóban, és 

érdekes „gyógyszerszámot” mutatott be egyes beavatot-
taknak: Magyarországon 
ismerte meg a Brazíliá-
ban kifejlesztett Kristály-
ágyat, és szándéka, hogy 
a kolóniában is mielőbb 
fölébredjen az érdeklődés 
a „csakrákra” vonatkozó 
gyógykihatás iránt, amivel 
a stresszt és fájdalmakat le-
het csökkenteni, gyógyíta-
ni. Szavai szerint: „örültem, 
hogy kissé láthattam mi-
lyen kemény és áldozatos 
munkával tartjátok életben 
a MAGYARSÁG szeretetét 
itt, a nagy Argentínában”. 
- Mind gyakoribb tünet: újabb 3 fi atalember érkezett 

Magyarországról, körülnézni városunkban kivándorlási 
elképzelésekkel. A Mindszenty Zarándokházban laknak, 
és már fölvették a kapcsolatot az itt élő fi ataljainkkal. Kí-
váncsiak vagyunk a fejleményekre.

Esküvők:
- Volt cserkész és ZIK-ösztöndíjasunk, Weisman Anabel-

la március 7-én Gustavo Krepke Riveiro TV-producerrel 
házasságot kötött. Az egyszerű, szimpatikus szertatást az 
Iglesia Universal del Reino de Dios-ban tartották, és utána 
nászútra indultak Brazíliába az ifjú férj rokonaihoz. A ta-
valy júniusban született kis Stephanie várja vissza szüleit, 
akik még Budapesten ismerkedtek meg, ahol Annabella a 
Balassi Bálint Intézet után az Orvosi Egyetemen végzett 
remek eredménnyel a tudományos táplálkozási szakon. 
Gratulálunk, és várjuk a beígért fényképeket!
- Zöldi András ápr. 18-án elvette a csinos, bájos Verena 

Lueg-et. Két héttel előtte András barátai megtartották a 
szokásos legénybúcsút. Ez volt immár az utolsó Zöldi-
csemetének is a meleg családi fészekből való kiröpülése… 
A lapzárta után történt esküvőről bővebben következő 
számunkban, ahol remélhetőleg már megfelelő képanyag 
is a birtokunkban lesz! 
- A Domínguez-Remete család úgyszintén fi uk esküvőjét 

ünnepelte, és beígérte a fényképeket! Várjuk!
Születésnap:

- A közszeretetnek örvendő Béres Gyurka barátunk 
születésnapját stílszerűen ünnepelték április 8-án a Szent 
István Otthonban. Miért stílszerűen? Mert Gyurka lé-
nyének, modorának megfelelően: informálisan és főleg 
szerényen folyt le az esemény, szinte észrevétlenül, mint 
ahogyan ő állandóan bedolgozik a köz javára, ahol csak 
ennek szükségét látja. Gyurka igen jól tartja magát, fess 
és elegáns volt a csíkos, rózsaszínbe játszó ingében! Utólag 
szeretettel gratulálunk!

Egy s más:
- A Húsvéti napokat mindinkább turisztikailag fogják 

föl az embertársak. Az egyházi ünnep, ami a Krisztusi 
Föltámadással éppenséggel a kereszténység lényege és 
alapünnepe, már annyira profanizálódott, hogy minden-
kinek a hosszú hétvég adta utazási lehetőségeken jár az 
esze. Így a „Húsvéti 4 napos szabadság” alatt, aki csak 
tehette, kihasználta és a várostól eltávolodott: tengerpart, 
hegyek, Uruguay…
- Remete Tamásné Kesserű Kati sok év szívós és kitar-

tó munkája gyümölcsét végre megérdemelten élvezheti: 
Miamiban sikeresen megküzdött a nehéz különbözeti 
vizsgákkal, és immár hitelesítve van argentínai diplomája. 
Így USA-ban is már állatorvos lett: DVM, vagyis Doctor 
in Veterinary Medicine. Saját születésnapján írta meg 
ujjongó levélben a nagy hírt, hogy vele együtt örülhessünk! 
Férje Tomi újdonsült kis villanybeszerelési vállalkozása 
is megindult, amire megszerezte a Florida állambeli jo-
gosítványát. Örülünk, hogy sok küzedelem után még a 
krízisvilágban is lassan beindul a normalizálódott családi 
megélhetés!
- Kolóniánk művészei bizony nem voltak restek: 

Kesserűné Angyalka már néhány hete nagy sikerrel vesz 
részt egy Tigre-i képtárban, ahol festményeit állítja ki és 
már nem egy vevőre talált! Mitchell Sebess Carolina 
képkiállítását kitörő örömmel jelezte nagymamája, kedves 
rovatvezetőnk, Bonczos Zsuzsa. Caro valóban lanszírozva 
van! Fölfedezték, tehetségéről tanúskodó festményeit 
kitüntették a „Salon Estímulo 2009”-ben, ahol 70 fi atal 
művész nevezett be. Közülük hárman kaptak díjat és 
hatan érdemeltek kitüntetést. E hat közül Carolina első 
helyen szerepelt, vagyis a 70 résztvevő között negyedik 
lett. Szívből gratulálunk! A két festőnkön kívül van még 
egy művész, aki más vonalon érvényesül: Kiss Piroska, 
aki Magyarországra való visszaköltözése után is követ 
minket az AMH hasábjain keresztül, Budapestről jelezte, 
hogy itt Buenosban elő lánya Éva a gyönyörű nemeztech-
nikával készült munkáival részt vesz a (most itt) rendezett 
nemzetközi iparművészeti textil-világkiállításon. Sajnos 
a meghívó késve érkezett, és a kiállítás április hónapban 
már lezajlott. Első ízben rendezte meg a World Textile Art 
(WTA) a szokásosan kétévente sorra kerülő eseményt Bue-
nos Airesben, a Palais de Glace-ban. Utólag gratulálunk!
- Az AMISZ égisze alatt már nagyban koordinálódik a 

júniusban Buenos Airesben megtartandó I. Latin-ame-
rikai Magyar Országos Szervezetek Szövetségének 
közgyűlésén bemutatandó anyag. Ezáltal ismertetni szán-
dékszunk magunkat és munkánkat nemcsak a LAMOSZSZ 
tagországai képviselői előtt, hanem az Anyaországnak is 
ilymódon igyekszünk tudomására hozni intézményeink 
életének részletesebb mozzanatait.
- Nagy munkában vannak a Regösök is. Nem csoda, hiszen 

óriási dolog, hogy meghívást kaptak Magyarországra, a 
Budapesten tartandó „Vendéglátás Budapesten” ifjúsági ta-
lálkozóra! De ezt megelőzően lázas tevékenység folyt mind-
eddig: Március végén az uruguayi tánccsoport tanárjai, 
Alejandra Brum és Federico Baltar jöttek át egy hétvégi 
2-napos táncpróbára. A húsvétot kihasználva, a Regös cso-
portból utaztak át Montevideóba Bonapartian Edi, Rog-
lich Naty, Mihályfy Juli és Kerekes Miki, hogy táncokat 
előkészítsenek és felkészüljenek a közös magyarországi 
útra, amelyre Brazíliából a Pántlika Együttes is készül. 
Mivel a budapesti bemutatkozásukon Dél-Amerika déli 
vidékét és annak szokásait kell ismertessék, vajon melyik 
ország viszi a mátét és melyik táncolja el Gardel tangóját?   
Sajnos eddig bizony csak két személytől jött be nekik 
100 dolláros adomány - de hát nem lankadnak, egyszer 
csak ráébred a kolónia, hogy milyen nagy kihívásnak 
megy neki a Regös-csoport megint egyszer, és hogy az 
egész argentínai magyarságot is képviselni hivatottak!

(BGT és HKZS)

M i t  h a l l o t t  a z  A M H  ? 
Mély fájdalommal tudatatjuk mindazokkal, akik 

szerették és tisztelték, hogy 
Wagner Mártonné

sz. Ébersz Gabriella
(Budapest, 1925. VI. 30 - Buenos Aires, 2009. III. 21)

83 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Gyászolják:
Lányai Gabriella, Marcella és Carolina
Veje Aldo N. Vizcaíno
Unokái, dédunokája, rokonsága, baráti köre és 
tanítványai Argentínában, Magyarországon, Ka-
nadában, Angliában és az Egyesült Államokban. 
Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
gyászunkban osztoznak.
Gyászmisét tartunk emlékére 2009. április 27-én, 
hétfőn,  19.30 órakor a Mindszentynum (Aso-
ciación de Católicos Húngaros en la Argentina) 
kápolnájában. 
Szeretettel várunk mindenkit, aki utolsó útjára 
kívánja elkísérni. 

A Magyar Irodalmi és Kultúr-
társaság idei első előadása

Április 4-én a Szent László Iskolában Keve László mér-
nök „A repüléstechnika kifejlődését” ecsetelte kezdettől 
napjainkig.

Az emberiségnek egyik ősálma volt a repülés, de csak 
1894 körül valósult meg. Otto Lilienthal (1848-1896) 
vitorlázó szárnyas találmányával sikeresen teljesítette az 
álmot. Az első „lépést” követően gyors egymásutánban 
halmozódtak mind sikeresebb eredmények. Az észak-
amerikai Wright fi vérek (Orville 1871-1948 és Wilbur 
1867-1912) első benzinmotoros gépe lényeges haladást 
jelentett. A francia Louis Blériot (1872-1936) átrepülte a 
La Manche csatornát, az észak-amerikai Charles Lindberg 
(1902-1974) pedig merész bátorsággal az Atlanti-óceánt. A 
II. VH kitörése után lényeges volt a légi fölény fenntartása. 
Németország nagy előnnyel kezdi használni a sugárhajtású 
gépeket, így utat nyitva az ultragyors repüléseknek. 

A békeidők új célokat tűztek ki az utas- és teherszállítás 
érdekében. Állandóan növekszik az igény a mind gyor-
sabb és nagyobb szállítási képességű gépekre és hosszabb 
távolságok elérésére.

A francia-angol gyártmányú Concorde utasszállí-
tó gép elsőként haladta meg a hangsebességet. Nem 

maradhat említés 
nélkül a helikop-
ter fejlődése sem, 
ami számos cél 
eléréséhez pótol-
hatatlan.

Az előadó a bo-
nyolult technikai 
részletek megér-
tését megfelelő 
illusztrációkkal 
segítette elő.

Jakab Nándor
Terek Zsófi a és Redl Erzsébet, a Magyar 
Irodalmi  és Kultúrtársaság előadási prog-
ramjainak koordinátorai veszik körül Keve 
László mérnököt                            Fotó Jakab

Tengerdy Emília Budapestről 
(a képen jobbra) a nyáron meg-

látogatta a szerkesztőt: 
itt a HKK könyvtár ajtajában
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lása mindig bizonyos áldozatot követel 
tőlünk, és ehhez az erőt Istentől kapjuk. 
Kedves meglepetés volt Theész Margit, 
Kuki látogatása közöttünk. Mexikóból a 
nagyhétre látogatott el Buenos Airesbe. 
Istentisztelet után meghívta ebédre az „At-
tila őrs” régi cserkész-barátnőit. Életünk-
ben a gyermekkori kapcsolatok, közös 
élmények valóban a legtartósabbak! 

- Húsvét vasárnap unokáimmal a San 
Andrés presbiteriánus templomban egy 
felemelő ünnepi istentiszteleten vettünk 
részt. Maga a zsúfolásig megtelt terem, 
zenekar és kórus hívogatóan hatott reám, 
de mindennél jobban lelkem mélyéig meg-
hatott a prédikáció, amelynek üzenetét 
szeretném Olvasóimmal közölni, mint-
egy továbbadni. Nagypéntek után, Jézus 
temetése után mi is - akár a kétségbeesett 
tanítványok, asszonyok - úgy érezzük, 
hogy „minden veszve, már mindent lát-
tunk, megéltünk.” Azonban az üres sír 
bejáratánál az angyal így szól hozzánk: 

„Lássatok-néz-
zetek!”. A Krisz-
tus fel támadt, 
így reményked-
ve nézhetünk a 
j ö v ő b e ,  m e r t 
ígéretet kaptunk 
Istentől az örök 
életre. 

- Április 10-én, nagypénteken, a Krisztus 
Keresztje evangélikus templomban, szép 
számban hallgattuk magyarul Nt. Demes 
András prédikációját, Isten szent Igéjét.  
Nagyon 
megha-
tóan in-
tett ben-
nünket, 
h o g y 
az  é lő , 
v a l ó d i 
szeretet 
tovább-
a d á s a , 
gyakor-

Március második felében újult erővel 
kezdődött el kolóniánk társadalmi élete.

- Március 18-án nálam gyűltünk össze 
régi kortárs barátaimmal. Ez a baráti 
kör ezelőtt 30 évvel még házaspárokból 
állott és „bandának” nevezte el magát. A 
mai 8-10 tagból álló csoport még mindig 
mint „víg özvegyeket”, szelídebben, mint 
„családot” emlegetik ezt a zárt társaságot. 
Fényképet nem készítettem, de elárulom, 
hogy megállapodtunk abban, hogy „mi 
vagyunk a legszebbek és a legkedveseb-
bek”. Mindnyájan ezt mondjuk, tehát: 
igaz. (Kipling dixit…).

- Március 22-én vasárnap délben Zom-
bory Istvánék kertjében, Beccarban 
búcsúztatta a család Farkas Nándort és 

unokaöccsét, a 25 éves ifjú Szatlóczky 
Zoltánt. Ez a magyarországi születésű 
és lakos fi atalember, aki egy hónap alatt 
bejárta Argentína legszebb részeit (Barilo-
chét, Iguazút, Mar del Platát),  nem győzte 
csodálni ezt az országot. Szerinte nem 
értékeljük, hogy milyen csodás helyre 
menekített minket a sors. 

-  M á r c i u s 
26-án Gátiné 
Czanyó Kata 
születésnapját 
ü n n e p e l t ü k 
egy díszebéd 
keretén belül, 
a Hungáriában. 
Ez egy rendkí-
vüli születés-
napi ünnep volt.

Csodálatos felépülése örö-
mére (ezelőtt 1 évvel ope-
rálták a szívét) hívta meg 
Kata kiterjedt baráti körét. 
Ragyogó arccal és az ő 
élénk mosolygó szemé-
vel fogadta mindannyiónk 
szívből fakadó jókívánsá-
gait. Ha jól számláltam, 14-
en ültünk az Omar által cso-
dásan terített asztal körül. 

- Kolóniánk új és már közkedvelt tagja, 
Francisconé Balthazár Mártha egy fi a-
talabb korosztályt hívott meg hangulatos 
vacsorára, április 3-án. 9 személyre volt 
megterítve. Első pillantásra egyértelmű, 
hogy 4 házaspár és 1 szingli van meg-

híva. Ebből két tanul-
ságot vonhatunk le. 
Akármilyen korban, a 
társadalmi élet fárad-
ságos és csak akkor 
működik, ha azt szíve-
sen és kedvvel csinál-
juk. Ez pedig a korral, 
egynek egyedül, egyre 
nehezebb. 

Mi Történt? Amint leírom ezt a 
két szót, gondolatban még két kér-
dést fűzök hozzá: Mikor? Hol?

Az első kérdésre könnyű a válasz: az elmúlt hónap 
közepétől a jelen hónap közepéig, tehát az elmúlt 4-5 
hét leforgása alatt. Tehát a történteket nem kezdhetem 
el Kolumbusz Kristóffal…

A második kérdés már sokkal nehezebben határolha-
tó el. Ha egy nap csak egyszer nyitnánk ki a televíziót, 
akkor sem tudnánk beszámolni egy rövid oldalon mind-
arról, ami egy hónap leforgása alatt történt. Arra kell 
tehát szorítkoznom, ami az Argentínában élő, magyar 
érzelmű közösségünket érinti, sőt, mi több: érdekli! 

Itt egy új bökkenő merül fel. Mint argentinokat, 
minket az argentin politikai és gazdasági helyzet sú-
lyosan érint, de nem feltétlenül érdekel. Mint magyar 
emigrációt és annak leszármazottait, minket Magyar-
ország politikája és gazdasági helyzete nem érint, de 
érdekel.

*
Nagyböjti időkben, készülődve Húsvét szent ünne-

pére, mint argentin-magyar és hívő szeretnék Olva-
sóimnak elsősorban boldog ünnepeket, reménységet 
és békességet kívánni, még ha jókívánságaim késve 
érnek is célhoz. Jézus a keresztfán a megbocsájtás 
igaz megtestesítője, a feltámadott Krisztus pedig a 
reménység kútforrása. Sem privát életünkben, sem 
magyar, vagy argentin hazánk életében nem lesz béke, 
amíg nem tudunk egymásnak szeretetben - nem elfá-
sult közönyben - megbocsátani!

Az elmúlt hetek elégedetlen, gyűlölködő hangula-
tában talán irreálisnak tűnnek ezek a jókívánságok. 
Magyarországon lemondott Gyurcsány miniszterel-
nök, mindenki intenzíven gyűlölködik. Argentínában 
júniusra már tervezik az előrehozott választásokat. A 
vádaskodás tűrhetetlen. Új, tündöklő, vezető egyéniség 
eddig egyik hazánk egén sem tűnt fel. A világraszóló 
gazdasági krízis a peremországokat, a fejlődő orszá-
gokat érinti legsúlyosabban. Míg a múltban Argentína 

gazdag óriásként eddig minden krízist átvészelt, addig 
egy szegény kis ország, mint Magyarország ezt nagyon 
keservesen fogja túlélni. A széthúzás és gyűlölködés 
csak késlelteti a feltámadást.

*
A technika vívmányai - az Internet, a rádió, a tele-

vízió - a világ minden részének eseményeivel mint 
egy feltartóztathatatlan árvíz elözönlik és zaklatják 
életünket. Hiába szeretnénk kikapcsolódni, betörnek 
az életünkbe. Kolóniánkat természetesen a legtöbb 
hír nem érinti, és nem is érdekli. Nem hiszem, hogy 
az afrikai négerek vízhiánya bárkit is eltántorítana 
közülünk a víz pocséklásától (legfeljebb akkor vi-
gyázunk majd jobban, ha felemelik a vízdíjat). Ezzel 
szemben más a reakciónk a világgazdaság csődjének 
híre hallatán. A legnagyobb észak-amerikai bankok 
után a német, svájci, holland bankok is meginogtak. 
Az autóipar legjobbjai segítségért kiáltanak. A világ 
leggazdagabb országaiban is sok ezer ember veszti 
el az állását. Jóllehet kolóniánkban 2001-en okulva 
a legtöbben a matracban vagy ahhoz közel tartják 
félretett pénzüket, ezek a vészjósló hírek minket is 
rettegésben tartanak. 

*
Óriási fi gyelemmel kísértük elnöknőnknek, Cristina 

Kirchner asszonynak minden lépését az április eleji 
G-20 csúcstalálkozóján, 
Londonban. A világ vezér-
alakjai, daliás férfi ak között 
kétségtelenül a legmutató-
sabb nő Cristina asszony 
volt. Mindannyian láthat-
tuk a hivatalos fényképet 
a megnyitóról: Erzsébet 
angol királynő a középen, 
Merkel asszony, német 
kancellár a második sorban 
állva, elnöknőnk oldalt, 
az első sorban, kecsesen 

ülve. Lula brazil kormányfőt az angol királynő mellé 
ültették, jóval közelebb, mint a mi csinos elnöknőnket, 
ami világosan rámutatott országunk és óriás szomszé-
dunk mai nemzetközi súlyára… Érdeklődéssel, de ke-
vesebb fi gyelemmel kísértük az elhangzott beszédeket, 
terveket, ígéreteket Barack Obama elnök és Gordon 
Brown, a vendéglátó brit miniszterelnök, valamint a 
hozzájuk hasonló kormányfők szájából. Annyi minden 
okosat, értelmeset mondtak… El kell higgyük nekik. 
Sajnos, akkora összegekről van szó, 500 milliárd, meg 
egy kis „pótlék” 250 milliárd, meg hasonlók, hogy azt 
mi már nem fogjuk fel ésszel. Nem tudjuk követni. 
Mondjuk ezt: április elejére kezd derülni a viharos 
égbolt felettünk és jövőnk felett. [? Szerk.]

Végül is erről a G-20 csúcsértekezletről egy 29 
pontban összefoglalt közleményt adtak ki, amely-
ben sok fontos „szabályzat” minket, argentinokat 
is közelebbről érinthet. Ilyen például az, amely így 
szól: „Vége a banktitok korszakának” és „Fellépé-
sek az adómenedékek, ill. az ezek felszámolásában 
együttműködésre nem hajlandó országok ellen.” Vajon 
van-e Argentínában valaki, aki nem csalt adófi zetések 
terén? Magyarországon, az újszerű demokráciában 
még meg sem szokták a dolgozók, hogy adót kell 
fi zetni, így adócsalásban nincs akkora gyakorlatuk, 
mint nekünk. 

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

  K O L O N I Á L I S  H Í R E K  

A G-20 csúcstalálkozón résztvevők hivatalos tablója a Buckingham Palace-ben

Szatlóczky Zoltán magyar látogató élvezi 
Argentína szépségeit...               Fotó Farkas 

Az ünnepelt Gátiné Czányó 
Kata ragyogott!    Fotó Bonczos 

 b.-j., ülve: Egeyné Zsuzsa, 
Kovács-Baráth Babszi, Hann-né 
Hédy, az ünnepelt, Monostoryné 
Ildikó; állva: Rakolczayné Márta, 
Hann Gerda, Dr. Bassó Zsuzsa, 
Kemenesné Edith, id. Zaha Sán-
dor és szerző           Fotó Bonczos 

A hívogató asztal Fotó Bonczos 

Vidám koccintás a fi nom 
vacsora után!  Fotó Bonczos 

Az Istentisztelet után beszélgetés a ragyogó 
nagypénteki napsütésben b.-j. Sebess Zsuzsi és 
Lindqvistné Andrea Hapci                   Fotó Bonczos 

A reménység a magasba 
emeli lelkünket! 

A fi atalkori közös cserkészemlékek egy életre szól-
nak! b.-j.: Meleg Judit, Lányi Évi, Theész Margit 
Kuki; ülve: Demkó-Belánszky Andrea Hapci                                               

Fotó Sebess 
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INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

Vezető budapesti 
művészeti galéria vásárol

MAGYAR 
FESTMÉNYEKET, 
MŰTÁRGYAKAT, 

reális, európai árszinten
(+54-11) 4798-7521

artehungara@gmail.com

h
“Kiművelt emberfők 

által tenni nagy
nemzetté a magyart!”

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES
EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL 
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar
39.SZ. MAGYAROK NAGYASSZONYA LCSCS. - AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS 
N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 
4723-4988 - edithhaynal@hotmail.com
18SZ. BARTÓK BÉLA CSCS. - AGRUPACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS N° 18 
BARTÓK BÉLA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4837-0161 - 
kerekesmartin@yahoo.com.ar
KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL-AMERIKAI KÖRZET - DISTRI-
TO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal 
4250, (1636) Olivos, Bs.As. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -15-5703-1800 
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES -  CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO 
REGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. www.regosargentina.com.ar
Tel. 4799-4740 -  edibon1@yahoo.com
ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL 
ZRÍNYI - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 4791-3386 
susyfothy@yahoo.com.ar

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA
ARS HUNGARICA KULTÚRA- ÉS ZENETERJESZTŐ CIVIL SZERVEZET - ARS 
HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@gmail.com - 
CORAL HUNGARIA -  sleidemann@fi bertel.com.ar -  Cuba 2445, (1428) Buenos 
Aires. Tel. 15-6134-1577 -  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@fi bertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@fi bertel.com.ar

   KLUBOK - CLUBES
HUNGÁRIA EGYESÜLET - CLUB HUNGÁRIA, Asociación Húngara en la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-8437 / 4711-0144 - 
mzoldi@dls-argentina.com.ar   /    hungariabuenosaires@gmail.com
VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA. 
Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674

ISKOLÁK - COLEGIOS
ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD. 
Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052
SZENT LÁSZLÓ ISKOLA - COLEGIO SAN LADISLAO. M. Moreno 1666, (1636) 
Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 - sladislao@ciudad.com.ar

SPORT - DEPORTES
HUNGÁRIA VÍVÓ CSOPORT - ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA. Pje. Juncal 4250, 
(1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4461-3992 - henriette@arqa.com

EGYHÁZAK - IGLESIAS
"KRISZTUS KERESZTJE" MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET - IELU -  
CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA HÚNGARA "LA CRUZ DE CRISTO" -  Amenábar 
1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - IGLESIA REFORMADA HÚNGARA - Cptn. 
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 / 15-5746-6505 
- amerke@argentina.com
"MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ" MAGYAR KATOLIKUS KÁPLÁNSÁG 
- ASOCIACIÓN DE LOS HÚNGAROS CATÓLICOS  EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires.  Tel. 4864-7570 - info@mindszentynum.org

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES
ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE - AMISZ - FEDERACIÓN 
DE ENTIDADES HÚNGARAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHRA) - Capitán R. 
Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 - nvattay@arnet.com.ar
ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA - CÁMARA ARGENTINO-
HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. - Av. R. Sáenz Peña 720 piso 9° “E”, 
(1035) Buenos Aires. Tel. 4326-5107 - info@camara-hungara.com.ar
MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" –  Pac. Rodríguez 6258 (ex 1162), 
(1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4722-0098 / 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com
MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG - ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL 
HÚNGARA. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 - 
jakabterek@ciudad.com.ar
MHBK - MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE - COMUNIDAD DE CA-
MARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – J.B. Justo 183, 
(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 -  vferlolo@fi bertel.com.ar
SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. Moreno 1666, (1636) Olivos, 
Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@ciudad.com.ar
VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN DE LOS CABALLEROS VITÉZ. 
Capítulo Argentino. Tel/Fax (5411) 4715-2351 - nvattay@arnet.com.ar

VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS
BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA DE BARILOCHE 
– Rolando 250, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-461994 
moka_retezar@yahoo.com.ar
CHACOI MAGYAR EGYESÜLETEK:
- COLECTIVIDAD HÚNGARA DE CNEL. DU GRATY – M. Moreno N° 12, (3541) 
Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649
- VILLA ÁNGELA-I MAGYAR EGYESÜLET - SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS 
MUTUOS – Hungría 150, (3540) Villa Ángela, Chaco. Tel. 03735-420-939
CÓRDOBAI MAGYAR KÖR - CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Recta Martinolli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba.  Tel. 0351-481-8531 / 
0351-156-144-070 - fi lipanicslili@gmail.com
SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA FE 
(CAPITAL) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 - adorjan@ciudad.
com.ar

Atención: 
Rogamos a los responsables informarnos de errores o cambios. Gracias.

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Az  argentínai  magyarok  független  folyóirata
Kiadó-szerkesztő: Haynalné Kesserű Zsuzsánna

Rovatvezető Sebessné Bonczos Zsuzsa
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné Graul Trixi

L. Monteverde 4251 -  (1636) Olivos - Buenos Aires  
Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242      amagyarhirlap@yahoo.com
http://epa.oszk.hu/amh                 http://efolyoirat.oszk.hu/amh

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4823-9347

A júniusi számra a 
lapzárta: május 10

Anyag és hírek beküldésére 
(54-11) 4711-1242 

amagyarhirlap@yahoo.com Esta edición fue impresa en   IMPRENTA  ALFA  BETA  S.A.   4522-1855

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4372-6844
15-5026-4512 

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Az AMH és az egész magyar közösség nevében hálásan 
köszönjük adományukat, támogatásukat, fölülfizetésüket!

2009:  Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - Kalpakian Ervin -
Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Dr. Orbán László - Dr. Némethy 
Kesserű Judit (USA) - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa - Dőry Ilcsi - 
Gorondi István és Edith - Móricz Istvánné - Álvarezné Zöldi Viktória - 
Mészáros Lászlóné, Angéla - Jakab János (USA) - "Instituto Interna-
cional de Artes Culinarias Mausi Sebess" - Dr. Alitisz Constantino

A  Z.I.K.
támogatja 
a magyar

betűt

Hivatalos órák: Péntekenként 
19 - 21 óra. Hungária Egyesület 
1. em. - Pje. Juncal 4250, Olivos 

Tel. 4799-8437
haynal@fi bertel.com.ar

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügyvéd

A. Brown 3185 piso 2 Of. 4 
Mar del Plata

Tel.: 0223-494-0339 
susanadancs@sinectis.com.ar

Kedves Olvasónk!      Megkapta már a nyugtáját?
A címkén látható az előfi zetésének lejárata. Két hónappal 

utána be kell szüntessük a lap küldését. 
Előfi zetése megújításának esetében kérjük közölje velünk 

annak módját és dátumát (4711-1242), hogy kiállíthassuk a 
megfelelő nyugtát. Köszönjük!                                      AMH

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

AZ  ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI
2005: Alapító Fővédnök:  Rubido-Zichy Hohenlohe Senta

Alapító Védnökök: Alitisz Constantino - Eickertné Toinette - 
Gorondi István és Edith - Lomniczy József - Monostoryné Kövesligethy 
Ildikó - Móricz Istvánné - Papp Jenő - Takács István (+) - Zilahi 
Sebess Jenőné Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton
2005-től 2008-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend): 
(4x) Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesserű Judit (USA) - Dr. Orbán 
László - Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa
(3x) Dr. Alitisz Constantino - Erdődy József - Móricz Istvánné - Pejacsevich Alexis
(2x) Dobosi Szabó Anikó - Dőry Ilcsi - “Instituto Internacional de Artes 
Culinarias Mausi Sebess” - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - N.N. 
(1x) B.Á.(Kanada) - Dr. Besenyi Károly - Gorondi István és Edith - 
Gosztonyi Attila - Grosschmid Mária (Mo) - K.I.- N.N.- Zombory István

Leopoldo Pérez Robledo
(luthier): busca espacio de 
aproximadamente 60m², 
para taller de luthería en 
Zona Norte de Capital y 
GBA.  

15-5044-5137
leopoldoperez@fi bertel.com.ar
www.leopoldoperezrobledo.com


