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A New South Wales-i Magyar Szövetség (Sydney)
ajánlása a nemzeti kormánynak

A nyugati szórvány beépítése a nemzetegyesítés
programjába a nemzetpolitika feladata
Elöljáróban ajánljuk Nagy Károly
(egyetemi tanár, Egyesült Államok) neves
emigrációs személyiség gondolatait:
„Magyarországon és a Kárpát-medencében nagyon kevesen és nagyon keveset
tudnak a nyugati magyarságról, és ennek
nem a nyugati magyarság az oka. Holott
ez a nemzetrész olyan erőforrás, amely
történelmileg egyedi, ez az erőforrás
készenlétet teremtett magában arra,
hogy szolgálatára legyen a többi magyar
nemzetrésznek. Ezt megszólítani, ezzel
okosan élni, erről hírt adni, ez viszont
magyarországi feladat. De ráadásul
még valami más is történt, ami egyedi
a történelmünkben. Mi nyugaton úgy
éreztük, hogy volt négy-öt olyan magyar
sorskérdés, amit Közép-Európában nem
lehetett megtárgyalni a diktatúrák miatt,
de viszont szükségesnek véltük, hogy
ezekről szó legyen, és szükséges ezek
érdekében szószólókká válnunk. Afféle
küldetéstudatot próbáltunk kialakítani
magunkban és egymásban, hogy az 56-os
forradalom és általában a magyarság valóságait közvetíteni tudjuk nyugati országoknak: Trianon nyomorát, a kisebbségi
magyarság sorsát, a szovjet megszállás
rendőrállamában a demokratikus társadalmi berendezkedés hiányát, az egypártrendszer anomáliáit. Tehát nemcsak a
magyar nyelv és kultúra megtartása lett
a célunk, hanem mindmáig az is, hogy
segítsük a többi magyar nemzetrészt abban, hogy a gondjait megismerjék felelős
helyeken, Brüsszeltől kezdve Washingtonig, Londontól Párizsig, Ausztráliától
Dél-Amerikáig. Ez a küldetéses gondolkodás, magyarságszolgálati munka célt
is adott annak, hogy miért tartsák meg
magyar nyelvüket és kultúrájukat nyugati országokban gyermekeink, ﬁataljaink, polgártársaink. Azért tartsák meg,
hogy két-, vagy többnyelvű szószólójává
válhassanak a magyar nemzetrészek
érdekeinek, gondjainak.”
*
Nyugati szórványon értjük mindazokat
a magyarokat, akik bármilyen okból a történelmi Magyarország (Kárpát-medence)
határain kívül élnek, beleértve azokat is,
akik a hazától távol élő magyar szülőktől
származnak.
A „nyugati” megjelölés itt csak az elnevezési gyakorlatot követi, valójában az
egész világon létező szétszórtságot jelöli.
(Mi itt, Ausztráliában, például legtávolabbi keletiek vagyunk). A fenti okból
kifolyólag úgy véljük, hogy a nyugati
szórvány beépítését magyar kormányzati
feladatként a nemzetpolitika keretében
kell elvégezni, teljesen külön kezelve a
trianoni szórvány állampolgárság-alapú kezelésétől.
Ez a nemzetrész eleve szórványként jött
létre, emiatt sem összességében, sem kisebb egységben nincs területi, települési,
kultúrtáji származási kötődése. Minden
helyi összesereglésük az éppen egymás
közelébe kerültek amorf összességéből
képződik idegen környezetben, és válik
kulturális nemzeti mikrotársadalommá,
különböző értékalapon, mint egyházközség, iskola, ifjúsági (cserkészet), sport,

kulturális, társadalmi, bajtársi vagy szakmai egyesület, szövetség vagy intézmény
stb. keretében. Mindegyik összekötő
eleme a nemzeti azonosságtudat.
Fennmaradásuk éltető forrása a Kárpát-medencei magyar nemzet, amelyhez
azokban az évtizedekben is kötődtek,
amikor politikai okokból nem mehettek
vagy nem akartak odalátogatni, de támogatásukat eljuttatták, és nemzetük iránti
aggódásuk késztette őket környezetükben
felvilágosító tevékenységre, szülőföldjük
felszabadulása érdekében.
Az egypártdiktatúra megszűnte után
új helyzet állt elő a nemzetrészek viszonyában. A kedvező helyzet számtalan új
kapcsolat létrejöttét eredményezte, de
a nagyobb méretű összeborulás iránti
kezdeti remények elhaltak a nyugatiak és a
kárpátiak viszonyában. A kapcsolat intézményesítését előmozdító szép törekvések
egyike, a Magyarok Világszövetsége, több
okból sikertelen próbálkozás volt. Két
nagy szervezési, szerkezeti tévedés zárta
ki alkalmasságát:
1. Jól hangzó megfontolásból az összmagyarságot képviselő polgári szervezetté alakították át az eladdig pártállami szervezetté degradált intézményt. Három régió
(Anyaország, Kárpát-medence, Nyugat)
szervezeti arányosságában kísérelték
meg összevonni az aránytalanságokat és
összegezhetetleneket. Eltérő szükségletek,
igények, törekvések szikráztak, villámlottak a szervezet működésében, hogy
végül jelentéktelen személyek politikai
ambícióinak platformjává zsugorodjon.
Az eredeti Magyarok Világszövetsége,
amire sokszor hivatkoztak, a kivándoroltak magyarságának megtartására alakult.
Ez a követelmény ebben a szerkezetben
elhamvadt.
2. Országos tanácsok alkották a Világszövetség társasági alapját, amelyek képviselőket küldtek a budapesti székhelyen
rendszeresen megtartott küldöttgyűlésre,
amely a legfelsőbb tanácskozási szerv volt
(lett volna). Az elnökség (elnök, titkár,
elnökségi tagok) végrehajtó szervként
jelezve működött, amelyben kiérleletlen
terveken örökös viták folytak, az állami
ellátmánnyal gazdálkodva igyekeztek
kielégíteni sok jogos igényt, amiknek
semmi köze nem volt a nyugati szórvány
magyarságában való megtartásához. A
nyugati régió országos tanácsai mögött
- csakúgy, mint a másik két régió esetében
- az állítólag képviselt társadalomnak csak
egyesületi életet folytató része, az egésznek tizede sem volt - akár csak papíron is
- kimutatható. Ez nem a szervezés elégtelensége miatt volt így, hanem az a valóság,
hogy a nyugati szórvány képviseleti alapú
megjelenítése képtelenség.
Tanulság: A nyugati magyar szórvány
nem fogható egybe valódi képviseletet
képező szervezeti egységbe. A nyugati
magyar szórvány egyének milliós létszámával csak elméletileg összegezett
(virtuális) társadalom, amely egyéneinek számszerű nyomatékával alkotja
a nemzet egy jelentős részét. Velük a
nemzetegyesítés mértéke a személyi
kapcsolatok összességében valósul meg.
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ÁLLAMALAPÍTÓ
SZENT ISTVÁN KIRÁLY EMLÉKÉRE
John F. Montgomery,
USA volt magyarországi
nagykövete így határozta
meg Szent István koronájának valódi, lényeges
értékét a magyar nép számára:
„Magyarország Angliával és szinte minden más
királysággal szemben a
koronát mindig a viselője
fölé helyezte: A király régensként, kormányzóként
szolgált a korona számára,
A Szent Korona a Magyar Országházban
amelyben bennfoglaltatott
Eckhardt Tibor Szent István Szent Koaz a fenséges, magasztos, nagyszerű hataronájáról
című írásából (*):
lom, amely az évek folyamán Szent István
„A magyar alkotmány – annak ellenékirály idejétől kezdve napjainkig adatott
át. Középkori királya megkoronázása ál- re, hogy gyakorlását az 1945-ös szovjet
tal, akit halálát követően szentté avattak, megszállás megszakította – továbbra
Magyarország a legkeletibb nyugati ál- is Szent István koronájára alapul. Az
alkotmány a Magyar Birodalom ezeréves
lammá vált”.
történelmének terméke, amely fokoza*
tosan fejlődött a szokás és elfogadás,
hozzájárulás elvének alapján, gyökereiben
mélyen visszanyúlva a nemzet távoli,
törzsi múltjába.
Elsődleges fontosságú az, hogy a Szent
Koronának tulajdonított függetlenség
abból a szabályból vezethető le, hogy a
közérdekű kérdésekben hozott döntéseket
Szent István Koronájának nevében kell
meghozni, mert az a Királyt és a Nemzetet
személyesíti meg.”
(*) Memorandum, 1970, eredeti angol szöveget
ford. Geönczeöl Gyula

István születése (Képes Krónika)

Ennek a nemzetrésznek a nemzet
egészéhez csatolása par excellence
magyar kormányzati nemzetpolitikai
feladat. Ez a feladat Magyarország jelenlegi állapotában nem szenvedhet késedelmet, ezért nem szabad időt és lehetőséget
kockáztatni bármiféle demokratikus látszatú önszerveződő kísérletekkel.
*
Miért kell foglalkozni vele, milyen
értéket képvisel egyéneiben vagy azok
összességében a nyugati szórvány? Menynyiségileg, minőségileg, segítőkészség
tekintetében?
A kiindulási pont az a tény, hogy az
elmúlt száz évben távoli országokba került néhány millió magyar, akik - ha már
nem magukban, hát utódaikban - számszerűen megvannak és megmaradnak.
Magyarságuk létező elem, tartalmilag
jobb is lehet, mint az otthoni átlag, ahol
sokaknak magyarságuk csak adottság átélés, nemzetélmény, összehasonlító és
mérlegelő lehetőség nélkül. Ami a nemzetpolitikai tevékenységet illeti, a múlt
század 40-es, 50-es éveinek emigrációja
(nemzeti emigráció) minden széttagoltsága ellenére, és annak ellenére is, hogy
általánosan elfogadott politikai képviselet
Folyt. a 2. oldalon

*
Gyóni Géza költő, evangélikus lelkész
ﬁa, az I. Világháborúban, szibériai fogságában rádöbbent a magyar átokra, és
imádságot írt a Dicsőséges Jobbhoz:
„Dicsőséges Jobb, ne engedd, ne engedd,
Hogy vak pártosság épp most gyöngítsen meg.
S amelynek híján annyi sebünk égett,
Teremts közöttünk szent, erős egységet.”
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2. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Az Olvasó írja...
Az AMH postarovata az olvasók fóruma. Az abban foglaltak teljes
egészében az író véleményét tükrözik. A szerkesztőség ugyanakkor
fenntartja a jogot, hogy a beérkezett leveleket szerkesztve közölje.
Kedves Zsuzsókám!
Erdélyi úton voltam a Balassi Intézet diákjaival. 41-en voltunk, köztük 6 korombeli,
4 tanárnő, és az idegenvezető. A többi mind
diák.
A remekül sikerült útról csak annyit akarok
kiemelni hogy: „ÉRDEMES A CSERKÉSZET!” - vagyis: megéri részt venni! Mikor az
egyik cserkészbálon felkértek a Sissi szerepre,
az volt a cél, hogy mondjak egy beszédet, hogy
a cserkészet megérte a fáradságot, és „még
mindig érdemes”.
Akkor is meg voltam róla győződve. De
ez után az út után csak mégjobban. A diákok
fele cserkész volt Ausztráliából, Venezuelából,
Kanadából, Brazíliából, Argentínából, USAból. Öröm volt hallani és látni, hogy minden
városra, folyóra, erdőre akadt egy énekük,
mind ugyanazt a csatakiáltást kiáltották,
volt, aki úgy énekelt kalotaszegi énekeket,
akár egy „bennszülött”, pedig Sydney-i volt,
mindenben ők voltak elöl, élveztek mindent,
a szalonnasütéstől a hegymászásig, sírtak a
Székelyhimnusz alatt, mind ugyanazon az
hullámhosszon… Dombay Mariannal nem
láttuk egymást 45 éve, de ő szintén cserkész
volt, és együtt csodáltuk őket, hogy ennyi év
után, és ennyi generáció után még mindig erős
baráti kapcsolatokat kötnek a gyerekeink - és
tartják a magyar nyelvet és kultúrát!
Kérem támogassuk együtt a cserkészek
munkáját továbbra is! Megéri! ÉRDEMES!
Csókollak
Sebess Zsuzsi
A NYUGATI SZÓRVÁNY BEÉPÍTÉSE ....

létrehozására mindvégig képtelen volt,
fontos nemzetpolitikai feladatokat végzett, meglepően egyöntetűen, a nyugati
politikai szervek és közvélemény felvilágosításával a kommunizmust illetően.
A másik, ugyancsak fél évszázadon át
gyakorolt nemzetpolitikai feladat volt
Trianon következményeinek, az elszakított területeken előfordult magyarüldözéseknek ismertetése. Erdélyi szövetségek
alakultak világszerte – Melbourne-ben
ma is működik -, tevékenységük a magyar
diplomáciatörténet legszebb példái. A
magyar nemzetpolitika csak a rendszerváltoztatás után tudott bekapcsolódni ebbe
a nemzetpolitikai feladatba - jól-rosszul.
*
Meg vagyunk győződve róla, hogy ez
a küldetéses szolgálat nemcsak egykori
szükséglet volt, hanem a globalizálódó
világban egyre nagyobb jelentősége lesz.
Ami a minőséget illeti, a nyugati
szórvány átlagos műveltsége méretesen
magasabb, mint a magyarországi átlag.
Ennek oka egyszerű, kezdve azzal, hogy
az elvándorló, aki vállalja a veszélyeket,
a kockázatot, általában tettrekész, bátor,
egészséges, ﬁatal, vállalkozó szellemű
és iskolázott. A II. Világháború végén
az ország vezető rétege ment el, vagy
nem tért vissza, tartva a kommunizmus
nemzeti értelmiséggel szembeni várható
ellenséges magatartásától. Ugyanez vonatkozik az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlási időszakára, vagy
akár a kommunizmus teljes időszakára.
Ezt követően pedig éppenséggel a diplomás ﬁatalok mennek el napjainkig. A
teljes kivándorolt magyarságra jellemző,
hogy gyermekeiknek igyekeznek a lehető
legmagasabb iskolázottságot biztosítani.
Mindezek eredményeképp a magyarok,
magyar származásúak, magas részarányát
ott találjuk a szellemi, ipari, kereskedelmi,
oktatási, művészeti, diplomáciai, lelkészi,
orvosi, katonai és tudományos pályákon.
Ismeretes, hogy a másfél évszázados
elvándorlás nem szűnt meg. Új helyzetben, új okokból, új rétegeket érintve folytatódik. Az európai egyesülés, valamint a
globális világrend lehetővé teszi a munkavállalást a magyar nyelvterületen kívül.
Bizonyára van megközelítő statisztika
arról, hogy hány magyar dolgozik idegen
országokban. Tízezrekről hallani. Az is
nyilvánvaló, hogy azok mennek el, akikre
Magyarországon is égetően szükség van:
a jól képzettek, a vállalkozó szelleműek.

Tisztelt Szerkesztőség!
Kedves Trixi!
Nagyon szépen köszönöm az Argentínai
Magyar Hírlap májusi számát, amit nekem
küldtetek. Nagyon meglepődtem, amikor megkaptam, és még jobban, amikor megláttam,
hogy közöltétek benne a köszönőlevelemet
a sikeres rokon-összehozásért. Sokat beszélgetünk velük az interneten, és ezért mindig
hálás leszek.
Nagyon érdekes dolgokat olvashatok a
Hírlapban. Itt nálunk most nagy ünnep van:
a Pünkösdi Búcsú, amit Csíksomlyón ünnepelünk. Ez alkalommal, amint a televíziót
néztem, láttam egy argentínai férﬁt, nevezett
Fóthy Istvánt, aki eljött erre az ünnepre ide
Erdélybe. Nyilván ismerős nektek ez a személy! Remélem erről is fogtok majd írni a
Hírlapban. Megérdemli, hisz oly messziről
jött ide a Csíksomlyói búcsúra.
További jó munkát kívánok nektek.
Bálint Katalin Erdélyből
-------Kedves Zsuzsó és AMH Olvasók!
Jelen voltunk mi is lányunkkal, Lumpival
és három unokával a felejthetetlen és mélyen
szántó Csíksomlyói búcsún. Megható élmény
volt. Majd beszámolunk!
Fóthy István (Öcsi) és Judith
(Képek l. 10.o.-on)

---------Kedves Zsuzsó!
Örömmel jelentem hogy nagyobb komplikáFolyt. az 1. oldalról

Tegyük fel a kérdést: olyan jó állapotban
van Magyarország, hogy lemondhat a
jobbára közösségi segédlettel kiképzett
tehetséges fiataljairól? Megengedheti
magának egy részük folyamatos elvándorlását? Feltehetően vannak olyanok, akik
aggodalommal követik ezt a folyamatot.
Nyilvánvaló, hogy tilalmi táblákat nem
lehet többé felállítani a határokon. De nem
szabad elengedni a kezüket, a kiépítendő
szervezet által utánuk kell menni, élő kapcsolatot kell létesíteni, hogy a hazától távoli életük, ha lehet, ne legyen végleges,
hogy kötődésük ne szakadjon meg.
Szögezzük le: nem a kivándoroltaknak
van égető szükségük Magyarországra,
hanem fordítva. Bűnös mulasztást követ
el a hivatalos Magyarország, ha elhanyagolja a nyugati szórvány beépítését a nemzetbe, ami épp olyan nemzeti érdek, mint a
Kárpát-medencén belüli nemzetegyesítés.
Kellő intézményrendszer kiépítésével
Magyarország bőséges hasznot termelhet
az egész magyar nemzet számára.
A nyugati nemzetrész értékeinek össznemzeti érvényesítése témáját jó ideje
felvetettük és igyekeztünk felkelteni rá
a ﬁgyelmet. Magyarországon a lakiteleki
Európa Szabadegyetem rendezvényein
hangzottak el az elgondolás ﬁgyelemre
méltó előadásai. Lezsák Sándor lakiteleki országháza sátorkorától az emigráció
Mekkája, és ha példára van szüksége az
országnak arra, hogy miként kell viszonyulni a harmadik nemzetrészhez, akkor
ő a legfőbb példakép. Itt Ausztráliában
számos identitás konferenciát tartottunk,
amelyekkel megelőztünk nagyobb, népesebb emigrációs társadalmakat. Amerikában százéves magyar szervezetek végzik
munkájukat, amik azért eléggé ismertek a
magyar kormányzati körökben. Célszervezetre van szükség, mert minden eddig
létrehozott vagy eltervezett képviseleti
szervezet (például 2000. november 29-én
kelt miniszterelnöki határozattal „a Kormány által a rendszeres kapcsolattartás
érdekében konzultatív fórumként” létrehozott Nyugati Magyar Tanács, amely
„működési rendjét maga állapítja meg.”
[1098/2000. XI. 29. Korm.]) eredménytelen volt, mert kimerült gyűlésekben, ahol
szép elképzelések hangzottak el.
*
Elgondolásunk a nemzetegyesítő
feladat mikéntjéről, javaslatként is, a
következő: Meg kell fogalmazni a célt,
amit el kell érni. Létre kell hozni a meg-

ció nélkül, egészségesen lefutottuk a már régen
tervezett ecuadori, perui utunkat, nagyon jól
éreztük magunkat. Nagy izgalommal készültünk, és sikeresen elkerültük az egészségügyi
problémákat a hegyekben, a hajón, a Nazca
vonalak fölött repülő kis gépben, a maláriás
részeken, az Amazonba torkoló folyók táján…
Útvonal: Quito, Riobamba, Cuenca, Guayaquil, Baltra Galapagos, Lima, Nazca, Cusco,
Urubamba. Machu Picchu, Puno, Iquitos.
Végig segítség volt unokatestvéred Krisztina
a Rosetta Stone c. programmal elsajátított
alap- dél-amerikai spanyolja!
Szeretettel
Mező Gyuri (USA)

Mező Gyuri az AMH USA-i „pénzbeszedője”.
Várjuk beszámolóját!

---------Kedves Zsuzsó!
Többször hozzászóltam már nagyszerű
munkájukhoz, de eddig mindig tartalmilag.
Most rövid formai megjegyzésem van: nagyon
tetszik, hogy az újság igen jó minőségű papírra
van nyomtatva. Ez nem csak esztétikai kérdés,
hanem azt is jelenti, hogy a lap így sokkal
tovább egyben marad, ami ugyancsak fontos,
gondoljunk a levéltárakra, múzeumokra, vagy
akár a hozzám hasonló „gyűjtőkre”, akik
rendezik és elteszik az emigráció amúgy is
„törékeny” írott emlékeit.
Kézcsókkal,
Dr. Tóth Gergely Kaliforniából
---------Kedves Zsuzsónéni!
Gratulálok a Hírlaphoz! Ma kaptam kézbe
a májusi számot. Nagyon élvezem és érdekesnek találok szinte minden írást! És nagyon
köszönöm neked, mert ez egy hihetetlen nagy
munka, szerintem sokan nem is tudják mennyi
háttérmunka van ebben, már az a tény, hogy

fogalmazott cél megvalósításához alkalmas intézményt. Ennek érdekében a magyar parlamentnek kellene törvényt alkotnia az intézmény feladatait és elvárásait
illetően. Az intézmény feladata lenne:
• A nagyvilágban szétszórtságban élő
magyarság integrálása.
• A magyar-magyar kapcsolatok megteremtése és felvirágoztatása.
• A szakmai és érdeklődési körök láncolatának működtetése.
• Ápolni és védeni a magyar nyelvet,
kultúrát, műveltséget.
• Támogatni mindazokat, akik a történelmi hagyományok szellemében munkálkodnak.
• Síkraszállni a magyarság emberi jogaiért bárhol is éljenek.
• Kivédeni a magyarságot ért rosszindulatú támadásokat és elősegíteni
külföldön a magyarságkép eredményes
bemutatását.
Az intézmény a mindenkori magyar
kormánnyal együttműködve a Magyar
Országgyűlés által megszavazott költségvetési támogatás igénybevételével
látná el törvényben lefektetett feladatát.
A működését meghatározó törvénynek
többek között a következő elgondolásokat
kellene megfogalmaznia:
1. A nagyvilágban élő magyarság integrálásának módszereit.
2. A magyar kataszter felállítását tárgyi,
szellemi és művészeti értékekre vonatkozóan.
3. A magyar-magyar szakmai kapcsolatok megteremtését, intézményesítését és
támogatását (mint pl. MTA, egyetemek,
kamarák, egyházak, kulturális és társadalmi intézmények, minisztériumok, stb.).
4. Az önazonosság megtartása érdekében
a magyar nyelv diaszpórában való idegen nyelvkénti oktatását és a magyarság
kulturális értékei bemutatását.
5. A külföldön, tengeren túl élő magyar
ifjúság Magyarországon való képzésének
közép- és felsőfokú megoldását.
6. A magyar örökség ápolását és a magyarságkép javítását.
7. Külföldön az informális, NGO-szintű
lobbizást a magyar külpolitika nemzeti
konszenzuson alapuló stratégiai céljai
érdekében.
8. Internetes tájékoztató szolgálatot,
nemcsak magyarul, és e-mail kapcsolatot személyekhez és intézményekhez
szólóan.
További feladatok:
Turisztikai kedvezményekkel (ezek
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mindent átolvasni és kijavítani... de még az
összeállítás, a válogatás - hogy te mennyit
olvasol!
Szóval úgy gondolom, hogy ez egy hihetetlen munka. Az ember már várja és természetesnek veszi azt, hogy van Hírlap. Pedig
nem természetes! Hanem, tényleg, ez az
élniakarás, a magyarságérzet és a nagy és
mély felelősségérzet teszi azt, hogy vannak
még olyanok mint te, meg Trixi, akik szívből,
„mélyen” magyarok. Köszönöm nektek, hogy
élvezhetünk egy ilyen újságot. Biztos lehetsz,
hogy sokan de nagyon sokan értékelik a
munkát, csak éppen nem veszik a fáradságot,
hogy leírják...
Sok puszi Lajtaváryné Benedek Zsuzsi
---------Kedves Zsuzsó!
Sajnos idén nem tudtam az IB gyűlésre elmenni USA-ba, ezért is késett az előﬁzetésem.
Mindig várom az újságok érkezését. Nagy
élvezettel olvasom, nevetek, sírok egyes cikkeken. Szívből gratulálok a szép munkához. Május 28-án végre megjött a jan.-febr. kettősszám.
Nem rajtatok múlik ez a nagy késés, itt nagyon
rossz a posta. Ezt különösen vártam, és nagyon megörültem. Nagyon szépen köszönöm
azt a nagy megtiszteltetést, hogy szerény
irományom ott díszeleg az első oldalon, és
milyen csodálatos hozzávaló fényképpel! Bár
többször megihletne a múzsa, mert általában
nehezen megy az írás... Kár, hogy nálunk így
megnehezedett a helyzet, szívesen lemennék
Argentínába látogatóba. Továbbra is sok erőt
kívánok a remek újság szerkesztéséhez!
Szeretettel
Nyisztorné Kristóffy-Jeszenszky Judith, Caracas
Folyt. a 3. oldalon

megtérülnek a magyarországi tartózkodás
alatti fogyasztással) gerjeszteni a Kárpátmedencei óhaza látogatást. Általános elvként személyes megközelítéssel bevonni
és elkötelezetté tenni mindazokat, akik
tehetnek valamit a nemzeti összesség
érdekében. Szükségesnek látszik magyar
irodák létrehozása a magyarokkal népesebb nagyvárosokban. El kell érni, hogy a
nyugati magyarok hazajárjanak nyaralni,
és hazaköltözzenek nyugdíjas éveikre.
Hazavigyék értékeiket. Szorgalmazni
kell előnyös ajánlatokkal, hogy pénzüket
magyar vállalkozásokba fektessék. A
távoli magyarság befektetői kapacitása
nagy mértékben mentesítené az országot
kegyetlen feltételű hitelek felvételétől.
Végezetül ajánljuk, hogy a nyugati
szórványnak a nemzetpolitikába való
beépítésénél vegyék ﬁgyelembe a 2008.
szeptemberében az ausztriai Felsőpulyán
megtartott tizedik „Kufstein” tanácskozás
„A felszívódás veszélye, a fennmaradás
esélyei - Magyar szórványok Európában,
Amerikában, Ausztráliában” anyagát, és
behatóan foglalkozzanak az ott elhangzottakkal. A tanácskozáson 25 országból
több mint 300 résztvevő jelent meg, és
az itt felszólalók egymástól függetlenül
az anyaország felelősségéről, a magyar
kormányok kötelességéről szóltak, ami
a távolba kerülő magyar tízezreknek az
országhoz kötését jelenti, mégpedig azon
az alapon, hogy a magyar nemzet jelentős
része ma már távol az országtól él, és ez
a folyamat nem apad, sőt gyorsul és megállíthatatlan.
A nyugati magyarságban olyan méretű
szellemi és anyagi kapacitás rejlik, amivel nem számolni, amit veszni hagyni:
bűncselekmény. Életcéllá kell tenni a
nemzeti szolidaritás eszméjét a tenni
képesekben. Arra is kell gondolni, hogy
nem évente, de naponta tűnnek el elhalt
magyarok hagyatéki vagyonai, vagy kerülnek szeméttelepre magyar hagyatékból
származó kultúrkincsek. Nincsenek rá
szavak, hogy a mostoha névre rászolgált
anyaország mit herdált el a bolsevista
időszakban, és mulasztott a feleszmélésre
elfogyasztott húsz évben.
Így képzeljük el a nemzeti együttműködési rendszerben a nyugati szórvány
beépítését a nemzetegyesítés programjába.
Kardos Béla
Csapó Endre
a NSW-i Magyar
a Magyar Élet
Szövetség elnöke
főszerkesztője
Sydney, 2010. június 11 (Kiemelések tőlünk.
Szerk.)
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Saáry Éva (Lugano):

ORSZÁGÉPÍTÉS
Május végén szokatlan hidegben érkeztem
Budapestre. Alig 10 fok
volt; elő kellett vennem
a téli ruháimat. Június közepén azonban
„átestünk a ló túlsó oldalára”: 35-40 fokra
szökött a hőmérséklet. A szörnyű hőség
a nap túlnyomó részében szobafogságra
kényszerített. Csak reggel szaladtam ki
valamit vásárolni, a délutánt leeresztett
redőnyök mellett, írással-olvasással töltöttem. Ez a több mint 20 fokos ugrás
nagyon igénybe vette az emberek szervezetét: a kórházak megteltek a hőguta
áldozataival.

A főutat öntötte el a Bódva a híd mellett

Fotó DunaTV-Szabó

Közben állandóan érkeztek a hírek
az észak-magyarországi (Miskolc, Edelény stb.) áradásokról, amelyek óriási
megterhelést jelentettek-jelentenek az új
kormány részére. Szerencsére a lakosok
- maguk is szegények! - elég bőkezűen
adakoztak. Telefonhívásokon keresztül
sok pénz gyűlt össze.

Egyre több ház roggyan meg Felsőzsolcán

Fotó DunaTV-Szabó

Kimentem a Dunához, az Erzsébet-híd
pesti oldalára - fényképezni. A rakpartok
víz alatt. A 2-es villamost ideiglenesen
autóbuszok helyettesítették. A máskor
oly vidám és kellemes hajóvendéglőket
lehetetlen volt megközelíteni.
Az ország a gazdasági csőd szélén áll.
Ennek látható jelei az üresen tátongó
üzlethelyiségek, egyes kerületekben
„szellemváros” benyomását keltve. A
működő boltok kirakatain viszont karvastagságú rácsok árulkodnak a gyenAz OLVASÓ ÍRJA .... Folyt. a 2. oldalról

Kedves Zsuzsó!
Visszatérek kérdésére: igen, még mindig állnak a kommunizmusból megmaradt szobrok
a magyarországi köztereken, még utcanevek
is hirdetik Sztálin, Lenin, Kun Béla és társai
dicsőségét. Ez azért van, mert általában a
lakossági tiltakozás miatt nem lehet őket
megváltoztatni. No nem feltétlen ideológiai
okokból, inkább a középszer kényelme miatt:
ha változik az utcanév, ki kell cserélni a
lakcímkártyát, esetleg az autó, vállalkozás
stb. iratait, s mindez sok macerával, esetleg
minimális kiadással is jár, s hát kinek hiányzik
ez? Inkább maradnak a Lenin utcában...
Kézcsókkal
Milványi-Cseszneky Miklós,
Spalding UK-Budapest
---------Drága Zsuzsókám!
Végre itt az alkalom, hogy egy pár kézzel
írott sorban gratuláljak Neked és az AMH-nak
a kiváló munkátokhoz, ami az elmúlt 5 év
folyamán annyi magyarul tudó, Argentínához
és Magyarországhoz fűződő olvasó szellemi
életét meggazdagította. Hála Istennek az
újság újból és újból fölfrissít, irányít, tanít,
nevettet, elgondolkoztat, eszembe juttat,
inspirál... egyszóval: az AMH egy határtalan
kincs az olvasónak! Nemcsak gratulálok, ha-

ge közbiztonságról. Egyedül a kínai
étkezdék és piacok virágoznak, de sárga
„honﬁtársaink” már a szellemi életben is
kezdenek részt venni. Elgondolkoztató riportot hallottam a Kossuth Rádióban egy
kínai lányról, aki „magyar tanárnőként”
a moldvai csángó gyerekekkel foglalkozik. Ki tudja, nem lesz-e a hazánkban
nevelkedő ázsiaiak egy részéből - a
jászok, kunok példájára -, idővel kissé
ferdeszemű, de jó magyar? Tollas Tibor
látnoki megjegyzése jut eszembe, hogy
a mi nyugati tevékenységünkről „majd
egy kínai egyetemista fog doktori diszszertációt írni”…
Mindenek ellenére, bizakodó a hangulat. A választások eredménye optimista
légkört teremtett, bár néha olyan rosszindulatú megjegyzéseket is hallani, hogy
„Na, majd meglátjuk, mit tud csinálni Orbán úr!?” Némelyek nem gondolnak arra,
hogy maguknak is kellene tenni valamit
a kedvező változások érdekében, mert
a „sült galamb” várása káros és meddő
magatartás.
A média hangvétele örvendetesen
megváltozott. Sok szó esik az országon
kívül rekedtek kettős állampolgárságáról,
noha a kötözködések sem maradnak el. A
legalábbvalóan a szlovákok viselkednek,
akik eleve kijelentették, hogy a magyar
útlevelet kérők automatikusan el fogják
veszíteni szlovák állampolgárságukat.
Trianon 90. évfordulója alkalmából
mindenütt nagyszabású megemlékezések voltak, s június 4-ét a kormány
a „magyar összetartozás
napjának” nyilvánította. Ez
ellen csak az MSZP tiltakozott, tüntetően kivonulva a
parlamenti gyűlésteremből.
Lendvai Ildikó úgy nyilatkozott, hogy határozottan le
kell szögezni, hogy „területi
követeléseink a szomszédokkal szemben nincsenek”.
(Itt jegyzem meg, hogy a
népirtások kötelező számbavételéhez is hozzáfűzte,
hogy „elsősorban a holokausztról fontos beszélni”!)
Sok szó esik a szükséges gazdasági reformokról. Orbán Viktor 29 pontja olyan,
mint a Tízparancsolat. Nem lévén járatos
a gazdasági élet útvesztőiben, csupán a
közérthető intézkedések egyikét-másikát
idézem: a társasági adó 19-ről 10%-ra
csökkentése; egykulcsos családi adórendszer (már az első gyermek után kedvezmény); a kis- és középvállalatok terheinek
a mérséklése; az öröklési és ajándékozási
illeték eltörlése; a minisztériumok kiadásainak a felülvizsgálata; a költségvetési szférában kétmillió forintos ﬁzetési
plafon; a pártok anyagi támogatásának a

redukálása; a
bankok, biztosítók megadóztatása
(13 milliárdról 200 milliárdra emelik
a költségvetésbe 3 éven
át befizetendő összeget).
Ellenőrzik az élelmiszerpiacot, meghosszabbítják a kilakoltatási moratóriumot; sőt még az is szerepel a pontok
között, hogy a gyümölcs-termelő gazdák
részére szabaddá teszik a szeszfőzést…
Ezenkívül ismét megnyitják a vidéki
kispostákat, a megszüntetett vasúti szárnyvonalakat stb.
Rengeteg a teendő! Meg kell erősíteni a
közbiztonságot is. Minden nagyobb településen lesz rendőr, és a „roma-kérdést”
haarlemi tapasztalatok (?) felhasználásával
fogják rendezni. Mindenesetre, segélyt
csak azok a családok kapnak, amelyekből
legalább egy személy dolgozik, és akik
iskolába járatják a gyerekeiket.
Érdekes részlet, hogy Szőcs Géza kulturális államtitkár kezdeményezésére,
„Julianus-program” címmel, szigorú tudományos alapon (génkutatás stb.) újra
akarják kutatni és értelmezni a magyar
őstörténetet. Ez természetesen igen fontos,
de nem hiszem, hogy a legsürgősebb feladat. (Kár, hogy a téma nyugati feldolgozói közül, mint Bobula Ida, Baráth Tibor,
Árkay László… már sokan nincsenek az
élők sorában!)
Problematikus a Jobbik szerepe. Sokan
úgy vélik, hogy ez a „szélsőségesnek” ítélt párt bal oldalról kap támogatást, azzal
a céllal, hogy elvonja a Fidesztől az erők
egy részét, és hogy provokáljon. Meg
kell jegyezni, hogy a Jobbik „tájékoztató
irodát” nyitott Marosvásárhelyen. Milyen
céllal, milyen elképzelésekkel?
*
Június 3-7 között rendezték meg Budapesten a 81. Ünnepi Könyvhetet, amelyet ezúttal és első alkalommal nyugati
magyar író, a 91 éves Borbándi Gyula
nyitott meg.
A Vörösmarty tér állandóan tele volt
emberekkel, akik azonban inkább bámészkodtak, mint vásároltak. A legtöbben Sólyom László köztársasági elnök kötetének
a dedikálására várakoztak (feltűnő volt
a biztonsági őrök nagy száma). Többek
közt ott találtam Csoóri Sándort, Jókai
Annát, s természetesen Konrád Györgyöt
is, aki a Neue Zürcher Zeitung hasábjain
az új kormánnyal kapcsolatban felhívta
a világ ﬁgyelmét a „neonáci veszélyre”.
Sajnálatos, hogy a sokkal józanabb és objektívebb Oplatka András már abbahagyta

az újságírást. Viszont örömmel láttam,
hogy vaskos Széchenyi monográfiája,
amelyen éveken át dolgozott, megjelent
magyarul is.
No persze Kertész Imre sem maradhatott el! Ezúttal a zürichi irodalomtörténész, Haldimann Évának írt leveleit
publikálta (neki viszont esze ágában sem
volt megőrizni a válaszokat!). Ugyancsak
Haldimann Évát idézte Szabó Magda
„Drága Kumacs!” c. kötete.
Faludy György születésének 100. évfordulójára két mű jelent meg: „Elfeledett
versek” és angolul a „Happy Days in
Hell”. A Petőﬁ Irodalmi Múzeumban is
rendeztek emlékére kiállítást.
A nyugatiak közül szerepelt a londoni
Sárközi Mátyás, Lukács János (John
Lukacs) és még egy-két név.
Magam, az Antológia-Hét Krajcár közös sátrában „Olajtornyok az Egyenlítő
alatt” c. közép-afrikai visszaemlékezéseimet dedikáltam, a kovásznai Gazda József, Baán Tibor ﬁlozófus-író, Komoróczy
Emőke és Molnár M. Eszter irodalomtörténészek társaságában. Agócs Sándornak
szép verseskötete jelent meg „Ördöglakat
a számon” címmel.
A piacot nem annyira a magyar írók
művei, mint nyugati bestsellerek gyorstalpaló fordításai uralták, meg a szenzációhajhász irodalom. Néhány különösen
vonzó cím ízelítőül: Vénuszdombi mesék, Franciadrazsé (Vágy és csábítás),
Szerelmek a Fehér Házban, Divatkirályok
közelről… (No de ilyenek Nyugaton is
akadnak.) Az írók (főleg írónők!) mellékelt fényképei pedig gyakran éjjeli lokálok hangulatát idézik.
*
Összefoglalásként azt mondhatom,
hogy érezhetően „friss levegő” van az
országban. Valami történik! Hogy aztán a
nagyon reálisnak tűnő tervek és energikus
intézkedések meghozzák-e az annyira
áhított változásokat, azt a jövő hónapok
fogják eldönteni.
Orbán Viktornak, miként Nyitrai Gyula,
a müncheni Nemzetőr főszerkesztője írta,
olyan szerepe, lehetősége és feladata van,
mint Szent Istvánnak: honalapítás, országépítés. Én pedig hozzáteszem, inkább,
mint IV. Bélának: 8 éves „tatárjárás” után
kell rendet teremtenie! 

nem szívből köszönöm! Neked is legyen sok
örömed teljesítményedben!
Ez alkalommal újból megújítom 2 előﬁzetésünket egy kis hagyományos plusszal.
Köszönöm, hogy megint vállalod a többi intézménynek küldött szerény évi támogatásunk
kiosztását.
Az élet sodrása nem enged annyit írni, olvasni és kommunikálni, mint amennyit szeretnék.
De tudd meg, hogy gyakran és a régi szeretettel
gondolok Rád, Rátok. Szüleim megvannak
- nehéz az öregség, a betegség… Steﬁ és Bea
aktívan tanulnak és dolgoznak. Eduardo hála
Istennek érdekes állással visszajött Genfből
Bécsbe, én pedig egyre több és komplexebb
feladattal küzdök az ENSZnél - nemrég 2
héten keresztül Salvador de Bahiában - egy
bűnügyről szóló konferencián. Természetesen
szólok, ha Argentínába látogatunk. Mindnyájunk nevében sok-sok szépet és jót kívánunk,
Neked meg erőt, energiát, jó egészséget, szeretettel, puszival
Luraschiné Földényi Judit,
Csutkád, Bécs
---------Kedves Trixi!
Kisse késve de elküldtem a beﬁzetésünket
George Mező címére. Hongkongban és Saigonban voltunk pár hétig. Hazajőve megleptek
gyermekeim Harrisburgban egy születésnapi

partival a 70. születésnapomon, április 6-án.
Remélem mindannyian jól vagytok, üdvözlök
mindenkit sok szeretettel.
Zalezsákné Kővágó Norma,
USA
---------Kedves Zsuzsó!
Gondolom, már Maga is tudja, hogy május
8-án a Magyar Nemzet Magazinban megjelent
Lukács Csaba cikke az argentínai magyar
közösségről, amelyben a szerző többször is
emlegeti ill. idézi Zsuzsót, és Judit könyvéről
is több mondatban tudósít. Az írás címe: Szülői értekezlet, alcíme: A gazdasági válság
miatt sokan „visszidáltak”. Korrekt, érdekes,
szívszorító cikk.
Odakint - a kolóniában - volt hullámverése
a magyarországi választásoknak? Itt az egész
nemzet mintha valami iszonyatos teher alól
szabadult volna fel. És érdekes: a közvélemény-kutatások tanúsága szerint a legtöbben
nem a gazdaság rendbetételét, hanem az
elszámoltatást tartják az új kormány legfontosabb és legsürgetőbb feladatának. Tényleg
nagyon remélem, hogy ez a bűnöző bolsevik
banda soha többé nem fog a hatalom közelébe
férkőzni Magyarországon.
Orbán szerint forradalom zajlott le a szavazófülkékben. Igaz, ami igaz: mindenki felszabadult, boldog és nagyon elszánt. És nagyon

reméli, hogy az ország tönkretevői most végre
elnyerik méltó büntetésüket. Ezzel egyidőben,
az első pillanattól fogva, keményen építkezni
kell. Sok szeretettel üdvözlöm,
Szőnyi Ferenc, Budapest
---------Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
A megküldött linkek alapján ismét alkalmam
volt betekinteni az Argentínai Magyar Hírlap
különböző számaiba. Rendkívül változatos,
olvasmányos, jól szerkesztett és remekül tördelt lapnak tartom. Külön erénye szép magyar
nyelvünk ápolása, amely nem nyelvművelő
cikkek formájában, hanem az egész újság stílusában jelenik meg. Az utolsó oldalon találtam
meg a magyar intézmények, szervezetek nevét
és e-mail címeit. Ezek számomra különösen
hasznosak.
A sokrétű magyar valóságunknak vannak
árnyoldalai, s ebbe beletartozik a szélhámosság,
a félrevezető, gonosz politika, a hadifogság, a
háború, a besúgás intézményesített rendszere
is. A mi életünkből sem maradhatott ki azonban 1956, a szerelem, a szabadság utáni vágy,
a remény pozitív élménye. Ezt a „mixtúrát”
egy ideális viszonyok között Argentínában
élő magyar megfelelően el tudja-e képzelni?
Áldásos tevékenységéhez a legjobbakat
kívánom. Tisztelettel
Salga Attila, Debrecen

Budapest - és a megduzzadt Duna... Fotó Saáry
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Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

LAMOSZSZ találkozó Buenos Airesben
A Latin-amerikai Magyar Szervezetek Szövetségének 1. közgyűlésére (2010.
május 14-16) hivatalosak voltak a Magyar
Intézmények képviselői Dél-Amerika
minden országából. Az AMH júniusi
számában már olvashattuk a részletes
krónikát. Itt most néhány személyes
benyomás.

Az ismerkedési est 1. percei a Mindszentynumban: Dr. Szili Katalin (MO), Puricelliné Szabó
Éva AMISZ elnök, Haynalné Kesserű Zsuzsó
AMH főszerkesztő, Kunckelné Fényes Ildikó LAMOSZSZ elnök, Söregi Éva, Dr. Szili munkatársa
(MO)
Fotó Jakab

Brazíliából azonnal jelentkeztünk, mire
haladéktalanul felvette velem a kapcsolatot Puricelliné Szabó Éva, a vendéglátó
szervező. Elküldte a programtervezetet,
majd kérte beszámolónkat, fényképekkel, mert ebből egy füzetet szándékoztak
összeállítani. A São Pauló-i Magyar Ház
gyűlésein megállapodtunk, hogy miről
számoljak be a LAMOSZSZ-nak és
miket javasoljak Brazília részéről. Végül is 4 brazíliai képviselő adódott, ui. a
Segélyegylet megbízta alelnökét, Ráth
Magdolnát, és ugyanígy a Pántlika és
Zrínyi tánccsoportok is küldtek egy-egy
megﬁgyelőt: Marques da Silva Pedro a
Pántlika és Puskás Angyal (a tb. magyar
konzulátus titkárnője) a Zrínyi tánccsoport
részéről. Alulírott utaztam a São Pauló-i
Magyar Intézmények képviseletében.
Mind a négyünknek személyes, táncos
avagy cserkész barátaink adtak szállást.
Jómagam a Lajtaváry-Benedek családnál, pontosabban Dani keresztﬁaméknál
részesültem szeretetteljes befogadásban.
Annak ellenére, hogy São Paulo és
Buenos Aires közt a repülő két órát repül,

A bemutatkozások alatt a hallgatóság egy része.
1. sor b.-j.: Varga Koritár Pálné Betti, Söregi Éva
(MO)
Fotó Jakab

gyakori közös cserkésztáborozásaink,
néptáncfesztiváljaink és rokoni kapcsolataink a két világvárosból már jóformán
egymással határos két falut varázsolt...
Az első szembeötlő dolog Buenos Airesben a nagyon sok ház előtt hatalmas
törött tetőcsempe rakások volt. Prompt
jött is hozzá az ijesztő magyarázat: május
elején hatalmas jégverés lepte meg a
várost! 7 perc alatt soha nem látott
óriási méretű jégdarabok zuhantak az
égből a város egyes részeire. A legkisebbek dió, de volt teniszlabda nagyságú is, ahogy egyik-másik kárvallott a
mélyhűtőjéből kiemelve megmutatta.
Ha nem látom saját szememmel, el
sem tudom képzelni, hogy létezik
ilyen jégeső! Kevés családnak volt
speciﬁkusan jégverés elleni biztosítása, ezért, hogy a beszakadt tetőket
villámgyorsan meg lehessen javítatni,
mélyen kellett a pénztárcába nyúlni, annál
is inkább, mivel az előző nap még 3-4
pesóért vásárolható tetőcserepek a jégeső
után rögtön 12 pesóba kerültek - és volt,
akiknek 800-1000 darab új cserépre volt
szüksége. Ezután hosszú ideig nem esett
eső, így kis szerencsével a „mezítelen”
padlásokat, verandákat, pavilonokat
sikerült újabb beázás előtt befedni...
*
A május 15-i szombat reggel megkezdődő LAMOSZSZ-gyűlésen a különböző
dél-amerikai országok bemutatkozásai
nemcsak érdekesek, de méginkább meghatóak voltak, mert hallhattuk, hogy a
mégolyan kis létszámú magyar kolóniák
is mennyire igyekeznek fennmaradni.
A vezetőség felkérte Ráth Magit, hogy
az ifj. Benedek László által megkezdett
és tragikus korai halálával megszűnt
LAMOSZSZ honlapot újra indítsa be.
A kerekasztal értekezésen sem hangzott
el újdonság: a magyarságot külföldön
megtartani ﬁataloknál és felnőtteknél
egyaránt legeslegelső sorban a magyar
nyelv megtartásával lehet. Más csodaszer egyszerűen nincs, csak egyfajta
„segédeszközök”. Ezt aláhúzta a Zrínyi
Ifjúsági Kör bemutatott remek kis műsora és a cserkészek zászlófelvonása.
Másnap, a magyar protestáns istentisztelet után, a Terek Zsóﬁ által előre
gondosan megtervezett városmutogatásra
került sor. Én egy remek idegenvezetőhöz
kerültem, Jakab Nándor személyében.
Bár nem először voltam Buenos Airesben,
újból feltűnt, hogy ez a dél-amerikai város
nagyon hasonlít európai fővárosokhoz.
Ezt a várost valóban fővárosnak tervezték:
szépséges parkjaival, széles sugárútjaival
- amelyeken szélességük miatt egy zöld
lámpa időtartama alatt nem ér az ember
a túloldalra, a középső szigeten meg kell
várni a következő zöld lámpát! São Paulo
elbújhat Buenos Aires mellett, talán csak
Rio de Janeiro a maga szépségével és
fővárosnak készült jellegével veheti fel
vele bátran a versenyt...

A São Pauló-i Könyves Kálmán Szabadegyetem
2010. május 15-i előadásának a kilencvenéves Trianoni
békediktátum volt a témája.
A „vita-délutánt” Rabóczkay Tibor egyetemi tanár
vezette be, válaszolva arra a kérdésre, aktuális-e ma Trianonról beszélni? A válasza „igen”, mert Trianon nemcsak
az ország földarabolását jelenti, hanem a magyar etnikum
egyharmadának az idegen, elnyomó uralom alá vetését is.
És ez a probléma a mai napig nincs megoldva, mint ahogy
a szlovákiai magyarüldözés világosan illusztrálja.
Nem harcolni az elszakított magyarság kollektív jogaiért nemzeti öngyilkosságot jelent. Habár határváltoztatásokra ma nincs is remény, az új médiák, az „egyesülő”
Európa némi lehetőséget nyújt a megmaradásra. Rabóczkay rámutatott arra, hogy Trianon igazi okait nem lehet
naivan egy magyarosító elnyomással indokolni. Az I.
Világháború befejezése előtt egy évvel, az antant-hatalmak még gondoltak a Monarchia megőrzésére demokratizáltabb formában.
A vitaindító fölhívta a jelenlévők ﬁgyelmét arra az elnyo-

- brazil szemmel és az irodavezető Bonapartianné Trixinél rendeztem az esedékes brazil előﬁzetéseket.

Tanulságok

A Magyarországról jött Dr. Szili Katalin volt Országházi elnök megható beszédet tart; mögötte
hallgatják Szabó Éva AMISZ elnök és Vattay
Miklós AMISZ titkár, a Találkozó fő szervezői
Fotó Jakab

A búcsúvacsora után Dr. Szili Katalin
kiosztotta a Magyarországról hozott ajándékait, többek között szép tankönyveket és
egy aranyos csengettyűt, mondván, hogy
ha árvának érezzük magunkat, csöngessünk csak neki.
Minden aktivitás mellett, azért hála
Istennek maradt idő barátaimmal is találkozni. Háziasszonyomtól, Lajtaváryné
Benedek Zsuzsitól kaptam cserkészeink
magyar tanításához új könyveket a magyar mint idegen nyelvkénti tanítására.
Emellett egy nem elfelejtendő jótanácsot:
hiába erőlködünk és újra meg újra kérünk
magyar nyelvtanárokat Magyarországról,
az igazi jó és eredményes tanár külföldön
felnőtt ﬁatal kell legyen. Csak az tudja
igazán, hogy hogyan kezdjen a külföldön
született gyerekek magyar nyelvtanításához.

A szerző, Pillerné Tirczka Éva is szól
a brazíliai kolóniáról
Fotó Jakab

És mit tesz a nemzetközi magyar cserkészélet: sehol a világon nem vagy barát
nélkül… Már a repülőtéren várt rám a
Honﬁ-Rajczy házaspár, Benedekné Marika pártfogásába vett, Lomniczyéknál
családi vacsorára voltam hivatalos, Kerekes Ági meg egy cipőboltba irányított,
ami ugye Argentínában kihagyhatatlan...
Természetesen az AMH szerkesztőaszszony főnökömmel is találkoztam, mert
mindig van valami fontos egyeztetnivaló,

Értékes előadás São Paulóban
- vitatható következtetésekkel -

másra, amelyben a nyugat-európai kisebbségek szenvedtek, pl. a baszkok Francia- és Spanyolországban, az írek az
angolok keze alatt, nem is beszélve a kolóniákban elnyomott
népekről. Érdekes kivetítése volt a kérdés: mi lett volna, ha
nincs Trianon? Több mint valószínű, akkor nem lett volna
Hitler sem II. Világháború, nincs holokauszt, a szovjetek
nem hatolnak Európa szívébe s nem oszlik szét oly sebesen a brit és francia koloniális rendszer, szovjet segéllyel.
A bevezető után Fejér Szabolcs mérnök tárgyalta a
demográﬁai megoszlást a Monarchiában, és bírálta a magyaroknak nemzetiségi politikáját, idegen nyelvű művek
alapján. Világosan kimutatta a magyar arisztokratikus
kormány irreális világnézetét, a szabad és titkos szavazások hiányát, a nemtörődömséget Magyarország külföldi
„imázs”-ával. Némileg ellentétbe került Rabóczkayval,
aki szerint a főprobléma a társadalmi elnyomás volt inkább, mint az etnikai elnyomás (hány millió szlovák

- Nekem újdonság volt, hogy a LAMOSZSZ-ba, mint egy klubba, minden
magyar intézménynek külön be kell lépni.
Abban a tévhitben éltem, hogy az ország
a tagja a LAMOSZSZ-nak. Így nagyon
csodálkoztam, hogy a brazíliai São Paulói Magyar Intézmények Szövetsége, ami
csak tavaly létesült ilyen formában, nem
lett tagja automatikusan a LAMOSZSZnak. Ugyanakkor minden vezetője kapja
Kunckelné Ildikó rendszeres postáját.
Be kellett volna iratkozni? Hol és mikor?
Ez a közgyűlés most elhatározta, hogy
minden országot csak egy megválasztott
személy képviselje. Ezzel világosabb lesz
a dolog.
A
kolónia
tollforgatója,
Schirl Pali
Zengúz
rögtönzött
„költeménye”
derűre
fakaszt
minden
jelenlévőt
Fotó Jakab

- A közgyűlés első reggelén a hosszú
asztalokra irattartók és birome-tollak voltak kitéve a hivatalos résztvevők számára.
Mikor én a beszámolóm után az egyik
asztal végén leültem, már nem találtam
se irattartót és - amit nagyon sajnáltam
és amit mindenki megcsodált - az újfajta
tollat sem.
- Utolsó közös ebédünknél feltűnt, hogy
az előre bekért anyaggal a „Latin-amerikai
Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése” füzet
még nem került kiosztásra. Kérdésemre,
hogy mikor kapjuk azt meg - csodálkozva
néztek rám: hát azt már régen kiosztottuk!
Vajon hol, és mikor? Úgylátszik, ebből a
kiosztásból is kimaradtam, pedig nemigen
kószáltam el a gyűlésekről. 100 pesóért
kellett utolsó percben találnom (és vennem!) egyet.
*
Mindezekből azt tanultam a LAMOSZSZ első gyűlésén: praktikus, ha a
résztvevők bejelentkezésük és a részvételi
díjuk beﬁzetése után rögtön kapnak egy,
a nevükkel ellátott borítékot, amiben benne van minden kiosztandó anyag, mint pl.
jelen esetben volt a füzet, irattartó, toll és
esetleg az ebéd/vacsora jegyek is.
Isten veled Buenos Aires,
a legközelebbi viszontlátásig!

maradt meg szlováknak ezeréves magyar „elnyomás”
után, és hány magyar maradt meg Csehszlovákiában,
Romániában és Szerbiában 50-60 év után az ún. demokráciában, kérdezi Rabóczkay).
Harmadikként Kapos László szabadegyetemi dékán
mutatott rá a nagy- és egyházi birtokok létezésének és megmaradásának káros hatására, amikor a földtelen parasztokra gondolunk. Míg Erdélyben a román kézben fekvő
Alba Bank a román földmunkás földhöz jutását segítette
és előmozdította, addig a magyar nincstelen emigrációra
szorult. Egy millió magyar paraszt hagyta el az országot,
mivel nem maradt megélhetési lehetősége, állapítja meg
Kapos. Mi lett volna, ha a magyarokat is segítette volna valaki a földhöz jutáshoz, kérdezte. Szerinte is a magyar kormány naivan cselekedett és érvelt a béketárgyalások alatt.
A jelenlévők közül többen hozzászóltak, a kifejtett
gondolatokkal általában egyetértve. Reális gondolkozással felváltani a fantáziákat, önkorbácsolás helyett az
önkritika szükségessége a vita tanulsága.
(Referált Pillerné T. Éva)
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Így élünk, éldegélünk . . .
Korai volt a tavaszi örömünk. Alig nyújtózkodtunk
egy jót a szép idő láttán, máris megjöttek
a sötét felhők, és több mint egy héten át
olyan sűrűn jött az égi áldás, mintha leengedtek volna egy függönyt. Nem kellett
sokáig várni, a legkisebb falusi patakok is
kanálisokká nőttek, és kiöntöttek a pöcegödrök, megteltek a kutak, megfulladtak
a birkák, s elúsztak kacsák. Az eső meg
csak esett. A folyócskák hamarosan folyammá duzzadtak. Úgy hömpölygött az
áradat, hogy hasonlót csak Noé láthatott
az Ararát tövében. [Egyes szakértők azt
mondják, hogy két hónap alatt 8 Balatonnak megfelelő vízmennyiség hullott az
országra, ez szinte hihetetlen mennyiség.
Szerk.]

Sajóládon,a kiöntött Sajó által körbevett településen is feladták a védekezést Fotó DunaTV-Szabó

Baj a bajban, hogy több százezer hektár szántóföldi növény is víz alá került,
ami már a jövő évi boldogulást veszélyezteti. Ezzel párhuzamosan házakat mosott
ki az ár; s ahogy lenni szokott: a legszegényebb helyeken, Borsodban, Nógrádban
csapott le úgy Isten igazából a zimankó.

A víz nem áll meg senki és semmi előtt...

Fotó DunaTV-Szabó

Ott, ahol most a legnagyobb az ínség,
de kijutott a Bakony környékén lévő településeknek, és a Baranyában, Somogyban,Tolnában élőknek is.
Az esővel együtt járó szélvihar úgy
fordította ki az esernyőket, mint mosodás
a nadrágzsebeket. Aki tehette, fedél alá
menekült, mert a 100 kilométeres sebességű szélrohamok az átázott talajon 40-50
éves fákat döntöttek ki. Villamos vezetékek szakadtak. Útburkolatok tűntek el.
Vasúti töltéseket rongál meg zavaros ár.

Embert a gáton! Sorban adogatják a homokzsákokat
Fotó DunaTV-Szabó

Mindezért most sok helyen az országban
sebeinket nyalogatjuk. Ami iszaphordásban, homokzsákok cipelésében, átázott ruhaneműk, bútorok szárításában,
fertőtlenítésben, s egymás vigasztalásában
nyilvánul meg, arra felé, ahol az aprópénz
terem…
Jobb helyeken, a Sándor palota környékén és a parlament előtt már egy más
világ van: más a perspektíva, mintha nem
is egy országban élnénk. Izgatott fotóriporterek törik egymást a jobb pozíciókért
- egy jól elkapott arckifejezés tízezreket
ér. Van mire vadászni. És vadásznak is a
vékonypénzű fotóriporterek, akiket hajt a
szakmai becsvágy és egy picit a törlesztés

szándéka. Mert sok itt az adósság, a ki
nem ﬁzetett számla, be nem váltott ígéret,
s ehhez el kell kapni a megfelelő ábrázatot.
Amiben benne van az elhanyagolt magyar vízügyi helyzet is. Benne vannak az
évtizedek óta ki nem kotort folyómedrek,
ki nem tisztított árkok. Benne vannak az
ide szánt, de máshol eltapsolt százmilliók,
amelyek híján most visz az ár mindent,
amit ér. Erről azonban most nem illik
beszélni, de az egymás mellé rakott jó fotók mégis mindent elmondanak. Szerény
kis demokrácia ez, de hát szegény ember
vízzel főz…
Ennek a demokráciának szellemében
ült össze az új parlament. Paritásos alapon
elosztották a bizottsági tisztségeket. Úgy
tűnt, minden jól indul. Ám alig múlt el
a nagy osztozkodás,
máris jött az első botrány. A szocialisták és
az újdonsült LMP-sek,
valami atavisztikus tömegvonzás okán, egymásra találtak. Vagy
inkább egyformát álmodtak. Egyik nap
ui. arra ébredtek: még
sincs az rendjén, hogy
egy olyan szélsőséges
párt, mint a JOBBIK,
felügyelje a Nemzetbiztonsági Bizottságot. Merthogy ez nagy
veszélyeket jelent ám! És ugye sok mindenbe bele látnak ezek a másodrendű
állampolgárok.
Erről folyt a vita váltakozó hevességgel közel egy héten át. Illetve dehogy erről.
Arról, hogy mégsem vagyunk egyenrangúak, és ennek nyomatékot kell adni.
Igaz ugyan hogy az alkotmány betűje
szerint a demokráciának kell érvényesülnie. No de ez nem vonatkozhat ugye mindenkire. Mert hiszen így van ez már Joszip
Viszarionovics Sztálin óta. Ezt kellett
kifejezésre juttatni, megüzenni külföld
felé, a régi-új barátoknak, akik a megbízásokat és az ezzel járó támogatást adják;
befelé pedig az elnyűhetetlen haladókat,
pénzüket számolgató új tulajdonosokat,
strómanokat kell megnyugtatni, nehogy
megijedjenek…
Madárnyelven erről beszélt Sólyom
László, a pártok felett álló, majdnem független köztársasági elnök is, a parlamenti
megnyitó beszédében. Feltehetően ezzel
igyekezett megalapozni az újraválasztásához szükséges bizalmat. Nem árt ui. azt
tudni, hogy kire lehet számítani a jövőben… S hát ki tudja? Talán még újra indulna az osztályharc is. Mert bizony mindig
kell egy belső ellenség az érvényesüléshez.
Még belegondolni se jó, mire mennénk, ha
csupa jó emberek lennének a hazában…
Ahol fény
van, ott
árnyéknak
is kell
lenni.
Ha pedig
nincs,
akkor
addig kell
forgatni a
lámpákat,
míg lesz.
*
S jött a parlamenti eskütétel.
Vona Gábor, JOBBIK elnök, hűen az
előzményekhez - mást talán már nem is
igen tehetett - levetette zakóját és a betiltott Magyar Gárda mellényre emlékeztető
ruhaneműben tette le az esküt. Sőt, a
himnusz eléneklése után elénekelték még
a Székely himnuszt is; és még ez sem volt
elég, a Szent Korona előtt még egyszer
megesküdtek a Szent Koronára is. No
ezzel a JOBBIK-osok immáron hivatalosan is szélsőségesekké váltak. Volt miről
beszélni a liberális médiumokban…
A távozó Bajnai Gordon fel is jelentette
a pártelnököt a betiltott ruhadarab viselése
miatt. Merthogy a szélsőségesek ellen fel
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... (levélrészlet Magyarországról)
kell venni a harcot, ahogy az osztályidegenek és a kulákok ellen is harcolni kellett
a régi szép időkben. Ezeket a jó, népidemokratikus hagyományokat nem feledhetjük, bármilyen méreteket is öltsön a
rendszerváltás! Olyan alapértékek ezek,
mint Mózes törvényei. Ennek igazolására
elvették a veszélyes posztot a JOBBIK-tól.
A továbbiakban Orbán Viktor miniszterelnök volt a főszereplő. Sok jó dolgot
ígért. Például azt, hogy az adóbevallás
nem lesz nagyobb, mint egy sör alátét. A
jelenlegi ui. olyan, mint egy keresztrejtvény-füzet, amit csak az adószakértők és
az adóellenőrök értenek igazán. Sőt, néha
még ők sem. No ezen kíván változtatni a
Fidesz kormány, amit nem lehet eléggé
üdvözölni, mert sok tehetséges magyar
azért nem fog hozzá vállalkozáshoz,
mert az efféle bürokratikus hétfejű sárkányokkal megbirkózni elégtelennek érzi a
tehetségét.
A másik nagy változtatási szándék a
három csapás néven elhíresült büntetési
tétel. Ami arról szól, hogy az a bűnöző,
akit harmadízben csípnek nyakon súlyos
bűncselekményen, azt - tekintet nélkül
a kár mértékére - a legsúlyosabb büntetési tétellel kell sújtani. Ez ügyben már
elkezdődött a sziszegés, méltatlankodás:
Még ilyet! Mit akarnak ezek? Börtönállamot? Mert ha az így lesz, akkor minden településre kell egy börtön… Mi
lesz szegény bűnözőkkel? Mindenesetre
Borsodban már minden településen van
rendőr, s elkezdődtek az ellenőrzések.
Mindez az új kormány működésének
negyedik napján!
A harmadik nagy elhatározás a kettős
állampolgárság megadása a határon kívül
élő magyaroknak. Régi adósság ez! S az
ígéreteket tett követte. Nyomban a parlament elé került a kettős állampolgárság
ügye, amit a T. Ház majdnem egyhangúlag megszavazott. Több se kellett a
szlovákoknak. Olyan csaholásba kezdtek,
hogy csak úgy visszhangzott a sajtó.
Azonnali konzultációkat követelnek, s
fenyegetőznek. Mondván: aki jelentkezik
a kettős állampolgárságra, az automatikusan elveszíti a szlovák állampolgárságot és
az azzal járó jogokat. Erről aztán szélnél
is sebesebben hoztak egy törvényt, ami
minden nemzetközi jogba beleakad, s
innen kezdve vakarózhatnak, hogy miként
keveredjenek ki a slamasztikából.
Orbán Viktor viszont nem vette fel a
szlovák kesztyűt. Első útján Lengyelországba látogatott (hátha életet lehet még
lehelni a Visegrádi szövetségbe…). Lengyel barátaink kitörő örömmel fogadták a
szocialisták által takarékra állított lengyelmagyar barátság felerősítésére tett első
lépést. S bizony jó volt ezt látni, hallani,
mert soha sem volt nagyobb szükségünk
egy jó barátra, mint a mai időkben…
*
Bármilyen meglepő: Trianonra már
törvényi felhatalmazás alapján emlékezhetünk ezután! Ki gondolta volna, hogy
idáig is eljutunk… Sőt, a Szent István bazilikában a történelmi egyházak közösen
tartottak istentiszteletet, és a harangokat is
megkongatták országszerte úgy, ahogy
90 évvel ezelőtt. Egyedül az új identitásukat kereső szocialisták vonultak más
helyre megemlékezni, ahol az átfestett
ideológiájukat adták elő, különféle retorikai szereposztás szerint.
S amíg formálódik az új parlamenti
és külpolitikai élet, lassan, de biztosan
dolgoznak az ügyészek. Amint Hagyó
Miklósnak [Budapest volt főpolgármesterhelyettese. Szerk.] lejárt a mentelmi joga,
nyomban őrizetbe vették. Indoklás szerint
azért kellett sietni, mert fennállt a szökés
veszélye. S bizony a bilincses képeket
elnézve, az egész arcot takarni készülő
szakáll valami ilyesmiről árulkodik. A sor
pedig folytatódik tovább: újabb és újabb
kiválóságok kerülnek horogra. Napi hír,
hogy éppen most a Pécsi Tudományegyetemen tartanak házkutatást. A gyanú itt is
a szokásos: korrupció.

Hasonló a helyzet a MALÉV ügyében is. A MALÉV ügy már egy igazi
nagy falat. A légitársaság eladása némileg
bonyolult. Ezért nagyon röviden talán
annyit: eladták újra a légitársaságot egy
orosz befektetőnek, aki állítólag csődbe
ment. Ám de mégis a magyar államnak
kell ﬁzetni a vételárat ﬁnanszírozó orosz
banknak, mert ilyen értelmű szerződést
kötöttek azok az ismeretlen elkövetők,
akik ellen most folyik a nyomozás. Bizonyára első olvasatra az ügy még így lecsontozva is nehezen érthető. Hát még
majd akkor milyen bonyolult lesz, ha
elkészül a több talicskára való nyomozati anyag… Amiből sok olvasás után
remélhetőleg újra és újra egy kérdés keveredik elő: kik kötötték ezt a szerződést?
No de legyen ez a jogtudósok dolga.
Honvédelem térfelén is megmozdult
az állóvíz. Hende Csaba, új honvédelmi
miniszter, első nap felállította székeikből a „megtévedt” tábornok urakat. Hát
ehhez a gyorsasághoz eddig nem voltunk
hozzászokva… A szocialista média máris
mészárlást emleget. Az új kormány tehát
nem késlekedik. Úgy tűnik, tanultak már
a korábbi kormányzás hibáiból…
Szükség is van a határozottságra, mert
az árvízi helyzet nyomán a közhangulat
egy picit sem javult. Ami ebben a katasztrófában mégis reményekre jogosít, az
a nemzeti összefogás megnyilvánulása.
Adománygyűjtések kezdődtek, amihez
nagyon sokan csatlakoznak.
*
Sok egyéb ﬁgyelemre méltó eset akadna még, amiről jó volna beszámolni, mégis arra kérem hűséges olvasóimat, nézzék
el nekem azt, hogy a határokon túlra
tekintek, merthogy a szomszédoknál sem
rózsás ám a helyzet! Romániában most
folyik az ottani konvergencia-program.
Elérte őket is az uniós jólét utóhatása…
Ennek köszönhetően 25%-kal kívánják
csökkenteni a közalkalmazottak bérét. A
nyugdíjakat pedig 15%-kal akarják viszszavágni. Továbbá el szeretnék törölni
a szociális juttatások nagy részét. Igen
komoly megszorítások ezek, amihez foghatót még Drakula gróf sem alkalmazott.
Ezért most tőlünk keletre, a barna medvék
földjén, százezres tömegtüntetések és
munka beszüntetések kezdődtek. Hogy mi
lesz a végkifejlet - nehéz megjósolni…
A görög válsághoz minden euróval
rendelkező tagállamnak hozzá kell járulni.
Így például a sokkal gyengébb életszínvonalon álló szlovákoknak kölcsön felvételével kell megtámogatni a görögöket! Így
talán már az is érthető, miért olyan nagy
Szlovákiában a magyar veszély emlegetése, miközben az említett pénzügyi
manőverről szinte szó sem esik…
A görög válságban legnagyobb pénzügyi támogatást nyújtó Németországban
is nagy az elégedetlenség. A szorgalmas
németeknek elege van a sok szegény rokonból, akiket állandóan támogatni kell.
Nem csoda, hogy egyre többen visszasírják a márkát. Nagyon úgy tűnik, hogy
Angela Merkelnek is szüksége lesz egy jó
ventillátorra…
Vagyis messze van még a válság
vége! Nekünk - miután nincs eurónk momentán szerencsénk van, mert nem
kell semmit betenni a közös kalapba.
Bizony ilyen is ritkán fordul elő. Viszont Afganisztánban pénzt nem szánva
tartjuk a frontot: Vajon meddig még? Ha
pontosak az információim, akkor három
nagy USA repülőgép-hordozó kifutott
a támaszpontokról és a Perzsa-öbölbe
tart… Szíriai kikötőbe pedig megérkezett
a Szentpétervár nevezetű orosz anyahajó,
amiből a sokat tapasztalt elemzők arra
következtetnek, hogy Iránban legkésőbb
a nyár végén elkezdődik valami sötét terrorista-ellenes akció a béke Nobel díjas
Barack Obama áldásával. Vajon nekünk
hol kell majd megint helyt állni ebben a
nagy békeoffenzívában?
Csupa kérdőjel.
Barkuti Jenő
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Nyitrai Gyula (Budapest-München): (*)

Két sikeres volt argentínai magyar…

Reménysugár

A csak Németországban létező pontossággal készítették elő az NSZK és az
NDK egyesítésére vonatkozó szerződést.
Márkára pontosan kiszámolták azt a horribilis összeget, amit a német népnek ﬁzetnie kellett azért, hogy ismét egységes
és szabad legyen. Ünnepeltek, aztán nekiláttak a munkának.
Nemsokára kiderült, hogy a végtelen
gonddal elkészített számlának semmi
köze nincs a valósághoz. Közel a kétszeresébe került a csikorogva induló
együttműködés kialakítása, mint amire
számítottak. Az NDK-ban állomásozott
a Vörös Hadsereg legerősebb külföldi
csapatteste. Semmivel sem törődő hanyagsággal bántak az üzemanyaggal. A
benzin- és gázolaj szállító tartálykocsikat
időnként kimosták, ami kijött belőlük,
azt a földre eresztették. Évtizedeken keresztül. A repülőterek, a laktanyák talaját
sokméteres mélységig beszennyezte az
üzemanyag. Milliárdokba került a talajcsere. Ez csak egyetlen példa arra, hogy
nem lehet mindent előre tudni. Még Németországban sem.
Magyarországon nyolc álságos, hazug
évre tettek pontot a honﬁtársaink 2010
áprilisában. A FIDESZ kapott felhatalmazást arra, hogy az elkövetkező négy
évben kormányozza az országot. Felfoghatatlanul nehéz feladat. A hóhérpárt
nyolc éven keresztül konok következetességgel, az emberiség történetében
példa nélkül álló aljassággal követett el
minden elképzelhetőt és elképzelhetetlent, hogy elpusztítsa az országot, kiölje
a magyar népből a nemzeti érzést. Kiszolgáltattak minket a harácsoláson kívül
semmivel sem törődő globális pénzhatalomnak. Páriák lettünk Szent István országában, a saját hazánkban.

Orbán Viktor a parlamentben ismerteti a kidolgozott gazdasági akciótervet 29 első intézkedési
ponttal
Fotó köszönet Jeszenszky G.

Ezen próbál majd változtatni Orbán
Viktor kiütéses győzelmet aratott pártja. Nem csak rajtuk múlik, hogy sikerül-e. Németországban minden adat
a rendelkezésre állt a számlakészítéshez, nálunk azt sem lehet még tudni, hogy személy szerint kik rabolták ki az államkasszát. Nem lehet
tudni, hogy mennyire szennyezett
az ország legfontosabb termőtalaja, a
magyarok tudata.
Felérjük-e végre ésszel, hogy egymás ellen acsarkodva nem, csak egymással összefogva jöhetünk ki a gödörből, amelybe belöktek bennünket?

Belátjuk-e, hogy mindannyian felelősek
vagyunk azért, ami Magyarországon történt az elmúlt nyolc évben? Gyurcsányék
azért, amit elkövettek ellenünk, a hazánk
ellen; mi pedig azért, mert tűrtük. Még az
őszödi beszéd után is. Ilyesmiért Zuluföldön élve égették volna el a ferde nyakú,
pszichopata bűnözőt. Aki arra számít,
hogy néhány hónapon belül jólét köszönt
ránk, az jobban teszi, ha követi Gyurcsány tanácsát és elmegy az országból.
Először leltárt kell készíteni. Nagyon
nehéz lesz. Talán lehetetlen. Aztán el kell
kezdeni dolgozni.
Sátoraljaújhely kisváros, egykor Zemplén vármegye székhelye volt. Trianonban
kettétépték, a II. Világháború utolsó napjaiban itt is ledobtak néhány tucat bombát
az amerikai Liberátorok, a főutca egykor
látványosan szép házsorait súlyos károk
érték. Hatéves voltam, amikor kezdett
feltápászkodni az ország. Mindenki részt
vett a romeltakarításban. Hordtam a téglát én is, amennyire gyermeki erőmből
tellett. A romok eltűntek, a lebombázott
házak helyén évtizedekig ottmaradtak az
üres telkek.
Hasonló a helyzet most is. Nagytakarítással kell kezdeni. Az országból is, a
fejünkből is el kell takarítani a szemetet.
A hulladéknak a szemétégetőben, a károkért felelős bűnözőknek a börtönben
a helyük, az üres telkekre gyárakat, házakat kell építeni.
Orbán Viktor egyedülállóan tehetséges. Az elmúlt nyolc év politikai küzdelmei megérlelték, felbecsülhetetlen értékű
tapasztalatokat szerzett. Ő lehet Horthy
Miklós után az első magyar államférﬁ.
Politikussal, karrierista önjelölttel sokkal
találkoztunk az elmúlt húsz évben. Ennél mérhetetlenül többre van szükség. A
hazánkat elkötelezetten,
alázattal szolgáló, tehetséges, a tehetségüket
mindnyájunk javára érvényre juttató magyar
emberekre. Ha minden
tőlünk telhetőt megteszünk, hogy segítsük a
munkájukat, akkor sikerülhet. A Fidesz kétharmados többsége egyedülálló lehetőség.
Ha jól sáfárkodnak vele, akkor lesz magyar újjászületés! Teljes szívemből kívánom mindnyájunknak, minden, a hazánkat szerető
magyar embernek, hogy így legyen!
(*) Nyitrai Gyula a Nemzetőr főszerkesztője

Közvetlen Trianon előtt:

„Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából
származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a
helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene
ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása
között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna
választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy
megöljék.” Gróf Apponyi Albert fölszólalásából
(Trianon, 1920. január 16)

Trianon után 90 évvel:

„Ha ugyanis egy békediktátum jogtalan és
igazságtalan volt, akkor azt békés eszközökkel,
tárgyalásokkal, a már 1920-ban szorgalmazott
népszavazásokkal bizony felül lehet és kell is
vizsgálni.” Szentmihályi Szabó Péter (Sarkosan
fogalmazva. 2010.06.01 - kivonatosan)

2010. Július-Augusztus

Az Orbán család

Fotó facebook

Szent Teréz imája:

„Hozzon a mai nap belső békét a
számodra.
Bízz az Istenben annyira, hogy tudd,
pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket
kaptál, és add tovább a szeretetet,
amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban,
hogy az Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és
adja meg lelkednek a dal, a tánc, a
hála és a szeretet szabadságát. Ez
mindannyiunké!”
(Köszönet Arcagniné Fóthy Rita)

A mi kis argentínai kolóniánkból indultak el. Mindkettő gyerekkori barátunk.
Bizony nagyon sikeres pályafutás közepén állnak, és az idei évben
beválasztották őket a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé.

Dr. Kopits György a
Költségvetési Tanács elnökének fontos pozícióját
tölti be. Fidesz/KDNP
képviselők a minap 3 módosító javaslatot nyújtottak be az államháztartási
törvény kapcsán. Erről
beszélt Gyuri az atv-ben,
hogy egyes részleteket a publikum részére
érthetővé tegyen (http://atv.hu/video/video20100628_kopits_gyorgy). A kormány ui.
fölgyorsított ütemezésben akarja kivitelezni
a különböző törvényeket, ezen kell hát
dolgozni, számításokat készíteni, alternatív
szcenáriókat tanulmányozni (mkkt.hu). A
lényeg: készenlétben kell lenni, hogy az ország és a kormány hitelessége nemzetközileg is minél hamarabb helyreálljon.
Dr. Mészáros Péter - a mi Meszi barátunk - tüneményes eredményeket ért el
az asztronómia és az asztroﬁzika terén. A
magyar kitüntetés most betetőzi számos
USA-i és nemzetközi szakkitüntetéseit.
A Buenos Aires-i egyetemen végezte el a
ﬁzikát 1967-ben, majd Berkeleyben 1972ben az asztronómia doktorává avatták.
1987 óta a Penn State egyetem professzora.

Lévay Győző:

Az MTA kinevezését elismerésként kapta
a magas energiájú asztrofizikához való
hozzájárulásáért. A kutatói teljesítményei
között idézik annak a ﬁzikának az azonosítását, amely meghatározta, hogy milyen
módon fejlődtek ki a korai univerzumban
a különböző tömegek struktúrái a mostani
univerzum galaxisaivá és más tárgyaivá. Ez
a modell a tudomány világában “Meszaros
Effect” néven ismeretes. Péter nagy elismerésnek örvend kutatatásaiért a gamma
sugár kitörései terén. Ez egy olyan típusú
kozmikus robbanás, amely az egész világmindenségben a legnagyobb és legrejtélyesebb.
Munkatársaival együtt a
gamma sugarak kitörésének a legmesszebbmenően
elfogadott értelmezését
dolgozta ki, amelyet mint
kozmoszi-tűzlabda-sokk
szcenáriumot ismernek.
(http://live.psu.edu/story/47245/email).

Gratulálunk az elért eredményekhez, az
MTA tagsághoz! Barátaink kitüntetésének
szívből örülünk. Szeretettel emlékszünk
vissza rájuk és a közösen eltöltött évekre!

(HKZS - köszönet Fóthy I., Dr. Székásy M.)

A KORINTHOSZI CSATORNA

80 éves koromban utaztam Görögországba. Athénből indultam Korinthoszba meglátogatni azt a sziklát, ahol Pál apostol prédikált a görögöknek. A csatornához érkezve
érdeklődésemet felkeltette a lenyűgöző
látvány. Itt jöttem rá, hogy mennyi mindent
nem ismerek még…
Érdeklődtem az adatok iránt. A görögök
ős idők óta foglakoztak a csatorna lehetőségével. Ez időkben óriási erőfeszítéssel „diolkosz”-on, egy 3,5 m széles fából ácsolt,
kerekekkel ellátott hajószállítón emberi és
állati erőkkel vonszolták a tengeri járművet
egyik partról a másikra. Akkor a diolkoszt a
tengerbe eresztve a hajó tovább haladhatott
a célja felé, és így megtakarítottak közel
400 km utat.
A csatorna tervezését első ízben Periandrosz korinthoszi uralkodó Kr.e. a VII. században kezdte meg. Később Démétriosz
Poliorkétész hadvezér próbált megoldást
találni Kr.e. 300 körül. Kr.u. 67-ben Néró
római császár 6000 rabszolgával vájtatott
egy 3,5 km hosszú 28 x 3 méteres és 40 m
mély aknát. A munkálatok egy hispániai
lázadás miatt abbamaradtak, és így az egész
terv feledésbe ment. A XVIII. században
ismét aktuálissá vált a csatorna ügye.
Garibaldi magyar tábornoka, Türr István annak ellenére, hogy nem volt mérnök,
nagy tapasztalattal rendelkezett a csatornaépítésben. Részt vett a Ferenc csatorna
felújításában, tervezője volt a Duna-Adria
majd a Duna-Száva csatornáknak, és a Vág
és Garam hajózhatóvá tételét is megoldotta.
A Panama csatorna legelőnyösebb vonalát
szintén ő jelölte ki.
A görögök 1867-ben elhatározták a csatorna megépítését. 1881-ben Türr Istvánt
bízták meg a csatorna építésének megszervezésével. Terveit egyeztette Lesseps-szel,
ui. az 1869-es nemzetközi megállapodás
szerint a hajózó csatornák minimális szélessége 40 m kell legyen.

Türr István a költségek csökkentése
céljából 22 m fenékszélességet tervezett.
Ezt Lesseps támogatásával el is érte.
Türr Gerster Bélával együtt készítette
a tanulmány-terveket és francia részvénytársaságot alapított a tőke megszerzésére.
Gerster részt vett a Panama csatorna nyomvonalának előnyös feltárásában és javasolta
a viziút megépítését.
A kivitelezést Gerster vezette. Az előre
nem látott nehézségek, valamint az ezzel kapcsolatos pluszköltségek miatt a
határidőt túllépte a vállalat, és csődbe
ment. Majd másfél évi vajúdás után Türr
új görög társaság megalapításával és a
görög kormány támogatásával folytatta a
munkálatokat.
*
Gerster saját technológiáját alkalmazta
a csatorna építésére. A szoros 80 méterre emelkedik a tenger szintje fölé. A
mészkőtömeg eltávolítása volt a cél. Iparvágányt épített a csatorna vonalán, amin a
tengerhez szállította a kifejtett kőtömeget.
A vasutat esténként a feltárt felületre terelték.
A kivitelezésében még négy magyar
mérnök vett részt. A munkálatokat 4000
munkással hajtották végre. Egy földrengés
alkalmával 30 méteres szakasz leomlott és
több halálos áldozatot okozott. Ezért a falazatot 77 fokban fejezték be. A munkálatok
alatt: 11 millió köbméter követ fejtettek ki,
1200 tonna lőport és 450 tonna dinamitot
használtak fel. A csatornán évente maximálisan 1100 maximálisan 6000 tonnás
hajó halad át.
1893. augusztus 6-án történt az ünnepélyes átadás György görög király és
Ferenc József magyar király jelenlétében. Gerster Béla részletesen számol be
minderről a magyar és francia nyelven írt,
a csatornával kapcsolatos könyvében. 
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MOZOG A KOLÓNIA!
– Krónikás Balthazár Mártha –

A Trianoni Békediktátum 90. évfordulója

Az 1920-as békediktátum 90. évfordulójára szépen összeállított műsorra hívta
meg a kolóniát az Oleander csoport június
6-án a Hungáriába.
Már a himnusz - vetítés kíséretében!
- megadta a kellő hangulatot az ünnep
kezdetére. Zólyomi Kati bevezetőjével
meghatotta a közönséget. Kihangsúlyozta,
hogy nem szabad feledésbe menjen ez a
nemzeti tragédia, ezért az új generációkkal
ismertetni kell és azon dolgozni, hogy a

nemzeti összetartás megerősödjön, tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit
és más nemzetek jogát. Újabb vetítés,
a Magyarok Világhimnusza, a Regösök
élő zenekara, utána Kerekes Ági amatőrvideója, amely tavaly készült az Oleanderek magyarországi és erdélyi barangolása
alatt. Sátoraljaújhelyen ui. részt vettek
Trianon 89. évfordulója emlékünnepén,
ahol szavalatok és a város személyiségeinek beszédei hangzottak el. A ﬁlm végén
üdvözölték az Argentínából jelenlevő
látogatókat.
Végezetül Zólyomi Kati mesteri
előadásában hangzott el Wass Albert
Adjátok vissza a hegyeimet című
verse, majd a Trianon- [Székelynek
is ismert] Himnuszt énekelte el a
közönség.
Nagyon sajnálhatja mindenki,
aki távol maradt erről az ünnepélyről, mert egy komoly, nagyon jól megrendezett, bensőséges, hazafias élményről maradt
le… Elismerés és köszönet jár az
A Hungáriában először lépett föl a Regös élő zenével
az alakulóban lévő saját népi bandájával!
Fotó Zóka Oleandereknek!

Roth Péter és társai
a magyar nagykövetségen

A magyar állam
Argentína fennállásának 200. jubileumát a külképviseletén keresztül kultúraktivitásokkal ünnepli meg. Ezt tudtuk
meg dr. Varga Koritár Pál nagykövettől,
amikor május 28-án
egy koktél keretében zajlott le Roth Péter
festőművész és az öttagú “Estrella del
Oriente“ társadalmi-művészi-művelődésisport-körnek búcsúztatója, amely indult
Budapestre, hogy a Történeti Múzeumban
munkáikat kiállítsák. Jelen volt magyar
részről Szabó Éva AMISZ elnök, dr. Székasy
Miklós és felesége Lisi, Leidemann Mariana
és a krónikás, valamint a művész argentin
barátai, festők, írok, zenészek.

A LAMOSZSZ munkanapján,
május 15-én:
(képanyag Jakab Nándor)

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (ZIK)
ÖSZTÖNDÍJASOK BESZÁMOLÓJA

Két ﬁatal leánynak, Mihályfy Kingának (ZIK) és a Córdobában élő Enevoldsen Besenyi Julietának (nem ZIK tag)
volt része abban a nagy élményben, hogy
2009. februártól decemberig a Balassi
Bálint Magyar Kulturális Intézetben tanulókként vegyenek részt a Magyar Nyelvi
és Hungarológiai kiképzésen. A pályázat
meghirdetésével és lefoglalásával összefüggő feladatokat a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség szervezte és az általuk
irányított Teleki Pál Alapítvány látta el, az
állami ösztöndíjat a Magyar Köztársaság
Oktatási Minisztériumának Határon Túli
Magyarok Főosztálya és a Balassi Intézet adta, ez utóbbi szállást is nyújtott. A
repülőjegyet, a nyári szünet alatti erdélyi
kirándulást, országjárást és a nyelv vizsgadíjat a ZIK fedezte tagjainak, bizonyos
feltételek és követelmények mellett.
2009. decembertől 2010. februárig pedig három ZIK-ﬁú érdemelte ki a ZIK
3-hónapos ösztöndíját: Arcagni Sándor,
Szilvássy Ignác és Mattiauda Santiago.
Sándor és Ignác a Máriaremete Hidegkúti

Ökumenikus általános iskolába jártak,
különböző osztályokba. Hűvösvölgyön
laktak, ugyancsak két különböző családnál. Santi Telkin lakott és a Prohászka
Ottokár Gimnáziumba járt.
Június 12-én du. a Hungáriában tatották
beszámolójukat. A felolvasott szövegeket
vetített fényképek kisérték, modern északamerikai ritmusok zenei aláfestésével.
(Santi sajnos erre a napra megbetegedett,
helyette Szilvássyné Erzsi olvasta fel a
beszámolóját).
Kinga hosszan, aprólékos részletességgel és erős emotivizmussal számolt be,
ahogy a túlbuggyanó lelkülettel papírra
vetett naplószerű jegyzeteit felolvasta.
Élményei újbóli átélésénél többízben elpityeredett, hangja elcsuklott. A beszámolókból jó volt leszűrni, hogy legtöbbnyire
előnyükre vált a magyar nyelv gyakorlása,
de mint élmény is meggazdagította életüket.
Mind az öten hálájukat fejezték ki
mindazok felé, akik lehetővé tették ezt a
felejthetetlen élményt számukra.

A „kerekasztal”-megbeszélés a jövőről. b.-j.: Kunckelné Fényes Ildikó (LAMOSZSZ elnök),
Pillerné Tirczka Éva (Brazília), Haynalné Kesserű Zsuzsánna (AMH), Bonapartian Edi
(Regös), Lajtaváryné Benedek Zsuzsi (ZIK); moderátor ifj. Zaha Sándor
A búcsúvacsoránál
Dr. Szili Katalin és
Söregi Éva olvassák a
Hungária vendégkönyvét

A hallgatóság érdeklődve ﬁgyel

SEGÉLYAKCIÓ

Nagy megdöbbenéssel szerzett
tudomást a magyar kolónia a Kárpát-medencében
történt tavaszi katasztrófáról. Alighogy
túl voltak a magyarországi választásokon,
irdatlan mennyiségű eső, rettenetes árvíz
tört az országra és az elcsatolt területekre:
városokban és falvakban Magyarországon
kívül Szlovákiában, Ukrajnában és Romániában hatalmas áradások pusztítottak.

A kezdeményezést Dr. Varga Koritár
Pál magyar nagykövet aláírásával jóváhagyta, szétküldte.

Vidéken a legnagyobbak a károk...

Fotó Duna tv Szabó

Miskolc június 6: Nagy áruház víz alatt

Fotó Csanádi D.

Budapest is megérezte!

Fotó Caro

Az AMISZ kibocsátott egy támogatási
kezdeményezést a következő mottóval:

ÖSSZEÁLLUNK SEGÍTENI!
SEGÍTSÜNK! (*)

Számtalan honﬁtársunk lakástalanná és
nincstelenné vált: derékig érő víz, elázott
termőföldek, elsodort házak, kilakoltatott
falvak, terjedő betegségek...
A kolónia tagjai közül sokan fölfogták, hogy itt az egyéni lehetőségeknek
megfelelően gyorsan zsebbe kell nyúlni,
hogy akárcsak 5, 10 vagy 100 dollárral támogassuk azokat a magyar testvéreinket,
akik igazán rászorulnak... akiknek élete
munkáját tette tönkre az árvíz.
Az adományok beﬁzethetők az EMESE
bankszámlájára:

1.) Kp. beﬁzetés: Caja de ahorro Standard
Bank N° 0926/01000953/62 (EMESE
Asociación Cultural)
2.) Átutalás:
CBU: 015 092 610 100 000 095 3626;
CUIT: 30-65 682 719-6
Kérjük jelentkezését a (11)4794-4986 telefonszámon, vagy az azaha@arnet.com.
ar e-mail címen, hogy a pénz átutalását

könnyebben tudjuk felügyelni! Az “asunto” (tárgymezőbe) kérjük beírni „ÁRVÍZI
ADOMÁNY”.
A károsultak kérésére ill. a Magyar
Köztársaság Buenos Aires-i nagykövetségének ajánlására az összegyűjtött pénzt az
EMESE egyesület bankszámlájáról a ma
Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert segélyszervezete, a
„Magyar Ökumenikus Segélyszervezet”
bankszámlájára utalják át. A szervezet
honlapján: www.segelyszervezet.hu további információk találhatók.

Szepsiszentgyörgy

Fotó Toró A.

Az eddig beﬁzetett összegek (július 20-ig):
$ 1.200.- + € 50 + US$ 350
A gyűjtési akció még folytatódik.
- Jelentkezés Kerekes Áginál
Tel.: 15-5925-3464 vagy 4797-1073

SEGÍTÜNK? – SEGÍTSÜNK!
Pusztitás mindenütt

Fotó beküldte Gál K.

(*) Az árvíz-segélyakció eredetileg Grabner
Pisti kezdeményezésére vezethető vissza. Szerk.
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Május 30-án a kolónia Hősök Napjára történt megemlékezésén
dr. Varga Koritár Pál magyar nagykövet
értékes gondolatokat fejtett ki (*):

Hősök Napja - 2010. május 30
A hagyományt követve május utolsó vasárnapján a magyar kolónia és intézményei
összejöttek a chacaritai Német
temetőben felállított Hősök
Emlékfalánál. A kolónia számos tagján kívül jelen volt a
magyarországi nagykövet, dr.
Varga Koritár Pál, a Német
Intézmények Szövetségének
vezetői, a cserkészek és a Szent
László iskola küldöttségei.
Bevonultak a zászlók, majd az Argentin
himnusz után a Szent László iskola 2. és 4.
év növendékei fölolvasták Petőﬁ Sándor
Nemzeti Dalának spanyol változatát.

Hideg, szeles őszi délután: a jelenlévők egy része

Fotó Jakab

Spanyolul Puricelliné Szabó Éva
AMISZ elnök szólalt föl, főleg a ﬁatalságnak szánt szavakkal. Utána Blahó Szoﬁ és Aguilar Réka a ZIK-ket képviselve
szépen elszavalták magyarul Babits Mihály „Zsoltár gyermek hangra” c. versét.
Az ünnepi beszédet dr. Varga Koritár Pál
nagykövet tartotta (l. szomszédos rovat).
A FAAG
képviseletében Rudolf
Hepe alelnök
és Siegfried
Wolfsteller.
A háttérben
a cserkészek
sorfala
Fotó Jakab
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A magyarokat illető koszorúk elhelyezése után (AMISZ, magyar nagykövetség,
MHBK és Vitézi Rend, valamint a Német
Intézmények Szövetsége FAAG) a német emlékműnél az
MHBK, és a Vitézi
Rend nevében szintén koszorút helyeztek el.
Végezetül az
Egyházak nevében
imát mondott Nt.
David Calvo evangélikus lelkész és
Honﬁ János Mindszentynum alelnök.
A záró köszönetet a rendezőbizottság
nevében v. Vattay Miklós mondta és

v. Vattay Miklós szavai zárják az emlékünnepélyt
Fotó Jakab

az ünnepség a Székely és Magyar himnuszokkal és a zászlók és küldöttségek
kivonulásával ért véget. A műsort végig
két nyelven Kerekes Miklós vezette le.
(Vattay Miklós beszámolója alapján HKZS)

- Az eseménynaptárak
szerint szinte minden napra
esik egy vagy több megemlékezés: csak májusra 32
ilyen bejegyzés található, amit Magyarországon
is ünnepelnek, vagy illenék azt tenni (pl. munka,
esélyegyenlőség, papi hivatás, tűzoltók, ápolónők,
stb., nem beszélve az anyák
napjáról, és a Pünkösdről).
Azonban ez a „dömping”
nem homályosíthatja el ennek a mai napnak a rendkívüli jelentőségét.
A Hősök Fala előtt mondja el dr. Varga Koritár Pál
- A magyar hősökre való
magyar nagykövet ünnepi emlékbeszédét
Fotó Jakab
megemlékezés történeti viszszatekintése (1917-es, 1924-es törvény, illeti - történelmünk során százezrekben
azok betiltása 1945-ben, majd a 3. törvény mérhető.
elfogadása 2001-ben, úgy is mint a rend- - Vélhetően mindannyiunk családjában
szerváltás egyik mulasztásának megkésett voltak/vannak hősi halottak, meghurcoltak (világháborúk, Don kanyar, 1956),
pótlása).
- Ezen a napon Magyarország számos így teljesen átérezzük az emlékezés jelenvárosában és kisebb-nagyobb településén tőségét.
megemlékeznek azokról a katonákról, - Nem csak a katonákat kell hősöknek
hősökről és vértanukról, akik Árpádtól tekintenünk, annak fogalmát a hatályos
kezdve az évszázadok folyamán fegyvert törvény kiterjeszti (idézet a törvényből:
ragadtak, védték az országot a külső „Mindazokat a nemzet hőseinek kell teellenségtől, akik a magyar nép szabadsá- kintenünk, akik akár fegyverrel, vagy
gáért adták életüket. Ezeknek a hősöknek, a nélkül odaadóan szolgálták a hazát a
és bátor tetteiknek köszönhető, hogy Ma- végveszély óráiban, és akár az önkény
gyarország ma is létezik Európa közepén. megtorló intézkedéseit is vállalták.”).
- A hősök halála mögött mindig a poli- Ezért előttük is tisztelegnünk kell, akiknek
tika, a hatalom birtokosai állnak, akiknek a száma szintén százezres nagyságrendű.
a felelőssége óriási. Adott helyzetben - Legfontosabb: megőrizni a hősök, márők hozzák meg a politikai döntéseket, a tírok emlékét, nem engedni, hogy a minhadműveleteket stratégák tervezik, de a denkori hatalom meghamisítsa, kisebbítse
harcokat mindig katonák, egyszerű em- érdemeiket, lerombolja emlékhelyeiket.
berek vívják meg, akik közül sokan nem
Zárszóként íme Gyóni Géza katonakölélik meg a békét.
tő verséből:
- Magyarország is sok háborúban volt
„Boldog, ki itt jársz, Te éretted is
kénytelen részt venni. A jó cél érdeké- Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt.
ben vívott küzdelemre sok jó példa van
Véres harcok verték fel hírét.
(1848/49, 1956). A fegyverek azonban
De csak a béke katonája volt.”
nem válogatnak az értékek között. A végeredmény - ami az emberi áldozatokat (*) kivonatosan.

I. LAMOSZSZ Küldöttgyűlés - Zárónyilatkozat
A Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége
(LAMOSZSZ) 2010. május 1416. között tartotta I. Találkozóját és Küldöttgyűlését Buenos
Airesben, az argentin, brazil,
chilei, uruguayi és venezuelai
országos magyar szervezetek
képviselői részvételével.
A Küldöttgyűlésen megjelent
szervezetek kifejezték sajnálatukat, hogy a paraguayi magyar
szervezet nem tudta képviseltetni magát, ugyanakkor örömmel
köszöntötték a távoli argentin
tartományokból, Chacóból, valamint Córdobából és Santa Feből
érkező küldötteket.
A küldöttgyűlés díszvendége
Magyarországról Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke,
a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Állandó Bizottságának elnöke volt.
Elismeréssel nyilatkozott a dél-

amerikai magyarság belső indíttatásból végzett identitás, nyelv
és kultúramegőrző szerepéről,
valamint a 2004-ben alakult LAMOSZSZ mint ernyőszervezet
megalakulásának jelentőségéről.
Nagyra értékelte, hogy az általa életre hívott KMKF plenáris
ülésén évek óta megﬁgyelőként
jelen van a nyugati szórványmagyarság képviselete, és hogy
a Fórum szórványstratégiájának megalkotásában a LAMOSZSZ is aktívan részt vett.
Szili Katalin a küldöttgyűlésre
magával hozta Németh Zsolt, a
Magyar Országgyűlés Külügyi
és Határon Túli Magyarok bizottságának elnöke, a Külügyminisztérium kijelölt államtitkára üdvözlő levelét is. Németh
Zsolt a Küldöttgyűléshez intézett
levelében a KMKF szórványstratégiáját idézte és nemzeti
együttműködésre kérte fel a

Örömhír!

Az Argentínai Magyar Református Egyház
Isten iránti hálával és örömmel közli, hogy
szeptember 9-e és november 9-e között Écsi Gyöngyi
református lelkipásztor jön közénk, szolgálni a gyülekezetünkben.
A ﬁatal lelkésznő jelenleg Hetényben, a mai Szlovákiában végez lelkipásztori munkát.
Ittléte az Argentínai Magyar Református Egyház és az
EMESE Kultúra és Ifjúságfenntartó Testület közös meghívásának eredménye.

LAMOSZSZ-t.
A küldöttek megemlékeztek
a nemrég elhunyt ifj. Benedek
Lászlóról, a LAMOSZSZ európai képviselőjéről, aki oly sokat
tett a Szövetség megismertetéséért és elismeréséért Magyarországon.
A Küldöttgyűlés köszöntötte
az újonnan, éppen e gyűlés napján megalakuló Magyar Országgyűlést és gratulált a FIDESZKDNP történelmi győzelméhez,
hangsúlyozva ugyanakkor, hogy
az eredmény egyben nagy felelősséget is jelent. Reményét
fejezte ki, hogy a megalakuló
kormány elősegíti a határon túli
magyarság céljainak, Magyarországhoz fűzött kéréseinek
megvalósulását, a dél-amerikai
magyarság esetében elsősorban
a veszélyben lévő magyar nyelv
megőrzése, a hagyományok ápolása és az intézményei, szervezetei életben tartása terén.
Üdvözölte a magyar állampolgárságról szóló törvény benyújtott módosítását, amely
lehetőséget nyújt az elcsatolt
területeken született magyarok
számára is a magyar állampolgárság megszerzéséhez, és reményét fejezte ki, hogy ezt az
aktust a választási törvény olyan
módosítása követi, amely a szavazati jogot nem teszi Magyarországon bejelentett lakcímtől
függővé, valamint az állampolgárságot nem szünteti meg auto-

matikusan az útlevél lejártának
dátumával.
A Küldöttgyűlés felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát a
Felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény módosítására, amely kizárja a tengerentúli
nyugati szórványmagyarságot
az államilag ﬁnanszírozott képzésekből.
Felkéri továbbá a Magyar
Kormányt, hogy nyissa újra
azon, 2009-ben bezárt dél-amerikai magyar külképviseleteket, amelyek olyan városokban
működtek, ahol szervezett magyar közösségi élet létezik, nevezetesen Caracas, Santiago de
Chile, São Paulo, vagy a korábban bezárt külképviselet Montevideóban.
A Küldöttgyűlés ﬁgyelemmel
kísérte az alakuló kormány több
kijelölt tagjának nemzetpolitikával kapcsolatos megnyilvánulásait, egyebek mellett azt,
hogy a leendő kormány teljesen
változtatni kíván a szórványmagyarsággal fenntartott eddigi
kapcsolat és támogatásuk formáján. A Küldöttgyűlés örömét
fejezte ki Martonyi János kijelölt külügyminiszter bejelentése kapcsán, miszerint a leendő
kormány a lehető legnagyobb

mértékben támogatni készül a
határon túli magyar közösségek
saját maguk által meghatározott
céljait. A Küldöttgyűlés kifejezésre juttatta készségét, hogy
vezetősége a tagszervezetekkel
együtt kidolgozza az általa kívánatos támogatási rendszer
stratégiáját. Ennek a támogatási
stratégiának a fő célja: a ﬁatal
generációval megszerettetni a
magyarságukat, megismertetni
velük nemzeti hagyományainkat
és eszközöket adni a magyar
nyelv elsajátításához.
Ezeknek a céloknak a megvalósításához szükséges az intézményeink megmaradása is.
A LAMOSZSZ következő,
két év múlva esedékes II. Küldöttgyűlése megszervezését a
São Paulo-i magyar szervezetek
vállalták.
Buenos Aires, 2010. május 16.
Puricelliné Szabó Éva s.k. /Argentínai Magyar Intézmények elnöke
Ráth Magdolna s.k. / Brazíliai
Magyar Segélyegylet alelnöke
Zahorán Ákos s.k. / Chilei Magyar Kulturális Egyesület
Jankovics Károly s.k. /Uruguayi
Magyar Otthon elnöke
Kunckelné Fényes Ildikó s.k. / Venezuelai Magyar Szervezetek Koordinációs Bizottság elnöke
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE

Emlékezzünk egy idő előtt eltávozottra

Kölcsönkönyv- és Levéltár

„A derék nem fél az idők mohától.
Koporsóból kitör – és eget kér.”
(Berzsenyi Dániel)

A Hungária Egyesület
2010. májusi közgyűlésére
beadott 2009. évi jelentése

Dr. vitéz szerdahelyi Kesserű István
(Budapest, 1935. június 25 - Buenos Aires, 2000. május 26)
A 4. elemi osztályig Budapesten iskolázott, mindaddig, amíg 1944 karácsonyán megkezdődött a menekülés
nagyszüleinek a Győr melletti Enesén fekvő birtokáról.
A család sok hányattatás közepette szétszakadt. István
egy német-svájci református papcsaládhoz került, amely
a Bern kantoni Niederbippben vette magához több menekült gyerekkel, ellátásra, taníttatásra.
1948 áprilisában az Olaszországba menekült apjával
együtt megérkezik Buenos Airesbe. Itt középiskolába
kerül. Az utánuk érkezett család akkori helyzete szükségessé tette, hogy az iskolázási idő alatt végig félnapi
munkát is vállaljon, részben kétkezi munkát: volt vasesztergályos műhelyben, nyomdában, még kifutóﬁúként
is dolgozott a Délamerikai Magyarság-nak. Anyagi
nehézségek miatt többször iskolát cserél, végül is 18
évesen leérettségizik.
A család ugyanabban a házban lakott, ahol Páger Antalék is lakást béreltek. Ezért Páger igen hamar bevette
a Magyar Színjátszó Társaság szereposztásába. István
ezt szívvel-lélekkel végezte, egyre fontosabb szerepeket kapott (pl. a Bizáncban, a Légy jó mindhaláligban),
és a magyar művészek színe-javával együtt léphetett
fel számtalanszor. Élvezte, ahogy ezek a „nagyságok”
egyenrangúnak kezelték a tehetséges serdülő ﬁút.
Az akkortájt induló Cserkészetbe is azonnal bekapcsolódott. A Nt. Leskó Béla által indított 12. Kinizsi Pál
cs.cs. egyik rajparancsnoka lett.
Érettségijét követően megkezdte az orvosi egyetemet, amelyet bravúrosan 6 év alatt elvégzett, mégpedig
Aranydiploma és speciális kitűntetés elnyerésével. E kiváló eredményeinek köszönhette, hogy a nagyhírű Buenos Aires-i egyetemi kórházba, az exkluzív Hospital de
Clínicasba bekerült a két utolsó egyetemi éve alatt, ahova évente kizárólag a 12 legmagasabb átlagos orvostanhallgató jutott be mint bentlakó. Emellett praktikumát a
3ª Cátedra de Semiologíán végezte, ahol az 50-es években tomboló gyermekparalízis-járvány alatt jelentős
számú megbetegedett gyermeket ápoltak. István megszállott hivatásérzékkel, a fertőzés veszedelmét mellőzve vette ki részét az ápolásban és segélynyújtásban.
Friss diplomával sikeresen beindította belgyógyászati
rendelőjét a fővárosban. Az egész magyar kolóniában
elterjedt, hogy immár micsoda remek ﬁatal diagnosztával
rendelkeznek a csak magyarul beszélő páciensek is.
1962-ben feleségül vette Balogh Judithot, akivel Berlinbe költözött, a világhírű Schering gyógyszergyár kutatási csoportjának tagjaként. Ott született első gyermekük,
Kati. 1963-ban családjával Peruba került, ahol 14 évig
éltek. Ott született Gábor, Ildikó és Anikó.
Valójában Limában indult be teljes erővel kutatási
tevékenysége. Ekkor már két szakterületen vált specialistává: a nőgyógyászatot párosította az endokrinológiával,
és ebben a kettős szakmában érte el élete nagy sikereit.
Szüntelenül publikált neves orvosi szaklapokban, világszerte tartott tudományos előadásokat, szakkörökben világhírre tett szert a fogamzásgátlás és fertilitás
terén. Kutatásainak számos eredményét a Schering cég
szabadalmaztatta. Limában megalapította a társadalom
szegényebb rétegeit szolgáló, még ma is működő „Instituto Marcelino”-t, ahol folyamatosan a családtervezéssel
kapcsolatos kérdésekre készítették föl a lakosságot. Az
ott készült statisztikák által a WHO felﬁgyelt István
munkájára és meghívta Genfbe tanácsadónak a szakkörébe tartozó tárgyalásokra. Ezt a munkakört is éveken
át látta el. Párhuzamosan a limai 1536-ban alapított
patinás Universidad Nacional Mayor de San Marcosban
tanszéket kapott a nőgyógyászati és fertilitás osztályon
(szolgálataiért ugyanott 1990-ben díszdoktori diplomát
nyújtottak át neki, megható ünneplés keretében).
Megkondultak a harangok az országrablás
90. évfordulóján. A trianoni békeszerződés aláírásának 90. évfordulója alkalmából június 4-én 16.30-kor
országszerte megszólaltak a református és
az evangélikus templomok harangjai. E
nemes cselekedet méltó kiteljesedése az,
hogy az idegen megszállás alatt sínylődő
országrészek egyházai is harangzúgással
rajzolták ki hazánk szent és természetes
határait. Ez ma magyarok millióinak
vágya. Csak a nemzet ügyei iránt érzéketlenek maradhattak ki ebből a szép
gesztusból.

9. OLDAL

1976 elején a család visszaköltözött Buenos Airesbe.
Itt, az alma materben hamarosan szakmája katedrájának
élére került. Különösen élvezte a tanítást, a hallgatók
közt nagy népszerűségnek örvendett. Egyúttal saját
rendelőt nyitott, ahol a meddőségi problémákra specializálta magát. Az évek folyamán több száz publikációja jelent meg. Olyan tankönyveket is írt, amelyeket
mindmáig használnak a spanyol nyelvterület orvosi
egyetemein.
Teljes energiával belevetette magát a magyar kolónia életébe is, ahol végig vezető szerepet töltött be. A
közösségszolgálat bele volt vésve lényébe: tevékenysége
nemcsak a Hungária Egyesületet érintette, amelynek 8
éven át elnöke lett, hanem a Református Egyház presbitere is volt évekig, valamint a Vitézi Rend argentínai
székkapitányaként, apóstársa, Remete Imre halála után
mint soron következő illetékes rövid ideig a Vitézi Rend
dél-amerikai törzskapitányának nevezték ki. Jóformán
haláláig alaposan kivette a részét a Zrínyi Ifjúsági Körben
is, ahol történelmet tanított a magyarságismereti vizsgára
készülő diákoknak. Kiemelendő, hogy magyar szinten a
tanítás művészetét különösen nagy kedvvel és odaadással végezte. Így még a ZIK „legnehezebb” korosztálya
is rajongva követte - tanítványai nemcsak elismerték,
hanem szerették.
A magyarországi rendszerváltás után az argentin
magyar kolóniában is jelentkezett az igény, hogy az
egyesületek sokasága tömörüljön egy mindent egybefoglaló szövetségbe. István éveken át elnöke lett az
Argentínai Magyar Intézmények Szövetségének, haláláig
pedig alelnöke. A Magyarok Világszövetsége fölkérte a
Védnöki Testületben való részvételre is. Ennek üléseire
rendszeresen eljárt Budapestre, ahol mindinkább otthonosan érezte magát.
*
Sokoldalúsága a humanista polihisztorokra emlékeztet. Széles műveltsége, olvasottsága, de csodálatos
memóriája is nem egyszer bámulatba ejtette hallgatóit.
Mint ahogy az gyakori a nagyon tehetséges, átlagon fölüli
embereknél, kiváló személyiségeknél, Istvánnak sem volt
könnyű természete. Volt, aki egyenes szókimondásán,
olykor nyers modorán megütközött, de még az ilyen
embertárs sem tudta kivonni magát értékének, munkásságának elismeréséből, tudásának, intelligenciájának
csodálásából. Humorát pedig mindenki élvezte. Rajongott a klasszikus zenéért. Kiváltképpen az operaműfajt
szerette, de utolsó éveiben Mozart bensőséges műveinek
összhangjában lelt lelki üdülésre.
Élete végén külön öröm érte azáltal, hogy meghívást
kapott a Szegedi Egyetem nőgyógyászati osztályára
mint Szent-Györgyi Albert látogató professzor, ahol
2000. április hó folyamán számos előadáson kívül PhD
szemináriumokat is levezetett, a 30 éves gyakorlatának
gyümölcseit ismertetve. Röviddel ezután az Argentínába
való hazatérése alatti repülőúton lett rosszul és megérkezése másnapján meghalt. Ravatalán, majd temetésén
kinyilvánult, mennyi tisztelőre, barátra tudott szert tenni
élete folyamán. Sok kollegája jött el, olyanok is, akik
éltében esetleg vetélytársként léptek föl, ám megjelenésükkel bizonyságot tettek a primus inter pares-t megillető
tiszteletről.
Nt. Sütő Gyula temette. Búcsúszavaiban sokak meggyőződésének adott hangot, amikor kiemelte, hogy egy
gazdag, teljesítményekkel teli élet fejeződött be, mert az
Úr úgy ítélte, hogy elvégezte a földi pályája folyamán
reábízott föladatokat.
Halála sokunknak 10 év távlatából is pótolhatatlan
veszteséget jelent.
Haynalné Kesserű Zsuzsánna
Az igazságtalan trianoni békediktátum 90.
évfordulóján a harangszó nemcsak arra emlékeztet, hogy Trianon
egy egész nemzetet, közösségeket, családokat és egyházakat megnyomorító döntés
volt, de az Istennel való találkozásra is hív,
aki erősebb minden erőtlenségünknél.
A trianoni diktátumot 1920. június 4-én
írták alá az I. Világháború győztes nagyhatalmai és Magyarország képviselői. A
döntés értelmében Magyarország területe a
csaknem 283 ezer négyzetkilométerről 93
ezerre, lakossága 18 milliósról 7,6 milliósra
csökkent. (MTI)

Szimbolikus harangzúgás

Az 1976-ban alapított Hungária Könyvbarátok Köre
továbbra is szükséges közszolgálatokat végez. Mint az
előző évben, a 2009-es év is az átrendezés és rendrakás
jegyében telt el. Emellett a bejött könyvek szortírozása,
sorozatok és folyóiratok rendezése és az irattár bővítése
foglalta le időnket.
Az iktatási munka helyhiány miatt stagnál. Továbbra
is értékes, nagyrészt hagyatékokból származó anyag vár
iktatásra, és ennek átnézése és selejtezése igen lassan
halad. Beiktatott és listázott állományunk jelenleg: 5310
magyar cím, továbbá kereken 700 cím spanyol, angol,
német, francia és portugál nyelveken magyar tárgykörű,
ill. vonatkozású kötetek.
A könyvkölcsönzés jóformán leállt. Az idős olvasók
vagy nem tudnak az emeletre följönni, vagy meghaltak.
Fiatal utánpótlás nincs.
Gyakori mind a magyarul nem tudó, mind a magyartanulás iránt érdeklődők látogatása. Tartunk máshol nem
beszerezhető szótárt eladásra, valamint szakácskönyvet
és nyelvtankönyvet is.
Állományunk duplum-példányait a decemberi karácsonyi vásáron „turkálóasztalokra” helyeztük, ingyenes
elvivésre. Ezen kívül a Magyarországról nemsokára
beinduló ún. Rodostó-programhoz csatlakozunk annak
reményében, hogy helyzetünkön könnyít fölös könyveink
elszállítására, amelyeket aztán Budapestről az elszakított
területekre küldenék tovább.
A helybeli Német Szervezetek Szövetségének
(F.A.A.G) eljuttattuk a nálunk meglévő „Meyers Konversations Lexikon” 1907-ből származó hiánytalan, 20kötetes sorozatát, valamint a nagyméretű Münsterberg:
„Chinesische Kunstgeschichte” művészi kivitelezésű, antikvár értékű két kötetét. Ezért hivatalos köszönőleveleket
kaptunk.
Növekszik a főleg kutatóktól származó informálódás
az Internet világhálón keresztül. A levelezést alulírott
végzi. A 2009. év folyamán különböző érdekkörökben
képviseltük a magyar kultúrát. T.k. részt vettünk az ún.
Proyecto Babelben, ahol 4 tagtársunk olvasta föl magyarul Madách Az ember tragédiájának utolsó jelenetét
(az AMH beszámolt az eseményről). Argentin könyvtáros
kollégák is fölkerestek. Emigrációkutatási kérdésekben
egy San Isidró-i kutató behatóan kérdezősködött t.k. a
már megszűnt BAME és Törekvés egyesületekről. Bő
anyagállománnyal tudtuk ellátni az érdeklődőket.
Az állandóan bedolgozó munkatárs továbbra is Kádárné Bonta Anikó, valamint újabban Haynal Alajos és
alkalmanként Schirl Klári. Köszönet jár nekik!
Haynalné Kesserű Zsuzsánna, s.k.
könyvtárfelelős

Kerényi György volt államtitkár,
az Országgyűlés elnökének volt kabinetfőnöke
levele Kunckelné Ildikónak
a LAMOSZSZ gyűlés után

Kedves Ildikó!
Sok „határon túli” közösségben megfordultam életem
alatt - mindenütt vannak hasonló, de különbözőséget
jelentő momentumok. Ha a hasonlóságokat nézem - pl.
a svédországi magyarok kicsit hasonló rendezvényét
kb. egy éve - óriási öröm, hogy 2.-od, 3.-ad generációs
magyarok is a semmihez nem hasonlítható magyar lelkiségünket hogyan őrzik. A különbözőségeket illetően
pedig, hogy mennyi olyan jó példa van, amit a világ másik
felén élő magyar közösségeknek nem kellene kitalálni,
csak ismerni kellene. A mi, anyaországi egyik fontos
kötelességünk éppen ennek a hálónak a szövésében és
fenntartásában, a ti szervezeteitek valódi felkarolásában
és támogatásában van.
Nekünk, nekem, minden kitüntetésnél nagyobb elismerés, hogy évekkel ezelőtt bizalmatokkal, barátságotokkal megajándékoztatok és most e meghívás révén
személyesen is bepillanthattam mindabba, amit eddig
csak hallottam, vagy olvastam a munkátokról. Az külön
fontos volt, hogy nem az egyébként jogosan reklamálható anyagi kérések, vagy politikai kifogások, hanem a
köszönet és barátság, bizalom hangja volt a jellemző, ha
az anyaország szóbakerült. Felelősségünket tudjuk és
érezzük irántatok, igyekszünk a jövőben is megfelelni
ennek!
Köszönjük neked és az argentínai házigazdáknak az
életre szóló kedves személyes élményt, amely a mi
munkánk és életünk, törekvéseink számára is példa és
öröm volt, és minden kedvességet, ﬁgyelmet és jóindulatú törődést!
(A levelet kivonatosan közöljük. HKZS)
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A júniusi AMH-ban ezen a helyen egy
soronkívüli szerkesztői üzenetet intéztem
az Olvasóinkhoz. Íme egy beérkezett
válasz:
„Kedves Zsuzsó,
Mindig élvezettel olvasom az Argentínai Magyar Hírlapot. Valóban érdekes
és rém értékes munkát végeztek.
Ám az utolsó számban nagyon elszomorított az általad írt „Mit hallott az
AMH”. Elhiszem - és nem is kritizálom ha néha-néha egy kis meg jegyzést
tesztek, hogy kevesen voltunk itt vagy
ott. Ám így kipellengérezni, amit úgyis
mindannyian láttunk itt a képernyőn,
a Bicentenario koloniális felvonulás

Betegeink

- Június hó folyamán Redl Isa állapota
rohamosan javult, hamar elkezdte mozgatni
a bal kezét-lábat és a folyamatos gyógytorna
azóta is csodákat művelt. Kívánunk neki
gyors, teljes fölépülést!
- Súlyos baleset áldozata lett Lévay Győző
barátunk június utolsó hetén. A fahasogató
gép őrlőhengere hirtelen behatolt kezébe,
és amikor eldobta magától, ráesett lábára,
belehasított és átmetszette a sípcsontját. A
roncsoló vágás folytán rengeteg vért vesztett, a nyílt seb nagy fertőzési rizikót jelentett. Csodával határosan csak millimétereken
múlott, hogy nem vérzett el. 2 operáció után
lábában sínek, csavarok segítik elő az öszszeforrást. Most már mankóval igen ügyesen
biceg - megígérte, hogy 84 évével óvatosabb
lesz és ezt a fajta tevékenységet abbahagyja… Türelem, Győző! Kívánunk folyamatos
gyógyulást - szilveszterre táncolást!
- özv. Sánchez-Zinnyné Kesserű Edit Dici
nagyon súlyos belgyógyászati műtéten esett
át július elején. Áttétes rákgyanú folytán
eltávolították lépét valamint a hasnyálmirigy
nagy részét. A betegség főleg a gégét támadta meg, súlypontja sajnos a nyelőcsövön
fekszik, amiért a táplálkozási folyamat egyelőre nem tud normalizálódni. Javulást és főleg sok türelmet kívánunk neki szeretettel!

Születések

- Május 27-én délelőtt megérkezett Drexler
Bendegúz András

Mit hallott az AMH ?
gyér részvételünkről, nem találtam a
legcélszerűbbnek. Az AMH ezzel a magyar társadalomban világszerte kikürtölte
fogyatékosságunkat.
Se te, sem én nem voltunk jelen, hiszen
az idősebb korosztályhoz tartozunk, akiknek egy megfázás a hideg, esős időben
nagy rizikó lett volna. A 10 éven aluliakat
pedig szüleik teljes józanságból nem engedték a felvonuláson részt venni. S azt
mondani, hogy a ﬁatalok sorsot húztak,
hogy ki hova megy, szerintem egy téves
megítélés, hiszen már évek óta Zaháné

Utazók

- A Csíksomlyói Szűzanya csodálatosan
összehozta a félmillió résztvevő között a
Fóthy István családot a Balassi Intézet
argentínai diákjaival, barátokkal. A képen
a Lajtaváry ikrek, Mitchell Carolina és
mamája Zilahi Sebess Zsuzsi, Tóth Retezár Katinka és nagymamája Dombay
Mariann, Kiss Alexandra és a Lomniczy
unoka Dóry Kinga „összefutása”…

„Argentin nagygyűlés” Csíksomlyón...

- A Zaha család nagy „kirándulást” szervezett: májusban. Alexandra és Sanyi id.
Zaha Sándorral együtt USA-ba, családlátogatásra indultak. Megható és kedves volt
a Zaha-testvérek és édesapjuk találkozása.
Zaha Gabiék voltak a vendéglátók, Laci és
Miklós 8 órát vezettek le Kanadából, hogy
a hétvégen mindannyian együtt lehessenek.

3,345 kg és 50 cm-es

emberke, aki szüleinek nagy boldogságot hozott.
A kolóniában is
sokan vártuk a hírt,
és szívből gratulálunk az imígyen
Dr. Drexler András és Adél összeállott kis majoggal gyönyörködnek a
gyar-argentin csakis Bendegúzban
ládnak!
- Június 9-én megszületett Navesnikné
Mattyasovszky Mókus 7. unokája, a 2. ﬁú
unoka, Sebastián Marco Ferraris, 3,400 kg.
Mama Navesnik Carol,
papa Gustavo Ferraris.

Alexandra kezdeményezésére - épp azért,
mert kevesen vagyunk - javasolta, és így
is teszik azóta cserkészek és regösök vagy
éppen Zrínyi körösök (hiszen aszerint,
ahogy öltöznek, egyiket vagy másikat de
mindig ugyanazok képviselik) év elején
kiosztják, ki melyik eseményre köteles
kivonulni, s ezt lelkiismeretesen meg is
teszik.
Az „optimista” befejezésedet inkább
cinikusnak találtam, semhogy serkentené
az embereket további munkára. Az újság
olvasásánál észre vehetjük, hogy mi min-

Események

- Retezár Mónika sok év Bariloche után
felköltözött Buenos Airesbe. Július elején
érkezett vissza lánya Katinka Budapestről.
Olivoson laknak közel a Hungáriához! Reméljük immár gyakran látjuk majd őket!
- Fóthy Gyula Ferenc Gyuszkó MD
megkezdte 4 éves orvosi rezidenciájának
1. évét a lakhelyétől gyalogtávra lévő,
jónevű Vicente López-i Bernardo Houssay
egyetemi kórházban, ún. „általános és családi” orvosként. A „családorvos” gyerek-,
nő- és belgyógyászattal is foglalkozik. Gratulálunk, vele örülünk és sikeres további
pályát kívánunk!
- Szeptember 4-én ünneplik Chacóban
az Immigránsok napját, amelyen ugyanakkor Villa Ángela megalapításának 100.
évfordulójáról is megemlékeznek. Sajnos
a Regös Együttes ez alkalommal nem tud
részt venni. A kolóniánkat - úgy, mint már
tavaly - a Du Graty Liliom csoport és a
Villa Ángela-i magyarok, valamint néhány
AMISZ vezetőségi tag képviseli. Várjuk az
erről szóló beszámolót!

EZ-AZ

- Hetilap kollégánk, a német Argentinische Tageblatt 2 szép beszámolót közölt
magyar koloniális eseményeinkről. Egyrészt a LAMOSZSZ-találkozóról, elismerő
szavakkal a magyarok szervezettségéről.
Másrészt pedig a megszokott formában az
idei Hősök Napjáról is, teljes részletességgel. Rudolf Hepe tudósító barátunknak
köszönhetően a magyar nevek mind tökéletes precizitással íródtak! Köszönet illeti őt!
- Május 29-én Budapesten Girlie Day-t
tartottak a több országból odasereglett „argentin” lányok-asszonyok…

Nagy Zaha-happening USA-ban

Távolságok ugyan „nincsenek” - de semmi
sem helyettesít egy közösen elfogyasztott
kellemes vacsorát, éjjelbe nyúló beszélgetést!
- Fóthy Gyuszi Németországból itt volt
látogatóban feleségével, de jóformán inkognitóban - mert alig láttuk…
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den zajlik itteni kis kolóniánkban. Inkább
Bonczos Zsuzsa szavait venném irányadónak: „Bár kevesen vagyunk, igyekszünk és munkálkodunk. Igen gyakran
ugyanaz az áldozatkész személy kell több
szerepben fellépjen, hogy a feladatoknak
eleget tegyen.”
Bocsáss meg véleményemért. Szeretettel.
Lindqvistné B.-D. Andrea, Hapci”
Az üzenetemben leírt benyomásaimon
semmilyen utólagos magyarázat nem
változtat. Meggyőződésemet az újság
szerepéről teljes egészben fönntartom
és megerősítem. Üzeneteim tartalmáért
egyedül és kizárólag én vagyok felelős.
Haynalné Kesserű Zsuzsánna
- Május 29-én
A kormányfői
eskütétel és a
parlamenti ülés
utáni rendezvényen beszédet
mondott Orbán
Viktor a Kossuth téren tartott
nagygyűlésen a Kossuth tér május 29: Orbán
Parlament előtt.
Viktor: „Veletek, értetek, a
Jelen volt a min- hazámért fogok harcolni!” denért őszintén Lehet ezért nem lelkesedni?
lelkesedni tudó Mitchell Caro, Kesserű
Judittal együtt! Sem a tömeg, sem a hőség
nem riasztotta el őket!
- A Trianon-megemlékezés a Hungáriában
- ahogy arról beszámoltunk - sok jelenlévőt
meghatott: a szervező asszonyok több hozzászólást és szívet melengető levelet kaptak
utólag. Voltak azonban, akik kifogásolták a
magyar nagykövetségnek távolmaradását
erről a meghitt emlékünnepélyről.
- Június elején a La Nación újság a Banco
de Galiciával egyetemben díjakat osztott a
legalkotóbb, legkitűnőbb argentínai exportcégeknek. A KALPAKIAN cég kiérdemelte
a legújítóbbnak járó díjat a minták - dizájn
- exportja terén. Különös érdemük, hogy
itt már a család 4. generációja dolgozik a
szakmában, hogy Magyarországról érkeztek
1952-ben, és hogy a cég eleinte importálta
a szőnyegeket, de ma már az országban
gyártott termékeinek 50%-át exportálja. A
legújszerűbb szőnyegdizájnja a lámagyapjúból szőtt szőnyeg. - Gratulálunk barátunk
Artinnak és családjának munkájuk elismeréséhez, sikerükhöz!
- Egy csokor üdvözlet Magyarországról!
Barátokkal, ismerősökkel találkozott a
szerkesztő rövid útja alatt. Sokan küldik
üdvözleteiket: Gorondi Palkóék, Szalay
Bandiék, Grosschmid Mária, Emődy Csabáék, Szőnyi Ferencék, Gáspár Miklós
atya, Luraschi család, Kraft Péterék,
Benkő Teriék, Treviñóné Theész Kuki és
César, és természetesen Kesserű Judit!

Argentinok találkoznak: Girlie Day május végén,
Budapesten... Vidám találkozás - évek múltán is!

Ars Hungarica kamarakoncert a nagykövetség szalonjában
Az idei 2., Sopron város zenéjének dedikált hangversenyét az Ars Hungarica
június 17-én rendezte meg a nagykövetségen. Dr. Varga Koritár Pál éppen aznap
délután prezentálta nagyköveti megbízólevelét Uruguayban José Mujica elnöknek,
ezért Székásy Miklós Ars Hungarica elnök
üdvözölte a hallgatóságot. Bevezetőjében
ecsetelte a trianoni békeszerződést, amelynek sajnálatos következményeként közel
4 millió magyar került akarata ellenére
idegen fennhatóság alá, és az ország 15
legnagyobb városából 10-et veszett el,
bár majdnem mindnek több mint 80%-a
volt magyar ajkú. Nem valósulhatott meg
a magyar kormány által kért népszavazás, de különleges körülmények miatt
ez 1921-ben megtörténhetett Sopronban,
amelynek alapján a város többsége a Magyarországon belüli maradásra szavazott
és azóta a Civitas Fidelissima elnevezéssel
büszkélkedhet.
Levetítésre került a soproni önkormányzattól kapott film: gyönyörű felvételek
mutatták a XVII. sz. tűzvész után barokk
stílusban újjáépített város nagyszerűen
rendben tartott épületeit, majd a híres szü-

A 2. rész a soproni zenének volt
reti mulatságot, a
szentelve Leidemann Sylvia kutatása
kulturális és zenei
alapján az ottani evangélikus könyvélet mozzanatait,
tár archívumában talált ismeretlen
a néptáncokat és
szerzőktől származó művekkel. Roa h a g yo m á nyo s
berto Rutkauskas hegedűvirtuóz egy
ölt öz et ű d iá kok
hegedűszonátát adott elő csembaló
ballagását.
aláfestéssel; következett egy csembaló
A M a g y a r o rkoncert Leidemann Sylviával mint szószágról a Miniszlista, végül pedig egy ritka szép, Haydn
terelnöki Hivatal
stílusában írt hegedűverseny, amelyet
támogatásával
ideutazott Szakály Kiváló hangulat a „kakasülőn”! bravúrosan adott elő Rutkauskas, voÁgnes cimbalom- Szakály Ágnes magyar cim- nóskvartett és csembaló kísérettel.
művésznő kezdte balomvirtuóz, Varga Koritárné A termet az utolsó sarokig megtöltő
a ha ng ver seny t. Betti háziasszony és Dr. Széká- közönség hosszan tartó, megérdemelt
sy Miklós Ars Hungarica elnök
ovációval jutalmazta a művészeket.
N a g y l u x u s n a k társaságában
Fotó Balthazár
Jelen volt a rotációs elnökségű Club
tekinthető egy enynyire nemzetközileg elismert művészt Europeo volt két elnöke, Rodolfo Caffaro
ilyen intim körben közelről meghall- Kramer, egyúttal a Német Klub elnöke és
gatni. A művésznő régi magyar táncokat Piet Verdult, a holland közösség vezetője
játszott, majd részleteket Erkel Bánk Bán is. A már mindenki által megszeretett Betti
operájából, utána Leidemann Sylviával nagykövetasszony fantasztikus szendcsembalón és Mariana Levitinnel csel- vics-kreációit és édesség választékát az
lón Haydn Rondò all´ungherese trioját adta összegyűlt hallgatóság a későesti órákig
elő. Befejezésül pedig egy modern magyar élvezte, a finom borokkal, pezsgőkkel
zeneszerző, Tóth Péter Haydn emlékezetére egyetemben.
(SZM)
írt művét hallatta.

Finom ebéd után a budapesti Bagolyvár előtt:
a nagylelkű vendéglátót, Kraft Pétert körülveszik
a jóllakott „argentinok”

A tavalyi sikeres irodalmi
estet megismételjük!

2. Irodalmi Kávéház

a Hungária MIK-teremben,
szombaton,
szeptember 11-én, 19 órakor.

Hogy megoszthassuk egymással a
gazdag magyar irodalom válogatott
gyöngyszemeit, várjuk a kedves
jelentkezők kedvenc versét
legkésőbb augusztus 8-ig
Kiss Borinál 15-3388-6666
kissbori@hotmail.com
Honﬁ Julónál 15-6907-8740
mjhonﬁ@yahoo.com.ar
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Mi történt?

Éljen Hírlapunk
6. évfolyamában a
téli kettősszám!
Köszöntsük örömmel!
Május végén Argentínában és Magyarországon rendkívüli események
zajlottak, amelyeket hol lelkesen, hol
lehangolva követtünk. Két hónap távlatából talán sikerül higgadtan leszűrni
gondolataimat azokról a sorsdöntő eseményekről, amelyek kettős identitásunkat
érinthették.
*
Az AMH júniusi számában elolvashattuk a május hónap legfontosabb eseményeit. Május 9: közgyűlés a Szent István
öregotthonban, május 14-15-16: LAMOSZSZ küldöttgyűlés, a dél-amerikai
Magyar Intézményeknek nemzetközi
találkozója. Május 21-22-23-24-25: Ar-

Társadalmi hírek, események.

(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

alatt milliókat vonzottak az
utcákra országunk minden
tartományából.
Miért dőlt össze lelkileg,
egyfajta identitás-zavarban
e sorok írója, az egyébként
optimista, mindig békítő
Mi Történt?-rovatvezető?
Ezt valószínűleg csak azok
fogják megérteni, akik
egyformán lelkes magyarok és lelkes argentinok.
Azok, akik valóban szeretik Argentínát és háláA végeláthatatlan tatarozási munkálatok folytán tartott 3 éves kény- sak, mert amikor senkinek
szerszünet véget ért: a bicentenario ünnepek alatt a világhírű Teatro
nem kellettünk - befogaColón operaház újból megnyílt
Fotó Bonczos
dott minket. Azok, akiknek
gentína 200 éves jubileumára, a Bicente- Argentína sorsa nem közömbös, mert
nario-ra rendezett látványos ünneplések, gyermekeik, unokáik itt születtek, élnek
események, amelyek 5 nap leforgása és dolgoznak, öreg testvéreik pedig itt

M

agyarországon kétharmad többséggel a
jobboldali Fidesz párt 8 éves harc után
egységes kormányt alakított. Minden részletet izgalommal és érdeklődéssel követte az argentínai magyarság. Hírlapunk csatlakozik az egész argentínai
magyar kolónia jókívánságaihoz. Kérjük a jó Istent,
hogy áldja meg az új demokratikusan megválasztott
kormányt és miniszterelnökét, Dr. Orbán Viktort.
Bízunk benne, hogy a magyarok ezekben a nehéz
gazdasági problémákkal küzdő világban pártoskodás és gyűlölködés nélkül tudnak majd együtt
dolgozni. A szörnyű árvíz, természeti csapások
után ez valóban egy „emberfeletti”, nehéz feladat.
rgentínában a Bicentenario látványos ünneplését napokon keresztül láthattuk a TVn. Ha az ember az ország jelenlegi kormányával
nem ért is egyet, vagy azon háborog, hogy miért
költött ennyi milliót felvonulásokra, cirkuszhoz
hasonló mutatványokra, még akkor is meg kell
tárgyilagosan állapítsa, hogy az argentinok szeretik
hazájukat. Sokan állítják, hogy „hazaﬁságuk” csak
a futballmérkőzések idejére szorítkozik, de ez csak
részben igaz. Aki látta, amint 5 napon keresztül
reggeltől éjjelig milliós tömegek hömpölyögtek
a világ legszélesebb, 9 de Julio nevű sugárútján,
kicsi gyermekektől rokkant öregekig nemzetiszínű
kék-fehér-kék zászlócskákkal integetve, annak volt
ideje elgondolkodni és csodálkozni. Ennyi embert
nem lehet csak politikai céllal és okokból pénzzel
odacsalogatni. Biztosan kaptak útjukra támogatást,
de az őszinte lelkesedést nem lehet pénzen megvásárolni. Ezek hazaﬁak!
Május 21-e reggeltől május 25-e éjjelig a társadalom minden rétegéből csodálatraméltó együttesek
vonultak fel szép rendben az elnöki tribün előtt.
Mindenkire sor került. Pénteken a hadsereg, szombaton a tartományok, ahol etnikai csoportokban,

A

Az etnikai csoportok is tömegesen vonultak föl
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Fotó Bonczos

népviseletben még lovakkal, lámákkal, birkákkal
is képviselve volt az északi provinciák népe. Santa
Fe tartománya egy 18 km hosszú, kézzel varrott,
utcaszéles zászlóval vonult, kétoldalt végig fenntartva az útvonalon a hosszú szalagot. Bámulatos
látvány! Vasárnap 4000 ember, 80 nemzetiség
bevándorlója, immár büszke argentin honpolgár,
vonult fel saját népviseletében. Déli 12-től délután
4-ig a TV előtt türelemmel vártam a betűrendben
felvonuló csoportok között az Hungríát. Borús
szürke időben, szemerkélő esőben, egyre jobban sajnáltam áldozatkész ﬁataljainkat. Én otthonomban,
kényelmesen, de házam népe és argentin barátaim
magyar zászlócskával az út szélén, esernyővel
türelmesen vártak pár órát. Mire végre megérkezett
komoly kis csoportunk, a “¡viva Hungría!” kiáltozásukra egyetlen visszhangot nem kaptak. Hogyan
történhetett? Hiszen még a kis Ausztria vagy Dánia
is feltűnőbben szerepelt. Ezt többféleképpen lehet
magyarázni, de ezért én senkit sem okolok.

M

ájus 14-től 17-ig Argentínában gyűlésezett
először a LAMOSZSZ, a Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége. A hónapokat
igénylő szervezést a vendéglátó AMISZ, az Argentínai
Magyar Intézmények Szövetsége vállalta és hajtotta
sikeresen végre. Ennek részletes programját Hírlapunk
előző számában olvashattuk.
A szervezéshez csak gratulálni lehet. A megnyitó est
másnapján, szombaton, május 15-én reggel 9 órakor a
Hungária Egyesület 1. emeleti MIK-termében minden
küldöttet egy hivatalos iratmappában egy 3 napra szóló
részletes program és egy kitűnő összefoglaló, fényképes
emlékalbum fogadta a Latin-amerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése
címmel. Közülünk senki, akik az előkészületekben
részt vettünk, sem hitte - még Puricelliné Szabó Éva
b.-j.: Puricelliné Szabó
Éva AMISZ elnök,
Dr. Szili Katalin
v. Országgyülési elnök,
Benedekné Micsinay Mária,
Söregi Éva (MO)


Fotó Jakab

 Kunckelné Fényes
Ildikó, LAMOSZSZ elnök:
Egységben az erő!

Fotó Jakab

sem, aki immár 3. éve AMISZelnök és akinek oroszlánrésze
volt a tervek összeállításában -,
hogy ilyen számosan (24-en!)
fognak részt venni az Argentínában létező egyesületek tagjai.
A LAMOSZSZ-gyűlés sikere
szerintem azt igazolja, hogy
amikor a magyar Intézmények
és Egyesületek jól vannak informálva egy esemény fontosságáról és szükségességéről, akkor
- csodák-csodája! - jelen vannak.
Hogy mi volt ennek a Találkozónak célja, értelme, Kunckelné
Ildikó LAMOSZSZ-elnök kitűnő beszédében Egységben
az erő! címmel fejt et t e
k i. Eg yetértettünk! Mert
közös célunk
a fen n maradás! Ajánlom
a 8. oldalon
közzétett
LA MOSZSZ
küldöttgyűlés
Zárónyilatkozatának elolSzerző fölszólalása a Találkozó első estjén,
vasását. Ena Mindszentynumban
Fotó Jakab
nek tartalma
megváltoztatta előítéletemet, hogy minden kongresszus
csak „füstfaragás”, ami pusztán ismerkedésre, társadalmi összejövetelekre, hírszerzésre jó, de nem sok hasznát
vesszük... Mert itt tanultunk, okosodtunk, és egymás
tapasztalatait ﬁgyelmesen hallgatva gazdagodtunk.
Most, amikor visszapillantunk a májusi nagy eseményekre, ahol magyar kolóniánk kitűnően szerepelt
a LAMOSZSZ találkozón, az argentin Bicentenario
ünnepén pedig elég siralmasan, jövőnkre vonatkozólag
milyen tanulságot tudnánk ebből levonni? Mi lenne
Argentína magyar kolóniájának a feladata, a missziója?
Hogyan maradhatnánk meg magyarnak - beolvadás
nélkül? Kevesen vagyunk, és sokat szeretnénk elérni.

fognak rendes körülmények között egy
szép otthonban meghalni.
Azonban lehet egyformán mindenkor
és mindenben két hazáért egyszerre
lelkesedni? Kiváltképpen akkor, ha a
lelkesedésen túl még segíteni is akarunk,
vagy felelősséggel telten a hazaﬁas ügyet
komolyan vesszük!
Mélabús negatív beállítottságomnak
puskalövés-szerű hirtelenséggel unokámmal, Mitchell Caróval folytatott
beszélgetésem vetett véget. Budapesten
a Balassi Intézetben magyar vizsgadolgozatával olyan sikert aratott, hogy még a
Duna TV is kíváncsi lett rá! Tőlem tanult
intelemmel kedvesen megvigasztalt:
„Ne jajgass, Grannykém, szedd össze
magad! Látod, nem hiába tanítottál!”
Tehát: fel a fejjel, hogy az optimista
szemüveg le ne essen!

Talán szerényebben, két fontos szempontot szem előtt
tartva, érdemes lenne megkísérelni:
- Az Intézmények szerepét kétfelé kellene osztani. A
legtöbb egyesület az Intézmények keretén belül, közös
céllal: a magyarság fennmaradásáért harcolna. Az
első feladat a magyar nyelv, magyar társadalmi élet,
az ifjúság nevelése, magyar népi szokások, tánc, zene
megismertetése a magyar kolónián és baráti körén belül,
de ezzel párhuzamosan a régi magyarok felkutatása az
ország többi tartományában. Emellett helybeli öregeink
jólétének biztosítása is feladatai közé tartozna.
- Az Intézmények másik része pedig főleg kifelé fordulna. Megismertetné kultúránkat és Magyarországot
argentin polgártársainkkal, külfölddel. Kapcsolatokat
építene másvallású vagy eredetű honﬁtársainkkal (Club
Europeo). Ebben az Intézményeknek és az AMISZnak
közösen kellene működniük, sőt, ez a feladat mindenegyes személyre, egyénre is vonatkozik. Kevesebb, de
intenzív munkával, új indítványok kidolgozásával és
sokkal több anyagi áldozattal járna ez a szerep. A magyar
nyelv ismerete külföldön is ajtókat nyithat, ezért a kifelé
orientálódóknak is érdeke!
- Intézményeinket lelkes középkorúaknak, vagy mozgékony nyugdíjasoknak kellene vezetnie, akik pénzükön
felül még idejükből is áldoznak. Lassanként delegálnák
a munka egy részét ambiciózus ﬁatalabbakra, akik könynyen beletanulnának szerepükbe mire ők belefáradnak.
Érdemes? Lehetséges? Lehet, ha szeretjük hazánkat
- és egymást!
*
Szent István Otthon
élő példája annak,
hogy amikor egy Intézmény, legyen az csak magyaroknak szánva vagy kifelé is orientálódva, közös
céllal, szívvel és akarattal
talpra áll, akkor életben
marad. Keletkezésének
felvonó-akna is elkészült már az
alapja minden A rgentí- A
új falak közt
Fotó Bonczos
nában lét rejöt t mag ya r
egyesület tagjainak és egyéni pártolóinak adományaiból adódott. Az idén, 2010-ben a magyar korm á ny t ól el ő s z ö r é rkezet t eg y céladomá ny
is, még pedig a z épület
időszer űsítésére. Június
folyamán a téglafalakat
már felhúzták. Folyik az
építkezés, az oly szükséges felvonó kif izetve, a
többi költség garantálva.
Molnár László, a fáradhatatlan díszelnökünk és
Lévay Győző örökös tagunk minden reggel a színhelyen őrködnek és vezetik
A fáradhatatlan örökös tb. elnök, a munkálatokat. Az ünneMolnár László és szerző
pélyes avatást október első
Fotó Bonczos
felére tervezzük.
*
emélem minden kedves olvasómnak adódott egy
pár hét pihenés a téli vakáció alatt. Gazdasági
válság és természeti csapások ellenére is, vagy talán
éppen ezért, mindannyiónknak szüksége van pár hét
kikapcsolódásra az utolsó hónapok izgalmai után. Van,
aki már június folyamán elrepült Európába, van, aki
júliusban keres melegebb tájakat, van, aki itt marad
Dél-Amerikában és a téli sportban leli örömét. Erről
majd a következő számunkban számolunk be.

A
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12. OLDAL

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Kedves Előfizetőnk!

AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI

Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta ()
Alapító Védnökök:

2010:
- Álvarezné Zöldi Viktória
- Besenyi Károly
- Instituto Internacional
de Artes Culinarias
- Magyar Református
"Mausi Sebess"
Egyház
- Móricz Istvánné
- Kalpakian Ervin
- Dőry Ilcsi
- Z. Sebessné Bonczos - Luraschiné Földényi
Zsuzsa
Judith
- Mészáros Lászlóné,
- Dr. Orbán László
Angéla
- Dr. Kraft Péter
- Alitisz Constantino
- Csesztregi Ferenc
- Kurhelec János
- Erdődy József
- Gorondi István és Edith - Dr. Farkas Ferenc

Alitisz Constantino - Eickertné Rubido-Zichy
Antoinette - Gorondi István és Edith - Lomniczy József - - Dobosi Szabó Anikó
Monostoryné Kövesligethy Ildikó - Móricz Istvánné - - Pejacsevich Alexis
Papp Jenő - Takács István () - Zilahi Sebess Jenőné - Dr. Némethy Kesserű
Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton
Judit
2005-től 2009-ig US$ 100.-on felüli adományozók
(ábécésorrend):
(5x) Dr. Alitisz Constantino - Dr. Farkas Ferenc - Dr.

Némethy Kesserű Judit (USA) - Dr. Orbán László Rubido-Zichy Hohenlohe Senta () - Zilahi Sebessné
Bonczos Zsuzsa
(4x) Erdődy József - Móricz Istvánné
(3x) Dőry Ilcsi - “Instituto Internacional de Artes
Culinarias Mausi Sebess” - Luraschiné Földényi Judith
(Ausztria) - Pejacsevich Alexis
(2x) Dobosi Szabó Anikó - Gorondi István és Edith - N.N.
(1x) Álvarezné Zöldi Viktória - B.Á. (Kanada) - Dr.
Besenyi Károly - Gosztonyi Attila - Grosschmid Mária
(Mo) - Jakab János (USA) - K.I. - Kalpakian Ervin Mészáros Lászlóné, Angéla - N.N. - Sisa István (USA)
- Zombory István

2010. Július-Augusztus

Hálásan köszönjük adományukat!

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügy v éd

A. Brown 3185 piso 2 Of. 4
Mar del Plata
Tel.: 0223-494-0339
susanadancs@sinectis.com.ar

Dra. Gabriela Szegödi
Abogada

Estudio 4372-6844
15-5026-4512
gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

A magas költségekre való tekintettel szeptembertől kezdve
csak olyanoknak postázzuk a hírlapot, akik a címkén közölt lejárási dátum szerint előfizetésükkel
ill. hirdetésük befizetésével napirenden vannak.

Megértésüket előre is köszönjük!
Kérjük ne feledje közölni velünk a
befizetésének módját és dátumát.
Köszönjük támogatását!
AMH

Tel.fax: (54-11) 4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS INSTITUCIONES

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. 4794-4986 rubiecito87@yahoo.com.ar

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL-AMERIKAI KÖRZET - DISTRITO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal

4250, (1636) Olivos, Bs.As. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -15-5703-1800
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES - CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO
REGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. www.regosargentina.com.ar
Tel. 4799-4740 - edibon1@yahoo.com

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL
ZRÍNYI - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 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@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

KLUBOK - CLUBES

HUNGÁRIA EGYESÜLET - CLUB HUNGÁRIA, Asociación Húngara en la Argentina.

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

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA.

15-5325-2078 4823-9347

ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD.

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

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

ISKOLÁK - COLEGIOS

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

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

h

“Kiművelt emberfők
által tenni nagy
nemzetté a magyart!”
A Z.I.K.
támogatja
a magyar
betűt
HUNGÁRIA

KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Hivatalos órák: Péntekenként
19 - 21 óra. Hungária Egyesület
1. em. - Pje. Juncal 4250, Olivos
Tel. 4799-8437
haynal@ﬁbertel.com.ar

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

Az argentínai magyarok független folyóirata

Kiadó-szerkesztő: Haynalné Kesserű Zsuzsánna
Rovatvezető 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

1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar www.lacruzdecristo.com.ar
M AGYAR R EFORMÁTUS E GYHÁZ - I GLESIA R EFORMADA H ÚNGARA - Cptn.
R. Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4501-0543 - depataky@arnet.com.ar

"MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ" MAGYAR K ATOLIKUS K ÁPLÁNSÁG
- ASOCIACIÓN DE LOS HÚNGAROS CATÓLICOS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857,
(1414) Buenos Aires. Tel. 4864-7570 - info@mindszentynum.org

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 ARGENTINOHÚNGARA 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. 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

- A megjelent írások nem fejezik
ki szükségszerűen a szerkesztő
véleményét, és azokért minden
esetben szerzőik felelősek.
- Kéziratokat, fényképeket nem
őrzün k meg és nem küldün 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.

VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN

A szeptemberi számra
a lapzárta: augusztus 10

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

(54-11) 4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

zoltanhorogh@hotmail.com

Anyag és hírek beküldésére

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

– 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 FE
( CAPITAL ) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A. 4522-1855

