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Csapó Endre (Sydney*):

A harmadik nemzetrész

Történelmi képződmény a magyar nemzetnek az a része,
amit többek között
diaszpórának, szórványmagyarságnak
is nevezünk. Azért történelmi képződmény, mert az a másfél-kétmillió magyar, aki a mögöttünk hagyott százvalahány évben elhagyta Kárpát-medencei
otthonát, ezt túlnyomórészt gazdasági
és politikai okok miatt cselekedte, tehát
a történelemadta nyomor vagy üldözés
miatt vált a magyar nemzet veszteségévé. És vált ugyanakkor távoli országok
nyereségévé.
Az eltávozottak között volt minden
rangú, minden lelkületű, minden szándékú ﬁa-lánya a hazának. Az elvándorlás nagy lelki élmény, van, aki könnyen
veszi, van, akit gyötör a honvágy. Kevés
a közömbös. A sebeket az idő gyógyítgatja, kárpótlást ad a jólét annak, aki
sikeres a mindennapi küzdelemben. Vannak kiugróan szerencsések, gyorsan és
nagyon meggazdagodottak. Ők felejtik
el leghamarabb egykori hovatartozásukat, nehogy adni kelljen. Szerencsére
vannak nemfelejtők, hihetően a többség, akik otthonában él a magyar szó,
akiknek kell a könyv, és amióta lehet,
haza is látogatnak, rokonaikat, barátaikat
felkeresik, járják az országot, segítenek,
ahol lehet. Az érdemteleneket nem tartjuk számon.
A szétáramlott nemzetrész nem képez
együtt élő közösséget, egy-egy templom vagy magyarház a közelben lakók

Kányádi Sándor (1929--):

Valami készül
Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:
Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.

részére elégíti ki az együvé tartozás
igényét. Létrejöttek nagyobb területek (országok) magyarságát összefogó
szervezetek, szövetségek, kulturális
fesztiválok. Vannak, akik ellátnak politikai képviseletet, lobby tevékenységet
a szórványmagyarság érdekében. A magyar kultúra ápolásában, a rendezvények
meghirdetésében, hírek, tudnivalók,
szépirodalom közlésével, nagy szolgálatot tettek és tesznek a magyar újságok,
könyvek és rádiók.
A szülőhazával a kapcsolat ugyancsak
történelmi távlatú. A Horthy-korszakban
hozták létre a Magyarok Világszövetségét a főleg tengerentúlra elvándorolt
magyarok nemzeti-lelki igényeinek
kielégítésére. A bolsevista diktatúra
1945 után megszüntette, majd újjáélesztette, politikai szempontjai szerint
működtette. A rendszerváltoztatás után
„privatizálták”, társadalmi egyesületként
szervezték át, és - ha már világszövetség
- az összmagyarság társadalmi szervezetévé tették. Három régió egyikeként
máris harmadik harmadra zsugorodott a
szervezetben a nyugati nemzetrész tere.
Majd ez a harmadtér is elsorvadt annak
során, hogy a szervezet tevékenysége
az elvándoroltak integrálása feladatait
elhanyagolva politikai ambíciók kielégítésében jeleskedett. Semmi bajunk nincs
a politikai ambíciókkal a maguk helyén,
de sem eredetileg, sem újraélesztésekor
nem ilyen feladatot jelöltek ki a Magyarok Világszövetsége számára. Lehet,
hogy maga az elnevezés is sarkallhatta
az átszerelési szándékot, eredetileg - az
elnevezéssel ellentétben - az alapítók
nem minden magyar érdekét kívánták
állami támogatásban részesíteni, hanem
csak az elvándoroltakat akarták magyarságukban megtartani.
A végeredmény tehát az, hogy gyakorlatilag lehetetlenné vált mindaz, amiért
korábban létrehozták - állami intézményként - a Világszövetséget. Miután
önjáró társadalmi szerveződésként indult
a rendszerváltoztatás után, munkájára
nem gyakorolhatott felügyeletet a kormányzat, nem kérhette számon az eredeti
célt. Azt is meg kell mondani, hogy a
politikai pártokra alapozott kormányok
egyike sem vetette fel az igényt az
eredeti feladatok folytatására, azt sem
fogalmazta meg, hogy milyen szándéka
lehet az országnak a távol élőkkel. Csupán a politikai tevékenység zavarta a
kormányokat.
Létrejött ugyan a Határon Túli Magyarok Hivatala mint a Miniszterelnöki
Hivatalt vezető miniszter felügyelete
alatt működő önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi hivatal
1992-ben, kormányrendeletre, ami végül is - ugyancsak kormányrendeletre megszűnt 2006. december 31-én. Ez a
hivatal elsősorban a Kárpát-medencei
magyar kisebbség dolgaival foglalkozott. Volt ugyan egy nyugatiakkal is
foglalkozó egyszemélyes ágazata, de 14
éven keresztül sem tudtuk ténykedésen
rajtakapni. Eleddig a polgári kormányok
jóindulatú tétlenséggel viszonyultak, a
liberalisták viszont elutasítók voltak a
nyugatiakkal való törődést illetően.
Folyt. a 2. oldalon

tal

VII. évf. 74. sz.

2011. MÁJUS

(LXXXII. évf. 15.880. sz.)

Évente megemlékezünk Mindszenty József bíborosról halálának hónapjában. Benne a főpapot tiszteljük, aki az „emberért élő püspök” volt,
aki határozott, világos lelki útmutatást nyújtott, aki magát szétosztotta,
aki követendő eszménnyé vált életével, elmélyült istenkeresésével, Isten
Igéjének bölcs hirdetésével. Krisztus követése számára mindenek felett
állt, így tudta az őt ért támadások kereszttüzében megtartani úgy önmagát,
mint a társadalomra gyakorolt hatását. (HKZS)
Mindszenty József 1892. március 29 – 1975. május 6
„Mint egykoron
Krisztust Pilátus elé
hurcolta a tömeg,
úgy vitték
Mindszenty bíborost
a kommunista rend
népbírósága elé
Istentagadó latrok…”
(Marschalkó Lajos:
Egyedül Sztálin ellen,
Katolikus Magyarok
Vasárnapja, 1949)

Történelmi visszapillantás:

Nem a Középkorban történt…
Mindszenty bíboros meghurcolása

Az 1949. február 3-tól 8-ig tartó nagy
kirakatperben egy testileg-lelkileg agyongyötört embert állítottak a bíróság
elé, aki minden képtelen vádat beismert.
Beismerte, hogy hazaáruló, összeesküvő,
valutacsempész. A világ elszörnyedt.
Ha lehet így mondani: a hideg végigfutott az emberiség hátán. Mindszenty
sorsa, a kirakatper, fogsága és elítélése
- életfogytiglani börtön - megrázta az
egész világot. Húsz-egynéhány év múlva, nyugati száműzetésben a bíboros így
emlékezett vissza: „Hosszú nappalokon és
éjszakákon át, három orvos bevonásával,
ﬁzikailag és pszichikailag oly intenzíven
preparáltak, hogy kijelentéseim és úgynevezett beismeréseim akaratom teljes ellenőrzése nélkül történtek. Csak az ítélet
után, mikor már ismét börtönben voltam,
tudtam meg, hogy mi mindent vallottam
be.” De emlékiratainak bevezetőjében
van egy ﬁgyelemre méltó mondat, s ez
talán kálváriája minden részleténél világosabban mutatja, mit művelhettek vele
az ÁVO, a magyar NKVD műhelyeiben:
„Azt kérdezheti az olvasó, elmondtam-e
mindent? Válaszom: Előadtam (e könyvben) mindent, csak azt nem részleteztem,
amit a jóízlés, meg a férﬁúi és papi önérzet tilt.”
A prímás perében elítéltek más vádlottakat is, akiket a per koncepciójának
megfelelően a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből válogattak ki, azzal a
céllal, hogy azokat is kompromittálják
és mint az állam ellenségét üldözzék.
A vádlott-társaknak vagy természetes,
hivatalból eredő kapcsolata volt csak
a prímással, vagy egyáltalán nem volt
kapcsolata. S egyik vádlott sem vehetett
részt összeesküvésben, mert összeesküvés sem volt. Mégis, Mindszentyt
életfogytiglani fegyházra ítélték. Baranyay Jusztin cisztercita egyetemi tanárt
(a szerzetesrendek későbbre tervezett
felszámolásának előkészítéseként) 15
évi fegyházzal sújtották. Esterházy Pál
volt földbirtokost, az „összeesküvés” ﬁ-

nanszírozásának vádjával 15 évre, Zakár
András titkárt 6 évre, Ispánky Bélát, a
bíboros kitűnő papját életfogytiglanra,
Tóth László főszerkesztőt 10 évi fegyházra, Nagy Miklóst 3 évi börtönre ítélték. Mindannyi ártatlan áldozat. Bűnük
semmi más, mint hogy a vallásüldözés viharaiban is ragaszkodtak vallásukhoz. A
Mindszenty-ügy révén a világ megértette
a kommunizmus lényegét. A világ tudta,
s az akkor alkotott vélemény mindmáig
érvényes: a bíboros letartóztatásának nem
volt törvényes alapja, a vallatás kínvallatás volt, a vád hamis, a per kirakatper és
az ítélet abszurdum. XII. Pius pápa nagy
nyilatkozatban kelt a magyar bíboros védelmére s meghurcolását „a vallás iránti
tisztelet és az emberi méltóság súlyos
megsértésének” minősítette. A háború
után ez volt az első eset, a Mindszentyper, amely még a nem sokkal azelőtt
lezajlott prágai kommunista puccsnál
is jobban megdöbbentette a civilizált
világot. 
Forrás Felvidék Ma, ka - 2011.2.03.
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Bartusz Réka (Felvidék):

Az Olvasó írja...
Kedves Barátok!
Nagyon örültem, hogy látogatásom alkalmával legalább sokakat közületek telefonon keresztül
elértem. Volt alkalmam Bassó Zsuzsival telefonálni és
Egey Judithtal, Németh Matyival, Kerekes Ágival,
Zöldi Marcival, Demes Ferivel és Graul Trixivel pedig
találkozni, és egy jó fél évszázadot visszatekercselni,
a szép emlékeket felújítani. Bizony ennyi idő múlt el
az utolsó személyes közös cserkészeti élményeink óta!
Gyönyörű volt!
Tehát híradás az elmúlt évtizedekről: Miután 1966-ban
befejeztem Buenosban az építészmérnöki kiképzésemet
és egy ideig az Universidad Nacionalban tanítottam,
1968-ban Németországba utaztam, ahol 1972-ben doktoráltam akusztikában és tanítottam a braunschweigi
mérnöki egyetemen hang- és rezgéstant, zeneteremakusztikát. 1975 óta itt élek São Paulóban.
Első házasságom Németh Klárával 1987-ben válással
végződött. Két gyerekünk van: Alex (39) és Roberto
(37). Bátyám Zsolt 2008-ban szívszélhűdésben elhunyt
(2 lánya van, Ani és Szuzi). Második feleségemmel élek,
a dán születésű Kirsten Balonyival. Kirsten a magyar
származású Balonyi Iván özvegye, aki 1989-ben alapította az Associação Beneﬁcente para Desenvolvimento
Socio-Cultural „Pedra Bela”-t. Ez egy jótékonysági
alapítvány, amely azzal foglalkozik, hogy a szövést
tanítja mint megélhetési alap a brazíliai falusi, anyagi
nehézségekkel küszködő családok részére, emellett
általános jóléti és egészségi információkkal, kulturális
ténykedéssel (pl. zenekar és kóruselőadások) nyújt kiképezést a Rudolf Steiner antropozóﬁai Waldorf-pedagógia
alapján (és 1992-ben kötött házasságunk óta zenehangszer készítésével is). São Paulóban zeneszerszám-iskolát

alapítottunk. Ezt szeretnénk a közeljövőben
itt Mairiporán is létesíteni, hiszen a saját,
Buenosban 1957 óta kezdett tevékenységem a Follmann
& Sons cég keretén belül kiterjedt a nemesfa zenehangszerekre való alkatrészek készítésére.
A telkünket (20 hektár őserdő) átalakítottuk RPPNre (Reserva Privada do Patrimonio Natural) és így
véglegesen védett rezervátummá. Ennek keretein belül
biodinamikus kertet ápolunk, ökologikus látogatásokat,
kiképzést terjesztünk, tájékoztató előadásokat tartunk
a körünkben élő lakosságnak, iskolák növendékeinek,
látogatóknak.
Következő terveink egyike szárnyas koncertzongora
készítése, amibe már jó egy éve belekezdtünk, és aminek
sok technológiai újításon kívül egyik jellegzetessége,
hogy a bútorát tömör mahagónifából készítjük és magyaros mintákat faragunk majd rá. Ez volt a buenosi
látogatásom célja: magyaros minták rajzainak beszerzése. Egey Judith azonnal segített személyes magyaros
minta gyűjteményével, és átirányított Kesserű Zsuzsón
keresztül a HKK értékes magyar könyvtárhoz, ahol
Kádárné Anikó rendkívül kedves és szeretetteljes,
önfeláldozó gondossága alapján hozzá tudtam férni
számos magyaros minta gyűjteményhez. Ez a szédületes kulturális kincs lesz majd alapja a koncertzongorák
bútorainak a faragására, és majd e módon fogja a magyar
néphagyományt terjeszteni. Mindnyájunk - magyarok
- nevében szeretném Judith, Zsuzsó és Anikó készségét
megköszönni, mert a magyar kultúra mindnyájunk ügye,
a minket követő nemzedéknek lelki támasza, eredetünk
alapja és tanúja.
Sok üdvözlettel
Follmann Jenci, São Paulo
Olvasólevél folyt. az átellenes oldalon

Családunk sírhalma a kertünkben.
A kopjafát Pernambuco fából faragtam (a hegedűvonók fája):
két egymást átölelő, védő és támogató duplakeresztből áll,
a szeretet jelképeként tulipánmintákkal díszítve

CSAPÓ ENDRE: A HARMADIK NEMZETRÉSZ

A jelenlegi nemzeti kormány meghirdette a magyar nemzet határokon átívelő
újraegyesítésének programját. Ennek a
nagy jelentőségű szemléletnek a sodrában jött létre a kettős állampolgárság
elnyerésének lehetősége szinte mindenki
számára, aki fel tud mutatni valamilyen
magyar kötődést.
Jelentős lépés a Magyar Állandó Értekezlet újra összehívása, határozatképessé és politikaformáló tényezővé emelése.
A MÁÉRT az a szervezet, amelyben a
szomszéd államokbeli kisebbségi politikusok legális működési lehetőséget
kapnak a magyarországi nemzetpolitikában. Vagyis egy meghatározott,
korlátozott, szakmai testület.
A MÁÉRT összejövetelen meghívottként jelen volt néhány prominens
személy a nyugati diaszpórából. Ez
lehet megtisztelő, de gyakorlatilag
„futottak még” minősítés volt, mindenképpen méltatlan. Feltűnően pl.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
meghatározásához, ami így hangzott el
az összejövetelen: „Meg kell tartani,
megerősíteni, kiterjeszteni a magyarságot. Megfogalmaztuk - amit a háromlábú
szék hasonlatával szoktam leírni -, hogy
nemcsak a magyarországi és Kárpátmedencei magyarság alkotja a magyar
nemzetet, hanem a nyugati emigráció,
s a nemzeti azonosságtudatot vállaló
leszármazottaik is. Bármelyik láb kiesik,
akkor az egész szék szétesik. Zárónyilatkozatunkkal egyértelművé tettük: a kulturális értelemben összetartozó nemzetet
az állampolgárság kiterjesztéséről szóló
törvény közjogi egységgé formálja.”

A sírfejfa részletfaragásai

Folyt. az 1. oldalról

Arról van szó tehát, hogy három nemzetrészt kell egybehozni: 1. a magyar
állam területén élő, 2. a Kárpát-medence
egyéb államaiban élő és 3. a nagyvilágban szétszórtan élő magyarokat. A
harmadik „láb” még arányaiban sem jelentéktelen, hiszen ha a szerint állapítjuk
meg a létszámát, hogy hányan kaphatják
meg most már a magyar állampolgárságot, megközelítené a Kárpát-medencei
elhatárolt magyarok számát.
A MÁÉRT-gyűlésre szóló meghívásból következtethető, hogy ez a derék
szervezet lesz továbbra is a házigazdája
a nyugati nemzetrésznek is. Ez minden
tekintetben helytelen lenne.
A MÁÉRT több okból nem lehet az a
szervezet, amelyben a nyugati diaszpóra
képviselhető. A MÁÉRT pártpolitikai
szervezet, olyan politikai pártok alkotják, amelyek a szomszédos országokban
kapnak legitim képviseletet. Helytelen
elfogadni azt a sajnálatosan divatos
politikai felfogást, amely csak politikai
pártokból eredő képviseletet ismer el.
Ennek a módszernek már helyileg, az
elcsatolt országrészekben is megvan a
hibája, mert képviselet nélkül hagyja a
szórványokat, hiszen „ahol nem szavazhatnak, ott nincs képviselet”. A nyugati
magyarság esetében szó sem lehet politikai pártokról, szerencsére nincsenek is,
soha nem is voltak.
A másik szempont, amit kihangsúlyozunk: a nyugati magyarság alapvetően
szórvány. Megszavaztathatatlan, demokratikusan képviselhetetlen. A nyugati szórvány minden tekintetben,
természetében és igényeiben teljesen

Népszámlálási
turnén az Ifjú
Szívek Táncszínház

„Amint elhagyjátok szokásaitokat, ruhátokat, nyelveteket,
megszűntök lenni azok, akik vagytok.“
(Ján Chalupka)

Az alig néhány hét múlva esedékes népszámlálás minden felvidéki magyart lázban tart. Ki-ki a maga módján
próbálja felrázni, felébreszteni az alvó, öntudatra még
nem ébredő magyarokat. Pl. kampányt szervez az MKP
(Magyar Koalíció Pártja), a Most-Híd párt, a Szlovákiai
Magyarok Kerekasztala és más civil szervezetek is.
Azonban vannak olyanok is, akik a tánc, a zene, a népművészet útján szólítják meg az embereket.
A szlovákiai magyarok proﬁ néptáncegyüttese, az
Ifjú Szívek Táncszínház turné formájában
teszi mindezt. Március 15-től április 15-ig
bejárták Szlovákia magyarlakta falvait,
városait. 30 helyen adták elő külön erre az
alkalomra koreografált Levelek című egész
estét betöltő műsorukat. A kíváncsi, igaz kultúrára éhező
közönség magyar, szlovák, ruszin, zsidó, cigány táncokat
láthatott és hallhatott. Ezzel a műsorral, a tánccal, a zenével kívánják tükrözni mindazt a sokrétűséget és egyben
az egységet is, ami Szlovákiában fellelhető.
Egy-egy fellépés között még a legeldugottabb falvakba, kisközségekbe is betértek, ahol a magyarlakta
felvidék különböző, szebbnél szebb népviseletében
osztogatták a szórólapokat. Ezzel is buzdítják az ott élő
magyarokat, ill. más kisebbségeket, és bátran vállalják
magyarságukat.
Ezek a táncosok egy hónap alatt nemcsak a néptánc
világát mutatták be, hanem identitásukat, nemzeti
hovatartozásukat próbálták átadni az embereknek. Az
eredmény azt mutatja, hogy mindezt sikerrel tették. Ezt
bizonyítja az a rengeteg érdeklődő, néző, az értékes magyar kultúrára éhes, magyarságukat büszkén vállalók,
akik az előadások végén állva, vastapssal köszönték meg
a csodát, amit kaptak.
Biztos vagyok benne, hogy az emberek megértették a
tánc nyelvén átadott üzenetet, és május 21-én a megfelelő
választ fogják adni. Nem ülnek fel az ellenkampánynak, alattomos, rosszhiszemű álhíreknek. Hisz ahogy a
népszámlálási kampány szlogenje mondja: „Mindenki
számít!“.
És, mint tudjuk,
EGYSÉGBEN
AZ ERŐ!

más, mint a Kárpát-medencei szórvány.
Sem összességében, sem kisebb egységében nincs területi, települési, kultúrtáji
származási kötődése. Minden helyi öszszesereglésük 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, ami
az idegen környezetben üvegházi ápolást kíván. Ezért eltérő igényű feladat a
nyugatiak magyarsága megtartása, mint
a Kárpát-medenceieké.
A nyugati szórvány beépítése a magyar kulturális egységbe anyaországi
felelősség és kötelesség, csakúgy, mint
az elszakított területek esetében. A nyugatiak, magyarságuk megtartásán kívül,
fontos erőforrást jelentenek a szülőföld
magyarjai számára. Befogadó országaikban ott találjuk őket magas részaránnyal a szellemi, ipari, kereskedelmi,
oktatási, diplomáciai, lelkészi, orvosi,
katonai és tudományos pályákon. A
kifosztott, hátramaradt, gyors fejlődésre
képtelen országnak égetően szüksége van
minden olyan segítségre, amit a nyugatra
kerültek adni tudnának szellemi, anyagi, kapcsolati és minden egyéb téren.
Súlyozza a témát az a sajnálatos tény,
hogy az elvándorlás nemcsak a múlt
problémája, hanem a jelené és a jövőé is.
Tízezrek dolgoznak idegenben, és most
tudatták örömmel odahaza a ﬁatalsággal,
hogy Franciaország megnyitotta kapuit
korlátlanul a magyar munkavállalók-

nak. Nem lenne szabad elengedni a
kezüket, kiépített szervezettel kellene
élő kapcsolatot tartani velük, biztatni
őket a hazatérésre. Ennyi érvágást nem
tud elviselni az ország. Valamit, nagyon eredményeset tenni kell. A képzett
emberfővel - már Széchenyi ﬁgyelmeztetett - gazdálkodni kell.
Semjén Zsolt említette a regisztert,
minden fellelhető magyar számbavételét.
Ez járható út. Személyesen, személyi
érték szerint kell az egyént bekapcsolni
valamilyen magyarországi szellemi vagy
gazdasági műhelybe. Ehhez a célhoz
megfelelő intézményt kell létrehozni,
nem pedig valami primitív „többség
dönt” - beszélgető, konferenciázó,
jövőre is találkozunk - asztaltársasághoz
alkalmilag odainvitálni. Ha a másfélmilliós nyugati diaszpóra szerény 10%-a
beépítkezik a magyar tudományos, üzleti, szellemi, társadalmi életbe, és szerény
20%-a a magyar idegenforgalomba,
akkor megvalósulna az, amit a Magyar
Élet Falinaptára februári oldalán idézünk
Semjén Zsolttól:
„Nemzetpolitikánk filozófiai fundamentuma: minden nemzet egyszeri
és megismételhetetlen érték. Olyan
értékgazdagság, amit csak ő adhat az
egyetemes emberiségnek. Ebből pedig
az következik, hogy minden nemzet
- így a magyar nemzet - alapvető küldetése, hogy magát megőrizze, saját értékeit
kibontakoztassa és fölmutassa.”
Életbevágó érdek, hogy a nemzetegyesítés programja úgy valósuljon meg, hogy
a világ magyarságát behálózó csatornákon
állandó csúcsforgalom legyen. 
(*) A Sydneyben megjelenő Magyar Élet
főszerkesztője
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Saáry Éva (Lugano*):

ENERGIA-KÖRKÉP
A kutatásban eltöltött éveim (részint
a göcseji MASZOLAJ vállalatnál, részint Közép-Afrikában) érthetővé teszik
fokozott érdeklődésemet az energiagondok
iránt, amelyek az emberiség jövőjét erősen
befolyásolhatják.
A kőolaj egyes szakértők szerint 2050-re
(jobbik esetben az évszázad végére) elfogy, bár ezt meg lehet kérdőjelezni, mivel
vannak még feltáratlan területek (Szibéria,
Kína stb.), s a tengeri fúrások lehetőségei
sem merültek ki teljesen. Léteznek továbbá
bitumenes homokkőrétegek („nehéz olajok”) és bitumenes palák is, bár ez utóbbiak
hasznosítása nem egyszerű.
A problémának két megközelítési módja
van. Az egyik technikai: a kitermelés egyre
komolyabb műszaki felkészültséget és
egyre nagyobb anyagi áldozatot követel;
a másik politikai: az arab államokkal való
viszony, illetve a szállítási útvonalak biztosításának a kérdése. Ha Szaúd-Arábiában
is zavargások törnének ki, a Perzsa- és az
Ománi-öböl között lévő Hormuzi-szoros
lezárása katasztrofális következményekkel
járna - főként Japán, Európa és az USA
számára.
Ma a legnagyobb szénhidrogén-tartalékok a Közel-Keleten vannak (kb. 102 milliárd tonna). Utána következik Dél-Amerika
(28 m.t.), a volt Szovjetunió (16 m.t.), Afrika
(17 m.t.), Észak-Amerika (10 m.t.), míg
Európa 2 m.t.-val szerénykedik.
Elgondolkoztató a kereslet időszakos
hullámzása. Az 1980-as évek közepén pl. a
fehér államok olajipara látványosan összeomlott. A kisebb vállalatok tönkrementek,
az Északi-tengeren (Aberdeen) lévő tengeri
berendezések egy részét pedig egyszerűen
elsüllyesztették, mert a leszerelés és szállítás
túl költséges lett volna.
Rolf Hartl, az Olajipari Unió igazgatójának az adatai szerint Svájcot nem érinti
súlyosan a líbiai válság, mert olajszükségletét Kazahsztánból, Azerbajdzsánból,
Algériából és Oroszországból be tudja
szerezni. Az energiaellátás, a tartalékoknak
köszönhetően, kb. 6 hónapra biztosított,
de 3-4 hónap után már erősen meg kellene
emelni az árakat, és elkerülhetetlen lenne a
benzin, dízel, kerozin és a fűtőolaj fogyasztás korlátozása.
A gáztermelésnek (Oroszország, Irán,
Algéria), sem jósolnak hosszú jövőt, pedig
a fűtés és az áramfejlesztés szempontjából
elengedhetetlen. A napokban felmerült egy
gáz-erőmű ötlete is, bár ez „fából vaskarika”, mert hiszen szintén olaj-függő, és
széndioxid kibocsátásával erősen szennyezné a természetet.
Az ipari forradalmat a szén indította
el. Kitermelése azóta sem csökkent, sőt
növekedőben van. A készletek hatalmasak
(India, Kína, Egyesült Államok), noha azok
sem kifogyhatatlanok.
*
Az atomenergia felhasználása Three
Miles Island, Csernobil és a mostani japán
földrengés szörnyű következményei miatt
ismét nagy viták középpontjába került. A
„zöldek” mindenütt tüntetnek, tiltakoznak
ellene, és az erőművek teljes felszámolását követelik. Nem gondolják meg, hogy
a róluk való lemondás milyen helyzetet
teremtene, hiszen pl. Svájc szükségletének 30-40%-át ezek fedezik, és egy ilyen,
erősen villamosított országban nehéz lenne
nélkülözni őket. Mit szólnának a lázadozók,
ha be kellene zárni gyárakat, üzemeket, sőt
a privát lakásokban sem működnének az
elektromos berendezések: rádió, TV, számítógép, jégszekrény… (Igaz, sokáig megvolt
az emberiség ezek nélkül, de „visszamászni
a fára”?)
Nagy, szinte megoldhatatlan gondot okoz
(állandó töprengések tárgya) a radioaktív

hulladék eltávolítása, ártalmatlanná tétele.
Végül pedig azt is meg kell említeni, hogy
a világ uránium-készleteinek élettartamát
sem becsülik többre 150 évnél, sőt ha az
országok 50%-a atomenergiára szorul, az
idő 30-40 évre csökkenhet!
Mindenütt fennáll szörnyű fenyegetésként a katonai felhasználás lehetősége
is (Irán, Korea), tehát nemcsak technikai, hanem szigorú nemzetközi politikai
ellenőrzésre is szükség van!
*
Maradnának az alternatív, a „természetes” források: szél, árapály, folyóvíz,
nap- és geotermikus energia. Az ökológia
hívei azért dicsérik ezeket, mert nem szenynyezőek és aránylag olcsók.
A víz szolgáltatja a világ elektromosságának 13%-át, és nincs is mindenütt
kihasználva. Viszont a gátak és centrálék
megbolygatják a természet rendjét, állatok,
növények életét - nem beszélve a Kínában,
Törökországban és másutt létrehozott óriás
építményekről, amelyek felduzzasztott
vize elnyeli a termőföldeket, sőt a lakott
területeket is (gondoljunk Aszuánra vagy
Orsovára).
A szélkerekek készítése sok energiát
fogyaszt. Zajosak és elcsúfítják a tájat.
Sokan tiltakoznak ellenük. Nem lesz nagy
jövőjük!
Az árapály kihasználásának a kérdése
még megoldatlan, a geotermikus energia
pedig főként a vulkáni területeken (Izland,
Új-Zéland) alkalmas üzemek működtetésére. Igaz, eredményesen próbálkoznak
a földrétegekben lévő víznek (30-60ºC)
lakások fűtésére alkalmazásával is.
A napenergia nagy problémája, hogy
szétszórt. Nem lehet olyan mértékben
összesűríteni, hogy villanyerőművek táplálására képes legyen. Ez is egyelőre csak
épületeknél használható fel.
A növények hajtóerőként vétele (bioenergia) régóta kísérti az emberi agyakat,
de még ha jó eredményeket lehetne is ezen a
téren elérni, az emberiség gyors szaporodása aligha engedné meg a termőföldek ilyen
célokra való kisajátítását.
*
A következő évtizedekben nagy gond lesz
a közlekedés biztosítása. Az elektromos autót már sikerült megvalósítani, de használatát nehézkessé teszi a külső elemek tárolása,
súlya és ára, pedig 250 km-es önállóságra
képes, és 100 km-es sebességgel tud haladni.
Olyan helyeken jó, ahol nincsenek túl nagy
távolságok (pl. Európában).
Az utóbbi időkben komoly lendületet vett
a hibridekkel való kísérletezés. Az idei
genﬁ szalonon már sok változatát bemutatták. Az első, tudtommal, a Toyota Prius
nevű kocsija volt, de azóta más gyárak is
készítettek ilyen járműveket. Ezekben két
motor van. Az egyik benzinnel, a másik
elektromossággal (lítium-eljárás) működik.
Létezik azonban egy másik lehetőség is: a
hidrogén-elektromosság kombináció.
A vízi járművek esete más. Már léteznek
atom meghajtású szállító hajók, tankhajók,
tengeralattjárók. Továbbfejlesztésük azonban részint anyagi, részint tömeglélektani
akadályokba ütközik. Marad lehetőségként
a hidrogén-motor.
A repülőgépek kerozinját viszont szinte
lehetetlen helyettesíteni. Számolnunk kell
az árak fokozatos emelkedésével, de a légi
közlekedés a század végére teljesen meg is
szűnhet.
A jövő kilátásaival foglalkozó szakemberek nem derűlátóak. Ha nem sikerül - az
idővel versenyt futva! - egyrészt új energiaforrásokat találnunk, másrészt rászoktatnunk
magunkat a fokozott takarékosságra, 2080ra (ha nem előbb) az emberiségnek hatalmas
krízissel kell számolnia. 
(*) Költő, újságíró, festő, fényképész. A budapesti
Tudományegyetemen szerzett geológus diplomát.
1957–59-ben olajkutató geológus volt Gabonban.
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Egy s más a médiatörvény kapcsán:

A Magyar Nemzet interjúvolja Politidou Máriát,
a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének szóvivőjét

„Gyurcsány despotikus törekvéseiről
szinte nem is esett szó”

Politidou Mária: «A szocialisták
és a liberálisok csúfos vereséget szenvedtek a tavaly áprilisi választásokon,
és a saját kudarcukat magyarországi
demokráciadeﬁcittel próbálták indokolni. Ezt a nézetet - a hagyományosan
erős nemzetközi lobbijukon keresztül szétterítették az Európai Unióban is. A
svéd sajtó folyamatosan torz képet vetít
hazánkról, ennek betetőzése volt a médiatörvény ügyének - nem csak Svédországra jellemző - teljesen valótlan
tálalása. Olyan túlreagálások, a tények
olyan mértékű elhallgatása jellemezte
a svéd nyomtatott médiát, amely ellen
a svédországi magyaroknak nem volt
lehetősége védekezni.
«Az önmaguk demokratikusságára
oly büszke orgánumok semmilyen
lehetőséget nem adtak arra, hogy az
érintettek, vagyis a kinti magyarok reagáljanak a képtelenebbnél képtelenebb
vádakra. A szerkesztőségek arrogánsan
elutasították a tényekkel alátámasztott
reagálásokat.
«A Magyarországot lejárató írások
jelentős része egy bizonyos Erwin Rosenbergtől származik. Ő diktatúrát és
nacionalizmust vizionált, forrás említését mellőzve pl. azt írta, hogy a magyar
választók 70%-a szélsőjobboldali, a
Fidesz-szavazók 15%-a pedig voltaképpen Jobbik-szimpatizáns.
«A Magyarország elleni hangulatkeltés másik raﬁnált formája az volt,
hogy a jövőre vonatkozó, vagyis értelemszerűen még nem cáfolható spekulációkat tényként közölt a média
tekintélyes része.

«Korábban, a Gyurcsány Ferenc által
vezetett kormány idején a volt kormányfő despotikus törekvéseiről szinte
egyáltalán nem esett szó a skandináv
ország közvéleménye előtt.
«A Magyarország elleni kampány más
országokban is felkeltette az érdeklődést saját médiatörvényeik iránt, így
történt ez Svédországban is. A sajtószabadságról folyó vita önmagában nem
probléma, sőt nagyon hasznos dolog, és
szükség van rá akkor is, amikor mindenki meg van győződve arról, hogy saját
országában maradéktalanul érvényesülnek a demokratikus eszmények. A gond
az, hogy a magyar médiaszabályozást
már azelőtt támadták, hogy annak angol
fordítása rendelkezésre állt volna.
«A svéd médiafelügyeleti rendszer
igencsak hasonlít a magyarhoz, pl. az
ottani médiatanácsot is a parlament
választja. Amióta az Európai Bizottság
csak igen enyhe kritikát fogalmazott
meg a magyar szabályozással szemben,
kevesebb a tényeket tökéletesen ﬁgyelmen kívül hagyó támadás.
«A stockholmi parlamentben egy
olyan politikai erő, mint a Fidesz, jobbközép pártnak számít. Az MSZP-hez
viszont semmi sem hasonlít, az ottani
szociáldemokraták számára ugyanis
elképzelhetetlen volna, hogy belpolitikai okokból saját hazájukról, annak
kormányáról és polgárairól félretájékoztassák a világot.»
Forrás: MTI - HUNSOR medence-figyelő
http://www.hunsor.se/avitus/tisztultakep20110307.htm
http://kitekinto.hunsor.se/#post1433
(Köszönet Kunckelné Fényes Ildikó)

Elvtársi hálózatok a nemzetközi szervezett bűnözésben
A néppárti frakció három középeurópai EP-képviselője, Tőkés László,
Sandra Kalniete és Milan Zver „Mit
tudnak az európai ﬁatalok a totalitarizmusról?” címmel közmeghallgatást
rendezett március végén az Európai
Parlamentben. Meghívott előadóként
Hankiss Ágnes, ﬁdeszes EP-képviselő
a kommunista rendszerből megörökölt
pártállami hálózatok és a nemzetközi
szervezett bűnözés összefonódását
vizsgálta.
A néppárti politikus előadásában
bemutatta, hogy a rendszerváltás után
hogyan fonódtak össze - korábbi kapcsolataikat és információikat hasznosítva - a magyar és az egykori szovjet kommunista titkosszolgálatok és
pártelitek emberei, valamint, hogy
ezek a „spontán” privatizációk során
kiépülő „elvtársi” hálózatok hogyan
találtak gyümölcsöző terepre a magyarországi orosz és oroszajkú szervezett
bűnözésben.
Ezek a kommunista titkosszolgálatokban gyökerező üzleti és bűnözői
körök első időkben az illegális fegyverkereskedelemben találták meg érdekeltségeiket, később az energiaszektor lett a
…Olvasólevél (folyt. a 2.o.-ról)

Kedves Zsuzsó!
Nagyon örülök, hogy hosszabb idő után
éppen most vagyok itthon Pannonhoban,
így kihasználtam a lehetőséget, hogy beszélgessek az emberekkel a visszahonosításról. Nagy öröm volt látni a környékbeli
magyar családokat: jó időben, hófúvásban
ahogy járják a különböző hivatalokat,
szedegetvén a szükséges papírokat. A
horvát hatóság nem akadályozza a visszahonosítást, de amit bonyolítani tud rajta,
azt nagy igyekezettel meg is teszi. Már
hozzáedződtünk, hogy mi nem vagyunk az
adminisztráció dédelgetettjei, így zokszó
nélkül tesszük, amit kell. A drávaszögi ma-

fő vadászterület. A következő szakaszban kiépülnek a pénzmosás különböző
technikái; ekkor már fő erőfeszítéseik
arra irányulnak, hogy beépüljenek a
gazdasági és politikai elitbe, és a csatlakozni készülő országokat mintegy
ugródeszkaként használva pozíciókra
tegyenek szert az Európai Unióban és
a NATO-ban, gyakran egyesületek és
non-proﬁt szervezetek álcájában.
Hankiss Ágnes példaként utalt olyan
szocialista politikusra, akit a korabeli
dokumentumok tanúsága szerint az
akkori III/III-as csoportfőnökség bízott
meg ilyen célú cég létrehozásával és
aki ma egyike azoknak, aki a legharsányabban támadják a magyar kormányt
és a magyar soros elnökséget. Előadása
végén a fideszes európai parlamenti
képviselő felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy
az EU-nak nem ártana szembenézni
ezekkel a rejtett hálózatokkal és a bennük rejlő veszélyekkel. Kiemelte, hogy
az Oroszországgal történő dialógus és
partneri viszony kialakításának is ez
volna a kívánatos feltétele.
Forrás: Gondola 2011.3.30.
Köszönet Jeszenszky Géza

gyaroknak a határon túli Beremend falu
segít az eljárás megkönnyítésében. Minden
falut végigjártak, az emberek kérdezhettek,
és most tömegesen kérik az állampolgárságot. A mi esetünkben valóban csak elvből
teszik, mivel anyagi javakat nem várnak
ettől, errefelé még mindig jómódúak
általában a magyarok, mert a földjeiket
megtartották és abból meg tudnak élni.
Egyik kedves barátnőmet, Pásztor Juliskát
több vers megírására késztette a magyar
állampolgárság kérdése. Ami engem illet,
Évával együtt az argentínai Követségen
szeretnénk kérni a honosítást.
Szeretettel ölellek, a közeli viszontlátásig
Kiss Piroska, Drávaszög
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BRAZÍLIAI HÍRADÓ

2011. Május
Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

Március 15-i ünnepély São Paulóban

Nem könnyű felidézni az 1848-as márciusi hangulatot! Mégis minden évben próbálkozunk...
Idézet Petőfi Sándor naplójából: (1848.
március 15):

Korán reggel az ifjak kávéházába siettem ...
az egyetemen Jókai felolvasta a 12 pontot, s
énvelem elszavaltatták a Nemzeti dalt ... határtalan lelkesedéssel fogadták ... a megismétlődő
„esküszünk”-öt mindannyiszor visszaharsogta
az egész sereg, amely a téren állt ... Landerer
nyomdája volt legközelebb, oda mentünk. Jókait,
Vasvárit, Vidácsot és engem kineveztek küldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük
azt a nép nevében, s a 12 pontot és a Nemzeti dalt
rögtön nyomni kezdték. Dél felé elkészültek ...
ezrenként osztottuk szét a nép között, amely azokat
részeg örömmel kapkodta...

*
Jelenet: A Pilvax kávéházban, egy asztal körül ül a lelkes ifjúság, (cserkészeink és tánccsoport tagjaink) Jókai,
Vasvári, Petőﬁ is közöttük. Egyre idegesebben tárgyalják
a haza helyzetét. Elkeseredetten csapkodják az asztalt.
Majd fogalmazni kezdik a 12 pontot. Sorra felugrálnak
és elmondják, hogy mit kell kérni.
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését!
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten!
3. Évenkénti országgyűlést Pesten!
4. Törvény előtti egyenlőséget, polgári és
vallási tekintetben!
5. Nemzeti őrsereg!
6. Közös teherviselés!
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése!
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján!
9. Nemzeti Bank!
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra,
magyar katonáinkat ne vigyék külföldre,
a külföldieket vigyék el tőlünk!
11. A politikai státusfoglyok szabadon bocsáttassanak!
12. Unió!
A három legfontosabb követelménye a márciusi ifjúságnak, kivetítve, megjelenik a falon.

Egyenlőség! Szabadság! Testvériség!

Ahogy elkészül a 12 pont, már szaladnak is vele a
nyomdába. Visszajövet a nép (mi, a közönség) is kap
egy-egy példányt a kinyomtatott 12 pontból.
Felhangzik a Kossuth nóta.
Pedro Marques da Silva elszavalja a Nemzeti dal
első versszakát. A versszakok folytatódnak, minden ﬁú
elmond egyet. A refrént mindenki együtt mondja.
Kivonulás közben azt éneklik, hogy „Süvegemen
nemzetiszín rózsa”.
Eddig a ﬁatalok megemlékezése.
*

Kovács Attila

b.-j.: Piller Gedeon, Tirczkáné Palluch Erzsébet Lizi, Szíjjártóné
Árpási Edit, Dr. Szíjjártó Csaba nagykövet, Pillerné Tirczka Éva

Kolóniánk intézményei még az ünnepély előtt bemutatkoztak Dr. Szíjjártó Csaba, új magyar nagykövetnek és feleségének. São Paulo-i Intézményeinkből
jelen volt a vezető. Pár szóban elmondták, hogy mi a
munkakörük.
A Segélyegylet fenntart egy bentlakó, Balázs Péter
nevű Idősek Otthonát. Továbbá fenntart egy magyar
nyelvkurzust, a cserkészcsapatok Fenntartó Bizottsága,
hatalmas könyvtárukat hetente rendezi és leltározza egy
önkéntes könyvtáros csoport. (Már két köbméteres láda
könyvet sikerült Magyarországra küldeni!)
A 13. Szondi György cserkészcsapat rendszeres összejöveteleket tart, vagy a városban, vagy az Embu-i saját
cserkészparkunkban. Megjegyeztük, hogy a 13. Szondi
György cserkészcsapatot még 1949-ben alapítottuk Rio
de Janeiróban, és ez az első tengerentúli magyar cserkészcsapat. Ma már nem létezik cserkészcsapat Rióban,
és a történelmi név átszállt a São Paulo-i csapatra. A
csapatnév idén lesz 62 éves.
Van egy Havi Értesítőnk, amelyik jelzi, hogy milyen
események lesznek a jelen hónapban és beszámol a
múlt hónap eseményeiről. Szerkesztője Bircsákné Ráth
Magdolna.
A Híradó kéthavonta megjelenő kétnyelvű elektronikus újságunk, hosszabb beszámoló cikkekkel, lezajlott eseményeinkről, de közöl magyarországi híreket,
eseményeket is, és a szerkesztő mindig nagyon kiemeli
a ﬁatalok - a cserkészek, tánccsoportok - munkáját,
eseményeit. Szerkesztője Budavári Hilda.
A Könyves Kálmán Szabadegyetem havonta tart
előadást.
A Nőszövetség havonta összejön és a közös ebéd után
múzeumokat, kiállításokat látogat.
A 3 tánccsoport és a Ropogós rendszeresen gyakorol.
Az irodalmi kör és a teniszezők csoportja és a sakk-kör alkalomadtán találkozik.


SPORTROVATA:

Keserű ébredés után az álom folytatódik...

A magyar futballszeretők javíthatatlanok. Néhány siker,
vagy sikerközeli eredmény máris elég
ahhoz, hogy álmodozni kezdjenek.
Most, miközben fontos Európabajnoki selejtezőre vártuk Hollandia
válogatottját, ismét beleestünk ugyanebbe a hibába. Igaz, hogy alig egy
évvel ezelőtt kaptunk egy bántóan
sima hatost a hollandoktól, és igaz,
hogy a hollandok döntőt játszottak
a tavaly nyári világbajnokságon,
mégis azt reméltük - vagy legalábbis arról álmodoztunk -, hogy lehet
esélyünk ellenük. A meccs napján a
legtöbb pénztár már ki sem nyitott,
olyan kevés eladó jegy maradt. Pedig nem történt semmi földönkívüli
dolog, csupán játszottunk egy-két jól
sikerült válogatott meccset, és megnyertünk három selejtezőt. Játékosaink is adták a lovat alánk, reménykedők alá, hiszen fogadkozások
egész sora töltötte meg az újságok

meccsbeharangozóit.
Nagy kár, hogy a várva-várt mérkőzés képe teljesen mást mutatott.
Tulajdonképp csak a 8. perc végéig
volt reális bárminemű remény még
a döntetlenre is. Ekkor az Oranje
csapatkapitánya, Van der Vaart
kilépett Snejider átadásával, és a
hálóba lőtt. Innentől kezdve teljes
mértékben az történt a pályán, amit a
hollandok akartak. Minden megmozdulásukból áradt a magabiztosság,
a vb-ezüstérem tudata, és az, hogy
érzik: itt csak ők győzhetnek, mert
ők a jobbak! Hollandia végül 4-0-ra
győzött, de ha nincsenek az első gólnál hibázó Király bravúrjai, akkor
még súlyosabb verést mérnek ránk.
Játszadoztak velünk kényük-kedvük
szerint, sokszor bizony percekig
„nyomoztuk a labdát”.
Hosszú ideje már annak, hogy a
válogatott hazai mérkőzésein - különösen a fontos tétmeccseken - az
ütközetet megelőző himnusz a leg-

felemelőbb élmény.
Nagyszerű érzés látni
a sok-sok ezer, magasba tartott nemzeti
színű lobogót, és hallani, amint több tízezer torok egyszerre
énekli nemzeti imádságunkat. Aztán
elkezdődik az adott meccs, és rendre
csalódnunk kell! Kár, hogy mindig
korán kezdünk el álmodozni. Kár,
mert olyan keserű utána az ébredés...
Az elkeseredés azonban most sem
tartott sokáig. Négy nappal később
az amszterdami visszavágón már
egészen más játékot mutatott válogatottunk. Lőttünk három gyönyörű
gólt is, és az újabb vereség ellenére
pariban voltunk a vb-ezüstérmessel.
Így aztán ismét elkezdtünk álmodozni. A magyar futballszeretők
ui. javíthatatlanok. Néhány siker,
vagy sikerközeli eredmény máris
elég ahhoz, hogy álmodozni kezdjenek...

Pántlika tánccsoport. b.-j. elöl: Marques da Silva Pedro és
Piller Krisztina, Piller Mátyás és Kiss Etti; hátul: Tirczka Loli és
Vargha Karolina

Szerző súgja Dr. Szíjjártónénak, hogy a tánccsoport
a „Kalotaszegit” járja, mire a válasz:
„Megismertem, mert én is voltam népitáncos!”

A Pántlika és Sarkantyú együtt járják a táncot

A São Paulo-i március 15-i ünnepély 2011-ben
Linka Ödön OSB atya, házigazda köszöntésével
kezdődött. Rögtön ezután következett a Pántlika, a
Zrínyi és a Sarkantyú tánccsoport tánca.
Ezt új magyar követünk, Dr. Szíjjártó Csaba bemutatkozó beszéde követte. Dr. Szíjjártó új reményt ébresztett
a közönségben. Kilátásba helyezte, hogy a megszüntetett
konzulátust Magyarország újra visszaállítja São Paulóban. Ugyancsak jelezte, hogy jön a Kaláka vendégszerepelni Latin-Amerikába!
Szenttamásy Egon
Jánost a magyar kormány, a Magyar Köztársaság Aranykereszt
Érdemrendjével tüntette ki. A laudáción
elmondhattam, hogy
Jancsinak valóban, a
választott szakmája, az
agrármérnökség mellett a magyar kolónia
a szívügye. A Szent
Imre cserkészcsapat
tagja volt, letette a
Külföldi Magyar Cserkészszövetség érettségijét, és a Szövetség Szenttamásy Egon János átveszi a
kitüntetését, a Magyar Köztársaság
cserkésztisztté avatta.
Aranykereszt Érdemrendjét
A kolóniában a Magyar Háznak al-, később elnöke lett, a Könyves Kálmán
Szabadegyetem dékánja, a SP-i Teniszegylet egyik alapító tagja, majd a Magyar Ház jogutódjának, a Magyar
Intézmények Szövetségének alapító elnöke.
Ünnepélyünkön egy új csillag tűnt fel: Freua Manuela
szopránénekesnő. Kodály és Bartók feldolgozásában magyar népdalokat adott elő, magyarul! Zongorán kísérte:
Dana Radu.
Szokás szerint a brazil himnuszt az ünnepély kezdetén
és magyar himnuszt az ünnepély végén énekeltük el. 
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Így élünk, éldegélünk . . .
Végre eljött a várvavárt tavasz. Díszbe öltöztek a gyümölcsfák, s
úgy ringatóznak a böjti
szélben, mintha fehérruhás menyasszonyok lennének. Eső is csak módjával esik.
S így már jó esély van arra, hogy vége
szakad a rossz sorozatnak.
…Már ami az időjárás frontját illeti.
Mert más politikai frontokon semmi se
változott. Egyre inkább úgy tűnik, mintha
az ellenzékünk egy része (MSZP-LMP)
valamiféle ádáz külső ellenség volna,
akiknek az a jó, ha a dolgok a lehető legrosszabbul alakulnak. A minél-rosszabbannál-jobb stratégia lépten-nyomon tetten
érhető cselekedeteikben, megnyilatkozásaikban. Most ui., hogy a kormány húszévnyi „rendszerváltás” után hozzáfogott
az új alkotmány megszövegezéséhez, ez
a két párt kivonul a parlamentből! Nem
óhajtanak rész venni az új alkotmány kidolgozásában. Tüntetnek, panaszkodnak,
átkozódnak. Nem tudom, más országokban akad-e még ilyen gyülevész társaság?
Nekünk mindenesetre kijutott…
A kedves olvasóban nyilvánvalóan
felmerül a kérdés: miért teszik mindezt?
Nos, ezzel kapcsolatban azt adják elő,
hogy a kormány nem veszi ﬁgyelembe az
ő javaslataikat! A kijelentés már első hallásra gyanús, hiszen éppen azon kellene
dolgozni a parlamenti munkában a viták
során, ahol érveket lehet ütköztetni, hogy
az elképzeléseiknek érvényt szerezzenek.
Ha nem hajlandóak erre, akkor hogyan
vegyék ﬁgyelembe a javaslataikat?
Itt jön az elő, hogy ők az efféle rendhez nincsenek hozzászokva. Újkeletű
szóval élve: Nem olyan közegben szocializálódtak, ahol alkalmazkodni is
kell, és ugye sokkal egyszerűbb kívülről
bekiabálni, szitkozódni, zavart kelteni.
Ez még hagyján, de régi jó szocialista
gyakorlatnak megfelelően külföldre járnak panaszkodni. Ahogy tették azt annak
idején, amikor Moszkvába siettek egymást
feljelenteni… Most Brüsszelben kilincselnek. Ott próbálnak szövetségeket találni.
Találtak is egy alkalmas embert, akire rá
lehet bízni az efféle kontármunkát.
Idősebb olvasók bizonyára emlékeznek még a 68-as párizsi diáklázadásokra.
Itt tűnt fel Daniel Cohn-Bendit, az anarchista, aki arról híresült el többek között,
hogy a szabadság demonstrálásaképpen
az egyetemi katedrára rondított. Később
pedofília gyanújából kifolyólag kergették.
Nos, ő lett az MSZP-LMP brüsszeli
„magyar hangja”. Ő küzd most a magyar
„demokráciáért”, mivel jelenleg zöldpárti
képviselőként ott ülhet az EU parlamentjében. És hát ezek után már lehet rá hivatkozni, lehet a megnyilatkozásait idézni.
Azzal a kis felvezetővel, hogy: „lám, már
az EU parlamentjében is tiltakoznak!”
Hogy ki ﬁa-borja ez a Cohn-Bendit, azt
persze elfelejtik közreadni. Mindebből az
átlag polgár azt fogja fel, hogy már Brüszszelben se tetszik az, amit itthon terveznek. S ez nyilvánvalóan nem jó. Lehet,
hogy ettől drágul a kenyér?…
A tájékozott ember pedig elcsodálkozik: mi mindent kotort össze ez az európai
szél… Ki gondolta volna, hogy egyszer
még ez a Cohn-Bendit - aki hol francia,
hol német - bele fog avatkozni a magyar
alkotmányozásba? Hja kérem, ezt hozta
az Unió! Jönnek az efféle csodabogarak,
feltűnési viszketegségben szenvedők,
mindenre kapható futó bolondok.
*
De vajon mi is lesz az új alkotmányban, ami ekkora indulatot, aggodalmat vált
ki, hogy világgá kell szaladni a rémülettől
s ilyen világmegváltó prófétákat kell keresni? Korai erről még bármit is biztosan

kimondani, mert most folyik a munka
dandárja.
Vélemények, lakossági javaslatok
ezrei sorjáznak, mivel a kormány nemzeti
konzultációt kezdeményezett s kérdőívet
küldött ki a lakosságnak az új alkotmányra való vélemények összegyűjtése végett.
Most folyik a kérdőívek feldolgozása.
Annyi azonban már kirajzolódik, hogy
az új alkotmány a himnusz soraival
kezdődik. Leszögezi, hogy Magyarország
Szent István óta Mária országa. No már
most, ennél több egy jó szocialistának,
liberálisnak már nem is igen kell a gerjedéshez. Jól példázza ezt az a hecckampányukban elhangzó kérdés, ami úgy
szól: Melyik isten áldja meg a magyart?
És így tovább, és így tovább. Se vége, se
hossza az ármánykodásnak, rossz hangulat
keltésének, gáncsoskodásnak.
*
Ámde mélyebben kell keresni a valós
okokat. Nehogy már bedőljünk az efféle
mondvacsinált kifogásoknak. Istennel,
vagy Isten nélkül, vígan eléldegélnek ők,
ha jön a haszon. A félelem igazi oka az,
hogy a kormány véget kíván vetni a kiváltságoknak, a vircsaftnak. Az új koncepció
szerint: megszűnne az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT), és visszaállna
a bíróságokat felügyelő kúriarendszer,
ami egykoron évszázadokon át működött
a magyar igazságszolgáltatásban. Jelenleg ui. az OIT, tértől és időtől független,
140-150 fős társaság; ők felügyelik a
magyar igazságszolgáltatást, és senkinek
se tartoznak elszámolással. Még a parlamentnek sem!
Ezt sikerült összetákolni rendszerváltás ürügyén, miután az Igazságügy
Minisztérium kezéből, jól felfogott érdekből, kiszervezték a felügyeleti jogosítványt. S azóta ez a szervezet mint valami
kellemtelen házibarát él és működik a
társadalomban.
Talán tekintsünk el most attól, hogy
milyen szempontok és érdekek alapján
funkcionál ez a rendszer… Mindezek után
szabad-e csodálkozni azon, hogy részrehajló, kritikán aluli ítéletek születnek?
Ez az állapot nyilván valóban tarthatatlan.
Egyszer végre el kell jutni a változásnak
a bíróságokig is - és ez bizony érdekeket
sért. Nos, itt van az eb elhantolva. Mi lesz
akkor, ha valóban a törvény betűje lesz
az egyetlen mérlegelési szempont? Az
alkotmánytervezet szerint a magyar állampolgárnak joga lesz megvédeni javait! Ez
se tetszik liberális barátainknak. Szerintük az a jó, ha minden marad a régiben.
Márpedig a jelenlegi törvény a bűnözők
jogait helyezi előtérbe. Így alakult ki az,
hogy némely börtön olyan már, mint egy
wellness szálloda.
*
Haladjunk is talán tovább, ahogy a
karaván is halad a sivatagi kutyák csaholása közben. Nagyobb baj az, hogy
közérzetünk egy cseppet se javult, noha a
gazdasági elemzők már látnak biztató jeleket. De mint tudjuk, a gazdasági elemzők
mindig látnak biztató jeleket, ha erre van
igény. Idestova húsz év óta látják már a
fényt az alagút végén… Most pedig soha
nem látott szükség van egy kis bizakodásra. A gazdasági válság szorítása nem
lanyhul. Naponta emelkednek az üzemanyag árak, ami értelemszerűen mindenre
rárakódik, amit mozgatni, szállítani kell.
S van-e valami mostanában, ami nem jár
mozgással?
Ez a fejlemény is megér egy kis elmélkedést. Hogyan is, mint is kerültünk
megint a fizetési ágra? Vajon miért is
emelkednek az üzemanyag árak, s kiknek
jó ez?
Szerencsére nem kell sokat keresgélni.
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... (levélrészlet Magyarországról)
Szövetségeseink naponta szórják bombáikat Líbiára, ahol máig nem tudni pontosan miért, de háború van. Állítólag a líbiai népet kell felszabadítani a zsarnokság
alól. Mert az arab világban furcsa módon
forradalmak söpörtek végig… Amit - a
hírek szerint - az interneten szerveztek!
Új dolog ez. Ezidáig ilyen még nem fordult elő. S lám, működik! Meglehet, hogy
ezután nem az elégedetlenség, az elkeseredés, hanem az interneten kapott felhívás
viszi utcára a népet? Ami furcsa: nem
tudni ki indította el ezt a hólabdát, ami
lavinává dagadt! Tény, hogy pár ezernyi
ember forradalmat tudott gerjeszteni.
Mint tudjuk a folyamat Tunéziában,
majd Egyiptomban kezdődött, s ott pár
nap leforgása után elkergették a jó öreg
Mubarak elnököt. Helyébe egy katonai
vezetés lépett. S ahogy hírlik, semmi se
változott! Sőt a helyzet lényegesen roszszabb lett, de ennek már nincs hír értéke.
S ami lényeges: nem jönnek már újabb
utasítások az interneten…
Forradalom zajlik még: Jemenben,
Bahreinben, Szíriában. No és forradalom
zajlik Líbiában is, ahol furcsa módon már
be kellett avatkozni a felkelők megsegítésére! Vagyis igazi háború folyik Líbia
ellen anyahajókról és támaszpontokról
felszálló nagy erejű légitámogatással. S ez
már ugyebár nem forradalom… Állítólag
a lakosság emberi jogainak védelmében
folyik a nagy manőver. Mintha ismerős
lenne ez a történet abból az időkből,
amikor Irakban tömegpusztító fegyvereket kerestek…
Aztán lassan-lassan kiderült: Líbiában
lényegesen magasabb (volt) az életszínvonal, mint némely európai államban.
Líbia aranykészlete 180 tonnára rúg. Nem
szorul külföldi kölcsönökre. Nincs adósságuk. A piszkos munkát vendégmunkásokkal végeztetik. A líbiai polgárnak
alanyi jogon járt a szociális juttatás. Így
már ugye érthető, hogy fel kell őket szabadítani a zsarnokság alól? Vagy ha az nem
sikerül, legalább vissza kell őket bombázni néhány évtizedet. S amíg tart ez a
humánus segítségnyújtás, addig felszökik
az olaj ára, ami nem egy utolsó szempont
azoknak, akik az üzemanyagtöltő pisztolyokat felügyelik. S hát a bombázások árát
is meg kell ﬁzetni valami úton-módon,
merthogy új, korszerűbb bombák, rakéták
kellenek a lejárt szavatosságúak helyett.
Ehhez pedig pénz kell - méghozzá nagyon
sok pénz.
Ennek a pénznek a beszerzése úgy
a legegyszerűbb, ha egy kis transzformációval a benzinkutaknál tesszük le a
sarcot. Így a bevétel gyorsan eljut a nagy
testvérhez, aki mozgatója ennek az eszement háborúnak.
Időközben a kezdeti lelkesedés némileg
alábbhagyott. Németország, Olaszország,
Törökország nem kér ebből a háborúból. Egyre inkább kirajzolódik a régi
Antantszövetség. A franciák a legharciasabbak. Őket a britek követik. Ahogy
halljuk: műholdak segítségével, sebészi
pontossággal semmisítik meg a líbiai
erőket. Hogy a megsemmisített líbiai erők
olyan katonák, akiknek családjuk van,
akiket haza várnak, ez elhanyagolható.
Az ilyen gondolatoknak nincs hírértéke:
ilyesmiről a híradásokban nem szokás
beszélni - mint ahogy arról sem, hogy több
ezer civil vált áldozatává már a felszabadításnak. Ami természetesen ilyen humánus
beavatkozások esetén nem számit háborús
bűntettnek…
A gyanútlan, kevésbé tájékozott keleteurópai polgár pedig ebből mindössze azt
érzékeli, hogy minden drágul és megint
rosszabbul él. Ehhez pedig már csak egy
kis szocialista muzsika kell… No de

ki világosítsa fel a magyar polgárt? A „királyi” média nem mehet szembe a szövetségeseinkkel! A balliberális média pedig
ebből a szövetségesi haszonból csipeget.
Bizony, ha széjjelnéz az ember a magyar média világában, azt látja: egy, csak
egy legény van talpon a vidéken, mint
Toldi Miklós Arany János feledhetetlen
költeményében. Az Echo TV és a Magyar
Hírlap jelen idők Toldija magyar földön,
amit Széles Gábor tart életben, s amely
nélkül aligha lenne most kétharmados
kormányerő a parlamentben!
S bármi furcsán is hangzik, ennek a
szókimondó médiának naponta meg
kell küzdeni a megjelenésért, mert egy
UPC nevű műsorszolgáltató felemelte az
Echo TV műsorának sugárzási díját! Ez a
díjemelés csak és kizárólag az Echo TV
műsorszórására vonatkozik! A kispénzű
magyar pedig kénytelen megválni ettől
a hírforrástól, merthogy nem tudja megfizetni. Ki nem mondva: az Echo TV
nem kívánatos intézmény. Ezen belül
Szaniszló Ferenc és Vámos György
szerkesztők, akik műsoraikban mindig
a dolgok elevenjére tapintanak, a nagy
szálkák a háttérhatalom szemében. S ha
már Széles Gábor nem hajlandó őket
eltávolítani, akkor az egész intézményt
próbálják lehetetlenné tenni. A kormány
pedig tehetetlen az efféle elprivatizált
„műsorszóró” magántársaságokkal szemben. Reméljük csak egyelőre…
Hát így folydogálnak a dolgok az
Óhazában! Szinte egy új honfoglalást kellene végrehajtani, hogy némileg helyére
kerüljenek a kisiklatott dolgok, s jaj de
keservesen megy ez… A hűséges olvasó
most joggal kérdezhetné: hol vannak
ilyenkor a szólásszabadság, a demokrácia
bajnokai a Daniel Cohn-Bendit féle szabad gondolkodók, a ﬁlozófusaink, akik
kezüket-lábukat törik a szólásszabadságának védelmében? No, hol vannak?
*
A magyar élet vize ilyen gátak között
kénytelen kanyarogni. Hej de régen volt
már, amikor nemzeti függetlenségről álmodoztunk! Itt vannak az új gazdák - és a
temérdek gond. A lakosság döntő többsége el van szegényedve. Munkalehetőség
alig akad. Az építőipar szinte megszűnt.
Ezen a helyzeten próbál a kormány
változtatni a Szél Kálmán Terv néven
közismertté vált program keretében. A terv
lényegében - gazdasági elemzők szerint - a
gazdasági növekedés ütemének csökkenése miatt vált szükségessé. Célja: minél
több munkahelyteremtés. Ösztönzés kíván
lenni arra, hogy minél többen próbáljanak
munkát találni, vállalkozni. Jelenleg ui.
11% fölötti a munkanélküliség. Statisztika
szerint! Legalábbis ennyien szerepelnek a
regisztrációban. Hogy hányan estek már
ki ebből a rendszerből, arra vonatkozóan
még becslések sincsenek. Mindenesetre
beindult a közmunkaprogram, ami közel
100 ezer embernek juttat szerény, kiszámítható jövedelmet. E program keretében
a kriminális magyar vízügyi helyzet megoldása is szerepel, ami új alapokra helyezi
a vízgazdálkodást. Ezen a területen több
évre való munka akad! Két autógyár is
megkezdi a munkaerő toborzást, ami
valamelyest enyhíti a gondokat. Ennek
tudhatóan a Forint megerősödött és így a
devizahitelesek fellégezhetnek egy picit.
Az eseményekből és a külföldi befektetők reakcióiból ítélve sikerült elindulni az új pályán. Erről Orbán Viktor
miniszterelnök óvatosan nyilatkozott a
napokban. Az irány jó. Már csak haladni
kell - mondta… Avagy, ahogy a görög
hajósok mondták egykoron: Már csak jó
szél kell - és egy kis szerencse.
Barkuti Jenő
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A
SZERKESZTŐTŐL

Jól tudjuk, hogy a
nyomdaördögöcske
állandóan settenkedik
körülöttünk, és csak arra vár, hogy mikor
döfhet egyet rajtunk. Az áprilisi számban
sikerült neki ﬁgyelmünket meglazítani, így
megeshetett, hogy több, mind helyesírási,
mind elírási és tördelési hiba csúszhatott
be szövegeinkbe. Mielőtt föltöltjük a teljes számot a honlapra, az észrevett hibákat
kijavítjuk. Kérjük olvasóinkat,
lehetőleg jelezzenek vissza, ha
bármilyen hibát fölfedeznek, hogy
így együtt megronthassuk a kis
ördög kárörömét!

Vigasztalásunkra a cambridge-i egyetemtől kaptunk értesítést, Egy másik vélemény címmel, amelyet itt megosztunk
Olvasóinkkal:
„A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt
eigyk tnuamálny aítllsáa sznreit a szvkaaon bleül nincs jlneestőgée annak mkénit
rdeeözndenk el a btűek: eygeüdl az a
fntoos, hgoy az eslő és az uolstó betű a
hlyéen lygeen; ha a tböbrie a lgnoeyabb
özeássivsazsg a jleezmlő, a sövzeg aokkr
is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A
jnleeésg mgáayzrataa az, hgoy az erbemi
agy nem eyedgi btüeket, hneam tleejs
sazakvat ovals. Íme a bzonytéik.
Úhygoyg tnseseek mkneit bkébeén
hyagni a hleysesáríi fmonisáokgkal!”
A szerkesztő

Mit hallott az AMH ?

Elhalálozások

- Gavajda Péter, Európában elismert színész, március 8-án hosszú betegség után
elhunyt Berlinben (részletek l. SP 3.o.)

Betegeink

- Lévay Győzőt megint műtötték: újabb
sínt helyeztek el a bokájába erősítés végett. Vitézül viseli a fájdalmakat, immár
láztalanul!
- Süllős Lenke igen kellemetlen epizódon esett át: tavaly júliusban a szíve bal
kamrája ellenszegült a pitvar parancsainak. Gyors mentőautóval beszállították az
Hospital Italianoba, és ott beleoperáltak
egy szívütemszabályozót. További javulást kívánunk!
- A 102 éves Berkó Lászlóné Sípos
Anna elesett, már 1 hónapja lábszártöréssel állandó fekvésre van ítélve, és
gyermekei ápolására szorul szeretett
otthonában. Gyors fölépülést kívánunk,
hogy júniusban megünnepelhessük 103.
születésnapját!

Események

- Kalpakian Ervin egészségi okokból
lemondott az Argentin-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöki tisztségéről.
Helyette dr. Orbán László, eddigi üv.
alelnök vette át a kamara vezetését, míg
a leköszönő elnököt az intézmény örökös
díszelnökévé választották.
- Béres Gyurka kedves barátunk a Szent
István Otthonban ünnepelte 86. születésnapját! Pótolhatatlan önkéntes munkatárs,
már több mint 12 éve naponta bejár lakásáról kora reggeltől, jókedvűen mindenre
segítőkész, amire a karbantartás
vezetőjeként megkérik. Emellett
mindig van egy
biztató szava a
bentlakók részére; kinek magyarul, kinek németül vagy spanyoÜnneplik a 86 éves
Béres Gyurkát!
lul. Isten éltesse
sokáig!
- Valódi megahappening volt a Fóthy
aranylakodalom! 80 főre rúgott a családi
gyülekezet, Magyarországról Erzsébet
Lumpi, Németországból Zsóﬁ Tuku is eljöttek 3-3 gyerekkel. Szívből gratulálunk,
és velük örülünk! (részl.l.külön hasáb)

A Mindszentynum már a Református
Egyháztól kapott szép, faragott fapadokkal
fogadta a nagyszámú hívőt

EZ-AZ

- Dr. Kádár Lynn Katalin USA-ból meglátogatta a HKK levéltárt kutatási anyag
beszerzése végett a Dr. Eckhardt Tiborról
készülőben lévő, hosszúlélegzetű tanulmányához. A könyvtárt megajándékozta 2

előző tanulmányával Eckhardtról, valamint egy gyönyörű
fotóalbummal a híres Margaret BourkeWhite képeivel az 1938-as Budapestről,
amelynek a szerkesztője, és amiért megkapta
a Magyar Köztársaság Aranykereszt Érdemrendjét. Köszönjük adományát, és sok
további sikert kívánunk!
- Endre Laci barátunk ﬁai jogosan töltik
el szüleiket büszkeséggel: Miklós már 10
éve Észak-Amerikában él, most ösztöndíjjal jogot tanul Washingtonban, hogy
a második diplomáját megszerezze. Két
éven belül lesz ügyvéd. A 20 éves Santiago áprilisban utazott el Új-Zélandba
Working Holidays programmal egy évre,
mint tette korábban Wenckheim Marianne. Gratulálunk az Endre családnak!
- Lányi Mátyás február 14-én hősiesen és boldogan elérte az
Aconcagua
6962 méteres
- Amerika
legmagasabb!
- csúcsát.
Gratulálunk
neki!
Lányi Mátyás
az Aconcaguán

- Czanyó Péter nem hagy alább a rák elleni küzdelmében: márciusban megmászta
Mendozában a Franke csúcsot. Bravúros,
nagy teljesítmény! Az American Cancer
Society kinevezte Argentína részére a „rák
ellen küzdők világkövetének”. Szavaival
élve: ez ajándék, felelősség, büszkeség.
Vele örülünk, és gratulálunk!
- Kesserű Gábor lovaspóló-imádó ügyvéd nagy kitüntetésben részesült: az áprilisi
Lovasnemzet országos szaklapja a póló
csapatjáték
méltatásában
külön kiemeli
őt, címlapján
megjelenő
fényképpel.
1938 óta, három „üres”
emberöltö
után újból
létezik a régi
pólónemzetKesserű Gábor (jobbra) a
ben ez a neLovasnemzet címlapján
mes sportág,
amelyet a Federation of International Polo
is erősen támogat. Öröm számunkra, hogy
1993 óta van új magyarhoni póló és abban
igen aktív szerepe van egy argentínai magyarnak! A tavalyi EB-nek 3 mérkőzésén ő
volt a kapitány. (l. AMH 2010. nov.)
- Dóry Csaba és felesége Lomniczy
Paulette áprilisban töltötték be a kerek 50
évüket. Zaháné Alexandra és Lomniczyné Letti átutaztak Marokkóba az
ünneplésre.
Gratulálunk
a százéveseknek!
Ragyog az 50
éves Paulette!
Gratulálunk!
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Onczay koncertek Buenos Airesben
Az Ars Hungarica rendezésében és az
EU Tanácsa magyar elnökségének egyik
kulturális rendezvényeként léptek fel
április 7-én a Musicarte XXI hangversenyteremben a magyar külügyminisztérium
támogatásával Argentínába látogató gordonka-művészek: Onczay Csaba és ﬁa,
Onczay Zoltán. Dr. Varga Koritár Pál
nagykövet üdvözölte a termet az utolsó
ülésig betöltő közönséget, köztük az EU
delegáció vezetőjét, Alfonso Diez Torres
nagykövetet, a cseh, holland, lengyel,
osztrák, román, svájci, svéd és szlovén
nagyköveteket és a német és szlovák
ügyvivőket. A változatos művekkel öszszeállított program egy Haydn duettel
kezdődött, majd Leidemann Sylvia
közreműködésével csembalón egy dallamos Vivaldi szonáta következett. Sylvia
két csembalószólót adott elő, majd az est
talán legmagasztosabb művét adta elő
mesteri módon Onczay Csaba: Kodály
Zoltán cselló szólószonátájának a bravúros, magyar népi zenével teljes 3. tételét. A két gordonkaművész utána Lendvay
Kamilló (a Liszt Ferenc Zeneakadémia
zeneteória tanszékvezetője) Onczayéknak
dedikált nagyon vonzó és változatos „Hét

rövid darab” darabját játszotta. Végül is
Onczay Csaba átdolgozásában Paganini
egy Rossini műre írt változatait mutatták
be a gordonka hihetetlen virtuozitási lehetőségeivel. A meg nem szűnő tapsok
kiérdemelték Albéniz Asturias ráadását a
pezsgős koccintással beindított esten.
Másnap Onczayék a magyar nagykövetségen szerepeltek, egy kizárólag nagykövetségi meghívottak részére rendezett
hangversenyen. Jean-Baptiste Barrière
francia barokk zeneszerző két gordonkára írt szonátájával kezdték, majd a
már előző napról ismert Vivaldi szonáta
következett. Leidemann Sylvia egy, a
bolíviai Chiquitosban felfedezett barokk
jezsuita csembalóművét játszotta, címe:
„A koronázott magyar királynő részére”.
Következett Onczayék által a Prágában
született és Budapesten zeneakadémiai tanárként működő, XX.sz. fordulói Popper
David kellemesen hangzó szvitje, és befejezésül újra elhangzott a virtuóz Paganini
mű. A jelenlévők közt láthattuk a norvég,
török és ukrán, valamint Horacio Chalian
argentin nagykövetet. A közönség lelkes
ovációjára jött ráadásként Albéniz Sevilla
darabja, majd megismételték a Vivaldi
szonáta Allegro tételét Leidemann Sylviával. A nagykövetség egy
kitűnő koktéllal
vendégelte meg
a meghívottakat,
akik még késő
estig beszélgettek a kiváló
művészekkel.

b.-j.: Onczay Zoltán, Leidemann Sylvia, szerző, Onczay Csaba,
a nagykövet házaspár
Fotó Onczay K.

Aranylakodalom…

Kiemelkedő családi esemény volt Fóthy István és Balogh-Kovács Judith 50
éves házassági évfordulója, amelyet április 2-án a Mindszentynumban ünnepeltek.
A kápolna zsúfolásig megtelt. P. Ignacio García Mata megható beszédében
követendő példaként említette a házastársak ötven éves együttlétét, majd újból
megáldotta őket. Ez szép alkalom volt a
16. unoka, Isabella keresztelőjére is!
A Magyarországról érkezett Fóthy
Erzsébet hozzáértéssel vezette le a mise
rendjét és az énekeket. A nagyszámú jelenlevők a magyar himnusz eléneklése
után a földszinti ebédlőben gyülekeztek
egy kis koccintásra.
Az ebédre jelentkezők lassan felszállingóztak az újonnan átépített díszterembe. Benedekné Marika igazgatta el
a kb. 120 vendéget az asztalrend szerint. A
résztvevőkből
80 a szűk családhoz tartozott!
Kiemelendő
az unokák száma. A Fóthy
István házaspár

Székásy Miklós

részéről 17, Fóthy Gyuláék részéről 16,
a Balogh-Kovács családból 7 unoka
volt jelen, a hozzájuk tartozó szülők és
nagyszülők kíséretében. A gyerekhad
relatív nyugalmát Antonio nagypapa egy
kifogyhatatlan “bolita” cukorka-készlet
szétosztásával érte el.
A főétel elfogyasztása után egy Fóthy
Csilla által szerkesztett videó vetítése
következett szülei életéről, a bölcsőtől a
közelmúltig: cserkésztáborok, a gyerekek
és unokák növekedése - mígnem István
utolsó születésnapján a teljes család
egy néptömeg benyomását keltette. Az
utóétel a lányok és menyek által készített jobbnál jobb tortákból állt. István
megköszönte a vendégeknek eljövetelét
erre a nagy alkalomra, és a jelenlevők
a teljes kimerültség határán távoztak a
valóban ritka ünnepélyről.
Bobrik György

A „szűk család”
egy része…
Fotó Angyalka

- Kerekes Cili 3 hónapos buenosi látogatása letelt. Április 13-án szállt ismét
gépre Venezuela felé, hogy folytassa a
kitervezett útját. Várjuk vissza!
- Örömmel olvassuk, hogy a MTA
Gazdaság- és Jogtudományok osztálya
május 10-re tűzte ki Dr. Kopits György
külső tagjának székfoglaló előadását.
Gratulálunk Gyurinak!
- Zaháné Alexandra jóvoltából megszületett az idei ZIK telefonlánc, a
családok címtára és az órarend. Az Eseménynaptárunk végén közöljük a hó ZIK
szombatok dátumait
- A HKK könyvtár átállt a havi kétszeri

nyitva tartásra: a hó 2. és 4. pénteken.
Mivel a sok betűzdelt ünnepnap ezt a rendet megzavarja, kérünk előzetes jelentkezést Kádárné Anikónál 4798-2596
- Többen kérdezték, hogyan tudta Ferenczy Loló megoldani a márciusi számunkban megjelent keresztrejtvényt. Ezeket a
szavakat eszelte ki:
verSeng - ﬁzIkum - zonGora - eseMény
- indUlat - gyeNgéd - pélDány - zsúFolt
- nyaRgal - közEleg - etrUszk - gonDola.
Középen a 4. betűknél lehet olvasni a
rejtély megoldását: Sigmund Freud. Íme,
valóban nem más, mint agycsiszolás!
(BGT és HKZS)
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Mi történt?

Március 2. felében
és április elején nem
először töprengek azon,
hogy mennyi a hasonlatosság Argentínában és Magyarországon
élő honﬁtársaink eszmevilágában. Jóllehet
négyzetkilométerben a két ország nem
hasonlítható össze, de ha a földgömbre
nézünk, megállapíthatjuk, hogy peremországok vagyunk. Magyarország a nyugati fehérember-lakta világ közép-keleti
határán, Argentína pedig a dél-nyugati
világ alján. „Köldökszemlélők” lennénk?
Körülöttünk renghet a föld március 11
óta Japánban, pusztíthat február óta véres
polgárháború Líbiában, addig mi országaink balsorsán sírunk, de legfőképpen
vitatkozunk. A balsors okozója mindig a
másik! Mi ártatlan szemlélők vagy áldozatok vagyunk.
*
Argentína egy istenáldotta gazdag
sziget egy önző, álszocialista, demagóg
kormánnyal. A rohamos inﬂáció közepette a lakosság nagy része költekezik és
politizál. A szegény ember pedig tüntet
- és ebből elég szépen megél. Elnökasszonyunk férje halála óta elég sok hívet

Társadalmi hírek, események.

gyűjtött maga köré abban a reményben,
hogy októberben ballottage nélkül újra
megválasztják. A véleménykutatók jelentései felriasztották az elbizakodott ellenzéket. A riadalomhoz nagyban hozzájárult,
hogy a szakszervezetek vezére, Moyano
biztatására az ország 2 legnagyobb napilapjának kihordását egy 40 tagból álló
csapat meghiúsította, szabotálta. Április
első vasárnapján az ellenzék legjobbjai
hivatalos nyilatkozatban aláírták, hogy a
demokrácia és alkotmányosság védelmében egyetértenek. Nem valószínű, hogy
ezentúl együtt is harcolnak. Nem sorolom
fel a neveket, hiszen helybeli honﬁtársaim
naponta értesülnek a fejleményekről.
Külföldi olvasóink pedig nem ismerik
vezető politikusainkat. Már olyan hangokat ütöttek meg, hogy a 6 aláíró párt
közül októberig felnövekszik 1 vezér…
Vágyálom?
*
Magyarország, hála a világrengető
híreknek, lekerült a nemzetközi sajtó fő
oldaláról. Az argentin példából is láthatjuk, hogy a médiával nem jó ujjat húzni.
Orbán Viktor is csak az időzítésben
tévedett, de alapjában véve teljesen igaza

- Az áprilisi számunkban már bőven ecseteltük kolóniánk szép élménysorozatát március 11 és 17 között az
1848-as szabadságharcunk megünneplésével és Böjte
Csaba testvér látogatása és előadásaival. De közben
nem felejtkeztünk meg legkedvesebb barátaink vidám
összejöveteleiről sem. Március 16-án Móriczné Marikát
ünnepeltük meg
egy meghitt baráti ebéden a Hungáriában. Nem
születésnapot,
hanem azt, hogy
élünk és hónapok
óta először látjuk
egymást. Marika
hetekig Magyarországon, majd
a nyári hónapokMóriczné Marika jóvoltából beindul a baráti ban gyermekeitalálkozó szezonja. Itt id. Zaha Sándorral
nél, Pinamarban
tartózkodott. Omar, mint mindig, egy kitűnő fogadással
és ebéddel remekelt.
- Március 26-án igazi nagy családi eseményre jöttünk
össze a Hungáriában Gátiné Czanyó Kata 90 éves
születésnapjára. Gyermekei Chávez Carlosné Gáti
Andrea Buksi és Gáti Gábor és felesége Susana rendezték édesanyjuknak ezt a valóban fényes estélyt. A
Gáti család apraja-nagyja mind feljött Buenos Airesbe
Santa Teresitából. Tekintettel a
Hungária szombat esti látogatottságára, az egész ebédlőt Kata
tiszteletére gyönyörűen, fehér
abrosszal terített öt 10-személyes
kerek asztallal rendezték be.
Kata ragyogott a boldogságtól.
A hangulatot nagyban emelte a
sok vidám ﬁatal, a kitűnő operaénekes, aki Kata kedvenc Verdi
áriáival szórakoztatta a társaságot és nem utolsó sorban a remek
vacsora és minden asztalon
jégben hűtött pezsgő. A jó Isten
Gátiné Kata 90 éves!
áldását bőségesen árasztotta
Kata fejére!
- A március 24-i Plácido Domingo ország-világraszóló
hangversenyét nem sorolhatom a koloniális események
közé, de igen sokan láttuk, hallottuk és átéltük. Aki nem
volt jelen a „világ legszélesebb” Avenida 9 de Julión a
120.000 ujjongó között, TV-n megszakítás nélkül nézhette este 20 és 23 óra között ezt a felejthetetlen koncertet.
Plácido Domingót nem kell bemutatnom: a világ legelismertebb még élő tenorja. Ma már mint karmester is
élvonalban áll és rendkívüli tehetségét 3 nagy operaház
igazgatójaként is bizonyítja. Látogatása Argentínának
egy kitüntetést, nem érdemelt ajándékot jelentett. Bálványozott énekesünket megismertük mint egy magabiztos,
bátor, együttérző, jószívű embert. 20 év távollét után a
Colónban kellett volna fellépjen. A Colón operaházban
dolgozó szakszervezeteknek köszönhetően ezt azonban
meghiúsította a két zenekar és a kórus sztrájkja. Domingo békítő szellemben vállalta a közvetítő szerepét a
békétlenek és a városi hatóságok közt. Meggyőzte mind
a zenekart, mind a kórust, és szabadtéri színpadon velük
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(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

volt, amikor a sajtó ellenőrzését - nem
szabadsága korlátozását! - javasolta.
Napjainkban már van sokkal fontosabb
és sürgősebb tárgyalni, vitatni való. A
Magyar Alkotmány alapjáról, egész
állami berendezésünk megújításáról van
szó. Magyarországi levelező barátaink
és a LAMOSZSZ elnöknője, Kunckelné
Ildikó nemcsak elküldte az új Alkotmány
tervezetét, hanem közvetítette az erre kijelölt szakbizottság üzenetét, miszerint mi,
szórványmagyarok is hozzászólhatunk.
Lelkiismeretesen elolvastam 47 oldalból
először magyarul, azután angolra fordítva
több mint 30 oldalt. A legkitűnőbb magyar
történészek, jogászok az 1944 előtti jogállamra alapozott alkotmányból indultak
ki, amit a következő évek folyamán
többször nem a szabadság és egyenlőség törvényei szellemében módosítottak.
Napjainkban ezt a legújabb Alkotmányt
az összmagyarsággal egyetértve akarják a
szakértők átdolgozni. Egyelőre az egyetértés még nem jött létre. Az Argentínában
élő magyar intézményeink vezetősége, az
AMISZ, április 4-én megtartott gyűlésén
úgy döntött, hogy erre a fontos kérdésre
sajnos mi nem tudunk válaszolni. Egyéni

 Események 
együtt fellépett. Magával hozta az ö általa felfedezett,
argentin születésű szép ﬁatal szopránt, Virginia Tolát,
akivel együtt elbűvölte a közönséget, a közömbös vagy
háborgó zenészeket, meg a városi tisztviselőket. Mi, argentínai magyar zenekedvelők rajongói közé tartozunk,
és hálásak vagyunk neki.
- Az április 2-i koloniális esemény, a Fóthy aranylakodalom részletei olvashatók a szomszédos rovatban.
Azonban egy aranylakodalom nem lenne valódi, ha
nem adnának hozzá „lakomát”. Az előre bejelentett 120
személyre 12 tízszemélyes asztalt
szépen megterítettek és mindegyikre
kitűztek egy számot.
A rendezőknek csak
gratulálni tudunk,
mert a korosztályok
egy csoportban 1
asztalnál ülhettek. A
kicsi gyermekek és a
Az 50 éves házassági eskü fölújítása
serdülők 2 asztala
volt a legmulatságosabb. Az apróságok nem anyjuk
ölében vagy mellett ültek, hanem
csoportjukban
külön asztalnál.
Talán éppen ezért
nem visítoztak, és
talán még ettek is.
A pörkölthez
Még keresztelő is volt! Fóthy Isabella
szüleivel és keresztszüleivel
45 kg hús kellett,
a nokedlihez 12 kg
liszt és 70 tojás... A lakodalmas fehér tortát és apró
süteményeket a Fóthy ﬁatalasszonyok készítették. A
vetítésen láthattuk szeretett ismerőseinket, régi barátainkat: a nagyszülők, dédszülők, nagybácsik és sógorok
elevenedtek meg előttünk.
A 2 Fóthy ﬁú, Gyuszi és István 6. gyermekük születése
után a család barátja, apám Bonczos Miklós hexameteres ódát írt róluk, amiben megjósolta, hogy „a Fóthyak
benépesítik Argentínát.”
Ez beteljesedett, de kivételes és csodálatraméltó, hogy
ez a nagycsalád milyen nagy szeretettel tart össze és áll
minden időkben és megpróbáltatások között egymás
mellett.
A kiterjedt
baráti kör
nevében
is köszönöm nekik
ezt az
emlékezetes
ünnepélyt!
A lakodalmas torta

véleményem, hogy azok, akik 1944 után
születtek, akár külföldön, akár Magyarországon élnek, és nem szakértő történészek vagy jogtudósok, inkább ne szóljanak
bele. Ha mégis beleszólnak, annak biztosan politikai háttere van.
- Kunckelné Fényes Ildikót Budapesten kitüntették a Magyar Köztársaság
Érdemrend Középkeresztjével, mint a
LAMOSZSZ elnökasszonyának „a délamerikai magyar közéletben végzett szervező és identitás megőrző tevékenysége,
valamint a magyar-magyar kapcsolatok
ápolása és fejlesztése érdekében végzett
munkája elismeréseként”. Gratulálunk!

A kitüntetett, Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Répás Zsuzsanna h. államtitkár között

- Ismeretes a magyar közmondás, hogy „Aki szereti
a bort, rossz ember nem lehet, de aki nem szereti, az
gyanús”. A zenére fordítom a közmondást és hiszem,
hogy aki szereti a zenét, rossz ember nem lehet, de aki nem
szereti, az süket és sok mindent nem hall meg. Buenos
Airesben nagyon sok zenekedvelő magyar él, aki nem
veszi ki részét a magyar koloniális életben, de érdekli
Magyarország sorsa - rossz ember nem lehet. Nem járatja az Argentínai Magyar Hírlapot, Dél-Amerika egyetlen
magyarnyelvű hírlapját, azért még nem rossz ember.
Zenekedvelő
magyar
barátaimnak
szeretném a
Kossuth- és
Liszt Díjas
csellóművészt,
Onczay Csabát
és ﬁát, a 32 éves,
már híres Onczay Zoltán csellóművészt bemutatni (l.
szomszédos rovat). Apa és ﬁa ritkán szerepelnek együtt.
Külön, mint szólisták, nagy hangversenyeken és a
leghíresebb zenei fesztiválokon lépnek fel. Nálunk az
Ushuaiában rendezett a VII. Nemzetközi Zenei Fesztivált
meghívottjai voltak. A magyar Külügyminisztérium
és az argentínai magyar nagykövetség támogatásával,
Magyarország Európai Uniós elnökségének tiszteletére
érkeztek meghívásra. Onczay Csaba a nyitókoncerten
Dvorák Csellóversenyét játszotta a Moszkvai Szimfonikus
Zenekarral. Április 7-én a Musicarte XXI belgranói
termében, az Ars Hungarica rendezésében hallottam
először ezt a két csellóművészt. Kodály szonátája,
Onczay Csaba csellószólóján megrázóan szép volt. Annyi
erőt, hangot és érzelmet varázsolt elénk, mint egy egész
zenekar. Természetesen ez a művész érdeme, aki a csodás
hangszere húrjain keresztül egész lelkével éli át a zenét.
Másnap este a magyar nagykövetség meghívásának
köszönhetően közelről kísérhettem a művészek játékát.
Ővelük együttérezve, velük együtt éltem át a zene
üzenetét. Boldog voltam, hogy a koncert után el tudtam
beszélgetni Onczay Csabával. Egy természetes, kedélyes,
barátságos embert fedeztem fel benne, aki szívesen
szóbaállt velem. A hiúságnak és gőgnek nyoma sincs
ebben a zseniális emberben. Az volt az érzésem, hogy
régtől fogva ismerjük egymást. Természetesnek tűnt,
hogy névjegykártyát cseréltünk abban a reményben, hogy
az életben még találkozunk…

LAPZÁRTAKOR

- Az új alaptörvényre az állást foglalók 2/3-a szerint
szükség van, és a végszavazásra váró normaszöveg
egyes tartalmi elemeit is támogatják. 88% egyetért a
történeti alkotmány és Szent
Korona megemlítésével a
nemzeti hitvallásban. Nagy
támogatást élvez a kereszténység nemzetmegtartó szerepének az elismerése és a
különböző vallási hagyományok megbecsülése is (80%).

Forrás: MNO-KAközvélemény-kutatás Nézőpont Intézet Heti Válasz
számára (köszönet Tóth G.)

- Újra esküt kell tenniük a most
készülő új alkotmányra a parlamenti képviselőknek, miután
elfogadja azt az Országgyűlés.
Mindezt függetlenül attól, hogy
az Országgyűlés megalakulásakor már felesküdtek a jelenleg hatályos alaptörvényre.

(DUNA)
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP
AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI

Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta (✝)
Alapító Védnökök:
2011:
Alitisz Constantino - Eickertné Rubido-Zichy Antoinette (✝) - Gorondi
- Dobosi Szabó Anikó
István és Edith - Lomniczy József - Monostoryné Kövesligethy Ildikó Móricz Istvánné - Papp Jenő - Takács István (✝) - Zilahi Sebess Jenőné - Pejacsevich Alexis
- Luraschiné Földényi Judith
Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton
- Dr. Némethy Kesserű Judit
2005-től 2010-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend):
- "Instituto Internacional de
(1x) B.Á. (Kanada) - Csesztregi Ferenc - Dr. Andrés Faragó - Artes Culinarias Mausi Sebess"
Gosztonyi Attila - Grosschmid Mária (Mo) - Jakab János (USA) - - Magyar Református Egyház
K.I. - Dr. Kraft Péter - Kurhelec János - Magyar Református Egyház - - Mészáros Lászlóné Angéla
N.N. - Sisa István (USA) - Szekeres Zsolt - Zombory István
- Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa
(2x) Álvarezné Zöldi Viktória - N.N. - Dr. Besenyi Károly - Kalpakian - Dr. Besenyi Károly
Ervin - Mészáros Lászlóné Angéla
- Dr. Alitisz Constantino
(3x) Dobosi Szabó Anikó - Gorondi István és Edith
- Dőry Ilcsi
(4x) Dőry Ilcsi - “Instituto Internacional de Artes Culinarias Mausi
Sebess” - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - Pejacsevich Alexis - Móricz Istvánné
(5x) Rubido-Zichy Hohenlohe Senta (✝) - Erdődy József - Móricz - Kalpakian Ervin
- Álvarezné Zöldi Viktória
Istvánné

(6x) Dr. Alitisz Constantino - Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesse- Hálásan köszönjük adományukat,

rű Judit (USA) - Dr. Orbán László - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa támogatásukat, fölülf izetésüket!

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügy v éd

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

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Dra. Gabriela Szegödi
Abogada

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

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4823-9347

2011. Május

FIGYELEM - FIGYELEM - FIGYELEM!

Amennyiben nem óhajtja az AMH-ra szóló előfizetését
megújítani, a magas költségekre való tekintettel szépen
kérjük, hogy lemondását okvetlenül jelezze e hó folyamán.
Az AMH szerkesztősége
Köszönjük!
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

VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA.
Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674

ISKOLÁK - COLEGIOS

ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD.

Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052
SZENT 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

1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar www.lacruzdecristo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - IGLESIA REFORMADA HÚNGARA - Cptn. R.
Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4799-2527 - mariabenedek@arnet.com.ar

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

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

Kapható a Hungáriában
a HKK könyvtárban. Ára 30 dollár

HUNGÁRIA

KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Hivatalos órák: A hó 2. és 4.
péntekén 19 - 21 óra.
Hungária Egyesület 1. em.
Pje. Juncal 4250, Olivos
Tel. 4799-8437

haynal@ﬁbertel.com.ar

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

Az argentínai magyarok független folyóirata

Kiadó-szerkesztő: Haynalné Kesserű Zsuzsánna
Rovatvezető 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

- 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.

A JÚNIUSI számra
a lapzárta: május 10

Anyag és hírek beküldésére

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

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
DE SAN ESTEBAN. M. Moreno 1666, (1636)
Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@ﬁbertel.com.ar

SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO

VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN

DE LOS

CABALLEROS VITÉZ.

Capítulo Argentino. Tel/Fax (5411) 4715-2351 - nvattay@arnet.com.ar

VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS

BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA

DE

BARILOCHE

– Mitre 213, 2°, of.8, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-430282

luiseduardostany@hotmail.com

CHACOI MAGYAR EGYESÜLETEK:
- COLECTIVIDAD HÚNGARA DE CNEL . DU GRATY – M. Moreno N° 12, (3541)
Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649

- VILLA ÁNGELA-I MAGYAR EGYESÜLET - SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS
MUTUOS – Hungría 150, (3540) Villa Ángela, Chaco. Tel. 03735-420-939
CÓRDOBAI MAGYAR KÖR - CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

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

SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA
F E (CAPITAL) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 zoltanhorogh@hotmail.com

Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A. 4522-1855

