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Mi magyarok nem üres
kézzel térünk haza, Eu-
rópába. A világ és Eu-

rópa nagy teljesítményének, mû-
vészetének, tudományának, sõt
sportjának a történetét sem lehet-
ne megírni magyar nevek nélkül
- mondotta az Európai Unió csat-
lakozási szerzõdésének ünnepé-
lyes aláírásakor Athénban
Medgyessy Péter miniszterelnök.

A kormányfõ hangoztatta,
hogy ezzel a bõvítéssel, nyolc kö-
zép-európai ország és két földkö-
zi-tengeri szigetország felvételé-
vel “régi adósságát törleszti most
a sors, törleszti Európa és törleszt-
jük magunkkal szemben mi, ma-
gyarok”.

Az ókori görög demokrácia
egyik jelentõs mûemlékében,
Attalosz király oszlopos vásár-
csarnokának szabad térségén ír-
ták alá az EU 15 tagjának és a 10
csatlakozó országnak az állam- és
kormányfõi, továbbá külügymi-
niszterei a csatlakozási szerzõ-
dést, amelyet a
következõ hóna-
pokban a 25 or-
szág parlament-
jeinek is meg kell
erõsíteniük.

Medgyessy rá-
mutatott, hogy a
kettészakított Eu-
rópa békés újra-
egyesítése a berlini fal leomlásá-
val kezdõdött, a “fal leomlását
pedig az indította el, amikor az
osztrák-magyar határon elvágtuk
a vasfüggönyt, és a német turis-
ták végre újra találkozhattak mes-
terségesen elválasztott testvéreik-
kel”. Medgyessy a beszédben
meghajtotta fejét Szent István,
Rákóczi és az 1848-as forradalom
emléke és 1956 hõsei elõtt, tol-
mácsolta a nemzet háláját a bé-
kés rendszerváltást lehetõvé tevõ
1989-90-es Nemzeti Kerekasztal
tagjainak. Elismerését fejezte ki
a tagállamok kormányainak a
nemes elkötelezettségükért,
amely lehetõvé tette Európa újra-
egyesítését.

A kormányfõ hangoztatta,
hogy a magyarok ritkán voltak a
sors kegyeltjei, de most visszatér-

tek oda, ahová ezer év óta min-
dig is tartoztak és megragadhat-
ják az esélyt “a sokfelé szakított
nemzet határok fölötti újraegye-
sítésére”.

- Ma már látszik, hogy az Eu-
rópai Unió - benne jóval több mint
tízmillió magyarral - a világ egyik
legfontosabb térsége lesz. Ehhez
párbeszéd, konszenzus, egymás
tiszteletén nyugvó politika kell.
Ez Közép-Európa és a magyarok
nélkül nem megy. Tehetségünk,
merészségünk és a történelem vi-
haraiban szerzett edzettségünk új
lendületet ad az ambiciózus, eu-
rópai jövõnek - mondotta az alá-
írási ceremónián a magyar mi-
niszterelnök.

Medgyessy Péter a csatlakozá-
si szerzõdés aláírása alkalmából
üzenetet intézett a határon túli
magyarokhoz. Ebben hangoztat-
ta, hogy ma nemzedékek álma
vált valóra: “Magyarország az
Európai Unió tagja lesz, és meg-
nyílt a lehetõség, hogy a magyar
nemzet egésze visszatérjen oda,
ahová szellemében és lelkében
mindig is tartozott. Mi magyarok
a történelem során ritkán voltunk
a sors kegyeltjei, sokszor volt osz-
tályrészünk igazságtalanság. Az
egységes Európa bátor és bölcs
eszméje azonban gyógyírt jelent-
het legfájóbb sebeinkre.”

A miniszterelnök aláhúzta,
hogy “érdekeink képviseletére
minden eddiginél hatékonyabb
eszközeink lesznek” az unióban.
Magyarország hallatni fogja
hangját minden fontos ügyben, s
ezek közül kiemelkedik az euró-
pai kisebbségek ügye, a határon

túli magyarok
ügye. Magyaror-
szág mindent el-
követ azért, hogy
szomszédjai is
mielõbb csatla-
kozhassanak az
EU-hoz, és meg-
különböztetett fi-
gyelmet fordít

azokra a magyarokra, akik egy-
elõre még nem tartozhatnak szü-
lõföldjük helyzetébõl adódóan az
európai közösséghez. Gondosko-
dik arról, hogy az anyaországgal
való kapcsolattartásuk zavartalan
legyen, hogy közösen részesül-
hessenek a tagság elõnyeibõl.

Medgyessy megköszönte a
határokon túl élõ honfitársaknak
az önzetlen támogatást, amelyben
Magyarországot részesítették és
amellyel mindig a béke, a demok-
rácia, a szabadság és az európai
értékek oldalára álltak a legnehe-
zebb idõkben is. “Magyarország
sikeréhez õk is hozzájárultak.
Osztozzunk együtt a sikerünk-
ben!” - fejezõdött be a miniszter-
elnök üzenete.

Athén, 2003. április 16.
(MTI)

Medgyessy Péter beszéde
az aláírási ceremónián - üzenet a

határon túli magyarokhoz

 “Magyarország az
Európai Unió tagja lesz, és
megnyílt a lehetõség, hogy

a magyar nemzet egésze
visszatérjen oda, ahová
szellemében és lelkében

mindig is tartozott".

Nehéz meghatódás nélkül
írni – különösen itt Buda-
pesttõl 12.000 kilométer-

re – Magyarország EU csatlako-
zásáról. Április 16.-a sorsdöntõ
történelmi nap, az elõzmények és
következmények metszõpontja.
Sorsdöntõ jellege éppen abban
rejlik, hogy mintegy fókoszként
magába gyûjti és visszasugároz-
za a megelõzõ évtizedek, évszá-
zadok valamint a következõ évek
problematikáját.

*
Magyarország történelme kez-

detétõl jó ötszáz esztendõn át a
nyugati keresz-
ténység keleti pe-
remén ugyan, de
abba betagozód-
va létezett, és ez
biztosította szá-
mára a nemzet-
ként való fenn-
maradást, fejlõ-
dést. Azután jött
még csaknem öt-
száz esztendõ, amikor ingázott,
taktikázott, de fõképp vegetált
Kelet és Nyugat között. Igaz, a 17.
század végén látszólag ismét egy
nyugati hatalom, a Habsburg Bi-
rodalom részévé lett az ország, ez
a helyzet azonban inkább fokozta,
mintsem megszüntette a peremvi-
déki létet. A félgyarmati státus nem
a keleti elmaradottságtól, hanem
inkább a nyugati haladástól, pol-
gárosodástól rekesztette el a ma-
gyarságot.

Az 1867-es kiegyezéssel meg-
szerzett viszonylagos szuvereni-
tás nagy gazdasági föllendülést
hozott ugyan, de nem eredménye-
zett olyan alapvetõ társadalmi át-
alakulást, amely kellõ erõt adott
volna a huszadik század elviselé-
séhez. Olyannyira nem, hogy a
magyar állami szuverenitás teljes
helyreállítása 1918 után már csak
az ország hajdani területének egy-
harmadára korlátozódott. S a
megmaradt, politikailag elvben
valóban önálló országnak sem
volt módja arra, hogy Európába
egyenrangú hatalomként vissza-
csatlakozzon. Ez a huszadik szá-
zad végletesen megosztott Euró-
pájában ugyanis nem volt lehet-
séges. Ekkor teljesedett be igazán
Ady víziója a Kompországról:
elõbb nyugati, majd keleti szövet-
ségben sikerült a vesztes oldalon
találni magát. A magyar nép két
vesztett világháborút élt át az
egyik oldalon, egy világrendszer
gazdasági és politikai összeomlá-
sát a másikon.

Szükségképpen ellenmondá-
sos, felemás modernizáció ment
így végbe Magyarországon. Soha-
sem valósulhatott meg a politikai
demokratizálódás, a szabadság-
jogok kiteljesedése, a gazdasági
és kulturális föllendülés harmó-
niája. Forradalmaink, szabadság-
harcaink képtelen történelmi
helyzetekben, valószerûtlen illú-

ziók jegyében törtek ki, és súlyos
vereségek, véráldozatok árán vív-
tak ki elemi gyakorlati eredmé-
nyeket. Szükségképpen kétlelkû,
tudathasadásos állapotban élhe-
tett így csakis a magyarság évszá-
zadok óta. Legyõzött, elkergetett
forradalmárok, és a forradalmak
céljait részben, felemásan betel-
jesít ellenforradalmárok között kel-
lene eligazodnia a nemzeti tudat-
nak. A nemzet emlékezett Kossuth-
ra és tisztelte Ferenc Józsefet. Nem
feledte Nagy Imrét, de elfogadta a
kádári konszolidációt.

A felemás, ellentmondásos tu-
datállapot felemás történelmi-
gazdasági állapotokból táplálko-

zott, abból, hogy
a polgárosodás-
nak a feudális vi-
szonyok közepet-
te, azok lényegi,
alapos fölszámo-
lása nélkül kellett
volna fejlõdniük
1945-ig, utána
pedig úgy, hogy a
nagybirtokrend-

szerrel együtt a polgári tulajdon-
viszonyokat is megszüntették, az
óhajtott szocializmus helyett
azonban lényegében újfajta ren-
diséget hozva létre. Mindkét hely-
zetben csak egyes elemei alakul-
hattak ki a modern ipari tömeg-
társadalomnak, de nem jöhetett
létre annak egybefügg, koherens
rendszere.

Nem feledkezhetünk meg ar-
ról, hogy a szervetlen, a múltat a
jövõvel rendre szembeállító, sok-
sok újrakezdéssel és megtorpa-
nással tarkított történelmünkkel
csatlakozunk a minden megráz-
kódtatás ellenére is folyamatosan
fejlõdõ Európához. A csatlakozás-
kor azonban nem ezeknek kell a
dönt szempontoknak lenniük.
Hanem annak, hogy végre vissza-
térjünk az európai népeknek abba
a közösségébe, amelybõl csaknem

fél évezrede kivetett, illetve
amelynek évszázadokon át a pe-
remén tartott a történelem.

*
Magyarország és a közép- ke-

let-európai térség évezredes tör-
ténetének talán legfontosabb for-
dulójához érkezett. De vajon mit
tartogat a jövõ? Milyen elõnyök-
kel és mekkora veszélyeket? És mi
is az az Európai Unió? Honnan in-
dult, hová és hogyan jutott el?

A 2. Világháború után az eu-
rópai összefogást és gazdasági in-
tegrációt szabta az amerikai kor-
mányzat a Marshall-terv feltéte-
léül. Nyíltan kimondta: az ame-
rikai politika célja az Európai
Egyesült Államok megteremtése
a kommunizmus veszélye ellen.
E törekvésbõl nõtt ki az Európai
Gazdasági Kooperáció Szerveze-
te, s a francia, német, olasz, bel-
ga és luxemburgi szén- vas- és
acélipar szupranacionális irányí-
tás alá helyezése 1951-ben.

Ugyanezen a hat ország írta
alá Rómában 1957-ben az Euró-
pai Közös Piac létrehozásáról szó-
ló megállapodást. Tíz év alatt le-
bontották az egymással szemben
alkalmazott vámokat és egyéb
korlátozásokat. Létrehozták a hat
ország szabadkereskedelmi rend-
szerét, s 1968-ban már egységes
vámrendszerrel is rendelkeztek.
Ezen az alapon bontakozott ki a
szabad munkaerõ- és tõkeáram-
lást is biztosító gazdasági unió.
Új típusú munkamegosztás ala-
kult ki. Többé már nem az ipari
és mezõgazdasági árúk, hanem az
ipari termékek különbözõ rész-
egységeinek cseréje állt a köz-
pontban: közös gyártási progra-
mok, melyek hihetetlenül megnö-
velték a termelékenységet és ver-
senyképességet.

Az unió bõvítésének útja ter-
mészetesen nem volt zökkenõ-
mentes. Már Írország 1973-as fel-

Magyarország 2004-májusától
az Európai Unió tagja

A határon túli magyar vélemények
az EU csatlakozásról

• Az erdélyi magyarságnak
egyértelmû érdeke, hogy Magyar-
ország igent mondjon az európai
uniós csatlakozásra – szögezte le
Markó Béla szövetségi elnök
Marosvásárhelyen.

Markó Béla kifejtette: az erdé-
lyi magyarságnak az az érdeke,
hogy Magyarország az Európai
Unió tagjává váljon. Éppen ezért
megdöbbentõ, hogy a Magyarok
Világszövetségének erdélyi veze-
tõi az uniós csatlakozás elutasí-
tására buzdítják a magyarorszá-
gi választókat, mégpedig anélkül,
hogy errõl az erdélyi magyar tár-
sadalom véleményét kikérték vol-
na. Az erdélyi magyarságnak nem
jelent dilemmát az anyaország
EU-tagsága, hiszen elemi érdeke,
hogy Magyarország politikai és
gazdasági befolyást gyakoroljon a
határon túli magyar közösségek
sorsának alakulására. Hozzátette:

a romániai magyarságnak az is
egyértelmû érdeke, hogy Romá-
nia uniós csatlakozása felgyorsul-
jon.

• Meggyõzõdésem, hogy a ma-
gyarországi választópolgárok
nagy többsége igennel fog voksol-
ni, mert nemcsak az egyéni, ha-
nem a köztársaság és az egyete-
mes magyarság érdeke is ezt kí-
vánja – mondta Bugár Béla. A
szlovákiai Magyar Koalíció Párt-
jának elnöke hozzátette: – Ideha-
za, de több esetben Magyarorszá-
gon is a még aggályoskodó vagy
az uniós tagság ellen kimondot-
tan berzenkedõ személyeknek
koruktól függõen azt válaszolom,
hogy ha öt-tíz év múlva tiszta lel-
kiismerettel akar gyermekeinek
vagy unokáinak a szemébe néz-
ni, akkor most csakis igennel vok-
solhat, mert így teremti meg szá-

(Folytatás a következö oldalon)

Magyarország és a
közép- kelet-európai

térség évezredes
történetének talán

 legfontosabb
fordulójához

érkezett.

(Folytatás a 4. oldalon)

FIZESSEN ELÕ LAPUNKRA!
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Lapunk támogatója az
Illyés Közalapítvány

A napsugárzás in-
tenzitása csaknem
húszezerszerese az em-
beriség teljes energia-
felhasználásának. Nem
ismerjük pontosan az
élet feltételeit, de a Föld
helyzete a Naprend-
szerben szerencsés: a
Vénuszon és a Marson
eddig nem bizonyított bármiféle
élet jelenléte, noha e közeli égi-
testekre jutó sugárzás hasonló,
mint a Földön.

 A Föld kérge 3,8 milliárd
éves, ekkor jelenhetett meg az
élet. Ezt megerõsíti, hogy 3,5
milliárd éves üledékes kõzetekben
baktériumok lenyomatát fedezték
fel. A korai baktériumok a fény-
energiát hasznosították fotoszin-
tézis útján. Késõbb a víz bontá-
sára képes élõlények is megjelen-
tek, melyeknek a munkája követ-
keztében oxigén szabadult fel, s
kb. kétmilliárd évvel ezelõtt ki-
alakult az oxigén légkör, s meg-
teremtõdött az állatvilág kialaku-
lásának feltétele. Az életfolyama-
tainkhoz szükséges energiát mi,
emberek is más élõlényekbõl szár-
mazó szerves anyagok (azaz táp-
lálék) elégetésével nyerjük: a nap-
energiát közvetve hasznosítjuk.

Csaknem minden
élõ lát

A zöld növények leveleiben
végbemenõ fotoszintézis eredmé-
nyeként, az elnyelt fény energiá-
jával gazdálkodva, a növény hid-
rogénre és oxigénre bontja a vi-
zet, s a légkörbõl felvett szén-di-
oxid-molekulával megfelelõ
arányban összerakva cukrot, azaz
szénhidrátot készít. Az átalakítá-
sok eredményeként az elnyelt
fény energiájának jelentõs része,
harminc százaléka hasznosul,
ami nagyon jó érték – a legmo-
dernebb napelemek se hatásosab-
bak.

 A fotoszintézist erre szakoso-
dott biológiai molekulák: fehér-
jék végzik. Az egész rendszer vé-
kony hártyákban – membránok-
ban – helyezkedik el, az összetett
feladatnak megfelelõ bonyolult el-
rendezõdésben. A fényt zöld szí-
nû klorofilmolekulák nyelik el,
ezek veszik fel elsõ lépésben az
energiát, amit azután a gépezet
különbözõ egységeiben kémiai
átalakításokra használnak fel.
Ennél egyszerûbb biológiai fény-
energia-átalakító rendszert is
megismertünk.

 Az élõlények sokféle fizikai
eredetû jelzõrendszert használ-
nak, olyanok is vannak amelyek-
nek nem fontos a fény. Környe-
zetünkrõl az ember úgy szerez in-

formációt, hogy érzékeli a szóró-
dott (vagy éppen kibocsátott) lát-
ható fényt. Csaknem minden élõ-
lény “lát”. A növények is. A látás
fontosságát mutatja, milyen na-
gyok a szemek az emberi fej szer-
kezetében, s ilyen terjedelmesek
a látóidegek is az agy méretéhez
viszonyítva. A szem kifinomult
eszköz, optikai elemeinek felada-
ta a külvilág leképezése a szem-
fenékre, a retinára. A retina, akár-
csak egy tévékamera detektora,
érzékeli a képet, s átalakítja az
idegrendszernek érthetõ elektro-
mos ingerekké, majd ezeket kez-
deti jelfeldolgozás után az agyba
küldi.

A retina aktív elemei a fényér-
zékelõ sejtek: pálcikák, csapok. A
pálcikasejtek fényérzékeny elemei
a sejt hosszú részében egymás fe-
lett elhelyezkedõ korongok. E
korongok membrán által elvá-
lasztott térrészeket képviselnek. A
membránban található a látásért
felelõs molekula, a rodopszin,
melynek neve nem véletlenül ha-
sonlít a bakteriorodopszinhoz,
melynek sejtmagjában a szemben
található rodopszinhoz hasonló
fehérje van. Még a színe is ugyan-
olyan – látóbíbornak is hívják.
Nos, a hivatkozott baktériumnak,
amely tengervizekben él, nagy
szerepe volt az evolúcióban. A
bakteriorodopszinra rendkívül
fontos szerep hárul: a fény ener-
giáját hasznosítja.

 A fény részecskéit jelentõ fo-
tonok elnyelésének hatására a re-
tinamolekula megváltoztatja
alakját. Ez a fehérjében feszült-
séget kelt, s az is alakváltozást
szenved. Ettõl kezdve azonban
eltér a bakteriorodopszin és a
szemrodopszin mûködése A
szemrodopszin esetében maga az
alakváltozás indít el biokémiai
reakciót, aminek látásinger az
eredménye. Az alak megváltozá-
sát egy másik fehérjemolekula
veszi észre, egyszerûen úgy, hogy
rendelkezik egy olyan tarto-
mánnyal, amely hozzáillik a fény-
gerjesztés utáni, megváltozott ala-
kú rodopszinmolekulához. E fe-
hérje aktiválása bonyolult reak-
ciósort indít el – s a jel végül a

sejtrõl ingerként elvezetõdik.
A szem bámulatosan érzékeny.
Nagyon gyenge fényt is látunk, s
szemünk erõs fényt is elvisel. Ez
a fényintenzitást tekintve mintegy
14 nagyságrendnyi változást je-
lent. Fotózásnál a fényviszonyok
eltérõ érzékenységû filmet igé-
nyelnek. A legjobb filmek a meg-
világítás mintegy két nagyság-
rendnyi megváltozását rögzítik, a
szem a filmhez képest 1012-szer
(ez milliószor millió) nagyobb
fényintenzitás-tartományt fog át.
Biológiai óránk igazodik a fény-
hez

Életünk ritmusa követi a nap-
szakok változását. A biológiai ak-
tivitás ciklikus váltakozását ön-
magától járó, nagyjából 24 órás
periódusú belsõ óra szabályozza.
Mûködését a gének mûködési se-
bességén alapuló, oszcilláló kémi-
ai reakció szabályozza. Ha vala-
ki napokig tartózkodik a világtól
elzárva, sötétben, akkor is mint-
egy 24 órás ritmusban zajlik az
élete. A sötétben járó órát azon-
ban szinkronizálni lehet a
fénnyel, s elõbb-utóbb átveszi
szervezetünk a fény váltakozásá-
nak ritmusát.

Nem tudjuk ellenben ponto-
san, melyik érzékelõ szervünk
szolgáltatja a szinkronizációhoz
szükséges fényjeleket a biológiai
órának. Az érzékelõ feltehetõen a
szemben van, de nem a retinában.
Mûködésképtelen retinával ren-
delkezõ egyedek is szinkronizá-
lódnak, a szem eltávolítása ese-
tén viszont sérül e funkció. Azt is
tudjuk, hogy az érzékelés anyaga
ez esetben is valószínûleg a
rodopszinnal rokon molekula.

Érdekes, mennyire különbözõ
szervezetekben jutnak szerephez
ugyanannak a molekulának, a
rodopszinnak a hasonló változa-
tai. Feladatot kapnak egyszerû
baktérium energiaforrásaként, s
úgy is, mint a látás érzékelõ anya-
ga és a napi ritmust szabályozó
fényérzékelés eszköze. A termé-
szet gazdaságos: ha egy evolúci-
ós termék sikeres, több helyen is
alkalmazni próbálja.

Biológiai anyagok a
gyakorlatban

A modern biotechnológia
egyik lényeges irányzatában bio-
lógiai eredetû anyagok gyakorla-
ti alkalmazhatóságát vizsgálják.
A bakteriorodopszin mûködése
során különbözõ állapotaiban
megváltoztatja színét. Genetikai
úton jó néhány paramétere – szí-
ne, az alapállapotba való vissza-
térés ideje – megváltoztatható. E
tulajdonságok alapján felmerül
annak a lehetõsége, hogy film-
ként, optikai adathordozóként,
optoelektronikai eszközök aktív
elemeként hasznosíthassuk. Elõ-
állítása egyszerû, az anyag pedig
egyáltalán nem érzékeny, ugyan-
annyira tartós, mint bármely más
szerves festék. E bakteriorodop-
szin-filmek igen nagy felbontású
képek, dinamikus hologramok
rögzítésére képesek. Jelenleg sok
területen, nagy intenzitással foly-
nak fejlesztések, például az MTA
Szegedi Biológiai Központjának
Biofizikai Intézetében. Az optikai
anyagok felhasználási területe
például az optikai kapcsolók fej-
lesztése. Az információtechniká-
ban az adatokat optikai kábeleken
továbbítják. E kábeleket is opti-
kai úton kellene kapcsolni: a moz-
gó alkatrészt nem tartalmazó,
fénnyel vezérelt optikai kapcso-
lók kifejlesztése a megoldás. Ké-
szült mintapéldány, s vásárolha-
tó bakteriorodopszint használó
holografikus mûszer.

A fény alakította ki az életet 

Ormos Pál szegedi professzor a
napsugárzásnak az élõvilágra tett
hatásáról beszél

A földi életet a Nap táplálja. Minden élõlény közvet-
lenül vagy közvetve a napfény energiáját használja. A
legfontosabb információhordozó s az életfolyamatok sza-
bályozásának egyik legfontosabb eszköze a napfény.
Ormos Pált, a Mindentudás Egyetemének elõadóját,
megkérdezte egy hallgató, mi lesz az emberiséggel, ha a

Nap többé nem sugároz energiát. Akkor nagy-nagy baj lesz, felelte a
hallgatóság nagy derültsége közepette az elõadó. Az elõadásból kiderül,
miért.

www.kallay.com

vétele elõtérbe állította a gazda-
ságilag elmaradott régiók kérdé-
sét. A kirívó gazdasági szintkü-
lönbségek különösen kiélezõdtek
a mediterrán országok felvétele
után. 1986-ban Írország, Görög-
ország, Spanyolország és Portu-
gália együttes átlagos egy fõre jutó
GDP-je a többi tagország együt-
tes jövedelmi szintjének csak 60
százalékát érte el. Az egyenlõtlen-
ségek kiegyenlítõdési folyamata
úgyszólván azonnal megindult. A
munkaerõ és a tõke szabad áram-
lása lejjebb szorította a bérszintet
a magas bérszintû országokban,
és emelte azt az elvándorlás or-
szágaiban.

Az árúk szabad áramlása a
nagy piacok elõnyeit nyújtja a kis
országoknak is; költségcsökken-
tõ, termelékenységnövelõ hatásá-
val segíti a növekedést. A tõke-
áramlás megengedi a legfejlettebb
technika importját. A legfejlettebb
országok számára pedig lehetõvé
teszi, hogy “leadjanak” termelési
ágakat, és mindig
a legújabb terüle-
tek felé fordulja-
nak. A követõ or-
szágok e folyamat
végtelen ismétlõ-
dési láncában
mindig elõbbre és
elõbbre léphetnek
az egyre maga-
sabb fejlettségû
termékek elõállí-
tásával. A gazda-
sági integráció
két-három évtizedes távon magá-
ban hordhatja a kiegyenlítõdés
tendenciáit. Az unió a direkt be-
avatkozás politikájával sietett a
felzárkózási folyamat felgyorsítá-
sára. Az elmaradott régiók jelen-
tõs támogatást kaptak. Ugyanak-
kor az elmaradottabb országokba
még vastagabb sugárban ömlött
be a direkt külföldi beruházás is;
Görögország esetében kétszer, Ír-
ország esetében bizonyos idõszak-
okban háromszor annyi befekte-
tés érkezett, mint támogatás. A
felzárkózási politika hatalmas si-
kerré vált. A ’90-es években az
unió szegényebb országi 10 szá-
zaléknyi többletnövekedést értek
el az EU-támogatások révén.

*
Mindeközben azonban meg-

változott a világ: az európai in-
tegrációt a kezdettõl motiváló té-
nyezõk kiapadtak. De amikor a
régi ösztönzés megszûnt, az elmé-
lyítés és kiszélesítés nemhogy le-
lassult volna, hanem még maga-
sabb sebességre kapcsolt. Ugyan-
is a 20. század utolsó negyedében
egy meghatározóan új motiváló
erõ lépett mûködésbe, amit a vi-
lággazdaság globalizálásának
nevezünk.

Mi is ez a globalizáció? Min-
denekelõtt a szabadkereskedelmi
rendszer világméretû kiterjedése
érdemel említést. De a tõkeáram-
lás még gyorsabban változott.
1980 és 2000 között a direkt kül-
földi beruházások értéke négyszer

gyorsabban növekedett a külke-
reskedelemnél. A globalizált tõ-
kemozgás farka csóválja a való-
ságos világgazdaság kutyáját.

A globalizáció legfõbb ténye-
zi a multinacionális vállalatok,
melyek két vagy több országban
280 ezer külföldi leányvállalatot
üzemeltetnek és 12 millió embert
alkalmaznak. Közülük is kiemel-
kedik a száz leghatalmasabb nem-
zetközi vállalati birodalom, mely
a világtermelés közel egyharma-
dát állítja el, s a világkereskede-
lem 40 százalékát, a világ ipar-
cikk-kereskedelmének 75 száza-
lékát bonyolítja le. Az  kezükben
van a különlegesen költséges ipari
kutatás és fejlesztés (K+F), a fej-
lett (OECD) világ kutatás-fejlesz-
tési kiadásainak háromnegyede.
Az Európai Unió hatalmas gaz-
dasági tényezõvé tornyosodott a
világgazdaságban; egyenlõ part-
nere lett az Amerikai Egyesült
Államoknak. A hatalmas és integ-
rált európai piac veszi már fel a

korábbi 30 száza-
lék helyett az eu-
rópai országok ex-
portjának kéthar-
madát. Európa
Európával keres-
kedik. És ismét
erõsen megvetette
lábát a világ más
fertályain is. A vi-
lág vezet multina-
cionális vállalatai
között az Európai
Unió vállalatai-

nak már azonos súlyuk van.
Magyarország, valamint Kö-

zép- és Kelet-Európa más orszá-
gai ennek a gigantikus európai
hatalomnak válnak részeivé. De
vajon egyenlõ partnerek lehetnek-
e az integrált Európában? A fej-
lettségi szintbeli különbség
ugyanis az új és régi tagországok
között minden korábbinál hatal-
masabb. Míg Írország és a medi-
terrán országok felvételekor az új
tagok a régiek jövedelmi szintjé-
nek kereken 60 százalékát érték
el, most az új tagországok átla-
gosan a régiek színvonalának csu-
pán 45 százalékán állnak. A gaz-
daság termelékenységi szintje a
tizenötök szintjének nagyjából a
felén áll. Lengyelországban egye-
dül több a falusi önfenntartó par-
cella – 3 millió –, mint az EU-
ban összesen. A bérszínvonal az
unió szintjének csupán töredéke,
még Csehország, Lengyelország
és Magyarország bérszintje is
csak 15-18 százaléka az osztrá-
kénak és a németének. A felzár-
kózás hosszú történelmi folyamat
lehet csak. Siker esetén is, ami
egy emberöltõn át a nyugatinál
kétszerte gyorsabb növekedést
követel, 25-30 évre lesz szükség
a nyugati színt akkori alsó hatá-
rának eléréséhez.

A globalizáció ellenzi a nem-
zetállam haláláról, titkos „világ-
kormány” létrejöttérõl beszélnek.
A különbözõ globalizációs intéz-

Magyarország   az Európai Unió tagja
(Folytatás az elsõ oldalról)

(Folytatás a 3. oldalon)

Magyarország, valamint
Közép- és Kelet-Európa
más országai ennek a
gigantikus európai
hatalomnak válnak
részeivé. De vajon
egyenlõ partnerek
lehetnek-e az integrált
Európában?
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Es muy difícil resistirse a caer
en el lugar común, pero de qué
otro modo definirlo: Ricky
Sarkany es un hombre que viene
pisando fuerte. Las primeras
palabras que delinean su perfil
personal, en su página web,
deberían borrar de un plumazo
cualquier duda: “Es el empre-
sario más exitoso en el rubro
zapatos de la Argentina.”

Para los que no están habitua-
dos a dejarse envolver por los
fascinantes designios de la moda,
aclaremos algunas cosas básicas:
no basta que el calzado sea
cómodo y visualmente aceptable.
Hay algo más, y Ricky Sarkany
gentilmente se ocupó de aclararlo.

La empresa ya tiene muchos
años en el país, comenzando en
Budapest allá por 1890. Varias
generaciones se fueron pasando
ese maravilloso oficio que amal-
gama el arte, la calidad y la
belleza. Nombres que remiten a
una verdadera dinastía: Árpád,
Géza, István; bisabuelo, abuelo,
padre, respectivamente, hasta
llegar finalmente a Ricky, quien
actualmente dirige la empresa.

Cuando se hace cargo de la
empresa comienza un proceso de
cambio y profundización en el
tema de ventas, con la incor-
poración de locales propios,
siempre manteniendo la calidad
y la excelencia de los productos.
Con amplios conocimientos en el
área de marketing y economía,
abrevados tanto en la experiencia
directa como en las universidades

Ricky Sarkany es Licenciado
en Administración de Empresas,
Doctor en Administración Estra-
tégica y tiene un Master en Mar-
keting-, logra ubicarse y mante-
nerse en la cima.

- ?Cuáles son las claves?
 -“Renovarse constantemente.

Innovamos con materiales, in-
novamos con diseños, cambiamos
todo el tiempo.”

Orientándose hacia una
clientela “que le da valor a las
pequeñas cosas, a los pequeños
cambios que diferencian un
artículo con desarrollo de un
artículo común”, su fuente de
inspiración es la gente misma.
Con una gran capacidad de
observación busca el denomi-
nador común. Ricky Sarkany ve
a la moda como la forma que tiene
una sociedad para expresarse.
“Cuando bajo de un avión –
explica- lo primero que miro es
cómo está vestida la gente. Y la
forma en que está vestida es una
representación de su cultura”.

Ante nuestro interés por saber
si conoce Hungría, y si habla el
idioma, cuenta que estuvo sólo
una vez a  los siete años, junto
con su padre y que entiende el
húngaro y lo habla “un poco”.

“Yo realmente no me siento a
gusto en Europa. Tengo poco
tiempo para viajar y cuando lo
hago por trabajo, relacionado con
la moda, yo voy decididamente a
Nueva York. Ahí puedo encontrar
a todos los diseñadores, tanto
americanos como europeos.
Tengo un espectro muy grande,
de distintas partes del mundo, sin
tener que viajar, y con un estilo
más cercano al gusto argentino.”-
dice el empresario.

Ricky Sarkany no siente la
necesidad de reconstruir el pasado
de sus ancestros, un pasado carga-

do de dolor y tristeza. “Los recuer-
dos que tengo no son de mucha
felicidad, -admite-, porque a la
mayoría de los familiares que
pudiera llegar a tener los mataron.
Mi madre y mi padre perdieron a
los suyos en la guerra.”

Revoluciones, guerras y
emigraciones forzadas no logran
interrumpir el destino que ya
estaba trazado. Esteban Sárkány,
su padre, -de oficio diseñador de
calzado, pero también escultor
ornamental de frentes y colum-
nas-,con sus pocos conocimientos
del idioma español a poco de
llegar a Buenos Aires, en la dé-
cada del cincuenta, es empleado
en una fábrica de calzado y llega
a montar su propia empresa.

 Ricky Sarkany destaca con
orgullo que “además de todo eso,
mi padre es actor, actor de conser-
vatorio –aclara-. Actuó en el
teatro del Globo hace mucho
tiempo. También, recientemente,

Conversación con Ricky Sarkany
El reconocido empresario del mundo de la moda le cuenta al

Délamerikai Magyar Hírlap cómo se fue formando su negocio y
cuáles son las claves para figurar entre los mejores en su rubro.

publicó un libro titulado ‘Cinco
cuentos y una realidad’; que son
cinco cuentos y una realidad que
es su vida, pero todavía no lo leí.”

Ante la sorpresa, Ricky
Sarkany explica: “Las anécdotas
que conozco son todas tristes. Lo
sé todo, y por ahí es una especie
de saber cómo son las cosas, pero
no querer sufrir leyéndolas.
Seguramente ya va a llegar al
momento cuando las lea. Algún
día lo haré... ”     Makkos Erzsi

Új parfüm, rázkódást csillapí-
tó melltartó - a NASA ûrrepülõ-
gépei a hivatalos feladatok ellá-
tása mellett számos ilyen, a min-
dennapi életben használatos esz-
közök fejlesztéséhez szükséges
kísérleteket is végeznek magán-
cégek számára, ráadásul megle-
põen olcsón. Az amerikai News-
week magazin cikke a Columbia
ûrsikló katasztrófáját követõen
azt vizsgálja, vajon érdemes-e az
amerikai ûrhivatalnak ilyen fel-
adatokat is ellátnia, ha nem szár-
mazik belõle komoly haszna -
miközben emberek
élete forog kockán?

“Gyártva a világ-
ûrben” - ezt a felira-
tot hiányolja a
Newsweek cikke,
utalva azokra a min-
dennapi életben hasz-
nálatos árucikkekre,
amelyeket részben az
ûrben fejlesztettek ki.
Egy 1998-as ûrkísérlet eredménye
például a Shiseido cég Zen nevû
parfümje: egy ûrhajósok által el-
végzett kísérlet során jöttek rá
arra, hogy a rózsából zérógravi-
tációs környezetben a földitõl el-
térõ illatanyagok nyerhetõk ki.
Hasonló kísérletek eredménye a
Modellista által gyártott új cipõ-
modell és a Berlei új sportmell-
tartója is - mindkettõ a NASA
(Amerikai Ûrkutatási Hivatal)
által kifejlesztett technológiát
használta fel a rázkódás érzetét
csökkentendõ.

Az amerikai kongresszus
1962-ben hozta meg azt a hatá-
rozatot, amelynek értelmében a
NASA kísérleteinek eredményeit
bizonyos feltételekkel a magán-
szektorban is fel lehet használni
- azóta 160 vállalat mûködik
együtt az amerikai ûrkutatással.
A cégekkel való együttmûködés
során 1976 óta 1300, a kereske-
delemben sikeresen hasznosítha-
tó technológiát fejlesztett ki a
NASA. A február elején felrob-
bant Columbia ûrhajósai 80 kísér-
letet végeztek el végzetes útjuk
során, ebbõl ötöt magáncégek
megrendelésére - újabb rózsából
származó illatanyag tesztelése,
proteinszármazékok, a tûz oltását
segítõ oldat vizsgálata.

Bár a NASA szerint a termék-

fejlesztési program igen nagy -
közvetett - haszonnal jár a gaz-
dasági élet számára, a kormány
másképpen vélekedik: még a Co-
lumbia felbocsátása elõtt radiká-
lisan csökkentette a részben ma-
gáncélokra hasznosítható kutatási
program költségvetését. Való
igaz, a program gazdaságélénkí-
tõ hatását meglehetõsen nehéz
számszerûsíteni: a Berlei cég
melltartójához például azt a
DuPont által kifejlesztett techno-
lógiát használta fel, amelyet ere-
detileg az Outlast Technologies

nevû cég fejlesztett ki
a NASA segítségével.
A kritikusok szerint a
melltartó eladásokból
származó bevételeket
lehet ugyan a NASA-
kutatások pozitív mel-
léktermékeinek te-
kinteni, de a Berlei-
hez hasonló cégek alig
vesznek részt az ûrsik-

lók meglehetõsen költséges üze-
meltetésének finanszírozásában.

A magánvállalatok jelenleg
évente mindössze 50 millió dol-
lárral járulnak hozzá a NASA 5
milliárdos programjához. Az ûr-
hivatal egyik illetékese a News-
weeknek úgy nyilatkozott: céljuk
nem az, hogy nyereséget érjenek
el, hanem hogy az ûrben elért tu-
dományos eredményeket a társa-
dalom szélesebb köre is haszno-
síthassa. De vajon megéri-e eze-
ket a kísérleteket felvinni az ûrbe,
fõleg, ha az érintett cégek szinte
semmilyen részt sem vállalnak
egy-egy ûrsikló kilövésének mint-
egy 500 millió dolláros költségé-
bõl? A Newsweek szerint a válasz
erre a kérdésre valószínûleg nem,
fõleg ha - ahogy azt a Columbia
esetében láthattuk - emberéletek
forognak kockán egy-egy ûruta-
zás során.

A kérdés: indokolt, hogy az ál-
lami finanszírozású ûrprogram
részeként cégek is részesedhes-
senek a tudományos eredmények-
bõl? Vagy csak akkor, ha ennek
keményen megfizetik az árát? És
mi van azokkal a termékekkel,
amelyeket ugyan magáncégek
gyártanak profit reményében, de
életmentõ célokat szolgálnak
(agytumor kezelését segítõ szer,
szívpumpa)?       Bálint Viktor

Lehet-e melltartók eladásából
finanszírozni a NASA ûrprogramját?

A magánvállalatok
jelenleg évente

mindössze 50 millió
dollárral járulnak
hozzá a NASA 5

milliárdos
programjához.

mények nemzetközi találkozóit
hatalmas demonstrációk kísérik.
A csatlakozás vitathatatlanul a
szuverenitás bizonyos elemeinek
feladásával jár. De vajon mennyi-
ben valóság és mennyiben mítosz
az ezer szállal összefonódott vi-
lágban a nemzeti szuverenitás? A
csatlakozó közép- és kelet-euró-
pai országok vajon mennyire vol-
tak képesek megalapozni, majd
érvényesíteni szuverenitásukat
modern történelmük viharos szá-
zadaiban? És mennyire sikerül-
hetne ez a következõ évtizedek-
ben a technikai, kereskedelmi és
tõkeellátási függõség béklyóiban?
Mennyire folytathat szuverén kül-
politikát, mennyire védhette, véd-
heti meg magát egy kis ország a
múltban vagy akár a jövõben? Er-
rõl a témáról szomorú történelmi
eladás-sorozatot lehetne tartani.

*
Van-e tehát alternatíva? Vá-

laszthatnak-e más utat ezek az or-
szágok? A végletes és végzetes
lemaradás elkerülhetetlen csapdá-
ja nélkül aligha. Az izoláció útja
— zsákutca. Végül is ez vált az
államszocialista gazdasági kísér-
let meghatározó történeti tanul-
ságává. A rendszer bukásának
legfõbb gazdasági oka ugyanis
abban jelölhet meg, hogy a rend-
kívül gyors növekedés ellenére
végül is újratermelte az
elmaradottságot, mert a
világpiactól izoláltan (a
technika importjától is
elzárva) nem tudta kö-
vetni a technika új
forradalmasodását.

Az alternatíva tehát
nem az, hogy részesei
legyenek-e a nemzetkö-
zi vagy európai integrá-
ciónak vagy sem, ha-
nem az, hogy megfelel feltétele-
ket tudnak-e teremteni a követés
sikeréhez vagy sem. A szegényebb
országok nem csak sodródhatnak
a folyamatban. Olyan feltételeket
kell kialakítaniuk, amelyek között
nem kárvallottjai, hanem –
hosszabb távon – haszonélvezi
lehetnek az integrációnak. Az
úgynevezett ázsiai „kis tigrisek”
elmúlt harmadévszázados útja,
valamint Írország példája rendkí-
vül tanulságos ebbõl a szempont-
ból. Írországban az ipari terme-
lés és export körülbelül 70 száza-
lékát multinacionális vállalatok
állítják el. Ez azonban nem az or-
szág leigázásához vezetett, ha-
nem Anglia lehagyására és az
unió jövedelmi szintjének beho-
zására. A nemzeti állam teremt-
heti meg a szükséges belsõ felté-
teleket, vagy játszhatja el a lehe-
tõségeket. Írországgal ellentétben
az unióba 1981-ben felvett Gö-
rögország felvételekor a nyugat-
európai jövedelmi szint 63 száza-
lékán volt, két évtized múltán
azonban annak 60 százalékára
csúszott vissza.

Vajon milyen belsõ feltételek-
re van szükség ahhoz, hogy tar-
tósan is elõnyt lehessen kovácsol-

(Folytatás a 2. oldalról)
Magyarország   az Európai Unió tagja

ni a globalizációból? Az elsõ idõ-
szak legfõbb elõnye, az olcsó
munkabér csak átmeneti tényez.
A kedvez fejlõdés következtében
a munkabérek növekednek. Ami
még fontosabb: olcsó munkaerõ
terén hatalmas a verseny a világ-
ban. Csak pár száz kilométerrel
kell odébb mennie a külföldi vál-
lalkozónak; Romániában, Bulgá-
riában a cseh, lengyel és magyar
bérek egyharmadáért kap munká-
ért. Kína vonzása még sokkalta
nagyobb. Manapság ez a körül-
mény már az eddigi befektetõk
egy részének a kivonulásához ve-
zetett. Végül is összeszerel üze-
meket a legegyszerûbb létrehoz-
ni — és megszüntetni is. A dönt
kérdés hosszabb távon az, hogy
az úgynevezett másod-, harmad-
generációs befektetési területek,
melyek már jelents követelménye-
ket támasztanak, mennyire von-
zóak. Az ázsiai „kis tigrisek” vagy
Írország éppen azzal ért el sikert,
hogy tovább tudott lépni erre a
területre.

A társadalom szerkezeti voná-
sainak meghatározó, s ezen belül
a viszonylag kiegyensúlyozottabb
jövedelmiszint-szerepét is ki-
emelhetjük, mivel szélõsségesen
polarizált társadalmak sokkal ki-
sebb adaptációs készséget mutat-
tak. Nem hagyhatjuk figyelmen

kívül a tár-
sadalom-
ban ural-
kodó ér-
tékrende-
ket sem.
És jól is-
m e r j ü k ,
hogy a
s p a n y o l
„hidalgo”-
attitûd, a

lengyel szlachta-mentalitás vagy
a már Petõfi által is kigúnyolt „én
magyar nemes vagyok” magatar-
tás mennyire korlátozta a világ át-
alakulásához való egészséges al-
kalmazkodás lehetõségét. A ke-
reskedés és az üzleti tevékenység
megvetése, a kemény munka és a
takarékos életvitel lenézése, a pa-
zarló költekezés és az úri tevé-
kenység katonai-hivatali ideálja
elrekesztette a kereskedelmi,
majd ipari kapitalizmushoz vezet
utakat.

A komplex feltételrendszer ter-
mészetesen nem teremthet meg
egyetlen tollvonással, kormány-
rendelettel. Kialakítása csak tör-
ténelmi léptékkel mérhet folya-
mat. Közép- és Kelet-Európa or-
szágai megindultak az úton. Ha
végigjárják, az unióhoz való csat-
lakozás történelmük legnagyobb
lehetõségének megvalósítása lesz.
A magyarság, Széchenyi István
társtalan-rokontalan „Kelet
Népe” már nem lesz jövevény
Európában, hanem szerves része
egy integrálódó európai konti-
nensnek. Ady Endre Kompor-
szága többé nem bont vitorlát
vissza a Keletre.

                          (Antichtón)

Dr. Major László ügyvéd
Jogtanácsadó irodája 

Ügyvédi irodánk Budapest belvárosában mûködik és el-
sõsorban spanyol anyanyelvû magánszemélyek és spanyol,
illetve latin-amerikai érdekeltségû gazdasági társaságok
képviseletére specializálódott.

A MAJOR Ügyvédi Iroda vállalja a magyarországi letele-
pedéssel, bevándorlással kapcsolatos jogi képviseletet, ha-
tósági ügyintézést, úgyszintén bármely jogügyletet a gaz-
dasági és az ingatlanjog területén.

A konzultációt magyar és spanyol nyelven egyaránt
vállaljuk.További információ: major@abogado.hu és a
www.abogado.hu címen található.

Az alternatíva tehát nem az,
hogy részesei

legyenek-e a nemzetközi
vagy európai

integrációnak vagy sem,
hanem az, hogy megfelel

feltételeket tudnak-e
teremteni a követés
sikeréhez vagy sem.
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Magyar órás és ékszerész
Fülöp Sándor üzlete

márkás órák javítása és ékszerek átalakítása
Sarmiento 1206 p. 1. Local 50. Capital (1041)

Tel.: 4384-7332 Cel.: (15) 5229-4979

MAGYAR SEGÉLYEGYLET
SEGÍTSD, HOGY SEGÍTHESSEN!

A Hungária vívócsoport márciusban megint nekikezdett a munkához. Amint az alábbi két kép mutatja,
új erõvel a nyári szünet után eredményesen szerepeltek a versenyeken.

Egyébként, több új érdeklõdõ jelentkezett és mindenki jó kedvvel és szorgalommal dolgozik. Két mes-
ter Gavajda Jancsi és Mario de Brelaz megmozgatják a társaságot. Szerdán és szombaton a Hungária
nagyterme megtelik fehérruhás sportolókkal.

Április 5. „Grand Prix –
Federación de Esgrima Ciudad de
Buenos Aires”.

1° Gáspár Zsolt (férfi párbaj-
tõr), 2° Várszegi Henriette (nõi
párbajtõr).

Március 29. „Encuentro Bienvenida- Federacion Esgrima Ciudad de
Buenos Aires”. 9 évtõl-15 éves fiataloknak. - 1° Ignacio Giovaniello (tõr),
1° Iris Odstrcil (párbajtõr), 3° László Gáspár (párbajtõr).

A Vívószakosztály hírei
A New York-i magyar konyha

jövõje a "Touch of Hungary" ét-
termen múlhat - írja a New York
Times. A kritikus dicséri a “ha-
talmasnál is nagyobb” adagokat,
a “komplex fûszerezést”, a töltött
káposztát, de elégedetlen a gu-
lyással és hiányolja az igazi ma-
gyar édességeket.

A Queensben tavaly tavasszal
megnyílt étterem alig néhány ha-
sonló profilú hellyel együtt tartja
a frontot: az utóbbi 15-20 évben
erõsen megfogyatkozott New
York-i magyar éttermek száma.
Anyja és lánya, Julianna és And-
rea Koltai üzemeltetik a helyet,
elõbbi fõz, utóbbi vezeti az üzle-
tet. A Times kritikusa a 25 dollár
alatti kategóriában kifejezetten
ajánlja a hat asztallal, tükrös, pi-
ros-fehér-zöld dekorációval bíró
Touch of Hungaryt. Lelkendezve
számolt be a helyrõl decemberben
a New York magazin is, amely
ugyanakkor felhívta a figyelmet:
az étterem neve (nagyjából: “egy
csipet Magyarország”) igencsak
félrevezetõ - az adagok ugyanis
hatalmasak.

Felejtsük el az elõételeket - írja
a Times, jelezve, hogy ilyesmi
nemigen van a menüben, és azon-
nal a fõételekre tér. A bakonyi ser-
tésszelet ($14.95) a szerzõ szerint
jól jellemzi a kínálatot, ijesztõnek
tûnik a tejfölös, gombás, sonkás,
egybesütött étel, de a ravasz fû-
szerezés, az ízletes tejföl, a “hip-
notikus, diószerû” ízek feledtetik
a nehéz kelet-európai konyháról
szóló elõítéleteket. A cigánypecse-
nye ($15.95) és töltött káposzta
($15.95) a Times kritikusának
kedvence, az elõbbi a borsos,
mustáros ízesítés, utóbbi a hús és
a tejföl miatt. Meglepõen kifino-
mult a beszámoló szerint a csir-
kepaprikás ($12.95), feledhetõbb
a marhapörkölt ($13.95), a gulyás
pedig kiábrándító ($7.95). A
Touch of Hungaryban nincs alko-
hol, de bárki hozhatja a maga
borát, a kritikus - természetesen
- tokaji aszút ajánl. Valamint azt,
hogy az édességek helyett inkább
rendeljünk még egy adag töltött
káposztát.

Hárs Géza

 „Touch of Hungary”

HUNGARIA
ASOCIACIÓN HÚNGARA EN LA ARGENTINA

Se convoca a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria que
se realizará el 31 de mayo de 2003 a las 18:00 horas, en Pasaje Juncal
4250, para tratar el siguiente

Orden del Día:
1º) Designación de dos socios para firmar el acta;
2º) Consideración de la documentación contable correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002;
3°) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión

Directiva,
4º) Elección de los miembros de la Comisión Directiva, del Órgano

de Fiscalización y del Tribunal de Disciplina.
Martín Zöldi

Presidente

mukra a határok nélküli Európát,
amely boldogulásuk egyik alap-
vetõ feltétele. Így folytatta: – a
Kárpát-medencében kisebbségben
élõ magyarok jelene és nyugodt
jövõje szempontjából is döntõ fon-
tosságú, hogy az anyaország szom-
baton meggyõzõ többséggel sza-
vazzon az európai uniós tagságra.

• Amikor meghallottam a té-
vében, hogy a Magyarok Világ-
szövetségének kupaktanácsa,
amely ugyebár éppen minket kép-
visel, így többes számban, egy el-
lenszavazattal úgy döntött, hogy
felhívja a világ magyarjait, bele-
értve az Európai Unióban élõket
is, hogy foglaljanak állást Ma-
gyarország EU-csatlakozása el-

len, valóban bennem akadt a
szusz — írja Bíró Béla bukaresti
egyetemi tanár.

Tudom, hogy a Magyarok Vi-
lágszövetsége egy idõ óta kiszá-
míthatóan beszámíthatatlan figu-
rák kezére került. Az unióellenes
döntés hírének hallatán mégis
misztikus borzongás fogott el.

Mi állhat e mögött? Nem tu-
dom. De hogy e döntés minden le-
het, csak ítélõképességük birtoká-
ban lévõ személyek szuverén dön-
tése nem, abban bizonyos vagyok.

Mert mi lesz velünk, határon
túli magyarokkal, ha néhány éven
belül egyik-másik szlovák és ro-
mán uniós képviselõ az európai
intézmények ülésein a státustör-
vény mellett ott lobogtathatja a
magyarság uniót elutasító dönté-
sének számadatait is, ha arra hi-
vatkozhat, lám, a magyarokkal
nincs mihez kezdeni?

A határon túli magyar
vélemények
az EU csatlakozásról
(Folytatás az elsõ oldalról)

FIZESSEN ELÕ
A DÉLAMERIKAI MAGYAR

HÍRLAPRA!

Budapest, 2003. április 30.
(MTI) - A Fidesz Martonyi János
volt külügyminiszter vezetésével
Szabad Európa Központot alapít,
amely Orbán Viktor exkormányfõ
közlése szerint a megújuló párt
számára dolgoz majd ki szakmai
alternatívákat az Európai Unió
ügyében. A két politikus errõl a
Fidesz szerdai elnökségi ülését
követõ sajtótájékoztatón beszélt
Budapesten. Kérdésre válaszolva
Orbán Viktor elmondta, hogy
Martonyi János állandó meghí-
vott tagja lesz a Fidesz-kong-
resszus után megalakuló operatív
elnökségének.

- Az április 12-i uniós népsza-
vazás új kihívásokat fogalmazott
meg, és új korszak kezdetét is je-
lenti - fogalmazott Orbán Viktor.
Mint mondta: olyan programot
kell kidolgozni, amellyel Magyar-
ország minden polgára lehetõsé-
get kap, és az uniós csatlakozás
nyertese lesz.

Martonyi János szerint a cél
az, hogy az európai színtéren fon-
tos szerepet játszó politikai erõ
jöjjön létre. A volt külügyminisz-
ter szerint a központ létrehozása
segíthet abban, hogy a Fidesz
ilyen politikai erõ legyen. A Sza-
bad Európa Központ tagjai között
van Schmitt Pál alelnökjelölt, az
Orbán-kormány több minisztere
és a jelenlegi országgyûlési frak-
ció tagjai közül is sokan.

Újságírói kérdésre válaszolva
Orbán Viktor elmondta: még nem
döntöttek arról, hogy kik és mi-
lyen sorrendben szerepelnek majd

a Fidesz listáján az európai par-
lamenti választásokra. Ugyancsak
újságírói felvetésre Medgyessy
Péter kormányfõ iraki békefenn-

A Fidesz Szabad Európa
Központot alakít

Április 24-én este a tavaly de-
cemberben megalakult Uruguayi-
Magyar Kulturális Intézet
(Instituto Uruguayo-Húngaro de
la Cultura) elsõ rendezvényeként
Szõnyi Ferenc (Uruguayba is akk-
reditált) nagykövet Petõfi Sándor
életérõl és költészetérõl tartott
elõadást az Universidad de La
República dísztermében. A nagy
sikerû eseményen – amelyen a
Nemzeti Dal is elhangzott spa-
nyol fordításban – az egyetem ta-
nárai, diákjai, az Uruguayi Kül-
ügyminisztérium több vezetõ
munkatársa, a montevideói ma-
gyar közösség számos tagja s a
helyi szellemi-irodalmi élet több

Szõnyi Ferenc nagykövet
elõadása Montevideoban

Martonyi János

tartással kapcsolatos nyilatkoza-
tára reagálva a fideszes politikus
azt mondta: a miniszterelnök vég-
re érthetõ választ adott, hogy mi-
ért fontos a magyar érdekek szá-
mára az iraki békefenntartás.
Mint hozzátette, az a következte-
tés vonható le a nyilatkozatból,
hogy a békefenntartás gazdasági
érdekekrõl is szól.

Medgyessy Péter a brit védel-
mi miniszterrel folytatott megbe-
szélése után kijelentette: aki azt
mondja, hogy Magyarország ne
vegyen részt az iraki békefenntar-
tásban, az ezzel azt is mondja,
hogy ne vegye ki a részét az újjá-
építésbõl, mondjon le azokról a
lehetõségekrõl, amiket az kínál.
Hangsúlyozta, hogy így az ország
munkától, foglalkoztatástól, piac-
tól esik el.

képviselõje is jelen volt, gyakor-
latilag teljesen megtöltve a gyö-
nyörû, emeleti karzatokkal is ta-
golt dísztermet.

A helyi Zemer kórus által adott
rövid, de kedves énekkari mûsor-
ral zárt elõadás után az Intézet
vezetõsége – dr. Tényi András el-
nökkel az élen – vacsorán látta
vendégül a magyar nagykövetet.

Asado a Hungáriában
Május elsejét, a munka napját

– tradíció kötelez – asadóval – Jó-
zsi szerint húsorgiával – ünnepel-
te a Hungáriában a feltûnõen gyér
számban megjelent tagság. Zöldi
Márton, Papp Jenõ és Pataky
László személyesen szolgálták kis
az éhes társaságot, váratlanul
szép verõfényes, friss õszi idõben,
a remekül elkészített finomságok
és a jó argentin vörös borok ha-
marosan jókedvre hangolták a
társaságot. Szõnyi Ferenc nagy-
követünk  is megjelent feleségé-
vel, Erzsébettel, és már criollo
szakértelemmel választották ki a
legjobb falatokat az udvaron mû-
ködõ „hindu síremléknek” ke-
resztelt márvány asztalon. A höl-
gyek is kitettek magukért, hatal-
mas salátás asztal, bõ, emésztést
elõsegítõ zöldségekkel és köretek-
kel járultak az asado sikeréhez.

Vállalom idõs, beteg személy
gondozását, vagy gyerekek

felügyeletét  bentlakással is.
Csikár Teréz

Tel.: 4854-0081
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FIZESSEN ELÕ LAPUNKRA!

OCEANTUR  S.C.A.

UTAZÁSI IRODA

           Paraguay 577. 2. em. 1057 Buenos Aires
Munkatárs: Colliané Theész Anna Rózsa

Bel- és külföldi utazások, hajó- és repülõjegyek
Szállodafoglalás stb.

GYORS ÉS PONTOS KISZOLGÁLÁS
Felvilágosítás: 4311-1761/0896, 4313-6648/1810

e-mail: ana@oceantur.com.ar

IGLESIA REFORMADA HÚNGARA
Aviso de Convocatoria

         Se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
del 25 de mayo de 2003, a las 10.00 horas, en la sede de la Iglesia sita
en C.Ramón Freire 1739/45, 1426 Capital Federal.

Orden del día
1. Discurso inicial del presidente.
2. Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
3. Lectura del acta de la asamblea anterior.
4. Lectura  de la Memoria, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio terminado el 28 de febrero de 2003.

5. Renovación del Presbiterio ( Junta Administrativa).
Conforme a la resolución del presbiterio, la Memoria, el Balance,

la Cuenta de Gastos y Recursos, así como el Inventario estarán a
disposición de los asociados para su consulta, en la oficina del pastor
en la sede, diariamente del 30 de abril en adelante de 9 a 12 horas.

      Eva Szabo de Puricelli                                          László De Pataky
              secretaria                                                   presidente

A Zrínyi Ifjúsági Kör szülõi ér-
tekezlettel és Közgyûléssel kezd-
te a 2003-as évi munkáját.  Már-
cius 16.-án, közvetlenül a Márci-
us 15-i megemlékezés elõtt, a
Hungáriában összejött a Vezetõ-
ség a szülõkkel, hogy a tanévvel
kapcsolatos tudnivalókat ismer-
tesse és a felmerülõ kérdéseket
megbeszélje.

Zaha Sándor, a Kör elnöke rö-
viden beszámolt az elmúlt év fon-
tosabb eseményeirõl.  Ezután, a
tárgysorozaton szereplõ 2002-es
évi mérleg és a 2003-as költség-
vetéssel járó gondok megoldásá-
ról folyt az eszmecsere, majd az
ösztöndíj program nehéz anyagi
helyzetérõl.

Nem “felhõtelen” az elénk tá-
ruló ég / kilátás. Mégis, ragyogó
volt a tanév kezdése.  Verõfényes
õszi nap köszöntötte március 22-
én tíz órakor a három ZIK tago-
zatot amint összejött a Szent
László iskolában.  Öröm volt lát-
ni a 10 kis óvodást és az 50 Juni-
or és Seniort, amint a kék ég alatt,

A Zrínyi Ifjúsági Kör
megkezdte az 52. tanévét

a 14 tanárral és számos szülõ kí-
séretében, együtt kérte a Jó Isten
áldását a beinduló munkára.
Majd csendben megemlékeztük
Nt. Sütõ Gyuláról, aki 10 éven
keresztül oly jó szívvel tanította
diákjainkat.

Az iskolaigazgató Fóthy Zsu-
zsi bemutatta az új Junior csoport
tagjait, a Fügéket: Arcagni Ines,
Fóthy Lucia, García Conde Zsó-
fi, Haynal Nina és Kulifay Má-
tyás.  Olyanok is eljöttek, akik
tavaly nem jártak, de idén megint
közöttunk vannak: Arcagni Ani-
kó és Simone Anni: megtapsol-
tuk õket, örültünk egymásnak...
Irány: a tantermek!  Elindultunk,
abban a reményben, hogy az év
folyamán összetett erõvel, nagyon
érdemes, lelkes és örömteli mun-
kát végzünk.

UI: Körünkben most is van
hely minden magyar nyelv és kul-
túra iránt érdeklõdõ gyerek szá-
mára. Szeretettel várjuk õket.
 Gorondi Péterné Meleg Judit

a ZIK Vezetõsége nevében

Egy  mail a
Vajdaságból:

Tisztelt Fõszerkesztõ Úr,
nagy öröm töltötte el a szívemet

amikor megtaláltam a NET-en a
Délamerikai Magyarok lapját. Nem
lennénk halandók ha mindenben nem
keresnénk egy kis önösséget. Enged-
je meg, hogy bemutatkozzak, engem
Maros Antalnak tisztelnek az isme-
rõsök, 53 éve  Isten akaratából itt la-
kom a szerbiai Vajdasagban vagyis a
délvidéken, Csóka községhez tarto-
zó Kanizsamonosatorán, a-melynek
l30 lakosa van. Egy jó évvel  ezelõtt
szerénységem volt Csóka község elöl-
járója. Mikor  csak idõt tudok szakí-
tani irogatni szoktam a Szabadkán
megjelenõ Hét Nap  hetilapban. Bõ-
vebben majd egy másik alkalommal.

Keresem véreimet vagyis Maros
József leszármazottait akiket az l9l8-
as évek  tántorították ki Brazíliába,
San  Paoloba, de nemsokára ezután
minden kapcsolatunk megszakadt.
Tudom, hogy Brazília nagy falu de
talán...

A legközelebbi  levélváltásig ma-
radok most már rendszeres
olvasójuk:           Maros Antal

                   Kanizsamonosatora

Április 22-én Salta városában szeretett családja körében ünnepelte 80.
születésnapját Magyary Vilma Esther, Magyary Vilmos Ferdinánd – az elsõ
argentínai magyarnyelvû újság - Magyar Szó - kiadó szerkesztõjének leá-
nyát. Ebbõl az alkalomból Szõnyi Ferenc nagykövetünk az alábbi levéllel
gratulált a jubiláns hölgynek. Követünk jókívánságaihoz lapunk is nagy sze-
retettel csatlakozik és kíván Magyary Esthernek további sok, egészségben és
békességben eltöltött évet.

Kedves Esther Guillermina
– vagy ha tetszik: kedves Eszter Vilma – Asszony!

Bocsásson meg, hogy ismeretlenül bár, de a szívem ismerõs
érzéseire hallgatva közvetlenül és szeretettel köszönteni me-
rem ezen a csodálatos napon, amikor szeretõ családja köré-
ben, gazdag élettapasztalatokkal teli évtizedek birtokában a
nyolcvanadik születésnapját ünnepli. Ez a gyönyörû életkor irigy-
lésre és elismerésre méltó egyszerre. Annál is inkább, mert köz-
ben nemcsak szerzett (mindent, amit az évek múlásával egy
sorsát építõ ember csak szerezhetett), hanem hûséggel meg is
õrzött valami különleges és egyedül való kincset: a magyarsá-
gát, az édesanyjától tanult magyar szót, a tudást, hogy a forrá-
sától elszakadt patakvíz távoli tájakon is a termékeny életet hor-
dozza magában. Csodálatos, hogy valaki, aki már itt, ebben a
gyönyörû, de az óhazától távoli országban született, nyolcvan
év után is tökéletesen beszél, olvas és ír a szülei és a nagyszü-
lei nyelvén.

Kedves Eszter néni! Bocsásson meg a bizalmas megszólítá-
sért, de most már nem tudom másképp szólítani, mert ez a pár
szó, amit eddig leírtam, mintha egy karosszékben ülõ, órák óta
tartó beszélgetés közepébe helyezett volna bennünket. Ked-
vem is volna sok mindent kérdezni is, de hát nem tehetem, most
csak egy tiszteletteljes köszöntõre van engedélyem, módom.
Köszöntöm pedig annak a Magyarországnak a nevében, amely
több mint ezeregyszáz éve dacol az idõ és a történelem minden
viszontagságával. Az alkalomra szóló jókívánságom pedig – hogy
Isten éltesse jó egészségben és kedves családja szeretetében
még nagyon sokáig! – a Buenos Aires-i Magyar Nagykövetség
minden munkatársának a jókívánsága is egyben.

Hogy honnan szereztünk tudomást a nagy eseményrõl? Egy
különlegesen szép tollú madár szállt le az ablakunkra, õ énekel-
te ki boldogan és büszkén a hírt. Nagyon sok meleg szeretet és
figyelem volt abban a kedves madárdalban!

Nagyon remélem, hogy egyszer – talán nem is olyan sokára
– személyesen is beszélgethetünk, találkozhatunk. Salta „La Lin-
da” még ismeretlen nekem, de mindenki, akivel eddig beszél-
tem, elragadtatással mesélt errõl a varázslatosan szép tarto-
mányról. A feleségemmel együtt szívesen ellátogatnánk egy-
szer arrafelé – mert most, hogy Önt és a kedves Magyary csa-
ládot így levélen keresztül megismertem kicsit, már tudom, hogy
ez a táj nemcsak szép, hanem lelke is van.

Még egyszer nagyon boldog születésnapot kívánok, és Isten
áldását kérem a 80 éves ünnepeltre! Akit mint honfitársamat
ismeretlenül is megölelem, és akinek mint élete példáját szétsu-
gárzó idõs hölgynek, édesanyának tisztelettel megcsókolom a
kezét.  Üdvözlettel,

                                      Szõnyi Ferenc
                                       nagykövet

Köszöntjük a 80 éves
Magyary Esthert!

Képeskönyv a helyrõl, a bú-
torról, ahol életünk egyharma-
dát töltjük

Újabb kutatások szerint
többmillió éve élünk itt, e földön,
s minden valószínûség szerint
azóta át is alusszuk értékes – mert
rövid – életünk egyharmadát. Hol
itt, hol ott. Barlangok rejtett zu-
gaiban, szénaalmon, állatbõrökön
kucorogva, kemencesutban, oda-
hányt ruhák, takarók között.

Zentai Tünde Az ágy és az al-
vás története hiánypótló munka,
s kifejezetten izgalmas olvas-
mány. E fontos kultúrhistóriai
részlet nem is oly kurta anyaga
érdekes leírásokat, irodalmi, bib-
liai, néprajzi dokumentumokat
idéz és számos színes képpel il-
lusztrálja azt.

Hosszú évezredeken át sem ve-
tett sokkal különb ágyat magának
az emberiség, mint a barlangla-
kó õs, ágyat, ágynak nevezhetõ
bútort, az ágynemûnek használt
tollas, puha derékaljat, párnát,
takarót is oly nehezen találta ki
magának. A szalmazsák valami-
kor a XVIII. század vége felé kez-
dett elterjedni, de inkább csak a
jól berendezett házakban. A ha-
gyatéki leltárak beszédesek az
ágynemûk tekintetében is: 1812-
ben Körbl János asztalosnak ket-
tõ, Valdenburger Gergely kapca-
készítõnek három szalmazsákja
volt éltében.

Eleink elõször a kunyhó, a há-
zikó oldalába-sarkába rekesztet-
tek fekvõhelyet, a tûzhely köze-
lébe kényelmesnek aligha mond-
ható vackot, s végre nem is oly
régen – alig párszáz éve – a füst-
mentes szobába valódi ágyat he-
lyeztek: lábon állótt, késõbb bal-
dachinost, de legalábbis szúnyog-
hálóst, függönyöst, hímzett lepe-
dõst. A kéményt kellett ugyanis
feltalálni ahhoz, hogy a bútor- és
lakáskultúra végre elõremozdul-

hasson a kevésbé tehetõs népré-
tegek körében is.

A gazdagok, a fõurak, a vár-
úrnõk és nábobok persze koráb-
ban is díszes nyoszolyákon alud-
tak édes vagy éppen lidérces ál-
mot, de a többség lassan jutott
kényelmes és takaros fekhelyhez.
A magyar parasztok még a husza-
dik században is a rokonság és a
szomszédok kíváncsi pillantása-
inak szánták inkább festett-fara-
gott, magasra felvetett ágyaikon
a hímzett párnavégek és dunnák
garmadáját, s a kemencesutban
húzták meg magukat, vagy egy
szálkás deszkadikóra heveredtek
le. Természetesen a barokk és re-
neszánsz fejedelmi ágyak, ame-
lyekben ezüstkanállal a szájukban
születtek a szerencsések, hihetet-
len mûvészi igényességgel kerül-
tek ki a mûvészi hajlamú aszta-
losok keze alól.

Az ágy helye a paraszti világ-
ban árulkodott gazdája rangjáról,
a famíliában képviselt szerepérõl.
A gazda aludt a fõhelyen; ha ked-
ve volt, a feleségével, a többiek
pedig ott, ahol hely jutott nekik.
Az asszonyok a gyermekágyban
lelhettek egy kis nyugtot maguk-
nak, a betegeket és haldoklókat
sokszor a földre fektették. Az
1600-as évekig talán senki nem
aludt magában az ágyban, még a
király sem, állítólag XIII. Lajos
francia király volt az elsõ neve-
zetes személy, aki ragaszkodott az
egyedülalváshoz.

Hihetetlen és pikáns, de a tör-
téneti leírás megörökítette: Zü-
richben Heinrich Bosshard 1774-
ben megházasodott, s az új
asszony ágyat is hozott magával.
Erre föl Bosshard kidobta a régi
ágyát, amelyben addig apjával
aludt, s innentõl fogva mindhár-

man együtt háltak! Persze a sze-
relmesek az idõk kezdete óta
megragadták az alkalmat, hogy
együtt, kettesben hajthassák nyu-
govóra fejüket, de a kényszerû
hálótársak nem szereztek örömet
egymásnak soha.

A középkori boszorkányperek-
bõl persze nem maradtak ki az
ágyak, mint az erotika bûnös szín-
terei, így a rontás lehetséges kel-
lékei. Ez ellen igen hatékony vé-
dekezési módokat fundáltak ki,
fokhagymát, kakukkfüvet, kenye-
ret, bicskát rejtettek az ágyba, s
szenteltvízzel hintették meg oly-
kor.

Zentai Tünde a XVII. század
végéig kíséri figyelemmel az ágy
és az alvás történetét, könyve na-
gyon gazdag néprajzi és társadal-
mi vonatkozásokban. Maga
könyv is szép, a Pannónia Köny-
vek Kiadó kitett magáért. A cím-
oldal képe beszédes: szebbet ma
sem tudunk mutatni a témában,
mint amilyen pompásak a
bogyoszlói ház hímzett lepedõi,
párnái a hófehér függöny mögött.

                   Zsohár Melinda

Ki mint veti ágyát...

Dra. BASSÓ ZSUZSANNA

Szívspecialista
Rendel: hétfõn 13-16 óráig

pénteken: 17-19 óráig
Zapata 476, földszint l. Bs. As.

Tel.: 4553-0432
Kérjen órát: 4792-7930 (este).

Hívja fel telefonon
Szinovszky Dezsõt,

4743-7262
szívesen házhoz

megy és  felveszi az
elõfizetést
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Magyar nyelvtanítás
A Magyar Nagykövetség Konzu-

látusától kapott információnk alap-
ján közöljük, hogy az erõsen meg-
növekedett érdeklõdés, a magyar út-
levél és állampolgárság miatt, sokan
kérdezõsködnek (nem magyar szár-
mazásúak is), magyart tanító nyelv-
tanárok után. Az alábbiakban közöl-
jük a tudomásunk szerint ezzel fog-
lalkozók telefonszámát:

Benedek Lászlóné Marika:
4799-2527.

Juhász Andrea: Szent László
Kollégium 4799-5044, lakás: 4797-
0146.

Lányi Lászlóné: Miskolczy
Dóra: 4503-0402.

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi:
4790-7081 (magyar és spanyolnyel-
vû oktatás).

A konzulátus kéri további nyelv
tanár(nõk)ok jelentkezését a konzu-
látus telefonján is: 4827-4820.

j

Dr. MARTIN PURICELLI
SZABO

Dra. DANIELA BORDALEJO
Medicos Siquiatras
(Panico-ansiedad-

fobia-Stress-Depresión)
Solicitar turno 4377-0183

Születésnapok
Májusban: Haynalné Kesserû

Zsuzsanna, és Vágó Gyula (1.-én),
Papp Jenõné (5), Kurucz László (6),
Valentin Ferencné (7), Rimanóczy
Béla (8), Valentin Ferenc (9),
Lomniczyné Letti  és Egey Lászlóné
(10), Fóthy Gyula (11), Grábner
Adrienne Patricia (12), Demes
Adrienne és Molnár István Sándor
(15), Czanyóné Helga (17), Vertessy
Miklósné és Rugonyi Attila (18),
Székásy Miklós (19), Szinovszky De-
zsõ (22), dr. Balla Imre és Kalpakian
Ervin (24), Bakos Istvánné és Farkas
György (25), dr. Bakos István és
Kaszay Zoltán (26), Jakab Judith és
Omar Zoli (28), Csaba Katalin, Ke-
mény Éva és Port Zoltánné (29),
Hersitzky Gyõzõné (30).

Az Öregotthonban: 03. Szekeres
Teresa, 09. Oliva Stella, 12. Arroyo
Antonia, 15. Ridoni María Luján.

Mindenkinek szeretettel gratu-
lálunk, és kívánunk sok  szerencsét,
jó egészséget!

CONVOCATORIA
La Comision Directiva convoca a Asamblea Anual Ordinaria

para el día 11 de Mayo de 2003 a las 11 hs. En la sede del Hogar
San Esteban sito en Pacifico Rodríguez 6258-ex 1162 Chilavert,
Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Nombrar a dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria Anual, Inventario, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de Revisores de
Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2002.
3) Consideración de la gestión de los miembros de Comisión
Directiva y Revisores de Cuentas.

Isabel Racz                                      Ladislao Molnár
       Secretaria                                              Presidente

Nota: Sr/ra. Asociado, para poder ejercer su derecho a voz y voto
no olvide que debe tener su cuota social al día.

Helyreigazítás
Múlt számunkba tördelési té-

vedés folytán értelemzavaró hiba
csúszott. Pomogáts Béláról írt
cikk utolsó bekezdésébõl kima-
radt három sor. Ezek szerint az
utolsó bekezdés helyesen így
hangzik: „Szavai szerint a köz-
alapítványnak az a feladata, hogy
a határon túl élõ magyar közös-
ségeket kulturális területen jó
helyzetbe hozza, hogy alkalmas-
sá váljanak az európai integrá-
cióra.”

Az Eseménynaptárban Nt.
Demes András nevébe is hiba csú-
szott és végül a ”Béke utolsó nap-
ja” cikk, második hasábjának 5.
sorában a  „vadiúj” vadonatújat
jelent a mai pesti zsargon szerint.

A Marx György emlékére írt
cikkbe is becsúszott egy kis saj-
tóhiba, ahol a lepton megmara-
dás elvérõl volt szó. Marx elmé-
lete szerint egy atombomlás ese-
tében a lepton töltésszám nem
változik, pl. a neutronbomlás 2
leptont ad, egy elektront (- 1 töl-
tésszám) és egy antineutrínót (+
1 töltésszám). Az újságban ne-
utrínóbomlás jelent meg, ami
nyilvánvalóan helytelen.

Emlékmise
 Fóthy Gyuláné Térfi Gyöngyi

halálának egy éves évfordulóján,
április 21-én, Húsvét hétfõjén, a
Santo Domingo Acassusoi plébá-
nia-templomban emlékmisét tar-
tottak a közszeretetben álló Gyön-
gyi emlékére. A szertartáson és
azután a plébánia termében meg-
tartott összejövetelen a család, ro-
konság barátok és tisztelõk soka-
sága jelent meg.

Ebéd, kedves, segítõkész látogatókkal az Öregotthonban

Nagypéntek az Öreg-
otthonban

Rubido-Zichy Senta körülte-
kintõ figyelme kiterjedt az Öreg-
otthon lakóinak nagyhéti hitéle-
tére is. Nagypénteken Nt. Demes
András evangélikus lelkipásztort
hozatta ki Chilavertre, aki a ke-
reszténység  legnagyobb  ünnepén
a nagyszalonban áhítatos szertar-
tás tartott, amely után  Senta bõ-
kezû uzsonna vacsorával vendé-
gelte meg az otthon lakóit.

A Segélyegylet elnöke Molnár
László, mind a vezetõség, mind
a bentlakók nevében ezúton feje-
zi ki köszönetét a nemes gesztu-
sért.

A Mindszentynum
májusi programja

Május 4. du. 5 kor   Mise  a
Mindszen-tynumban, utána tea-
délután.

Május 10. du. 6 kor ifjúsági
mise a Hungáriában.

Május 13. du. 7 kor, Választ-
mányi társasvacso-
ra. Felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy a
havi választmányi
üléseinkre minden
tagunk hivatalos.
Ezek a gyûlések kel-
lemes imádságos szeretetteljes és
baráti hangulatban zajlanak le.
Szívesen vesszük véleményedet.
Szeretnénk hogy jól érezd maga-
dat köztünk és te is hozzásegíts
ahhoz hogy más is jól érezze ma-
gát. A vacsorát a Mindszentynum
fedezi, de a persely nyitva áll ön-
kéntes adományokra.

Május 17. du. 6-kor ifjúsági
mise a Hungáriában.

Május18. 11-kor,  Mindszenty
emlékmise, közös ebéd és közgyû-
lés.

Május 24. du. 6-kor ifjúsági
mise a Hungáriában.

Május 31. du. 6-kor ifjúsági
mise a Hungáriában.

Emlékhangverseny
A Magyar Református Egyház

május11-én délután 4 órai kezdet-
tel Emlékhangversenyt rendez el-
hunyt lelkipásztorának Nt. Sütõ
Gyula tiszteletére, a DUO ZENG:
Schirl Pál (hegedû) és Etelvina
Chinnici (zongora) mûvészek
közremûködésével. A kétrészes
mûsorban Bartók Béla, Haendel
Georg, Mozart, Mendelsohn-
Bartoldy, Vecsey Ferenc és
Kreisler Fritz mûvei szerepelnek.
Az Egyház fõgondnoka,  Pataky
László, ezúton is hívja vallásfe-
lekezeti különbség  nélkül a ma-
gyar kolóniát erre a felemelõ meg-
emlékezésre.

Új Akadémikus
Collia Alex március hónapban

befejezte tanulmányait a Katoli-
kus Egyetemen és megszerezte a
„Licenciado” címet a Politikai
Tudományok és a Nemzetközi
Kapcsolatok  (Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales) fa-
kultásán. Köszöntjük a kolónia új,
fiatal akadémikusát.

Levelezõ partnert
keres Elisabeth Cerveny Chi-

cago-ból.: 825 W. Cornelia I.N.
Chicago Il. 60657 USA.

Szt. ISTVÁN
ÖREGOTTHON

a  kolónia  egyetlen
szociális

intézménye.
Pac. Rodriguez 1162
Villa Ballester (1653).

Bs. As.
 Tel.: 4729-8092.

SEGÍTSD, HOGY
SEGÍTHESSEN!

Kerestetés
Keresem az 1923 körül Sao

Pauloba (Brasil), kivándorolt Bá-
lint Annát  (született Bezdán,
Panna néni) vagy fiát Bálint Má-
tyást (született 1923 ) Mátyás
unokái egy ikerpár (fiúk) és egy
lány Marilda. Õk 40 évesek lehet-
nek most. Molnár Juliskának a
fia. (Molnár Márton és Bezdán
Julianna ).

Címem: draglion@dntar.ro
Horváth János 6900, Makó Szent
János tér 32.

Új órarend a Hung.
titkárságon

Áprilisban új órarendet vezet-
tek be a Hungária Egyesület tit-
kárságán. Ezek szerint: keddtõl
péntekig 18-21,30 óráig, szomba-
ton 18-22-ig és vasárnap 12,30-
16-ig áll Zumpf Gusztáv a tagok
rendelkezésére. Hétfõn  a Klub és
a titkárság is zárva van.

AMERICANA
RENT-A-CAR

H-1134 Budapest, Dózsa György u. 65.
T./F: (36-1) 320-8287, Tel: (36-1) 350-2542
E-mail: americana@mail.matav.hu
Web-site: www.americana.matav.hu

SUZUKI Sedan                                                     19.9,-USD/nap*
NISSAN Almera / TOYOTA Corolla                23.9,-USD nap*
NISSAN Primera Station Wagon     26.9,-USD/nap*
CITROEN Xsara aut..     29.9,-USD/nap*
TOYOTA Corolla aut.    29.9,-USD/nap*
CITROEN Jumper (9 személyes)    37.9,-USD/nap*
*a fenti árak legalább 28 napos bérlés esetén érvényesek

AMISZ közgyûlés
Április 28-án tartotta meg az

AMISZ a Református Egyház
székházában az évi közgyûlését a
tagegyesületek nagy részének a
jelenlétével. A napirend szerint
Vattay Miklós titkár felolvasta az
AMISZ múlt évi munkásságának
az összefoglalóját, majd Terek
Zsófia ismertette a 2002-es év
mérlegét. A közgyûlés egyöntetû-
en elfogadta a két jelentést. Ez-
után a titkár az alapszabály mó-
dosításainak a javaslatát olvasta
fel, amelyeket, kisebb változtatá-
sokkal, szintén egyöntetûen foga-
dott el a közgyûlés. Végül a jelö-
lõ bizottság levezette az új veze-
tõség választási eljárását. Ennek
alapján a 2003-2005 periódus
vezetõsége a következõ szemé-
lyekbõl fog állni:

Elnök Takács István, ügyveze-
tõ alelnök Valentin Ferenc, alel-
nök Hefty Kató, fõtitkár Vattay
Miklós, titkár Paál Magdi, fõ-
pénztáros Jakabné Terek Zsófia,
pénztáros Schirl Pál, választmá-
nyi tagok Szakváry Zsuzsanna,
Pataky László, Haynalné Kesserû
Zsuzsó, választmányi póttagok
Papp Antal, Jakab Nándor,
Grabner András, számvizsgáló
bizottsági tagok Ladányi Enikõ,
Colliané Theész Anna Rózsa,
Kassai József, számvizsgáló bi-
zottsági póttagok Honfi János,
Siráky Magda, Arany László, véd-
nöki testületi tagok Bíró Mari-
anne, Puricelliné Szabó Éva,
Székásy Miklós. A közgyûlést az
újraválasztott elnök, Takács Ist-
ván, megható szavakkal kifejezett
beszéde zárta le.

Ha emlékezetünk
nem csal, áprilisban
múlt két esztendeje,
hogy a Székely Kapu
kiszabadult az argen-
tin vám és bürokrácia
bûvkörébõl.

Az AMISZ áprili-
si közgyûlésérõl írt
szûkszavú beszámo-
lóban nem esik szó ennek – a ko-
lóniában bõven kommentált ügy-
nek – jelenlegi állásáról, esetle-
ges elõrelépésekrõl.

A beszámolóból úgyszintén
nem derül ki az AMISZ esetleges
állásfoglalása az MVSZ és a há-
rom dél-amerikai tagállama (Ar-

gentína, Costa Rica, Venezuela)
közti problémáról, melyet a bu-
dapesti sajtó is kommentált.

Kérésünkre kaptuk a fenti be-
számolót. Kifogásoljuk, hogy a
helyi magyar egyesületek csúcs-
szerve nem nyújt érdemi tájékoz-
tatást e két fontos ügyrõl.

A székelykapu ládában a Hungária udvarán
(Archívfoto)

OLVASSA LAPUNKAT!

SZEMELVÉNYEK A
HUNGÁRIA KÖL-
CSÖNKÖNYVTÁR
KATALÓGUSÁBÓL

HKK

5016 Kertész, Erzsé-
bet: Vilma Dok-
torasszony (az
elsõ magyar orvosnõ életregé-
nye)

5017 Wodehouse, P.G.: Kirabol a ko-
mornyikom

5018 Matuska, Márton: A megtorlás
napjai (ahogy az emlékezet
megõrizte 1944 / 45)

5019 Bíró, László József: Csendes
forradalom (a golyóstoll regé-
nye)

5020/1Weszprémi, István: Magyaror-
szág és Erdély orvosainak rö-
vid életrajza I.-II.

5022 Ortutay Lovas, Gyula-Dankó,
Ádám: Buenos Airestõl Mexi-
kóvárosig

5023 Kenesei, F. László: Járhatatlan
utakon (Olga Papova)

5024 Legány, Dezsõ: Liszt Ferenc
Magyarországon 1874-1886

5025 Christie, Agatha: Nyaraló gyil-
kosok

5026 Borges, Jorge Luis: Az õs kas-
tély (esszék)

5027/8 Clavell, James: A tajpan I.-II.
5029/30 Passuth, László: Hétszer vá-

gott mezõ (II. Endre kora) I.-II.
5031 Mályuszné, Császár Edith: Egy

színészházaspár élete (Szerda-
helyi Kálmán és Prielle Kor-
nélia)

5032 Jakucs, László: Aggtelek és vi-
déke - Útikalauz

5033 Kristó, Gyula: A rozgonyi csata
5034 Sík, Sándor: Fekete kenyér
5035 Bartis, Ferenc: Rácsok között

Romániában
5036 Robbins, Harold: Latin szeretõ
5037 Jakes, John: Szerelem és háború
5038 Horn, Alfred Aloysius: Trader

horn - Kalandok az Elefánt-
csontparton

5039 Szabó, Árpád: A trójai háború
5040/1Pontoppidan, Henrik: Szeren-

csés Péter (I.-II.)

VIDEOKAZETTÁK:

VK-272 Álljon meg a nászmenet
(Julia Roberts) vígjáték

VK-273 Híd a Kwai folyón (William
Holden, Alec Guinness) hábo-
rús film

VK-274 Beethoven (Bonnie Hunt,
Dean Jones) családi vígjáték

VK-275 Beethoven 2 (Bonnie Hunt,
Charles Grodin) amerikai víg-
játék

VK-276 Vissza a jövõbe (Michael J.
Fox) Steven Spielberg filmje

VK-277 Vissza a jövõbe II (Michael
J. Fox) amerikai sci-fi

VK-278 Balto (Steven Spielberg pro-
dukció) rajzfilm
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A magyarok hagyományos utazási irodájában
Dõry Ilcsi (Elena) továbbra is rendelkezésére áll régi
és új klienseinek. Hajó és repülõjegyek - Társas és
egyéni utazások - Esküvõi ajándéklisták- Szálloda-

foglalás bel- és külföldön. Córdoba 323, p. 4.
Buenos Aires. Tel.: 5555-8000 - Fax: 4312-7285

e-mail: elena@cosulich-turismo.com.ar R. Fournier 3276  B1636GRZ Olivos  Tel.: 4761-8863

Mermeladas
Jaleas

Frutas al
natural

Chucrut Chalamade

Kren-Torma Pepinos agridulces

Dobostorta, Rigó Jancsi, krémes, meggyes-, almás-, túros
rétes, esküvõi torták, apró-sütemények minden alkalomra,

házhoz szállítva:
Bakos  Babától !

A legjobb és legolcsóbb ajándék! Tel.: 4799-3482

     FLORIDA 674                                        Tel.: 4393-8840
     BUENOS AIRES                                            4394-0102

A magyarok elegáns divatüzlete

EESEMÉNYNAPTÁR

Hajó és repülõjegyek - Társasutazások
Bel- és külföldi turizmus

Társ-igazgató:
Zilahi Sebess Zsuzsi

Carlos Pellegrini 1023, piso 12 (1009) Buenos Aires
tel: 4108-3200 fax: 4108-3259

E-mail: ssebess@furlong-fox.com.ar

Furlong-Fox S. A.

Itt és most...

MAUSI  SEBESS
INSTITUTO DE
GASTRONOMIA
PROFESIONAL

AV. MAIPU 594 - VICENTE LOPEZ - 4791-4355

Elõfizetését befizetheti
– rendezheti...

Szinovszky Dezsõt felhívja tele-
fonon (4743-7262), aki házhoz megy,
szívesen felveszi az elõzetést és nyug-
tát is ad. Zumpf Gusztávnál, a hiva-
talos órák alatt a Hungáriában szin-
tén lehet fizetni – és végül a
BostonBank bármely fiókjánál
(sucursal és/vagy centrumában) az
Adrián Czanyo névre szóló 924/
01000650/45 számú „Caja de
Ahorro” számlára az egész ország
területén (ahol van BostonBank fiók)
befizetheti. Ha Internetkapcsolással
óhajt fizetni a fenti, azt bármely
Bankból megteheti, átutalással, szin-
tén a fenti szám segítségével.

Külföldi elõfizetõinket kérjük,
semmi esetre se küldjenek pénzt,
vagy csekket postán, Brasilban Feny-
vesi Ági intézi ügyeinket, máshonnan
érdeklõdjenek e-mailen az elõfizetés
módjáról. Köszönettel: a Szerkesztõ-
ség.

MAGYAR SEGÉLYEGYLET
SEGÍTSD, HOGY SEGÍTHESSEN!

FIZESSEN ELÕ LAPUNKRA!

Dra. ZOLTAY JULIANA
Orr-, fül-, gége-szakorvos
Av. Santa Fé 266 Acassuso

Kérjen órát
4795-7857 -  4732-5600

Hívja fel telefonon
Szinovszky Dezsõt,
4743-7262 szívesen

házhoz megy és
felveszi az elõfizetést.

A HUNGÁRIA HÍREI
Az áprilisi választmányi gyûlést a közeledõ tisztújító és ren-

des évi közgyûlésre szükséges hivatalos szabályzatok megbe-
szélése jellemezte. A tagokat Zöldi Márton elnök köszöntötte,
majd ifj. Zaha Sándor fõtitkár az elõzõ ülés jegyzõkönyvét ol-
vasta fel. Az elnök számolt be a pénzügyi helyzetrõl és jelentet-
te, hogy a május 31-én tartandó közgyûlésre az összes hivatalos
papírok idõben a „Dirección de Justicia” birtokában lesznek.
Zöldi Márton írásban osztotta szét tagok között az elmúlt évben
a székházban végrehajtott karbantartási és újítási munkákat,
melyek az egyesületet tekintélyes financiális erõfeszítésre kész-
tették. Többek hozzászólása és kisebb ügyek tárgyalása után,
zárás elõtt Pataky László a Református Egyház fõgondnoka
kegyeletes szavakkal emlékezett meg az elhunyt Nt. Sütõ Gyu-
láról, akinek emlékére egy perces néma felállással áldoztak a
megjelentek.

Idõs házaspár keres magyarul beszélõ
50-65 év közötti hölgyet, bentlakással,

háztartás és kísérõi feladatkörrel.
Érdeklõdõk jelentkezzenek telefonon
4715-2351 / 4660-0726 számokon.
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• Múlt vasárnap voksoltunk, s
máris választásra készülünk,
kényszerülünk. Második forduló
is lesz, a történelemben, itt, most
elõször.

• Elsõ a Palindrom lett, a sza-
vazatok egynegyedét takarította
be. Sarkában a Cingár, csaknem
annyit kapott õ is. Harmadik a
Murfi (Mûveltéknél: Mörfi). Az
utolsó két hét alatt népszerûsége
nagyot ugrott; már-már úgy lát-
szott õ is indulhat a második for-
dulóban. De aztán mégsem. A
szavazatok majdnem egyötödét
kapta. Lilita a negyedik, tizenöt
százalékkal. Kampányköltségei
szavazatonként csak kb. öt dol-
lárcentet tettek ki. S errõl belég
is van. Ötödik a Dolfi.

• Palindromék lelombozott han-
gulatban ünnepeltek. Nem ehhez
vannak szokva. Az ünnepségen –
boldog órák szép emlékeképpen, a
riporterek és újságírók kaján örö-
mére – megjelent a 90-es évek egy-
két szépasszonya is.

Palindrom szûkebb stábjának
három korifeusát még aznap este
lapátra tette. Kijelentette régi csa-
patából senki sem szerepel majd
új kormányában, s Murfi irányá-
ba kacsintott.

• Cingár messzi patagóniai ott-
honában szerényen ünnepelt, s
rögtön kezdte erõltetni, hogy a

teljes elnöki hatalmat tényleg õ
fogja gyakorolni.

• Murfi és Lilita máris a tör-
vényhozási választásokra készü-
lõdnek. A most kapott voksok ará-
nyában jelentõs képviselõi blokk-
ra számíthat mindkettõ, vélemé-
nyük a kongresszusban megkerül-
hetetlen lesz. A következõ hetek-
ben szüntelenül hallatják majd
elveiket és érveiket — állásfog-
lalásokra akarják kényszeríteni a
jelölteket.

Lilíta megmondta, habár õ
maga a Cingárra szavaz, azt ko-
moly fenntartásokkal teszi. De el-
sõdleges célja az abszolút Rossz
elkerülése. Murfi kijelentette:
nem gazdája szavazói akaratá-
nak. Gyakorolják azok azt szaba-
don, függetlenül, felelõsségük tel-
jes tudatában. De nem kétséges,
Murfi retteg attól, hogy a Palind-
rom beárnyékolja. Pártjának füg-
getlenségét, identitását megõriz-
ni számára létkérdés. Ha ez nem
sikerülne, ha õket is ledarálják
mint a Kacsingató Malac levitéz-
lett vitézeit, ha õk is felcsapnak
megélhetési politikusnak, akkor
az elvi és erkölcsi alapokon poli-
tizáló liberális gondolat ismét
komoly vereséget szenved.

• Dolfi eldugta magát. Vidéki
otthonában várja az ajánlatokat.

                          Tóth Endre

Kosárka József az új
perui nagykövet

Az Országgyûlés Külügyi Bi-
zottsága 12 igen szavazattal, 6
tartózkodás mellett támogatta Ko-
sárka József limai nagykövetjelöl-
tet, aki a perui poszton Kraft Pé-
tert váltja. Kosárka József koráb-
ban Mexikóvárosban volt nagy-
követ.

Kraft Pétert a Külügyminisz-
térium alig több mint egy év után
rendelte be, megbízatása - a nagy-
követ kérésére - április 30-ával
járt le. A Fidesz képviselõi nehez-
ményezték, hogy Kraft Pétert idõ
elõtt hazarendelték. E mögött
politikai okokat véltek felfedez-
ni, miközben gazdasági jellegû
visszaélések gyanúja tette szük-
ségessé a hazahívást - mondta az
ülés után Hárs Gábor bizottsági
alelnök az MTI-nek.

Hozzátette: a tartózkodó sza-
vazatok nyilvánvalóan nem Ko-
sárka József személyének, hanem
Kraft Péter berendelésének szól-
tak. Az argentin-magyar kettõs ál-
lampolgár Kraft korábban a Ma-
gyar Turizmus Rt. élén állt helyet-
tes államtitkári rangban. Beren-
delésének oka annak idején az
volt, hogy munkájával kapcsolat-
ban számos szakmai kifogás me-
rült fel. Az MTI úgy tudja, hogy
nem tudta betartani a számviteli
fegyelmet, és gazdálkodási hibá-
kat is elkövetett. Hárs Gábor
annyit mondott, hogy Kraft Péter
ügyében egyelõre nem folyik el-
járás, a Külügyminisztérium bár-
mely esetleges további lépéssel
megvárja a nagykövet április 30-
i hazatérését. (MTI)

OLVASSA
LAPUNKAT!

A „Los Montes”
Észak Koreába
exportál

A Los Montes cég tulajdono-
sai Íjjas Árpád és Péter kapcsola-
tot teremtett Észak Kórea fõváro-
sában – Pyong Yang – mûködõ
„Blue Dream” exkluzív (április
30-ig USA Dollárral és május 1-
tõl csak  •-val mûködõ) Super-
mercadóval, ahová folyamatosan,
nagy mennyiségben szállítja köz-
ismerten elismert minõségû gyü-
mölcsízeit, savanyú káposztát és
csalamádét. Reméljük itteni ma-
gyar kliensek nem látnak ideoló-
giai kapcsolatot a tranzakcióban.
(Mert ilyenre már volt példa. A
szerk.).

Preparo Páginas Web para Empresas, Instituciones,
Particulares en Castellano, Húngaro, Inglés.

Andrés Tóth Tel: 4254-7139
Email: tokinio@hotmail.com
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    Az egyetlen magyar patika Buenos Airesben:
FARMACIA ARGERICH

Tulajdonos dr. Szappanos Miklós Pedro Lozano és
Argerich sarok. Tel.: 4502-7469 - Villa del Parque

Magyaroknak árkedvezmény

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Prof. Dr. KERTÉSZ RÓBERT
Médico psiquiatra

Director, Instituto Privado de
Psicologia Médica

Psicoterapia breve, hipnosis
Camacuá 245 (1406) Capital

(alt. J. B. Alberdi 2100)
TeleFax: 4631-6243/8056

quintana 308 - tel/fax 4812-6970 - buenos aires

Dél-Amerikai  MAGYAR
HÍRLAP

A  Délamerikai magyarok
 független folyóirata
Kiadó-szerkesztõ:
Czanyó Adorján.

Munkatársak:
Makkos Erzsi, Tóth Endre.

Del Campo 18.  (B1603CYB)
V. Martelli.  Bs.  As. .Argentína.

Tel/Fax: (54-11) 4761-7981.
e-mail:

czanyo@datamarkets.com.ar
http://www.hhrf.org/dmh/
 Elõfizetés:  Egy évre 70 Peso.
Brazíliai  kiadóhivatal  vezetõje:

Besterné Fenyvesi Ági.
R. André Ampéré, 153, Cj. 42.

04562-080 Sao Paulo/SP
Fones: (011) 5506-5011/5088

Fax: (011) 5506-4321
Elõfizetés más országban

évi  60 USA Dollár.
A légiposta költséget  külön

felszámítjuk.

Dr. FARKAS ÁRPÁD
Dra. FARKAS I. PAULA

Fogorvosok
Rendelés:

hétfõ, kedd, csütörtök
és péntek 15-20 óráig

Av. San Martin 2443, Florida
Telefon: 4797-3410

Kérjen órát!

Prof. Dr. KERTÉSZ
RÓBERT

Médico psiquiatra
Director, Instituto Privado de

Psicologia Médica
Psicoterapia breve, hipnosis
Camacuá 245 (1406) Capital

(alt. J. B. Alberdi 2100)
TeleFax: 4631-6243/8056

Széljegyzetek

U G O R S.A.C.E.I.

FLOCULANTES INDUSTRIALES
Maipú 872 - 6 - B. Tel.: 4314-0355 Buenos Aires
Fábrica: Isleta 2488 - V. Alsina. Tel.: 4209-4909

Gral. Juan D. Perón 2160  -  San Fernando

Csekket, és vidékrõl csak postai pénzutalványt
(giro postal) kérjük  Adrián Czanyó névre kiállítva

E. Del Campo 18, Villa Martelli (1603)
Prov. Buenos Aires címre küldeni.

EREDETI MAGYAR MOTÍVUMOKKAL
díszített köcsögök, edények, vázák, dobozok, dísz- és

ajándéktárgyak jutányos áron kaphatók
Szilvássy Edith

Billinghurst 1685 p. 3."B" Bs. As. Tel.: 4822-8125

 Imrédy Marianne
 Hites fordítások beszerzése (magyar, angol, német,

francia nyelven)  kijárások
O'Higgins 492. p. 3. Dto. C. (1602) Florida

Tel.: 4761-8001 Fax: 4730-0018 Cell.: 1540507718
E-mail:mimredy@arnet.com.ar

Finom-mechanika

INTÉZMÉNYEINK
ARGENTÍNA. Telefon elõhívószámok: Argentína: 54; Nagy Buenos Aires: 11;

Rosario: 341; San Carlos de Bariloche: 2944.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE. Embajada de la República

de Hungría. Cnel. Díaz 1874 (1425) Buenos Aires. Nagykövet: Szõnyi Ferenc. Követ-
ségi tanácsos: Galambos Sándor. Gazdasági és kereskedelmi tanácsos: Dr. Király Já-
nos. Konzul: Simó Mária. Konzuli fogadóórák: kedd és csütörtök 10:00-13:00.
Tel:4822-0767 / 4826-4132. Fax: 4805-3918. email: hungría@escape.com.ar

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KONZULÁTUSA. Consulado de la República de
Hungría. Calle Pangue 12465, Nahuel Malal, (8401) San Carlos de Bariloche. C. C.
1233 (8400) San Carlos de Bariloche. Tiszteletbeli konzul: Halbritter Ferenc. Tel/Fax:
46-1374. Movil: 1560-8724. email: halbri@bariloche.com.ar

A MAGYAR  KÖZTÁRSASÁG KONZULÁTUSA. Consulado de la República de
Hungría. Santiago 1266 (2002) Rosari o. Tiszteletbeli konzul: Ádám Rózsa. Tel: 421-
4988. Fax: 439-3351 Email: rosadam@arnet.com.ar

ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Cámara Argentino-
Húngara de Comercio e Industria. Elnök: Kalpakián Ervin. Av. R. S. Sáenz Peña 720
p. 9.”E”. (1035) Buenos Aires. Tel/Fax: 4326-5107. email: camcohu@uol.com.ar

ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE. Federación de
Entidades Húngaras de la Argentína. Ramón Freire 1739 (1426) Buenos Aires. Elnök:
Takács István, üv. alelnök Valentin Ferenc, Tel: 4796-0176

MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE. Federación Mundial de los Húngaros. A La-
tin-amerikai Régió védnöke: Dr. Orbán László. Arroyo 897. p. 26. (1007) Buenos
Aires. Tel/Fax: 4327-0726.

HUNGÁRIA. Asociación Húngara en la Argentína. Pasaje Juncal 4250 (1636) Olivos.
Elnök: Zöldi Márton. Hivatalos  órák: keddtõl péntekig 18-21:30, szombat 18:00-
22:00, vasárnap 12:30-16:00. Tel: 4799-8437 / 4711-0144.

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Círculo Juvenil Zrínyi. Monteverde 4241. (1636) Olivos.
Elnök: ifj. Zaha Sándor Tel: 4794-4986. Igazgató: Fóthy Zsuzsi Tel.: 4791-3386.

MAGYAR  SEGÉLYEGYLET - SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON. Asociación
Húngara de Beneficencia-Hogar  de  Ancianos “San Esteban”. Pacífico Rodriguez
6258. (1653) Villa Ballester, Chilavert. Tel: 4729-8092. Elnök: Molnár László. Félfo-
gadás telefon-megbeszélés szerint.

VALENTIN ALSINAI MAGYAR DALKÖR. Coro Húngaro de Valentin Alsina. Av.
Gral. Viamonte 2635. (1822) Valentin Alsina. Elnök: Szénási Pál Tel: 4244-1674.
Hivatalos órák: minden pénteken 21 óra.

WILDEI MAGYAR EGYESÜLET. Sociedad Húngara de Wilde. Victor Hugo 58.
(1875) Wilde. Elnök: Heckmann Dezsõ Tel: 4252-0390. Hivatalos órák minden pén-
teken: 21 óra.

SZENT ISTVÁN KÖR. Círculo de San Esteban. Moreno 1666. (1636) Olivos. Prov.
Bs. As. Elnök: Dra. Terek Zsófia. Tel.:4783-6462.

SZENT LÁSZLÓ ISKOLA. Colegio San Ladislao. Moreno 1666 (1636) Olivos.
Tel.: 4799-5044 / 6141. Igazgató: Arq. Redl  Erzsébet.

MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE (Argentínai Fõcsoport).
Comunidad de Camaradería de los ex-Combatientes Húngaros en la Argentína. Martin
Coronado 722. (1641) Acassuso. Fõcsoportvezetõ: vitéz Ferenczy Lóránd. Tel: 4743-
3879. Összejövetel: minden hónap 3. szombatján 17 órakor a Szent István Körben.

VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT. Orden de los Caballeros “Vitéz”. Ar-
gentínai székkapitány: vitéz Vattay Miklós, Nuestra Sra. Luján 1001 (1648) Troncos
del Talar. Tel: 4715-2351.

ARGENTÍNAI MAGYAR MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK EGYESÜLETE.
Asociación de Ingenieros y Arqitectos de Origen Húngaro. Ignacio Warnes 1378. (1602)
Florida. Elnök: Arq. Balogh-Kovács Antal. Tel: 4795-8223.

ARGENTÍNAI KATOLIKUS MAGYAROK SZÖVETSÉGE. “MINDSZEN-
TYNUM”. Asociación de los Húngaros Católicos en la Argentína. Aráoz 1857. (1414)
Buenos Aires. Tel: 6741-1975 / 1976. email: mindszentynum@hotmail.com Hivata-
los órák: kedden és pénteken 16:00-19:00. Elnök: Honfi János. Tel: 4 864-7570. Üv.
alelnök: Fóthy István. Tel: 4797-2230. email: fothy_esteban@hotmail.com

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ. Iglesia Reformada Húngara. Ramón Freire
1739. (1426) Buenos Aires. Tel: 4551-4903. Lelkész:: Fõgondnok: Pataky László.

“KRISZTUS KERESZTJE” MAGYAR EVANGÉLIKUS  GYÜLEKEZET. Iglesia
Evangélica Húngara “Cruz de Cristo”. Amenabar 1767. (1426) Buenos. Aires. Fõ-
gondnok: Hefty Katalin. Lelkiszolgálat: Nt. Demes András. Hiv. órák: minden szerdán
16:00-19:00.

EMESE KULTÚR-ÉS CSERKÉSZFENNTARTÓ EGYESÜLET. Asociación
Cultural Emese. R. Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Elnök: ifj. Zombory István Tel:
4742-6168. Cserkészház: Monteverde 4251. (1636) Olivos. Argentínai Cserkészkör-
zet parancsnok: Lomniczy Mátyás. Brazíliai körzetparancsnok: Tóth Eszter.

BARILOCHEI MAGYAR KÖR. Círculo Húngaro de Bariloche. Beschtedt 136.
(8400) San Carlos de Bariloche. Elnök: Mónica Retezár C. C. 538. (8400) San Carlos
de Bariloche. email: susie@bariloche.com.ar

PARAGUAY. Telefon elõhívószámok: Paraguay: 595 Asunción: 21
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KONZULÁTUSA. Consulado de la República de

Hungría. Estados Unidos 780 Asunción del Paragay. Tiszteletbeli konzul: Thömböly
Dénes.

URUGUAY. Telefon elõhívószámok: Uruguay: 598 Montevideo: 2
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KONZULÁTUSA. Consulado de la República de

Hungría. Av. Luis Alberto de Herrera 1082 (1130) Montevideo. Tiszteletbeli konzul:
Ing. Juan José Martony Schmidt. Tel: 622-0696 email: cue@adinet.com.uy

FFigyelem! Aktualizáltuk fenti rovatunkat. Kérjük az
érdekelt Intézményeket, hogy az esetleges  tévedéseket  és/
vagy  hiányzó adatokat minél elõbb közöljék - lehetõleg
emailen -  szerkesztõségünkkel.

Két választás között vagyunk. Az
elsõt túléltük és a következõbe se
halunk bele. Mert teljesen mindegy
ki jön be, a helyzeten nem sokat vál-
toztat. Jobb lesz? Rosszabb? Szerin-
tem se olyan rossz, se pedig olyan jó
nem lehet, hogy ki, hogy el ne tudjuk
viselni. Ez így van, volt és lesz.
Délamerikában vagyunk.. ezt kell
mindig szem elõtt tartani – így nem
érhet meglepetés soha.

Domi bevetésben megsérült fü-
lét sértette – az erõsen esélyes el-
nök-kandidáns választási kampá-
nyában elhangzott egyik beszédé-
nek elég hülyén hangzott kitétele  –
„marcia-nos y paracaidistas
húngaros” (marslakók és magyar
ejtõernyõsök) – olvastuk a
hungargenews hírlevélben.  Meg-
értjük a veterán katona dobhártya-
érzékenységét, de kár volt reagál-
ni, mert ilyen módon csak nagyobb
port keverünk fel, mint a lukból ki-
fújt szél vert fel.

Európa Központot alakít a Fidesz.
Martonyi volt külügyminiszter ismer-
tetésében az átalakulóban lévõ párt
ideológiáját gyúrják, masszírozzák,
sok értelmes és meggondolásra kész-
tetõ ötletekkel. De gondolom az EU-
ba való belépésünk elõestéjén a kez-
deményezésben és fõleg annak címé-
ben van egy kis túlzás – EU Közpon-
tot Budapesten alakítani. Mennyire
igaza van a Kanadai Magyarságban
február 22-én megjelent < „Jobb-
olddal”, - magyar módra > megjelent
cikknek. A Hungária könyvtárából le-
kérhetõ.

Ha már itt tartunk az EU és
globalizáció ellenzõk nagy tábora és
erõteljesen fokozódó mûködése el-
lenére is meg kell értenünk, min-
den pro és kontra teljesen haszon-
talan. Történelmi és fejlõdési, hogy
ne mondjam természeti - törvények
ellen nem lehet zongorázni. Senki
nem tudja megmondani ma, hogy
az ötvenkötetnyi (sokak szerint még
ridikulizált), EU sablonszabályza-
tok között mi a jó és mi a rossz. Nem
mára és nem is holnapra készülnek
ezek a tervek. Fõcikkünk erre sze-
retne választ, magyarázatot adni.

Macri lányt rabolt el, másfél mil-
lió dolláros biztos pénz reményében
az erre specializált banda. A 19 éves
feltûnõen csinos, Florencia, film-mû-
vészetet, cirkusz és akrobáciát tanul
a „Fundación Universidad del Cine”
San Telmoban. A család tíz éve már
átélt egy emberrablást 1991-ben,
amikor Mauriciot, Florencia féltest-
vérét tartották két hétig fogságban.
Hatmillió Dollárért engedték szaba-
don. Emlékszünk az USA ujságkirály,
„Hearst girl story” meglepõ változa-
taira, megismétlõdhet itt is? Totális
bizonytalanság…

Árvíz Santa Fében. A természet
reagál az ember környezetvédelmi
nemtörõdömségére. A társadalom
siet  és segít, szünet nélkül mennek
az élelem, ruha és egyéb közszük-
ségleti cikkek, házak omlanak össze,
életeket sodor el víz. És közben ra-
bolnak is. Bromfield, Louis "Árvíz
Indiában" címû könyve alapján
1955-ben forgatott azonos címû,
nagysikerû katasztrófafilm (Jean
Negulesco) jelenetei játszódnak le
elõttünk élõben és valóságnak. Az
emberi szolidaritás párosulva a
gyalázattal…

Bush terepszínben és acélsisakkal
jelentette be: vége a háborúnak. Nem
tudom kit akart impresszionálni, biz-
tos okos tanácsadói vették rá erre a bo-
hóckodásra. Most jön a „Bush doktrí-
na” bejelentése, vajon milyen jelmez-
ben jelenti be mindenhatóságát?


