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Karácsonyi olvasmány…

BETLEHEM*

Itt vagyok Betlehemben és egy alacsony, bolthajtásos aj-
tón, félkörben hulló lépcsõkön lemegyek a pincébe, ahol bar-
mok álltak, a Három Királyok a kapuban térdeltek s ahol a
Gyermek a jászolban feküdt. Fönn, a görög templomban, me-
lyet az istálló fölé építettek, istentiszteletet tart egy szakállas
lelkész és görögkatolikus arab hívõk, legtöbbje fiatal leány,
hangosan énekelnek. Az ezüstcsengõket s a lányok énekét
gyöngén hallani le a pincébe, ahol egészen egyedül állok.
Semmi pompa ezen a helyen, semmi kegyszer és kegytelen
giccs; üveglap alatt a három szikla: a baloldalon József fek-
võhelye, a jobboldalon Mária nyoszolyája. Fölötte négyszög-
letes kõlap, pontos és lelkiismeretes helyrajzzal: itt állott a
jászol. A félhomályban csak vörösfényû örökmécs ég. A szem-
nek szokni kell e derengéshez, amíg fölismerem a szûk odú
méreteit. Tél volt, az állatok melegítettek. Fáradtak vo1tak, a
vajúdó asszony fáradt volt a vándorlás izgalmaitól is. Amint
itt állok, nekidûlve az egyik kõsziklának, nem tudom, miért,
de természetesnek találom, hogy a legtisztább Embert születé-
sének pillanatában állatok õrzötték, melengették, állatok, és
nem emberek vették körül. Az állatok meleget adtak neki,
mikor megszületett. Az emberek megfeszítették.

A tél tud szigorú lenni Juda hegyeiben. Éjszaka értek ebbe
az akolba, a városban vásár volt, mint ma van. Augustus pa-
rancsára jöttek ide, népszámlálásra, József szülõvárosába, Bet-
lehembe. A hegyek tisztásain, amerre átjött most a kocsi, pász-
torok dideregnek pásztortûz mellett. A nyájak aludtak a me-
leg karámban.

..Amint itt állok, ahol mindez történt, édes, messzi illat szá1l
föl az egészbõl. Egyedül vagyok, csönd van. Egy csillag tûnt
föl az égen, a pásztorok énekeltek. Hallom az éneket végtelen
messzibõl, a gyermekkor ünnepének édes, messzi titokzatos
énekét. Békesség az embereknek.

Ebbõl az akolból indult el egy élet, s békességet hirdetett a
jóakaratú embereknek. Apja ács volt, anyja szegény asszony
Harminchárom esztendõs korában megfeszítették.

Meghalt az emberiségért... furcsa szó, nehéz íze van. Ne-
vek jutnak eszembe amint itt állok, emberek nevei, akik a kö-
zelmúltban meghaltak az emberiségért.  Valamilyen odúban
születtek, apjuk ács volt, vagy hasonló, anyjuk szegény asszony
Kávéházakban ültek számûzötten, lapokban és röpiratokban
prédikáltak. harminc-, negyvenesztendõs korukban megfeszí-
tették õket. Agyonverték õket. Lebunkózták õket. Az emberi-
ségért. Hallom az édes, messzi éneket. Meghajtom fejem, évek
óta elõször fojtogatni kezdi valami torkomat.

Békesség az embereknek.

*
*(Részlet, Márai Sándor a múlt század harmincas éveiben írt

„Istenek nyomában” c. utinaplójának Betlehem c. fejezetébõl).

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Újévet kíván minden Olvasójának a

Délamerikai Magyar Hírlap!

A négy vezetõ hazai gazdaság-
kutató cég - Ecostat, GKI Gazda-
ságkutató Rt., Kopint-Datorg Rt.
és Pénzügykutató Rt. - képviselõi
közösen értékelték a magyar gaz-
daság helyzetét.

Megállapították, hogy:
a) A javuló nemzetközi gazda-

sági környezet hatására kedvezõ
jelek tapasztalhatók a reálgazda-
ságban: az üzleti beruházások
élénkülnek, a feldolgozóipari ex-
port és termelés gyorsul, ennek
talaján a III. negyedévben a GDP
már 2,9%-kal emelkedett és a
vállalkozások várakozásai is né-
mileg javulnak. A konjunktúra
élénkülése viszont szükségszerû-
en és elõrebecsülhetõen átmene-

Javulóban a magyar gazdaság
tileg felerõsítette a folyó fizetési
mérleg romlását. A gazdaságpo-
litikában helyes irányú fordulat,
több kedvezõ változtatás történt
(a reálbérek növekedésének lefé-
kezése, az államháztartás hiányá-
nak 2004. évi csökkentése).

b) Ugyanakkor kedvezõtlen fo-
lyamatok mennek végbe a pénz-
piacon: a forint jelentõsen gyen-
gült, a kamatok drasztikusan
emelkedtek és lecsökkent a biza-
lom a magyar állampapírok iránt.
Ebben döntõ szerepet játszott a
2001-2003-at jellemzõ túlkölteke-
zõ fiskális politika és a követhe-
tetlen - hol erõltetett antiinfláci-
ós célokat, hol egy “kívánatos ár-
folyamot” követõ, hol meg leér-

tékelõ – monetáris politika. A
pénzpiaci fejlemények kialakulá-
sához hozzájárult a gyakran
összehangolatlan és a befektetõk-
ben bizalmatlanságot keltõ kom-
munikáció, amely fõleg egymás
gyakorlatának megkérdõjelezésé-
vel, esetenként szakmailag nehe-
zen védhetõ állításokkal rontotta
a gazdaságpolitika és a jegyban-
ki politika hitelességét.

c) A kedvezõ középtávú fejlõ-
dési kilátások alapján jó esély van
arra, hogy a magyar gazdaság vi-
szonylag gyorsan túljut a pénzpi-
aci krízisen. A befektetõk bizal-
mának és a hitelességnek a
visszaszerzése azonban meggyõ-
zõ változtatásokat igényel a pénz-
ügyi politika és irányítás mind-
két területén

DECEMBER 31: NAGY CSALÁDI SZILVESZTER A HUNGÁRIÁBAN

Budapest, 2003. december 2.
(MTI) - A pártok egyértelmûen
elismerésüket fogalmazták meg a
kormánynak azért, hogy az unió
alkotmányának szövegtervezeté-
be bekerült a kisebbségi jogok
védelme - mondta Szili Katalin,
az Országgyûlés elnöke kedden a
parlament európai uniós nagybi-
zottságának tanácskozását köve-
tõen újságíróknak. A külügymi-
niszter tájékoztatóját a nagybi-
zottság elfogadta - közölte a ház-
elnök, aki arról is tájékoztatott,
hogy “formálódik a négypárti
egyeztetés” a kormány és a par-
lament viszonyát az EU-tagság-
gal kapcsolatban rendezõ tör-
vénytervezetrõl.

Kovács László külügyminisz-
ter, az MSZP elnöke a hét végi
nápolyi külügyminiszteri értekez-
let jelentõségét abban jelölte meg,
hogy ott elõször mondtak véle-
ményt a külügyi tárcavezetõk az
olasz EU-elnökség által összefog-
lalt uniós alkotmánytervezetrõl.
Kiemelte, hogy a kisebbségi jo-
gok tiszteletben tartásának alkot-
mányos megjelenítését támogatók
köre bõvült.

“Ugyanilyen fontos, hogy azok
az országok, amelyek ezt eddig
ellenezték, például Lettország,
Észtország és Szlovákia, most azt
mondták, hogy ha nem is teszi
õket boldoggá ez a formula,
együtt tudnak ezzel élni, nem el-
lenzik az alkotmányba emelését”
- mondta a külügyminiszter. Ko-
vács László szerint ezen az állás-
ponton van a francia külügymi-
niszter is, aki nem szólalt meg a
vitában. “Fontos az, hogy a négy
parlamenti párt támogatja ezt az
eredményt, jónak, reálisan elér-
hetõnek értékeli” - mondta Ko-
vács László.

    Kérdésre válaszolva a kül-
ügyminiszter hangsúlyozta, ha
Magyarország elkezdené fesze-
getni, hogy a tervezetbe kollektív
kisebbségi jogok kerüljenek, azon

országok, amelyek most korábbi
ellenkezésüket feladva elfogadták
a megfogalmazást, azonnal vétót
emelnének.

Németh Zsolt, a parlament
külügyi bizottságának Fideszes
elnöke közölte, pártja üdvözli a
“kisebbségi formula” szerepelte-
tését az alkotmányos szerzõdés-
ben, megjegyezve, hogy a nem-
zeti kisebbségek kollektív jogai-
nak megemlítését szívesebben fo-
gadták volna, mint a kisebbségek-
hez tartozó személyek jogainak az
említését.

“Ez azt bizonyítja, hogy ha a
magyar diplomácia kívánatosan
és egyértelmûen felvállalja a ma-
gyar nemzeti érdeket, akkor lehet
eredményt elérni, és ez egyébként
megnyitja a lehetõségét annak is,
hogy az egyes politikai erõk saját
csatornáikon keresztül is támoga-
tást szerezzenek az ilyen fontos
ügyekben” - tette hozzá a Fidesz
politikusa. Kitért arra, pártja to-
vábbra is elvárja a kormánytól,
hogy kezdeményezze a keresz-
ténység szerepeltetését az alkot-
mányos szerzõdésben. “Továbbra

is elvárnánk a magyar kormány-
tól, hogy kezdeményezõen lépjen
fel a keresztyénség alkotmányos
szerzõdésben való szerepeltetése
mellett, ugyanis nem hiszem,
hogy Európát lehet építeni anél-
kül, hogy ez egyértelmûen kimon-
dásra kerüljön” - hangsúlyozta
Németh Zsolt.

Mint mondta, a megbeszélésen
felvetette, hogy a Fidesz tudomá-
sa szerint az Európai Bizottság
levélben fordult a magyar kor-
mányhoz a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletének kérdésé-
ben. Hozzátette, meglepõ, hogy
Kovács László külügyminiszter
errõl nem tudott felvilágosítást
adni. Jelezte, szokatlan dolog,
hogy nemzetközi kérdésekben a
kormányzat “titkolózik a magyar
politikai erõk elõtt”.

 Az Európai Unióba küldendõ
magyar biztosról szólva elmond-
ta, Kovács László ígéretet tett
arra, hogy egyeztetni fognak a
parlamenti pártokkal a biztos sze-
mélyérõl. “Ezt a magunk részé-
rõl szeretnénk üdvözölni” - zárta
nyilatkozatát Németh Zsolt.

EU nagybizottsági tanácskozás

Irak megszállása és Bagdad el
foglalása igazi diadal volt. Az
akció sikere fõként a fegyve-

reket viselõ és kezelõ katonák,
nõk és férfiak felkészültségén mú-
lott. Nélkülük légierõnk kevésbé
lehetett volna hatékony, és a szá-
razföldi csapataink sem gázolhat-
ták volna le olyan gyorsan és oly
kevés áldozat árán az iraki köz-
társasági gárdát. Parancsnokaink
jól és a helyzetnek megfelelõen
gazdálkodtak a rendelkezésükre
álló erõkkel.

De mutatkoztak hiányosságok
is. Mindenekelõtt fölösleges koc-
kázatokat vállaltunk a katonai ak-
ció során. A háború nem üzleti

vállalkozás, ahol a célokat a le-
hetõ legkisebb költségek mellett
kell elérni. A szárazföldi harc az
egyik legbizonytalanabb kimene-
telû emberi tevékenység. A koc-
kázatokat az elõre nem látható, ki
nem számítható események jelen-
tik. Minimalizálni kell tehát a
várható veszélyeket, még az ak-
ciók megkezdése elõtt.

A kiegészítõ csapatok megvol-
tak: még parancsot is kaptak a fel-
készülésre. Egy további harci egy-
ség az utánpótlási vonalak bizto-
sítására, néhány teherautós és
szállító osztag a katonai akciók-
ban óhatatlanul meglévõ bizony-

Mi csúszott félre

(Folytatás a 3. oldalon)

Wesley K. Clark:
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AMISZ Hírek
November 3-án tartotta szoká-

sos Választmányi gyûlését a Ma-
gyar Református Egyház helyisé-
gében. Ezúttal hét egyesület volt
képviselve a Vezetõségen kívül.

A gyûlés a különbözõ vezetõ-
ségi beszámolók körül alakult ki.

Így a Latinamerikai Szövetsé-
get (LAMOSZSZ) vitató pontot
Valentin Ferenc alelnök beszámo-
lója indította. Az általános elgon-
dolás, hogy mindenképen meg
kell indítani a szervezetet a már
bejelentett érdekeltekkel és tovább
keresni a kapcsolatot azokkal a
latinamerikai országokba ahol
magyar kolónia létezik.

A másik szokásos témáról, a
“Plaza Hungría”-rol, Paál Magdi
számolt be. Örömmel közölte
hogy október 15-én a Buenos Ai-
res-i Képviselõház, külön ülésen,
elfogadta az AMISZ ajánlatát és
törvénybe iktatta. (Lásd a mellé-
kelt értesítõt). Felolvasta a tör-

vény fontosabb részeit, értsük
alatta a tér helyét (Rammallo és
Av. Parque) meg a benne terve-
zett székely kapu elhelyezését.
Kihangsúlyozta a nagy segítséget
amit Szõnyi Ferenc Nagykövet
támogatása jelentett.

Ezzel az elsõ nagy akadályt át-
léptük, a többit megfelelõ elõké-
születtel és támogatással sikere-
sen áthidalhatjuk.

Végül is, szintén Paál Magdi,
beszámolt az október 18 és 19-i
Ituzaingo-i “Emigráns nap”-rol.
Kiemelte a városi felelõsek min-
denre kiterjedõ precíz szervezé-
sét, és a kitûnõ elhelyezést amit a
Magyar stand kapott. Ezáltal
egyike volt a leglátogatottabbak
között amihez kétségtelenül a fi-
nom dobos és krémes is hozzájá-
rult.

Befejezésül köszönetünket
szeretném itt kifejezni Pataky
László fõgondnoknak, aki szoká-
sos figyelmével hozzájárult a si-
kerhez.   Vattay Miklós, titkár

A konzulátus felhívja az érin-
tettek figyelmét a magyar állam-
polgársági törvény módosulására.
A 2003. szeptember elsejével élet-
be lépett kiegészítés – azaz a
2003. évi LVI. Törvény – szerint
(írásbeli) Nyilatkozattal szerezhe-
ti meg /magyar/ állampolgárságát
az, „aki magyar állampolgár
anyától és külföldi állampolgár
apától 1957. október 1-je elõtt
született, és születésével nem
vált magyar állampolgárrá”.

Az eljárást az érdekeltnek sze-
mélyesen kell megindítania azon
a magyar konzulátuson, amely
hivatalos /állandó/ lakóhelye sze-
rint illetékes. (Tehát az argentin,
az uruguayi és a paraguayi állan-
dó lakcímmel rendelkezõk meg-
tehetik közvetlenül, a Capital
Federal, 11 de Septiembre 839.
szám alatt, Belgranoban, illetve
az Asunción-i, montevideói,
Rosario-i és Bariloche-i tisztelet-
beli konzulok közvetítésével.)

Aki a fenti jogcímen (=alapon)
kéri magyar állampolgárságának
megállapítását, annak ki kell töl-
tenie a többoldalas ûrlapot, azaz
a Nyilatkozat-ot,  és indoklásul
mellékelnie kell a dokumentumo-
kat. /Az idegen nyelven készül-
teket magyar fordítással ellátva./

Elõzetesen célszerû hitelt ér-
demlõen meggyõzõdni arról,
hogy az édesmama /nagymama
nem házasságkötéssel szerzett

külföldi (azaz nem-magyar!) ál-
lampolgárságot.

Az eljárás többi tényezõje (így
az állampolgársági vizsgálat idõ-
tartama, a fizetendõ eljárási díjak
és illetékek összege, a csatolandó
dokumentumok jellege) megegye-
zik az eddigi gyakorlattal. Itt is,
most is felhívjuk a kérelmezõk fi-
gyelmét arra, hogy a külföldön élõ
polgárok magyar állampolgársá-
gának megállapítása hosszadal-
mas, magába foglalja ezen szemé-
lyek születésének, házasságának
/házasságainak és válásainak/
magyarországi anyakönyvezését
és csak ezután következik az út-
levél kiállítása.

Úgy véljük: ez a törvénymódo-
sítás igazságot szolgáltat a magu-
kat magyarnak valló, de idáig az
állampolgárság megállapításából
adminisztratív okok miatt kizár-
tak újabb csoportjának. Hiszen a
korábban érvényes jogszabályok
szerint születéssel (és nem hono-
sítással, azaz naturalización-nal!)
csak az a - 1957. október 1-je elõtt
született – személy szerezhetett
magyar állampolgárságot, aki, az
elavult szóhasználattal élve, tör-
vénytelen gyerek volt, az édesany-
ja viszont magyar állampolgár.
(Magyar állampolgár anya és kül-
földi állampolgár apa törvényes,
törvényesített gyermeke a szüle-
tésével akkoriban nem szerzett
magyar állampolgárságot.)

A MAGYAR KONZULÁTUS
KÖZLEMÉNYE

mûvészet, összekötni. A Coral
Hungaria továbbra is tagjai ma-
gyarok és magyar származású
személyek vagy olyan argentin
kórustagok, akik azonosítják ma-
gukat a fenti célkitûzésekkel.

Az Ars Hungarica alapító ak-
táját és alapszabályait december
5-én írta alá a vezetõség, amely a
következõ tagokból áll:

Elnök: Dr. Székásy Miklós, al-
elnök: Zichy Rubido Senta, titkár:
Zilahi Sebess Zsuzsa, pénztáros:
Haynalné Kesserû Zsuzsanna,
választmányi tagok: Agárdy Zsolt
és Leidemann Sylvia,
válsztmányi póttagok: Miskolczy
Dóra és Gorondyné Meleg Judith,
számvivõ bizottság: Colliané
Theész Anna Rózsa és Jakabné
Terek Zsófia, jogi tanácsadó:
Zöldy Viktória, könyvviteli ta-
nácsadó: Filipánics Zsuzsanna.

Mihelyt az Inspección General
de Justicia elfogadja a beadványt,
az Ars Hungarica már mint Pol-
gári Jogi Társaság fogja mûködé-
sét folytatni. Székásy Miklós

A Coral Hungaria november-
ben még kétszer megismételte a
Mozarteum koncertsorozatán be-
lül szeptemberben megrendezett,
nagy közönség és kritika sikert
aratott, Liszt Ferenc Koronázási
Miséjét: 8-án délután a La Plata-
i katedrálisban és 22-én este a San
Isidro-i katedrálisban.

A csúnya, esõs nap ellenére az
óriási La Plata-i katedrális telje-
sen megtelt 18 órára, amikor
Héctor Aguer érsek, nagy zene-
értõ és Liszt zenéjének hódolója,
rendkívül hozzáértõ szavakkal
vezette be a koncertet. Az érsek-
ség egy gyönyörû nyomtatott
programot is osztott ki a hallga-
tók között, egy Liszt Ferenc 1869-
ben felvett fényképének a repro-
dukciójával. A szólisták ezúttal
részben megváltoztak, csak
Susanna Moncayo énekelte újra
a mezzoszoprán szerepet, ami
nagy áldozat volt a részérõl, mert
pár nappal késõbb a Colónban
énekelte az argentin zeneszerzõ,
Gerardo Gandini, nagyon nehéz
dalait (az úton az autóbuszban ezt
az egész más stílusú, modern,
partitúrát tanulta). A többi szere-
pet Milagros Seijó szoprán,
Ricardo González tenor és Mart-
ín Caltabiano bariton énekelték.

orgona kísérettel énekel) olyan
csodás, hogy fel fogja szólítani a
papjait ennek a megtanulására,
mert nem hallott még a katolikus
hitvallásnak egy mélyebb érzésû
kifejezését, mint ennek a Liszt
misének a Credóját.

A San Isidro-i katedrálisban az
eladás egy mise keretében jött lét-
re, Szent Cecíliának, a zene pat-
rónájának a napján, az ottani ka-
tedrális 2003-as évi zenesoroza-
tának a csúcspontjaként. A közön-
ség között szétosztott szép prog-
ramok a Liszt mise teljes latin
szövegét és spanyol fordítását is
tartalmazták, ami egy nagyon ér-
tékes kiegészítõje volt a többi is-
mertetésnek. A misét a Németor-
szágban  prédikációs körúton tar-
tózkodó Jorge Casaretto püspök
helyettese, Miguel Ángel
D´Annibale püspök mondta. A
szólisták, a zenekar és a kórus, az
oltár mögött helyezkedtek el és
érdekes volt ezúttal folyamatos
koncertdarab helyett úgy meg-
hallgatni a Liszt misét, mint az
eredeti elõadásán, félbeszakítá-
sokkal, minden egyes mise rész
kíséreteként. Ugyanazok a szólis-
ták szerepeltek San Isidróban is
mint La Platán és a katedrális
nagyszerû akusztikája itt is elõ-
segítette a mise zenekíséretének
a tökéletes élvezését. A püspök úr
a mise végén felkérte a nagyszá-
mú közönséget, hogy lelkes taps-
sal ünnepelje a zenészeket, akik
a magasztos zenén keresztül
olyan kiválóan közelítették a
résztvevõket a vallásos ihlethez.

Befejezésül, a Liszt Koronázá-
si Misének a Mozarteum elõadá-
sán felvett CD lemeze, nagyon
szép kiadásban, kapható a Hun-
gária egyesület könyvtárában a
szokásos hivatalos órákban.
                       Székásy Miklós

A Coral Hungaria Liszt mise
elõadásai a katedrálisokban

Megalakult az
Ars Hungarica

A Coral Hungaria 2003-ban
ünnepelte 10 éves évfordulóját.
Ezalatt az idõ alatt fejlõdése elju-
tott egy olyan pontra, hogy szük-
ségessé vált, hogy egy jogilag be-
jegyzett társaságként mûködjék,
mérlegeket adjon ki, ami világo-
sabbá teszi a pénzügyek kezelé-
sét a szponzorok felé és meg-
könnyíti a tárgyalásokat a magas
színvonalú és követelményû kon-

certszervezõ intézmények felé is.
Bár a kórus megtartja tovább-

ra is a már zenei körökben nagyon
elismert nevét, de mûködésének
a kerete 2004-töl kezdve az ARS
HUNGARICA; ASOCIACIÓN
CIVIL DE MÚSICA Y CULTU-
RA lesz. A társaság alapvetõ cél-
kitûzése továbbra is minden idõk
magyar zenéjének a terjesztése
marad,  de ennek kibõvítéseként
igyekezni fogja ezt  a kultúra más
kinyilvánításaival, mint iroda-
lom, történelem, tánc és képzõ-

A katedrális akusztikája sokkal
jobb, mint a Mozarteum által
használt Gran Rex terme, ebben
a környezetben a kórus, a zene-
kar és a szólisták különösen jól
hangzottak és az elõadás végén a
közönség egy véget nem érõ taps-
sal és ovációval ünnepelte az elõ-
adókat. Aguer érsek, aki egyház-
kerülete papjaival egy a zenekar
melletti oldalesõ padsorban ült,
mondta nekem az elõadás után,
hogy a Credot (amelyet a kórus
gregorián ének formájában csak

Juhász Gyula:

Betlehemes ének

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Betlehemben született ez este
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, kedves bambino,

Ó, emberek, gondoljatok ma rá:
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya
És apja ács volt, dolgozó szegény
S az istállóban várt födél reájuk.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Mint minden várak s kastélyok fölött.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!

Ó, emberek, gondoljatok ma rá!

Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires, 15 de 0ctubre de 2003
SEÑOR EMBAJADOR
REPUBLICA DE HUNGRIA
FRANCISCO SZÖNYI
PRESENTE

De mi consideración:
Me dirijo a Ud. con motivo de informarle que el proyecto por el

cual se denomina Republica de Hungria a un espacio verde de la Ciudad
Autónoma de BuenosAires, fue aprobado en primera lectura por este
Cuerpo Parlamentario.

Los pasos sucesivos a seguir son; 1) Pase a Despacho Parlamentario
2) Pase a Participación Ciudadana 3) Citación a Audiencia Publica 4)
Realización de la Audiencia publica 5) Vuelta a Recinto para aprobación
definitiva a través del sistema de 2. lectura.

Todos estos pasos, que suelen ser largos procesos, trataremos de
acelerarlos, dentro de nuestras posibilidades, para que en el próximo
festejo patrio de la República de Hungria, el 15 de marzo de 2004,
puedan celebrarlo con todo o gran parte de los pasos aprobados, por el
nuevo Cuerpo que asumira a partir del 10 de diciembre de 2003, y en
el cual contamos con dos Diputados que acompañaran la aprobación
del presente despacho. Atentamente, quedando a su disposición,

Diana de Echeandía
       Secretaria Parlamentaria
    Bloque Partido Justicialista
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talanságok ellensúlyozására -
mind-mind csökkentette volna a
kockázatot. A parancsnokok egy
része tisztában volt a helyzettel.
A kérdés az volt, hogy tényleg
szükségesek-e ezek az egységek.
Sajnos csak késlekedve vetették
be õket.

*
A háború katonai terveinek se-

bezhetõsége és a bevetett ameri-
kai erõk elégtelensége az utóvéd-
harcok idején vált nyilvánvalóvá.
A tervezõk feladata, hogy a csa-
patok szükségleteit és a megszál-
lást követõ iraki ellenállás heves-
ségét elõre kalkulálják. A pa-
rancsnokság azonban a “majd
meglátjuk” filozófiáját választot-
ta. Ennek következményeképpen
az amerikai erõk képtelennek bi-
zonyultak a közrend szavatolásá-
ra, a rablások és szabotázs meg-
fékezésére, és még Bagdadban
sem voltak képesek hiteles rend-
fenntartókként megjelenni. Az
ebbõl fakadó hitelvesztés heteken
belül az ellenállás élénküléséhez
vezetett.

Május elsején Bush elnök be-
jelentette a háború végét. A kiala-

kuló káosz azonban az újabb erõ-
feszítések ellenére is kérdésessé
tette a küldetés sikerét.

Egyesek szerint a “majd meg-
látjuk” elve, valamint az, hogy a
katonai erõket a már megkezdett
akciók igényei és hiányai alapján,
utólag egészítsék ki, diplomáciai
kényszer, hiszen a fordított mód-
szer minden konfliktusmegelõzõ
kísérletet eleve lehetetlenné tesz.
Sajnos a kormányzat lépései el-
lentmondanak ennek. A csapatok
felvonultatását jóval azok tényle-
ges mozgósítása elõtt bejelentet-
ték, és a számukat is jócskán el-
túlozták.

Mások szerint a szárazföldi
csapatok viszonylag alacsony lét-
száma Rumsfeld hadügyminisz-
ter akadékoskodásával, a haditer-
vekre és felvonulásra vonatkozó
folyamatos kérdéseivel magyaráz-
ható. Ezekkel újra és újra meg-
zavarta a felkészülést, és a pa-
rancsnokok a békeség kedvéért
inkább nem ellenkeztek. Megint
más vélemény szerint Rumsfeld
takarékoskodni akart a költségek-
kel. S azt is többen mondják, hogy
a szárazföldi egységek viszonyla-
gos korlátozásával a hadügymi-
niszter a légierõbe és a speciális
egységekbe vetett hitét bizonyítot-
ta. A felvonultatott csapatok alul-
méretezéséhez valószínûleg vala-
mennyi felsorolt tényezõ hozzá-
járult.

Más kritikák a végjátékra vo-
natkoznak: elhanyagolták a hábo-
rú utáni idõszakot. Aki háborút
indít, annak négy lépésben kell
gondolkodnia: a csapatok felké-
szítése, azok felvonultatása, a
harc idõszaka és a háború utáni
mûveletek. Az ellenfél katonai
legyõzése után az azt követõ mû-

veletek biztosítják az eleve kitû-
zött célokat, a cselekvési terv tel-
jesítését. A Rumsfeld által ismer-
tetett tervben Szaddám Huszein
rendszerének megdöntése, a ter-
roristaszervezetek felszámolása, a
tömegpusztító fegyverek felkuta-
tása és megsemmisítése, a gyors
demokratikus átmenet feltételei-
nek megteremtése is szerepelt.

A gyõzelem fordított tervezést
igényel, és a háború utáni megkí-
vánt állapottól visszafelé gondol-
kodva kell dönteni a kitûzött cé-
lok elérését valószínûsítõ erõk
nagyságáról. Esetünkben a kor-
mányzat csak a háborús idõszak-
ra figyelt, elhanyagolva, hogy mi
történik majd a már megszállt
országgal. Láthatóan úgy hitték,
hogy Szaddámmal a Baath-rend-
szer is letûnik a színrõl, az iraki
katonák és rendõrök átállnak az
amerikaiak oldalára, és az iraki
hivatalnokok is megmaradnak
íróasztalaiknál.

Az elõkészületek hiányosságai
egyrészt a Bush-kormányzat gon-
dolkodásával, másrészt az ame-
rikai kormányok és a hadsereg
közötti mélyebb viszonyokkal
magyarázhatók. A “döntõ mûve-
letek” kezdettõl fogva elsõbbsé-
get kaptak a háború utáni rende-
zéssel szemben. A Pentagon vé-
gig saját szaktudásának minél tö-
kéletesebb alkalmazásával volt
elfoglalva, elhanyagolva a hely-
zet által megkívánt, szélesebb
körû igényeket. Mindezt csak sú-
lyosbította a külügy és a hadügy
közötti bürokratikus kötélhúzás,
ahol az elõbbi inkább óvatos volt,
míg az utóbbi határozottabb és
eltökéltebb. A küzdelem ez év ja-
nuárjában dõlt el, amikor a Fe-
hér Ház a hadügyminisztérium
felelõsségévé tette a háború utáni
rendezést.

Nem mintha az amerikai kor-
mányzaton belül léteztek volna
megfelelõ struktúrák a katonai
tervezés kiegészítésére és támo-
gatására. Nincsenek hivatalnoka-
ink, akiknek az lenne a feladatuk,
hogy a háború utáni mûveletek
hatékonyságának javítására for-
dítsanak évente milliárdokat. S
ugyancsak nincs semmi, ami a
fegyvergyártó konszernek tanács-
adóinak és lobbistáinak csapatai-
ra emlékeztetne.

*
Az Irakban várható problé-

mákkal foglalkozó 2002. szep-
temberi szenátusi meghallgatá-
somra készülve a Pentagonban
igyekeztem utánajárni a helyzet-
nek, de szomorúan tapasztaltam,
hogy a háború utáni idõszak csak
keveseket érdekelt. Amikor az
ezzel kapcsolatos tervezés az õsz
folyamán mégis megkezdõdött, a
kiindulópont az volt, hogy a leg-
több iraki felszabadításnak érté-
keli majd az amerikaiak bevonu-
lását.

A Jay Garner nyugalmazott al-
tábornagy által irányított Huma-
nitárius és újjáépítési hivatal az
elõkészítõ munkák során inkább
csak másodrendû kérdésekkel
foglalkozott. Pedig az újjáépítést
meg kellett volna elõznie a rend
és törvényesség helyreállításának.
Ráadásul Garnert nem csak kom-
munikációs, szállító- stb. eszkö-
zök nélkül hagyták, hanem az el-
nök vagy a hadügyminiszter he-
lyett az Irakban állomásozó ka-

tonai erõk parancsnoksága alá
rendelték. Mindennek következ-
tében Garner elszigetelõdött, az
ENSZ tekintélyére alig-alig hivat-
kozhatott, szinte reménytelen har-
cot folytatott a baráti államok és
a szövetségesek segítségéért a
rendfenntartásban, szállításban, a
megfelelõ kommunikációs vona-
lak létrehozásában és a felderítés
kiépítésében.

Ezzel eljutottunk a kormány-
zat politikájának harmadik kriti-
kus pontjához, ahhoz, hogy a
helyzet fölötti ellenõrzés kézben
tartása érdekében elhanyagolták
a szövetségesi támogatást. A
Bush-adminisztráció mindeddig
elhanyagolta a nemzetközi legi-
timáció és az ENSZ, a NATO és
más nemzetközi szervezetek le-
hetséges részvételének jelentõsé-
gét. 2003 hosszú nyarán végig el-
utasította, hogy ezeknek is szere-
pet szánjon, pedig ez feltétele lett
volna az európaiak részvételének
a háború utáni rendezésben. Azt
is figyelmen kívül hagyták, hogy
az ENSZ-nek komoly tekintélye
van a nemzetközi közvélemény
elõtt.

Rumsfeld hadügyminiszter ka-
tonai stratégiája középpontjában
a nagy szárazföldi erõk helyett a
precíziós mûveletekre képes légi-
erõ és a speciális egységek állnak.
Részben az iraki háború is alátá-
masztotta e nézet helyességét. De
ez a stratégia egyáltalán nem új,

és az amerikai katonai gondolko-
dás és haderõ már a vietnami há-
ború befejezése óta ebbe az irány-
ba fejlõdik. Az Öböl-háború fel-
gyorsította a folyamatot, és az
USA egyesített erõinek fõparancs-
noksága által 1996-ban készített
Joint Vision 2010 c. dokumentum
az egész stratégiát írásban is rög-
zítette. A helyzet iróniája, hogy a
Bush-adminisztráció, és azon be-
lül fõként a Donald Rumsfeld ál-
tal beharangozott átalakulás - a
high-tech hadszíntér megterem-
tése, az érzékelõk és precíziós csa-
pások kidolgozása és alkalmazá-
sa kisebb szárazföldi jelenléttel
kiegészítve - már 2001. évi hiva-
talba lépésük idején is valóság
volt. Az ellenséges haderõk legyõ-
zése csak szükséges, de nem elég-
séges feltétele a háborúk megnye-
résének. Mi megtanultuk Pana-
mában, milyen nehéz szót érteni
a civil lakosokkal, ráadásul egy
olyan kétszínû vezetõ esetén,
amilyen Manuel Noriega pana-
mai elnök volt; megtanultuk a lec-
két az Öböl-háború után, amikor
a menekültek problémájával kel-
lett megküzdenünk; tanultunk a
szomáliai kudarcból, a haiti ne-
hézségekbõl és a Balkánon vég-
rehajtott akciókból. De a követ-
keztetések levonása kormányon
belül és azon kívül is csak nagyon
keveseket foglalkoztatott.

Éveken át a technológiai átala-
kulás lázában éltünk, a konflik-
tus utáni és a békefenntartó szem-
pontokat elhanyagolva. A hadse-
reg más szolgáltatásokhoz hason-
lóan önmaga létét a high-tech in-

novációhoz és távlatos beszerzé-
si programokhoz kötötte, amelye-
ket a Közel-Keleten vagy Koreá-
ban megvívandó esetleges inten-
zív konfliktusok kilátásai irányí-
tottak. Az amerikai védelmi pri-
oritások ismeretében az ilyen
programok nagyobb eséllyel ver-
senghettek a központi forrásokért.
S amikor ezek megvoltak, a vá-
lasztókörzetekben mûködõ elsõd-
leges és másodlagos alvállalkozók
is nagy lelkesedéssel támogatták
azokat.

A NATO sokat vitatott koszo-
vói akcióját nézve, amiben kato-
nai parancsnokként én is szolgál-
tam, az eddig elmondottaknak
pont az ellenkezõje történt. A
nemzetközi közösség tekintélyét
is latba vetettük az etnikai tiszto-
gatás megállítására. A hónapokon
át folytatott tárgyalásokon az
ENSZ is folyamatosan helyet ka-
pott. Az USA helyett inkább a
NATO-nak jutott a vezetõ szerep.
Alaposan megvitattuk az elretten-
tés alkalmazandó eszközét, majd
ezt érvként használtuk a diplomá-
ciai megoldás kicsikarására. Nem
voltak elõre megállapított határ-
idõk, és a NATO nagyon hosszú
idõre kitolta az akciók megindí-
tását. Az erõszak alkalmazása
csak a végsõ eszköz volt, és ko-
moly vállalásokat tettünk a hábo-
rú utáni idõszakra. Hetvennyolc
napi bombázás után Szlobodan
Milosevics meghajolt a NATO
feltételei elõtt, másfél millió ko-
szovói albán visszatérhetett lakó-
helyére, a szerbek visszavonták
erõiket, a NATO csapatai bevo-
nultak, és Milosevics ma a hágai
bíróság elõtt felel tetteiért. Az
egész kampány során amerikai
szárazföldi, légi és tengerészeti
erõi egyetlen katonát sem vesz-
tettek harcokban.

*
Irakban június elejétõl észlel-

hetõk az elszánt ellenállás jelei.
Kelepcék és orvlövészek leselked-
nek az amerikai katonákra. A
helyzet még Bagdadban is rom-
lik. Úgy tûnik, hogy “Visszatérés”
néven baathista árnyékmozgalom

szervezõdik.
Szaddám Huszein rendszerét

sikerült megdönteni, de tömeg-
pusztító fegyvereket, amelyek ki-
fejlesztésére az iraki rezsimnek
valószínûleg tényleg voltak prog-
ramjai, nem találtunk. S miköz-
ben elfoglaltuk az országot, új ter-
roristaszervezetek jöttek létre az
amerikaiakkal szembeni ellenál-
lás jelszavával. Irak demokratikus
átalakításának tehát immáron a
terroristaveszélyekkel is számol-
nia kell, nem beszélve a kulturá-
lis, politikai, regionális és gazda-
sági problémák sokaságáról.

Az iraki háború bebizonyítot-
ta az amerikai hadsereg elszánt-
ságát, felkészültségét és ráter-
mettségét. De a hatalom az ellen-
feleit is létrehozza, azokat, akik
olyan módszereket állítanak
szembe az amerikaiak erejével,
melyekkel a felhalmozott katonai
elõnyöket képesek minimalizálni.
Sokkal nagyobb munkát kell ki-
fejteni ahhoz, hogy az Egyesült
Államok sikerrel terjeszthesse
értékeit, a biztonságot és a pros-
peritást. Minden mást adottnak
véve, az iraki nép és a térség jobb
helyzetbe került Szaddám rend-
szerének megdöntése után. De
ennek költségei és következmé-
nyei is vannak, amelyek távol tart-
hatnak bennünket fõ célunktól, a
terrorizmus elleni háború meg-
nyerésétõl. Sõt, az iraki háború
hatásai kifejezetten megakadá-
lyozhatnak bennünket e szélesebb
körû cél megvalósításában.

*
(The New York Review of

Booksban megjelent cikk szer-
kesztett, tömörített változata.
Magyarul az Élet és Irodalom-
ban jelent meg. A szerzi az ame-
rikai hadsereg négycsillagos tá-
bornoka, a NATO volt fõpa-
rancsnoka. Egyesek szerint õ
lesz a demokraták elnökjelölt-
je a következi választásokon.)

Mi csúszott félre
(Folytatás az elsõ oldalról)

Az elõkészületek
hiányosságai egyrészt a

Bush-kormányzat
gondolkodásával,

másrészt az amerikai
kormányok és a hadsereg

közötti mélyebb
viszonyokkal magyarázha-

tók.

MAUSI  SEBESS
INSTITUTO DE
GASTRONOMIA
PROFESIONAL

AV. MAIPU 594 - VICENTE LOPEZ - 4791-4355

Szaddám Huszein
rendszerét sikerült meg-

dönteni, de tömegpusztító
fegyvereket, amelyek
kifejlesztésére az iraki

rezsimnek valószínûleg
tényleg voltak programjai,

nem találtunk.

OLVASSA
LAPUNKAT!
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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

 

Sin  abono mensual
Tarifa plana las 24 horas
Tarifas por minuto
Consulte otros destinos
Srta. Carola Robledo
Tel:  5218-3082 / 3 / 4
Talcahuano 446  3 B. carola@highconnection.com.ar

Telefonía Larga Distancia
Europa EEUU

HUNGRIA  resto $ 0.44  +  iva
BUDAPEST $0,24 + iva

Az Argentínai Magyar Refor-
mátus Egyház november 2.-án,
ökumenikus istentisztelettel em-
lékezett meg a Reformáció 486.
évfordulójáról. A szertartást Rev.
Gabriel Miraz református- és Rev.
David Calvo evangélikus lelkész
tartotta, úrvacsora osztással.

Az ünnepi megemlékezésnek
méltó keretet adott a  szép Ramón
Freire-i székház, mely hosszú
évek óta Buenos Aires városának
védett épületei közé tartozik. A
szertartás alatt  Schirl Pál hege-

dûn és Etelvina Chinnesi zongo-
rán Antonio Vivaldi: A moll Opus
3 Nr.6 mûvét játszotta.

Az istentiszteleten jelen volt
Szõnyi Ferenc nagykövet  és fe-
lesége Mészáros Erzsébet, úgy-
mint a  magyar egyesületek veze-
tõ személyiségei.

A vallásos szertartás után a
gyülekezet hölgyei  ízletes ebédet
szolgáltak fel az ünneplõ közön-

Az Argentínai Magyar
Református Egyház hírei

ségnek.
November 9-én és november

16.-án  a Református Egyházban
Nt. Katona Gyula magyarországi
lelkész hirdette az igét. Nt. Kato-
na Gyula, aki Békés város refor-
mátus gyülekezetének fõlelkésze,
kéthetes evangelizációs misszió
keretén belül jött Argentínába.

November 17.én a Hungária
Egyesületben a Református Egy-
ház  vacsorát rendezett Nt. Kato-
na Gyula és lelkésztársai tiszte-
letére. A vendégeket és az egyhá-

zi vendéglátókat számos kedves
magyar testvér kísérte, felekezeti
különbség nélkül. A Református
Egyház presbitériuma  ezúton
köszöni meg a Hungária Egyesü-
letnek, hogy az  Egyesület terme-
it  rendelkezésére bocsátotta, és
Omárnak, hogy egyetlen szabad
napját feláldozva, az éttermet ki-
nyitotta. (Képünk a résztvevõk
egy csoportját ábrázolja)

Lo que nos quedó del Paraiso
— találkozásaim a zenével cím-
mel tartotta elõadását, spanyo-
lul, Mészáros Erzsébet – Szõnyi
Ferencné – az iskolai énektaní-
tásról.

Már többször is ismételtük, ez
a krónikás zenei antitalentum.
Még kevésbé tudna hozzászólni
az énektanítás technikájához, szá-
mára a “reletív szolmizáció” örök
rejtély marad. Azt viszont meg
tudja állapítani – mert megérzi –
ha az elõadó olyan témáról szól,
amihez ért, amit tud és amit szív-
bõl szeret. S ez az érzés hatotta
át a hallgatóságot — szakembe-
reket és laikusokat egyaránt.

Gyermekkorában Mészáros
Erzsébet még látta, hallotta Ko-
dály Zoltánt. A nagy magyar ze-
neszerzõ és zenepedagógustól
személyesen is hallhatta: az ének-
tanítás növeli az életminõséget —
nehéz idõkben különösen. Ez az
a lényeg, amit egy magyar ének-
tanár az argentin zenepedagógus-
oknak továbbított.

Az elõadást gondosan megvá-
logatott szemléltetõ anyag – vi-

Az énektanítás öröme

deofelvételek – tették még élve-
zetesebbé. A vetítések szakszerû-
en rövidek voltak, az elõadás egyes
pontjait illusztrálták. Több laikus
is szerette volna tovább is hallgat-
ni az énekelõ kisiskolásokat.

Méltó keretet nyújtott az elõ-
adásnak az Amerikai-spanyol
Mûvészet Múzeumának nagyter-
me, a Cuzco-i mesztic-barokk
mûkincsek gyûjteménye. (te)

Képünk jobb oldalán Mészá-
ros Erzsébet - a Kodály házas-
párral.

A Cserkészet és a Zrínyi
Kör november 15-re tûz-
te ki évzáró programját. 

A szülök, nagyszülõk és barátok
délután 4 órára voltak hivatalo-
sak a Cserkészházban, ahol a lány
és fiú örsök bemutatták az “örsi
sarkokat”. Hetekig tartó szorgal-
mas és ötletes munka eredményét
csodálhattuk meg a valóságosan
felújított termekben, sajátkészíté-
sû édességek kíséretében. A zász-
lólevonás és ima után a MIK szo-
bába vonultunk, hogy a ZIK év-
zárómûsorán vegyünk részt.

A programot a huszárnak be-
öltözött  Óvodás csoport (Arcagni
Inés;  Amaya-Gáspár Facundo; 
Fóthy Lucía, Márton és
Benjamín; García Conde Zsófi,
Francisco és Gregorio; Haynal
Nina; Íjas Christian; Kulifay
Mátyás és Tamás; Regueira Fóthy
Tamás és Szilvássy Tamás) kezd-
te: egy katonanótára masíroztak
nagy lelkesedéssel.  A számot
Bonapartian Edi (a Regös csoport
egyik  új vezetõje!) tanította be.

 Az óvodát Fóthyné Judit és
Kiss Piroska vezette, felváltva
több édesanya segítségével.  Di-
cséretet érdemelnek az óvodások
szülei, akik két kivétellel vegyes
házaspárok, aminek következmé-
nye, hogy a gyerekek nem beszél-
nek otthon rendszeresen magya-
rul. Amit láttunk jutalom volt a
szülök igyekezetének, bíztatás az
otthoni magyarnyelv gyakorlásá-
ra és kedves meghívás a hasonló
helyzetben lévõ családokhoz in-
tézett kedves meghívás, vagyis
azokhoz,  akik még nem kezdték
el a magyarnyelvnek nemes és
hasznos serkentését.

A Füge csoport tagjai (Arcagni
Inés;  Fóthy Lucía; García Conde
Zsófi; Haynal Nina; Kulifay Má-
tyás) akik kivétel nélkül vegyes
családokból jönnek, szombaton-
ként egy órát az Óvódban énekel-
nek és játszanak, majd két tanórá-
ra jönnek át a Junior csoportba
(tanítok Pappné Bella és
Gorondiné Judit).Mindenki egy-
egy versikét mondott el és ked-
venc énekei elõadása után meg-
hívták a jelenlévõket, hogy kap-
csolódjanak be a “Megfogtam egy
szúnyogot” hagyományos cser-
készdal éneklésébe.  Ez egyben
annak a reménynek kifejezõje
volt, hogy a szorgalmas igyeke-
zet meghozza a gyümölcsét, és így
a kicsik a magyarul történõ cser-
kész foglalkozásban minél elõbb
résztvehessenek. 

A Gesztenye csoport tagjai
(Gröber Berni;  Indaco Priscila; 
Lomniczy Micaela;  Makkos
Viki;  Mattiauda Santi;  Szilvássy
Ignác;  tanítók  Pappné Bella,
Beisné Anni és Lomniczy Józsi)
nagyon szellemesen adták elõ
Weöres Sándor “Medvenótá”-ját.
A Meggy csoport (Gröber Stefi; 
Lajtaváry Márton;  Lomniczy At-
tila; Mattiauda Lucía;  Papp Má-
tyás; Szentiványi Vali; Zaha Pa-
ula;  Zombory Michelle; tanítók
Lajtaváryné Zsuzsi, Szilvássyné
Erzsi és Beisné Anni) nagylelke-
sedéssel jelenítették meg Weöres
Sándor “Déli felhõk” címû versét.

A Makk csoport (Indaco
Pablito;  Jeffrey Teréz;  Lajtaváry
András; Lajtaváry Richárd; taní-
tók Lomniczy Józsi, Gorondiné
Judit és Szeley Sanyi) nagyon
szép tiszta magyar kiejtéssel két
költeménnyel szerepelt: József
Attila: “Altató”  és Petõfi Sándor:
“Fekete kenyér”. A Diók  (Beis
András;  Jeffrey Viki;  Lomniczy
Melinda;  Lovrics András;
Mihályfi Kinga;  Papp Gábor; 
Szentiványi Julcsi, tanítók
Lomniczy Mátyás; Zólyomi Kati
és Demes Sanyi) izgalmas nyelv-

tani és helyesírási gyakorlatot
készítettek amelyre a szülõkkel
együtt (próbára téve sok minden-
ki helyesírását) kerestek választ.

A Szenior I  (Grabner István; 
Grõber Lisa;  Jeffrey Szofi; 
Lajtaváry Zsuzsi;  Lovrics Jancsi; 
Mihályfi Juli;  Papp Kriszti ;
Pérez Nati; Szentiványi Ilona;
Zaha Tamás;  Zombory Andi, ta-
nítók: Zólyomi Kati; Lajtaváryné
Zsuzsi és Szilvássyné Erzsi)  a ba-
rátságról szóltak.  Ismerõs és ke-
vésbé ismert költõtõl ezzel kap-
csolatos idézeteket olvastak fel.
Majd elénekeltek egy szintén a
barátságról szóló általuk lefordí-
tott rock dalt.

A Szenior II-vel (Benkõ Etel; 
Benkõ Cili;  Bonapartian Dani; 
Zaha Ilona; Zombory Caro; taní-
tók Zólyomi Kati, Lomniczy Jó-
zsi és Gorondiné Judit) fejezõdött
be a csoportok szereplése. Min-
denki felolvasott egy dolgozatot,
amely egy óra alatt vers formá-
ban készült el és amelyben kifej-
tették érzelmeiket a most véget
érõ évekig tartó magyar tanulás
és a hamarosan elkövetkezõ ma-
gyarországi ösztöndíj úttal kap-
csolatban.

A bizonyítványok és díjak ki-
osztása után  (legtöbb “Zöld cé-
dulát” -azaz kitüntetést: Beis
András kapta, és egyszer sem hi-
ányoztak: Mattiauda Luncsi,
Lomniczy Micaela, Lajtaváry
Zsuzsi), az utolsó ZIK közgyûlés
/ szülõi értekezlete következett.

Ezentúl ezt a közgyûlést az
EMESE (az ifjúsági szervezetek
fenntartó testülete) közgyûlésével
együtt tartjuk.  Zaha Sanyi, a Kör
és egyben az EMESE elnöke is,
ismertette az új mûködési formát,
majd Zaháné Alexandra az egyez-
tetett pénztári helyzetet.  Befeje-
zés elõtt felmerültek kérdések a
szülök, cserkészvezetõk és taná-
rok összedolgozásáról a nevelés-
ben.  Nagyon különbözõ felfogás
hangzott el. Kétségtelen, hogy
ezek egyeztetése a jövõ feladata. 
De bíztató, hogy van érdeklõdés
új formák iránt, mert ez a felúju-
ló élet jele. Az elvégzett munká-
ért de a kérdõjelekért is hálát
adunk a Jó Istennek, akitõl segít-
séget is kérünk a helyes megol-
dásokhoz.

Gorondi Péterné M. Judit,
a ZIK Vezetõsége nevében.

A Zrínyi Ifjúsági Kör évzárója

FIZESSEN ELÕ A DÉLAMERIKAI MAGYAR
HÍRLAPRA!

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

A magyarok elegáns divatüzlete

Kedves Dél-Amerikai
Magyar Hírlap
olvasói !

Faiparos vállalkozás vagyunk, s
hallottuk, hogy az Argentin-Magyar
Kereskedelmi kamara a közelmúlt-
ban hordókészítõket keresett Magya-
rországon. Emiatt vettem a bátorsá-
got - mivel egyedül nem boldogultam
a címkeresésben - s felvettem a kap-
csolatot egy e-mail erejéig a Szõnyi
Ferenc nagykövettel. Tõle megkap-
tam a kamara címét, honlapjának ne-
vét. E honlapról, a kapcsolódó linkek
segítségével tudtam meg, hogy létezik

a Dél-Amerikai Magyar Hírlap.
Meglepõdtem, hogy ilyen messze

élõ emberek - no persze magyarok ! -
által irt tökéletes magyarsággal fogal-
mazott leveleket olvasok. Nagyon
szép és megható dolog, hogy ilyen
távol Magyarországtól õrzik nyelvi
kultúránkat, s ápolják a kapcsolatot
egymással, s országunkkal.

Szívesen váltanánk levelet argen-
tin magyarokkal. Mi 40 év körüliek
vagyunk,  érintettek egy hordókészí-
tõ vállalkozásban. Emellett férjem
építész, én még gyerekekkel idehaza
lévõ köztisztviselõ vagyok. Minden
jót ! Kelemenné Bélyi Mária Magyar-
ország, Gyõr.
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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.

Közismert a Széchenyi-dí-
jas Vida Gábor akadémi-
kus borélesztõ-hasonla-

tát a fogyasztói társadalomról,
mely kimeríti a Föld készleteit, el-
szennyezi a környezetet? Gyakran
felbukkan a bioszférát féltõ gene-
tikus-ökológus írásaiban: az
élesztõ mustba kerül, gyors sza-
porodásnak indul, egyre több cuk-
rot alakít alkohollá, s mivel ez
méreg az élesztõnek, a populáció
kipusztul. Az érett borban már
nincs is élõ élesztõ.

Ha nem történik egyetemes
atomkatasztrófa, és minden a
mai mederben folyik tovább,
lesz ember a Földön száz év
múlva?

– Lehetséges, de azt kötve hi-
szem, hogy ilyen létszámban és
ilyen típusú fogyasztói életmód-
dal. Az ipari forradalom óta sza-
kadatlan növekedéskényszer hajt-
ja az immár több mint hatmilli-
árdos emberiséget, miközben vé-
gesek az energia- és nyersanyag-
források, s növekvõ gondot okoz
a melléktermékeket feldolgozó
természeti rendszerek sérülése.
Környezettudósok kiszámították,
hogy legalább kétszer ekkora Föld
kellene ahhoz, hogy a mai fejlett
világ életszínvonalát hatmilliárd
emberre kiterjesszük.

– Mi terheli jobban a kör-
nyezetet, a szegény országok
túlnépesedése, vagy a fejlett vi-
lág pazarlása?

– A földi környezetet terhelõ
hatások mértéke egy „szorzat”.
Ebben egyaránt fontos tényezõ,
hogy hány ember él az adott terü-
leten, mekkora az egy fõre esõ
fogyasztás, a javak elõállítása
milyen technológiával történik…
Ha leegyszerûsítve csak a lakosok
számát vesszük, és azt, hogy
mennyit fogyasztanak, akkor Ru-
anda, illetve Európa környezetter-
helése között nincs különbség,
hiszen tízszer egy ugyanannyi,
mint egyszer tíz. A képet árnyal-
ja, hogy például Európában a fo-
gyó lélekszám ellenére változat-
lanul nagy a népsûrûség a terület
eltartóképességéhez viszonyítva.
Sok más mellett ugyancsak figye-
lembe lehet venni, hogy a Nyu-
gat olykor úgy kíván könnyíteni
gondjain, hogy szennyezõ anya-
gait szétteríti a Földön, a légkör-
ben, az óceánokban, illetve „ki-
vásárolja” a harmadik világ hul-
ladék-elhelyezési kapacitásait,
azaz elõszeretettel szállítja távoli
országokba a szemetét.

– A túlnépesedés, az ipari,
mezõgazdasági tömegtermelés
környezeti kockázata világszer-
te többször kerül szóba, mint a
mértéktelen fogyasztói szemlé-
leté. Nálunk ráadásul most em-
legeti a kormány a „fenntartha-
tó gazdasági növekedés” szlo-
genjét…

– Magam még a fenntartható
fejlõdés kifejezést sem haszná-
lom, hiszen nehéz volna egyetér-
tésre jutni abban, mit értsünk fej-
lõdés alatt. A fenntartható gazda-
sági növekedésben pedig környe-
zettudós nem hihet, ezért én pusz-
tán fenntarthatóságról beszélek, a
szót az emberiségre, illetve a bio-
szférának arra az állapotára vo-
natkoztatva, ahol még lehetséges
az emberi élet. Ezért fájó, hogy

szinte tabu a fogyasztás csökken-
tésérõl vagy önkéntes egyszerû-
ségrõl beszélni.

– Van, akinek szokatlan, és
van, akinek érdeksértõen kel-
lemetlen az a távlatosság, mely
az ön gondolkodását meghatá-
rozza.

– Pedig érdemes belegondol-
ni: a Föld – amelynek mai tudá-
sunk szerint két-három milliárd
éve van hátra – jelenleg 4,5 mil-
liárd éves. Az élet 3,5 milliárd éve
alakulhatott ki rajta. A korábbi,
kezdetlegesebb élõvilág az idõk
során jelentõsen átalakította, fo-
kozatosan „organizálta” a Földet.
Hosszú-hosszú folyamat vezetett
például oda, hogy szabad oxigén
került a légtérbe – atmoszférába
–, megteremtvén a maihoz hason-
ló élõvilág feltételeit. Általában
véve az élet stabilitása rendkívü-
li, és túl fogja élni az embert, a
bioszféra kései termékét, szá-
munkra mégis döntõ kérdés: mi-
lyen életlehetõségeket adunk át
utódainknak? Tudjuk, hogy nap-
jainkban olyan gazdasági rend-
szer terjed szét globálisan, ami a
termelés és fogyasztás szüntelen
fokozásán alapul. Ha az emberi-
ség változatlanul azt hiszi, hogy
Földünk továbbra is feldolgozza
szennyeinket, és kiszolgálja egy-
re fokozódó igényeinket, keserû-
en csalódni fog.

– Mit kellene tehát, megér-
tenünk?

– Ehhez elõször is azt kell lát-
ni, hogy a Föld hatalmas
ökorendszer, melyben a rajta át-
folyó energiaáramlás anyagciklu-
sokat tart fenn. A rendszer tönk-
remehet, ha a ciklusok nem zá-
ródnak úgy, ahogy az a természet-
ben eddig történt. Ezeknek a cik-
lusoknak a számunkra legfonto-
sabb elemei: a víz, a szén, a nit-
rogén, a kén és a többi elem. A
rendszer – az ökoszisztéma –
mûködése végsõ soron azon mú-
lik, hogy a napenergia kémiai
energiává alakul át a növényi fo-
toszintézis csodálatos mechaniz-
musa révén.

– Minden élõlény beletarto-
zik ebbe a rendszerbe?

– Bizonyos mélytengeri bak-
tériumok és a rájuk épülõ táplá-
lékhálózat lényegében független
a napból származó energiaáram-
lástól, de mennyiségében, hatásá-
ban ez a folyamat elhanyagolha-
tó. Visszatérve a fotoszintézishez,
a segítségével megkötött energia
révén létezhetnek a növényevõ
állatok, ezek aztán a táplálékhá-
lózatokban ragadozóknak adnak
tápanyagot, míg végül mindegyi-
kük teste lebontó élõlényeken ke-
resztül jut az anyagciklusok záró-
, illetve kezdõpontjához. Az em-
ber is ebbe a rendszerbe tartozik.
A légkör növekvõ szén-dioxid-
koncentrációja, a csapadék sava-
sodása, a vizeink elnitrátosodása,
a fajok pusztulása – hogy csak né-
hányat említsek – mind arra utal,
hogy baj van e ciklusokkal. En-
nek egyetlen oka, hogy a tudato-

san termelõ és fogyasztó ember át-
formálja környezetét és ezzel ma-
gát a bioszférát. Az átalakított te-
rületek aránya rohamosan nõ. Az
eltûnt természetes vegetáció he-
lyén vagy urbanizált környezetet
találunk, vagy mezõgazdaságot,
agrárrendszereket.

– Nem egyenértékû a búza-
tábla a természetes vegetáció-
val, már ami az átfogó öko-
rendszert illeti?

– Funkciókiesést jelent. Egy
természetes erdõ élõtömege, sõt
fajgazdagsága jóval nagyobb ha-
tékonyságot képvisel az energia-
áramlásban és az anyagciklusok-
ban, mint a monokultúrás nö-
vényzet, hiszen többféle élõlény
többféle elemét tudja hasznosíta-
ni környezetének. Emellett az in-
tenzív gabonatermesztésnek mint
mesterséges rendszernek a fenn-
tartása óriási vegyszermennyiség
bevetésével, öntözéssel párosul.
Ez hosszú távon szintén korlátok-
ba ütközik.

– De Magyarország még
mindig gazdagabb természet
közeli területekben, mint Nyu-
gat-Európa sok országa, és ná-
lunk az élõvilág is változato-
sabb.

– Hollandiánál, Dániánál min-
denképp jobban állunk, de ha bi-
zonyos területeink természet kö-
zelinek mondhatók is, hosszú
távú fenntarthatóságuk kétséges.

– A pusztán üzleti célú terü-
letfejlesztésekre gondol?

– Nem csak azokra. Olyan te-
rületek esetében is van ok aggo-
dalomra, amelyeket természetvé-
delmi célnak megfelelõen kezel-
nek. A globális klímaváltozás ko-
rát éljük, hatásait ebben az évben
különösképpen érezhetjük. Persze
régebben is voltak olyan klimati-
kus események, amelyekhez az
élõvilágnak alkalmazkodnia kel-
lett, de akkor alapvetõen más volt
a háttér! Akkor a természet nem
fölszabdalt állapotban, egy-egy
ország területének apró foltjain
létezett. Ha tartósan megváltoz-
tak a csapadék- és hõmérsékleti
átlagértékek, az élõlényeknek volt
mozgási lehetõségük, vándorol-
hattak északra, délre. De most
hová vándorolhatnának az
elsivatagosodás elõl mondjuk a
Hortobágyi Nemzeti Park védett
fajai? Ettõl persze még köteles-
ségünk mindent megtenni a ma-
gyar flóra és fauna fenntartásáért.

– Mit jósol bolygónk egészé-
nek biodiverzitásáról?

– Nem sok jót, ha nem válto-
zik meg hatmilliárd ember tuda-
ta. Jellemzõ, hogy vita csak ab-
ban van a kutatók között, hogy
húsz- vagy negyvenpercenként
pusztul ki egy faj. A Föld lassan
Noé bárkájához kezd hasonlíta-
ni. Nagyon sok faj igen szûk te-
rületre szorult vissza, fennmaradá-
suk kétséges. Ezek közül csak a
leglátványosabbakkal, a bengáli és
szibériai tigris vagy a panda meg-
mentésével szokás foglalkozni.

– Hogyan érintik az olyan
adatok, hogy az emberiség öt
százaléka fogyasztja el a világ-
szerte megtermelt javak 76 szá-
zalékát, vagy hogy kétmilliárd
ember alig két dollárból él na-
ponta?

– Errõl az a társadalom-lélek-
tani igazság jut eszembe, hogy ott
boldogabbak az emberek, ahol
kisebbek a szociális különbségek;
nem az egy fõre esõ GDP a dön-
tõ. Ha a világban uralkodó gaz-

dasági rendszer ilyen marad, va-
gyis ha mind szélsõségesebb tár-
sadalmi különbségeket idéz elõ
regionálisan és országon belül,
akkor tovább fokozódik a gyûlöl-
ködés, amely miatt mind többen
vállalják életük feláldozása árán
is a rombolást.

– Elképzelhetetlen, hogy va-
lahol valamelyik kormány a
bioszféra iránti aggodalomtól
vezérelve a termelés-fogyasztás
ésszerû visszafogásán kezdjen
munkálkodni?

– Tudomásom szerint nincs
olyan létezõ gazdasági modell,
ami nem a növekedésen alapul-
na. Amit ön felvet, jelenleg az
életszínvonal elõbb említett „szét-
húzottsága” miatt is lehetetlennek
tûnik. A szegénység széles réte-
ge, látva a fölötte lévõ gazdagok
életmódját, szüntelen ahhoz akar
igazodni, mert boldogan szeret-
ne élni. Ezért nem szavazna soha
a gazdasági növekedés lassítását
hirdetõ pártokra. De hát politiku-
sok, közgazdászok nem is nagyon
hirdetnek ilyesmit.

– A reklámok sem erre buz-
dítanak…

– Kellene már egy reklám a
reklám ellen, mert a mai helyzet-
ben abszurdum a fogyasztás nö-
velésére, mohóságra buzdítani.
Ráadásul nálunk még a közszol-
gálati médiát is a reklám tartja el.

– Mit ér hát, ha a környeze-
tért aggódók mérsékletre intik
például a csomagolóipart?
Amely persze nem fogadja meg
a tanácsot, de ha mégis, az is
csak lassítaná a végzetet…

– Annak ellenére, amit az
imént elmondtam a politikáról,
bizonyos vagyok abban, hogy
mindezeken központilag is kelle-
ne változtatni. Nem szívesen
mondom, de félek, majd csak va-
lami nagyobb katasztrófa döbben-
ti rá az emberiséget, hogy rossz
irányba halad. Ismétlem, ma már
nem olyan egyszerû a helyzet,
mint korábban, amikor a szennye-
zést szinte korlátlanul feldolgoz-
ta a természet. Úgy is el lehet kép-
zelni ezt a katasztrófa közeli boly-
gót, mint az Apollo–13 amerikai
ûrhajó kabinját, amelybõl egy
mûszaki hiba miatt elszállt a le-
vegõ. A három ûrhajósnak a hold-
ra szállásra tervezett apró fülké-
ben kellett a Földre visszatérnie.
Ráadásul a harmadik ûrhajós már
nem fért be a pótkabinba, õ egy
másik helyiségbõl csövön szívta
a levegõt, közben gondoskodnia
kellett sok egyébrõl, például, hogy
hol helyezze el saját vizeletét.
Ezzel a példával megint csak arra
szeretnék emlékeztetni, hogy itt
a Földön is zárt rendszerben
élünk.

– Genetikusként miért fog-
lalkozik ilyen élénken a globá-
lis környezeti problémákkal?

– Aki ma több tudományterü-
lethez ért, gyanús. Szerencsére én
elõzõleg evolúciógenetikából
megszerezhettem azokat a tudo-
mányos fokozatokat, melyekkel
bizonyíthattam, hogy némileg il-
letékes vagyok ilyen kérdésekben
is. Az evolúciógenetika, a fajke-
letkezés eleve integráló, szinteti-
záló tudományterület, akár a glo-

bális ökológia. Egyébként a bota-
nika felõl indultam: középiskolás,
amatõr floristaként ritka növé-
nyek addig ismeretlen lelõhelye-
it fedeztem fel. Az ELTE-n, ahol
biológia–kémia tanári szakos
hallgató voltam, már növénytár-
sulástanban is jártasságot szerez-
tem. Ez már az ökológia felé nyi-
tott utat, végül doktori disszertá-
ciómat is ökológiából írtam. Az
MTA Genetikai Kutatóintézet-
ében a páfrányok voltak a kedven-
ceim; páfrányfajok egymással
való keresztezõdése során kivéte-
les sebességû evolúciós mecha-
nizmusokra láthattam rá. Fajke-
letkezéses kutatásaimmal sikerült
brit kollégák figyelmét is fölkel-
teni. Sokszor kaptam meghívást
a leedsi egyetemre. Késõbb hu-
szonhét éven át vezettem az ELTE
genetikai tanszékét, megszervez-
ve a genetika és az evolúciótan
egyetemi oktatását. A Nemzetkö-
zi Biológiai Program hazai titká-
raként azt figyelhettem meg, ho-
gyan szervezõdik a nemzetközi
kutatás szélesebb kérdések vizs-
gálatára. Jelenleg az MTA Öko-
lógiai és Botanikai Kutatóintézet-
ének igazgatása mellett az Euró-
pai Tudományos Alap élet- és kör-
nyezettudományi szekciójában is
dolgozom, így lépten-nyomon be-
lebotlom a világszintû gondokba.

– Kellõen pénzelik a globá-
lis ökológia kutatóit?

– Olyan céllal, hogy az egész
emberiség ügyét mozdítsák elõre,
nem nagyon. Mégsem a forráshi-
ány az elsõ baj, hanem az, hogy a
tudósok körében is elenyészõ az
érdeklõdés az emberiség hosszabb
távú problémái iránt. A tudomány
még széttagoltabb, mint Ortega
idejében, aki észrevette, hogy a
tudósok szakbarbárokká váltak, és
dilettantizmusnak tartják az átfo-
gó tudás iránti igényt. Nagyon
nagy baj ez, ráadásul az emberi-
ség egy része úgy gondolkozik: ha
apámra nem dõlt rá a ház, az uno-
kámra se fog, minden mehet to-
vább, mint eddig, legfeljebb gyor-
sítani kell. Én ehelyett inkább azt
nézném, hogy merre megyünk.

– Fontos önnek, hogy az ás-
ványvizes palack, amelyet a bolt-
ban kiválaszt, visszaváltható le-
gyen? Fogyaszt biotermékeket?

– Palackozott vizet nem iszom.
Budapesten a csapvíz kiváló mi-
nõségû. Általában pedig a hazai
termékeket keresem. De ennél
még fontosabb, s ezt igyekszem
minél jobban megvalósítani, hogy
ne csak a pénz és az anyagi javak
gyarapítása legyen az életcél. A
természet például még mindig
gyönyörû…

 Joó István Magyar Nemzet

Vida Gábor az önpusztító fogyasztásról, a
politika felelõsségérõl és Noé bárkájáról

Dr. MARTIN PURICELLI SZABO
Dra. DANIELA BORDALEJO

Medicos Siquiatras (Panico-ansiedad
Fobia-Stress-Depresión)Solicitar turno 4377-0183
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Szomorú szívvel közöljük hogy szeretett édesanyánk
özv. Dr. GOSZTONYI GYULÁNÉ

szül. Seidl Anna
2003, november 22-én Buenos Airesben, hosszú betegség után

88 éves korában elhunyt.
Gyászolják:
Gosztonyi Gyula és Attila, fiai
Insúa Nóra és Kuba Luisa, menyei
Miklós, Sándor, Ana, Annelore, András és felesége Mariana,

Carola és férje Pablo, Mariana és férje Ernesto, Mátyás és Nicolás,
unokái; Florencia, Carolina, Josefina, Francisco, Santiago, Juliana,
Santiago, Jerónimo, Nicolás és Mateo, dédunokái; özv. Dr. Jaczó
Lászlóné szül. Seidl Erzsébet és családja Magyarországon és a ki-
terjedt rokonsága Magyarországon, Kanadában és Ausztráliában.

EMLÉKÉT SZERETETTEL ÖRIZZÜK !

Dõry Elena (Ilcsi)
folytatja a Cosulichi hagyományt.

Új címén áll  a magyarok és magyarbarátok
rendelkezésére.  Hajó és repülõjegyek

Társas és egyéni utazások
 Esküvõi ajándéklisták- Szálloda-

foglalás bel- és külföldön.
Hívjon: 4812-5564 Tel/Fax: 4812-3239

e-mail: ilcsidory@yahoo.com.ar

Születésnapok
Decemberben: Molnár Imre

és Szilvássy Lõrinc (1-én), Gosz-
tonyi Gyula, Keve Miklósné (3),
Fischer Henrikné (6), Fóthy Csil-
la (8), dr. Collia Luis és ifj. Honfi
János (9), dr. Orbán László (10),
Fóthy Margit és Képíró Magda
(12), Deák Gábor (13), Fóthy
Miklós és Tóth Sándorné (14),
Lajtaváry Endre (16), Zombory
Tamásné (17),   Meleg Piroska és
Grábner András (22), Garin
Józsefné és Papp Jenõ (24),
Gorondi Péterné (28), Pataky
András (30), ifj. Zaha Sándor,
Hann  Hédi és Tasnády Szüts
András (31).

Az Öregotthonban: 01. Rosa
Tordai, 06 Erna Bischoff, 08.
Leonor Coll de Forns, 15.
Margarita Grillo, 23. Luisa Popp,
24. Eva Mitsko, 24. Viviana
Retaco.

Mindenkinek sok szeretettel
gratulálunk és kívánunk jó
egészséget és sok szerencsét!

Már este kilenc felé jár az idõ,
a hõmérõ mégis csökönyösen 33
fokot mutat. A viharelõtti fullasz-
tó melegben Du Graty chacói kis-
város, évi nagy ünnepére készül,
a “Desfile de Carrozas de las
Colectividades”-re, ami magyarul
kb. annyit jelent, hogy itt most két
“cuadra hosszant” feldíszített ko-
csik fognak felvonulni a különbö-
zõ nemzetségek képviseletében
melyek a városka népességét al-
kotják.

Hát ezért autóztunk ide irtóza-
tos, hepehupás utakon egész éjjel,
hogy egy fiatal magyar népi tán-
cos párral, a Regös csoportból,
gazdagítsuk a felvonulás magyar
résztvevõit. Roglich Nati és
Bonapartian Edi tényleg csillogó,
gazdag benyomást keltenek gyö-
nyörû Rábaköz-i népviseletükben.

Rajtuk kívül két fiatal, szintén
népviseletbe öltözött zászlótartó
megy a magyar és az argentin
zászlóval, utánuk aranyos, ma-
gyaros ruhába öltözött kislányok,

kisfiúk; mögöttük egy behemót
nagy, traktor, ember magasságú
kerekekkel, húzza az utánfutót
amin zöld ágak, cserépvirágok és
növények között, egy fehér karos-
székben, egy hímzett párnán tró-
nol a kolónia szépségkirálynõje,
Tirdily-Farkas Irénke, aki majd
integetni fog a két járdát megtöl-
tõ közönségnek, az aranyos kis
Botka Cristina társaságában. Irén-
ke tényleg egy csinos, bájos 18
éves leányzó, akit  a végsõ király-
nõválasztásnál a 2. hercegnõ cím-
mel honoráltak.

A többi nemzet is kitett magá-
ért. Az olaszok egy római diadal-
ívet rögtönöztek, a spanyolok egy
óriási legyezõt, az argentinok egy
indiánkunyhót és így tovább. A
németek négytagú zenekara egy
hatalmas teherautó-alvázra szerelt
deszkalapon irtózatos hangerejû
hangszórók segítségével árasztja
a jókedvet az “Oh, Du lieber
Augustin”-nal.

Jómagam rábaközi nagygazdá-
nak, vagyok “álcázva”, rámás-
csizmában, fekete sujtásos nad-
rágban, “fircézett”(ráncozott)-
mellû bõujjú ingben és ezüstpity-
kés vörös sujtásos fekete mellény-
ben, melyet feleségem olyan szak-
szerûen varrt meg, mint ezt egy
helybeli néni megállapította
“Nem is láccik, hogy nem magyar,
hanem nímöt asszon csenyáta”.

Már a hivatalos teendõimet is
nagyrészt elvégeztem: köszöntöt-
tem Nagykövetség és a magyar
kolónia nevében az összegyûlt ün-
neplõ közönséget. Így hát meglá-
togathatom a magyar “standot”
ami egy magyarszármazású
asszonyka lakásának a garázsá-
ban van felállítva. Fõképen ma-
gyar ételek és sütemények eladá-
sával foglalkozik. De van azért
egy hosszú deszkán kiállítva né-

hány féltve õrzött magyar emlék.,
de fõképpen ételek. Mert van itt
töltött káposzta, almáspite,
lekvároskifli sõt dobostorta is.

De engem inkább a járdára ki-
rakott székeken ülõ emberek ér-
dekelnek. Nyakra-fõre kérdezik:
“Maga is magyar?”. “Igen- mon-
dom – de honnan ismert meg?
(Ismétlem, népviseletben va-
gyok!)” “Hunnan? -hát a bajszá-
rú!” Na, gondolom, érdemes volt
magyar bajuszt növeszteni! “Én
mán nem beszeélök magyarú,
csak értök! – folytatja a társalgást
—, de magának a Juliska néni-
vel kõ beszeéni, mer’ õ meég
tud!” Bemutatják a Juliska nénit.

“Fagyass a leánykori nevem”
– mondja a fiatalos, izzig-vérig
magyar néni, akivel hosszan el-
társalgunk. Gyönyörû zamatos
magyar nyelvét úgy issza a fülem,
mintha zenét hallanék. “Néköm
még van háziszõttesem, kender-
bül, de abba mán pamukot is ke-
vertek hogy puhább légyön. Vót

még guzsalyosunk is (fonószék,
rokka) pedálos. Azzal jártam a
fonóba.”

Körülállnak bennünket, köz-
beszólnak, elfelejtik, hogy õk már
“nem beszének, csak értönek”!

A gyerekek, a táncospár, bril-
líroztak, mi meg végigkurjongat-
tuk a két kvádert. Még annyi
idõnk maradt utána, hogy a
visszavonulás alatt, a “Carrozát”,
kísérõ magyarszármazású lakós-
ság a Juliska néni vezetése alatt
végigdalolja az utcát, és az ízle-
tes vacsora elköltése után, még a
vihar kitörése elõtt hazaérjünk.

Másnap, a vendéglátóink,
Brauer Bernát és Ferencsik Kati
gyapotfeldolgozó üzemének meg-
csodálása után, egy közös ebéden
vettünk részt, ahol a két sült ma-
lac elfogyasztása közben, a koló-
nia többi tagjával találkoztunk,
akik már tényleg kevesen beszél-
nek magyarul; némelyiknek csak
az egyik nagyszülõje volt magyar.
Mégis õrzik a hovatartozást, és
büszkék a magyar vérre ami ere-
ikben csobog.

Mert, tisztelt olvasó, én nem
Chaco-ban voltam  hanem, igen-
is: otthon voltam, Magyarorszá-
gon. Igazi, tõsgyökeres magyar
emberek között, Erdélybõl, a Fel-
vidékrõl, a Délvidékrõl, akik szü-
leik, nagyszüleik gyönyörû, zama-
tos magyar tájszólását beszélik.

Köszönjük Du Graty-i, Villa
Angela-i és környéki földik, hogy
ezt megérhettük. És beszéljék to-
vább ezt a gyönyörû, zamatos,
igazi magyar nyelvet, amit ha:
“Nem is beszélnek, de mögértik!”

             (Dombay Jenõ)

Ünnepelt a chacói magyar kolónia

A kép a felvonulás elõtt készült. Rajta vannak a magyar leszármazott
fiatalok, az ottani magyar kolónia királynõje (aki  a  szekéren áll), Dombay
Jenci és Bonapartian Edi.                                                        Foto Trixi

Mûszaki  okmányok fordítása
Németrõl-spanyolra-Magyarról spanyolra

Spanyolról-magyarra
Ing. Keve László

Calle 14 de Julio 1485, p. 5.”B”
1427 Capital Federal- Tel.:4553-7044

FIZESSEN ELÕ LA-
PUNKRA!

SZENT ISTVÁN
ÖREGOTTHON

a  kolónia  egyetlen
szociális intézménye.
Pac. Rodriguez 1162
Villa Ballester (1653).

 Tel.: 4729-8092.

SEGÍTSD, HOGY SEGÍTHESSEN!

Meghalt Dobrocsi
Ferenc

Lapzártakor kaptuk a szomo-
rú és elkésett hírt: Dobrocsi Fe-
renc 63 éves korában szívattak-
ban – szeptember 16-án – meg-
halt. A 16 éves korában az 56-os
Forradalomban aktívan részvett
fiatal srác 57-ben került ki Argen-
tínába, ahol egy argentin család
fogadta örökbe és tanítatta ki.
Mozgalmas, változatos életérõl
legközelebbi számunkban emlé-
kezünk meg.

Hosszú hétvége —
négynapos vásár: idén
péntektõl hétfõig tartott
az Emese hagyomá-
nyos karácsonyi vására
a Hungáriában.

Az évek folyamán a
találkozások ünnepe
lett. Már nem csak a
környékbeliek látogat-
ják; egyre többen jön-
nek Nagy Buenos Aires
messzi vidékeirõl is rit-
kábban elõforduló emberek, hogy
régen nem látott barátaikkal ta-
lálkozhassanak.

Mikulás bácsi is eljött az ap-
rónépek és az unokáikkal büsz-
kélkedõ nagyszülõk igaz örömére.

A fiatalabb generációk – cser-
készek, regösök – muzsikájukkal,
néptáncaikkal vidám hangulatot
teremtettek kora délutántól késõ

Karácsonyi Vásár 2003

Magyar nyelvtanítás
Köztudomású, hogy az erõsen

megnövekedett érdeklõdés, a ma-
gyar útlevél és állampolgárság
miatt, sokan keresnek (nem ma-
gyar származásúak is), magyart
tanító nyelvtanárokat. Az alábbi-
akban közöljük a tudomásunk
szerint ezzel foglalkozók telefon-
számát:

Benedek Lászlóné Marika:
4799-2527.

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

Lányi Lászlóné: Miskolczy
Dóra: 4503-0402.  (magyar  és
spanyol nyelvre is).

Lajtaváryné Benedek Zsu-
zsi: 4790-7081 (magyar  és spa-
nyol nyelvre is).

estig. Lelkesen és eredményesen
munkálkodtak; motorjuk Marci
és Miki volt. Uruguay-i útjukhoz
sok sikert kívánunk.

A “Feria de los Húngaros” be-
vételével ismét számottevõ támo-
gatást nyújtott intézményeink-
nek, valamint jelentékenyen gya-
rapította több tucat mikro-vállal-
kozás év végi eladását.      (te)

Elõfizetését befizetheti
– rendezheti...

   Zumpf Gusztávnál, a hiva-
talos órák alatt a Hungáriában  és
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.

Külföldi elõfizetõinket kérjük,
semmi esetre se küldjenek pénzt,
vagy csekket postán, Brasilban
Fenyvesi Ági intézi ügyeinket,
máshonnan érdeklõdjenek e-
mailen az elõfizetés módjáról.

Köszönettel: a Szerkesztõség.

Dra. GABRIELA SZEGÖDI
ABOGADA

Civil – Comercial – Laboral
Tel.: 4768-4733
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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-süte-
mények minden alkalomra, házhoz szállítva:

Bakos  Babától !
A legjobb és legolcsóbb ajándék!

Tel.: 4799-3482

EESEMÉNYNAPTÁR

Dr.  KÉPÍRÓ SÁNDOR
Fogorvos

Rendel mindennap 15-20 óráig
Jaramillo 2693 - Bs. As.

 Tel.: 4702-0149 - Kérjen órát!

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

Kérjen órát
4795-7857 -  4732-5600

Magyar órás és ékszerész
Fülöp Sándor üzlete

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

Tel.: 4382-3358 Cel.: (15) 5229-4979
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Vállalom idõs, beteg személy
gondozását, vagy gyerekek

felügyeletét  bentlakással is.
Csikár Teréz

Tel.: 4854-0081

Itt és most...
• A Postát visszacsinálták, 180 napon belül kell újra privati-

zálni. Örvendetes. De megint a dogma. Ha határidõ szabunk az
alkudozásra, ne reméljük, hogy az érdeklõdõk a legjobb ajánla-
tukkal hozakodnak majd elõ. A Thatcher Manci is privatizált
— de türelmesen. Tanuljuk meg már tõle egyszer s mindenkor-
ra: nem minden folyadék alkalmas hímes tojást festeni.

• A fõ fõbírót a szenátus kitette. Egy másikkal meg bajlód-
nak, a harmadik a váróteremben.

• A Chechú egészséges fiúgyermeknek adott életet.
• A Cingár hócipõje kezd tele lenni az útelzárókkal; a “jus

murmurandi” rendben van, de azért mindennek van határa. A
szélsõségek pedig már nagyon szeretnék, hogy szétcsapjanak
közöttük. (Itt is és a Duna – Tisza partján is.) Egy kis mártíri-
um mindig jól jön a szavazatnélküli politikusoknak.

• Az új kormányzókat, szenátorokat, képviselõket és egyéb
honatyákat és honanyákat beiktatták hivatalukba. A kampányo-
zásnak vége – mondta a Cingár – most már kormányozni kell.
Bár csak…

• Húsz éves az argentin demokrácia. Ki-ki feleljen saját lel-
kiismeretének: mit tettünk érte.                           Tóth Endre

Új  ösztöndíjpályázatok és tanulmá-
nyi lehetõségek Magyarországon
A Külföldi Magyar Cserkész-

szövetség-Teleki Pál Alapítvány –
hivatalos felkérésre – köszönettel
és örömmel tájékoztatja a nyuga-
ti diaszpórában élõ magyar szár-
mazású diákokat a Magyar Köz-
társaság Oktatási Minisztériumá-
nak Határon Túli Magyarok Fõ-
osztálya és a Balassi Bálint Inté-
zet által meghirdetett ösztöndíj-
pályázatáról.

Pályázati díj nincsen. A pályá-
zat két tanulmányi változatra
nyújt lehetõséget. A két változat
között a pályázónak kell válasz-
tani saját érdeke és tanulmányi
tervei alapján.

I. Magyar nyelvi és hunga-
rológiai képzés

A magyar állami ösztöndíj cél-
ja: a nyugati diaszpórában élõ fi-
atalok magyar nyelvtudásának és
magyarságismeretének fejleszté-
se. Bizonyos feltételeknek eleget
téve, a tanfolyam elvégzésével
egyetemi kreditpontok is kapha-
tók. A Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség tájékoztatja tagjait,
hogy a nyelvi és hungarológiai
tanfolyam sikeres elvégzése meg-
felel a segédtiszti tábor, illetve a
cserkésztiszti tábor  magyarság-
ismereti követelményeinek. Errõl
és a pályázat feltételeirõl az ér-
deklõdõk az alábbi módokon kap-
hatnak részletes információkat:

1.  Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség: Szórád Gábor 2850 Rt.
23 N.  Newfoundland, NJ 07435
USATel.: 1 (973) 208-0450   Fax:
1 (973) 208-1451    E-mail: Gab-
ona@aol.com

2.  Dr. Némethy Kesserû Judit
(Külföldi Magyar Cserkészszö-
vetség) Tel.: 1 (212) 505-9658
Fax (irodában):  1 (212) 995-4149
E-mail: jn2@nyu.edu

A pályázatok beküldési – pos-
tai beérkezési – határideje: 2004.
január 30. A képzés és ösztöndíj
idõtartama 10 hónap (2004.  szep-
tember – 2005.  június)

A pályázatokat az alábbi cím-
re kérjük beküldeni: Dr. Judit
Kesserû Némethy (Külföldi Ma-
gyar Cserkészszövetség) 1 Wa-
shington Square Vlg.  Apt. 3L
New York, NY 10012   USA

II. Magyarországi felsõfokú
képzés

A magyar állami ösztöndíj cél-
ja: felkészítés magyarországi fel-
sõfokú tanulmányokra. A pályá-
zat beküldési – postai beérkezési
- határideje: 2004. február 15. A
tanév 2004. szeptemberének elsõ
felében kezdõdik.

Az érdeklõdõk az alábbi tele-
fonszámon kaphatnak további
részletes információkat:

Wurst Erzsébet Ausztria,   Tel/
Fax: 43 1 887-3908

A pályázatokat az alábbi cím-
re kérjük határidõre elküldeni:
Wurst Elizabeth A – 1230 Wien
Ketzergasse : 376-382 -/2/2
Austria

A pályázati kiírás és a jelent-
kezési lapok letölthetõk a Magyar
Köztársaság Oktatási Minisztéri-
uma (www.om.hu) és a Balassi
Bálint Intézet honlapjáról
(www.bbi.hu).

Lobognak a gyertyák
November 8.-ikán

sajnos kitartóan esett
Platánoson, hol az 50
éves évfordulóra készí-
tett szabadtéri oltár hi-
ába várta az emlékezõ
közösséget. Magyarok
kevesen jöttünk össze,
inkább csak jelképezve
azt a szeretetet, mely
messze nyúlik a múlt-
ba, ifjúságunkba, és a
magyar angolkis-
asszonyok fáradhatat-
lan munkásságához há-
lás ragaszkodással fû-
zõdik.

Az impozáns nagy-
terem zsúfolásig meg-
telt az ünneplõ
plátanosi fiatalsággal
és családjaikkal. A volt
tanítványok többen
mint nevelõk szerepelnek, köztük
Juhász Nusi, az elemi igazga-
tónöje. A quilmesi egyházmegye
püspöke, LuisT. Stöckler, konc-
celebrált. Szavaiban méltatta
Ward Mária emlékét, ki a szerze-
tesi nevelés terén korát messze
meghaladta és úgyszintén hazá-
ját elhagyva küzdött a fiatalokért.
A felajánláshoz csatlakozva M.
Szabolcs Katalin, karján magyar
zászlóval, vonult az oltárhoz. Ö
alkotja M. Párvy Kornéliával és
M. Timár Máriával a  jelenlegi
még aktív szolgálatot nyújtó ma-
gyar zárdai közösséget. A halot-
takról való megemlékezés meg-
hitt pillanatában figyelmünk az
oltár elõterében elhelyezett gyer-
tyacsoportra irányult. M. Katalin,
meggyújtván õket, megnevezte
egyenkint a kedves elhunyt má-
tereket, kik valóban fényt adtak
és irányt mutattak életükkel.

      Proasiné, Barnaky Éva

Ötven éves Platanos

hogy az év utolsó Csütörtökös
összejövetelét 10-es étkezési
létszámmal, december 4-én
tartották meg a Hungáriában.
A szokásos témák megbeszé-
lése után Dr. Balla Imre kor-
elnök  köszöntötte a társasá-
got és a közeli karácsonyra és
Újévre vidáman koccintottak
az ismeretlenségbe burkolózó
ajándékozó pezsgõjével. Nagy-
követünket hiányoltuk, aki bi-
zonyára a követség és a rezi-
dencia költözködése miatt ez
alkalommal nem vett részt a
vacsorán.

hogy Monsr. Gáspár Miklós ka-
nonok az idén is a nyár egy ré-
szét – Rubido-Zichy Senta
meghívására - Buenos Aires-
ben tölti. December 22-én ér-
kezik és 25-én a Mindszenty-
numban 11 órakor õ celebrál-
ja az ünnepi misét (minden
más hír ellenére), majd 28-án
a Segélyegyletben tartja a ka-
rácsonyi szentmisét az ott lakó
gondozottak számára.

hogy megszületetett Santa
Teresitán, Gáti Erzsébet (Sissi)
kisfia, aki egészségesen Miku-
lás napján látta meg a napvi-
lágot. Magraner Enrique a
büszke papa és az egész csa-
lád, rokonság szeretettel üd-
vözli az elsõszülött kisfiút, aki
a keresztségben a Thiago
Enrique nevet fogja viselni.
Gátiné Czanyó Kata harmadik
dédunokáját  ünnepli. Sok sze-
retettel gratulálunk!

hogy könyvalakban is megjelent
dr. Némethy Kesserû Judit
1999-ben kiadott „Az Argen-
tin magyar emigráció 1948-
1968: intézmények, sajtó, iro-
dalmi élet” címû disszertáció-
ja. Ismeretes, hogy annak ide-
jén a Szegedi Egyetemen érte-
kezéséért N. Kesserû Judit
Phd. doktorátust nyert. A
könyv a „Magyar Nyelv és
Kultúra Nemzetközi Társasá-
ga, Budapest” gondozásában
jelent meg 430 oldalon, szép
nyomdai kiállításban, puha vá-
szonkötésben., „Szabadságom
lett a börtönöm” címmel. A
könyv nem csak érdekes olvas-
mány, de fontos dokumentum
a magyar emigráció történetét
majdan kutatók számára. Kap-
ható a Hungária könyvtárában

hogy a seprûnközlekedõ hölgyek
Angyalkánál ünnepelték meg
a Boszorkányok napját
(Halloween-t), amire idén
Siskét is meghívták. A hölgy-
koszorú ismét egy kellemes
délutánt töltött együtt.

hogy Pater Balsa november 14-
én celebrálta Szent Erzsébet
tiszteletére a San Ildeonfo
templomban megtartott szent-
misét. Nagykövetünk Szõnyi
Ferenc felesége is részvett a
bensõséges szertartáson. Az
rendezést és az oltárdíszítés
Szilvássy Edit gondos munká-
ját dícséri. A kolónia számos
vezetõ egyénisége élen a Ka-
tolikus Szövetség elnökével
Honfi Jánossal sokan jelentek
meg. A Coral Hungaria Kóru-
sa Leidemann Sylvia vezetésé-
vel külön fényt adott az ese-
ménynek. Következõ vasárnap
a 7-es tv csatorna közvetítette
a szentmsét, amely után érde-
kes videót adtak Budapest tu-
risztikai nevezetességerõl.
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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

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. 11 de Septiembre 839  (1428) Buenos Aires. Nagykövet: Szõnyi Ferenc.
Elsõ Követségi, Gazdasági  és Kereskedelmi tanácsos: Dr. Király János. Konzul: Simó
Mária. Konzuli fogadóórák: kedd  és csütörtök 10:00-13:00. Tel: 4777-1467/1770-
4778-3130 Fax: 4777-1054. E-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
Website:  www.camara-hungara.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: 4864-7570.  email: mindszentynum@hotmail.com Hivatalos 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

ARGENTINAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ. Iglesia Reformada Húngara
en  la  Argentina.  Ramón Freire 1739 (C1426AWI) Buenos Aires,  Argentina. Tel/Fax 00-
54- 11- 4551- 4903. Fõgondnok Pataky László, Tel.:  00-54-11-4798-5207.

“KRISZTUS KERESZTJE” MAGYAR EVANGÉLIKUS  GYÜLEKEZET. Iglesia
Evangélica Húngara “Cruz de Cristo”. Amenabar 1767. (1426) Buenos. Aires.Tel.:155-
160-1335. E-mail: cesargogorza@hotmail.com  Fõgondnok: Hefty Katalin. Lelkész:
César  Gogorza. Hiv. órák: minden szerdán 10:00-18:00. Magyar Istentisztelet min-
den  3. vasárnap 11 órakor. Lelkész Nt. Demes András.

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.

OCEANTUR  S.C.A. UTAZÁSI IRODA
Paraguay 577. 2. em. 1057 Bs. As.
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

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

Nem a történelem ismétlõdik,
hanem az ember nem válto-

zik – mondják a nagyok, és iga-
zuk van. De azt is hozzátehetnék,
hogy a környezet és a technika fi-
nomodásával, csak az eszközök
mások, és ezért minden kiderül
egyszer. Ahogy a nagy diktátor -
Julius Caesar – vesztegette szená-
torait, súlyos aranyakkal, így van
ez nálunk is. Most boríték a di-
vat, bélelve jólkotizált valutával,
esetleg egy kis melléküzlettel, ál-
lással, gusztus szerint. Mindenki
tudta és mindenki hallgatott, amíg
végre valaki ki merte nyitni a szá-
ját és bevallotta: õ volt a postás.
Veszélyes vallomás és bizonyos
óvintézkedéseket igényel, amik
bizonyára már meg is történtek.
A bomba robbant, és még nem
tudni az okozott következmények
– károk? – méreteit.

Év végén – ami naptár sze-
rint mindig megjelenik –

szorosan kötve egy újabb eszten-
dõvel, nem szeretném a sablo-
nos ünnepi frázisokat megismé-
telni. Ez nem azt jelenti, hogy
pesszimista hangulattal írom
ezeket a sorokat, csak éppen
azt, hogy reális ésszel gondol-
kozva semmi optimista jelet
nem látok az elkövetkezendõ
évre. Nem hiszem, hogy egyedül
állok ebben a nézetemben. Vi-
lágszert szétterjedt problémák,
amibõl sajnos senki nem marad-
hat ki – kis kolóniánk – egyéni
sorsokat befolyásol ez a nyomott
hangulat, amit – legyünk õszin-
ték – itt Argentínában sokáig
nem tapasztaltunk. Soha nem
volt nagyon rózsás, de nyugod-
tan, lassan de mindig elõremen-
tünk. A megtorpanás mikor tört
ránk, nem lehet pontosan tud-
ni, de azóta megváltozott sok
minden. Elkezdõdött a túlélés
korszaka és már – szerintem –
túl sokáig tart. Sokan, éppen
ezért, áttértek a „carpe diem”
teória alkalmazására és a jövõt
meghagyják a pesszimisták szó-
rakoztatására. Valószínû nekik
van igazuk.

E rovatban térjünk egy kicsit a
„saját ügyben” problémára is.

A szerkesztõ, úgy érzi - ebben az
évben nemcsak kora, de egészsé-
gi állapota miatt; szerkesztõi cik-
lusa vége felé érkezett. Ki kell
mondani az igazságot: 28 évi fo-
lyamatos munka után válaszútra
ért. Jövõre – ha lehet - csökkente-
ni kell az iramot. Ez a hivatás,
foglalkozás nem 84 éves idegek-
nek való. Segítséget mindig kap-
tam – köszönettel is fogadtam –
de a munka nagyobb része, szer-
kesztés, technikai elõállítás még
változatlanul az enyém. Követke-
zõ számunk a vakációs korszak mi-
att, mint mindig, február közepén
jelenik meg és addig… remélem a
legjobbakat.

És most újólag, várom és fel-
ajánlom az érdeklõdõ fiata-

labb generáció tagjainak, hogy
segítsenek, sõt ha akarják ve-
gyék kézbe a tollat, a computert
és közösen, vagy az új szerkesz-
tõvel kezdjék meg a Délame-
rikai Magyar Hírlap 75. évfolya-
mát. Minden hozzávaló program
és archívó rendelkezésre áll.

Végül térjek vissza mégis a jól-
bevált optimista sablonhoz.

Kívánok sok szeretettel minden
Olvasómnak Kegyelemteljes Ka-
rácsonyi Ünnepeket és egy meg-
élhetõ, biztonságos Újesztendõt!


