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MAGYAR BÁL - IMMÁR ÖTVENEDSZER!
Ez a bál valóban tündökölt. Túl akart tenni minden eddigi rendezvényen, méltó akart lenni 50. évfordulójához,
és az is lett. A Bálról szóló beszámolót Budavári Hilda tollából olvashatják Kedves Olvasóink!

Már a megérkezés pillanatától
kezdve érezhettük a remek
szervezést:
kényelmesen
parkolhattunk, kedves és figyelmes
fogadtatásban részesültünk,
koktéllal köszöntöttek bennünket,
kellemes zene kíséretében
találkozhattunk össze kedves
ismerõseinkkel, barátainkkal.
Mindeközben sok finomságot
kínálgattak, amiket aztán
finomabbnál-finomabb italokkal
öblíthettünk le. Népviseletbe
öltözött fiatalok kedvesen
kalauzoltak bennünket a
gyönyörûen
feldíszített
bálterembe, ahol a zenekar már
játszott. A megszámlálhatatlanul
sok asztal ízléses terítése csak
fokozta
addig
is
jó
benyomásunkat.
A Magyar Segélyegylet elnöke
köszöntõbeszédében kiemelte a
bál jótékonysági célját és jó
szórakozást kívánt. A Pántlikák
már ropták is a táncot, amit nagy
tapsviharral méltányoltunk,
utánuk a Zrínyi néptánccsoport
mezõségit táncolt a modern NOX
A jubiláló elsõbálos, Németh Sári kísérõjével
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együttes zenéjére, ami újat nyújtott a
közönségnek. Ezután jött a bál talán
legfontosabb pillanata: az
elsõbálosok bemutatása. Ingrid
Margareta D. Saurer fõvédnök magyar népviseletbe öltözött fiatal pár
kíséretében - vonult be a terembe,
ahol kedvesen fogadta az
elsõbálosokat, mint bálanya. Az ez
évi elsõbálosok voltak név szerint:
Camila Spanier Szalma da Silva,
Gabriella Padilha Alonso, Klára
Budavári, Larissa Messani,
Patricia Bircak, Raissa Vilela
Barbosa, Sofia Ethel Fekete.
A jubileumi bálról szóló írás
folytatását a 10. oldalon olvashatják.
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A Segélyegylet levele

Tisztelt Olvasó!
Ötven évvel ezelõtt, egy hûvös
augusztusi estén, egy pár magyar
átélte azokat az izgalmakat, amiket
az ember akkor érez, amikor nagy
terveket szõ és azok megvalósításán
dolgozik. Egy olyan ötletük támadt,
hogy szórakoztató rendezvény által
alapot teremtsenek tervük
megvalósítására: felépíteni és
fenntartani egy intézményt, amely
otthont, biztos fedelet nyújtana az
idõs magyar emigránsoknak és
nincsteleneknek.
Abban a percben nem is sejtették,
hogy olyan eseményt valósítottak
meg, melynek most ünnepeltük az
50. évfordulóját: a Magyar Bált.
Ezekkel a szavakkal megtiszteljük a
bátor kezdeményezést és
ugyanakkor felidézünk néhány
felejthetetlen pillanatot az elmúlt
bálokból, melyekbõl ötleteket
merítettünk
az
idei
rendezvényünkhöz.
Az elmúlt bálokon, kevés kivétellel,
számtalan fiatal – magyarok és

barátaik lányai, unokái, unokahugai
- bemutatták fiatal bájaikat az az évi
Bál résztvevõinek. Többen újra
átélhették ennek a percnek a
varázsát, amikor meglátták saját
elsõbálos kislányukat bevonulni a
mostani bálon.
Már hagyománnyá vált 1968 óta,
hogy a bál megnyitása elõtt a Pántlika
és a Zrínyi tánccsoportjaink
bemutattak magyar néptáncokat,
mutatván hogy fiataljaink nem
felejtették el gyökereiket. A Magyar
Segélyegylet biztosít helyet mindkét
csoport számára gyakorlásra,
támogatva ezzel a fiataloknak a
magyar mûvészet fenntartása
érdekében tett kezdeményezését.
A bált megelõzõ közvéleménykutatás
eredményének megfelelõen
magyaros ételeket, borokat tálaltak
fel, a fiatalok talpa alá való zene
mellett pedig magyar nép-és
tánczene is hallható volt.
A fõvédnökök, a védnökök, az
egyéni adományok és a mérhetetlenül
sok önfeláldozó, önkéntes, idõt nem
kimélõ munka ellenére az 50 évvel
ezelõtti magyaroknak az álma mégis
másként vált valóra: a Magyar Bál
ma is a legfontosabb rendezvénye
közösségünknek a Magyar
Segélyegylet rendezésével, de a bál
bevétele nem fedezi az Otthon
kiadásait, mint azelõtt.
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A Segélyegylet mostani vezetõinek a
lelkesedése nem változott az 50 év
elõttiekhez képest.
Mindnyájan büszkék vagyunk és
akarjuk, hogy a Bál fennmaradjon,
de megosztjuk közösségünkkel a
vezetõk kérdését, ami felmerült: egy
ekkora rendezvény eredménye hogy
lehetne gazdaságos? Hogy
szervezzük meg ezt az eseményt úgy,
hogy az újra megfeleljen céljának,
hogy elõteremtse az alapot a Balázs
Péter Otthon mûködéséhez?
Koszka Árpád

A Balázs Péter Szeretetotthon
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Magyarországi körutazás
2006. július 2-23.

Ez történt...

június 2.
A cserkészek nagymamáinak szemével
Magyar Est a SPAC-ban.
Az eseményen több mint 200
“Köszönettel tartozom a résztvevõk szülei nevében a Külföldi Magyar Cserkészember szórakozott felhõtlenül. A
szövetségnek, a 13. Szondi Cserkészcsapatnak, a Magyarországi Cserkészetnek.”
Violicinos de São Paulo és a
a könnyezésig meghatódott, Budavári nagymama
Pántlika együttes tagjai rendkívül
Nem kértük fel egyik résztvevõt sem, hogy a fenti körútról beszámolót írjon, hanem
színvonalas
elõadással
mi Nagymamák, akik átizgultuk, végigkísértük minden lépésüket, mi írunk errõl a
kedveskedtek.
A
közönség
lelkesen
csodáról, aminek unokáink részesei lehettek. Egy kicsit elszorult a szívünk, hogy
gyermekeinknek nem adatott meg ez a lehetõség, mert akkor hazánk a szocialista táncolta a magyar táncokat. A
blokkba tartozott, de annál jobban ragyogtunk, hogy unokáinknak mindez ma már Magyar Estbõl így egy hatalmas
sikerülhetett.
buli kerekedett. Ezúton is
Elismeréssel és csodálattal adózunk mindazoknak, akik ezt immár 8-szor kiválóan
köszönjük a SPAC támogatását.
megszervezték, lebonyolították és naponta tájékoztatták a gyerekek hozzátartozóit
a sok szép élményrõl elektronikus postán napló formájában és képekben. Hálás (www.spac.org.br)
eseményrõl fényképek
szívvel köszönjük nekik! Így a világ különbözõ tájain élõ nagymamák a számítógépek Az
elött ülve kísérték unokáikat, ahogy szeretett hazájukat járják.
találhatók a Segélyegylet
Lássuk akkor, hogy miben is volt falvainkban, megcsodálhatták honlapján. www.ahungara.org.br
részük unokáiknak, név szerint: ragyogó Budapestünket, láthatták a
Bircsák Patríciának, Budavári Szent Koronát, élvezhették finom június 11.
Klárának, Fekete Zsófinak, magyaros ízeinket. No és az sem A Segélyegylet székházában újra
Magyar Gasztronómiai Fesztivált
Yamashita Szabó Tamásnak:
utolsó szempont, hogy életreszóló
tartottak. A korábbról megszokott
- 2004 végén - 2005 elején barátságot is köthettek egymással.
bõség, és magas színvonal
Magyarországon tanultak 1-2 Kik vezették a fiatalokat?
jellemezte az eseményt. (és az
hónapig,
étkeket …)
- 2005 július elején São Paulóban
sikerrel letették a magyarságismereti
június 4-16.
vizsgát,
São Paulo állam Kulturális
- 2005 júliusában Argentínában
Titkársága és a Memorial do ImiÖV(örsvezetõ)-táboron vettek részt,
grante megrendezte a XI. Festa do
ahonnan felavatott örsvezetõkként
Imigrante-t. (a bevándorlók
tértek vissza,
ünnepe), melyen 11-én fellépett a
- 2006 januárjában résztvettek az
Pántlika néptánc csoport is.
Argentínában rendezett DélPatrícia, Zsófi, Klára és Tamás a János-hegyen
Amerikai Jubi táboron,
június 21.
- 2006. július 2-tól 23-ig a Külföldi
Magyar
Cserkészszövetség Olyan kiválóan felkészült vezetõk Alfredo Naffah, Dr. Verõ Judith
meghívására magyarországi körútra kísérték õket a csodálatosan és mások szerkesztésében az
mentek, ami csak az utiköltségükbe megszervezett útjukon, akik nagy Ágora Kiadónál megjelent Falando de AMOR – Uma escuta dos
került.
tapasztalattal és körültekintéssel
A betûk tömege után, amit a távoli rendelkeztek. Kötelezõvé tették a vínculos afetivos címû könyv.
Magyarországról megtanultak, most kanadai, amerikai, venezuelai, német,
a maguk valóságában eléjük tárultak svájci, vajdasági és magyarországi június 24.
Könyves
Kálmán
tájegységeink, váraink, hõseink cserkészeknek, hogy a magyar nyelv A
Szabadegyetemen
Piller
Éva a
emlékei,
múzeumaink. legyen a közös nyelv.
nagy magyar zeneszerzõrõl,
Kajakozhattak a Dunán, fürödhettek
Bartók Béláról tartott elõadást
a Tiszában, bicikliztek erdeinkben,
Bartók, azoknak akik nem
Az utat a tíz cserkésztörvény szellemében valósították meg.
szeretik Bartókot címmel,
születésének 125. évfordulója
(folytatás a következõ oldalon)
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Ez történt...
alkalmából. Az elõadást Tirczka
Loránt zenei betétjei tarkították.
Az elõadó kiváló, didaktikusan
felépített képet adott a zeneszerzõ
életérõl, munkásságáról, valamint
elismerõen szólt a már korábban,
a Fõkonzulátus és a Segélyegylet
által megrendezett Bartókmegemlékezésekrõl.
június 29.
A Magyar Nõszövetség ez
alkalommal összegyûlt tagjai a
Museu de Pedras Preciosas do
Brasil múzeumban jártak. A
múzeumlátogatást követõen
ötórai teázást, és tombolasorsolást
tartottak a Renessaince Hotel
bárjában, ahol mindenki nagyon
jól érezte magát.
július 1.
Festa Junina a Balázs Péter
Szeretetotthonban: 10 és 14 óra
között a hagyományos brazil,
folklór ünnepély zajlott, a Béka
„gyermekkollégium”
kis
csapatának elõadásával. Az
esemény legfõbb célja mindig a
helyi közösséggel való mélyebb
integráció. A Balázs Péter
Szeretetotthon címe: Rua Ribeiro
de Morais, 952 // Frequesia de Ó.
július 22.
Dia de Convivência e Lazer
Újabb élvezetes nap a
Szeretetotthonban!
Délelõtt
egy
elõadást
hallgathattak a résztvevõk
orchideákról, délután pedig
gyakorlati kézmûves foglalkozások voltak, melynek során a
résztvevõk belekóstolhattak az
orchideák esztétikai szépségének
felfedezésébe, illetve filmvetítés
volt a résztvevõk nagy
érdeklõdésére. Az eseményt a

Fekete Zsófi nagymamája így számol be a körútról:
Az idei magyarországi cserkészkörút különlegesen örömére szolgált a résztvevõ
gyerekek külföldön élõ nagyszüleinek. U.i. mi is feliratkozhattunk e-mail címünkkel
a körút vezetõségénél, és így nap-nap után közvetlenül kaptuk a napi beszámolót és
valósággal együtt táborozhattunk unokáinkkal.
A napi tudosító két részbõl állt:
- egy-egy résztvevõ cserkész rövid írásban tájékoztatott élményeikrõl, programjukról.
Mind egyéni meglátással, magyarul írtak, egyben azonban megegyeztek: részletesen
közölték, hogy mit és mennyit kaptak enni és hogy azt milyen jó étvággyal
fogyasztották (amin egésznapos járás, evezés, biciklizés után, nem is lehet
csodálkozni.)
- A beszámolót kiegészítette egy fénykép a csapatról, vezetõkrõl és résztvevõkrõl
közösen, így látásból megismerhettünk mindenkit. Említésre méltó, hogy egyik másik
kép mûvészi minõségû lévén, érdemes volt kinyomtatni és eltenni emlékül.
Magam részérõl hálás szívvel gratulálok a körút vezetõinek, akik ilyen élményt
nyújtottak nem csak a cserkészeknek, de a távolban élõ nagyszülõknek is.
Kasznár Klára
Bircsák Patrícia magymamája büszkén
írja:
10 éves voltam amikor eljöttünk
Magyarországról. Gyermekeink itt
születtek Brazíliában, persze unokáim
is.
Szinte
kötelesség
volt
gyermekeinkkel tudatni, hogy honnan
származnak, honnan a gyökerek. De
azzal is tisztában vagyunk, hogy a nagy
befogadó és beolvasztó újhaza, ahol
élnek és megélhetésüket találják az õ
hazájuk, melyet szeretnek. El vannak
kötelezve, hogy jó honpolgárok
legyenek, mert mint magyaroknak ez így
való, hogy ne hozzanak szégyent a
magyarságra. S ha végignézek a magyar
származású fiatalokon, akik ma már
érett emberek és szülõk, nem hoznak
szégyent a fajtánkra!! Ez nekünk,
bevándorlóknak olyan érzést kelt, hogy
elég jó munkát végeztünk mi is mint
szülõk és mindazok, akik komolyan
munkálkodtak a magyar öntudat
megtartásáért. Egyházak, Cserkészet,
Egyesületek. De mikor 15 éves unokám,
Patrícia, önszántából megtanult
magyarul és vágyott Magyarországra és
sikerült is neki eljutnia, (hála a
“Körút” programnak, jobban ismeri a
magyar történelmet mint én, és alkalma
is volt meglátogatni történelmi és
kulturális nevezetességeket és
mindenért lelkesedett), akkor azért egy
olyan furcsa, meleg büszkeség önti el a
szívemet… Alföldi Géza verse jut
eszembe: ”Csak a gyökér kitartson!Ráth Károlyné, Kertész Éva

Yamashita Szabó Tamás nagymamája is a
számítógépen kísérte unokáját:
Immár másodszor élveztem a körutat
unokám jóvoltából. Minden reggel, amíg
csak tartott az út, elsõ dolgom volt
bekapcsolni a számítógépet (vulgo
computer) és elolvasni a legújabb
kalandokról a híreket és megcsodálni a
fényképeket. Bevallom, hogy nem egyszer
a könnyeimen át olvastam a fiatalok
sorait. Nagy öröm nekem, hogy már a
második unokám is végig járja ezt a
körutat. A saját gyerekeimnek nem volt
alkalma ilyen élményre de még nekem se,
aki kilenc éves koromban hagytam el
Magyarországot s azóta féltõ szeretettel
ragaszkodom anyanyelvemhez s adtam
tovább elõször négy gyermekemnek és
mind azoknak a fiataloknak, akikkel a
cserkészet folyamán összekerültem. De
nem bántam meg soha, hogy
ragaszkodtam a nyelvhez mert itt volt
most a bizonyíték: Tamás unokám élvezte
a körutat és megértett mindent amit
hallott és kapott.
Kimentem eléje a São Paulo-i repülõtérre
mert még át kellett szállnia, hogy
hazaérjen Curitibába. Megérkezett az
unokám és ragyogott. Mesélt, mesélt és
szavai mögött kihallottam az Otthon
hangját. Szép volt. Nagyon szép.
Nem tudom, ki kezdeményezte ezeket az
utakat, de hálás vagyok ismeretlenül is,
mert olyan ajándékot nyújt a
gyerekeknek, amit talán mi nagyszülõk
értékelünk a legjobban. Mint öreg
cserkész, csak azt tudom mondani:
további Jó munkát!
Szabó Csabáné, Réz Panni

Az utazásról gyönyörû képek találhatók a Segélyegylet honlapján:

www.ahungara.org.br
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A SZOLIDARITÁS TÜZE
2006-BAN IS ÉGETT A TÛZ NÁLUNK!

Mi is egy láncszeme voltunk annak
a tábortüzi, vagy gyertyaláng
láncnak, ami augusztus 19-én a Föld
magyarok által lakott minden részén
fellángolt, és az elcsatolt területeken,
valamint a külföldön élõ magyarokért
- akiknek el kellett hagyniuk
hazájukat – lobogott.
Tehetetlenséget és szomorúságot
éreztünk, amiért a trianoni
fájdalmunk nem talál visszhangra, de
mégsem adjuk fel.

A mi tábortüzünk megszervezését a
cserkészeink vállalták magukra.
Embui parkjukban gondoskodtak a
tábortûzrõl, vacsoráról, tábortûzi
mûsorról, magyar népdalok
éneklésérõl. Hogy a parázs se
vesszen kárba, szalonnát sütöttünk
rajta, sõt még borocska is került a
felnõttek poharába!

Ez történt...
Segélyegylet
önkéntesei
szervezték. Munkájuk eredményességét igazolta a résztvevõk
sokasága és a tanúsított
érdeklõdés.
július 21-30.
Szimpózium és néptáncfesztivál
Argentinában.
Brazíliát a São Paulo-i Pántlika,
és a Zrínyi együttesek, és egy Santa Catarina-i csoport képviselték,
melyre Dél-Amerika különbözõ
országaiból, és Magyarországról is
érkeztek csoportok.
(cikk a 6. oldalon)

Szalonnasütés

Kiss Tomi tüzet szít

Cserkészeink meghívták a Moema-i
Brazil Cserkészeket is, így õk is
velünk éreztek, velünk daloltak és a
tábortüzi számukat is megtanították,
hogy velük szerepelhessünk.

KÖRÚT - Július folyamán a
Külföldi Magyar Cserkész
Szövetség
támogatásának
köszönhetõen a Szondi György
cserkészcsapat négy cserkésze
vehetett részt egy magyarországi
körutazáson.
(cikk a 3 - 4. oldalon)

VALÓBAN A SZOLIDARITÁS TÜZE LÁNGOLT AZ EMBUI CSERKÉSZPARKBAN!

AUGUSZTUS 20. – SZENT ISTVÁN ÜNNEPSÉG
Az idén is lényegében minden a
hagyományoknak megfelelõen
történt: cserkészeink felvonták a
zászlót, a körmenet, a mise, a
kulturális mûsor, majd a “kiéhezett”
résztvevõknek a finom ebéd, amit
fáradhatatlan
önkénteseink
készítettek és tálaltak. Újdonság volt
viszont, hogy ezúttal egy ifjú
zongorista, Ronaldo Rolim da Silva
Linka Ödön OSB megnyitja az ünnepséget

ajándékozott meg bennünket Brahms
és Liszt muzsikájával. A Zrínyi
Tánccsoport, amely az idén
megalakulásuk 25. évfordulóját is
ünnepli, kitett magáért, de a Pántlika
együttes is elkápráztatta a közönséget
mezõségi koreográfiájával.
Az ebéd közben – nagy izgalmak
közepette – jegyeket sorsoltak ki az
50. Magyar Bálra.
Gratulálunk
a
szerencsés
nyerteseknek!
Önkéntesek a konyhában

augusztus 3.
Cserkészek és Barátaik vacsorája
a Magyar Házban. Az este
folyamán a néptáncfesztivál
résztvevõi beszámoltak argentínai
élményeikrõl.
augusztus 12.
A
Könyves
Kálmán
Szabadegyetem
keretében
levetítették a Bartók Béla életérõl
szóló Gyökerek címû magyar
filmet.
augusztus 17.
A Magyar Nõszövetség havonkénti
összejövetele. Az olaszos ebéd, és
zene, a tombola ez alkalommal is
felhõtlen
szórakozásban
részesítette a résztvevõket.
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Ez történt...
augusztus 19.
Szolidaritás tüze – Embu
Három évvel ezelõtt indult a
Magyar Szolidaritás Tüze
Mozgalom. Ebben az évben
negyedszer indult útjára a Láng,
hogy a világot bejárva
emlékeztessen mindnyájunkat
szétszórtságunkra
és
együttérzésünkre.(lásd cikk az 5. oldalon)
augusztus 20.
Hagyományos Szent István napi
ünnepély, melyet a Szent Imre
Kollégiumban tartottak.
(lásd cikk az 5. oldalon)

augusztus 26.
50. MAGYAR BÁL
A jubileumi bált a Clube Sírio
Szalontermében tartottuk. A
jubileumi
év
eddigi
legkiemelkedõbb eseménye volt ez
450 fõ részvételével.
(lásd cikk a 1 + 10. oldalon)

augusztus 27.
Barátságos Teniszversenyre hívta
ki a Kínai Teniszegylet a Magyar
Teniszegyletet. Reggeli és ebéd is
várta a résztvevõ versenyzõket és
a szurkolókat. A páros versenyek
után díjkiosztás következett, ahol
az Egyletet is megajándékozták
egy szép emlékserleggel. A
fogadtatás, és a szeretet, amit ezen
a napon attól a 200 kínaitól és
leszármazottaiktól kaptunk,
rendkívül megható volt. Reméljük,
hogy jövõre hasonlóan színvonalas
módon tudjuk viszonozni
kedvességüket!
szeptember 3.
Újabb szórakoztató napot
rendeztek a Balázs Péter
Szeretetotthonban a lakók,
hozzátartozóik és az érdeklõdõk
számára.

20 éves a Dél-amerikai Néptáncfesztivál
1986-ban a Buenos Airesben rendezett
elsõ
Dél-Amerikai
Magyar
Néptáncfesztivál új szintre emelte a
magyar néptánc bemutatását, terjesztését
külföldön. A fiatal magyar leszármazottak,
különbözõ országokból érkezve,
megtalálták gyökereiket a táncon
keresztül. A tánc varázsának
köszönhetõen a Magyar Néptáncfesztivál
megismétlõdik kétévenként, felváltva
Argentina, Brazília, Uruguay területén és
már hagyományos rendezvénnyé vált.
2006 júliusában immár a 20 éves
évfordulóját ünnepelték a VIII. találkozón
a “Platina” fõvárosban a következõ
táncegyüttesek: Zrínyi Mûvészegyüttes
és Pántlika Táncegyüttes São Pauloból,
Dunántúl Néptáncegyüttes Jaraguá do
Sulból, Tündérkert Néptáncegyüttes
Montevideóból és a házigazda Regõs
Néptáncegyüttes Buenos Airesbõl. A
csoportok ropták a táncot a “Teatro
Marin” és “Auditório Belgrano”
színpadain két estén keresztül fergeteges
sikerrel. A Buenos Aires-i közönség
megtöltötte a 800, illetve 1300 férõhelyes
színházakat.
Mindkét estén a csoportok bemutatták
Magyarország különbözõ tájegységeinek
táncait, amikkel felkészültek a fesztiválra.
Különféle csodás népviselet tarkította a
színpadot, majd a Buenos Aires-i magyar
közösség énekkarának a hangja “Coral
Hungaria” töltötte be a termet és amikor
megcsendült
a
cimbalom
a
Magyarországról meghívott mûvésznõ,
Szakály Ágnes keze alatt, elámította a
közönséget. De a tapsvihar az utolsó
számnál tört ki, amikor az összes táncos
a színpadon járta a “gran finale”-t.
Minden fesztiválra kiválasztanak egy
táncot egy magyar tájegységbõl. A
mostani zárószám Mezõségi volt, amit
Kínai-magyar teniszverseny

egypár perccel az elõadás megkezdése
elõtt, a Budapesti Honvédegyüttes
fõtáncosai, Hortobágyi Gyöngyvér és
Makovinyi Tibor tanítottak be.
A fesztivál után a hagyományos öt napos
Szimpózium sem maradhatott el. Amint
szokás a fesztiválok után, a meghívott
tánctanárok új táncokat tanítanak be a
csoportoknak. A szállás az árva gyerekek
otthonában, Long Champ város szélén
volt. A táncosok megizzadtak, amire
elsajátították Gyöngyvér és Tibi
tanításait. Az öt napi bulizás és
“néptánctúltengés” után, még két új
táncot tanultunk: Sárpilis – Sárközrõl és
Marossárpatak- Erdélybõl.
Ezeken kívül részt vettünk jókedvû,
hangulatos táncház estéken is a Buenos
Aires-i Magyar Házban és jó barátságot
kötöttünk a déli tesókkal (testvéreinkkel).
A fesztivál utáni hétvégen a La Nación,
az egyik fontos Buenos Aires-i újság,
hangsúlyozta ennek a kulturális
megmozdulásnak a fontosságát.
Reméljük, hogy 2008-ban megismételjük
ezt a sikeres találkozót a magyar
hagyományok érdekében, itt, Braziliában!
Pántlika Táncegyüttes résztvevõi:
Pedro Marques (vezetõ), Gedeon Piller,
Loránt Tirczka, Gabriel Santucci, Thomas
Kiss, Luis Ruff, Ana Abidor, Paula Abidor,
Ligia Csipai, Luciana Csipai, Alessandra
Bester, Diana Fekete, Beatriz Kiss
Zrínyi Mûvészegyüttes résztvevõi:
Alexandre Borbély (vezetõ), András
Malatinszky, João Carlos Soares, Andreas
Szakmáry, Paulo Wissinievski, Marilda
Ferreira, Nathália Ferreira, Alessandra
Crispin, Patrícia Egrí, Erica Fernandez,
Larissa Rubio, Catarina Tóth
Kiss Tomi
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Szórakoztató nap a Szeretetotthonban
Dia de Convivência

OLVASÓINK LEVELEIBÕL
Görög Tibor lelkész Óbudáról:
“Nagyon hálásan köszönöm leveleteket
a 25 éves jubileumról. Meghatva olvasom
a kedves neveket és látom mögöttük a
felejthetetlen arcokat. Isten áldja meg a
bibliaköri együttléteteket továbbra is.
Nagyszerü alkalmak voltak ezek: sokféle
intelligens hozzászólás, szabad
gondolkodás....a HÍRADÓ-nak mindig
örülök.”

Gémes István lelkész Stuttgartból így ír:
“…annál melengetõbb volt számomra a
bibliakör üdvözlete. Mindenekelõtt hálát
adok Istennek, hogy már 270-szer
összehívott Benneteket. Nagy dolog ez,
amiért hálásnak kell lennünk!“

Szunyog Erzsébet protestáns misszionáriusnõ Vácról a következõket írta: “Köszönöm
a HÍRADÓ-t, jó betekinteni az ottani magyarság életébe, rendszerint a kint élök többet
foglalkoznak az itthoni politikával, mint az itthoniak. Szerintem ez a lap is összetartja
bizonyos fokig a kint élõ magyarokat. Jó, hogy van aki csinálja!”
Paulinyi Lívia kedves Olvasónk Belo Horizonte-ból a következõt írta:
“Gratulálunk az utóbbi kiadáshoz. Zoltán Paulinyi hegedûkoncertje nem jelent meg
benne. Mellékeljük kitüntetésünket Ernõvel. Közöljük, hogy lányunk Dra. Helene
Maria Paulinyi augusztus 28-án sikeresen elõadott Davosban (Svájc) Redução dos
Impactos Desastrosos Internacionais témában. Munkája nagy elismerést és kiadást
nyert.“
*Tisztelt Olvasónk! Szívbõl gratulálunk az Instituto Histórico e Geográfico de Minas Geras által
Önöknek megítélt kitüntetésükhöz! Kívánunk Önöknek, és lányuknak, Helenenek további sikereket!
Köszönjük észrevételeit is! A Híradó 46. számában az Ez történt rovatban április 8-nál megtalálja
Paulinyi Zoltán és Thiago Cavalvanti Bartók koncertjérõl szóló híradásunkat!
Üdvözlettel: a Híradó munkatársai

KÖSZÖNTJÜK A 25 ÉVES ZRINYI TÁNCCSOPORTOT!
TOVÁBBI SZÉP SIKEREKET KÍVÁNUNK, KÖSZÖNJÜK, HOGY ÉLVEZETES
FELLÉPÉSEIKKEL TERJESZTIK MAGYAR NÉPTÁC-KULTÚRÁNKAT!
A Híradó

A Zrínyi és a
Pántlika
az Ibirapuera
Parkban

Ez történt...
szeptember 3.
A Pántlika és a Zrínyi
Táncegyüttesek fellépése az
Ibirapuera
Parkban
a
COEXISTÊNCIA
nevû
rendezvény keretében.
szeptember 14.
Cserkészek és Barátaik vacsorája,
ahol vita folyt a tizenöt éves Praça
do Povo Húngaro felújítási
terveirõl.
szeptember 16.
A
Könyves
Kálmán
Szabadegyetem
legutóbbi
elõadását a Németországban élõ
Szily Ádám tartotta az
állampolgár globalizációban
betöltött szerepérõl.
szeptember 20.
A Nõszövetség látogatást tett a
FAAP múzeumban, ahol görög
istenekrõl szóló gazdag kiállítást
csodálhattak meg.
szeptember 21.
Dr. Berényi Ágnes Zsuzsanna
elõadása a magyar szabadkömûvességrõl a Magyar Házban.
szeptember 23.
A Zrínyi Együttes fellépése a japán
BUNKYO szervezet által
megrendezett 35. Nemzetközi
Néptáncfesztiválon.
szeptember 26.
A Segélyegylet különleges
Közgyûlése, melyen a téma volt:
Balázs Péter Szeretetotthon, mint
jogi személy.
szeptember 30.
“1956” Teniszverseny
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Piros a vér a pesti utcán … 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. ÉS A MEGTORLÁSOK
Megyünk, valami láthatatlan
áramlás szívünket befutja,
akadozva száll még az ének...
de már miénk a pesti utca!
Nincs más teendõ, csak ez maradt,
Csak ez maradt már menedékül:
Valami szálló ragyogás kél,
valami szent lobogás készül.
Zászlóink föl, ujjongva csapnak,
kiborulnak a széles útra
selyem színei kidagadnak:
ismét mienk a pesti utca!
Ismét mienk a bátor ének,
parancsolatlan, tiszta szívvel,
s a fegyverek szemünkbe néznek:
kire lövetsz, belügyminiszter?
Piros a vér a pesti utcán,
munkások, ifjak vére ez...
piros a vér a pesti utcán,
belügyminiszter kit lövetsz?
Kire lövettek összebújva,
ti megbukott miniszterek?
sem az ÁVH, sem a tankok
titeket meg nem mentenek!
S a nép nevében, aki fegyverrel
vertél szívünkre, merre futsz?
Véres volt a kezed már régen,
Gerõ Ernõ, csak ölni tudsz!
Piros a vér a pesti utcán,
esõ esik és elveri,
mossa a vért, de megmaradnak
a pesti utca kövein.
Piros a vér a pesti utcán,
munkások, ifjak vére folyt....
a háromszín lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót!
A háromszín lobogók mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet
a zsarnokság gyûlöletét.
S fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse aki él:
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.

Tamási Lajos

1956. október 23-ának reggele ugyanúgy
kezdõdött, mint bármelyik más õszi
hétköznapé, de délutánján már olyan
eseményekben volt részünk, melyek
alapján biztosra vettük, hogy ez a nap
bekerül a magyar történelembe! Azt
azonban még nem sejthettem, hogy mindez
százezrek életében hoz gyökeres
változást, és hogy majd nekem is el kell
hagynom hazámat, hontalanná leszek és
idegenben kell majd leélnem az életemet.
Hogy történt mindez? Amikor délután
kijöttünk az iskolából, Óbudán felszálltunk
a villamosra, ami nagy csodálkozásunkra
csak a Margithíd budai hídfõig vitt
bennünket, ott le kellett szállnunk. Az ok,
hogy tüntetés van. Meghökkentünk a
TÜNTETÉS szó hallatára. Ki tüntet, ki
ellen? Nem hittünk fülünknek, amikor a
villamoson nyíltan beszélték, hogy a
magyar nép tüntet a szovjet megszállás
ellen. Félve néztünk körül, nincs-e besúgó,
titkos rendõr a közelünkben. A villamostól
Pest felé, a Margit-hídon már mi is a pirosfehér-zöld nemzeti lobogós tömeg részévé
váltunk, ami a Bem térrõl indult és a
Parlament felé haladt.
A hídról letérve az épületek ablakaiból
éljenezték a tömeget, majd az egyik
ablakból elkértek egy zászlót, amelybõl
ollóval kikanyarították a gyûlölt
vöröscsillagos, sarló-kalapácsos Rákosicímert. A megtisztult háromszínû lyukas
zászlót hatalmas tapsvihar, éljenzés
közepette lobogtatták meg. Szinte
perceken belül minden címeres zászlón
csak lyuk maradt, ami forradalmunk
jelképe lett. A délelõtti mûszakból jövõ
dolgozók ugyancsak bekapcsolódtak a
tüntetõk sorába. Már annyian lettünk,
hogy szinte betöltöttük a Parlament elõtti
térséget. Felolvasták a 16 pontot, majd
követelték Nagy Imre megjelenését. A
tömegben kiáltottak: „Le a Sztálin
szoborral!“ és egy része elindult a Sztálin
térre, míg a Parlament elõtt egyre
hangosabban követelték Nagy Imre
jelenlétét. Végül Nagy Imre megjelent és
“Elvtársak!”-nak szólította a tömeget, de
a tömeg felmorajlott, hogy nem vagyunk
többé elvtársak, így a ”Szeretett Barátaim”
megszólítást már nagy tapsvihar fogadta.
Ezalatt a hatalmas Sztálin szobrot, amit a
kommunisták által lebontott Regnum

Marianum katolikus templom helyére
emeltek, fûrésszel, lángvágóval,
kalapáccsal elõkészítették a ledöntéshez,
aztán drótkötéllel, vontatókocsival a
földre rántottak hatalmas éljenzés
közepette, majd a magyar Himnuszt
énekelve. Csak a két csizma szára maradt
fönn a talapzaton a szoborból, melyekbe
magyar lobogót tûztek. A fegyveres harc
megindulásával egy idõben dõlt porba a
rendszer jelképe, a Dózsa György úti
Sztálin-szobor. A ledöntött szörnyet aztán
teherautóval a Blaha Lujza térre, a
Nemzeti Színház elé vontatták, ahol a pesti
nép darabokra szedte.
Közben ugyanis a tüntetõk a Rádióhoz is
odamentek, mely az ÁVH (Államvédemi
Hatóság) védelme alatt állt, hogy
beolvassák a magyar nép követelését, a
16 pontot. Az ÁVH-sok persze nem
engedték be a tüntetõket az intézménybe,
sõt közébük is lõttek. A békés tüntetésbõl
utcai tûzharc lett.
Este hazaérve édesanyám nagyon izgult
értünk, mert ha nem is járt a város
központjában, de hallott a tüntetésrõl és
biztos volt a megtorlásban. Örömöt,
félelmet, aggódást, bizakodást,
percenként mindent átéltünk. Ismervén
édesapámat, sejtettem, hogy õ már
szónoklatokat tart az oroszok ellen.
Édesanyám mindig a lelkünkre kötötte,
hogy akármi van, az elsõ legyen, hogy
azonnal hazajöjjünk, ami persze az
eszemben is jutott, de egyrészt nem
lehetett ellenállni a tüntetés légkörének,
másrészt pedig a villamosok amúgy sem
jártak a körúton. Az aggódás és
számonkérés jogos volt.
Éjfél után Budapest utcáit már lánckerék
taposta: a kormány a Varsói Szerzõdésre
hivatkozva segítséget kért az országban
állomásozó szovjet csapatoktól. Arra nem
számítottak, hogy a szabadságáért küzdõ
nép szembenéz az acélszõrnyetegekkel, a
pesti srácok a kapualjakban gyártott
Molotov-koktéllel, a katonák által
szétosztott fegyverekkel, a nép mellé álló
katonasággal és vezetõikkel, köztük
Maléter Pállal. A sztálinista pártállam
összeomlott, leváltatták Gerõt, és Kádárt
tették a helyére. A rádió bömbölte, hogy
„ellenforradalmárok, a nép ellenségei
megtámadták az országot“, minden
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órában szigorú felszólításokat intéztek a
fegyverletételre, fenyegetésekkel,
statáriumot hírdetve. Napok alatt
forradalmi bizottságok alakultak, az
üzemekben
munkástanácsokat
választottak. Általános sztrájk volt az
egész országban. Az utcai harcok
napokig eltartottak, amig végül az orosz
tankok kiégve, vagy magukat megadva a
forradalmárok mellé nem álltak, kitûzve a
magyar lobogót.
28-án Nagy Imre, a nép által kikiáltott
miniszterelnök bejelentette, hogy
Budapestrõl kivonják a szovjet
csapatokat, tárgyalnak az egész
országból
való
kivonásukról,
megszüntetik az ÁVH-t, béremelést adnak
a dolgozóknak. GYÕZÖTT A
FORRADALOM! Az utcán egymás
nyakába borultunk örömünkben,
mámorban voltunk SZABADOK!
Elkezdtük visszacserélni az utcák, terek
neveit, hullottak a vörös csillagok a
gyárak és középületek homlokzatáról,
emlékmûvek tetejétõl, kialudt a Parlament
kupoláján lévõ vörös csillag is, orosz
propaganda könyveket és lapokat az
utcán tüzeltük el. A legfontosabb
eledelünket, a mindennapi kenyerünket
teherautóról osztogatták, a pékek nem
sztrájkoltak, becsülettel helytálltak a
lakosság ellátásában. A kitört
kirakatokban az áruk érintetlenül
maradtak, vagy a kivett áruk helyére
odatették az árát. A forradalom tisztasága
mindenki ügye volt. A politikai foglyokat,
köztük az ideológiai ellenállás jelképét,
Mindszenty
hercegprimást
is
kiszabadították. A belvárosi utcák
köveibõl, a felszedett villamossinekbõl
barrikádokat építettek, még maga a Sztálin
szobor maradéka is barikád lett az orosz
tankok ellen. Az épületeken belövések,
leomlások és az utcákon - ahová csak
néztünk - a halottak halmai, némelyek
mésszel leöntve a fertõtlenítés miatt. A
forradalom mártírjaira virágot, nemzetiszín
szalagot raktunk, míg az ÁVH-sok
holttestjeire semmit, vagy „áruló“
feliratot. Lógtak ávósok lámpavasra is
fölakasztva, és szájuk telitömve a
zsebükben talált pénzköteggel.
Nagy Imre november 1-jén bejelentette
hazánk semlegességét, kilépését a Varsói
Szerzõdésbõl, az ENSZ (Egyesült
Nemzetek Szövetsége) fõtitkárát fölkérte
a magyar ügy napirendre tûzésére.
Balszerencsénkre ezekben a napokban

tört ki a szuezi válság is, ami aztán persze
fontosabb volt a világnak, mint a mi
ügyünk. A MAGYARSÁG MEGINT
MAGÁRA MARADT.
November 3-án Mindszenty bíboros
intézett szózatot a nemzethez, szavait
bizalommal szívtuk magunkba, terveztük,
hogy milyen is lesz szabadon élnünk, az
iskolákban, a munkában. Ezalatt Maléter
Pál honvédelmi minisztert és társait
Tökölre, a szovjet parancsnokságra
hívták azzal az ürüggyel, hogy
megtárgyalják a szovjet csapatok
kivonulását. Alig kezdték meg azonban a
tárgyalást, a terembe géppisztollyal
felfegyverzett szovjet állambiztonsági
tisztek nyomultak be, élükön a KGB (orosz
titkos rendõrség) elnökével Szerov
tábornokkal, akik a nemzetközi jog és az
alapvetõ erkölcsi normák megcsúfolásával letartóztatták a magyar
küldöttséget. Ezzel a támadás elõestéjén
(egyelõre képletesen) lefegyverezték a
magyar hadsereget.
NOVEMBER 4-én hajnalban a szovjet
hadsereg nagyerejû támadást indított a
hõsiesen harcoló forradalmárok ellen.
Nagy Imre több nyelven is közvetített
„SEGÍTSÉGÉRT KIÁLTÓ“ szavait csak mi
hallottuk, a külföld süket maradt. A
küzdelem legvéresebb pontjai közé
tartozott a Kilián Laktanya, a Corvin-köz,
és a Széna-tér. Az utcai harcok
partizánharccá alakultak, elesett Újpest,
Csepel. Nagy Imre a jugoszláv-,
Mindszenty bíboros pedig az amerikai
nagykövetségre menekült.
A forradalomnak hatalmas áldozatai
voltak. A november 4-én bevonuló
szovjet csapatok már az elkövetkezõ
napokban 4700 személyt tartoztattak le.
Közülük legalább 1000-et a kárpátaljai
börtönökbe szállítottak. Nagy Imrét
galádul kicsalták a követségi menedékbõl
és több társával együtt elfogták és
Romániába szállították. Decemberben a
kormány statáriumot hírdetett és tömeges
letartoztatásokba kezdett. Visszaállították
a
vasfüggönyt,
a
kényszermunkatáborokat, felállították a
népbíróságot kifejezetten a forradalmárok
elitélésére. 35000 ember ellen indult
rendõrségi eljárás, ebbõl 22000 ítéltek el,
13000 került internáló táborba, 229 fõt
végeztek ki a forradalomban való
részvétel miatt.

Az elcsatolt területeken is kihasználták a
szovjetek magyarellenes politikáját és
sok magyart tartóztattak le, kínoztak meg,
vetettek börtönbe, több magyar iskolát
zártak be.
A keresettek között volt édesapám is, aki
a XIV. kerületi Forradalmi Bizottság
elnöke volt. Nem alhatott otthon, mert
éjjelente zaklattak bennünket, szöknünk
kellett. Közel 200.000 emberrel együtt mi
is elhagytuk hazánkat, nagy fájdalommal,
vérzõ szívvel.
Már csak az a feladat maradt ránk, hogy
ahová a sorsunk elsodor, ahol élnünk kell,
ott a befogadó országnak hasznos és
hálás állampolgárai legyünk, de
mindenekelõtt magyar népünket és a
magyar
szellemiséget
méltóan
képviseljük!
Budavári Hilda

Kedves Olvasóink!
Tudjunk meg egy kicsit
magunkról, a dél-amerikai
magyar bevándorlókról és
leszármazottaikról!
a LAMOSZSZ
Latin-Amerikai Magyar
Országos Szervezetek
Szövetsége adatgyûjteményébõl.
A LAMOSZSZ célja:
A Latin-amerikai Magyar Országos
Szervezetek összefogása, munkájuk
összehangolása a magyar nyelv és
kultúra megörzése, müvelése és
ismertetése érdekében.
Az
országos
tagszerveztek
érdekképviselete Magyarország és a
Nemzetközi Közösség szerveinél.
A magyar nemzet érdekképviselete a
nemzetközi intézményeknél.
A LAMOSZSZ tagjai:
(Országos Szervezetek)
Argentína - Argentínai Magyar
Intézmények Szövetsége
Brazília - Magyar Egyesület
Costa Rica - Magyar-Costa Ricai
Baráti Társaság
Paraguay - Paraguayi Magyar
Szövetség
Venezuela - Venezuelai Magyar
Szervezetek Koordinációs Bizottsága
Ismerje meg a LAMOSZSZ –t!
http://lamoszsz.hu
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(folytatás az elsõ oldalról)

Csodás volt, ahogy az elsõbálos neve
hallatára megjelent a lépcsõfok
tetején, majd nagy izgalom közepette
lejött a lépcsõn, ahol a fiú kézcsókkal
várta. Ezalatt röviden bemutatták
eddigi életét és ismertették jövõre
vonatkozó terveit, mindezt nemcsak
hallhattuk, hanem nagy vetítõvásznon
képekkel illusztrálva láthattuk is. Ez
merõben új színt adott a bálnak. Hát
igen, haladunk a korral! Az elsõbálos
lányokat partnereik büszkén vezették
körbe a közönség elõtt, jelképesen
bemutatták õket a társadalomnak,
ahogy annak idején szokás volt.
Utána a mesébe illõ lánykákat a
jóképû fiúk felkérték elsõ táncukra
keringõzni Majd mielõtt a keringõ
végetért, a szülôket kérték fel, hogy
a papák táncoljanak lányaikkal,
illetve a mamák a fiúkkal. A papák –
mint általában – most is ragyogtak a
büszkeségtõl, persze a mamák sem
jártak rosszul fiatal táncospárjukkal.
Mindebben gyönyörködhetett
minden jelenlévõ.
Majd a Bálanya Gida bá’-val
megnyitotta a bált, és máris a párok
sokasága lepte el a táncparkettet,
lejtette a keringõt élvezve a pillanat
gyönyörét.
Ezután jött még csak az igazi
meglepetés! Felkérték azokat, akik
az elmúlt 50 év során voltak
elsõbálozók, hogy álljanak fel. Nagy
tapsviharral
köszöntöttük,
ünnepeltük õket, majd a bál éveinek
megfelelõen felszólították õket, hogy
foglalják el helyüket. Végül is 50 éves
elsõbálos csupán egy maradt állva:
Németh Sarolta. Gyönyörû
díszmagyarba öltözve vonult be a
bálterem közepére nagy ünneplés
közepette. Majd felkérték a volt
elsõbálosokat, hogy jelenlegi
párjaikkal fáradjanak a parkettra egy
keringõre, hogy felidézzék a régi
perceket. A keringõ végén az idei
elsõbálosok
adtak
át

mindegyiküknek egy-egy ajándékot
a Segélyegylet nevében. Megható volt
látni ilyen mesterien összefonva a
múltat a jelennel!
Nagyszerû volt a zenekar, minden
korosztály ízlésére tudtak talpalávalót
húzni. Majd elérkezett a már várvavárt vacsora, ami nagyon finom volt.
Amikor megláttuk az utóételek
választékát, sajnáltuk, hogy nem
hagytunk több helyet számukra. A
tánc végülis megoldotta ezt a kis
nehézséget.
Fiataljaink fáradhatatlanok voltak,
végül olyan zenéket rendeltek, hogy
a mai “pár nélküli páros” tánccal az
egész termet magukévá tették.
Életerejük, ragyogó jókedvük még
egy pár idõsebbet is magával vonzott,
de vitathatatlanul a BÁL AZ ÖVÉKÉ
VOLT
AZ
UTOLSÓ
PILLANATIG!
Még a távozásnál is nagy
figyelmességben volt részünk:
feketekávét kínáltak, pezsgõt
ihattunk, és egy CD-t kaptunk
emlékbe azokkal a legszebb
dallamokkal, amik az elmúlt 50 év
Magyar Báljain elhangzottak. Így
még a hazafelé vezetõ úton, az
autókban is fülünkbe csengtek a
csodás dallamok, még ültünkben
is
behunyt
szemmel
táncolhattunk.
A zene még sokáig elkísér bennünket,
énekelünk, dúdolunk, felelevenítünk
sok szép percet, álmodunk, pedig
mindez valóság volt.
Igen, a valóság és a bál sikere mögött
önkéntesek kemény, hosszú
hónapokig tartó munkája áll. A kíváló
szervezés, a nagy körültekintés, az
áldozatos munka, amit szeretettel
végeztek, meghozta gyümölcsét.
Gratuláció és köszönet érte!!!
Budavári Hilda

KÖSZÖNTJÜK A 20 ÉVES HAJDAN TÁNCOSLÁBÚ ROPOGÓSOKAT,
AKIK BARÁTSÁGBAN,
JÓKEDVBEN BÕVELKEDVE
MA IS ÉLVEZIK
EGYÜTTLÉTÜKET!
ISTEN ÉLTESSE ÕKET!
A Híradó
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†MEGEMLÉKEZÉS FENYVESI KÁLMÁN TEMETÉSÉN
Kedves Kálmán barátunk!
Itt vagyunk, Tieid és barátaid, hogy búcsút vegyünk Tõled.
Testedet visszaadjuk az anyaföldnek, lelkedet pedig imáinkkal elkísérjük az Úristen irgalmas trónjához, abban
a reményben, hogy elfogadja életed szenvedéseit és a mi alázatos imánkat, amelyet könnyeinkkel vegyítünk.
Kálmán egy vesztett háború után született a megnyirbált Magyarországon. Mint gyermek és ifjú úgy nõtt fel,
hogy hazája még egyszer nagy lészen. Ám a sors másként alakult. 20 éves korában kezdõdött a második
világháború. Szép reményeink romba dõltek. Nem látszott remény az újrakezdés szabadságára, ezért a hazából
való távozásra szánta el magát. Brazíliában hamar beilleszkedett az új világba és családot alapított. A
hazaszeretetet a kulturális örökséget igyekezett átadni gyermekeinek és az új magyar-brazil nemzedéknek.
Szorgalmas ember lévén, sokra vitte. Tizenhat éven keresztül az “öreg cserkészek”, késõbb “cserkészbarátok”
néven létrehozott csoportosulást igyekezett elõrevinni és ápolni az összetartás tudatát.
Mint “szomszédunk”, közel a kolostorhoz, hosszú éveken át mindig jelen volt feleségével a szombat esti
miséken. Még betegsége kezdetén is igyekezett ennek a kötelezettségének eleget tenni. Egészsége romlásával
egyre többet maradt távol. Türelmesen viselte a fájdalmakat, hála a gondos ápolásnak. A régi hagyomány
szerint a keresztény embert a szenvedés a megtisztulás útjára viszi. Elfogadjuk a gondolatot, hogy már ebben
az életben letörlesztette adósságát az Úristennel szemben. Az örök Írgalom ezért befogadja az Égbe.
Kérjük az Urat, hogy békében nyugodjon és az örök világosság legyen jutalma.
Kálmán barátunk! A viszontlátásra!
Linka Ödön OSB
61. CSERKÉSZTISZTITÁBOR
A tisztképzõ tábor, úgy, mint minden
más vezetõképzõ tábor (örsvezetõ, kis
cserkész örsvezetõ, Segédtiszt,
kiscserkész Segédtiszt) arra van, hogy
a csapatokat ellássák kiképzett,
hasznos vezetõkkel.
A 61. cserkésztiszt-vezetõképzõtábor a Sík Sándor Cserkész Parkban
folyt Fillmoreban (NY) augusztus 3.
és 13. között. A tizenöt jelölt, akik 5
országból érkeztek (Kanada, USA,
Magyarország, Venezuela és
Brazília), nagyon különleges
társaságot
alkotott:
voltak
cserkészek, fiatal parancsnokok és
cserkészszülõk, de olyanok is, akik
sosem cserkészkedtek és azért
mentek táborba, hogy megtanulják
mirõl szól és hogy mûködik ez a
tevékenység, ami olyan sok embert
vonz. A tábor alatt nagyon érdekes
elõadásokat tartott a vezetõi gárda,
ami fontos és ismerõs nevekbõl állt,
mint például Lendvai-Lintner Imre (a
KMCSSZ elnöke), Dömötör Gábor
(KMCSSZ alelnöke), Szentkirályi Pál
és Csede bá. Mindennap legalább 7
órányi, cserkészetrõl szóló elõadás
hangzott el, változatos témákban,
például egy csapat szervezeti
felépítésérõl, a személyek feladatai
és felelõssége a csapaton belül

(beleértve a cserkészek szüleit is),
illetve hogy milyen fontos életben
tartani a magyarságunkat. Az egyik
legélvezetesebb elõadást Csede bá
tartotta, ami nagyon izgalmas volt,
mert maga Csede bá szemtanúja volt
a legtöbb történelmi eseménynek,
amirõl tanultunk. De a táborban nem
csak elméleti elõadásokról volt szó,
hanem gyakorlatiról is, sokszor olyan
helyzetben
voltunk,
ahol
csoportonként kellett találnunk egy
megoldást amit azután megbeszéltünk
a többi csoportokkal. Ezen kívül volt
népi játék, népdalozás, kirándulás és
vendéglátás más vezetõképzõ
táborokra. Három örsbe voltunk
beosztva, két leányörs és egy fiúörs.
Minden nap kaptunk finom reggelit,
ebédet meg vacsorát, legtöbbször
levest meg szendvicset. A tábor
nagyon jó élmény volt, ahol egy
csomó
mindent
tanultam
cserkészetrõl, megbeszéltünk közös
meg saját csapat problémákat és
megoldásokat,
életre
szóló
barátságokat kötöttem, de a
legfontosabb az, hogy megláttam a
gyakorlatban, hogy nem mi vagyunk
az egyetlen cserkészcsapat, hanem,
hogy az egész világon vannak magyar
cserkészek mint én, és hogy van egy

külföldi magyar cserkész szövetség
ami összeköti a csapatokat, és segít,
hogy megtartsuk ezt a hatalmas és
fantasztikus tevékenységet ami a
cserkészet, ami nem csak egy hétvégi
foglalkozás, hanem egy életre szóló
nevelés, ahol megtanulunk élni a 10
cserkésztörvény szerint, tisztelve
felebarátainkat, a természetet és saját
magunkat, megtartva elõdeink
hagyományait és a magyarságunkat.
Szeretném megköszönni mindazoknak
akik annyira segítettek a példájukkal
és tanításukkal, azoknak akiknek
segítsége nélkül nem tudtam volna
résztvenni a táboron, köszönöm
Kokron Editnek a türelmét a
magyarság ismerettel, Kiss Albertnek,
Hársi Sárinak, Römer-Tóth Esztinek,
Demes Sanyi és fõleg szüleimnek a
gyakorlati példával és lelkesítéssel, és
a 13. sz. Szondi György
cserkészcsapat örsvezetõinek és
vezetõinek, akik mindig mellettem
állnak elõrevinni a csapatot és a
legjobb példát adják a következõ
vezetõknek, a gyerekek.
Alessandra Bester

12 - HÍRADÓ
GUTTA CAVAT LAPIDEM
Európai Emlék

... események, látványok, fények, hangok
és zörejek, illatok, ízek milliárdjainak
állandó versengése, hogy áthatolva
agyunk szûrõrendszerén, sikeresen
bejussanak aktív tudatunkba és
maradandó
emlékekké
formálódjanak...Legtöbbjük csakhamar elbukik,
feledésbe merül a maga vélt
jelentéktelenségében. Ám némelyikük –
egy végtelenül kicsiny százalék – miért,
miért nem, sikeresen behatol a tudatunk
alatti világba és ott, miként a fényképész
fixáló folyadékkal telt táljában egy photonegatív, rögzítõdik, készen arra, hogy
nézegessék, sokszorosítsák, esetleg fel
is nagyítsák, vagy akár a szemétbe
dobják. Ki tudna statisztikát készíteni
arról, hogy az összemberiség érzékei által
percenként megtapasztalt benyomások
feledésbe merülése mekkora kárt okoz a
világegyetemnek vagy fordítva, hány
potenciális Munkácsy, Beethoven, Ady
Endre, Verne Gyula és Semmelweiss
termelõdhetnék ki ezekbõl a
pillanatonként
felbukkanó
megnyilvánulásokból?
Feltételezhetõ, hogy mindnyájunk
életében elõfordulnak rendkívüli
pillanatok, felejthetetlen élmények,
amelyeket érdemes volna valamilyen
módon átadni az utókornak, akár mert
hasznosak, akár mert szépek. A magunk
élete is telistele van ilyenekkel, csak észre
kell vennünk.
Gyakran eszembe jut egy különben talán
nem is nagy élményt ígérõ, velem történt
esemény (azaz talán nem is nevezhetõ
eseménynek, csupán holmi hangulat volt
talán az egész?). Régvolt kirándulásról
van szó, (1947) amelyrõl írt
beszámolómat, mivel megtetszett neki,
áldott emlékû Tiszteletes Apostol János
késõbb leközölte lapjában (“Harangszó”,
III. évfolyam, 6-8. szám, São Paulo, 1956.
jan-febr.). Így írtam akkor:
A városi élet zsúfolt, poros forgatagából
nagyon jólesik legalább gondolatban
visszarepülni a szabad természetbe, a
ragyogó, sziklás hegycsúcsokra és a
sötét, mély völgyekbe; bakanccsal és
hátizsákkal fölszerelve nekivágni
megint az ismeretlen Szépnek. Magával
ragad a bûvös hangulat és az emlékezés
szárnyán visszaszállok egy osztrák
hegyszorosba, ahol évekkel ezelõtt
jártam.
Salzburg városától dél felé haladva,
Bischofshofen után hamarosan eléri

vonatom St.Johann im Pongaut.
Látszólag épp olyan nagyközség ez is,
mint a többi; szép kéttornyú templomán
kívül nincsen sok nevezetessége, hacsak
a finom almásrétes nem, amelybõl
hatalmas, békebeli méretû adagot
adnak egyik vendéglõjében.
Elindulok hát gyalogszerrel, ki a
faluból, nem Salzburg, de nem is
Innsbruck felé, hanem a harmadik
irányban, a grossarli országúton.
Csakhamar emelkedni kezd az út, nem
is maradok soká hûséges hozzá, mert
egy elágazásnál tábla jelzi: “Zur
Weltberühmten Liechtensteinklamm.“
Darabig a Salzach folyócska partján
vezet a kiránduló útja, késõbb árnyas
erdei ösvényen, amely hol lejt, hol
emelkedik
ismét.
Szakadékos
hegyoldalak, lábam alatt ropogó
fenyõtûavar, a fákon pedig itt is, ott is a
háromszínû turistajelzés.
Órányi gyaloglás után elérem a szoros
bejáratát. Egyre hangosabban
hallatszik a hömpölygõ, csobogó víz
zúgása, haladok mind beljebb-beljebb;
két hatalmas, függõleges sziklafal
emelkedik balra is jobbra is, köztük alig
néhány méter széles a szoros. Fönt
keskeny kis csík marad csak az ég
számára, lent a sziklák közt rohan, zúdul
a roppant erejû víztömeg. Mázsás, sõt
tonnányi “kavicsok”, sziklák fekszenek
alant, de mindenütt rajtuk a víz
kérlelhetetlen erejének nyoma. Latin
közmondás villan át agyamon: “gutta
cavat lapidem”. A csepp kivájja a követ.
Lenyûgözi a fenséges látvány a
kirándulót, aki a sziklafal oldalához
erõsített, merészen megépített, keskeny
fapallókról
gyönyörködik
a
Mindenhatónak
e
csodálatos
alkotásában.
Azt hinném, vége már a szorosnak, az
eddigieknél szebbet, nagyszerûbbet
úgysem láthatok – ám tévedés! Egyre
közelebb hajol egymáshoz a két sziklafal,
mind hangosabban, vadabbul morajlik
az ár, iszapszag terjeng a páradús
levegõben, minden sötétebb lesz,
meredek lépcsõn kapaszkodom föl, hogy
kis fahídról szemlélhessem a víz meg a
kõ, a magas és a mély, a zúgás meg a
nyugalom isteni játékát.
Olykor mélyen meg kell hajtanom
magamat, mert a sziklák a fejem fölé
nyúlnak; másutt meg víz csöpög fejemre.
Azután még jobban összeszûkül a szoros,

úgyhogy 15 – 20 méteres alagúton,
nedves, alacsony, sziklába vájt szûk
barlangon kell átbujdokolnom. Utána
nemsokára megpillantom a hatalmas
nagy
vízesést,
amely
a
Liechtensteinklamm végét, helyesebben
elejét jelenti.
Innen nagyon meredek hegyi szerpentin,
az ú.n. “Sautersteig” (úgyszólván csupa
lépcsõ) vezet föl a hegytetõn kanyargó,
sziklákba vájt grossarli országúthoz,
amelyen kényelmesen lesétálhatok
St.Johannba. Közben mégegyszer
alkalmam nyílik fentrõl, a magasból
néhány pillantást vetni a mesés
sziklaszorosra, melynek csodálatos
szépségét nem fogom elfelejteni soha.
UTÓHANG
Igen ám, de az embernek önkéntelenül
eszébe jut a nagy kérdés: és manapság?
Zavartalan lenne-e a magányos fiatal
túrista útja a Liechtensteinklammba a
XXI. század elején ? Nem háborgatnák-e
útonállók, hazaérne-e estére anélkül, hogy
valaki megtámadta, bántalmazta volna ?
Várjuk kedves olvasóink válaszát,
véleményét, különösképpen a külföldön
(nem Brazíliában) lakó olvasókét! Ha
visszhangra
találunk,
esetleg
folytathatjuk az eszmecserét, mondjuk,
ezzel a címmel: “Országúti közbiztonság
a XXI. században – Világszerte”
Ajánlhatnók ezt a témát a
Szabadegyetemnek, esetleg “kerekasztal
- beszélgetés” formájában.
Ráth Károly

† ELHUNYTAK
július 7.
Madarász László
augusztus 27. Nagy Maria (Mari)
augusztus 30. Budai Piroska
(Szeretetház)
szeptember 17. Gallus Erzsébet
szeptember 28. Sra. A. Armenta
Barcza Julika
Vörös Mária leánya
Mexico
Az Úr fogadja Õket kegyelmébe!

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális
Minisztériumának Határon Túli Magyarok
Titkársága és a Balassi Bálint Magyar Kulturális
Intézet pályázatot hirdet magyar nyelvi és
hungarológiai képzésre vonatkozó magyar állami
ösztöndíjra, elsõsorban a déli félteke országaiban
(nyugati) diaszpórában élõ magyar származású
személyek számára.
A magyar nyelvi és hungarológiai állami ösztöndíj
célja: a nyugati diaszpórában élõ magyar
származású fiatalok magyarnyelv-tudásának és
magyarságismeretének fejlesztése.
A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra
a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben
kerül sor. A pályázat meghirdetésével és
lebonyolításával összefüggõ feladatokat a
Külföldi Magyar Cserkészszövetség által
irányított Teleki Pál Alapítvány látja el.
A képzés idotartama 10 hónap (2007. februárjúnius, 2007. szeptember-2008. január).
A pályázat beküldési - postai beérkezési határideje: 2006. november 30.
Az érdeklõdõk további információkat kaphatnak
a Segélyegylet Titkárságán.
30desetembro@uol.com.br
Minden pályázónak sok sikert kívánunk!

Rónai Egon Magyarországról az alábbi
levelet küldte szerkesztõségünknek:
Megrendülten, elfogódottan, meghatottam olvastam
Híradó c. kiadványuk 45. számának címoldalán a
Szabad Magyarország címû verset.
A verset, amit soha nem láttam, aminek a létezésérõl
nem tudtam, de amit most igyekszem kéziratos
formában meglelni. Mivel annak szerzõje az
édesapám, Rónai Egon. Boldogság, hogy van, aki
õrzi e sorokat, amit hajdan papírra vetett, öröm,
hogy nem fölösleges lázban égve írta a hirtelen jött
és gyorsan elveszett szabadság idõszakában ezt a
verset.
Köszönöm Önöknek, hogy számomra is felfedezték,
amint magyarként azt is, hogy õrzik a nyelvet,
kultúrát, az idetartozás érzését még ott, a világ
túlfelén is.
Ha kérhetek is: kinek, honnan, hogyan volt meg ez a
vers? Hol jelent meg korábban, honnan idézték?
Szeretnék és igyekszem minden “nyomot” felkutatni
jövôre 25 éve elhunyt édesapámmal kapcsolatban.
Egyúttal, lévén magam Magyarországon rádióstelevíziós vezetõként és mûsorvezetõként dolgozom,
egyúttal hadd ajánljam fel segítségemet bármilyen
ügyben, amiben csak médiaszereplõként a
rendelkezésükre állhatok.
Köszönöm a verset és várom válaszukat!
Tisztelettel és üdvözlettel,
Rónai Egon

“56 csepp vér” - musical a forradalomról
GYURICZA MIKOLTTAL
A musical az 1956-os forradalom és szabadságharc 50.
évfordulójára készül. Az õsbemutató a Papp László Sportarénában,
a 2400 négyzetméteres színpadjával, minden idõk legnagyobb
Magyarországon épült díszletében volt látható október 19-én. A
történet egy világhírû, klasszikus dráma elemeit ötvözi a
forradalom lélekig ható ábrázolásával. Az elõadás szereplõi a jelen
és a jövõ sikeres, rendkívül népszerû mûvészei. Az alkotók maguk
is átélték a forradalmat. Az események szereplõi, tanúi, szüleik,
gyermekeik ma is élnek. Az ötvenhat csepp vér címû darab
története Shakespeare: Rómeó és Júlia címû drámájának sajátos,
az ötvenes évek közepének sorsfordító pillanataira átültetett
adaptációja. A szerzõk Shakespeare alaptörténetét a forradalom
idejébe helyezve szeretnék a mai fiatalok számára is átélhetõvé
tenni, és közelebb hozni a szerelem, kötelesség, becsület,
hazaszeretet tragikusan egymásnak feszülõ érzelmeit, emléket
állítva ezzel a magyar forradalom hõseinek. Teszik mindezt a popmusical mûfaji követelményeinek megfelelõen, fordulatos,
izgalmas történetbe ágyazva, lírával és helyenként humorral
vegyítve a tragédiát.
GYURICZA MIKOLT, aki 1985. március 25-én született São
Pauloban és a brazíliai kolóniában nõtt fel, 1997-ben költözött
Magyarországra, és egy évvel késõbb felvételt nyert a
Krónikásének Zeneiskolába, ahol gitáros-énekesként végzett
2001-ben. A zeneiskolai évek alatt szeretett bele a színházi
életbe, és 2004-ben felvették a Shakespeare Színmûvészeti
Akadémia musical szakára, melynek most is hallgatója.
Az 56 csepp vér “Potentátasszonya” az elsõ igazi szerepe.
MIKOLT, BÜSZKÉK VAGYUNK RÁD!
GRATULÁLUNK NEKED, SZÜLEIDNEK, NAGYSZÜLEIDNEK,
ÉS TOVÁBBI SIKEREKET KÍVÁNUNK!

Még egy braziliai koloniában nevelkedett és most Magyarországon élõ magyar leszármazottra Elizabeth Merö Santucci Lizikére büszkélkedhetünk! Lizi rajza egyike volt azon 200
díjazott pályamûnek, melyeket az 56-os emlékünnepségekre
meghirrdetett rajz- és festõpályázatra beérkezett 10.000
pályamûbõl választottak ki, és a Dunaparton 2000 méter
hosszan állítottak ki.

Gratulálunk Lizinek és kedves családjának!
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Magyar egyetemek a világrangsorban
A Szegedi Tudományegyetem a 123., az Eötvös Loránd
Tudományegyetem pedig a 171. a világ legjobb 400 egyetemének
sorában. A dél-alföldiek és a budapestiek egyaránt a vizsgálat kezdete
óta, azaz 2003-tól tagjai az “elitklubnak”. Az élen az amerikai Harvard
áll. A legjobb európai egyetem, a Cambridge University a második, a
bronzérmes pedig a szintén egyesült államokbeli Stanford.
Szégyenkezésre semmi okuk a magyaroknak: olyan intézményekkel
állnak holtversenyben, mint például a konstanzi, az eindhoveni, vagy
a koreai egyetem. A kelet-közép-európai térségbõl egyedül a prágai
végzett elõttünk. www.figyelõnet.hu

Latinovits Emléknapok
A „színészkirály”, Latinovits Zoltán idén
ünnepelné 75-ik születésnapját. A Veszprémi
Petõfi Színház egy háromnapos rendezvény
keretében emlékezett vissza a magyar színjátszás
felejthetetlen mûvészére, akinek szellemiségét és
mûvészi elveit mai színházi kultúránk legitimálja.

EURO Magyarországon
Szeptember elsején Magyarország átadta a
stabilizáció és az euróbevezetés menetrendjét
tartalmazó konvergencia-programot Brüsszelnek.
Veres János pénzügyminiszter 2013-as euróbevezetést valószínûsít.
Arra a kérdésre, hogy egy 2009-re 70 százalékosra
becsült államadóssággal miként teljesítjük a
maastrichti kritériumokat, a miniszter azt mondta,
az EU számára már az adósság csökkenõ
tendenciája is elfogadható, és ebben az esetben
nem feltétel a 60 százalék alatti mérték. A
programról egyébként a miniszter úgy vélekedett:
„soha
ilyen
pontosan
ütemezett,
hatástanulmányokkal
alátámasztott
konvergenciaSamsung: plazmatévé gyár
programunk nem volt”, és ez már garancia lehet a
Elhunyt Sütö András
épül Gödön
Süto András erdélyi magyar próza-,
A dél-koreai Csosun Ilbo újság, hitelességre és teljesíthetõségre is.
dráma-, és esszéíró 1927. július 17-én
a Samsung SDI Co.-ra (www.hirszerzo.hu)
született egy kis erdélyi faluban,
hivatkozva közölte, hogy a
Pusztakamaráson.
Samsung SDI 100 millió dollár
Halála nagy vesztesség a magyarság,
beruházással új plazmatelevízió VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus
de foleg az erdélyiek számára.
modult gyártó üzemet épít A rendszerváltás olyan alapvetõ változás volt, hogy
Magyarországon. (MTI)
megköveteli önképünk újrafogalmazását - mondta
Sólyom László köztársasági elnök a Debrecenben
megrendezett VI. Nemzetközi Hungarológiai
Magyarországra jön az USA vezetõ etanol-ipari cége
A SEKAB Bioenergia Magyarország Zrt. az elsõ nagy és komplex hazai Kongresszus nyitó plenáris ülésén. Az államfõ a
bioetanol projekt keretében 4 magyarországi helyszínen épít üzemet. A cég, hungarológiáról, a magyarság tudományáról
mely 75%-ban a svéd SEKAB Svensk Etanolkemi AB tulajdonában van, olyan elmondta: az jelentõsen hozzájárul a nemzeti
eljárást kíván alkalmazni, amiben kukorica adja az etanol alapanyagát, a identitás megfogalmazásához.
technológiához szükséges gõzt már nem fosszilis tüzelõanyagokból, hanem Az ötnapos debreceni hungarológiai kongresszuson
energiafû és szalma égetésével állítja elõ. A két cég közös véleménye, hogy a 28 országból több mint 450 magyarságkutató vett
mezõgazdasági termelés ilyen, az innováción alapuló tevékenységekkel részt. 34 szimpóziumon és 11 szekcióban mutatták
tartható fenn, és ez biztosíthat a helyi mezõgazdasági termelõk számára kedvezõ be eredményeiket a résztvevõk a magyar nyelvészet,
irodalom, történelem, néprajz, filozófia,
lehetõségeket. (www. sg.hu)
képzõmûvészet, zene és film témakörben, s eszmét
cseréltek a hungarológiai kutatások külföldi
lehetõségeirõl is. (MTI)
Magyar receptkönyv jelent meg
A magyarok Európa boldogtalanjai között
Huszonhárom megvizsgált európai ország közül húszban boldogabbnak
érzik magukat az emberek, mint a Magyarországon. Az adat azért is
aggasztó, mert az öreg kontinensen is minden negyedik ember depressziós.
A TÁRKI 2005-ben végzett Európai Társadalmak Összehasonlító
Vizsgálatában részt vevõ több mint 45 ezer kérdezettnek egy 10 fokú
skálán kellett magát elhelyeznie aszerint, hogy mennyire érzi boldognak
magát. A magyar lakosok pontjainak átlaga csupán 6,48. Mindössze 3
ország van, amelynek lakosai kevésbé érzik magukat boldognak, mint mi
(Észtország, Szlovákia és a legkevesebb 5,56 ponttal Ukrajna). A svájciak,
a finnek, az izlandiak és a dánok a legboldogabbak (átlagpontjuk 8-nál
magasabb érték).

“Viagem gastronômica pela
Hungria” címen, melyet Maria
Isabel Thurzó de Sipos Altílio
szerkesztettek. Gratulálunk!
A könyv, melynek bevételét a
szerzõ a Brazíliai Magyar
Segélyegyletnek adományozza,
megvásárolható a Segélyegylet
székházában. Ára: R$80,00.

NE FELEJTSE!
www.ahungara.org.br
Mindig naprakész
információkkal!

