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NEMZETI ÜNNEPÜNK:
MÁRCIUS 15
Részlet Petõfi Sándor naplójából:
Üdvöz légy születésed napján, magyar szabadság! Elõször is én
üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözöllek oly magas
örömmel,amilyen mély volt fájdalmam,midõn nélkülöztünk tégedet!
Óh szabadságunk,édes, kedves, újszülött,légy hosszú életû e földön,élj
addig, míg csak él egy magyar: ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj
rá szemfedõ gyanánt…s ha elõbb jön rád a halál,rántsd magaddal sírodba
az egész nemzetet,mert tovább élnie nélküled gyalázat lesz,veled halnia
pedig dicsõség!
Ezzel köszöntlek, ez legyen útravalód az életben. Élj boldogul!... nem
kívánom,hogy ne találkozzál vészekkel pályádon,mert az örökké nyugodt
élet félhalál,de legyen mindig férfierõd a vészeken diadalmaskodni! Késõ
éj van.Jó éjszakát,szép csecsemõ…szép vagy te,szebb minden országbeli
testvérednél, mert nem fürödtél vérben, mint azok, téged tiszta
örömkönnyek mostak; és bölcsõd párnái nem hideg, merev holttestek,
hanem forró, dobogó szívek. Jó éjszakát!....Ha elalszom, jelenj meg
álmomban úgy, amilyen leszel férfikorodban, amilyen nagynak,
ragyogónak,a világtól tiszteltnek én reméllek!
Pest, 1848 március 15
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A Jubíleum a jövõben visszhangzik
Még szinte fülünkbe csengenek a
koccintások a Segélyegylet 80. évi
ünnepélye alkalmával, még
frissen emlékezetünkben van a
megérdemelt taps, mely azoknak
szólt, akiket a Segélyegylet
kitüntetett az elmúlt tíz évben a
magyar közösségért végzett
munkájukért, még szinte látjuk az
elmúlt 50 év elsõbálosainak
mosolygását az 50. Magyar Bálon
és nem felejtettük Elnökünk tanító
szavait, ahogy megmagyarázza a
Segélyegylet Misszióját és
munkájának eredményét.
Manapság, hála a Vezetõség
erõfeszítéseinek
és
a
hírterjesztés
különféle
módozatainak (mint a honlapunk,
a Híradó, havi
INFO,
“newsletters”) egyre többen
tudnak a Braziliai Magyar
Segélyegylet létezésérõl, mely a
Balázs
Péter
Otthon
fenntartásával
méltó
életkörülményeket és közösségi
tevékenységeket biztosít az
idõsöknek; a Magyar Ház
fenntartásával pedig lehetõséget
nyújt az érdeklõdõk számára a
magyar nép történelmének,
hagyományainak és kulturájának
megismertetésére.
Sajnos, kevesen tudják, hogy a
Balázs Péter Otthon és a Magyar
Ház épületeinek tevékenységei
sokszinûségének fenntartása –
oly módon, ahogyan azt
megálmodták, és 80 éven

keresztül sok önfeláldozó
személy fenntartotta, manapság
olyan komoly költséget jelent, amit
a Segélyegylet pénztára nem tud
fedezni a havi tagsági díjakból.
Szerintünk,
ezért
fontos
fokozottan nyilvánoságra hozni
tevékenységeinket, hogy egyre
többen jól megismerjék a
Segélyegyletet, a küldetését,
magukévá tegyék célkitûzéseit és
részeseivé
váljanak,
együttmûködjenek velünk a
különféle tevékenységekben.
Szeretnénk, ha csatlakoznának
hozzánk a magyarérzelmû
szolidáris és alkotó személyek!
Igen, ilyenek léteznek és akarjuk,
hogy velünk legyenek!
Sokféle formája van az
együttmûködésnek és az
õnkéntes munkában való
részvételnek (mind a szociális és
kulturális, mind a pénzbejövetelt
szolgáló programokban, mint az
Ételfesztivál, Magyar Esték,
bazárok, magyar kurzusok,
Magyarországról
érkezõ

csoportok fellépései, szociáliskulturális összejövetelek, könyvek
kiadása és a hagyományos évi
Magyar Bál): mint segélyegyleti
tagok,
összeköttetéseket
szerezni, információt terjeszteni,
vagy akár anyagi segítséget
nyújtani. Biztosak vagyunk abban,
hogy az együttmûködések ezen
formái
lehetõvé
teszik
küldetésünk teljes végrehajtását
és biztosítják a Magyar
Segélyegylet fennmaradását.
Legyen
a
Magyar
Ház
találkozóhelye minden magyar
leszármazottnak, azok kedves
barátainak és mindenkinek, aki
érdeklõdik irántunk! A magyar
nyelvtudás hiánya nem akadály,
hogy ki-ki résztvegyen a neki
tetszõ közösségi munkában.
Jöjjenek, ismerjék meg a Braziliai
Magyar Segélyegyletet, és
programjainkat! Lépjen be
csapatunkba! Legyünk eggyé
ebben a munkában!
Segélyegylet Igazgatósága

Csatlakozz hozzánk!
A Segélyegylet ÖNKÉNTESEK segítségét várja!
Fektesse kapacitásait, tehetségét olyan
tevékenységbe,
mellyel közvetlen, vagy közvetett módon
olyanok javát szolgálja, akiknek arra NAGY
SZÜKSÉGÜK van!
Eligazításért Hívja Natáliát: 11 3931 6560

HIRADÓ é uma publicação da Associação Húngara – Magyar Segélyegylet
Fundador: Gedeon Piller
Equipe da Redação : Charles Ráth, Hilda Budavári, Károly Gombert
Diagramação e composição: Lillian Bahri Halász (Mini) Rita Szûcs-Molenkamp (Híradó)
Diretoria da Associação Húngara:
Presidente: Francisco Tibor Dénes; Vice–presidente: Madalena Judite Ráth; 1ª Secretária: Alinka Szily – Lépiné
2ª Secretária: Charlotte Németh, 1º Tesoureiro: Árpád João Koszka; 2º Tesoureiro: Zilda Vera S. Murányi Kiss
Endereço: Rua Gomes de Carvalho, 823 – Vila Olimpia – São Paulo – SP – CEP 04 547-003
Telefone / Fax 55-11-3849-0293
E-mail: 30desetembro@uol.com.br

HÍRADÓ - 3

80 éves a Braziliai Magyar Segélyegylet
2006 a jubileumok éve volt, ez elvitathatatlan. Méltóan
megemlékeztünk 20, 25, 50, 125 éves évfordulókról az év során, de
az év végére jutott még egy ünnepély: a Braziliai Magyar Segélyegylet
80 éves fennállásának alkalmából.
A jubileumi ünnepséget December 16-án tartottuk a Szent Imre
Kollégium Dísztermében.
Ez valahogy más volt, mint a többi évfordulók. Talán a szó
“segélyegylet” tette, hogy a felkészülés is más legyen. Ne szónoklatok,
hanem tanítás, beszámolás, ismertetés, példamutatás, melyeken
keresztül visszanézhetünk egy olyan alapítványra, mely az
ideérkezõket felkarolta, irányította, megadta az elsõ lépés lehetõségét.
Igen, a jelenlegi elnök, Dr. Francisco Tibor Dénes, mint tanárunk állt
a dobogón és megtanította a Segélyegylet történetét, szívbevésõ
szavakkal, melyeket vetités követett.
Mialatt élvezettel hallgattuk “tanárunk” elõadását, táncosaink, a Zrinyiek
és a Pántlikák készen álltak a fellépésükre, amire annyira felkészültek
és olyan változatosak voltak, mintha egy fesztiválon szerepeltek volna.
A közönség sem maradt le: csodálattal nézték és tapsviharral
köszönték meg a fellépéseiket.
Ronaldo Rolim zongora mûvész is megtisztelte az egybegyûlteket
virtuóz játékával, amit olyan tapsviharral hálált meg a közönség, hogy
nem mehetett le a szinpadról ráadás nélkül.
A fellépések közben a Segélyegylet vezetõi átadták a köszönetet
kifejezõ díszokleveleket és brazil-magyar érmet az önzetlen
barátoknak, az értékes támogatásukért. Boldogan láttuk, hogy sok
fiatal is megérdemelt kitüntetésben részesült, biztosítva a Segélyegylet
jövõjét.
A koktél alatt az ünneplés a barátok, ismerõsök jó hangulatú
beszélgetéseivel folytatódott.
Hála az alapítóknak, hála azoknak, akik 80 évig fenntartották és külön
köszönet azoknak, akik most is fáradhatatlan munkájukkal, anyagi
gondokkal küszködve viszik tovább ezt a tevékenységet!

Kedves Ólvasóink!
Sokan talán kedvelték, hogy
éveken keresztül megtalálták
újságunk lapjainak jobb – illetve
balszélsõ hasábjain az
Ez történt… rovatban
Az
elmúlt
hónapok
eseménysorát. Ma már egyre
többen olvassák az elektrónikus
formában megjelenõ havi
értesítõt, így a Segélyegylet
vezetõsége úgy döntött, hogy az
Ez
történt…
rovatot
megszünteti, hogy ez által hely
szabaduljon fel újságunkban
más, a kolónia életével
kapcsolatos beszámolók
megjelentetésére.
Az építõ jellegû kritikára a
továbbiakban is nyitottak
vagyunk!
Várjuk Kedves Ólvasóink
észrevételeit!
A Híradó Szerkesztõsége.
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1956 OKTÓBERÉRE EMLÉKEZTÜNK SÁO PAULÓBAN!
október 21 –SZABADEGYETEM.
A Forradalom 50.évfordulójára a Könyves Kálmán Szabadegyetem október havi
elõadásán meghallgattuk Klapka István, igen jó szerkesztésében “1956 a
Budapesti Rádióban” címmel a 13 nap rádióadását. Majd bemutatásra került a
BBC híradó filmje, 1956 boldog, majd véres napjairól és a november 4.-e utáni
“exodus”-ról.
Ez alkalommal bemutattuk Szabó László most kiadott könyvét “Hungria 1956…
e o muro começa cair” címmel. (Magyarország, 1956…és a fal omlani kezd). A
könyv elsõrangú, mert nem csak az ötvenhatos eseményekrõl számol be, hanem
közli a világ reakcióját is a magyarországi eseményekhez. Többek között Sartre
és Ives Montande, lelkes baloldaliak reakcióit November 4.-e utáni megtorlásról.
október 25 – CÁMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO
São Paulonak 1991 óta törvénybe foglalt, hivatalos „Magyarok napja”- „ Dia da Hungria” október 23. Ezen a
napon a város képviselõházában a polgármesteri Hivatal, Magyar Fõkonzulátus és a Magyar Kolónia, közösen
ünnepélyes megemlékezést rendezett. Az ünnepély a brazil himnusszal kezdõdött és a magyar himnusszal
fejezõdött be, a város katonai rendõrség fúvós-zenekarának kíséretével. A képviselõház díszterme Brazilia,
São Paulo város és a Magyarország zászlóival volt díszítve. A megemlékezés október 23-ról portugál nyelven
folyt. Aurélio Nomura vereador, a magyar fõkonzul, Maris Zsolt, a Braziliai Magyar Segélyegylet elnöke Dr.
Dénes Tibor és a Magyar Ház elnöke Szenttamásy János foglaltak helyet az ünnepi pulpituson.
Szenttamásy Egon János, a Magyar Ház elnöke beszélt, remekül összefoglalva 1956 október 23.- a lényegét
és jól vázolta a forradalom hátterét. Táncegyütteseink a Pántlika és a Zrinyi, szerepeltek és még egy
dokumentációs filmet is bemutattunk 1956 13 napjáról. Az ünnepély után állófogadást rendeztünk.
október 28 – MAGYAR HÁZ
Az 1956-os forradalom emlékére megalakították a São Pauló-i Magyar Vívó Klub-ot. Bemutatót tartottak,
melyet sok gyerek és felnõtt kisért figyelemmel. Céljuk, hogy minél többen megismerjék ezt a Magyarországon
nagy hagyományra visszatekintõ, eredményes olimpiai sportágat..
november 17- BRAZIL-BRITÁNIA KULTURÁLIS KÖZPONT
Ez megint a Magyar Köztársaság São Paulo-i Fõkonzulátusa rendezte. A megnyitó beszédet Maris Zsolt
fõkonzul úr mondta,majd következett Dr. Raboczkay Tibor professzor úr elõadása a forradalom nemzetközi
jelentõségérõl, melyben figyelemreméltó konklúziókat vont le. Az érdekes elõadás után Mészáros Márta “A
temetetlen halott” címû filmjét láthattuk.
november 30 – MIS- MUZEU DA IMAGEM E DO SOM DE SÁO PAULO
Az ünnepélysorozat befejezése egy 15 napos kiállítás volt a „MIS-ben, , a Magyar Köztársaság São Pauloi Fõkonzulátusának rendezésében, melyen Maris Zsolt fõkonzul úr fogadta a vendégeket. A megnyitón
Dr.Jancsó István, brazil történelemtanár értékelte 1956 történelmi jelentõségét. A kilállítás megtekintése
után koktél várt a jelenlévõkre.
Megemlítjük, hogy október hónap utolsó két hetében az összes brazil TV és rádióadó beszélt,
illetve bemutatott valamit a magyar forradalomról, sõt vezércikk is lettünk.
Piller Éva
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1956 OKTÓBERÉRE EMLÉKEZTÜNK MAGYARORSZÁGON!
Mi, akiknek annak idején nem volt
más választásunk, és el kellet
hagynunk hazánkat, immár
ötvenedszer emlékezhettünk meg
az
1956-os
forradalom
felejthetetlen eseményeirõl. Akik
viszont otthon maradtak, ök csak
1989 óta ünnepelhetik meg, azóta
hallhatnak, olvashatnak róla nyiltan,
ismerhetik meg, hogy valójában mi
is történt azon az öszön, ott azon
a földön, ahol azóta is élnek. Ez a
tény maga szomorú, de
megérthetõ, hisz’ a szovjet
megszállás alatt, a fegyverekkel
újra rájuk kényszeritett kommunista
rendszerben
hogyan
is
beszélhettek volna a népfelkelés
igazi okairól és eseményeiröl.
1989-ben
összeomlott
a
kommunizmus, megérkezett a
várva-várt szabadság, az oroszok
kivonultak, de a kapitalista
rendszer, ami helyette jött,
bizonytalanságot,
komoly
megélhetési gondot okozott a
magyar népnek. “Kimentek a
tankok, helyettük bejöttek a
bankok”. Az 1945-tõl, 1989-ig eltelt
44 év alatt a magyar emberek
teljesen az államtól függõ
polgárokká váltak. Hirtelen rájuk
szakadt a kapitalizmus, amit nagy
reménységgel fogadtak, de nem
sejtették,
hogy
mekkora
bizonytalanságot, megélhetési
harcot hoz a mindennapi kenyérért,
a munkalehetöségért és a holnaptól
való félelmet.
1990 óta hivatalosan is nemzeti
ünnep lett október 23. Évente
ünnepléseket tartottak, így lassan
az emberek ráébredtek a dátum
nagyságára és készültek az 50.
évfordulóra is. Sokan, akik annak
idején elhagyták hazánkat,
igyekeztek visszatérni a világ
minden tájáról, hogy otthon
emlékezhessenek meg az egyik
legcsodálatosabb történelmi
eseményröl, melynek ök is
részesei voltak, mely kiemelkedõ
helyet kapott az amúgy is
eseménydús történelmünkben. Így
voltunk ezzel mi is. Csodálatos
érzés volt otthon lenni, átélni az 50
évvel ezelötti októberi napokat.
Az elképzeléseinket is felülmúlta
az, hogy még a légkör is hasonló

volt, mint 1956-ban, azzal a
különbséggel,
hogy
most
szabadon
tüntethettek,
kilyukasztott, vagy cimeres
nemzetiszinû zászlókkal vonultak
az utcán, gondolataikat szabadon
kifejezhették, egy-egy érthetetlenül
goromba
rendörségi
beavatkozástól eltekintve. Az 50 év
alatt elfásult nép tüntetett, követelt,
szabadon mondta birálatait a
kormány hibáiról, rájött, hogy
megvan hozzá a joga, ki kell
mutatnia érzéseit, gondolatait,
kinyílváníthatja a véleményét.
A folyamatos tüntetések nagy
gondot okoztak a hatalmon lévõ
kormánynak, mert az 50 éves
megemlékezésre félszáznál is
több magasrangú külföldi vendég is
érkezett. A kormánynak biztosítania
kellett a vendégek személyi
biztonságát, ami ilyen légkörben
nem volt könnyü feladat. A tüntetõk
egy részét, akik a Parlament elött
maradtak éjjel-nappal, eröszakkal
kellett eltávolítaniuk, hogy a
hivatalos megemlékezési mûsort
elökészíthessék.
A külföldi vendégek résztvettek az
Operaházban rendezett “Köszönet
a szabadság höseinek” címü
díszelöadáson, a Parlament elött
az állami lobogó felvonásán, majd
a Parlamentben, “Budapest ’56
Szabadság
Nyilatkozat”
elfogadásán.
Az 56-os
forradalom és
szabadságharc 50. évfordulója,
valamint a Magyar Köztársaság
kikiáltásának 17. évfordulója
alkalmából kitüntetéseket osztottak
ki. Több kitüntetett megtagadta a
mostani kormány vezetöivel való
kézfogást, csak az államfövel tett
kivételt. Majd a közjogi méltóságok
elhelyezték a tisztelet virágait Nagy
Imre-szobránál, utána résztvettek
a
301-es
parcella
megkoszorúzásán és az 1956-os
emlékmû felavatásán. Mindezek a
nép teljes kirekesztésével
történtek, ami meghökkentette a
meghívott külföldi vendégeket is.
Valahogy úgy hatott nekünk, mintha
a kommunista rendszerbe
csöppentünk volna vissza, az ott
megrendezett
katonai
felvonulásokra, ahol csak a

megbízható kommunista vezérek
lehettek a magaslaton. Még ebböl
is
kaphattunk
egy
kis
visszaemlékeztetést.
Azért nekünk is jutott méltó
megemlékezés.
1. Gyönyörködhettünk az ünnepre
piros-fehér-zöld szinüre kivilágitott
álomian
szép
Parlamentünkben,
2.
Meghatottan néztük a 2000
méteres zászlókiállítást a budai
rakparton, a Margít híd és Erzsébet
híd között, melyet a forradalom 50.
évfordulójára festettek a mûvészeti
középiskolások (melynek elsõ díját
a mi Sáo Paulóban született,
nevelkedett, Mérõ Lizink nyerte!).
3.
Hídjaink
is
ünnepi
kivilágításban ragyogtak.
4.
A Nagykörúton a 4-es 6-os
villamos vonalán az 56-os villamos
(amúgy Hûvösvölgyi vonal) ment
végig, ami az 56-os harcosok
arcképeivel volt kidíszitve, 56-os
röpcédulákat osztogattak, 56-os
énekeket közvetitettek, hogy
mindenki felfigyeljen rá.
5.
A Terror háza elött az
Andrássy út szönyeget kapott, õszi
hulló falevelekkel lett felszórva,
hatalmas kapuval az Oktogonnál,
az 56-os harcosok képeivel,
mécsesekkel, végig korabeli harci
jármüveket állítottak ki, majd egy
nyitott koporsóban az 56-után
kivégzettek fényképeit találhattuk.
6.
A Terror Háza Múzeumánál
felavattuk a Hõsök falát, ahol
megnyitották a “pesti srácokra”
emlékezõ kiállítást.
7.
A Bem szobornál is volt
méltó megemlékezés a “Piros a
vér a pesti utcán” címû verset
könnyezve szavalta az elöadó,
“hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.”
8.
Megcsodáltuk Óbudán,
szemben a Margit-szigettel a 45 mes zászlórúdra felhúzott 15 x 4
méteres lyukas magyar zászlót,
melyet egy 84 éves néni varrt, a
Dunán
elhaladó
hajók
tiszteleghettek 56 jelképének.
9.
A Mûegyetem rakpartjánál
1956-os szobrot avattak, mely egy
arctalan tömegbõl kiemelkedö, a
szabadságot jelképezö nõalakot
ábrázol, ahol Márai Sándor
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“Mennybõl az angyal menj sietve”
címû
versét
szavalták,
kihangsúlyozva, hogy “Angyal,
vigyél hírt a csodáról”
10.
Lengyel testvéreink velünk
emlékeztek, a “Anyák ideje”
címmel térszinházi elöadást
tartottak a Corvin mozi mögött.
11.
A Deák téren tervezett
megemlékezés a kiállított orosz
kocsikkal és tankkal sok zászlós
megemlékezõt vonzott. Egy volt
ötvenhatos beült a tankba, melyben
pár liter üzemanyag volt és tett vele
néhány
métert,
mindenki
megrökönyödésére. (Azért nem
kellett volna annyira
hûen
ünnepelnünk!)
Délután hatalmas felzászlózott
tömegbe gyültünk az Astoria köré,
ahol szavalatokat, énekeket,
emlékbeszédeket hallgattunk, majd
a Magyar Hímnuszt és a Székely
Hímnuszt elénekelve hazafelé
indultunk nyugodtan, szép rendben,
amikor a mobil telefonon
kétségbeesve
kérdezte
a
sógórnõm, hogy nincs-e bajunk,
mert a televízióban élöben
mutatják, hogy a rendörség
gumilövedékkel fejmagasságban lõ
az utcánlevõkre, festékes vizet
lövelõ viziágyúval tereli öket,
könnygáz gránátokat dobnak
közéjük és lovas rohamot indítottak
ellenük. (Most már végképpen 56ban érezhettük magunkat!). A

tervezett országos egyperces
tiszteletadás a szabadság
höseinek elmaradt a rendörségi
beavatkozás miatt.
Mi még meg akartuk nézni az 56os emlékmû felavatását, nem
tudván, hogy a szobor közelébe
sem lehetett menni, csak a
hivatalos meghívottak vehettek
részt az avatáson, a magyar nép
nem. Mi csak másnap nézhettük
meg. Az emlékmü 2006
vasoszlopból álló éket formáz, a
legmagasabb
pontján
nyolcméteres, az egyre sûrûsödö
oszlopai rusztikusan rozsdás,
illetve rozsdamentes vasból
készültek. 1956-ban a nemzet
egyet akart. Az emlékmü az egy
irányt, az egyetakarás erejét
fogalmazza meg, amikor a tömeg
ékké formálódott. Az ék, ötvehat
fokos szöget zár be a Dózsa
György úttal, felszántja erejével a
Sztálin-szobor helyét, és belegyalul
abba a térbe, ahol évtizedekig a
diktátor utódai és tanítványai
parádéztak. Az új emlékmû mellett
kiállították a 228 poitikai elitélt
fényképét és életrajzát.
Este izgatottan mentünk haza
megnézni
a
TV-ben
a
fejleményeket,
amik
megdöbbentettek
minket,
érthetelennek,
túlzottnak,
embertelennek
tüntek,
felháborítóak voltak. A nép jogosan

nevezte ÁVH-nak a védõsisakos,
simaszkos,
felismerhetelen
rendöröket,
akik
mostani
viselkedésükkel
a
gyûlölt
kommunista rendszer besúgó
rendõrségére emlékeztettek.
Láthattuk az “56 csepp vér” c.
rockmusicalt a Papp László
Sportarénában, melyben a kis
“brazil” Mikoltunk is szerepelt, majd
a “Szabadság szerelem” címû
filmet, amelyröl kisírt szemekkel
jöttünk ki. Megnéztük “A szabadság
visszhangja” dokumentfilmet, mely
arról tanuskodik, hogy mindenki
szívében ott él 1956. Leróttuk
kegyeletünket a 301-es és a 298as parcella hõseinek. Megrendítö
érzés volt közöttük lenni, olvasni
kivégzéseik dátumát és hogy hány
évesen végezték ki õket. A Magyar
Nemzet címü újság két címlappal
jelent meg, a 3. oldalon november
4-ig mindennap a Magyar Nemzet
ötven évvel ezelötti elsõ oldalát
olvashattuk, amiket meg is õriztünk
magunknak.
A mostani 1956-os megemlékezés
képei a világsajtó elsõ oldalain nagy
szenzációt keltettek, veszélyesen
hasonlítottak az 50 évvel ezelötti
október 23-ra. Ezúttal nem a
szüleink, hanem a gyerekeink és
unokáink aggódtak értünk.
Mi mégis méltóan megünnepeltük
az évfordulót, jó volt ott lenni!
Budavári Hilda

Megjelent az internetten: www.pestylaszlo.com “Megsebzett ünnep 2006 október 23”

GRATULÁCIÓK / KÖZLEMÉNYEK
A Hírado gratulál a Magyar Szabad Nyelvtanfolyam sikeréhez, úgy a diákoknak, mint a
tanároknak és további kitartó „nyelvtörést” kíván!
São Paulo-i Magyar Nõk Szövetsége megérdemli „az év legjobb programjai” címet
élménydús találkozásaival, melyeken összekötik az élvezetet a kulturális programjaikban
a kedves baráti körükben. Híradó.
Két segégtiszttel gyarapodott a Szondi György cserkészcsapat az argentin segédtiszti táborban. Gratulálunk
Kiss Tominak és Dénes Gusztinak! Jó Munkát!
Családja és szûk baráti körben ünnepelte Catarin Litvay 100. születésnapját São Paulóban. A HÍRADÓ
örömmel csatlakozik a jókívánságokhoz.
Köszönet és elismerés a KARÁCSONYI CSERKÉSZBAZÁR szervezõinek, önkénteseinek, szereplõinek
és a vendégeknek a sikeres és megható magyar karácsonyért.
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A KALÁKA MEGINT VELÜNK VOLT március 8-tól 14-ig!
A Kaláka 1969-ben alakult Budapesten. Nevüket találóan választották, jelentése egy erdélyi népszokás:
közös munka. Eredetileg házépítést jelentett. A Kaláka dalainak száma kb. 1000, eddig 19 lemezt
jelentettek meg. Dalaik régi és mai, magyar (közöttük számos határainkon túl élõ) és más nemzetiségü
költök verseit zenésítk meg.
ennek a nyelvnek,
Mi nagyon büszkék
minden ízét érezzük
vagyunk
magyar
magunkénak tudjuk a
nyelvünkre. Nem hiába
zenének
és
modta nagy magyarunk
megcsdáltuk a Kaláka
Széchenyi: “ Nyelvében
által
használt
él a nemzet!”
És
hangszereket
a
nyelvünk külön ajándéka,
tárogatónkat,
hogy vers formájában
furulyáinkat az õsi
még szebb ruhát ölt, így
citeránkat, de a kanalak
költõink
százai
csörgése, a köcsög –
gazdagítanak minket.
duda is megtették
Amikor olvassuk a
sikerüket. Az elvarázsolt
szebbnél
szebb
közönség,
hálás
költeményeket szinte
tapsviharral köszönte
elvarázsolva érezzük
meg ezt az ajándékot,
magunkat,
amikor
elkapkodva
a
mûvészeink szavalják
lemezeiket,
hogy
megcsodáljuk, hogy õk
hallgathassák õket a
még kíbõvitik a mi
l e g k ö z e l e b b i
általunk olvasott sorokat
zenéje mellett fogyaszthattunk el
az õ érzelmeikkel. Amikor és népi táncosaink, a Zrinyiék és visszatértükig.
megzenésített formában halljuk a Pántlikák, változatos táncaik Köszönjük, Gryllus Dániel és
költõink verseit, akkor jövünk rá garantáltak. De mi tudtuk, hogy Vilmos, Radványi Balázs, és
Bencze Gábor, megérdemlítek az
igazán, hogy milyen Isteni most jön csak a java!
sugallata van minden szónak, A csodálatos délelõtt a Balázs óceánparti pihenést, a további
minden akkordnak, repítve minket Péter otthon kertjében, ahol a sikerekes estéket és a boldog
a magasba, a végtelenbe és ha cserkészeknek zenélt, dalolt, hazatérést! …és várunk vissza!
az akkordok színtiszta népi zenét tanított, szórakoztatott, elbûvõlte Kányádi Sándor igy ír a Kaláka
alkotnak és hozzá mûvészi a gyerekeket, a vezetõket, a együtesröl:
elõadásban tárják õket elénk csak szülõket és boldogságot öntött az A Kaláka együttes elegáns, más
muzsikusokkal össze nem
tapsvihar, éljenzés lehet a otthon lakói szívébe.
válaszunk. Ezt adta nekünk a Este a Magyar Házban jelen volt téveszthetõ zenei tálcán nyújtja a
Kaláka! Nem volt meglepetés, mindenki, aki nyolc évvel azelõtt verset a hallgatóknak. Nem
a
maguk
vártuk õket, és tudtuk, hogy mit hallotta õket és hozták brazil ráerõszakolják
hanem
kapunk tõlük!
barátaikat is , mert a nagy szerzeményeit,
A Szent Imre Kollégiumban örömöket szeretjük megosztani . kimuzsikálják a Gutenberg óta
gyerekeknek és a tanároknak Így a bevezetés, az ismertetés könyvekbe számûzött, szívfelejthetetlen mûsort adtak.
magyarul és portugálul hangzott némaságra született s ítélt
A Magyar Est sikerét az “Alto el és mi szívtuk magunkba versekbõl a maguk olvasata
dos Pinheiros Clube”-ban, a minden hangot, minden szót és szerinti eredeti dallamot.
Kaláka fellépése, a finom vacsora, hálát adtunk az Istennek, hogy
amit a “Conjunto de violinos” minden árnyalatát megértjük

Olvassa honlapjukat: www.kalaka.hu
Nézze CD listájukat: http://www.kalaka.hu/kalakabolt.html
Rendelhet CD-ét Magyarországról, vagy rövidesen
kapható lesz a Magyar Házban
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BALÁZS PÉTER OTTHON ÜNNEPLI JÉZUS SZÜLETÉSNAPJÁT.
Nagyon pontosan szerettünk
volna érkezni a Balázs Péter
otthonba,hogy elejétõl fogva részt
vegyünk az ünneplésben. S
mégis egy picit elkéstünk. De így
is jó volt, mert szinte fejest
ugrottunk a jó és meghitt
karácsonyi hangulatba.
Olyan Karácsonyfa volt,
ahogy az elô van írva,
Plafonig ért! Szorgalmas
kezek
már
nagy
vidámsággal díszítették,
Krisztina az emeletre
vezetõ lépcsõn állva tette
a csúcsra a csillagot, Árpi,
Guszti, Janes épp csak
nyujtózkodtak, hogy
elérjék
a
magas
ágakat,(könnyü
nekik,olyan magasak!) A São
Paulo-i Magyar Kereskedelmi
Konzul, a Balogh házaspár is
boldog résztvevõi voltak az
ünnepnek.
Patrícia
fényképezõgépe örökítette a
szebbnél szebb jeleneteket, pl. két
kezet mintha imára készülne,
együtt akasztották a diszt a
fára,az egyik egy fiatal, a másik
egy idõs kéz. Ez a kép szinte
szimbolizálta az egész ünnepélyt,
idõsek és fiatalok kéz a kézben
ünnepeljék
a
Megváltó
születésnapját, a Szeretet
ünnepét.
Az egész ház és udvar egyaránt,
izlésesen szeretettel díszítve,
Shih munkája mindenhol
meglátszott.
A
ház
átépítése
után minden
tágasabb,
praktikusabb
és valami

fény veszi körül az egészet; ez
most, a karácsonyi díszítéssel
még jobban kihangsúlyozódott.
Mikor a Fát kellõ pompába
felöltöztették, az udvar fedett

részén folytattuk az ünneplést. Az
udvar egyik végén nagy láda
árulkodott elõre, hogy itt valami
meglepetés lesz! Majd Árpi
vidáman felugrott egy padra és
elkezdett beszélni, ezen mindenki
csodálkozott és ráfigyelt, akkor
nevetve mondta , ha már figyeltek,
akkor lent folytatom. Ezen
mindenki nevetett és jókedvvel
hallgatta a köszöntést, a munka
értelmét és az új munkatervet.
Különben is Árpit mindig érdemes
hallgatni, mert nagyon érdekes és
jó elõadó. Aztán felkérte a
református Egyház lelkipásztorát
Sergio Lopest (ki mint önkéntes
lelki gondozó látogatja az otthont),
hogy mondjon pár szót karácsony
ünnepérõl. Miután ez is
megtörtént, Krisztina és Magi már
nagyban rakosgatták a láda
tartalmát
az
asztalra,
bentlakóknak, alkalmazottaknak
és önkénteseknek egy-egy kis
emléket. Míg ment az osztogatás,

már készült a “ terülj-terülj
asztalkám” szép nagy lakomával
melyhez mindenki hozzájárult
egy-egy tányérral, ki sóssal, ki
édessel, igazi szeretetvendégség
(agape) módjára. Míg
mindez
történt,
szerényen,
szinte
észrevétlenül a “Revival”
együttes három fiatal
tagja leült az egyik
sarokba hangszerükkel
és a Beatles-ek zenéit
játszották
nekünk,
megalapozván a még
jobb hangulatot. Beatles,
idõsöknek? Igen. Ne
felejtsétek el, hogy a mai
idõsök a Beatlesek
idejében még fiatalok
voltak és John Lennon békeálma
mindig aktuális a háborgó
emberiség életében.
Közben kíváncsian megnéztem a
kis zöldséges ágyást amit az elsö
szabadfoglalkozási napon ültettek
és azóta is ápolnak a bent lakók.
Nagyon szépen fejlõdnek a kis
zöldségek. Ezt csak azért
írom,hogy ha van még más is, aki
kíváncsi lenne úgy mint én,a kis
növények sorsára, kielégítsem
érdeklõdésüket.
Jézus születése!
Szeretet
ünnepe! Sajnos a szeretet
ürügyével, inkább a pénzszerzés
ünnepe. Mégis ott, és akkor, úgy
éreztem,hogy
sikerült
a
kerítéseken kívül hagyni az
agresszív csörgõ pénz zenéjét,
és inkább hallani “ Emberi Szívben
a Jó Akarat”, zsongását.
Ráth Károlyné Kertész Éva
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BRAZILIAI MAGYAROK EURÓPAI SZEMMEL
Sáo Paulon átutazva egy protestáns küldöttség gyors látogatást tett az itteni magyaroknál, fõként
az evangélikus gyülekezetnél.
Errõl annak idején olvasóinkat a Híradó 45. számában részletesen tájékoztattuk “Az Élet Ünnepén
Braziliában” címmel. Ugyanakkor ugyanaz a beszámoló a stuttgarti ÚTITÁRS-ban (50. évf., 3. szám)
is megjelent. Késõbb megkaptuk és most, habár alapos késéssel, örömmel közzétesszük a Déli
Evangélikus Egyházkerület püspökének, Nt. Gáncs Péter testvérünknek ugyanerrõl a látogatásról
szóló cikkét, amely a budapesti EVANGÉLIKUS ÉLET-ben jelent meg.
Brazil- magyar…
A cím nem egykori focimeccsek
emlékét idézõ nosztalgiából
fogant, hanem friss élményeinket
szeretnénk megosztani a mai
brazil-magyar
egyházi
kapcsolatokról. Az Egyházak
Világtanácsának Porto Alegre-i
nagygyûlését követõen ugyanis –
úton hazafelé - eltöltöttünk pár órát
a közel 16 (!) milliós Sáo
Paulóban
élõ
magyarok
különbözõ közösségeiben.
A repülõtéren Linka Ödön bencés
apát fogadta a négytagú hazai
protestáns delegációt. Ödön atya
- vagy ahogyan az itteniek
szólítják: Don Ernesto – immár
harmincnyolc éve él ebben az
európai szemmel nézve kaotikus
metropolisban. Másfél órás
utazást követõen érkeztünk meg
a Szent Imrérõl elnevezett bencés
iskolaközpontba. Hihetetlen
élmény volt – mintegy tízezer
kilométernyire Magyarországtól –
átélni,
megtapasztalni

Pannonhalma kisugárzását. A
magyar bencések magvetésébõl
csodálatos gyümölcsöket érlelõ
impozáns fa nõtt fel: a
legkényesebb lelki, szellemi és
testi igényeket is kielégítõ
iskolaközpont
könyvtárral,
számítógépteremmel,
tornacsarnokkal, uszodával,
templommal és lévén Braziliában,
természetesen – focipályákkal…
Ebéd után Ödön atyától a helyi
evangélikus gyülekezet gondnoka,
Kenéz Sándor vett át minket, aki
találkozót szervezett a Sáo Paulói Magyar Ház erdélyi termébe. A
karnevál lázában égõ városból
pénteken kora délután mintegy
húsz honfitársunk jött össze
testvéri beszélgetésre, köztük
hazánk fõkonzulja, Maris Zsolt.
A maroknyi nyájnak sajnos
jelenleg nincsen állandó pásztora.
Hálás szeretettel emlékeztek az
óhazából korábban itt szolgáló
lelkészekre: a fél évszázada

ELHUNYTAK
2006
Augusztus 27 Nt. Bolla Árpád- Magyarország
Errõl a halálhírrõl a HÍRADÓ csak januárban értesült!
November 17
Plank Péterné Zsóka
2007
Január 1 Dénes Ferecné született Koszka Gizella Vilma
Braziliai Magyar Segélyegylet elnõkének Édesanyja
Január 11 Szalay Árpád - Nova Friburgo,RJ
A HIRADÓ szerkesztõjének, Budavári Hildának öccse
Január 19 Voeroes Sándor
Február 15 Plank Péter
Március 14 Tóth Miklós
Április 2 Bálint Jánosné – Frei Irén
Az Úr fogadja Õket kegyelmébe!

gyülekezetet alapító Gémes
Istvánra, valamint a késõbb itt
munkálkodó Reisch Györgyre,
Benkõ Istvánra, Görög Tíborra,
Bolla Árpádra (utóbbi óvodát is
alapított).
A
magyar
evangélikusoknak jelenleg is van
kápolnájuk, lelkészlakásuk, így
reménységgel tekintenek az
anyarország felé: hátha akad újra
valaki, aki pár évre felvállalja ezt
az
embert
próbáló
szórványmunkát.
Megismerhettük Ráth Károlyt, a
gyülekezet korábbi gondnokát, aki
1984-ben brazil küldöttként vett
részt
a
Lutheránus
Világszövetség
budapesti
nagygyûlésén. Károly bácsi ma is
fáradhatatlan munkatársa a
magyar és portugál nyelven
huszonnégy oldalon megjelenõ
Sáo Pauló-i Híradó-nak. Megható
volt, hogy a kis gyülekezetbõl
ketten
rögtön jelezték
szándékukat,
miszerint
októberben örömmel vennének
részt az elsõ magyar evangélikus
világtalálkozón Orosházán. Így a
záróimádság és az “Erõs vár…”
eléneklése után jogos volt az
elköszöntés: Viszontlátásra
Orosházán!

Gáncs Péter
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DÉNES FERENCNÉ, KOSZKA GIZELLA (1918-2007)

Dénes Ferencné, Koszka Gizella
1918 szeptember 29.-én született
Aradon, Erdélyben.
Miután a trianoni békeszerzõdés
Erdélyt
elszakította
Magyarországtól és a románok
átvették a közigazgatást, a
magyar
családok
lassan
elvesztették mindenüket és
tönkrementek, elhatározták, hogy
kivándorolnak.
Gizi édesapja, idõsebb Koszka
János, jó állást hagyott otthon.
Elsõre nem is tetszett neki
Brazília. Egy hónap ittlét után
felcsomagolta újra feleségét és
két lányát, és visszamentek
Erdélybe. Jancsi fiúk ittmaradt
Brazíliában.
Koszka otthon már egy új világot
talált. Korábbi munkaadójának,
nagybátyjának jólmenõ gépgyára,
ahol földmûvelõ gépeket
gyártottak, közben tönkrement. A
román
állam
ugyanis
moratóriumot
adott
a
parasztoknak, hogy nem kellett
fizetniök, tehát a gépgyár bezárt.
Koszkát már nem várta az állása.
Megpróbált újrakezdeni, valahogy
visszailleszkedni, de bármibe
kezdett semmi sem ment.

Lassan belátta ez a harcos, kitartó
erdélyi ember, hogy semmi
lehetõsége nincs ebben a román
világban, Erdélyben. Végül is
mindenét eladta és 1933-ban újra
hajóraült családjával Brazília felé,
ahol közben fia, ifjabbik János,
már megtalálta a helyét.
A 15 éves Gizi otthon kijárt 4
liceumi évet. São Pauloba
érkezése után, Szelecz Arnold
bencés atya rögtön meg is hívta,
hogy jöjjön magyarul tanítani. De
ugyanakkor egy fodrász szalon is
felvette Gizit, majd ezután
nemsokára a Mappin, Praca
Patriarcán levõ, arckozmetikai
osztályára került.
2004-ben adott interjujában, Gizi
kellemesen emlékezett vissza
ezekre az idõkre. Mindnyájan
dolgoztak, jól kerestek. Szépen
prosperált a család, már volt nagy
lakásuk és nagy baráti körük, mely
rendszerint náluk jött össze. “Igen
jó idõnk volt, sokat szórakoztunk”
- mesélte Gizi. Az Av.Paulistán
karneváloztak. Baráti körükbe
tartoztak Boglár konzul gyerekei
is. Gizi 17 évesen volt elsõbálos.
A Magyar Bált a Martinelli
épületben tartották, ami, mint
tudjuk, São Paulo elsõ
felhõkarcolója volt. Ezeken a
bálokon rendszerint a magyar
konzul is jelen volt és magasrangú
brazil vendégek.
Koloniális életüket a Sport
Klubban (Rua Brig.Tobias)
kezdték. Ott volt kórus,
szinielõadások. Katolikusok
voltak, tehát katolikus misére
jártak. Azokban az években
Szelecz Arnold volt a magyar
plébános és a magyar misék a
centrálisan
fekvõ
Largo
Paysandú-i feketék templomában
voltak. Volt több magyarnyelvû
újság is és magyar rádióprogram
minden vasárnap, félkilenctõl

kilencig. Ademar de Barros
polgármester idejében, 1941-ben,
volt egy nagyszabású magyar
folklór elõadás a Teatro
Municipálban.
Koszka Gizi férjével, a brassói
Dénes Ferenccel egy baráti
összejövetelen találkozott.
Dénes Ferenc egy igazi,
vállalkozószellemû, székely
gyerek volt. Ahogy leszerelt a
kötelezõ katonaságból, ahol
többek között a román király
palotájában teljesített szolgálatot,
biciklire ült és egy barátjával, két
év alatt, bebarangolták, elõször
szükebb hazájukat mig a végén
még Dániába is eljutottak. Dánia
megtetszett Dénes Ferinek,
megtanulta a nyelvet és még
egyetemre is beiratkozott. Amikor
elkezdõdött a háború, 1939-ben,
kiment Észak-Amerikába. Oda
látogató-vízummal érkezett.
Összebarátkozott
egy
közhivatalnokkal, aki újra meg újra
meghosszabbította neki a
vízumát. Amikor aztán ez mégis
kezdett nehézségbe ütközni,
amerikai barátja azt javasolta,
hogy menjen ki valahova és jöjjön
vissza új vízummal. De hova
menjen? Menj Brazíliába!ajánlotta az amerikai barát. Így
került Dénes Ferenc Brazíliába.
Rioba érkezett, de Rio nem
tetszett neki - sokszor nem volt
víz (a 40-es években Rióban, e
világvárossá nõtt szép városnak,
egyáltalán nem volt megoldva a
vízellátása ! «De dia não tem
água, de noite não tem luz»
énekelték a rióiak egy karneváli
szambájukban...). Dénes tehát
átjött São Paulóba, ahol rögtön a
Gillette gyárhoz került, hisz
perfektül beszélt akkor már
angolul is - a magyar, román,
francia, német és dán nyelvek
után - hogy itt várja tovább a
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vízumát. Bekerült a vidám magyar
társaságba. Gizi éppen akkor
kezdett angol órákat venni, Feri
rögtön felajánlotta, hogy õ
szívesen tanit neki angolt.
Ezekután már nem érdekelte az
amerikai vízum, többet el sem
ment innen...
1942-ben volt az esküvõjük.
Dénes Ferenc, már elõzõleg
bevallotta választottjának, hogy
ahogy vége a háborúnak, õ haza
szeretne menni Erdélybe. Ezt a
gondolatot Gizi is magáévá tette,
olyannyira, hogy a fiatal pár
elhatározta, hogy akkor most nem
is lesz mindjárt gyerekük, mert
úgy hallották, hogy brazil gyereket
nem lehet kivinni az országból.
Izgatottan hallgatták háborús
híreket kis rádiójukon, a német
adóban - ami természetesen
szigorúan tiltva volt, miután
Brazília is belépett a háborúba az
amerikai oldalon. Egyszer valaki
fel is jelentette õket. A rendõrség
kijött, hogy helyszinen vizsgáljak
ki az ügyet. Feri búzgón
keresgette a német állomást,
rádióján, de az ellenõrzést végzõ
rendõrõk elött - csodával határos
módon - nem jött be ... csak az

angol. Így aztán a rendõrõk dolguk
végezetlenül távoztak és Dénesék
ezután a hátsó szobában
hallgatták a német híreket. Dehát
a háború nem úgy fejezõdõtt be,
ahogy sok millió ember ezen az
oldalon remélte és Déneséknél
megszületett az elsõ baba.
Miközben a fiúk felcseperedtek,
megérkezett
a
második
világháború utáni magyar
emigráció is São Paulóba. Új
magyar
élet
pezsdült,
megalakultak
a
magyar
cserkészcsapatok. Dénesék
beadták fiaikat a cserkészetbe.
Befizettek a Campos do Jordão-i
cserkészpark felépítésébe. A fiúk
mindhárman igen szorgalmas, jó
tanulók voltak. Attila és Tibor
orvosnak
készült,
Géza
mérnöknek. Attila azonban
váratlanul megbetegedett és 26
évesen meghalt.
Attila halála felejthetetlen csapás
volt a Dénes szülõknek, de másik
két fiúk, és késõbb azok feleségei
és most már lassan tehetséges
unokáik szárnyalása az életben
és a karrierben vigasztalást és
lassú megbékélést hozott.
Gizinek és Ferencnek nem volt

kétségük afelõl, hogy hogyan
neveljék fiaikat, ebben a nagy
brazil olvasztótégelyben: nem
“gringo”nak,
de
m a g y a r s á g u k h o z
ragaszkodóknak. És ez oly simán
és erõszak nélkül sikerült az aradi
édesanyának és székely férjének,
hogy ez immár a harmadik
generációra is átterjed.
Gizi néni élete, mindnyájunknak
példát mutat! A mindig elegáns,
szép magas asszonyból szelid
határozottság sugárzott. Életével
és családja kormányzásával, két
emigrációt kötött össze. Amilyen
jól érezte magát a 30-as 40-es
évek magyar baráti körében, épp
olyan otthonosan mozgott a II.
világháború után érkezettek
között. Résztvett munkájukban,
mint aktiv Nõszövetségi tag és
támogatta õket minden vonalon,
mint cserkészmama.
Isten Veled Dénesné Koszka
Gizella! Hiányozni fogsz nekünk,
akik nagyrebecsültünk Téged, de
igyekszünk jópéldádat követni és
így örökre velünk maradsz!
Piller Éva

ERDÉLYI ISTVÁN ÚJ UTAT MUTAT A FIZIKÁBAN

Kedves olvasóink zöme

valószínûleg nem is sejti, hogy itt
Brazíliában, befogadó hazánkban
lakott, élt és dolgozott a XX.
század egyik nagy magyar fizika
tudósa, Erdélyi István. Nagyon
szerény ember volt, nem verte
dobra
felfedezéseinek
messzemenõ fontosságát, de ha
a fizikáról, a fény vagy az anyag
természetérõl, energiáról vagy a
tömegvonzásról esett szó, képes
volt órák hosszat magyarázni,
megfeledkezve vacsoráról,
alvásról; valóban csak a
tudomány, a kutatás érdekelte.

Azon ritka alkalomból, hogy
személyesen jártam nála itt São
Pauloban, benézve szobájába,
misztikus csövek, rudak,
vezetékek, rajzok vonulnak fel
emlékezetemben.
Erdélyi alapvetõ felfedezése az
egyetemes energia quantum,
vagyis a legkisebb létezõ energia
adag felismerése volt, túlmenve
Planck quantumjain, melyek
nagysága a rezgés-számon múlt
és ez által sokféle létezett
(elméletileg végtelen számban.)
Ez aztán szinte természetesen
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vezetett további jelentõs
felfedezésekre. Többek közt, a
fény kettõs természetére
(részecske avagy hullám), mellyel
a
fizikusok
mondhatni
évszázadokon át küszködtek,
kielégítõ magyarázatot nyújtott,
kimutatta, hogy a XIX. század
végén a mindent átható közeg, az
éter létezését a kísérletek téves
magyarázata folytán vetették el és
megvilágította, hogy hogyan
lehetséges, hogy anyag energiává
váljon és vice-versa, a híres
egyenlõség
alapján:
energia=tömeg x fénysebesség
négyzete.
Kutató munkáját világszerte
sokan támogatták, itt São
Paulóban Martits Gyula bácsi (ma
96 éves), dr. Csiky János, Csiky
György, Schwalm Viktor és
mások. Támogatták Erdélyit
jelentõs szervezetek is, mint a
Brazil Lég és ürhajózási
Tudományos Intézet (Instituto
Brasileiro de Aeronautica e
Ciências Espaciais [IBACE]) és
a Banco Brasileiro de Descontos
S.A. (BRADESCO) és egyetemi
professzorok, mint Paulo Ferraz
de Mesquita (Universidade de
São Paulo) és Flavio Pereira
(Escola Superior de Ciência de
São Paulo). Ezek révén
meghívást kapott az Itamaraty-ba,
hogy elméletét, kutatásai
eredményét bemutassa felsõbb
kormány-hatóságoknak. Nevét a
Nobel Díjra is felterjesztették.
Csak sajnos a “hivatalos” fizika
köreiben nem kapott élete
folyamán
tárgyilagos
meghallgatást.
Erdélyi István László 1915-ben
született
Budapesten.
Gépészmérnöki diplomáját a
József
Nádor
Királyi
Mûegyetemen kapja. 1941-ben
feleségül veszi Rauch Annát. A
második világháború végén
Ausztrián és Olaszországon át
kivándorolnak Brazíliába. 1951-töl
elhunytáig a sãopaulo-i Ford
mûvek alkalmazásában áll, ahol
fõmérnöki címet ér el. A Ford
kétszer küldi tanulmányútra az
Egyesült Államokba. E munkája
mellett a São Paulo-i Mackenzie

egyetem hõtani tanszékén ad elõ.
Éveken át elnöke a Brazil
Bolygókutatási Társaságnak
(Sociedade Interplanetária
Brasileira [SIB].)
Sok éves tanulmány után, 1951
április 7-én teszi elsõ jelentõs
felfedezését a fizika terén,
melybõl “Momentum (avagy
Impulzus) Elméletét” dolgozza ki
és a fény, az anyag és az erõterek
természetét világítja meg.
Számos könyvet, cikket és
értekezést ír és elõadásokat tart
magyar, portugál és angol
nyelven.
1969 februárban hunyt el São
Paulóban, több hetes súlyos
betegség után, 54 éves korában.
Özvegye ma is él São Paulóban.
Erdélyi arcképe, számos egyéb
jelentõs honfitársunk portait-ja
társaságában, a São Pauloi
Magyar Ház dísztermének falát
ékesíti.
Elismerése jeléül São Paulo
városa utcát nevezett el róla: Rua
Engenheiro Estevão Erdélyi,
Bairro Jardim Dinorah, Rio
Pequeno, (a Cidade Universitaria
közelében.).
Csiky György, fizikus, (e sorok
írójának unokatestvére), aki az
Egyesült Államokban él, Erdélyi
életében
szorosan
együttmûködött vele, noha
többnyire földrajzi távolság
választotta el õket. A Momentum
Elméletet alaposan ismeri, ö
maga is irt róla ismertetéseket és
tanulmányokat és birtokában
vannak Erdélyi alapvetõ könyvei,
sok cikke és levelezése. Jelenleg
Gyurka igyekszik minden lehetõ
lépést megtenni, hogy a
Momentum Elmélet minél
szélesebb körben ismert legyen
és Erdélyi felfedezései, ha eddig
nem, úgy egykor a tudományos
világ elismerését elnyerjék.
Hadd fordulunk most fiatal
olvasóinkhoz, az egyetemi
hallgatókhoz, a jövõ tudósaihoz,
m é r n ö k ö k h ö z ,
matematikusokhoz,
vegyészekhez, fizikusokhoz,
általában azokhoz, akik technikai
szakmában vannak, vagy
bárkihez akit érdekel a tudomány

filozófiája, az anyag, az energia,
a világegyetem fizikai mibenléte,
valamint azokhoz akik ismerték
Erdélyit, támogatták vagy azoknak
leszármazottai és akik a magyar
vagy
brazil
tudományos
érdemeket nem akarják elveszni
hagyni. Mindezekkel szeretnénk a
kapcsolatot
fölvenni!
Ne
engedjétek,
hogy
nagy
honfitársunk
fontos
és
világraszóló fölfedezései néhány
aggastyán egyre halványuló
emlékezésének pótolhatatlan
áldozataivá foszoljanak.
Kérjük tehát, hogy kérdésekkel,
információval vagy bármi
hozzászólással forduljatok Csiky
Gyurkához és vegyétek fel vele a
kapcsolatot.
Címe:
George Csiky
237 Cherry Tree Lane
Middletown NJ 07748 USA
Tel: 732-671-6550 or 440-4658924 (mobile)
e-mail: geocsiky@aol.com
Braziliában Rath Magdolna
koordinálja az információkat és
tart kapcsolatot Csiky Gyurkával
és a többi támogatókkal.
Címe:
Madalena Judite Rath
Rua Cotoxó, 303 cj 77
Cep 05021 000 São Paulo,SP
Tel: +55 11 3864 4508
e-mail: mrath@uol.com.br
Ha ébren tartjuk Erdélyi emlékét,
tanulmányozzuk, terjesztjük és a
jövõ nemzedékek számára
hozzáférhetõbbé
tesszük
nevezetes fölfedezéseit, valamint
az azok révén keletkezendõ
további vívmányokat, nem csupán
a magyar nemzeti dicsõség, a
magyar tudomány kincsestárát
növeljük, hanem igen komoly
egyetemes missziót
végzünk a TUDOMÁNY javára,
országhatároktól függetlenül.

Ráth Károly
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MAGYAR JUDÓSOK SÁO PAULÓBAN
Évekkel ezelõtti sikeres eredményükön felbuzdúlva és Brazilia vonzóerejének hatására a jóképû magyar judosok élvezték
Schiffer János segítségével Sáo Pauló nyüzsgõ varázsát. 20 napra São Paulóban tartózkodott a Magyar Judó Válogatott,
mialatt sor került több barátságos mérkõzésre a São Paulói klubokkal. A válogatott az Ibirapuera Sportcsarnokban volt
elszállásolva.

BUDAPESTI CHAMBER SYNPHONY
(Weiner-Szász Kamarazenekar)
Megajándékozott szereplésével a
Budapest Chamber Synphony
novebmert 4 és 11 között. Koncertet
adtak a “Clube de Campo Sáo Paulo”,
a “Sociedade Harmonia de Ténis” a
“Basilica de Sáo Bento” és végül a
“Teatro Sáo Bento” termeiben.
Mindig csodálattal és büszkén

veszünk tudomást, hogy ilyen messze
eljutottak
és
elragadtató
szerepléseikkel kiérdemlték a
közönség elismerését!
A Weiner-Szász Kamarazenekar a
magyar hegedûs iskola vivmányait
viszi és adja tovább. Az együttes 1992ben azzal a céllal is alakult, hogy a

magyar kamarazenélés legnemesebb
hagyományait is alkotó módon
táplálja. A zenekar repertoárja Bartók,
Liszt, Weiner, Vivaldi, Haydn, Mozart,
Strawinsky, és Britten mûveire épül,
de szívesen színesítik mûsoraikat
ritkán játszott, sõt, kortárs zenei
alkotásokkal is.

KÖZÉPISKOLÁS KORÚ GYEREKEK SZÜLEINEK
Dr. Tóth Zoltán a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség középiskolás
programjának
magyarországi
szervezõje. A 2003 óta mûködõ
program keretén belül külföldön
nevelkedõ fiatalok egy évet –
esetenként rövidebb idõt is –
tölthetnek élvonalbeli magyarországi
középiskolában.
Az iskolák teljes nyíltsággal fogadnak
bármilyen vallású tanulót. Külön
pedagógus foglalkozik a külföldi
diákokkal, figyelembe véve különbözõ

hátterüket
és
magyar
nyelvismeretüket. A diákok az iskola
kollégiumában vagy családnál laknak.
Figyelembe véve a program
nemzetszolgálati célját, a diák csak
évi 1000 US dollárral járul hozzá a
költségekhez.
Budapestre
érkezésekor a Cserkészszövetség
képviselõje fogadja, eljuttatja az
iskolába és évközben kapcsolatot tart
vele. Olyan diákok jelentkezzenek,
akik, ha aránylag korlátolt szókinccsel
is, de folyékonyan beszélnek

magyarul.
További információk: Külföldi
Magyar
Cserkészszövetség
(Hungarian Scout Association)
2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ 07435, USA
Tel: (973) 208-0450
Gabona@aol.com
Tóth Zoltán
Budapest 2007 – 02 - 12

OLVASÓINK LEVELE
Elizabeth Mérõ Santucci – Lizi – az
56-os
emlékünnepségekre
meghírdetett rajz- és festõpályázat
gyõztesének a levelébõl idézünk
részleteket:
“...hadd mondjam el köszönetemet
azoknak az embereknek, akik
segítettek. Elõször is családomnak,
akik mindig, de még akkor is
támogattak engem, amikor tudták,
milyen távol leszünk egymástól.
Nagypapámnak, aki fontosnak
tartotta, hogy megmaradjon a család
magyar oldala.
Éva bának, aki kitörõ lelkesedéssel
foglalkozott velem és mindnyájunkkal
a magyarság ébrentartása érdekében.
Gidának és Pedronak, akik kitartóan
és profi módon tanítják a magyar
néptáncot.
A
cserkész
parancsnokoknak, akik szintén
kitartóan törõdtek velünk és segítenek
összetartani a brazíliai magyar
fiatalságot, valamint minden
barátomnak és kolóniai tagoknak.
Timár Sándornak a Csillagszemû
Táncegyüttesnek, melynek mai napig

tagja vagyok, és külföldön-belföldön
egyaránt terjesztjük a magyar
néptánckultúrát.
Nagy örömömre az én munkámat is
kiállították a Duna-parton a forradalom
50. évfordulójára készült “„Szabadság
Szalag” –ban.
Mivel nem lehetek köztetek a
megemlékezésen, ezért kérlek,
fogadjátok el ezt a munkámat
ajándékként az ünnepre!
Szeretettel üdvözöllek benneteket!
Jó munkát!
Lizi”
Forgách Katalin cst. 58-os Toldi
Miklós cscs. Buffalo, NY válsza a
“Magyarországi kôrutazás 2006 július
2-23, a cserkészek nagymamája
szemével” cimû cikket, mellyel
egyben
gratulációnkat,
elismerésünket
és
hálás
köszönetünket fejezzük ki a rendkívüli
munkájukért.
Íme a válasza:“Köszönöm szépen!
Megkaptam a cikket Chászár
Edebátol, nagyon szép volt. Örömmel

tervezek a Kõrutat minden évben,
imádom a gyerekeket és remélem,
hogy olyan nagy az élrmény Nekik
mint nekem.
Boldog Új Évet kivánok a brazil
cserkésztestvérimnek!
JM! Kati”
Kedves Híradó!
Köszönöm az átküldött kõrut cikket.
Különösen örülök, hogy Forgáchné
Katinak elküldted. Az Õ korlátlan
lelkesedése, energiája és munkája
teszi a kõrutakat sikeressé. Sokat
köszönhetünk neki (aki egyben nem
is magyar mert japán/német
származásu és férje miatt tanult meg
magyarul és lett cserkész).
Engedelmeddel a cikket lehozná a
KMCSSZ Vezetõk Lapjában. Nagy
dolog hogy a Nagymamák irtak
(különösen minthogy van köztük
tôsgyökeres cserkész is).
Üdvözlettel,
Lendvai-Lintner Imre
KMCSSZ elnök
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Meghalt Puskás Öcsi, mindem idõk legnagyobb magyar futballjátékosa
December 9-én nagy állami
szertartással,
a
nemzet
halottjaként temették el Puskás
Öcsit a Szent István-bazilikában.
Az Aranycsapat, élén Puskással
minden idõk legsikeresebb
magyar csapatává vált.
1950 és 1954 között 32 hivatalos
meccset nyertek meg, egyetlen
döntetlen nélkül.
A legendás csapat összeállítása
hazánkban és külföldön is
meglehetõsen ismertté vált:
Grosics, Buzánszky, Lóránt,
Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai,
Kocsis, Hidegkuti, Puskás,
Czibor.
Az Aranycsapat az egyik
legemlékezetesebb gyõzelmét
1953. november 25-én, a
Wembley-stadionban lejátszott
angolok elleni találkozón aratta,
mely az „Évszázad meccseként”
vonult be a futballtörténelembe. A
hazájában veretlen angol
válogatottat 6:3 - ra gyõzték le.
Puskás két gólt lõtt.
Az angolokat, akik a meccs
kezdete elõtt még jót mulattak
Puskás
külsején
(akit
alacsonynak és túlsúlyosnak
tartottak), sokkolta az eredmény.
Puskás legismertebb gólja,
melynél a kapura lövés elõtt a
labdát egy elegáns mozdulattal
visszahúzza, kicselezve az angol
Billy Wrightot, látható a legtöbb
futballról
szóló
dokumentumfilmben. Puskás ezt
a meccset tartotta pályafutása
legszebb eredményének.
Pályafutása csúcspontját az
1954-es svájci világbajnokság
berni döntõje jelentette: habár a
németek 3 : 2 - re legyõzték a
magyar válogatottat, a FIFA a
torna legjobb játékosának
Puskást, legjobb csapatának
pedig
az
Aranycsapatot
választotta.
Az
1956-os
forradalom

kitörésekor csapatával, a
Honvéddel egy Európa-Kupamérkõzésen vendégszerepelt
Bilbao-ban. Ezután, a bizonytalan
hazai állapotok miatt a csapat úgy
döntött, hogy vár a visszatéréssel
és
decemberi
brüsszeli
visszavágó után elutazott a hazai
vezetés által nem engedélyezett
dél-amerikai turnéra. A januári
visszatérés idejére a szovjet
hadsereg már leverte a
forradalmat, Puskás és a csapat
néhány másik tagja pedig úgy
döntött, hogy Bécsben marad. Az
Aranycsapat ezzel véglegesen
feloszlott. Puskásék külföldön
maradtak. Mások pedig, mint
például Grosics Gyula hazatértek.
1957-ben Puskás elõszerzõdést
írt alá a Wiener Sportklubnál,
azonban a többi emigráns
játékoshoz hasonlóan õ sem
rendelkezett játékengedéllyel, így
pályafutásában átmeneti szünet
következett. Az emigráció miatt az
MLSZ- Magyar Labdarugó
Szövetség közbenjárására a FIFA
18 hónapra mindannyijukat
eltiltotta a játéktól. 1958-ban a
Real Madrid játékosa lett. Új
csapatával, amellett hogy
többször megnyerte a spanyol
elsõ osztályú bajnokságot,
háromszoros
BEK
(Bajnokcsapatok Európa-Kupája)
gyõztes lett és többszörös

gólkirályi címet ért el. Nyolcévnyi
közönségsiker után 1966-ban, 39
évesen
befejezte játékosi
pályafutását, és edzõként kezdett
tevékenykedni.
Legsikeresebb állomása a
Panathinakosz Athén csapata
volt, amellyel két görög bajnoki
cím elnyerése után, 1971-ben a
BEK döntõig jutott.
Míg Puskás sorra érte el a
világraszóló eredményeket, addig
Magyarországon a nevét
kimondani vagy leírni sem volt
szabad. Elhallgatták megannyi
dicsõségét. A párt illetékes
osztályának
vezetõi
a
sportújságírókat is utasították,
hogy a külföldön maradt magyar
sportolók eredményeivel ne
nagyon foglalkozzanak.
1981-ben adódott az elsõ
lehetõség arra, hogy a
kommunista diktatúra által
korábban dezertõrként és
disszidensként számon tartott és
részben rehabilitált Puskás
hazautazhasson.
1991-ben végleg Magyarországra
költözött, ahol 1992-tõl a Magyar
Labdarúgó Szövetség utánpótlás, majd nemzetközi igazgatója volt.
2000-tõl kezdõdõen Alzheimerkórral és más betegségekkel
küszködött.
Puskás Öcsi 2006. november 17én végleg elhagyta a pályát…
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Három mese
- São Pauloban járt a Cirque du Soleil Három hosszú mesét próbál összefoglalni ez a rövid
írás. Boi Gergely mesébe illõ élettörténetével
kapcsolatban el kéne mondani a
Saltimbanco szavakba nem
önthetõ tündérvilágát, és a kép
mégsem lenne teljes, ha nem
ismernénk a Cirque du Soleil
csodás történetét. Hogyan is
kezdödik tehát ez a mesekönyv,
mely egyáltalán nem csak a
gyermekeknek szól?
1984-ben Guy Laliberté quebeci
artista megalakitotta a Cirque du
Soleil-t. Céljuk, -mint minden
vállakozásé
hogy
különbözzenek a többiektõl,
tökéletesen sikerült. A világon
egyedülálló módon elsõként ötvözték a klasszikus
cirkuszi számokat színészi játékkal, külön
koncertekre illõ élõzenével, kiegészítve a
legkülönbõzõbb technikai háttérrel. Csak egy tény
elég ahhoz, hogy érzékeltessük ennek a
nemzetközi, 5 kontinensen mûködõ álomgyárnak
teljesítményét: az év minden napján, a világ valamely
pontján éppen elõadás folyik! Mindez Guy Laliberté
és társai tehetségének és nyilván szerencséjének
köszönhetõ. Lám, nem csak a mesékben utcai
mutatványosokból nemzetközileg elismert
szórakoztatómûvészek!
A Saltimbanco sok tekintetben különbözik a többi

elõadástól: a Cirque du Soleil ezzel hódította meg a
világot, a legrégebb idõ óta futó elõadás. A
Saltimbancoval nyitnak új országok, új piacok felé,
vagyis úttörõ munkát végez a többiek elõtt. Ez az
elõadás adja a legtöbb szabadságot mûvészeinek,
nyugodtan improvizálhatnak, az artisták szívesen
vonják be a játékba a közönséget. Ìgy fordulhat elõ,
hogy a lengyel bohóc ordíthassa a színpadon a
nemrég
megismert
magyaroknak:
EGÉSZSÉGEDRE!
Mesevilágának megálmodója Franco Dragone, aki
a 20. század borzalmai után egy életigenlõbb,
önfeledtebb világot kíván megismertetni velünk.
Világunkat, emberi viszonyainkat mutatja be ez a

színes kavalkád, ami természetesen minden nézõje
számára saját értelmezési megoldást kínál. Egy
gyermek felnõ, a szülõi
gondoskodást elhagyva
lassan felnõtté válik,
veszélyes kalandokba
kerül, de közben igyekszik
megõrizni gyermeki énjét –
ez lenne e kis írás írójának
saját benyomása. A Cirque
du Soliel hivatalos honlapja
szerint ”A Saltimbanco az
élet ünneplése”.
A harmadik mese egy
élettörténet, mégpedig Boi
Gergelyé. A Dél-Amerikai
Hírmondóban is bemutatott
fiatalember bár még csak 26 éves, már ragyogó
karriert tudhat a háta mögött, ennek köszönheti a
meghívást a Cirque du Soleil-be.
A budapesti Artistaképzõ Intézet okleveles
mûvésze saját együttesét hagyta el, mikor
2004-ben úgy döntött, a Cirque du Soleil
montreali központjába utazik. Olyan
képességeket sajátíthatott itt el, amelyekrõl,
saját szavaival szólva: “sose gondoltam
volna, hogy képes vagyok”. Szerepel többek
között az “orosz hinta” számban, mely során
30 láb magasba repítik az artistákat. A nézõk
kedvence, egyben fizikailag az egyik
legmegerõltetõbb produkció a “kínai
rúd”, ahol 25 méter magasban
mutatják be tudásukat a mûvészek.
Bár hetente csak egy szabadnapja
volt, “Gery” a São Paulo-i Magyar
Házba is ellátogatott. Mint eddig a
világon mindenütt, Brazíliában is
csupa jó élményt köszönhet a
magyar érdeklõdõknek. “A brazil
közönség mindenképpen jellegzetes
“focinép”, örömükben dobolnak a
lábukkal” meséli benyomását Gery.
Ez a három meseszál São Pauloban is
összeért 2006 õszén, ahol 100 elõadára
igyekezhettek jegyet keríteni az érdeklõdõk.
Nehezen, hiszen még a cirkusz érkezése elõtt
elfogyott az összes jegy. 20 féle
nemzetiségbõl állt össze a száznál több
artista és technikus, nincsen köztük brazil,
de Boi Gergelynek köszönhetõen van
magyar! Így a magyar zászló is ott lobogott
a Cirque du Soleil sátrán!
Kóbori Sarolta
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A Magyar Kültúra Követei
Január 23-án, adták át az Akadémia Dísztermében a Magyar Kultúra Napja alkalmából, hagyományteremtõ
szándékkal, idén elöszõr a Magyar Kultúra Követe címeket.
A Magyar Kültúra Követe cím azon magyar, illetve külföldi személyeknek adományozott kitüntetést, akik
munkásságukkal kiemelkedõ érdemeket szereztek a magyar kultúra külfõldi képviselete terén, illetve
tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kultúra szolgálatában állók
munkásságát külföldön is megismerjék, elismerjék, és ezt a jövõre nézve is vállalják. Az idei díjazottak:
Lady Solti, a világhírûmagyar származású karmester Solti György özvegye, a Liszt Academy Network Alapítvány
alapítója. Fehér László festõmûvész, a kortárs magyar képzõmûvészet egyik legmeghatározóbb egyénisége, 1990ben a Velencei Biennálén képviselte Magyarországot. Fischer Iván karmester, a világ legújítobb, legsikeresebb
zenekarvezetõinek egyike, a Budapesti Fesztiválzenekarral jelentõs nemzetközi sikereket könyvelhetett el. Kertész
Imre író, akinek gondolatain, történelmi tapasztalatain nyugvó bölcsélete nemcsak a magyar, hanem az egész
világirodalom különleges kincse. Kocsis Zoltán zongoramûvész, zeneszerzõ és karmester, aki a Nemzeti
Filharmonikusokkal együtt és szólistaként is Európa számos országában, Japánban és az Egyesült Államokban
kismagasló szakmai és közönségsikert arat. Sebestyén Márta, hazánk egyik legnépszerûbb elõadómûvésze, aki
népzenei örökségünk terjesztését tûzte ki céljáúl. A tradícionális magyar kultúrát képviseli itthon és világszerte,
koncertjein a Bartók és Kodály által gyûjtött népdalokat kelti életre. Forrás OKM

Talentum-díj sikeres ifjú tudósoknak
Világviszonylatban is egyedülálló tudományos munkásságáért Gyurcsányi E. Róbert kémikus, Katona István agykutató
és Langó Péter régész kapta a 2006 évi Talentum-díjat. A 20 ezer euróval járó elismerést Vizi E. Szilveszter, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke adta át a fiatal tehetségeknek. Gyurcsányi, aki a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen szokatlanul ifjan lett docens, a kémia és bioszenzorok fejlesztésével alkotott kiemelkedõt.
Katona István az endocannabinoid receptorról írt dolgozatot. A cannabis, vagyis az indiai kender hatóanyagához hasonló
vegyület is részt vesz az agyi idegrendszer munkájában, ez a” belsõ cannabinoid” az idegsejtek túlmûködésekor
csillapítóként lép fel. Langó Péter a 10. századi magyarság Kárpátmedencében fellelhetõ anyagi nyomait mutatta be az
angol nyelvû tanulmányában, a honfoglalás tárgyilagos, a külföldi szakma számára is érvényes feldolgozásán fáradozik.
A Közép-európai Tehetségkutató Alapítványt Kenyeres Sándor üzletember hozta létre 2002-ben. Forrás: www.mno.hu

NÉZZE MEG, “OLHE, VISIT”!

Hallgassa és gyönyörködjön:
Székely miatyánk: http://igazsag.extra.hu/SZEKELY%20MIATYANK.html
Akar nevetni? Halgassa “Dö malacis” ime a link: http://www.youtube.com/watch?v=Es9OLNp-47s&NR .
Máté Bence 21 éves fotos. Érdemes megnézni a honlapját: www.matebence.hu
Szabó Laci ajánlata: www.szilassylaszlo.hu

50 éve halt meg Neumann János
Ötven éve, 1957. február 8-án halt meg Neumann János, a XX. század kiemelkedõ matematikusa, a számítógépek atyja.
Csontrákban szenvedett, a betegséget vélhetõen az atombomba-kísérletek közben kapta. Utolsó mûve a számítógép
és az agymûködés párhuzamait kutatta. 1957. február 8-án halt meg Washingtonban, A Financial Times 2000-ben a XX.
század emberének nevezte. Óriási munkabírása, remek nyelvérzéke volt, bár az angolt akcentussal beszélte. A magyart
is használta, lévén mindkét felesége magyar. Nagy viccmesélõnek, vidám, társasági embernek ismerték, legendás volt
mûveltsége, memóriája, fejszámoló készsége - a legenda szerint a kezdeti számítógépek számításait õ maga ellenõrizte
a géppel egy idõben, fejben kalkulálva.
Forrás:MTI

Meghalt Illés Lajos

Az Illés együttes alapítóját életének 65. évében érte a halál.
A klasszikus felállású Illés zenekar 1965-73-ig mûködött, ebben a formációban Illés Lajoson kívûl még Bródy János,
Szörényi Levente, Pásztory Zoltán és Szörényi Szabolcs szerepelt. 1973-ban az Illés feloszlott, de 1981-tõl több
óriáskoncertre is összeállt. Illés Lajos valamennyi szerzeménye a XX. Századi Magyarország történelmének háttérzenéje
volt. Az együttes zenéje, mûvészete meghatározta nemcsak a magyar könnyûzene elmúlt évtizedeit, de kitörölhetetlenül
mély nyomot hagyott a magyar kultúrában és milliók életében is. Illés Lajos dalai nemcsak rímeltek a korral, amelyben
születtek, de meg is változtatták azt
Az Illés zenekar legnagyobb slágerei: Táskarádió, Az utcán, Még fáj minden csók, Ne gondold, Amikor én még kis srác
voltam, Sárga rózsa, Miért hagytuk, hogy így legyen… Forrás: www.idex.hu
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