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51. MAGYAR BÁL SÁO PAULOBAN !
A nagy jubileumi bál után élveztük, hogy most nem a sok emlékezés, 
hanem mi leszünk a fénypontok. Visszatértünk “otthonunkba” 
a “Transatlantico” termeibe, ahol amint megérkeztünk, zenés 
aláfestéssel eszegettünk, iszogattunk, köszöntöttük kedves 
barátainkat, ismerőseinket. Utána bevonultunk a szépen, 
ízlésesen feldíszített bálterembe. Rövid köszöntő után a Pántlikák 
ropták a táncot, majd megismerhettük, hogy mi egy világláncnak 

vagyunk láncszemei. Vetített képeken láthattunk az egész világon rendezett Magyar 
Bálokat, kezdve a híres Budapesti Operabállal, majd Európa, Ausztrália, Észak és Dél-
Amerika báli képeiben gyönyörködhettünk. Az est főszereplője az elsőbálos Cristina 
Tóth Piller volt, aki élvezte, hogy ő körülötte forog a bál. Piller meg a Tóth család 
lejtette a megnyitó keringőt. Ezúttal Piller Gida, mint NAGYPAPA! Utána a vendégek 
is élvezték a keringő ritmusát. A vacsorára is hamar sorkerült, majd az édességek 
közül nem is választottunk, hanem mindegyikéből ettünk.   
Egy jól sikerült csárdásegyveleg, amit a zenekar a lábunk alá húzott, meghozta a 
hangulatot és egy olyat mulattunk, hogy énekünktől zengett a terem, míg lábunk alatt 
dobogott a padló. Változatos tánczene után a fiatalok élvezték a kiváló DJ számait, 
ami a hangulatot egyre fokozta. Finom kávé édességgel felfrissített pihenés közben.
A nagyszerű szervezés, a nagy körültekintéssel végzett munka meghozta a gyümölcsét, 
mert KÍVÁLÓAN SZÓRAKOZTUNK. MÉLTÓ VOLT A  VILÁG BÁRMELYIK MAGYAR 
BÁLJÁHOZ! 
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETE
MEGTISZTELTE A SEGÉLYEGYLETET

Szeptember 22-én a Segélyegyletet meglátogatta a Magyar Köztársaság Nagykövete, Dr. Pólyi 
Csaba  (hivatalos Brazíliai Nagykövet ez év márciusa óta) és kedves  felesége Zsuzsanna.

Délelőtt a Balázs Péter Otthon vendégei voltak, este pedig a Szeretet bált tisztelték meg 
jelenlétükkel.

A délelőtti látogatás alatt megismerhették az Otthont és lakóit, valamint az alkalmazottait. A 
Házaspár örömmel elbeszélgetett több szeretetházi lakóval.

A Vendégek meglepték mindegyik lakót ajándékokkal, köztük Magyar bor, csokoládé és Magyar 
képes újságokkal. A látogatás az ebéddel tért véget - egészséges étrendet követ az Otthon, könnyű, 
változatos, megóvó ételek, tiszteletben tartva a brazil és magyar ízlést – mialatt Dr. Polyi Csaba 
és kedves felesége érdekes és hasznos javaslatokat tettek az Otthon további fejlesztéséhez.

Este a bál alkalmával a Segélyegylet Igazgatósága személyesen bemutatta a Nagykövet urat 
több báli résztvevőnek és felajánlotta együttműködését a Segélyegylet kulturális tevékenységeivel 
kapcsolatban.

A Nagykövet és kedves felesége másnap visszautazott a fővárosba, Brazíliába. 
   
Árpád  Koszka



DERŰS ALKONY
Szabad foglalkozás volt a Balázs Péter 
Otthonban mikor ebédszünetben elsétálgattam 
a kertet nézegetni.  Egy kedves idős asszony 
jött mellém és megkérdezett, hogy láttam-e a  
virágokat, melyeket ő gondoz fent a dombon. 
Mire meglepődve kérdeztem:- Maga gondozza? 

–Igen, volt a válasz: Akarja megnézni a 
kézimunkáimat is? 
-Ó persze.
Utána mentem fel az emeletre, mikor kinyította 

szobája ajtaját, teljes volt a meglepetésem.  
Az ablaknál  varrógép, rajta munkában lévő 
anyag,  gyöngyök, már felfűzött láncok, 
festékek, cérnák, fonalak, horgolócérnák, mind 
az ő kézügyességéről  árulkodtak. Törlőruhák  
festett tarka virágokkal, gyümölcsökkel, 
szépen körülhorgolva, vidám hangulatot 

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

keltettek a szobában, optimista aktivitást 
adva az egész szoba jellegének. Nem látszott 
fáradtság, szomorúság vagy  múltba nyúló 
keserű emlékek letörtsége. Kérdem, hány 
éves maga? - 84, volt a felelet. S mindjárt 
büszkén mondta, hogy lesz karácsonyi vásár 
s az ő munkáját  is viszik a vásárra. S mivel 
már tapasztaltam, hogy mindenkinek van 
valami titkos rituálja, szokása  ahonnan az 
élet energiáját feltölti; ki imával, ki minden 
reggel tornával, meditációval, rendszeres 
gyümölcs fogyasztással vagy hántolatlan 
gabonával, hogy  igazolja  energiájának 
teljességét.  Megkérdeztem Máriát; - honnan 
van ennyi életkedve és energiája? - Reggel 
mikor felébredek kinyitom az ablakom, friss 
levegőre és megköszönöm, hogy még egy 
napra ébredhettem. Megnézem a virágokat, 
ha kell megöntözöm – Igen,  Hála, az élet 
energia  forrása.- Aktiv hála, mindjárt igyekszik 
magakörül még szebbé tenni a világot. Nem 
keserűséget gyűjt magában, hanem a hála 
fényét sugározza. Már fiatal korában ismerte a 
környéket, ahol ma a Balázs Péter Otthon van. 
Közelében lakott, ismerte a vidéket, mikor még 
csak zőld volt az egész és hétvégeken fociztak 
a környékbeli fiatalok. Aztán klub lett s csak 
utána Szeretet ház. Hallai Maria már akkor, 
fiatalon elhatározta, hogy idős  korára  ott  fog 
lakni és igy is lett.
Hasznos kedves lakója az Otthonnak, színes 
virágokkal díszitve környezetét, a Hála 
és Reménység fényét vetítve az  idős kor 
nehézségeire.

Ráthné Éva
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Táncház - június 16
Mindig nagy sikert arat a fiatalok által megrendezett 
Táncház! Mi a siker titka? Talán, hogy be tudják vonni 
a közönséget, talán hogy úgy mutatják be a lépéseket, 
hogy senki sem fél megpróbálni, talán a népi zene 
tisztasága, a kedvességük, a jó hangulatuk.

Sorolhatnám még, de a titok az, hogy mindez összetéve 
adja az alkalmat, hogy élvezzük a TÁNCHÁZAT! 
Az utolsó Táncházban élő zenénk is volt! Leonardo 
Jeszenszky hegedült, húzta a talpalávalót. Persze a fiúk 
sem maradtak ülve, járták a legényest, majd a párost a 
lányokkal.
A lángos, a hűsítők, a sör, meg a bor, pótolták az energiát 
és serkentették a hangulatot.
Egy ötlet vagy inkább egy óhaj: Nem lehetne Szilvesztert 

Az 1933-as gödöllői 
“jamboree” idején a 
Magyar. 
Cserkészszövetség 
Magyar Szolidaritás 
Napot rendezett. Az 
előre megbeszélt 
napon cserkészeink 
t á b o r t ü z e k e t 
gyújtottak egész 
Magyarországon 
és  az  e lcsa to l t 

területeken. A megbeszélt időben 
lobbantak fel a szolidaritás lángjai 
Gödöllőn, a Hargitán, a Tátrában, a 
Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. 
Mindenfelé, ahol magyar cserkészek 
voltak.
2003 augusztusában, a Külföldi 
M a g y a r  C s e r k é s z s z ö v e t s é g 
felújitotta  e fontos kezdeményezést.  
E n n e k  n y o m á n  o t t h o n ,  a 
Kárpátmedencében, Kazaksztántól 
Honoluluig, Svédországtól  Rio de 
Janeiróig, a föld minden magyarok 
által lakott részén fellángoltak a 
tábortüzek, vagy gyertyácskák.

MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE
  

CSERKÉSZEINK LOBBANTOTTÁK A TÜZET
S á o  P a u l ó b a n , 
a z  E m b u - i 
Cserkészparkban 
a u g u s z t u s  1 8 -
án cserkésze ink  
f e l k é s z ü l t e k  a z 
ü n n e p s é g r e , 
melyet az emigráns 
m a g y a r o k  i s 
magukénak mondhatnak,  ak ik  
hazájuktól  e lszakadtak, sokan 
politikai okok miatt. Fontos, hogy 
fiataljaink tegyék magukévá ezt a 
megemlékezést, amit a KMCSSZ 
(Külföldi Magyar Cserkészszövetség) 
kezdeményezett. 
Egyre nagyobb élményt jelent a 

Szolidaritás Tűze, mert 
mint jó magyarok, a 
k o m o l y  i s m e r t e t é s , 
megemlékezés mellett, 
finom gulyást kínálunk, 
szalonnát sütünk és 
itt ott itóka is kerül a 
vendégseregnek. Az est 
fénypontja a cserkészek 

szellemes, ötletes, humoros  tábortüzi 
számaik, melyek elragadtatták a 
közönséget. Nem hiányzott a nótázás 
sem, a népdalok zengtek a parkban!

Jó Munka volt! 

Táncház formában megrendezni a Magyar Házban?  

Hilda Budavári
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Szent  István Ünnepély
Hagyományainkhoz híven, az idén is megemlékeztünk 
Szent István Királyunkról a Szent Imre Kollégium 

D í s z t e r m é b e n . 
C s e r k é s z e i n k 
zászlófelvonása,    
körmenet,  szent 
mise  és azután  
műsor következett. 
Ö d ö n  p á t e r 
m e g e m l é k e z e t t 
István királyról.
Dr.  Mar is  Zso l t 
f ő k o n z u l u n k 
bemutatta Dr. Misi 
Gyulát és Natália 

konzulokat a magyar közösségnek,  majd  a Zrinyiéké 
lett a szinpad. Ők kitettek magukért, amit nagy 

tapsviharral köszönt 
meg a közönség.  Miriam 
zongoraművésznő a 
komolyzene világába 
varázsolt  Debüssivel 
é s  C h o p i n n a l  a  
művészi játékával.  A 
Pántlikák pezsgő tánca  
felvillanyozta  a nézőket, 
de az éljenző tapsot 
nem követte ismétlés, 
hanem irány a konyha volt, ahol a “caipirinha” és a finom 
ebéd várta a jelenlevőket. “Szakácsaink”, a kíváló főző-
gárda,  ez alkalommal is remekelt! 
Természetesen a  Magyar Bálra,  az 51.-re,  kérték 
résztvételünket, hogy garantáljuk a bál sikerét és  
jótékonysági célját!  

INCIRE, BÁLINT JÁNOSNÉRA EMLÉKEZÜNK
Mi bevándorlók, különféle okok 
miatt hagytuk el hazánkat. Szinte 
történelmünkkel függ össze egy-
egy bevándorlási hullám. Így volt 
ez az 1711-es Rákóczi felkelés, az 
1848-as szabadságharc, később 
az első világháború 1918 után, 
majd  1920-ban a Trianon miatt a 
lecsatolt területeken élő magyarok 
menekültek. 1945-ben a második 
világháború  után a kommunizmus 
és az orosz megszállás elöl, majd 
1956-ban a forradalom  megtorlása 
elöl  százezrek menekül tek. 
Mindnyájan újra kezdtük az 
életünket a befogadó országban, 
ahol  igyekeztünk becsülettel 
dolgozni, családot alapítani és 
boldogulni.
Inci, ennél többet tett. Ő a családja 
mellett, a magyar közösségnek 

áldozta életét. Inci 1955-ben, 23 
éves korában vándorolt Baziliába, 
Sáo Paulóba a családjával.   Kitünö 
szinészi tehetségével,  szép 
hangjával, már fiatalon az itt élő 
magyar közösséget szórakoztatta 
a megszervezett  szingárdájukkal.  
Hamarosan párra is akadt, férjhez 
ment egy vérbeli székely magyarhoz 
és négy szép lányuk született, 
akikre, mint a szemükfényére 
vigyáztak és szigorúan neveltek. 
A lányoknak  megadtak minden 
lehetöséget ,  hogy  képzet t 
felnöttek legyenek. A négy lány 
egyetemet végzett, több nyelven 
beszél,  szépen énekelnek, több 
hangszeren játszanak, annyira, 
hogy saját zenekart alakítottak 
“Válaszút” néven, gyönyörüen 
táncolnak, megalapították a 

Zrinyi művészegyüttest, kíváló 
cserkészek, söt cserkésztisztek 
lettek.
Inci nemcsak saját lányait nevelte. 
Tevékenységét kiterjesztette a 
magyar fiatalokra is. Legtöbb idejét 
a Zrinyi cserkészeknek szentelte. 
Pi l le r  Éva  emléke i ,  m in t 
cserkésztiszt:
De Inci, miután megismerte a 
fiatalokkal való foglalkozást, rögtön 
rájött, hogy ez egy nagyon értékes 
munka lehet itt az emigrációban, 
ha valaki jól csinálja. Érezte, hogy 
ezt nem szabad csak úgy félvállról 
venni. Jelentkezett cserkésztiszti 
kiképzőtáborra, amit a Külföldi 
Magyar Cserkész Szövetség 
Központi Vezetőképzőtáborában, 
USA-ban,  F i l lmoreban ke l l 
elvégezni. Nem  problémázott 



Május 2.  Toone Gál Judit                                                                        
Május 12.   Kovács Julia
Május 14.   Dr.Fejér Béláné, Gizella                               
Május 16.   Goda Zsuzsanna 
Május 23.   Papp Sándorné, szül. Gaál Irén 
  (Indaiatuba)
Május 28.   Jeszensky Pálné szül. Benides 
  Maria Moretti
Junius 9.     Fenyvesi Kálmánné szül. Nuridsán 
  Erzsébet             
Junius12.   Sztancsikné szül. Rotter Anna 

afelett, hogy talán  majd ő lesz 
ott a legidősebb, meg hát  nem 
is volt kis költség akkor oda 
dollárban felrepülni, és indult, 
hogy mindent megtanuljon, ami a 
jó cserkészvezetéshez szükséges. 
Incinek ez a legteljesebben sikerült. 
Magáévá tette a szabályokat, 
egyetértett a formaságokkal, a 
fegyelmezéssel, ami kétséges 
volt számára, azt újra, meg 
újra megkérdezte, megvitatta a 
kiképzőkkel. Élénken résztvett az 
esti megbeszéléseken, vitákon 
a többi cserkésztisztjelölttel és a 
vezetőséggel és amikor hazajött, 
komoly munkába kezdett.
A figueirai telkük cserkész- park 
lett,  ahol cserkészösszejövetelek,  
magyaró rák ,  táborozások , 
s z í n d a r a b o k a t , 
szavalóversenyeket, a legjobb 
c s e r k é s z s z e l l e m b e n  é s  
előírásosan folytak Inci vezetése 
alatt. Keze alól több elsőrangú 
vezető nőtte ki magát, akik aztán 
tovább folytatták a munkát. Sok  
cserkészcsapat megirigyelhette, 
hogy a Zrinyi csapatban egy 
brazil szó sem hangzott el. 
Természetesen voltak elsőrangú 
munkatársai, mert hiszen az 
értékes megint csak értékeset 
vonz magához. Lassan a Külföldi 
Magyar Cserkész Szövetség  
legjobb csapatai közé dolgozták 
fel magukat a “zrinyiek”.

B u d a v á r i  H i l d a ,  m i n t 
csodálója:
Én  Inci őszinte csodálójává 
lettem az elért  eredményei 
miatt. Csodálatom egyre nőtt az 
itteni magyar közösségért tett 
önfeláldozó munkáját látva. Ő 
fáradhatatlan,  kitartó tevékenysége 
tartotta fel az Evangélikus Egyházat, 
rendezvényekkel, vásárokkal, 
ebédekkel, vacsorákkal, ahonnan 
finom főztje és a még finomabb 
süteménye sem hiányzott.
Megcsodáltam a Bartók kórust, 
amit vezetett. Mennyi gyakorlás, 
önfeláldozás, hogy összeszedje a 
tagokat, akik dolgoznak,  messze 
laknak, hogy időben ott legyenek 
a próbákon, a  são pauloi bolond 
közlekedésben.
Éva, mint kórustag: 
Akik szeretnek énekelni, mindig 
találnak egy kórust valahogy 
maguknak, hogy énekelhessenek, 
de mikor Inci kórusába kerültünk, 
rögtön észrevettük, hogy milyen 
más egy szakember kezei alatt 
énekelni. Kórusunk, mindnyájunk 
nagy élvezetére nagyszerűen 
fe j lődö t t ,  egyre  nehezebb 
darabokat tanultunk be, Bartók, 
Kodály, Erkel szerzeményeket, 
és már nem csak ”házi” koloniális 
rendezvényeken vettünk részt, 
hanem kimerészkedtünk a japán 
fesztiválra, majd az 1956-os 
ünnepélyeken az „Assembléia 

Legislativa”-ban énekeltünk. 
Jelentkeztünk és mertünk, mert jól 
be voltunk tanítva és éreztük, hogy 
Inci jó kórust faragott belőlünk.
A nagy elismerés:
Sajnos, aki ilyen sokat vállal, 
aki a közösségnek dolgozik, 
kap sok bírálatot, hol építőt, hol 
irigykedőt, vagy támadót, de 
ez nem vesz el semmit abból a 
felbecsülhetetlen értékből, amit Ö  
az itteni magyaroknak adott.
Csodálója voltam és vagyok 
Incinek az elért eredményeiért. 
Tudom, hogy  önfeláldozó munkája  
sok örömet is adott, mert komoly 
eredményeket ért el! Hogy Petőfi 
Sándor „Arany Jánoshoz“ című  
verséből idézzek: „Más csak 
levelenként kapja  a borostyánt, S 
neked (Inci) rögtön egész koszorút 
kell adni“ Hálás köszönetünk 
neked!

Hilda Budavári,  Piller Éva
beszúrásaival  

ELHUNYTAK
Junius 17.   Müllerné, Aranka
Junius 30.   Depner Péterné,  szül. Kovács 
  Margarete (Curitiba) Saurer Ingrid 
  édesanyja 
Julius 5.      Martits Gyula                                                                              
Julius 7.      Sra.Geraldine Szurdoki Surányi          
Julius 27.    Szabó László
Augusztus 27. Lizelotte Jordán - Jordán Emil 
  perjel sogornöje
Szeptember 4.Szongoth Miklosné,Erzsébet

Az Úr fogadja  Őket kegyelmébe!
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SZABÓ LÁSZLÓ PÉTERRE, LACIRA EMLÉKEZÜNK
Hosszas szenvedés után, 49 éves korában, 2007 
július 27-én meghalt Szabó László építészmérnök, 
egyetemi tanár. 1958-ban született, (Buenos 
Airesben). Rettenetes betegségét (bőrrák) hosszú 
éveken keresztül próbálta különböző kezelésekkel 
fékentartani, de már évek óta tudta, hogy reménytelen. 
Mégis  sikerült nagy álmát megvalósítania: 
elkészült a könyve az 1956-os forradalom 50. 
évfordulójára: “Hungria 1956 - e o muro começa 
a cair ...” (és a fal omlani kezd). Egy remek könyv 
lett, portugál nyelven. Sikerült összeszednie  
különböző külföldi gondolkodók hozzászólását 
forradalmunkhoz.  
Ugyancsak tavaly megirta édesapja életrajzát, 

aki nem más, mint a neves 
magyar  sz ínész,  Sz i lassy 
Lász ló .  A megemlékezést 
portugál nyelven irta, amit aztán 
lefordítatott magyarra. 
A  S ã o  P a u l o - i  M a g y a r 
Lutheránus Egyház “Zrinyi” 
cserkészcsapatához tartozott 
és ott, mint  kiképzett őrsvezető 
is működött. Már felnőttebb  
korában, egy kíváló magyar 

ifjusági havi újságot is szerkesztettek “Szóval ...” 
cimen, cserkészbarátaival. Megnősült és ahogy 
gyermekei elérték a kiscserkészkort, hozta őket 
cserkészfoglalkozásra az egyesült 13. Szondi 
György cserkészcsapatba. Ugyancsak felkért 
örsvezetőket, hogy gyerekeivel magyarul játsszanak 

és magyarul tanitsák őket hét közben is, mert 
felesége nem tud magyarul. 
A São Paulo- i  magyar közösség nagyon 
fogja hiányolni Lacit! Amikor egészsége csak 
engedte (betegségének voltak jobb és rosszabb 
periódusai) akkor jelen volt a kolóniában, mindig 
mosolygós, csendes humorával, mindig értékes 
tanácsaival és olykor,  jómeglátású kritikájával, 
és hozzájárult munkánkhoz. Mindig nagyon 
érdekelte a magyarországi helyzet, otthoni politika. 
Volt egy jóbarátja a brazil ujságírók között, Amir 
Labaki, akit meghívott egyszer és együtt utaztak 
Magyarországra. Attól kezdve Labaki többször írt 
Magyarországról és egy alkalommal egy Magyar 
Filmhetet rendeztek közösen a városban. Laci több 
magyar filmnek fordította le a szövegét portugálra, 
amit aztán a brazil TV is lehozott. 
Gyászo l j ák  K laud ia ,  németszá rmazású 
felesége, Mátyás 10 éves és Izabella 8 éves, 
gyermekei. Temetésén a magyar kolonia nagy 
számú jelenléte mellett, egyetemi tanár kollegái, 
növendékei és brazil barátai voltak jelen. A szertartást 
egy  német-brazil luteránus pap vezette le. (Magyar 
luteránus papunk már évek óta nincs). 

A São Paulo-i magyar kolónia szomorúan 
gyászolja Lacit,  aki közösségünk kiemelkedő 
egyénisége volt.

Piller Éva

2006-ban ünnepeltük a NÁNDOEFEHÉRVÁR-I 
GYŐZELEM 550. évfordulóját. 
Cserkészeink méltóan megemlékeztek  a dicsőséges 
csatáról. Olvassák el Diana Fekete beszámolóját:
A 13. Szondi György cserkészcsapat a “Sitio Pinus” 
területén Juquitibában táborozott április 28 és május 
1 között.
A táborozás célja: a magyar történelem  elsajátítása, 
ahol a vezetők  korabeli hangulatot teremtenek, 
megismertetve így  a magyar történelmet, kulturát, 
nyelvet  egy színjátszás közepette, melyben 
maguk a cserkészek a főszereplők. Mindez a 
természet ölében, vezetőikkel, cserkésztársaikkal 
összeforrva.
Amint említettem minden tábor egy történelmi 
eseményre épül, ezen a táboron az 1456-os 
Nándorfehérvári (mai Belgrád) győzelmet harcolta 

TÁBOR – “NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL”
ki csapatunk az oszmán török seregek fölött.
Az induláspont a Szent Imre Kollégium volt, ahonnan 
a kiscserkészek busszal mentek a “Sítio Pinus”-
ra. Ott a cserkészvezetők, már  Hunyadi János 
hadvezér, ( aki győzelemre vezette a harcosokat 



1456-ban), Kapisztrán János a 
keresztes vezér, Szilágyi Mátyás,  
Nándor fehérvár  kap i tánya 
jelmezében köszöntötték őket, 
akik a bátor cserkészsereget 
két hadalakulatba osztották: 
magyarokra és keresztesekre.
Az izgalmakat fokozta, hogy 
cserkészeink hadalakulatai 
saját  nevet, zászlót kaptak 
és csatakiáltást  gyakoroltak.  
Nevük: Ferencesek és Bencések  
a keresztesek részéről, míg 

Buda Vár, Pécs Vár, Eger Vár 
és Szilágyi Örs (képviselve a 
magyar várakat, melyek  hadi 
és katonai segítséget küldtek  a 
Nándorfehérvári harcba).
A tábor területén ERŐD lett 
építve, Nándorfehérvára, melyet 
a magyaroknak (cserkészek és 
vezetőinek)  kellett védeniük a 
törökök (szülők) ellen.  Mindegyik 
magyar harcos készítette a 
saját pajzsát. A farkaskölykök 
kisebbet és ruhájukon, valamint 
pajzsukon Hunyadi címerrel. 
A zöldnyakkendősök nagyobb 
pajzsot készítettek kereszttel. Az 
eredeti harcirendnek megfelelően 
volt viziharc, számháború, és 
ágyúlövések lisztes- golyókkal.
Mint minden táborban, itt is, 

esténként lobogott a tábortűz, 
a m i h e z  a  h a d c s o p o r t o k 
nándorfehérvár i   csatának 
megfelelő számokat mutattak 
be.  Nem hiányzott a tábor alatt 
“gincana” sportverseny, népijáték, 
örsi-órák  és új-ének tanulás. 
Mindennap volt  magyar óra, három 
nívón: kezdők, zöldnyakkendősök 
és vezetők.
Ez a tábor is nagy élményt 
jelentett a csapatnak, az 50 
résztvevőnek,  be leér tve a 
cserkészeket,  vezetőket és az 
önkéntes szülőket.     

Jó Munkát!

GRATULÁCIÓK   /  KÖZLEMÉNYEK
A Balázs Péter Otthon felújítása, szinte csodának tekinthető az anyagi nehézségek ellenére. Nemcsak 
egy rideg átalakításról van szó, hanem otthonnátételről. Szép, tágas, világos, kedves lakóinak biztonságos 
otthont teremtettek. Ehhez gondoskodást új tevékenységeket, a hagyományos Pirostojás, Juniális, 
Karácsonyi ünnepség mellé, szabadfoglalkozást, testmozgást,  közös időtöltést, szórakozást, zene és 
kézimunka elfoglaltságot, kertészkedést vezettek be, melyekben rokonok, barátok és érdeklődök részt 
vehetnek. Minden elismerésünk, köszönetünk a tervezőknek, a kivitelezőknek az önkénteseknek 
és boldogság a otthonban élőknek! 

A magyar közösség sokféle tevékenységei örömmel töltenek el minket és mögöttük sok-sok áldozatrakész 
kezek tevékenykednek.  Minden mozzanatra  meghív minket az INFO / HAVI ÉRTESÍTŐ, ami havonta 
megjelenik  nagy pontossággal és beszámol az elöző hónap tevékenységeiről.  Most friss vér ifj.  
Tirczka Lóránt  András is bekapcsolódott. Gratulálunk!

A Magyar Ételfesztivál sikere egyre nő, hála a kíváló “szakácsoknak”, szervezőknek és az önkéntesek 
kitartó munkájának! Köszönet és elismerés számukra!

Április 16-án adták át a Murányi Péter Díjat a Rosa Rosarum teremben. melyet Angelo Savy Filho, 
agronómus mérnök vehette át „Mamona (Ricinus Communis) – a termesztési technológia fejlesztése” 
című munkájáért. Ez az esemény számunkra több mint egy megérdemelt prémium átadása. Ez egy 
magyar lángész munkájának folytatása, aki halhatatlanná tette magát, dícsőséget szerezve 
nevének, családjának, a magyarságnak és a befogadó országnak!

Július 3-án a Cserkészvacsora keretében volt Ági és Ricky Bester búcsuztatója. Sok sikert és 
boldogságot kívánunk az egész családnak a Párizsi tartozkodásuk alatt! Számunkra nagyon nagy 
hiányérzet marad!

Július 9-én fájó szívvel búcsúztattuk a Magyar Házban a hazatérő Balogh konzul házaspárt, Terikét 
és Ferencet, akik közvetlenségükkel, szolgálatkészségükkel, megszeretették magukat. Bemutatták 
új konzulunkat  Dr. Misi Gyulát és kedves feleségét Ivanát, akiket nagy szeretettel fogadtunk. Sok 
sikert kívánunk a hazatérőknek és az új konzul párnak.

Gratulálunk a Magyar Teniszezők Társaságának a hagyományos „Magyar Ház Kupa” sikeres 
programjaiért, ahol a jól felkészült versenyzőket és a nagyszámú drukkolókat, finom ebéd is odacsalja.  
De a fontos a sportolás: Ép testben ép lélek!

HÍRADÓ - 9



10 - HÍRADÓ

HOGYAN LÁTTA BERNÁD ILONA NÉPRAJZOS, 
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ A BRAZILIAI MAGYAROKAT

Nagy megt iszte l tetés ér t 
bennünket, hogy Erdélyből 
jött hozzánk Bernád Ilona 
néprajzos, természetgyógyász 
é s   G a z d a  J ó z s e f  í r ó . 
Erdélyből ide jönni, már egy 
fogalom, hisz’ oly nehéz ott a 
magyarok sorsa. Megcsodáltuk 
ő k e t  t e v é k e n y s é g ü k é r t , 
magyarságukért. 
Megköszöntük Gazda József 
márc ius i  ünnepélyünkön 
elhangzott beszédét, melyben  
tükrözödött az Erdély-i nép, 
a  Székelyek emberfe let t i 
küzdelme, ragaszkodása magyar 
mivoltukhoz. Beszéde  elámított, 
elgondolkoztatott, megrendített 
minket.  Ilona előadásai a Magyar 
népi- és természetgyógyázatról 
tükrözte a ragaszkodást az 
egészségmegőrző, gyógyító 
hagyományokhoz. Szerinte 
alkalmazni, menteni kell a 
felbecsülhetetlen természetes 
gyógyításmodot  a modern 
vívmányokkal.

Hogy látta Bernád Ilona a 
braziliai, az uruguayi és az 
argentin magyarokat?

Részleteket közlünk Ilona úti 
beszálolóiból, leveleiből: 
Édes  Sze re t te im ,  Kedves 

Barátaim!
Szeretettel gondolok rátok 15000 
kilométerről,Sao Paulo városából 
és próbálom leírni, milyen is itt a 
világ, hogyan is élnek itt magyar 
testvéreink.
A télből (március 6.) a kánikulába. 
Amiko r  regge l  k i szá l l t unk 
a repülőből már harminc felé 
közeledett a hőmérő higanyszála, 
délben 35 fok árnyékban! Szuszogj, 
ha tudsz! Párás a levegő, folyik 
le a víz az emberről, de mégis 
micsoda élvezet! A Magyar Ház 
volt elnöknője úszómedencéjében 
hűsülhettünk, l ime-s hűsítőt 
k o r t y o l g a t t u n k ,  s  a z t á n 
autóval hozott a csodálatosan, 
dinamikusan vezető 74 éves 
Piller Éva a belváros szívébe, 
szállodánkba. Közben arról mesélt, 
hogy az országban kb. 150 000 
magyar él, 300-400 jár el a magyar 
alkalmakra. Iskolájuk, kollégiumuk, 
cserkészetük, segélyegyletük, 
népfőiskolájuk, öregotthonuk van. 
Közben elhaladtunk a Trianon 
park mellett, s gyönyörködtem 
a sokféle emberben, arcban, 
valamint  a forgalomban,  a 
felhőkarcolókban. 
Sao Paolo az antropológusok 
paradicsoma, fehér, rézbőrű, 
sárga, barna, fekete emberek, s 
azok keverékei. Annyi sok szép, 
csinos lányt, fiatal nőt láttam két 
nap alatt, hogyha férfi lennék, azt 
mondanám, ez a világ legszebb 
metropolisa! 
Ahogy megérkeztünk szállodánk 
elé, egy performance kellős 
k ö z e p é b e  c s e p p e n t ü n k . 
Ilyen is van itt a zajló, morgó 
f o rga lomban .  A j á róke lők 
elhaladtak mellettük az utcán, de 
a szereplők nem estek ki fuvolával 
végzett lassított mozgásukból, 
kifele-befele figyelésükből. Igen 
érdekes, esztétikus volt. Mindez az 
utcán! 

Ablakunk előtt a rabszolgák 
temploma, mellettünk a sétáló 
utca. A hatodik emeletről néztem 
a fiatal utcai árusokat, általuk 
kész í te t t  modern ,  d i va tos 
bizsukat, valamint zene CD-ket 
is forgalmaznak. Utcai művészet. 
Street art. Tegnap afro-amerikai 
bemutató volt, szépen énekelt 
egy lány, s érdekes! dorombóztak 
is abban az énekszámban! Én 
azt hittem, hogy a doromb keleti 
hangszer, tudom, a csángóknak 
is van. 
Latin rendezetlenség, de latin 
segí tőkészség,  kedvesség 
mindenhol.  Portugál az ország 
nyelve, s a pénzük, a Reál igen 
erős. kb. 1, 20 új lej. Katolikus 
ország, fejlődő gazdaság, 180 
millió ember… Az itt élő testvéreink 
igen szép dolgokat mesélnek a 
brazilokról.
Voltunk eddig a Magyar Háznál, 
láttunk egy Kaláka koncertet 
is,  valamint a kolónia ál tal 
fenntartott öregotthonban, ahol 
idős asszonyokat vallattam a régi 
gyógyításról, szülészetről. Kiderült, 
hogy a környéken, valamint az 
ilyen nevű falvakban: Rákóczi-, 
Mátyáskirály-, Szentistván-,Árpád- 
Boldogasszonyfalván  magyarok  
voltak a bábaasszonyok is, igen 
régi és hatékony módszerrel 
dolgoztak, meleg vízben vajúdás, 
has- és derékmasszázs. Gyűlt jó 
népi gyógyászatos anyagom, és 
indián gyógyászatos, valamint 
szülészetes.
Sao Paoloban a nyolcvanas 
években, mikor Magyar Házukat 
vásárolták még 25, most 12 
magyar tevékenységek szerinti 
csoport, társulás, egyesület van. 
Biztató és érdekes, hogy az 
Argentínával közös határon egy 
nagyszámú magyar leszármazott 
közösség él, ahol a nyelv kihalt, de 
indítottak egy néptánccsoportot, 



s i k e r e s e k  l e t t e k ,  s  m o s t 
kérik a magyar nyelvtanárt, 
akarnak magyar nyelvtanfolyamot 
indítani. Az argentin-urugay közös 
határon pedig egy nagycsalád 28 
tagja akar újratanulni magyarul. 
Van itt munka, fizetnének is, 
annak a tanárnak, aki idejönne és 
tanítaná őket.  
Ma voltunk a hatvanas években 
alapított bencés központban: 
iskola, kollégium, óvoda, templom, 
kápolna, stb. Szomorú, hogy a 
kihalt magyar papok helyébe nem 
küldtek másokat Magyarországról, 
Pannonhalmáról. Egyre több a 
brazil pap, kihalnak, fogyatkoznak, 
a vegyes házasságok miatt a 
magyarok, a magyar szentekkel 
tele nagy templomot is átadták 
már a braziloknak, s még van 
négy 80-84 év közötti atya, s 
ha azok kihalnak, a magyar 
örökség, hatalmas terület, egy 
hegynyi, csodálatos épületek, 
magyar keresztény-múzeummal, 
könyvtárral, átmegy a brazil állam 
tulajdonába!?
M e g i s m e r k e d t e m  e g y 
természetgyógyásszal és egy 
szociális asszisztensnővel, akiket 
érdekel munkám. Együtt fogunk 
működni. Előadást fogok tartani 
az itteni közösségben. Igen jó 
anyagot mondott magnómba egy 
gyógyszerész-kémikus hölgy.
Biztonság: e téren igen rosszul 
állnak Sao Paoloban. Egyik este 
a sétáló utcában fényképeztünk, 
filmeztünk, s odajöttek a biztonsági 
őrök, figyelmeztettek, tegyük el 
készülékeinket.
Itt olcsó az élet, az elektronikus 
dolgok, ruhák is, de az élelem 
még inkább. 
Északon nagy a szegénység, 
l e j ö n n e k  a z  e m b e r e k  a 
nagyvárosba,  s  mivel  nem 
szakképzettek, nem találnak 
mun ká t ,  az  u t cán  l akna k 
nyomornegyedekben, favelákban. 
De általában jó autók futnak az 
utcán, jól öltözött emberek. De van 

hippy és szegény is elég. Voltunk 
az itteni Rózsadombon, s láttunk 
nyomornegyedet is. 
A szállodánk melletti sétálóutcában 
egy exaltált fiatal srác sárgaréz 
drótból tíz másodperc alatt egy 
olyan gyűrűt kerekített, amelyen 
Maya Istennő és az univerzum 
sz imbó luma  van .  Kap tam 
ajándékba az öregotthonban 
kézimunkát, brazil stílusú bizsut.
Ettem itteni ételeket, maniókaliszttel 
készülteket, avokádót, papayát. 
Furcsa italokat kortyoltam itteni 
gyümölcsökből, sajnos, most nem 
szolgálhatok a nevükkel.
Eljutottam az indián-múzeumba 
is, filmet néztünk: szép emberek 
érdekes rítusokat végeztek. 
H á z t i s z t í t á s  ( s z e l l e m i ) , 
leányavatás,  asszonytánc, 
férfiak vetélkedője, vadászata. 
Az udvaron lévő indián sátor 
vagy ház közepén egy oszlop, 
min t  ha jdan ju r tában lakó 
eleinknek az anyafája, lélekfája, 
Boldogasszonyfája, amibe a szülő 
anyák kapaszkodtak, amikor 
világra hozták gyermekeiket. 
Emlékük megmaradt a palóc 
házakban, ahol a mestergerendát 
kötöt te össze a fö lddel .  S 
gyógyítottak vele. Szimbolikus ez 
is. A nyáron Belső-Mongóliában 
egy zarándokhelyen felállított  
jurtában láttam, sárkánykígyó 
futott fel a központi lélekfán, vagy 
életfán, vagy világfán. Igen, a keleti 
filozófia szerint felfoghatjuk úgy is, 
mint a hátgerincet, az ember fáját, 
amelyen felfele emelkedik az 
életerő, a kundalini kígyó.
Kb. 60 kilométerre a Szent Pálról 
elnevezett várostól,  a szűz 
erdőben még élnek törzsek, akik 
samanisztikus módon gyógyítanak. 
S tagjai testükre festett színekbe 
öltözködnek. Úgy látszik, ők még 
nem felejtették el az őstudást, s 
még tudják, érzik, mit jelentenek, 
mit tesznek velünk a színek, a 
színek rezgései.  
Az indián házban, sátorban, ahol 

a lélekfát, anyafát fényképeztem, 
egy hangszóróból indián férfiak 
által kántált, recitált, énekelt, 
megismételt dallam kísértetiesen 
hasonlít a Szélről legeljetek, fának 
ne menjetek népdalunkra. 
Sao Paoloban kaptam egy 
szívdobogtató közlést: Szi l i 
Alinka atomfizikus egyetemi tanár 
mondta, Sao Paolóban 64 magyar 
egyetemi tanár tanít. Nagyon 
szeretik, becsülik őket, az első 
éves diákok mindig elmeséltetik 
vele családja, élete történetét, 
hogyan jöttek ki. 
H a l l a t l a n u l  k e d v e s e k  a 
brazilok, ha valamit kérdezek, 
elvezetnek, átadják a helyüket a 
metróban, folyton mosolyognak, 
segítőkészek.
A Magyar Házban, és a református 
templomnál tartottam előadásokat, 
sokan érdeklődtek, s olyanok 
is vettek a könyvemből, akik 
elmondták őszintén, át kell, rágják 
magukat rajta, mert nehezen 
olvasnak magyarul. Volt ott egy 
HIV víruskutató gyógyszerésznő 
é s  e g y  a t o m f i z i k u s  é s 
természetgyógyásznő, akik 
elmondták, nagyon erős az itteni 
kutatás az indián gyógyászat 
felé, mert ők tudják gyógyítani a 
rákot, és sok mindent. Ajánlották 
segítségüket, akár fordítást 
brazilból a gyógynövényekről.
F e l f e d e z t e m  k ö n y v t á r o s -
t e r m é s z e t g y ó g y á s z 
hölgyismerősöm segítségével 
egy ír katolikus papot, templomot, 
ahol népi és természetgyógyász 
módszerekkel  gyógyí t ják a 
szegényeket, az otthoni népi 
g y ó g y í t á s s a l  h a s o n l a t o s 
módszerekkel.
Fájdalmas volt a református 
templomban Sao Paoloban, ahol 
már csak brazil pap prédikál 
brazilul, úgy is énekelnek a hívek, 
most, tiszteletünkre elénekeltek 
két-három éneket magyarul is... 
Az ottani, negyven évet szolgált 
református lelkész nem engedte 
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a cserkészetet ,  P i l lé r  Éva 
megmondta, csak a cserkészettel 
lehet megtartani magyarnak a 
fiatalokat. Én hiszem ezt…
Nagyon szép volt a Szent Imre 
Központban (kol légiumban) 
a Március 15-i ünneplés, két 
tánccsoport ropta, nem rosszabbul, 
mint az otthoniak. Mondják, a 
cserkészek és a tánccsoport 
a  magya rság  meg ta r tó i . . . 
Méltóságteljesen ünnepeltek. Jól 
éreztem magam közöttük.
    
Rio de Janeiroban vagyok, ötmilliós 
városban. Innen elköltöztek a 
magyarok, részben a rettentő 
hőség, a klíma miatt, pedig 
sokan kezdték itt a kivándorlás 
é v e i t .  Va l ó b a n ,  m a j d n e m 
kibírhatatlan...
És még azért is mentek át Sao 
Paoloba, mert Brazília lett a 
főváros, Sao Paolot abban az 
időben kezdték iparosítani, s itt 
volt több munkahely. 
Ma nagy élmény volt a Megváltó, 
áldó Jézus szobornál a Corcovado 
hegyen. Őserdőszerű liánok 

közt vitt a vonat fel a hegyre, 
s a megilletődöttségtől mind 
sírhatnékom volt, mikor a hatalmas 
szobor alá értünk. Azt hiszem 
valamikor gyermekkoromban 
láttam először e csodálatos 
város látképét a szoborral, nem 
is gondoltam volna, hogy eljutok 
egyszer ide is. Valóban csodálatos 
a panoráma, előtte gondolkodtam 
magamban, vajon Wellington, 
San Francisco után ez a város 
kerül majd az első helyre? Talán 
a köd miatt az elején, talán a nagy 
forróságért a végén, de nem került. 
Budapest a legszebb város!
Mégis, csodálatos ötlet egy ilyen 
szép fekvésű helyre a Megváltó 
Jézus szobrát helyezni,  és 
csodálatos érzés, hogy Krisztus 
nemcsak a cariocá-kat (Rio lakóit) 
áldja meg, hanem, mindenkit, aki 
ide jön. Voltunk rioi Szépművészeti 
Múzeumban. A három legjobb 
munka egyike Jolanda Moholyi, 
magyar  művésznőé  (1931 
Transsylvania, 198. Rio). Örömet 
és büszkeséget éreztünk. 
Nem várt örömben, meglepetésben 

is részünk volt, amikor Rioban 
kerestük a Brazil Folklór Múzeumot, 
s én egy kicsit ráhangoltam 
magam, erre megjelenik egy 
ismerős, rokonszenves arcú 
hölgy, s megkérdezem angolul, 
hol van. Amíg gondolkodott, 
magyarul szóltam útitársamhoz, 
s erre megszólal: én is beszélek 
magyarul! Anyuka, apuka magyar 
volt! Nos, egy Belgiumban született 
magyar nő, aki édesanyja halála 
óta, hét éve nem beszélt magyarul! 
Örvendeztünk egymásnak.
 
Hát, ilyen árva magyarjaink is 
vannak!

( F o l y t a t j u k  a  k ö v e t k e z ő 
számunkban Bernád I lona 
beszámolóját az uruguayi és 
argentinai útjáról).

ARANYKÖPÉSEK
A halász azért megy ki a tóra, hogy halat fogjon, a pecás meg azért, hogy ne legyen 
otthon.

Az áram alatt lévö alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt. Csak más a 
fogása... :-) 

...és Isten megteremté a férfit. Aztán támadt egy jobb ötlete!!!

Az ateizmus gyenge pontja: nincs kinek hálát adni.

A tiszta lelkiismeret általában a rossz emlékezet jele. 

Véleménycsere az, amikor bemész a fönöködhöz a véleményeddel és az övével jössz 
ki...

Aki utoljára nevet, annak lassú a felfogása.

A kémia ugyanaz mint a fizika, csak büdösebb

Nem a világ lett rosszabb, a hírszolgáltatás lett jobb. 



XVI. BENEDEK PÁPA BRAZILIÁBAN

A katolikus világ 265. pápáját, 
Joseph Ratzingert, 2005 április 
19-én választot ták meg I I . 
János Pál pápa utódjának. Ö a 
nyolcadik német, (negyedik bajor) 
nemzetiségű pápa. A bajorországi 
Merktl-am-Inn-ben született 1927-
ben. Először Traunsteinben tanult, 
majd a müncheni egyetemen és a 
freisingi főiskolán végzett filozófiai 
és teológiai tanulmányokat. 1951-
ben szentelték pappá. A II. Vatikáni 
Zsinat teológiai szakértőjeként 
dolgozott 1962-től 1965-ig.
A legfontosabb és legkedvesebb 
missziójának a fiatalok tanítását 
tartotta: a bonni, a münsteri és a 
tübingeni egyetemeken tanított.  
1969-ben Regensburgba került, 
ahol 1976-tól 1977-ig az intézet 
helyettes rektora volt. Ugyancsak 
1977-ben nevezték ki müncheni 
érseknek, majd bíborosnak. Ekkor 
már II. János Pál pápa felfigyelt 
erre a csendes, de nagy tudású 
teológusra és 1981-ben ki is 
nevezi a „Hittani Kongregáció” 
prefektusává és ezzel egyidejűleg 
a Nemzetközi Teológiai Tanács és 
a Pápai Biblikus Tanács elnökévé. 
Ezekben az években II. János Pál 
pápa és Joseph Ratzinger bíboros 
alaposabban megismerik egymást 
és a katolikus egyházfő a német 
bíborosban, megtalálja egyik 
legfontosabb munkatársát.  A 
szoros együttműködés személyes 
barátsággá is válik.
2002-ben Ratzingert megválasztják 

a bíborosi kollégium dékánjának, 
így ő lesz a Vatikán legmagasabb 
rangú tisztségviselője. 
De a világ összes bíborosai Joseph 
Ratzingert nem azért választották 
pápává, mert a Vatikánban ő volt 
a legmagasabb rangú bíboros, 
hanem mert nagy teológiai tudása 
miatt mindenki felnézett rá és őt 
tartották erre a nagy feladatra a 
legalkalmasabbnak. 
XVI. Benedek pápa májusban itt 
járt közöttünk Brazíliában, sőt, a 
mi városunkban, São Paulo-ban. 
Megválasztása után - úgy látszik - 
Benedek pápa legelőször is a Latin-
amerikai katolikus egyházakat 
akarta meglátogatni, mert az ő 
kérése volt, hogy hívjanak össze 
egy Püspöki Konferenciát (Latin-
Amerika/Karibi), és ez a találkozó 
Brazília búcsújáróhelyén, Nossa 
Senhora Aparecidán (SP állam) 
történjen. Ugyanakkor a másik 
tervét is mindjárt megvalósíthatja: 
szentté avatja Frei Galvão ferences 
szerzetest, akit már elődje, II. János 
Pál pápa boldoggá avatott. 
Gondolom, akit érdekelt, az 
bizonyára végignézte Benedek 
pápa São Paulo-i programját, 
hallgatta mondanivalóját és láthatta 
a sajtó utólagos beszámolóit, 
(például a „first lady-nk” kézcsókját, 
ahogy a szemfüles riporterek 
lefényképezték olyan pozícióból, 
hogy pontosan látni lehetett, amint 
Dona Marisa két tenyere közé 
veszi a pápa  kezét és a saját 
kezét csókolja meg... persze azt 
már túlzás volna elvárni  Dona 
Marisától, hogy tudja, nem is a 
pápa kezét szokás csókkal illetni, 
hanem csupán a gyűrűjét, amelybe 
egy ereklye van befoglalva. Viszont 
álljon itt pár dolog, ami különösen 
felhívta a figyelmemet és nagy 
visszhangot keltett.
Benedek pápa meglátogatott egy 
- volt német szeminaristája által 
felépített és vezetett - kábítószer-
elvonó intézetet, amit a Vatikán 

segít pénzzel. Atyai jósággal tudott 
a több mint 2000 drogszenvedély 
ellen küzdővel beszélgetni. A 
drogcsempészek és forgalmazók 
felé azonban kemény üzenete 
volt: „Gondoljatok a rettenetes 
károkra, amelyeket a fiatalokban/
felnőttekben okoztok! Az Úristen 
ezért benneteket felelősségre fog 
vonni. Az emberi méltóságot nem 
lehet így büntetlenül megtiporni.” 
A pápa nem kerülte el azt a kényes 
témát sem, hogy a katolikus egyház 
folyamatosan hívőket veszít, akik 
áttérnek az evangélikusokhoz. (Itt 
a szektákat “evangélikusoknak” 
nevezik.) „Ez mutatja - mondta - 
hogy az emberek szomjúhozzák 
a Teremtőt, az isteni segítséget. 
N e k ü n k  ( k a t o l i k u s o k n a k ) 
d i n a m i k u s a b b a k n a k , 
érthetőbbeknek kell lennünk, hogy 
ezt az Isten-szomjat kielégítsük. 
A szekták naprakész segítséget 
ígérnek...” 
A p á p a  l á t o g a t á s a  a l a t t 
munkatársai révén szóba került az 
is, hogy a Vatikán már felszólította 
a brazil államot, hogy vezessék 
be az iskolákban a kötelező 
vallásoktatást, amire a brazil 
állam azt felelte, hogy „nem”, mert 
hiszen Brazília egy világi (laikus) 
ország, ide nem szólhat bele a 
Vatikán – közölték nagyszerű 
államférfiaink. Ezt a két témát a 
újságok jól felkapták. De felkapták 
azt is, hogy az eseményeken 
kevesebben voltak, mint az előre 
elképzelt számok … jó, de kik 
és milyen számokat találtak ki 
előre?  És az eseményeken ki 
tudta pontosan megszámolni a 
közönséget? Mindebből csak az 
látszik pontosan, hogy mennyi 
ateista újságíró és riporter dolgozik 
a belföldi és külföldi sajtónál. 
Benedek pápa fogadta a város 
más keresztény vallásainak a 
képviselőit, ezek között a Magyar 
Református Egyház gondnokával, 
Bányai Bonzoi Antallal is kezet 
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fogott.
Látogatása utolsó napján a 
pápa megnyitotta az 5. Püspöki 
Konferenciát, Aparecidán, amelyen 
23 LA-i, Karibi és 8 megfigyelő 
ország 162 püspöke vett részt. 
Brazíliát 26 főpap képviselte. A 
magyar kardinális, Erdő Péter 
is jelen volt, mint megfigyelő 
és az újság szer int ,  Svájc 
képviseletében. Álljon itt a püspöki 
konferencia nyilvánosságra hozott 
egyik legfontosabb vallomása 
“...a katolikus Egyház nem volt 
képes kellőképpen követni az 
urbanizációt, még sokban nem 
viszonyul kielégítően a város 
komplex kultúrájához. Jelenléte 
a városi nép életében még 
elégtelen.”
Két héttel a pápai látogatás után, 
az egyik São Pauló-i egyházi 

lap már hozott Rómából híreket. 
Benedek pápa visszagondolt 
brazíliai útjára és többek között, 
ezeket mondta: „Utazásom első 
nagy élménye, meglátni az Úr 
csodáját a dél-amerikai népekben. 
500 évi fejlődés hitben, kultúrában. 
A Latin-amerikai Egyház útja: 
élő történelem. A hit átsüt a 
nép viselkedésén, meglátszik 
a művészetében. A felfedezés 
előtt i  gazdag hagyományok 
keverednek a sokrétű európai- és 
más kontinensek befolyásával. 
Persze nem szabad elfelejtenünk 
a hittérítés árnyoldalait sem, 
az indián hitvilág lábbal való 
taposását, de a kereszténység, 
Isten kegyelméből, mégis csodát 
művelt az évszázadok folyamán. 
Brazíl ia mélyen gyökerezett 
keresztény értékeket őriz, de 

ugyanakkor hatalmas szociális 
és gazdasági problémákkal 
küszködik. Egyházunknak mindent 
el kell követnie, hogy ebben 
megsegítse. Az országban már 
működik számtalan áldozatkész 
önkéntes intézmény, de még 
többre van szüksége. Milyen 
jelképes, hogy az első szentté 
avatott született brazil szerzetest 
életében a “béke és a felebaráti 
szeretet emberének” nevezték. 
“Milyen útmutató...”

Piller Éva

Gróf Széchenyi István gondolataiból
Tőlünk függ minden, csak akarjunk.

Füleimet bedugva, szemeimet behunyva, fogaimat összeszorítva, derekamat megfeszítve, minden 
lárma, sárral-dobás, kövekkel hajigálás  s vágás ellenére is rettenetlenül s egyenest megyek 
célomhoz.

Minden hasztalan szó, időölés.

Híbát találni könnyű, jobbat tenni nehéz.

Nem a tanulás a tudományok mennyisége teszi az embert okossá, hanem azok megemésztése.

Minél magasabb a születés, több a vagyon, annál nagyobb a felelősség és a kötelesség.

Csak lelkünkben fejledező munkavágy teheti kedvessé sorsunkat.

A tett az első, a szó a második.

Csak magunkban a hiba, de egyszersmint magunkban is a feltámadási erő.

Kötelességünk felebarátainktól annyi nyomorúságot eltávolítani, amennyit csak lehet.

A lélek épp úgy megkívánja az eledelt, mint a szív és a test.

Az okos ember nem néz annyira háta mögé, mint inkább maga elé, és elveszett kincse siratása 
helyett inkább azt nézi, mit menthetett meg, s azzal megelégedni és lassanként többet szerezni 
iparkodik.

Mindent tudni lehetetlen s azért mindent nem tudni nem szégyen.



VAN, AKI FALRAMÁSZIK!
“Boulder”-verseny São Bento-ban (Brazília)

Kanadába emigráltam, nevem Lokay Hedvig Ilona az 
idén februárban a portugál nyelv iránti érdeklődésem 
miatt kerestem és találtam lehetőséget, hogy 
Brazíliában tölthessek egy kis időt. Mivel a mászás 
nagy szenvedélyem, hamar belekerültem az itteni 
mászókörnyezetbe. Még egy boulderversenyre is 
eljutottam.

São Paulo-ban, a világ negyedik legnagyobb 
városában (12 millió lakos), a mászókultúra 
Európához képest igen szegényesnek mondható. 
Szikla nincs több a közelben, mint Magyarországon 
és a nagyvárosban mindössze 3 mászóterem van. 
Nincs mászásoktatás sem, így utánpótlás sincs 
fiatalokból.
Női versenyzőkben igencsak szűkölködik az ország. 
Ha valaki elkezd mászni keményen, hamar az első 
helyen találhatja magát. Ez a szegényesség a 
sportmászásban a kormánynak köszönhető, amely 
a focin kívül szinte semmilyen más sportot nem 
támogat.
São Pauloban megyei bajnokságokat rendeznek, 
majd az év végén az országos versenyt. Ez idén 
már az ötödik sportmászó verseny itt. A különbség, 
hogy most kivételesen a városhatárokon kívül 
fogják megrendezni július 28-án az “I OPEN DE 
BOULDER DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ” nevű 
boulderversenyt.
São Bento egy falu, (nekünk magyaroknak inkább 
egy kisváros lenne, mintegy tízezer lakosával) 
körülbelül 230 km-re van São Paulotól. A falu közel 
fekszik a Pedra do Baú nevű sziklamászóhelyhez, 
mely rengeteg mászási lehetőséget biztosít. Maga 
a hely dombokkal van körülövezve, a tájkép a 
környező sziklákkal mászásra csábít minden 
alkalommal.
Reggel hat óra, indulás São Paulóból São Bento-

ba. Majdnem 3 órai buszozás után érkezés 
a faluba. Érdeklődés a szálláshelyünk iránt. 
Megérkezés a vendéglátóink házához (nem messze 
a buszállomástól). A házaspár nagyon kedves, 
kis uzsonnával fogad bennünket. Aztán elvisznek 
minket a szálláshelyünkre. Útközben nézelődés. 
A közeli hegyek, sziklafalak igencsak csábítanak 
minket. Erőt vettünk magunkon és egy kis pihenés 
utána visszamentünk a városközpontba, kezdeni 
a versenyt.
A verseny napján lehűlt az idő, így mintegy 12 
fokban küzdöttünk a boulderproblémákkal. Hozzá 
kell tennem, a versenyt egy iskolaudvarban 
rendezték, így a széltől, ködszitálástól és hidegtől 
nem túl sok minden védett.
Jó brazil szokásokhoz híven megkaptuk a kötelező 
időcsúszást, majdnem másfél órát.
Itt egy kicsit máshogy mennek a dolgok. A verseny 
enyhén szólva rosszul szervezett, a mászható 
problémákból is lehetne több. A jól bevált papírkás 
pontozásos rendszer volt itt is érvényes. Hiába, nem 
otthon vagyunk. Én a középkategóriában indultam. 
Tehát adott volt összesen 24 probléma: könnyű, 
közepes és nehéz fokozatokkal. Lefagyott ujjakkal 

élvezet volt a mászást. Olyan mintha vakon másznál 
- nem érzel semmit. Megy az izgulás is javából. 
Egyébként mindennek ellenére jól ment. Olyannyira, 
hogy nagy esélyem volt bejutni a nyitott női döntőbe 
is. Így a középkategória aranya már garantált.A 
selejtező majdnem három órán keresztül tartott. 
Utána szinte mindenki irányba! Én, egy nem 
brazil szerezte meg a negyedik helyet és, hogy az 
összetett intermediate kategóriában az első helyen 
végeztem!
 
Lokay Hedvig Ilona

HÍRADÓ - 15



ÜLTESSÜNK  ALMAFÁT!
Mostanában a szokottnál is 
gyakrabban csöng nálunk 
a telefon. Többnyire engem 
keresnek egészségem iránt 
érdeklődve (Parkinson-kór) 
telve részvéttel, aggodalommal 
és jókívánságokkal. Szeretnék 
e helyről is szívélyesen és 
hálásan megköszönni rokonnak, 
bará tnak ,  i smerősöknek 
reámgondolásukat, pozitív 
hozzáállásukat, jókívánságaikat 
és imádságaikat.
Sajnos szellemi és testi erőm 
annyira  hanyatlóban van, hogy 
úgy érzem, hogy a HÍRADÓban 
végzett  munkásságomat, 
(különösképpen a magyarnyelvű 
szövegek javítását) aligha 
leszek képes rendszeresen 
folytatni, bármilyen örömmel 
végeztem ezt  a munkát . 
Ugyanakkor biztosan tudom, 
hogy a munka menete nem fog 
csorbát szenvedni, mert lesz 
aki helyettesítsen.
Ami a bibliakört illeti, örömmel 
hallom, hogy akik engem ott 
helyettesítenek, kitünően végzik 
ezt a feladatot, sőt a statisztikák 
is mutatják,hogy például  az 
agusztusi alkalommal  19-en 
vettek részt, ami az előző 

átlaggal szemben emelkedést 
mutat. Minden hónap második 
szombatján eszembe juttok, 
hogy együtt vagytok és én 
imádságos lélekkel gondolok  
mindnyájatokra  kérve  Isten 
bőséges  áldását.
Sok egyéb fontos jubileum 
közepette szinte észrevétlenül 
közeledik a HÍRADÓ 50-ik 
száma (1988 márciusában 
jelent meg lapunk legelôször.) 
Büszke öröm tölti el szívünket 
arra gondolva, hogy a mi 
HÍRADÓ-nk ünnepi számát 
kedves olvasóink hamarosan 
l apozga tha t ják  ső t  még 
olvashatják is.
Amint az idő múlik, bármely 
csopor t  osz lopos tag ja i , 
vezető egyéniségei lassanként  
elfáradnak,  megöregszenek, 
kihalnak. Ezért  igen  fontos, 
hogy akadjanak a fiatalok közt 
új önkéntesek akik továbbra 
is vállalják a magyar és a 
vallásos feladatok teljesítését. 
Mindannyioknak jóindulatú 
hozzáállást, türelmet és kitartást 
kívánunk.
A monda szerint megkérdezték 
a nagy reformátort, Luther 
Mártont, mitévő lenne, ha 

értésére jutna, hogy holnapután 
itt a világ vége. A válasz ez 
volt 
 “ELÜLTETNÉK  MÉG  EGY  
ALMAFÁT” Adja Isten, hogy 
a braziliai  magyar  közösség  
tagjainak  ekkora  lutheri  hite  
legyen.

Ráth Károly 
M o n t e   V e r d e ,  2 0 0 7 
Szeptember

Kedves Káro ly !  Ü l tessé l 
almafát, hozzon gyümölcsöt, 
legyen az egészségedre, mert 
szükségünk van REÁD!

A Híradósok! 
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SZÁZ ÉVE SZÜLETETT A STRESSZKUTATÁS ATYJA
A stressz az élet sava-borsa. Enélkül nem 
élnénk, csak vegetálnánk” – vallotta a száz évvel 
ezelőtt született Selye János, a stresszkutatás 
vezéregyénisége. Kétféle stresszről beszélt: a 
káros stresszről – distressz – és a szervezetre 
jótékony hatásúról. Tíz éven át jelölték Nobel-
díjra, de sosem kapta meg. 

A stresszelmélet megalkotása.
Maga a stressz fogalma a ’30-as években 
Selye János kutatói munkássága nyomán 
vált ismertté a tudomány világában. Selye azt 
vetette fel, hogy bizonyos hatások, melyek az 

érzelmi, vegetatív életünkre hatnak, nagyon 
komolyan és károsan befolyásolják szerveinket, 
életünket. 
Az ő kutatásai voltak az elsők, melyek a psziché 
és a test kapcsolatát kezdték tudományosan 
vizsgálgatni. Selye szerint a stresszreakció egy 
beépített mechanizmus. Akkor lép működésbe, 
amikor követeléseket támasztanak az egyénnel 
szemben, így a stressz védekezési és 
alkalmazkodási funkciókkal is rendelkezik
Forrás: Figyelőnet
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25 MILLIÓ DOLLÁROS ŰRTURIZMUS 
Az 58 éves Simonyi, aki az amerikai Microsoft 
szoftvercég Word és Excel programjainak 
atyjaként vált ismertté, és akit a Forbes magazin 
a négyszáz leggazdagabb amerikai közé sorol, 
médiajelentések szerint 25 millió dollárt fizetett 
a 12 napos űrkalandért.
Charles Simonyi április 7-én, magyar idő szerint 
este 19 óra 31 perckor startolt a bajkonuri 
indítóállomásról a Szojuz-TMA-10-es űrhajón. 
Az űrturista szabályos kutatóprogramot végez a 
Nemzetközi Űrállomáson, ahova közép-európai 
idő szerint hétfő este érkezett meg. A “második 
magyar kozmonauta”, aki egyben az ötödik 
űrturista és a 12. “látogató expedíció” egyetlen 
résztvevője, négyféle kutatómunkát is végez az 
ISS fedélzetén.

20-25 magyar rádióamatőrnek sikerült felvennie 
a kapcsolatot 2007 április 12-én éjjel a 
Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó 
Charles Simonyi amerikai-magyar űrturistával, 
ami rekord, mert  ilyen sok összeköttetést egy 
menetben még nem létesített más.
Charles Simonyi magyarul szólította a 
rádióamatőröket az alatt az alig 10 perc alatt, 
amíg a Nemzetközi Űrállomás (ISS) átrepült 
Magyarország területe felett. 

Forrás:  MTI

PANNONHALMI GIMNÁZIUM
Gráff Vilmos és felesége Kajci a Kossuth Klub 
tagjai 25 ezer dolláros ösztöndíjalapot létesítettek 
a Pannonhalmi Bencés Főapátság gimnáziuma 
javára. A “Kajci and Vili Graff Kossuth Club 
Scholarship Found” évi jövedelméből a Kossuth 
Klub ad ösztöndíjakat Pannonhalmán tanuló 
diákoknak. Az ösztöndíjalap „nyitott,” ami 
azt jelenti, hogy akik támogatni kívánják a 
magyar keresztény kultúra több mint ezeréves 
hagyományait ápoló létesítmény működését és 
az ott tanuló diákokat, bármikor hozzájárulhatnak 
adományaikkal. 
A monostort Géza fejedelem alapította 996-
ban. A ma is meglévő templom építtetője Uros 
apát (1207-1243) visszaverte a mongolokat 
a monostor-erőd falai alól. Pannonhalma 

1541-ben főapátság lett. A magyarországi 
bencés rend 1802 óta foglalkozik középiskolai 
oktatással és neveléssel. 
A pannonhalmi gimnáziumot és kollégiumot 
1939-ben kezdték építeni. A hazai bencés 
iskolák történetében új megoldás volt, hogy a 
gimnázium és a kollégium egybeépült. 1945 
után a rend birtokait és az iskolát államosították. 
A pannonhalmi monostor mellett ma is egy 
több mint 300 diákot befogadó gimnázium 
és kollégium működik, amely az ország 
legjobbjainak egyike. 

Forrás:  http://www.bences.hu/en

MAGYAR MARSLAKÓK
A Nature 2006. november 30-i számában Arthur I. Miller könyvismertetését közli. Az Oxford University 
Press kiadásában jelent meg Hargittai István a The Martians of Science, „A tudomány marslakói” címmel.  
Öt világhírű budapesti magyar, akiknek a munkássága megváltoztatta életünket, s a tudományt. 
Az öt magyar: Kármán Tódór, Neumann János, Szilárd Leó, Teller Ede és Wigner Jenő. 

http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7119/full/444547a.html#a1#a1

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


