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AZ IDÉN 125 ÉVES A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ

Az Operaház 1875-1884 között épült Ybl Miklós tervei alapján, ünnepélyes megnyitására
1884. szeptember 27-én került sor. A megnyitón Erkel Ferenc operáiból a Bánk bán
első felvonását és a Hunyadi László nyitányát, valamint Wagner Lohengrin-jéböl az
első felvonást adták elő Erkel vezényletével.
Erkel Ferenc/ Egressy Béni, Bánk bán ária: “Magyar hazám, megáldalak!
Szép érted élni, érted halni,
Te szent magyar hazám!”
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Ez történt…
(eseménynaptár 2008)
Január 16-tól 26-ig - A Külföldi
Magyar Cserkész Szövetség II.
Kerülete, Dél-Amerika megrendezte
a Kiscserkész Vezetőképző tábort
2008 január 16 és 26 között
Juquitibán, São Pauloban. Ezen
a táboron résztvettek argentin és
brazil fiatalok és 2 vendégelőadó
USA-ból és Ausztriából. Ugyancsak
résztvettek a kiscserkészek három
örssel, mint Mintatábor. A Tábor
a rossz idő ellenére is nagyon jól
sikerült!
Január 21-től február 8-ig
beíratkozások
a
Magyar
nyelvtanfolyamokra.
Januárban - A SPES Együttes
Europában 2 programot adott elő
7 előadói esten. A SPES Együttes
tagjai: Zongora - Marco Aurelio
Brescia; Hegedü - Zoltan Paulinyi;
Fagott - Iracema Simon

A SÃO PAULOI MAGYARSÁG 2008-AS
ESEMÉNYNAPTÁRA

A Híradó köszönti a são paulói magyar kolóniát a 2OO8-as szép és
változatos tevékenységéért. Mennyi munka, mennyi idő, mennyi
önfeláldozás, mennyi ötlet, megbeszélés, utánajárás, e-mail váltás,
telefonhívás törént, hogy ezek az események megvalósulhattak!
Köszönet az INFO szerkesztőinek, hogy mindenről időben tájékoztatást
adtak!
Köszönet azoknak is, akik a személyes jelenlétükkel megtisztelték az
eseményeket!
Az
eseménynaptárban nem soroltunk fel a heti, ill. kétheti
rendszerességgel folytatott tevékenységeket, amelyeket itt említünk
meg:
- cserkészösszejövetelek
- három néptánccsoport gyakorlásai
- sakkozók
- magyar nyelvtanfolyamok
- Biblia-kör
- Ropogósok
Nézzék át az eseménynaptárt és higgyenek a szemüknek!
FÉNYKÉPEK 2008 UTOLSÓ NEGYEDÉBŐL

52. MAGYAR BÁL

Január 26 – Cserkész-buli a
Magyar Házban. A Magyar Ház
vendégei voltak a cserkésztábor
külföldi és helyi csapatainak
résztvevői. Öröm volt látni a jó
hangulatot, a nagy vidámságot, ami
a jó tábor eredménye volt. Dicséret
és köszönet a tábor vezetőinek és
további “Jó Munkát”!
Február 7 - Cserkész vacsora a
Magyar Házban. Misi Gyula úr
São Paulo–i konzul beszámolt
a
Magyarországi
ügydöntő
népszavazásról.
Február 1 – A
közgyűlése.

Magyar Ház

Február 27 – A Magyar Nők
Szövetsége ebéddel egybekötött
2008 első havi gyűlését tartotta
a Magyar Házban Sauer Ingrid
vezetésével.
Február 29 - Magyar film vetítés:
Makrancos Hölgy – Karády
Katalinnal a főszerepben.
Március 1 - Hímestojás festés
a Magyar Házban. Nagy sikert
aratott a
Húsvéti “Workshop”:
Húsvéti szokások - Hímestojás-

Kiss Aliz elsőbálos
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festés Lukács Gyöngyi tanárnővel,
amelyen negyvenen vettek részt.
Március 6 – Cserkész vacsora a
Magyar Házban.

MEGEMLÉKEZÉSEK AZ 1956-OS FORRADALOMRÓL

“Magyar Nap” a “9 de Julho Franco Montoro”
Palota előtermében

Március 15 - A március 15-i
Nemzeti Ünnep a Szent Imre
Kollégium nagytermében került
megtartásra. Ünnepi szónok dr.
Tanka László újságíró volt. Puskás
Angyal szavalt, majd a Zrínyiés a Pántlika együttesek adtak
elő néptáncokat. A műsor után a
Magyar Ház állófogadást adott a
megjelenteknek.
Március 16 - Pirostojás ünnepély
a Balázs Péter Otthonban, ami
szentmisével kezdődött, azután
következett az ebéd, az étlapon
“churrasco”, saláták és a várvavárt barackos fánk. Utána jött a
cserkészek által kezdeményezett
locsolkodás, a hímestojás és
kopjafa ajándékozás, majd a Zrínyi
és a Pántlika néptánc együttesek
bemutatójával
és
nyereménysorsolással
fejeződött
be
a
program.
Március 2 A Magyar Nők
Szövetsége
a
“Nők
Napja”
alkalmából ünnepélyes ebédet
rendezett a “Casa da Fazenda”
vendéglőben
Sauer
Ingrid
szervezésében.

“Gondolatok 1956 évfordulóján” - a Magyar
Házban

Március 28 – Magyar filmvetítés a
Magyar Házban: A kőszívű ember
fiai.
Március 29 - Táncház a Magyar
Házban a Zrínyi és a Pántlika
Együttesek szervezésében.
Március 3 – Balázs Péter Otthonban

Dömötör Gábor előadó
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– “Trote legal” volt az UNIBAN új
tanulóinak a beavatása alkalmával,
így szórakoztatva a szeretetház
kedves lakóit.

CSERKÉSZCSAPATOK KARÁCSONYI VÁSÁRA

Április 3 – Cserkész vacsora a
Magyar Házban.
Április 12 - Balázs Péter
Otthonában falfestést szerveztek
kaláka formában. Hálás köszönet
minden segítő kéznek!
Április 16 - Murányi Péter Díj - A
2008–as díjat Vera Z.S. Murányi
Kiss elnök adta át az élelmiszertechnológia fejlesztésben elért
eredményeiért a kutatónak a Rosa
Rosárium termében.

Betlehemezés

Április 25 – Filmvetítés a Magyar
Házban: Halálos tavasz.
Április 26 - Balázs Péter
otthon:
Szabadfoglalkozás
és
közös időtöltés a Balázs Péter
Otthonban.

Karácsonyi énekek
A Harmadik Generációs Sarkantyú Csoport bemutatkozása

Április 27 - Tenisz verseny - Morumbi
- a 10 játékos két csoportban indult.
A csoport győztesei: Plank Robert
és Szarukán András. B csoport
győztesei:
Gombert Károly és
Ingrid.
Április 28 - Braziliai Magyar
Segélyegylet évi Közgyűlése.
Április 2 - A Magyar Nők Szövetsége
ünnepi ebédet rendezett a Magyar
Házban az áprilisi születésnaposok
tiszteletére.

Sarkantyúsok bevonulása

Eti és Tomi a Sarkanytyúsokkal

BALÁZS PÉTER IDŐSOTTHON ESEMÉNYEI

Május 5 – Cserkész vacsora a
Magyar Házban.
Május 10 – A Magyar Lutheránus
Egyházközség Anyák napi vásárt
rendezett.
Május 11 – Magyar Hősök
Napja – a Szent Imre Kollégium
kápolnájában emlékeztek meg a
magyar hősökről.
Május 29 A Magyar Nők
Szövetsége
ellátogatott
a
“Pinacoteca do Estado” Múzeumba
a “100 éves a japán emigráció”
tiszteletére rendezett kiállításra.

Fiatalok az Otthonban

Szépségápolás napja
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Május 30 - Filmvetítés a Magyar
Házban: Körhinta.
Június 1 - Magyar Ételfesztivál a Magyar Ház és a Segélyegylet
szervezésében.
Június 3 – Cserkés vacsora a
Magyar Házban.
Június 13, 14, 15 - Magyar
Tánccsoportok
szereplése.
A Japánok száz éve történt
emigrációjának
megünneplése
alkalmából a Zrínyi és a Pántlika
táncegyüttesek felléptek az „Elis
Regina” színházban.

Szépségápolás napja

Teadélután

Karácsony az Otthonban

Karácsonyi ünnepély

Június 14 - Július 10 – Bolhapiac
volt a Magyar Házban.
Június 21 – Könyves Kálmán
Szabadegyetem
rendezvénye
– Dr. Ivan Braun előadása: A
dohányzás.
Június 27 - Filmvetítés a Magyar
Házban: Te rongyos élet.

ÉVZÁRÓ CONCERT A MAGYAR HÁZBAN

Június 28 - A Magyar Nők
Szövetsége Puccini La Bohémia
(A bohémélet) operáját
nézték
meg DVD-én a “Cultura Inglésa”
termében, majd a Drake’s bárban
kávéztak.
Június 28 – Táncház a Magyar
Házban – a Zrínyi és a Pántlika
Együttesek
szervezésében,
gulyáslevest is felszolgálva a
kedves vendégeknek.
Június 30 – A Braziliai Magyar
Segélyegylet rendkívüli közgyűlése
– Igazgatóság választás.
Július 3 – Cserkész vacsora a
Magyar Házban.
Július 5 - A Balázs Péter Otthon
munkatársai és önkéntes csapata
“Juliálist” rendezett, mely már
hagyománnyá vált a Freguesia
do Ó kerületben. Az ünnepségen
a “BEKA” Kollégium tanulói
“Quadrilha” táncoltak, tipikus “festajunina” ételek kerültek felszolgálásra
és bingo is volt.
Július 19 és 20 - IX. Dél-amerikai
Magyar Néptánc Találkozó a São
Pedro Szinházban és tánctanulási

Emanoel Veloso tenor és Leandro Roverso
zongoraművész
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szimpózium Ibiúnán.
A
kétévente
megrendezett
eseményen idén argentin, brazil
és uruguayi magyar közösségek
együttesei vendégszerepeltek. Ez
alkalommal itt volt a Csillagszemű
népi tánccsoport is Magyarországról.
A Híradó szerkesztősége egy külön
kiadással rögzítette a fiatalok
rendkívüli jó szervezését, a kiváló
előadásokat és a szimpóziumot.
Augusztus 1 - Filmvetítés a Magyar
Házban: Szinbád.
Augusztus 7 – Cserkész vacsora a
Magyar Házban.
Augusztus 9 - Szondi György
Cserkészcsapat - Thomas Kiss
csapat-tiszti avatása.
Augusztus 16 - Könyves Kálmán
Szabadegyetem – Dr. Várszegi
Asztrik
pannonhalmi
főapát
előadása: Magyarország és az
Európai Unió.
Augusztus 17 – Szent István
Ünnepély a Szent Imre Kollégium
Dísztermében.
Zászlófelvonás,
körmenet, majd Dr. Várszegi Asztrik
O.S.B. püspök, pannonhalmi főapát
szentmisét mondott, amit ünnepi
megemlékezés és végül ebéd
követte.
Augusztus
23
Magyar
Szolidaritás Tüze - a Szondi György
Cserkészcsapat meghívott minden
kedves érdeklődőt a 6. Magyar
Szolidaritás Tüzére, amely a Simon
Bálint Cserkészparkban került
megrendezésre, Embu-ban. Ezen
a speciális napon a világ összes
cserkész-csapata
és
magyar
közössége ünnepséget szervez. Az
ünnep alkalmából, melyen sokan
vettek részt, az idősebbek örömmel
elevenítették fel a régi dalokat és a
régi táborozások élményeit.

ÁLMAIM UTAZÁSA: JAPÁN
A Japán kultúra már egy pár éve megragadott engem. Amikor egy “nissei” fiú
elkezdett udvarolni nekem, őáltala kerültem kapcsolatba a japán szokásokkal,
hagyományokkal, ételekkel és ettől még jobban megszerettem őket.
Braziliában próbáltam a kultúrájukkal ismerkedni kiállitásokon, könyveken
és az interneten keresztül, de sétálgatva a Liberdade-n is. Hogyan tudják a
hagyományaikat hosszú évek során és ennyi modernség mellett megtartani?
Nagyon érdekelt az országuk épitészete és lakáskultúrája is.
Az elmúlt évben annak az ötletnek, hogy udvarlóm – Goldy - meglátogatja a
rokonait Japánban, én is nagyon örültem. De még annál is jobban, amikor
megtudtam, hogy azt akarja, hogy én is vele menjek! Amint utánanéztem,
rájöttem, hogy az út rengeteg pénzbe kerül és nincs honnan fedezni a
kiadásokat... Az ötlet egyre jobban kezdett megérni és midenki segítette
valóra váltani, mint valami álmot. Születésnapomra hozzájárulást kaptam
az utiköltséghez, nap mint nap takarékoskodtam és figyelemmel kisértem a
repülőjegy árakat.
Vettem útikönyvet, új “site”-okat fedeztem fel az interneten, konzultáltam
barátaimmal. Elmentünk egy turista irodába, hogy megtervezzük az
utunkat, és amikor elmondták, hogy a legelső dolgunk a beutazási engedély
megszerzése legyen, hideg zuhanyként ért! Beutazási engedély egy 60 éven
felülinek nem gond. Édesapja könnyen megkapja. De beutazási engedély egy
leszármazottnak, az már nehezebb. Udvarlómnak bizonyitania kellett, hogy nem
dolgozni, hanem csak mint látogató, turista megy. Beutazási engedély egy nem
japán leszármazottnak? Az aztán nehéz! Teljesen letörve éreztem magam...
Mondtam Goldynak és édesapjának, hogy menjenek csak ők. Természetesen
ne mulasszanak el egy ilyen akalmat... Azért elmentünk egy másik turista
irodába is, ahol még alaposabb információt kaptunk. Megpróbáltunk annyi
dokumentumot szerezni, amennyit csak lehetett, hogy bebizonyítsam, hogy
visszajövök: bankszámla, diploma, lakásbejelentő, ingatlan szerződés stb.
Elmentünk a japán konzulátusra és én csak remegtem. Legelőször nem
fogadták el..., vissza kellett mennem még több dokumentummal. Három
napon belül sikerült mindent beszereznem és megjött a jó hir! Tervezhetünk
tovább!
2008 júliusában indultunk útnak: Goldy, az édesapja (José) és én. Álmaim
utazása! Végre személyesen megismerhetem Japánt; Goldy első külföldi
útja a világ másik oldalára, José pedig meglátogatja édesanyja és nagyszülei
hazáját.
José leánytestvérének, Alice-nak a házában szálltunk meg, aki már 20 éve ott
lakik. A mi központunk Shizuoka volt, ahonnan a turista jegyünkkel utaztunk
a Shinkanzenon, a repülővonaton mindenfelé. Tokióba mentünk több napra.
Megismertünk templomokat, épületeket, múzeumokat, halpiacot, parkokat. Ó,
és méghozzá micsoda parkokat! Amikor beléptem Yasuda parkjába, alig
tudtam visszatartani a könnyeimet. VÉGRE JAPÁNBAN VAGYOK! A turista
útmutató, amit vettünk, nagy segitség volt számunkra. Megtudhattuk a pontos
törtenetét a helyeknek, ahol voltunk, térképes útbaigazitást kaptunk a városok
kilátóiról, érdekes éttermekről, minden külön költség nélkül. Yokahomában
ultramodern, hatalmas épületeket láttunk, a legnagyobb óriáskereket. Egy
épitésznek minden kész csoda! Felmentünk a Landmark Toronyba, Tokió
legmagasabb pontjára, a világ leggyorsabb felvonóján! Ott vártuk meg az esti
kivilágítást és micsoda fényképeket készitettünk!

Augusztus 27 – Magyar Nők
Szövetsége ellátogatott a “Centro
Cultural São Paulo” kulturális
központba, utána “Garffite”-ben
ebédeltek.
Augusztus 29 – Filmvetítés a
Magyar Házban: Szamárköhögés.
Kilátás a Landmark toronyból
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Szeptember 6 – Bingózás volt a
Magyar Házban.
Szeptember 20 és 21 - 37.
Nemzetközi Néptánc Fesztivál
a São Paulo-i magyar néptánc
csoportok részvételével a Japán
Kultúra és Segélyezés Brazil
Egyletének nagy auditóriumában.

Meglátogattuk Nikkot, egyike a legmeglepőbb helyeknek, ahol jártunk. A
hatalmas fák között van a legcsodálatosabb hely, álomszép környezettel és
természeti szépséggel körülvéve!
Kyotoban a “K’s House” egy turistaszálló, ami különb sok szállodánál!
Megismertünk turisztikai pontokat, mint Kinkaku-ji, Ginkaku-ji, Kiomizu-dera,
Fushimi-inari. Az utóbbi valóban elképesztő volt. Fényképről már ismertem,
de valóságban ott lenni, valami leírhatatlan volt!

Szeptember
21
Magyar
Ételfesztivál - a Magyar Ház és a
Segélyegylet rendezésében.
Október 2 – Cserkész vacsora a
Magyar Házban.
Október 4 – A Külföldi Magyar
Cserkészszövetség
Olvasási
külön próba - A Külföldi Magyar
Cserkészszövetség
elnöke,
Dömötör Gábor bemutatta az
Olvasási programot a szülői
értekezleten a Szent Imre Kollégium
színháztermében.
Október 4 és 19 - A Magyar Ház
kitakarítása kalákában.
Október 11 - Balázs Péter Otthon
- Freguezia do Ó kerület Baptista
Egyházának egy fiatalokból álló
csoportja, Marisa asszony és Daniel
lelkipásztor vezetésével teadélutánt
szervezett
a
Pedro
Balázs
Idősotthon lakóinak. A kellemes
délután keretében - a közös ima
után - finom teát és süteményeket
szolgáltak fel az idős lakóknak. Az
Otthon személyzete és lakói ez úton
fejezik ki köszönetüket Freguezia
do Ó kerület Baptista Egyházának!

Ginkaku-ji templom Kyotoban

Mauzoleum Nikkoban

Kiomizu-dera impozáns és lélegzetelállító. Ryoan-ji az egyike volt azoknak, amit
mindenképen meg akartam ismerni. A “Zen” templom valóban megnyugtató.
Nők és férfiak kimonókban járkálnak a városban. Mennyi különleges dolog
történik! Tipikus ételek, házikók, a folyó.... Milyen édekes olyan helyeken járni,
amelyek olyan távolinak, elérhetetlennek tüntek! Mindenfelé ezer látnivaló!
Kyotoban találkoztunk Jo’-val, az udvarlóm testvérével, aki Kanadából jött.
Ö is velünk tartott. Nara volt a legvártabb állomásunk. A parkban az őzikék
szabadon sétálnak, számomra olyan érdekes! Todi-ji, a hatalmas állvány,
amiben Budha képe van elhelyezve, valami gyönyörű! Osaka egy napi utazás
volt. A kastély a többi templomoktól, múzeumoktól eltérően egész más és
érdekes történeteket mutatott be. Megnéztük Japán legnagyobb akváriumát
és az Osaka Dome-t.
Utána Hiroshimába mentünk. Ott egy szállodában szálltunk meg és találkoztunk
Massaoval, José testvérével, aki évek óta Japánban él, és ők már 20 éve
nem látták egymást. Nagyon megható volt a találkozásuk. Meglátogattuk az
atombomba emlékművet és a múzeumot. Az emlékmű megható, a múzeum
érdekes. A látnivalók egy része magyarazó jellegü, a másik része számomra
inkább gyomorfelforgató volt. Az atombomba pusztítása után talált tárgyak,
meg az eltorzult test maradványok látványa rettenetes látványt nyújtottak
számomra.

Október 11 - Az 52. Magyar
Bált október 11-én, a “Club
Transatlantico”-ban rendezték meg.
A hagyományos program keretében
az érkező vendégeket koktéllal
köszöntötték, majd ezt követte
az idei debütáló, Kiss Jókuty Aliz
keringője. A bálon beszédet mondott
a Brazíliai Magyar Segélyegylet
elnöke és felléptek a Pántlika és
Hiroshimában emlékmű Origamis-al
a Zrínyi néptánc együttesek. Volt
vacsora,
csárdás,
fiataloknak
szóló zene és nagyon jó hangulat
több mint 150 fő részvételével,
akik gondoskodtak arról, ez a bál
is a magyar közösség kiemelkedő
eseménye lehetett.
A magyar közösség köszönetét Fushimi-inari templom Kyotoban
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fejezi mindazon vállalatoknak,
intézményeknek,
melyek
támogatták a bál megrendezését, és
mindazoknak a személyeknek, akik
önzetlen munkájukkal segítették a
megvalósítását.
Október 19-23 - Interjúk az MTV
magyar televíziós csatornán. A São
Paulo-i magyar közösség jelenleg
Magyarországon élő két fiataljával
készültek interjúk az MTV nevű
magyar televíziós csatornán. Az
interjúk megtekinthetők a következő
honlapokon: www.mtv.hu link1 (18
perc) link2 (40 perc).
Október 23 - Az1956-os forradalom
évfordulóját az idén két különösen
szép rendezvényen ünnepelhettük
meg. Miután október 23-át
a
São Paulo Állam is (nemcsak
a Város) ünnepnek nyilvánította,
az
ünnepséget ezen a napon
az “Assembléia Legislativa”-ban
tartották. Az elnöki asztalnál Deák
Miklós főkonzul és Szenttamásy
János, a Magyar Ház elnöke
mellett ismert brazil személyiségek
foglaltak helyet, köztük Romeu
Tuma, a köztársaság szenátora is.
Október 25 - Az 1956 októberének
évfordulóját a magyar közösség a
Könyves Kálmán Szabadegyetem
rendezésében külön is ünnepelte
a Magyar Házban október 25-én.
A megemlékezés ünnepi szónoka
a közismert Dömötör Gábor (USA)
cserkészvezető volt. A műsor
folyamán levetítettek 2 aktuális
témájú rövidfilmet is, majd Hársi
Sári mély érzéssel és hatásosan
elszavalta Vass Albert “Üzenet
haza” című költeményét. Dömötör
Gábor mélyenszántó beszédében
az 1956-os események taglalásán
túlmenően hangsúlyozta azok
kihatását a mai otthoni- és a
Nyugaton élő magyarságra is.
Október 27 - Balázs Péter
Otthonban
Szépségápolási
tanácsadás. Ez alkalommal az
eseményt Jocelia, az UNINOVE
Élelmezéstudományi Fakultásának
másodéves hallgatója szervezte.
Különböző foglalkozások képviselőit
hívta meg, köztük fodrászt,
manikűröst, szőrtelenítőt, valóságos
szépségszalonná változtatva ezzel

Hiroshimától
Yamagushiba
mentünk megismerni José
édesanyja rokonait. Nagyon
vendégszerető emberek, sokat
meséltek, régi fényképeket
szedtek elő, végül a házat
is megmutatták, ahol José
édesanyja lakott. Nagyon szép
volt!
Hiroshima
közelében
felkerestük Miyama szigetet.
Miután
felmentünk
a
felvonón,
kirándultunk
a
sziget legmagasabb ponjára,
ahonnan csodálatos kilátás
A Fuji hegyen kilátással a Fuji kráterre - tárult elénk. Egy kihagyhatatlan
balról az első Koszka Juliana
hely: Daiso-in. Csodálatosnál
csodálatosabb templomok sokaksága látható ott!
Az utazásunk során a legnagyobb magasság, ahova eljutottunk, a Monte
Fuji megmászása volt. Négyen indultunk neki a cókmókjainkkal a csúcs felé
a Fujinomyia úton, 17:30-kor indultunk az 5-ös állomástól és 20:00 órakor
érkeztünk a 8-ashoz. Mivel nagyon késő volt ahhoz, hogy tovább menjünk, az
éjjelt egy menedékházban töltöttük. Kiméletlenül felébresztettek bennünket
1:30-kor, hogy irány a csúcs, hogy láthassuk a napfelkeltét. A hideg, a szél, a
felhők mind hátráltatták a hegymászást, de nem csüggedtünk. José már nem
olyan fiatal, légszomjat érzett. Jo’ a magaslatot szenvedte meg, nem érezte
jól magát. Nagyon lassan haladtunk, hogy mindenki együtt maradhasson és
hogy elérhessük a célunkat. A nap már felkelőben volt és minden menedékház,
amit elhagytunk egy mérföldkő volt! 6:30-kor értünk együtt a tetőre. Pihentünk
és ittunk egy “missoshiro”-t, hogy felmelegedjünk. 7 és fél óra gyaloglás után
megérdemeltünk egy kis pihenést. Kerestük a krátert, mert minden fehér volt.
Egyszer csak egy szellő elfújta a fellegeket és elénk tárult az eltakart térség.
Csodálatos volt! Nem beszélve a visszafelé vezető út szépségéről! Óh, de
ott fönt történt még valami varázslatos, felejthetetlen perceket éltünk meg!
Udvarlóm, Goldy (ma vőlegényem) ott kérte meg a kezem, amit ő persze
már jó előre kitervezett. Leirhatatlan volt! A lefelé vezető út még hátra volt, a
legnehezebb rész. De szerencsésen visszaérkeztünk.
A következő napokban gyönyörködtünk Shizuoka városában, fürödtünk a
Csendes-óceánban. Egy másik akváriumot is megismertünk, és Yokohámát
biciklivel jártuk be. Jo’-nak előbb vissza kellett térnie, mert az ő szabadságideje
rövidebb volt. Mi hárman Tokióba mentünk, hogy az utazásunk végén
vásárolgassunk. Goldy és én, egy játékparkban, a Fuji-Q-ban szórakoztunk.
Nagysebességű és -magasságú hullámvasútja is van, ahol könnyen felfodul
az ember gyomra. Aztán volt még egy írtó érdekes kirándulás, ahonnan
sikerült megpillantani a Fuji hegyet, de csak messziről! Fuji-san újra megjelent
nekünk mielőtt visszaindultunk.
A nyáron tüzijátékok sorozata van a japán városokban. Ahol mi
voltunk, Shizuokában van a legnagyobb: az Abekawa. Az utolsó napon
meghosszabbítottuk az ottlétünket, hogy gyönyörködhessünk a folyó partján
lévő tüzijátékban. Az emberek koruktól függetlenül családostól kirándulnak
oda és végignézik a tüzijátékokat. Két órás műsor egy kis szünettel, de
csodálatosan szép!
Az utazásunk tökéletesen jól sikerült, kiváló eseményekkel, teljes
egyetértésben. Az, hogy Alice házában lakhattunk, még érdekesebbé tette
az utunkat. Igy egy kicsit valóban “élhettünk” Japánban. Kibicikliztünk a
vasútállomáshoz, hogy vonatra szálljunk, gyakran biciklivel mentünk vásárolni
is, mint a japánok, nyugodtan a kosárkában
hagyhattuk a bevásárolt holmikat, senki nem
vitte el!
Jártunk gyalog és biciklivel, utaztunk vonattal,
sebesvonattal, metróval, autóbusszal, autóval és
taxival. Mindenből kaptunk egy keveset: a tipikus
turisztikai utakból, a családi eseményekből,
mezőgazdaságból, óceáni fürdőzésből; laktunk
házban, szállodában, turista szállókban...
Számomra mind-mind teljesen új élmények
voltak! Méghozzá felejthetetlen élmények!
Juliana Koszka

Négyszögletes
görögdinnye
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az otthon kultúrtermét. Az esemény
fénypontja a délutáni tea volt,
ahol süteményeket, üdítőket és
gyümölcsleveket kínáltak.
Október 30 - A Magyar Nők
Szövetsége ünnepi ebédet rendezett
az
októberi
születésnaposok
tiszteletére
élő
zenével,
sorsolással, meglepetéssel és sok
vidámsággal - a Magyar Házban.
Október 31 és november 2
- Kodály Zoltán tiszteletére a
“Teatro Municipal”-ban a Psalmus
Hungaricus, op.13 és a Budavári
Te Deumot vezényelte Rodrigo de
Carvalho. Szólisták voltak: Tamás
Cseloczi (tenor), Mirna Rubim
(szoprán), Kismara Pesatti (mezzoszoprán) és Licio Bruno (bariton).
November 6 – Cserkész vacsora a
Magyar Házban.
November 8, 9 – A Magyar
Luthenárus
Egyházközség
Karácsonyi Jótékonysági vásárt
rendezett
az
egyházközség
fenntartásának céljából.
November 11 – Tenisz verseny
győztesei: Misi Gyula és Szarukán
András. Finom ebéddel ünnepeltek
a résztvevők.
November 15 – Könyves Kálmán
Szabadegyetem - Deák Miklós
főkonzul tartotta az előadást, a
téma “A konzuli szolgálat” volt.
November 17 december 18 –
Használt tárgyak vására a Magyar
Házban.
November 27 - Balázs Péter
Otthonban
–
Teadélutánt
rendeztek.
November 28 - Filmvetítés a
Magyar Házban: Banánhéjkeringő.
November 29 – Bingózás volt
a Magyar Házban -. Amíg a
szerencséjét próbálta, a büfé
szendviccsel és édességgel várta.
November 29 – Táncház volt a
két tánccsoport részvételével. A
csárdás mellé gulyáslevest és
édességeket szolgáltak fel.
December 1 – São Paulo disz-

EGY VALÓRAVÁLT MESE
Sok éve róttam már hegyet-vögyet São Paulo egyik legnagyobb nyomortelepén,
mely csápjait nyújtogatja São Paulo terjedő villanegyedei között, amikor ez a
“mese”, amit közreadok, megtörtént.
Számtalanszor kérdeztek: voltaképen mit keresek én ott? És én azt szoktam
felelni: Igyekszem a “híd” szerepét betölteni, amely lehetővé teszi az
átkelést a szárazság (természeti- és emberszívi-) irástudatlan, szakképzetlen
áldozatainak egy emberségesebb életformába.
Politikai és gazdasági becstelenség ösztökélte a városba a szerencsétlen
tömegek százezreit hamis igéretekkel, álmokkal (állandó munka, fedél a
családnak, iskolázás stb). A nagyvárosban aztán össze kellett zsúfolódniuk
tervezés és gondoskodás nélkül. Hányszor láttam a nélkülözések miatt
korai halált, családfelbomlást! Hány gyermek legnagyobb álma csupán egy
játszótér volt!
Igyekeztem a fiatalokat - amennyire tudtam - kiszabadítani ebből a szőrnyű
csapdából, ahol 10-12 évnyi iskolapad nyomása után alighogy a nevüket
tanulták meg leírni.
Kirándulás! Látogatás egy könyvesboltba, egy kiállításra, egy kilátóhoz...
Egy ilyen alkalommal az Ipiranga múzeum volt az úticélunk. Letelepedtünk az
erdő szélén elfogyasztani az uzsonnánkat – ez maga is szenzáció volt – ám
a gyereksereg rohant a fák irányába, ölelgették a tőrzseket, “De szép lehet
itt lakni!” kiáltozták. Nem mentünk be az épületbe, hagytam őket a pázsiton
bukfencezni.
Sok szenvedő, megkínzott gyermeket ismertem; eldurvult kis kezeket,
meghajlott hátakat, melyek már 4 éves kortól nehéz terheket cipeltek, főztek
a családra (sámlin állva). De mind között a legboldogtalanabb Palika volt, a
“Fehér”.
Ez az akkor 11 éves fiúcska, aki szerencsétlenségére a világos bőrével kirítt az
erőteljesebb kis kevertvérüek közül. Se szülei, se iratai, oltások és iskolázás
nélkül. Egy áradás elől menekülő találta a négykézláb mászó csecsemőt a
Paraná-São Paulo-i úton. Az asszony magához vette, úgy-ahogy ellátta, meg
persze jól ki is használta a gyereket, akinek korán a kezébe kellet vennie a
kapát, hogy gondozója bekeritett zöldségeskertjét megmüvelje, iskolába csak
nagy ritkán jutott el. Palinak egyetlen öröme volt csak életében: kora reggel
el szokott szaladni az újságoshoz, ott elolvasta a nagyváros híreit: kitünő
útikalauz válhatott volna belőle!
Egy esős, hideg tanítási napon a társai alaposan összeverték: „Te fehér! Te
fehér!” - ordítozták. Pali tehetetlenül zokogott. Sem a “gondnokok”, sem a
“tanítók” nem bírták megnyugtatni, ezért az igazgatónő engem hívatott. Ott
találtam a reszkető, zokogó, félmeztelen gyermeket egy padon gubbasztva,
sáros, piszkos ökleivel maszatolta szét a könnyeit nagy zöld szemeiből.
A gondviselőjét csak a hatóságok segítségével lehetett normálisabb
bánásmódra és a gyermek iskolába járatására kényszeríteni. Ezután
Palikára mi is odafigyeltünk: felruháztuk, beszereztük az iratait, megkapta
a szükséges oltásokat, rendszeres táplálást kapott, eljárhatott a vágyott
hittanórákra, beirattuk úszótanfolyamra, fogkezelésben is részesült – szóval
ettől kezdve ő is egy félig-meddig normális életet kezdhetett élni. Lassan kitelt
sovány kis arcocskája, csillogott a szeme. Oly kevés kell egy gyermeknek a
boldogsághoz!
Eljött a Karácsony napja, ezen a napon volt Palika Elsõáldozása. Még aznap
délután egy gyermekcsoportot vittem el a városi színház ingyenelőadására,
majd utána a átmentünk a Köztársaság térre kicsit futkározni. Én magam
ezalatt a járdaszegély mentén egy amolyan csecse-becse árus portékáit
nézegettem. Mosolygós, szolgálatkész leányka kínálgatta az árut, aztán
édesanyja is odajött, beszélgetésbe eredtem vele.
- “Boldog Anya! Ritka az ilyen süldőlány, aki egy ilyen napos délutánon inkább
a szüleinek segít, ahelyett, hogy a barátnőivel szórakozna!” - mondom.
Könnyek csordultak ki az asszony szép, zöld szemeiből, könyökeivel igyekezett
letörölni őket olyan mozdulattal, amelyet valahol egyszer már láttam.
- “Igen, boldog anya volnék, ha vándorlásunk alatt nem vesztettem volna el
a kisfiamat… ő akkor még járni sem tudott. Hiába kerestük napokig! Aztán
tovább kellett tartanunk a csoportunkkal… Tudja, legalább nevet tudtam adni
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polgára címet adományozta Maris
Zsoltnak a város önkormányzata
ünnepi keretek között a “Primeiro
de Maio” üléstermében.
December 7 - KARÁCSONYI
VÁSÁR-A
São
Paulo-í
Cserkészcsapatok Szülői Egylete
megrendezte
Morumbin
a
hagyományos Karácsonyi Vásárt:
zászlófelvonás,
magyarnyelvű
szentmise,
karácsonyi
műsor,
néptánc, magyaros ebéd és
sorsolás volt.
Az
esemény
fénypontja
a
Cserkészek Betlehemi játéka és a
SARKANYTYÚ 3. generációjának
az előadása volt Eti és Tomi
(Kiss
Beatríz
és
Thomas)
koreográfiájával, ami fergeteges
tapsot és könnyeket váltott ki a
jelenlevőkből, de különösen a
szereplők hozzátartozóiból, akik
meghatottan gyönyörködtek az
utánpótlást garantáló csemetékben.
GRATULÁLUNK
AZ
ELÉRT
EREDMÉNYHEZ! A sikerről a
Pántlikák sem maradtak le, mert
visszahívta őket a közönség és ők
boldogan táncoltak még.
December 12 - A - Magyar
Nők Szövetsége – részt vett az
Utazás a Világ körül a “Violinos
Internacionais” koncertjén a “Club
Transatlantico”-ban. A szünetben
“vinhos & queijos”-t kostolgattak.
December 13 – Balázs Péter
Otthon - A Karácsonyi ünnepély a
fa feldíszítésével és Linka Ödön
atya
gondolataival
kezdődött,
majd a betlehemező cserkészek
előadásában
gyönyörködhettek
a résztvevők. Az ünnepi ebéd
után a Segélyegylet igazgatósága
köszöntötte a bennlakókat, a
látogatókat és a munkatársakat.
Közös
énekléssel
és
ajándékátadással fejeződött be az
ünnepség.
December 14 – ÉVZÁRÓ KONCERT
A MAGYAR HÁZBAN - (Verő Jutka
közreműködésével,
Emanuel
Velozo tenor és Leandro Roverso
zongoraművész
részvételével)
A
Magyar
Egyesületek
Vezetőségének a meghívására a
magyar egyesületek, csoportok és
a kolónia tagjai méltóan zárták a
2008-as évet. Borral és lángossal
köszöntve
egymást:
ÁLDOTT
KARÁCSONYT
ÉS
BOLDOG
ÚJÉVET KÍVÁNVA!

neki: a nyakában volt egy kis érem, amibe ”Pál” volt belevésve. Ki tudja, él-e
még a kisfiam e nagy világban?!”
Pali ma a São Paulo-i közkórház alkalmazottja, bölcsésznek készül,
történelemtanár akar lenni, és ahogy ismerem, lesz is. Amikor megtalálta a

Az elveszettnek hitt kisfia ott játszott, pár méterre tőle.
szüleit gondviselője már súlyos beteg volt, Pali ápolta, gondozta az asszonyt
haláláig. Csak aztán szedte össze a cók-mókját és költözött át a szüleihez.
Nővére, Angéla, boldog fiatalasszony, férjével és gyermekeivel Curitiba-ban
él.
Sipos Béláné - Sipos Maria Isabel

ROPOGÓS-INVÁZIÓ MAGYARORSZÁGON
A hajdan táncoslábú Ropogósok, akik most már péntekenként tánctanulás
helyett leginkább finom falatokat ropogtatnak és jókat iszogatnak, ez évben
megszállták hazánkat. Összesen heten jártak odahaza és találkoztak a
budapesti Ropogós Egylet tagjaival is. Volt aki a 60. érettségi találkozóra ment,
volt aki a rokonait látogatta meg, de volt olyan is, aki 52 év elteltével először
látogatott vissza hazájába. Az ő élményeit olvashatjuk az alábbiakban:
ÖTVEN ÉV UTÁN ÚJRA OTTHON
Szombathely, 1956 november 26.
Megzörgették a házunk ablakát és egy sürgető, kemény hang szólt be:
- Meneküljetek, félórán belül itt lesznek az ÁVO-sok! (az akkori katonai
rendőrség) Édesapámat keresték, mert ő is aktivan résztvett a kommunista diktatúra
elleni tüntetésekben.
Több hónapos viszontagság után érkeztünk meg Braziliába, a Santos-i
kikötőbe, majd ott vonatra szállva São Paulóba.
Amikor a szüleim többé-kevésbé elrendeződtek, azzal vigasztaltak bennünket,
hogy legkésőbb öt év múlva újra hazamegyünk. Senki nem merte még
gondolni sem, hogy ebből az öt évből akár ötven is lesz!
Ötven év!
Ötven (majdnem ötvenkettő) év alatt sok volt a munka, a szomorúság és a
csalódás, de sok volt az öröm is, és számtalan barátság és élettapasztalat is
született.
Ötven esztendő alatt mindenből eleget lehet kapni is, adni is.
Akár két életre elegendőt.
Az első öt évben égető volt a honvágy, sok sírással kisérve.
Azután lassan elűlt a szenvedés és maradtak az emlékek, mindig bizakodva
és várva az alkalmat a mégegyszeri viszontlátásra.
Ez a várva-várt alkalom, 2008-ban válhatott valóra!

A “Ropogós” barátaim együtt örültek velem. Amikor megtudták,
hogy végre én is hazamegyek, féltve figyelmeztettek, hogy ne
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várjam ugyanazt, amit ötven éve hagytam ott, nehogy csalódjak.
Csalódni mégis csak csalódtam, de kellemesen.
Amikor a gép leszállt a Ferihegyi repülőtéren és átvettük a bőrőndjeinket, a kimenetelnél a vámosok
megállítottak és udvariasan kérték, hogy nyissam ki az egyiket és megkérdezték, hogy mi van
benne. Azt mondtam, hogy cipők és ajándékok. Egy kicsit beleturkáltak, aztán megköszönték, jó
szórakozást kívánva az utamra engedtek.
Örültem, hogy nincs már az a szörnyű goromba, gyanakvó igazoltatás, mint a kommunista időkben
volt, amiről ismerőseim szoktak beszámolni.
Kiérve a váróterembe, ott várt a gyerekkori barátom virággal, meg Panni barátnőm.
Volt hangos ujjongás, ölelkezés, puszizkodás. Megható volt, hogy ötven év után ugyanúgy tudtunk
beszélgetni, mintha csak előző nap váltunk volna el.
Rövid búcsú után beültünk az autóba és elindultunk Gyöngyös felé, mert az első hetet ott töltöttem.
Csodálatos volt elhajtani a régnemlátott karcsú, elegáns nyárfák mellett és az illatos hársfák
alatt.
Még az autó ablakát is lehúztam, hogy jobban lássam a hófehérbe borult bodzabokrokat, a
szépen megművelt földeket, az út szélén nyíló pipacsokat, a cseresznyefákat a majdnem érett
cseresznyével.
Milyen más itt minden!
Itt szelídebbek a tájak, másképpen süt a
Nap, mások az illatok, de még a galambok
is másképpen búgnak.
Falvakon mentünk keresztül. Hiába
kerestem az alacsony, piciablakú,
nádfedeles házakat (amik valójában csak
a képeken mutatnak jól), helyettük szép,
tágas, nagyablakú, cseréppel fedett
családiházakat láttam. Az utcák, a kertek
tiszták, tele sok virággal.
Pipacsmező
Kellemesen meglepőek a szupermerkádók a sok és választékos áruikkal.
A legújabb tisztitószerektől a délszaki gyümölcsökig van minden.
A mai magyar gyerekeknek nem kell álmodozni, hogy milyen a banán, a füge, vagy az ananász.
Ott van, elérhető, megvehető.
Budapesten ugyanezt láttam, csak ott hiányoltam a járdák mellöl a virágágyásokat és a fákat, de
ennek is megvan az oka: a modern élet.
Hiába, kell a hely az autóparkoláshoz, mint a világon minden nagyvárosban.
Budapest egyébként is egy külön élmény!
Ott nem szabad és nem lehet közömbösen
jönni-menni! Mindenhol van látnivaló.
A régi házakon a gyönyörű ablakkeretek,
stukkók, szobrok, díszek. Az óriási fa-,
vagy kovácsoltvas kapuk és a mély, széles
kapualjak, amik általában virágos udvarokra
nyílnak. Van olyan is, amin keresztül lehet
menni, át egy másik utcába…
Nagyon szép a Művészetek Palotája és
mellette az új Nemzeti Szinház, ami modern,
de nem rideg, mert van benne a régi stilusból
és az újból is.

Muskátlis falusi ház
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Budapest este

Jó volt látni a Dunát, ahogy komótosan folydogál, viszi a hátán a kicsi és nagy hajókat, és aránylag
tiszta is, nincs teleszórva szeméttel, és továbbra is megmaradt a jellegzetes “Duna szaga”. Látszik,
hogy figyelnek és vigyáznak rá.
Budapestet akár kétarcú városnak is lehetne nevezni: öregnek és fiatalnak egyszerre.
Az “öreg” részein, például a Várban, az embernek az az érzése, mintha megállt volna az idő a
XIX. században. Nem lenne meglepő, ha valamelyik kapun bármikor kijönne egy krinolinruhás
hölgy karonfogva egy Bocskai-ruhába öltözött úrral és fiakkerbe szállnának.

Művészetek palotája

Nemzeti szinház

Utca a várban

Fiakkeres
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A “fiatal” részen pedig egymást érik a merészen modern épületek, üzletek, száguldó autók,
motorbiciklik, siető emberek.

Modern épületek

Sok mindent le lehetne írni és el lehetne mondani Magyarországról és Budapestről, hiszen ötven
év alatt nagyot változott.
Hiába akarták eltaposni, megsemmisíteni a mi kicsiny “öreg-fiatal” hazánkat. Erejét megfeszítve
mégis lépést tudott tartani az újjal, de nem felejtve és megbecsülve a régit.
Jónás Teréz (Babi)

CSUDA MÁZLI !

MEGÖREGEDTEM !

Mária fújja a 84. gyertyáját és írja e sorokat:
Itt vagyok életem legjobb korszakában, ez biztos ! elértem a kort,
mikor újra virágozhatok gyermekeim és unokáim sikereiben,
utódaim kik sokat megőriztek a családi otthon biztos alapjaiból és
azokat a mai világ lehetőségeivel gazdagítják.
Nem értem, miért irtóznak oly sokan az érett kor gondolatától
mint ha ezt a valóságot bármilyen áron el kellene kerülni, pedig
az igazság, hogy elértük legszebb éveinket: mikor fiataljaink
elégedetten szemlélik tevékenységeinket, így mondják: “Na,
nézd csak, öreg, de azért még tiszta a feje! “ Mikor – szerintük
- tévedünk, (van, hogy később kiderül, csak ráhibáztunk !) ránk
hagyják, hiszen hát “már öreg, el kell nézni !”
Érted, kedves olvasó, milyen foku szabadságot értünk el
“agyalágyultságunkkal” ? ENGEDÉLYT kaptunk a tévedéshez!
Mert mostanáig mindig helyt kellett állni. És minden ami nem
sikerült, ami téves, vagy kellemetlen volt, valahogy rajtunk száradt, hiszen mi voltunk a Ház
asszonya, a Szent Tűz ápolója, a példakép ! Rajtunk múlott a terített asztal, a jó osztályzat, a
gondterhelt ránc letörlése. Mindig, minden készen, rendben, a várt és a váratlan. De hát tőlünk
tanulták, hogy minden megoldható, és pedig mosolyogva !
De most, Kedveseim, más idők járnak! “Nem tudom, fiacskám, lehet, nem leszek itthon, ajánlottak
egy új filmet – egy kiállítást – egy bemutatót – aztán az újonan dekorált cukrászdában kávézunk –
meghallgatom az előadást a Harmadik Szektorról – eddig a harmadik szektor én voltam ¡
Élvezem a Szabadságot! A Testvériséget új társnőimmel kik megosztják velem élvezetünket a
park kora reggeli friss levegőjében, az Egységiséget azokkal, kik szintén úgy érzik, ez most a mi
időnk!
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De hát a Család? Anyuka elmászkál, nem törödik már velünk? Nem kedveseim, nem erről van
szó. Szabadságnak, Testveriségnek, Egységességnek is meg van a határa, ideje – ám most
minket is beleértve. Létezhet nagyobb öröm, mint unokánk doktorátusán jelenlenni? Vagy a
szaklapban látnunk épitész gyerekünk nyertes munkáját? Mikor orvos lányunk nehezen szakit
elfoglalt órái között egyet, mikor beszélgethetünk? Annyi év küzdelme, lemondása elfelejtve egy
perc alatt most, hogy túltelitett szívvel élvezzük sikereiket és joggal büszkék vagyunk.
Igen, voltak vesztességek, például elvesztettük nyugtalanságunkat mert tudjuk, hogy mindent túl
lehet élni; már nem félünk, vajjon mi lesz, mert tudjuk, semmi sem maradando, még a jó sem;
megtanultuk és kibirtuk. Rugalmasak lettünk.
Nem tagadom: nincsenek már nagy szenvedélyek; meg volt helyük és idejük; elvesztettük a
hirtelenkedést és kaptunk – ráncokat, a mosoly ráncait. Elszomorodom, mikor lebiggyedt szájú,
elkeseredett asszonyt látok, arcán a rosszul leélt élet elégedetlensége. Az elmúlt évek hibája?
Vagy azé, ki egyre azt várta, ki teszi boldoggá, nem, hogy Ő kinek ad örömöt; ki egy életen
át azt hitte, valahol létezik a Nagy Igazságosztó – ki hozzá igazságtalan. Csak elvárt, nem
adott. Nyisd meg lelkedet, Testvérem: a boldogitó Igazság ott ragyog gyermekeid tekintetében
kik látják benned azt a régi jóságos, türelmes, mindig ölelő Édesanyát, de ugyanakkor a mai
idők Asszonyát, ki tud magával, egészségével, helyes elfoglaltságaival és lehetőségeivel élni,
lehetőségek, melyekről sokáig le kellett mondjon, de máma joga és kötelessége velük élni. Ne
halassz tovább egy percet sem! Éljél, most, azonnal!
Köszönöm Uram, hogy itt tartottál e Főldön hol feladatom volt ültetni, ápolni és nevelni íly sokáig
és most, most! Eljött az Aratás.
Sipos Béláné – Sipos Maria Isabel

RAISSA ÉLMÉNYEI MAGYARORSZÁGON
Raissa magyarul írta e cikket, amit egy kis
javítással közlünk.
Minden akkor kezdődött, amikor elmentem
a magyar cserkészetre, ott sok barátot
szereztem, tanultam a magyar nyelvet és a
magyar kulturát is!!! Ezek után nagyon kiváncsi
lettem megismerni Magyarországot!!! Dömötör
Gábor úr és Hársi Sári elmondták, hogy lehet
menni Magyarországra és három hónapig ott
lenni!!! Nagy izgalomban voltam és januárban
elmentem..., elötte soha nem ismertem más
országot, sose utaztam... nagyon jó volt.
Amikor megérkeztem Ferihegyre, ott várt
egy aranyos fiú, aki megmutatta Budapestet
nekem; mentünk a Mátyas templomba, Lánc
hídra, Várba, Palotába, láttam a Dunát és
megismertem a havat!!! Anyira csodáltam.
Megismertem
Toth Zoltán úrat; nagyon
aranyos volt velem; ö volt, aki megszervezte
az utazást és akinél voltam az elsö hétvégén
Magyarországon.
Hétfőn Debrecenbe mentem, még soha

Mátyás templom
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Budavári palota

nem utaztam vonattal - nagyon jó volt, kicsit
fáradt voltam és kiváncsi is - az igazgató urat,
Kórsós Bálintot akartam megismerni. Amikor
találkoztunk, elmentünk a Doczyba, ahol az
egész három honap alatt tanultam!!! Az első
napon sétáltam az iskolában és Debrecenben
is, ami annyira jó volt, nem tudtam elhinni hogy
Magyarországon vagyok.
Az első hónapban a kollégiumban laktam, jó
volt, sok barátot tudtam megismerni. A második
és a harmadik hónapot a Bordák családnál

Szegeden és Györben voltam a spanyol
tanárral, Tokajban az osztállyal, Kecskeméten
- ahol a Cifra Palota van - a spanyol tanárral.
Anettel voltam, amikor mentünk Bécsbe és
Egerbe... Debrecenben laktam.
Most már Braziliában vagyok és igazából
nagyon hiányzik nekem Magyarhazánk!!!
De nagyon boldog vagyok, mert most már
magyarul tudok beszélgetni a nagymamával
és a barátaimmal is. Most Magyarország
olyan nekem mint az én országom, ott
nekem egy családom van, sok sok barátom
is... szerintem több mint Braziliában!!!
Nagyon jól éreztem magamat, és tényleg
egy szivélyes ország ez!!!
Magyarország
a
szívemben
van!!!
Köszönöm szépen a magyaroknak...
Barbosa Raissa

Raissa meglátta a havat

töltöttem. Ők Vámospercsén laknak, és most
már ök is az én családom lettek, Bordák Anett a
legjobb barátnőm, ugyanabban az osztályban
tanultunk, és ők mondták: gyere hozzánk...
veled akarunk lenni!!! Nagyon jó volt... a
családnak egy boltja van és oda szoktam
menni és beszélgetni az emberekkel.
Magyarországon sok helyet megismertem,

Lánc híd

16 - HÍRADÓ

125 ÉVE SZÜLETETT BABITS MIHÁLY
Szekszárd, 1883. november 26–Budapest, 1941. augusztus 4, költő, író,
irodalomtörténész, műfordító, a 20. század eleji magyar irodalom jelentős alakja, a
Nyugat első nemzedékének tagja.

Babits Mihály szobrot avattak Budapesten a költő születésének 125. évfordulóján a
Vérmezőn!

A legendás irodalmi folyóirat, a Nyugat centenáriuma és Babits Mihály születésének 125.
évfordulóján a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány “A sziget nem elég magas” címmel
Babits Mihály verseit tartalmazó CD-albumot adott ki, melyben tizennégy magyar szinész Babits
Mihály verseit mondja - riadót fúj, feltámadásra trombitál és üzen a jövőnek:”hittünk a
feltámadásban”.
“Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja mások énekét is szépnek…
(Babits Mihály)

Hazám!
1. A ház.
Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Áll a régi ház még, zöld zsalúja
mögött halkul anyám mélabúja:
ősz hajú, de gyermekarcú bánat.
Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Itt a szoba, melyben megszülettem,
melyet szemem legelőször látott;
itt a kert, amelyben építettem
homokból az első palotákat.
Amit én emeltem, mind homok volt:
de nagyapám háza bizton áll még
s éveimből, e fojtó romokból
hogy révébe meneküljek, vár még.

2. város.
Kelj fel, lelkem, keresd meg hazámat!
Nem egy szűk ház, az egész kis város
mint egy árchipelagus vár nyájas
zöldje közt a tenger akácfának.
Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat!
Ott a szőlőhegy, a tömzsi présház,
mely előtt ülve ha szertenéztem,
dallá ringott bennem kétség és láz
s amit láttam tejszín napsütésben,
mind hazám volt! Lenn az utca híven
nyúlt alattam, mint a futószőnyeg
és a dombsor hullámzott, mint szívem,
halkan hullva égig a mezőnek.
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3. Az ország, mappa szerint.
Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Enyhe dombsor, lankatag magyar föld!
S az a róna túl már a nagy-alföld
szemhatártól, ahol a nap támad.
Röpülj, lelkem, röpüld át hazámat!
Szemhatártól-szemhatárig, s újra
merre emléked, a halk selyempók
vonja szálát, szállj a rónán túlra,
s át hol állnak a bolond sorompók:
és akármit ír a kard a rögre,
lankád mellől el ne bocsásd bérced:
ha hazád volt, az marad örökre;
senkisem bíró, csak ahogy érzed!
4. Az igazi ország.
Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat!
Oly hazáról álmodtam én hajdan,
mely nem ismer se kardot, se vámot
s mint maga a lélek, oszthatatlan.
Álmodj, lelkem, álmodjad hazámat,
mely nem szorul fegyverre, se vértre,
mert nem holt rög, hanem élő lélek.
Galamb álom! s rókák rágtak érte;
odu-féltő kapzsi szenvedélyek.
Az én álmom sohse legyen róka!
Az én tanyám’ magassága védje!
Lelkem madár, tág egek lakója,
noha mindig visszajár fészkébe.
5. Európa.
Röpülj, lelkem, röpüld túl hazámat!
Hogy röpültem egykor! Tornyok szálltak,
Montblanc süllyedt, narancsfák kináltak,
láttam népet, mordat és vidámat:
így találtam nagyobbik hazámat.
Rómát fiús tisztelettel jártam,
mintha őseim városa volna
és Avignon nevetett, mint Tolna,
vígan fürdött egyazon sugárban
és egy lélek font be néptől-népig

messze földrészt eleven hálóba:
egy lélek, egy ország végtül-végig
magát-tépő hazám: Európa.
6. A glóbus.
Röpülj, lelkem, tágítsd még hazámat!
Mily kicsiny a Föld! Mily csöpp melegség
fészke a zord Ürben! Bús kerekség!
Szigete a tér Robinsonának!
Óh röpüld át kis csillaghazámat
s míg e hibbant Robinsonok bambán
ölik egymást, szigetük felejtik
és sohasem ér szemük a partig.
te a végső szirt fölé suhanván
a villanyos messzeségbe kémelj,
tán egy ismeretlen sugarat hoz,
amely úgy jön, dallal és reménnyel,
mint dús hajó vén Robinsonokhoz.
7. Epilóg.
Mégis, lelkem, szeressed hazámat!
Nem neked való az ür hidegje!
Itt a glóbus, a meleg szigetke
s lélekágya szent Európának.
Soha el nem hagyhatod hazámat;
útjaidat akármerre bolygod,
egy országot hordozol magaddal,
veled jön egy makacs íz, egy halk dal
viszed, mint a kárhozott a poklot;
de halálig, mint ki bűn között él,
várja híven az Éden sugáros
türelme: úgy vár reád a város
és a kis ház, melyben megszülettél.
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80 ÉVE HALT MEG TÓTH ÁRPÁD, A HALK SZAVÚ KÖLTŐ
Tóth Árpád költő, műfordító 80 éve, 1928. november 7-én hunyt
el Budapesten. Aradon született 1886. április 14-én, édesapja
szobrászművész volt. Iskoláit Debrecenben végezte, gyenge fizikumú,
beteges gyerek lévén az irodalom, az ábrándok világába vonult vissza
a hétköznapok zaja elől. Érettségi után a budapesti egyetem magyarnémet szakán tanult, költői pályája is itt kezdődött. Versei eleinte A
Hét és a Vasárnapi Újság című lapokban, majd 1908-tól az akkor
meginduló Nyugatban jelentek meg.
“Tóth Árpád versei a tündéri látásnak és a merengő harmóniának,
a szépségnek és a bánatnak, az ünnepien gazdag verszenének,
az ízlésnek, a kultúrának, a belső fegyelemnek a művésze, minden
becsületes akaratnak és haladásnak, igaz emberségnek a hitvallója
volt.” (Szabó Lőrinc)

Újévi vers a vén házalóról és a fiatal vigécről
Hölgyeim és uraim,
Tizenkettőt kongott az óra,
Figyeljenek most szépen, ahogy illik,
Erre az érzelmes búcsúztatóra,
Melyet mint “hősnő” most elrebegek,
Lévén az én szerepeim
A tragikus és komoly szerepek.
Jelentem hát a hölgyeknek s uraknak,
Hogy míg önök itt ölébe csücsültek
Pezsgős jókedvnek s rózsás hangulatnak,
S mulatnak,
Azalatt meghalt az öreg Náthán,
Akinek bánat-batyu volt a hátán,
Meghalt a könnyet mázoló,
Vesékbe gázoló,
Rossz portékákkal házaló
Ó esztendő,
S most új, vígabb élet kezdendő!
S hogy e vígságot stilusosan adjam,
A hősnő-jelleget, bárhogy is szeretem,
Most levetem,
És eljátszom önök előtt
Egy lengébb s vígabb szerepem
A zord jambusokat ma csípje kánya,
Ma én vagyok Szilveszter szobalánya,

S bejelentem,
Hogy most egy új vendég érkezett,
Valami víg monoplánszerkezet
Röpítette ide,
S két nagy koffer van a két kezibe,
Melyekben, mondja, jó kedvet és mámort
S más ilyen finom, kedves portékát hord.
S átnyújtotta a névjegyét,
Hogy hozzam be s mondjam meg a nevét,
Hogy ő a Boldogság és Társa-cég
Kiváló s megbízható utazója,
S a neve, mely mással össze nem
tévesztendő,
A neve - Boldog Újesztendő!
Kérem, ez ifjút a kofferjével
És minden drága offertjével
Fogadják szívesen!
Úgy látszik, megbízható vigéc,
Bizalomkeltő, ahogy kinéz,
Bár még Bérczinél is sihederebb,
Jóképű s elegáns gyerek,
S mivel a rendelés máris elkezdendő,
Hát kezdem én s mondom: nos, újesztendő,
Lássuk, hogy milyen finom árut tart most,
Kérek ezennel egy forró, zúgó tapsot!
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2008. JÚNIUS 16-ÁN, AZ 1956-OS FORRADALOM
MINISZTERELNÖKE, NAGY IMRE KIVÉGZÉSÉNEK AZ 50.
ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZTÜNK
50 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő
megtorlás mélypontjaként kivégezték Magyarország törvényes miniszterelnökét, Nagy Imrét és
két mártírtársát, Maléter Pált (1917-58) és Gimes Miklóst (1917-58),
Nagy Imre miniszterelnök kivégzése előtti és utáni esztendőkben 228 honfitársunk vált a megtorlás
áldozatává, ötvenhatos vértanúvá.
1989. június 16-án Nagy Imrét és társait, valamint jelképesen egy üres koporsóban minden
ötvenhatos vértanút újratemetett a magyar nemzet.
Nagy Imre utolsó rádióüzenete a szovjet támadás órájában
hangzott el.

magyarul, majd angolul

“Szabad Kossuth Rádio - 1956. november 4.,
5:20
Itt nagy Imre beszél, a Magyar
Népköztársaság Minisztertanácsának
elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok
támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal
a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék
a törvényes magyar kormányt. Csapataink
harcban álllnak. A kormány a helyén van.
Ezt közlöm az ország népével és a világ
közvéleményével”.
Nagy Imre miniszterelnök utolsó mondatai,
melyeket a halálos ítélet kihirdetése után,
az utolsó szó jogán elmondott: “Úgy érzem,
súlyos bírósági tévedés áldozata vagyok.
Kegyelmet nem kérek”.
Nagy Imre 1957 januárjától tudhatta, hogy számára ez a történelmi szerepvállalás halállal
végződik. Ekkor kereste ugyanis fel Kádár János, az MSZMP (Magyar Szocialista Munkás Párt)
első titkára megbízásából Kállai Gyula, a párt titkára a romániai Snagovban Nagy Imrét, amiből
világossá vált, hogy megtorlás következik a házi őrizetben lévők számára.
A Nagy Imre-per első szakaszában az 1958. február 5 és 6-i tárgyalásokon a vádlottakat hallgatták
meg, majd félbeszakadt az eljárás, aztán június 9 folytatódott. Nagy Imrét június 15-én halálra
itélték. Az ítéletet másnap végrehajtották. Nem lényegtelen, hogy az ítélet a Magyar Szocialista
Munkás Párt Pártbizottsága előzetes jóváhagyásával született meg.
A Nagy Imre-per anyaga mintegy 27 ezer oldalt és 72 órányi hangfelvételt tesz ki. Az egész
tárgyalási folyamat egy koncepciós per és egy bosszúper keverékének mondható, amely - Nagy
Imre tiltakozásának ellenére - azért volt zárt, mert a hatalom félt egy nyilvános pertől.
A Nagy Imre-per teljes hanganyagát bemutatták a tárgyalás ötvenedik évfordulóján. Ebből kiderül,
hogy a mártír miniszterelnök beszédeivel nem magát védte elsősorban, hanem az utókornak
üzent.
A Nagy Imre-per dokumentumait tartalmazó DVD-t a Kossuth Kiadó Zrt., a Magyar Országos
Levéltár, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és az Országos Széchényi
Könyvtár adta ki az 50. évforduló alkalmával.
Forrás: Figyelőnet 2008. június 16
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35 ÉVES A CLEVELANDI REGŐS TÁNCCSOPORT
A Dél-Amerikai Magyar Tánctalálkozó még
frissen bennem élő élményeitől áthatva
érkeztem az immár 35 éve alakult Clevelandi
Regösök táncbemutatójára, ami november
15-én a Lakewood Civic Auditorium-ban
került megrendezésre.
A műsort úgy állították össze, hogy abban a
tánc egybefonódott a magyar népszokások
bemutatásával.
A
műsorismertetőben
olvashattuk a népszokás meghatározását:
”Egyszerre illemtan, erkölcsi kódex, iratlan
törvény, művészet, költészet, színjátszás,
mitosz és mágia”(Dömötör Tekla).
Maga a szinpadi diszlet nagyon ötletes volt, lényegében egy elforgatható, tipikusan
magyaros tornácos házból állt, amelynek hol a külsejét, hol a belsejét láthattuk a előadás
témájának megfelelően. Ehhez kapcsolódott a vászonra vetített magyar tájak látványa,
amely ugyancsak szép hátteret és kedves hangulatot nyújtott a jeleneteknek, illetve az
egész előadásnak.
Előnyére szolgált az előadásnak az is, hogy a fiatalok nem playback-re, hanem élő zenére
táncoltak. Maga a zenekar is kiváló volt. A hét zenész különféle városokból jött össze
(Toronto, Pittsburg, Montreal, Cleveland), de ez az összjátékukon nem látszott meg, sőt
elnyerte a közönség tetszését, tapsviharral köszönték meg a nívós muzsikájukat.
Clevelandban a Magyar Cserkész Néptánc Együttes tagjai kizárólag az aktív cserkészek
köréből kerülnek ki. A tagoknak folyékonyan kell tudniuk magyarul (beszélni, írni és
olvasni), továbbá aktívan részt kell venniük csapatuk tevékenységében. A betanult magyar
szövegeket szép előadásban meghallgatni, még külön élményt is nyújtott.
Évente két egész hétvéget betöltő tánctanuló táboruk van. Az egyik a közelben, a másik a Sík
Sándor Cserkész Parkban, New York állam északi részén, ahol a meghívott vendégtanárok
és -művészek új táncokat, koreográfiákat és technikákat tanítanak a fiataloknak.
Zenekar:
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MŰSOR
Újévi köszöntő és Mérai (Kalotaszegi) táncok:

Mohácsi busójárás és Dunántúli táncok:

Cigándi zöldágjárás:
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Húsvéti locsolkodás és Székely táncok:

Májusfa állítás és Galgamenti táncok:

Szentiványi tűzugrás és Szatmári táncok:
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Aratás, Kalocsai táncok és dunántúli botoló:

Férj jóslás és Tardonai leánytánc:

Szüret és Délalfőldi táncok:
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Halottak napja:

Pásztorjáték:

Szilveszteri bál:
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Csoportkép:

A komoly munka, a kitűnő szervezés, a cserkész-szellem, a szinjátékkal
ötvözött néptáncok magas nivóra emelték az előadás színvonalát, s egyben
tükröződött a gyerekek jó magyar tudása is, amelyet nagyon élvezett a
nézőközönség, hisz’ főleg magyarokból állt. Távol hazánktól nagy élmény volt
hallani a csengőhagú gyerekeket és fiatalokat magyarul szerepelni.
Köszönet és gratuláció a vezetőknek, a szervezőknek, a táncosoknak, a
kisegítőknek, a sok önkéntesnek, mert felejthetetlen élményt nyújtottak a
nézőknek és a magyarságnak!

JÓ VOLT LÁTNI A MAGYAR NÉPÁNC HATÁRTALAN SIKERÉT.
Budavári Hilda
MEGJEGYZÉS A DÉL-AMERIKAI MAGYAR NÉPTÁNCTALÁLKOZORÓL: - Hilda
Budaváritól:
A Dél-Amerikai Magyar Néptánctalálkozón két cigánytáncot mutattak be,
annak ellenére, hogy a meghivóban, a hirdetésekben és a müsorismertetőben
hangsúlyozottan magyar néptánc szerepelt. Egy “Magyarorszagon élő
nemzetiségek tánctalálkozóján” - természetesen a többi ott élő nemzetiség
táncaival együtt - ez a bemutató a helyén lett volna. Ezzel a nem szakavatott
közönség, ha akaratlanul is, de félre lett vezetve.
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MINDEN IDŐK ELSŐ SZÁMÚ ROCKOPERÁJA, AZ
“ISTVÁN, A KIRÁLY” 25 ÉVES!
25 éve sikeres és teltházas előadásokat megért „István, a király” rockopera jubileumi előadásához
keresték az új generáció legtehetségesebb, István királyát, Koppányát és a többi szereplőit a
Magyar Televízió tehetségkutató műsorában. A közel egy évig futó sorozat alatt összeállt a Társulat
a jubileumi előadás sorozathoz. A produkció az új szereplők mellett teljesen új zenei alapokat, a
mai kor igényeinek megfelelő hangzást kapott az új generáció kiváló muzsikusai által.
Sok mindenben áttörést jelentett az elsőként 1983-ban bemutatott rockopera, hiszen zenei
stílusában a populáris, a népzenei, valamint az egyházi gregorián dallamok ötvöződtek, ami
akkoriban az első ilyen volt a hazai zenés színjátszás történetében. A szerzők Szörényi Levente
és Bródy János zenei múltja is sokkal inkább a pop zenében gyökerezik. A zeneszerző páros
Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján írták meg az „István, a király” rockoperát.
Szikora János rendező arról beszélt: a rockopera indirekt módon hozzájárult a rendszerváltáshoz,
most pedig olyan fiatalok állnak színpadra, akik 1989 után nőttek fel. Rendezői koncepciójának
része megmutatni, hogy ők hogyan értelmezik az Istvánt. A díszlet középpontja egy katedrális,
amely a megvilágítástól függően rom vagy épülő templom. Szerinte Istvánt a magyarok építő
embernek tartják – az ország, a jogrend, az egyház építőjének –, ezt szimbolizálja a katedrális.
A két budapesti és a négy szegedi jubileumi „István, a király” előadásra rekord-idő alatt fogytak el
a jegyek: Budapest Papp László Sportaréna – 2008. június 18 és 19; Szegedi Szabadtéri Színpad
– 2008. augusztus 16,17, 20 és 21. Hasonlóra az elmúlt tíz évben nem akadt példa, különösen
egy olyan darab esetében, melyet 25 éve folyamatosan játszanak.
Feke Pál, amikor a döntőben megkapta István szerepét így nyilatkozott: Az álmom valóra vált,
nincs nálam boldogabb ember.

István királyunk szobrát felkereste, hogy szóljon neki: István, én lettem a király!
Feke Pál a rockopera alkotóitól,
Szörényi Leventétől és Bródy
Jánostól átveszi az István
szerepét szimbolizáló szobrot.
Háttérben a Társulat című
tévéműsor vezetője.

Forrás: FigyelőNet 2008 május 15
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17 ÉVE HAGYTA EL AZ UTOLSÓ SZOVJET KATONA
MAGYARORSZÁGOT
Az utolsó szovjet katona 1991. június 19-én hagyta el Magyarország
területét. 1990. márciusától csaknem 35 ezer vasúti kocsi
szállította el a 100 ezer katonát és polgári személyt, valamint a
mintegy 27 ezer harci technikai eszközt és a több százezer tonna
anyagot.
17 ÉV UTÁN AKTUÁLIS ADY ENDRE VERSE
PERC-EMBERKÉK UTÁN
Otthon bolondját járja a világ,
Majmos, zavaros, perces, hittelen,
Nagy, súlyos álmok kiterítve lenn,
Fenn zűrös, olcsó, kis komédiák.
Magyar Bábelnek ostoba kora,
Ments Atyaisten, hogy bennelegyek Engemet kötnek égbeli jegyek
S el kell hogy jöjjön nászaink sora.
Most perc-emberkék dáridója tart,
De építésre készen a kövünk,
Nagyot végezni mégis mi jövünk.
Nagyot és szépet, emberit s magyart.
Robogok honról rejtett vonaton,
Ebek hazája ma, nem az enyém S ha marad csak egy hivőm, szent legény,
Még a holttestem is ellopatom.
Ez a ricsaj majd dallá simul át,
Addig halottan avagy éberen,
Pihenjen a szent láz s az értelem,
Míg eltűnnek a mai figurák.
Magyar leszek majd hogyha akarom,
Ha nem sutáké lesz itt a világ,
S fölcsap minden szent és igazi láng
Rejtekből avagy ravatalon.

ELHUNYTAK
Dr. Almay Béla (Svédország) 			
Bánffy András 			
		
Dr. Endrédy Ferenc Csanád bencés atya

Az Úr fogadja
Őket kegyelmébe!

2008. március 31
2008 novemberében
2009. január 13
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ARANYKÖPÉSEK
Irónia a szellemes emberek gorombáskodása.
Sok nő jó híre a férfiak hallgatásán múlik.
Csak a régészek szeretik az öreg nőket.
A bűnért élni, az erényért halni szoktak.
A hűségben a vágy emészt, ha csalsz, az erkölcs.
A férfi addig él, amíg kíván, a nő, amíg kívánják.
Az igazit a többiért, a többit az igaziért hagyják el.
Amire megtanuljuk, mire kell vigyázni, már nincs is mire.
Tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
Így szólt az Úr Ádámhoz: Íme Éva: Válassz!

OLVASÓINK LEVELE
Loli Tirczka – 2008. október 30
Szia Hilda és Renata!
Kiváló munka!
Gratulálunk a hozzáállásotokhoz!
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Néptánctánctalálkozó elnyerte a magyar kolónia
tetszését és szívből megköszönjük, hogy a Híradó egy külön számot szentelt az eseménynek,
ami nagyon jó lett és általa teljesítményünk örökre “bevésetett” kolóniánk történelmébe.
A Szervezőbizottság nevében, Hálás Köszönet!
Fekete Diana: 2008. október 29
Nagyon szépen köszönöm a Hiradót! Nagyon jó lett! =) =)
Szűcs Rita, 2009. január 17
Gyorsan rákatintottam az 51. számra, hogy elolvassam. De rájöttem, hogy annak idején mikor
kijött már elolvastam! Mindez nem tartott vissza attól, hogy újra elolvassam!
Egyszerűen hihetetlen, amit ezek a fiatalok összehoztak azon a tánctalalkozón!!! Borzongott a
hátam a boldogságtól az első olvasáskor is, és most is!!
Nagyon örülök, és büszkeséggel tőlt el, hogy ismerhettem ezeknek a fiataloknak egy részét.
Biztos vagyok benne, hogy a magyarság, a szellem, a virtus örökké élni fog, ha ilyen nagyszerű
fiatalokat neveltek fel!!!
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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
HALADJUNK A KORRAL!

Ami a fiataloknak teljesen érthető az még sokaknak elképesztő.
Olvassák és kövessék:

Személyi igazolványok helyett bőr alatti azonosítók.
2008. szeptember 1. – Figyelőnet

Hamarosan eljöhet az az idő, amikor az emberek a személyi igazolványaikat már nem a zsebükben
vagy a pénztárcájukban, hanem mikrokapszulákban, a bőrük alá rejtve fogják hordani.
Ami rémisztő utópiának tűnik, az a világ egyes pontjain már nagyon is valóság. “Köszöntjük
a jövőben! A portás egy szkennerrel megvizsgálja az Ön karját és a bőre alá beépített RFIDchip segítségével azonosítja. Önnek semmi dolga nincs” - talán így is hangozhat majd néhány
év múlva egy beléptető rendszer üdvözlő szövege. A bőr alá beültethető kapszula vagy RFIDchip - hasonlóan a vonalkódhoz - tartalmazni fogja a legfontosabb személyes adatainkat és
egyaránt használható lesz lakáskulcsként, éttermek vagy sportesemények belépőjeként, hitelés biztosítási kártyaként. Sőt, akár még fizethetünk is vele vagy segíthet az eltűnt személyek,
például a lavinaomlások, a hajótörések vagy a repülőgép-szerencsétlenségek eltűnt áldozatainak
megtalálásában. Az egyetlen dolog, amelyre ügyelnünk kell, majd az lesz, nehogy elveszítsük a
karunkat.
A tárolt adatok között van az illető személy neve, címe, folyószámla-információi, hogy milyen
gyógyszereket szed és szedett, milyen orvosi kezelések alatt áll vagy állt, mi a vércsoportja, mik
voltak a betegségei. A beléptetéseknél vagy az azonosításoknál az adatokat egy miniatűr antenna
továbbítja a leolvasó készüléknek, ami lehet egy tíz méteren belül található, internethozzáféréssel
rendelkező PC vagy akár egy mobiltelefon is.
Az egészségügyi felhasználás valóban előnyös lehet, azonban sokakban megmaradhat az
érzés, hogy egy digitális börtön lakói lettünk, és hogy a 21. század közepére ugyanarra a
sorsa juthatunk, mint a mikrochipekkel ellátott kutyák és szarvasmarhák.

Mobilon dolgozhatsz a Pannonnál.
2008. november 23. Figyelőnet

A távoli munkavégzés az utóbbi évek egyik legizgalmasabb kérdésévé vált a
vállalatoknál.
2009 első negyedévében a Pannon az ország egyik legmodernebb irodaházát adja át
Törökbálinton, ezzel párhuzamosan pedig olyan új munkastílust honosít meg, melyben a távolról
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történő munkavégzés nem csupán elméleti lehetőség.
A munkáról vallott hagyományos felfogás drámai átalakuláson megy át napjainkban. A munka és
a magánélet egyensúlyának megtalálása és megőrzése a 21. század elejének egyik legfontosabb
és legizgalmasabb kérdése. Éppen ezért a munkakörök jelentős részében az alkalmazottak
laptopot és Pannon Internetet kapnak, melyek segítségével bárhonnan hozzáférnek a vállalati
hálózathoz és a levelezéshez, tehát teljes értékű munkát végezhetnek. Így mindennapi irodai
feladataink hatékony teljesítése mellett több időnk marad családunkra, barátainkra és kedvenc
időtöltéseinkre.
Egyik legfontosabb szempont: AZ ANYASÁG ÉS A MUNKA ÖSSZEEGYEZTETHETŐ!

Pannon irodaház Törökbálinton

Díjat kapott a Szépművészeti Múzeum virtuális sétája
Forrás: MTI 2008. június 27.

Innovációs díjjal tüntette ki a Microsoft a Szépművészeti Múzeum honlapjának virtuális séta
programját kifejlesztő céget, az Arcus Interactive Groupot.
A Szépművészeti Múzeum honlapján a virtuális múzeumi séta menüpont alatt elérhető program
segítségével a látogató a számítógépes szerepjátékokhoz hasonló módon járhatja be a múzeum
galériáit, ahol rákattinthat a falon függő képekre, hogy közelebbről is megnézhesse a gyűjtemény
legszebb darabjait.
A festményekre kattintva a műtárgyakról szóló információkhoz is hozzájuthatnak az érdeklődők
és a múzeum gyűjteményéből válogatott szobrokat is megtekinthetik.
Tehát, haladjunk a korral, mert: otthonunkban, kényelmes fotelben ülve orvosunk
megvizsgálhat, további gyógyszerkezelést adhat, elvégezhetjük munkánkat és utána
megtekínthetjük a muzeum kiállítási tárgyait. (…és ez már a jelen!)
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Magyar szoftverfejlesztő diákok nemzetközi sikere- “Imagine Cup”
2008 Forrás: SG.hu

Harmadik helyezést ért el magyar egyetemisták csapata a hatvan ország diákjai részvételével
megrendezett nemzetközi számítástechnikai versenyen Párizsban. Az algoritmusok kategóriában
Szebeni Szilveszter középiskolás diák második helyezett lett.
A világ műszaki egyetemistáinak legnagyobb megmérettetésén, melyen eredetileg összesen 200
ezren indultak, már a döntő előtt kiestek mások mellett az amerikai, német, francia és orosz
diákok is.
A Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem négy hallgatója a mezőgazdasági és házkörüli
célra felhasznált öntözővíz mennyiségének minimalizálására fejlesztett ki programot, melyben
folyamatosan ellenőrzik a talaj nedvességtartalmát. A hallgatók által kidolgozott új módszerrel 1550 százalékkal csökkenthető a szükséges vízmennyiség.

Nokia Siemens Networks 10. évfordulóját ünnepli a budapesti kutatási és
fejlesztési központjában
Forrás: SG.hu2008. július 1.

A Nokia Siemens Networks 800 munkatársat foglalkoztat Magyarországon. A vállalat 2007-ben
közel 1 millió eurót fektetett be a hazai diplomások képzésébe, és a magyar állam támogatásával
tovább kívánja erôsíteni ezen kezdeményezését.
Az eszköz- és hálózati kutatások és fejlesztések szaktekintélyévé vált központ terméke 80 ország
közel 600 millió felhasználóját szolgálja ki.

Innovációs Oscar-díj Rátai Dániel magyar feltalálónak
Forrás: Figyelőnet 2008 szeptember 11

2008. szeptemberében Rátai Dániel, MAFITUD-tag Magyar Fiatal Tudósok Társasága (www.
mafitud.hu) oktatási Tech Award Laureate díjat kapott. A díjátadó ünnepséget 2008. november
12-én tartották, az USA-beli San Joséban.
A kitüntetést évente 25 projekt kaphatja meg 5 kategóriában, a környezetvédelem, a gazdasági
fejlődés, az oktatás, az esélyegyenlőség és az egészségügy területén. A versenyen kategóriánként
5 győztest hirdetnek ki, akik közül kategóriánként egy 50 ezer dollár pénzjutalomban részesül.
2005-ben a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként részt vett a phoenixi Intel ISEF
Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen, ahol összesen hat első díjat nyert el.
A fiatal feltaláló találmányának lényege, hogy egy személyi számítógépet minimális ráfordítással
képes háromdimenziós készülékké, s egyben érintőképernyős PC-vé változtatni. Alkalmazása az
oktatásban mint háromdimenziós iskolatábla, tankönyv és jegyzetfüzet, teljesen új lehetőségeket
nyithat meg.
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Megyeri híd - Magyarország legújabb és legnagyobb
felületű folyami hídja.

Magyarország legújabb és legnagyobb felületű folyami hídja az M-nullás körgyűrű
északi összekötője, amely valójában egy öt hídból álló hídegyüttes Az árterek és
a sziget felett feszített vasbeton szerkezetet látunk, a Szentendrei-Duna-ág felett
öszvér gerendahíd, a folyó fő ága felett – hazánkban először – ferdekábeles acélhíd
épült. Látványa is lenyűgöző; ez a nemzetközileg is elismert modern építmény
a magyar hídépítészet hírnevét öregbíti, és újólag az európai építészethídépítészet első vonalába emeli.

ÖN ELÉGEDETT VOLT A MAGYAR OLIMPIKONOK
TELJESÍTMÉNYÉVEL?
2008. augusztus 25 - FigyelőNet
Messze hazánktól nagy izgalommal követtük a Pekingi olimpián a magyar
olimpikonok teljesítményét.
Hazánkban a fenti kérdésre 80,5% ezt felelte: Nem, a vártnál gyengébbek az
eredmények.
Magyarország éves bruttó hazai termékének (GDP) nagyjából 0,2 százalékát költi
élsportra: még sikerágazataink sportolói is rendkívül rossz körülmények között
készültek a nagy megmérettetésekre, az edzők alulfizetettek, és az utánpótlásképzés
minősége is több sportágban egyre gyengül. Számos magyarázat szerint ez áll a
pekingi vártnál gyengébb olimpiai szereplés hátterében.
Ezek után még büszkébbek vagyunk reátok!
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Vajda Attila kenu aranyérmes. Kovács Katalin, Janics Natasa kajak-kenu
páros aranyérmesek

A magyar vizilabda válogatott aranyérmes lett!

EURÓPAI UNIÓS ÉRDEKESSÉGEK
Budapesten lesz az uniós tudásközpont.
Forrás: MTI 2008. július 1.

Budapestet választották ki az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) székhelyéül jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A főváros ezzel Barcelonát és Jénát is
legyőzte.

Uniós áldást kapott a magyar filmtámogatási program
Forrás: Napi Online 2008. július 20.

Megérkezett a várva várt jóváhagyás Brüsszelből, a magyarországi filmipari támogatás nem
bukott meg a szigorú uniós “kritikusok” előtt.
Az Európai Bizottság (EB) jóváhagyta Magyarország új - 2013 végéig fenntartható - filmtámogatási
programját, így a hat esztendő alatt 231 millió euró állami támogatás nyújtható.
Brüsszel ugyanakkor elvárja a tagországoktól, hogy az állami támogatásaik kulturális célokat
szolgáljanak. Az új támogatási program egy pontrendszert vezet be, amelynek alapján értékelik
majd a filmek kulturális tartalmát - ilyen már több európai országban, például Nagy-Britanniában
és Németországban is működik.
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Sas-hegyi Látogatóközpont

Forrás: FigyelőNet 2008. június 13.
Az európai uniós forrásból megújult Sas-hegyi Látogatóközpont június eleje óta fogadja ismét
a természetbe vágyókat – Buda közepén. A Látogatóközpontban interaktív kiállítás fogadja
az érdeklődőket, amelyből megismerhetjük a Sas-hegy történetét, geológiáját, növény- és
állatvilágát. A címe is beszédes: „Menedék a betontengerben”. Ismerkedjen meg fővárosunk ezen
gyöngyszemével. A Látogatóközpont honlapja, a www.sas-hegy.hu

London a világ kulturális fővárosa
Forrás: FigyelőNet, MTI 2008. március

Sehol nincs olyan bőséges kulturális kínálat, mint Londonban - mutatta ki a brit főváros fejlesztési
ügynöksége a világvárosok krémjének kínálatát összehasonlító empirikus felmérés alapján.
A London Development Agency friss kutatási jelentése szerint Londonban több múzeum, művészeti
galéria, könyvtár, színház, koncertterem, klub és mozi működik, mint New Yorkban, Párizsban,
Tokióban vagy Sanghajban. A 7,5 milliós metropoliszban évente 17 285 színházi előadást tartanak,
míg a második helyezett Párizsban 15 598, a harmadik helyen álló New Yorkban pedig 12 045
előadást.
Aki élő zenére vágyik, az Londonban 400 hely közül választhat, több mint kétszer annyi közül,
mint New Yorkban, ahol 151-re rúg a kínálat, Párizsban pedig 122-re. Az éves fesztiváladag is
Londonban a legnagyobb: 200 rendezvénysorozatból áll, míg New Yorkban 81, Párizsban csupán
40-ből.
A londoni városháza 2012-ig 1,4 milliárd fontot (477 milliárd forintot) fordít a londoni nyári olimpiához
kapcsolódó kulturális kezdeményezések támogatására.
A vizsgált öt világváros közül Londonban a legmagasabb a kultúrafogyasztók aránya. A
mozilátogatások száma 39,8 millió volt 2005-ben, a vezető színházak előadásait összesen 12,4
millióan látták, és egy főre vetítve 2,7 volt a nemzeti rangú gyűjteményt őrző múzeumokban tett
látogatások száma. London ezzel mindhárom kategóriában maga mögé utasította a többi négy
várost.

Megbukott a Lisszaboni Szerződés Írországban
2008. június 13. FigyelőNet

Az írországi népszavazás végleges eredménye: a szavazók 53,4 százaléka elutasította a
Lisszaboni Szerződést. www.euractiv.hu/intezmenyek-jovo/linkdossziek/a-lisszaboni-szerzodes
Írország az Európai Unió tagjai közül egyedül döntött úgy, hogy népszavazást rendez a bővítés
utáni unió működőképességének szavatolására hivatott szerződés elfogadásáról.
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