HÍRADÓ
Informativo da Associação Húngara - Braziliai Magyar Segélyegylet

Ano 10 - nº 53 - São Paulo, setembro de 2009

AMIT ELKEZDTÜNK 1956-BAN, BEFEJEZTÜNK 1989-BEN:
A VASFÜGGÖNY LEBONTÁSÁT
20 ÉVVEL EZELŐTT MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELMET ÍRT

A kettéosztott Európában a vörös szovjet blokkot, a feketével jelölt VASFÜGGÖNY
zárta el a kékkel jelölt Nyugat-Európától, a csíkos rész az Jugoszláviát és Albániát
jelzi.
A vasfüggöny megakadályozta a szovjet elnyomás alatt élők nyugatra való
távozását, teljesen elszigetelte őket a szabad világtól.
A VASFÜGGÖNY leomlása MAGYARORSZÁGON KEZDŐDÖTT 1989-ben.
Ami akkor megtörtént, mind a mai napig hihetetlennek tűnik. Ezt a történetet
ismertetjük meg a Híradó e számában, A VASFÜGGÖNY LEOMLÁSA – A
PÁNEURÓPAI PIKNIK című cikkeinkben.
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VEZÉRCIKK
2008. május 19-én a Magyar Segélyegylet
Igazgatósága, két hónapi működése után,
meghívta a magyar közösséget, hogy
bemutassa
a munkatervét. Kidolgozott
egy Irányító Tervet, amelynek alapját az
a Marketing Terv képezte, amire az előző
vezetők már elkötelezték magukat. A
bemutató végén a jelenlévőknek a következő
kérdés lett feltéve: “Meddig fogjuk még az
Otthont - félig üresen - csupán a magyar
származású idősek számára fenntartani?”
A jelenlevők talán nem is értelmezték,
hogy a válaszuk lehetővé tette, hogy a
magyar kolónia lerója az adósságát a brazil
társadalommal szemben.
Ez az adósság a XIX. század végére és
a XX. század elejére vezethető vissza,
amikor a magyarok elkezdtek bevándorolni
Braziliába, ahol a vendégszerető, befogadó
brazil nép tárt karokkal fogadta őket, aki
nemcsak állást kínált a felnőtteknek, iskolát
a gyermekeknek, lehetőséget egy boldog,
békés, sikeres életre, hanem főképpen egy
új hazát valamennyiük számára.
Annak az estének a válasza az önkéntes
Igazgatóságon keresztül kihatott az egész
egyesületre, kihívást jelentett az Otthon
alkalmazottaira, ami mind a mai napig
külön erőfeszitést igényel. Ezért került sor
– részben a jogi előírásoknak eleget téve
– több fizikai átalakítás megvalósítására,
az alkalmazottak átképzésére a legújabb
előírásoknak megfelelöen (voltak, akiket
le kellett cserélni, mivel képtelenek voltak
követni az új szabályokat); új készülékek
lettek véve és beszerelve; mind ezeket meg
kellett szervezni és kivitelezni.
Ezek a tevékenységek komoly anyagi
ráforditást és sok-sok önfeláldozó munkaórát
foglalnak magukban, le kellett győzni a
magyar közösség ellenállását az anyagi
támogatást illetően, számolva akár annak
megszünésével is.

Az ellenállás nem a többség véleménye volt,
hiszen 2009 márciusában, egy speciális
Tanácsadó Bizottsági Gyülésen bemutatván
az Otthon eredményeit (és májusban, az Èvi
Rendhagyó Kőzgyülésen) a tagok elfogadták
a Magyar Segélyegylet szociális tervének
a folytatását az idősek számára, ennek
kővetkeztében, a célpontban a Balázs Péter
Otthon maradt.
A támogatás főleg az Igazgatóság által
felállított tervsorozat sikeres eredményének
köszönhető, melynek a fő célja az Otthon
anyagi fenntarthatósága volt; a bevétel és
a kiadás közötti egyensúly 2008 végére
jött létre, bebizonyitva az Otthon anyagi
fenntartásának a kivitelezhetőségét.
A kihivások viszont folytatódtak: hogy fel
legyünk készülve az 50 éven felüli lakosság
számának egyre gyorsabb növekedésére,
ami világjelenség – még a következő
átalakitásokat kell tennünk:
• biztosítani minden lakónak a felső
emelet
elérhetőségét,
beleértve
a
mozgáskorlátozottakat,
nélkülözhetetlen
a felvonó beszerelése a kerekes-széket
használók számára.
• a bentlakók számának a növelésével (a mai
befogadóképesség 30 személy) szükséges
azok ruháinak a mosását is ellátni, ami a
mosoda bővitését igényli.
•
annak ellenére, hogy olyan időseket
veszünk fel, akik képesek a napi
tevékenységeiket teljesen, vagy egész kevés
segitséggel ellátni, mégis előrelátható az
eljövendő függőség igénye. Az ilyen függő
idősek számára az Otthonban betegápoló
részleget kell létesíteni.
A Magyar Segélyegylet Igazgatósága,
mindig számíthatott a magyar közösség
támogatására és adakozására, ismervén a
pozitiv hozzáállásukat bármely felkérésre,
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elhatározta hogy újít a gyüjtésben,
hogy megvalósíthassa a fenti terveit.
Ennek költsége 100.000 reál körül forog:
megszületett a Csendes Bál ötlete.

a megszokott összeggel, (vagy az egyének
által jónak látott adománnyal), tudván hogy az
így összegyüjtött összeg teljes mértékében
a Idősek Otthonára lesz forditva.

Az utolsó 51 évben a Segélyegylet
szervezésében
ugyanennyiszer
megrendezésre került a Magyar Bál, melynek
mindig is az volt a fő célja, hogy anyagi
alapot teremtsen az Otthon fenntartásának
a költségeire, de ugyanakkor a közösségnek
a legfontosabb kulturális és szociális
tevékenysége is volt.

A magyar közösség válasza azonnali és
határozott volt: Tiszteletbeli védnökeink,
maguk a védnökök, az előző évek támogatói,
számtalan magyar és magyar leszármazott,
valamint barátaik csatlakoztak az ötlethez és
adományaikkal hozzájárultak a fenti tervek
megvalósitásához.

Az utóbbi években ennek az eseménynek a
szervezési költségei aránytalanul megnőttek,
csökkentve az anyagi eredményét: 1970-es
években a bál bevételei átlagban az Otthon
10 havi költségeit fedezték, míg 2008ban már egy havi költségeit sem fedezték,
beleszámítva az Otthon fizetős lakóitól
származó bevételeit is.
Ebben a gazdasági világválságos évben,
amikor a báli résztvevök száma amúgy is
hátráltatva lenne a költségek miatt, érthető
az Igazgatóság döntése a Csendes Bál
mellett.
Annak ellenére, hogy az 52. Bál nem került
megrendezésre, mégis alkalmat adott, hogy
a Segélyegylet tagjai támogassák a terveket

Ugyanakkor – eleget téve a “Küldetés”
másik ágának, ami a magyar kulturális
események támogatása - az Igazgatóság
szívügyének tekinti 2010-ben az 53. Bál
megrendezését, nagy lelkesedéssel (a
lelkesedés nélkülözhetetlen társa azoknak,
akik önkéntesen felkarolnak emberiséget
támogató vállalkozásokat).
A régi magyar bevándorlók pedig békében
nyugodhatnak;
leszármazottaik
egy
évszázaddal később is viszonozzák azt a
szives fogadtatást, amiben ők részesültek
annakidején, segítve a Magyar Segélyegylet
Szociális tervét az összes rászoruló brazil
időseknek!
Koszka Árpád, a Magyar Segélyegylet
Igazgatósága nevében.
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A VASFÜGGÖNY LEOMLÁSA
A VASFÜGGÖNY TÖRTÉNETE:
1949 –től a szovjet uralom drótkerítéseket, aknazárat hozott létre az országhatárok mentén, hogy
meggátolja az emberek szökését a szovjet kommunista terror elől.
1955 őszétől az erőszak enyhülésével, elkezdték az aknák felszedését, amit 1956 szeptemberére
fejeztek be. Ez tette lehetővé, hogy az 1956-os szabadságharc leverése után százezrek
menekülhettek át Ausztriába. (Így vagyunk több néhányan itt).
1957 márciusában a forradalom leverése után, az egyeduralkodó Magyar Szocialista Munkáspárt
(MSZMP) elrendelte a szögesdrótkerítés újratelepítését, vele párhuzamosan egy öt méter széles,
félméterenként taposóaknákkal teleszórt aknamezőt, mellette felgereblyézett nyomsávot és járőr
utat.

1965 és 1971 között az aknazár helyére a szovjet S-100 jelzésű elektronikus
jelzőrendszert telepítettek. A szögesdrót 24 voltos feszültség alatt állt, ha bárki hozzáért, vagy elvágta
azt, a rendszer bejelzett a legközelebbi határőrőrsön, ahol azonnal tudták, hova induljanak a határőrök
a kutyákkal.

1987-ben a drótkerités elrozsdásodott, megrongálódott. A felújítás százmilliós költséget jelentett
volna, hiszen a rozsdamentes drótot – paradox módon – nyugatról kellett beszerezni. A határőrség
ezért javasolta a megszüntetését.
1989-ben a szabadságszerető magyar nép az erösödő ellenzéki pártok befolyása alatt egyre többet
és bátrabban tüntetett a szovjet uralom ellen, annyira, hogy, Nemzeti Ünnepünkkor, március 15-én
demokráciát, szabad választásokat, sajtó- és szólásszabadságot követelt. Majd június 16-án méltó
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dísztemetéssel külön sírokban helyezték el Nagy Imrét, Maléter
Pált és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) által kivégzett
1956-os szabadságharc mártírjait, akiket a forradalom leverése
után közös sírokban, dróttal összekötözött végtagokkal, arccal lefelé
forditva, kátránypapirba göngyölve ástak el. Az ellenzéki szervezetek
Budapesten, valamint a vidéki városokban, főleg Sopronban, ezreket
megmozgató, sikeres tömeges tüntetéseket rendeztek. Az erős
társadalmi nyomás hatására 1989 tavaszán a magyar kormány a
Gorbacsov vezette szovjetekkel egyeztetést kezdett “vasfüggöny”
megszüntetéséről.
Veja: http://www.youtube.com/watch?v=4YybjROUMu0
Nagy Imre, Maléter Pál ravatala a Hősök terén 1989-ben
1989 májusában elfogadták az inditványt és döntést hoztak a szögesdrót leszereléséről, melyet egy
nemzetközi sajtótájékoztatón Hegyeshalomban, kétszáz bel- és külföldi újságíró előtt hírdettek ki és
végleg kikapcsolták az elektromos jelzőberendezést az osztrák-magyar határon.
1989. június 27-én ünnepélyesen átvágták a vasfüggönyt az osztrák és magyar
külügyminiszterek. Ez az esemény nagy visszhangot teremtett, hogy amig a magyarok már bontják
a vasfüggönyt, a Berlini Fal, meg a vasfüggöny a “belnémet” és Csehszlovákia nyugati határán, még
háborítatlanul áll.

Ünnepélyes vasfüggöny átvágás
1989. június 21-én ugyanakkor a román hatóságok a román-magyar határon megkezdték a
szögesdrót kerítés építését, és a határsávban növekedett a román határőrök által lelőtt menekültek
száma, a legnagyobb részük erdélyi magyar volt.

1990 január 1 volt ugyan a vasfüggöny lebontásának határideje, de a
Páneurópai Piknik hatására nálunk már 1989 szeptember 11-én leomlott
a VASFÜGGÖNY, AMIVEL MEGINDULT A “SZOVJET PARADICSOM”
ÖSSZEOMLÁSA!
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A PÁNEURÓPAI PIKNIK
1989 AUGUSZTUS 19-ÉN MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELMET ÍRT
A vasfüggöny átvágásával kapcsolatban fogant meg a rendkívüli ÖTLET,
mely elinditotta a “szovjet paradicsom” összeomlását.
Az ötlet, Mészáros Ferenc debreceni lakos fejében fogant meg Debrecenben, 1989.
június 20-án, Habsburg Ottó debreceni előadását követő vacsorán, aki úgy vélte, hogy
a vasfüggöny lebontásáról meg kellene emlékezni Magyarország ausztriai határán, ahol a
tényleges határvonalon tüzet rakva, szalonnát sütnének egy piknik keretében úgy, hogy
a vendégek egy része Ausztriában, a másik része Magyarországon ülne – megmutatva az
egyes kelet-európai országok nyugati határain uralkodó állapotok különbözőségét. Hiszen
amig Magyarországon a vasfüggöny lebontásáról tárgyaltak, addig a „belnémet” határon és
Csehszlovákia nyugati határán a vasfüggöny, valamint a Berlini Fal még háborítatlanul álltak.
Elöszőr egy jót nevettek az ötleten, míg Filep Mária a debreceni MDF következő elnökségi
ülésére már tervet mutatott be „Piknik a vasfüggöny helyén”, ami végül a ”PÁNEURÓPAI
PIKNIK” nevet kapta. Megszületett a Piknik emblémája: a szögesdrótot átszakító
fehér galamb.

Piknik emblémája

		

Jelszavak: Bontsd és vidd! – Falrombolást!

A jelszavak: “Bontsd és vidd!” és “Falrombolást!” A soproniak is az ötlet mellé álltak. A
debreceniek vállalták a szalonnasütéshez szükséges kenyér, szalonna, paprika és üdítőital
előteremtését, a felhívás 5000 példányban való kinyomtatását, továbbá a piknikes trikók
előállítását. Debrecenben megszerezték a magyarországi külképviseletek címlistáját, és 25
nagykövetség kapta meg angol nyelvű szöveggel a programot és a szórólapokat, a térképekkel
együtt. Egymás után jelentkeztek a nyugati TV-társaságok. Sopronban a pikniket megelöző
két-három napban egymásnak adták a kilincset a tévés stábok. Az európai TV-társaságok
jelenléte még nem volt meglepő, de amikor egy újzélandi forgatócsoport jelent meg, az
már felettébb feltünő volt. Sopronban közben folyt a helyszín kialakítása, az egyeztetés a
Határőrséggel és az érintett hatóságokkal az ideiglenes határnyitásra. Ausztriában is engedély
kellett az illetékes hatóságoktól, viszont ott semmilyen kapcsolatuk nem volt, a szervezők
azt sem tudták, hogy milyen módon kell a határnyitást kérvényezni. Amikor előadták az
ötletet, az osztrákok hihetetlennek, a tervet pedig kivihetetlennek tartották, de látván a
kész információs anyagokat, a németnyelvű plakátokat és a szórólapokat, fellelkesedtek.
Végül két német nyelvű kérvényt írtak. Az engedélyt megkapták, miszerint a határt csak
a listán szereplő magyar és osztrák személyek léphették át: 1989. augusztus 19-én
15.00–18.00 óráig Sopronpusztán ideiglenesen megnyílhatott a magyar határ a
Páneurópai Piknikre.

HÍRADÓ - 7

Röplapok, szórólapok, plakátok

Miután a röplapok felhívták a keletnémetek figyelmét a Páneurópai Piknikre, több mint 600
keletnémet állampolgár már Sopronban várta a vasfüggöny megnyílásának rövid pillanatát,
hogy nyugatra szökjön. A magyar határőrség az érvényben levő lőparancs ellenére
sem avatkozott közbe, nem lőtt a menekülőkre.

Keletnémet menekültek áttörik a határt, Trabant autójukat Magyarországon hagyván

A Páneurópai Piknik az eredeti program szerint folyt tovább, nyolc nyelven olvasták fel a
szervezők felhívását, többek között Tőkés László levelét is, amelyet augusztus elején
csempésztek át a román határon. A népünnepély több ezer vendége jókedvüen piknikezett.
Főzték a gulyást, sütötték a kolbászt, szalonnát, volt sőr, fröccs, minden, amit szem-száj
megkívánhat, miközben kilométer hosszan bontották a drótot, komolyan véve a „Bontsd és
vidd” jelszót.
A Páneurópai Piknik világtörténelmi eseménnyé lett, erről írtak még napok, hetek
múltán is szerte a világban, míg a szovjet cenzúra alatt álló magyar sajtó elhallgatta
az eseményeket.
Igazából, senki nem tudta, mi lesz a határon történtek folytatása. Megfordult a
szervezők fejében, hogy börtönbe kerülnek-e, nem járnak-e úgy, mint az ’56osok, vagy a csehek ’68-ban, vagy mint Walesáék? Úgy érezték, hogy ezúttal talán
van esély arra, hogy esetleg valódi változások jönnek és lehet, hogy a börtönt
megússzák!
A következő napokban a magyar kormány a nyugati határt lezárta, őrizetét
megerősítette.
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Folyamatosan jöttek a keletnémet menekültek

A keletnémet menekültek az első hullám után csapatosan, vagy családonként, de egyesével
is folyamatosan érkeztek Magyarországra. A Német Szövetségi Köztársaság budapesti
nagykövetségénél kértek kivándorlási engedélyt. Egyre többen és többen jöttek, úgyhogy
az épület csordultig megtelt. A magyar kormány nem engedte ki őket, de ők hajthatatlanok
voltak: haza nem mennek. A követség dolgozói a fejüket fogták: senkit sem akartak elküldeni,
de egyszerűen nem volt hova tenni az embereket. Már a folyosókon is aludtak, megszállták
a követség kertjét, nem tudták ellátni őket.
A németországi magyar máltaiak jöttek segíteni, és Kozma Imre atya, Budapest-zugligeti
plébános személyében találtak segítőre, aki megkérte a zugligeti családokat hogy szállásolják
el a keletnémeteket, s akiket már nem tudtak, azokat a plébániakertben felállított sátrakban
helyezték el. A plébániával szemben lévő utcában lakók mind felajánlották fürdőszobáikat,
és mosási lehetőséget. Mindenki segített a menekültek elszállásolásában, ellátásában:
önkéntesek, akik ebédet osztottak, akik rakodtak, akik orvoshoz rohangáltak a menekültekkel.
Segítettek szállással, ruhával, étellel. Segítettek jó szóval, bíztatással. Tették azt, amit a
lassan kialakuló mindennapi tábori rutin megkövetelt. Jöttek a menekültek csapatostul.
Elfáradt, idegileg rendkívül megtépett, biztonságot, jó szót váró, ugyanakkor nem egyszer
gyanakvó emberek. Ők tudták, hogy mi elől menekülnek.
Pontosan negyvennyolcezer hatszáz ember fordult meg három hónap alatt a
négy táborban (zugligeti templomkert, két hárs-hegyi camping és a csillebérci úttörőtábor
területén), valamint zugligeti családoknál. Münchenből, Berlinből, Dortmundból és még

A menekültek elszállásolása és ellátása

számos helyről érkeztek a WC-konténerek, fürdő - konténerek, katonai sátrak.
Az emberek ellátása volt a magyar csoda! A kifőzdéket, az éttermeket, a munkásszállásokat,
a szállodákat értesítették, hogy miről van szó. Ettől kezdve tömegével hozták naponta
háromszor a hideg és meleg ételeket, de senki sem kérdezte meg, hogy mikor és hogyan
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fognak fizetni. A zugligeti Szent Család plébánia kertjében hatalmas kondérokban rotyogott
a gulyás, a pörkölt és mindenütt német nyelvű beszéd hallatszott. Itt lehetett rálelni a
magyar ember csodálatos lelkére, önzetlenségére.
Közben pedig vártak és reméltek. Várták, hogy merre fordul most a történelem kereke, és
feltétlenül megbíztak az Isten akaratában. A menekültek közül többen a zugligeti templom
tornyának árnyékában kapták vissza a hitüket, és kaptak egy életreszóló reménységet.
A plébánia az európai diplomaták találkozóhelye lett. Itt Európa szinte minden vezető
politikusa megfordult. Eljött Helmut Kohl kancellár, Genscher külügyminiszter, francia, osztrák
és más politikus. A diplomaták a templom kicsi konyhájában állva kanalazták és jóízüen ették
a gulyáslevest. Összesen 162 televíziós stáb fordult meg, még Ausztráliából, Argentínából,
Braziliából és Japánból is jöttek újságírók. Miután folyamatosan jöttek az újabb és újabb
menekültek, a nyugatnémet nagykövet engedélyt kért, hogy a nyugatnémet nagykövetség
képviselete a plébániára költözhessen és három hónapon keresztül a nyugatnémet
nagykövetség a templom folyosóján, szobáiban dolgozott. Csaknem százezer emberről vettek
fel adatokat s adtak okmányokat. A templom kerítésén belül, nyugatnémet titkosrendőrök
őrizték a területet. A keletnémet konzul kérte, hogy találkozhasson a kelet-németekkel, ami
komoly politikai döntést igényelt.
A magyar kormánynak szembe kellett néznie azzal, hogy “Kelet-Európa kilyukadt”,
s rákényszerült arra a lépésre, hogy szeptember 11-én megnyissa a határokat
az áttelepülni szándékozó keletnémetek elõtt. Ez olyan folyamatokat indított be
Kelet-Németországban is, amelyek elvezettek az 1989. november eleji több milliós
tüntetésekhez, melyeken elemi erõvel tört fel a szabadság utáni vágy. Hiába mondta
még 1989. októberében is Erich Honecker pártvezér, hogy a berlini fal még száz
évig állni fog - a népakarat 1989. november 10-én végül ledöntötte azt. Egy szép
álom: a közös Európa, a szabadon átjárható határok, a demokratikus önrendelkezés
vágyának jelképe, fontos mozzanata volt a PÁNEURÓPAI PIKNIK.
A BERLINI FAL LEDÖNTÉSE SOPRONBAN KEZDŐDÖTT. Ezt a megállapítást Lothar
de Maiziere, Kelet-Németország utolsó miniszterelnöke tette, 1990-ben. Ugyanígy
nyilatkozott Helmut Kohl kancellár is, amikor a két Németország egyesítésének
ünnepén kijelentette: “A Berlini Fal lebontása Magyarországon kezdődött, a német
újraegyesítés felé az első lépés a Páneurópai Pikniken történt. A Brandenburgi
Kapu alatti föld: magyar föld.”
Minden évben augusztus 19-én emlékünnepet tartanak a határ megnyitásának
helyén. Sokan visszajárnak, időről időre és megköszönik a keletnémetek: “IDEGEN
VOLTAM ÉS BEFOGADTATOK!”
Vajon, A Páneurópai Piknik és a szeptember 11-i kormánydöntés nélkül is
átrajzolódott volna Európa térképe? Lehet hogy később, talán másképp, esetleg
véresen!

A befogadás emlékműve

Forrás: Páneurópai piknik - internet

A berlini fal részlete
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A SÃO PAULÓI FŐKONZULÁTUS BESZÜNTETI MŰKÖDÉSÉT
2009 DECEMBER 31-ÉN
A Magyar Köztársaság Kormánynak az ország
külképviseleti
rendszere
racionalizálásával
összefüggésben hozott döntése értelmében
a Sao Pauló-i Főkonzulátus 2009. december
31-i határidővel beszünteti működését. A
Főkonzulátuson végzett konzuli munka ezen
időpont előtt a Brazília városi Nagykövetségre
helyeződik át. A Főkonzulátus kéri a magyar
közösség azon tagjait, akiknek függőben lévő
konzuli ügyeik vannak, hogy augusztus 1-től
kezdődően telefonon kérjenek tájékoztatást
ügyük állásáról.
Magyar
Köztársaság
Főkonzulátusa

Sao

Pauló-i

“Mellékelten, tájékoztatásul megküldöm a Magyar
Távirati Iroda hírét a magyar külképviseleti
rendszer átalakításáról:
Budapest, 2009. június 16, kedd (MTI)
- Nyolcvan államban 102 képviselete
marad
Magyarországnak
a
rendszer
“korszerűsítése” után, bezárják egyebek
mellett a düsseldorfi, a chicagói és a
torontói főkonzulátust - mondta Balázs
Péter külügyminiszter kedden, Budapesten,
a parlament külügyi bizottságának ülésén. A
Fidesz szerint “önsors rontó” a képviseletek
bezárása.
Külügyminiszter úr sajtótájékoztatójáról kiadott
összefoglaló az alábbi site-on található meg:
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/
bal/Aktualis/Miniszteri_allasfoglalasok/090616_
sajtotaj_BP.htm
Üdvözlettel:
Miklós (Deák Miklós Sao Pauló-i főkonzul)”
“Az a méret, amit mi képviselünk, és azok az
ambíciók, az aktivitás, amit mi zászlónkra
tűztünk, a jelenleginél szűkebb hálózatot
indokol” - mondta Balázs Péter. A miniszter
hozzátette: a tágabb hálózat szétforgácsolja
az erőket, a “svéd modellt” kell követni a
80 ország, 100 képviselettel.
Ennek alapján a külügyminiszter elmondta:
nyolcvan államban 102 képviselete lesz
Magyarországnak az átszervezés után. A
bezárásokkal a tárca költségvetésének öt
százaléka takarítható meg - tette hozzá.

Az EU- és NATO-tagországok körében
31 államban 39 képviselettel lesz jelen
Magyarország. Azt tervezik, hogy még az év
vége előtt megszűnik a lyoni, a düsseldorfi,
a krakkói, a chicagói és a torontói
főkonzulátus. Balázs Péter: 80 államban
102 külképviselet marad - fűzte hozzá.
Fennmarad a határ menti tizenegy képviselet
- emelte ki Balázs Péter.
A Nyugat-Balkánon jelenleg hét államban
van jelen Magyarország, ez változatlan
marad. A FÁK államokban és a mediterrán
régióban fenntartott képviseleti rendszer
sem változik. A Nyugat-Balkánon, a
FÁK tagállamokban és a mediterrán
régióban így összesen 30 képviselete lesz
Magyarországnak - mondta a miniszter.
Közép-Ázsiában hét államban volt és
marad magyar képviselet. A délkeletázsiai régióban és Ausztráliában, tizenegy
államban sem változik a nagykövetségek
száma. A főkonzulátusok közül azonban
a Sydneyben és a Hongkongban működőt
bezárják. Visszavonul a magyar diplomácia
Kuala Lumpurból is - tette hozzá.
A Szaharán túli Afrikában is változatlan
marad a magyar diplomácia - hangsúlyozta a
tárcavezető.
Latin-Amerikában csökkentéseket tervez
a
külügyi
vezetés:
Venezuelából
és
Chiléből kivonul a magyar képviselet és
megszüntetik a Sao Pauló-i főkonzulátust is.
Így négy államban marad magyar jelenlét a
térségben - mondta a miniszter.
A
nemzetközi
szervezetekben
három
összevonást
hajt
végre
Magyarország.
Párizsban az UNESCO-képviselet a magyar
nagykövetségre költözik be. Genfben az
WTO képviselet a magyar ENSZ-képviseletre
költözik. Bécsben is összeköltöztetik az
ENSZ- és EBESZ képviseleteket - emelte ki
Balázs Péter.
A tárcavezető arról is beszélt, hogy a
bezárt
képviseletekről
távozók
a
Külügyminisztériumban dolgoznak tovább.
A bezárások után minden dolgozóról
gondoskodnak, senki nem kerül az utcára
- fűzte hozzá.
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Nem
kapkodva,
nem
a
pillanatnyi
intézkedések alapján akarták végrehajtani
a
külképviseletek
rendszerének
“korszerűsítését” - hangsúlyozta a miniszter.
Balázs Péter kiemelte: 49 milliárd forint volt
eredetileg a minisztérium költségvetése
az
idei
évre,
ezt
csökkentette
a
kormány 44 milliárdra.
Ezen
kívül
az
árfolyamveszteség is sújtotta
a
tárcát.
A
Pénzügyminisztériummal
folytatott
tárgyalások
eredményeként
a
Külügyminisztérium
visszakapja
az
árfolyamveszteséget. Így a tárcát e miatt
nem éri veszteség - fűzte hozzá.
A nemzetközi tagdíjakat is hiánytalanul ki
fogják fizetni. Ugyanakkor Magyarország
felülvizsgálja, hogy milyen nemzetközi
szervezetekben és milyen tagdíjak mellett
érdemes részt venni - mondta Balázs Péter.
A tárcavezető arról is beszélt, hogy egy új
épülettel bővül majd a Külügyminisztérium,
amelyben 150 ember dolgozhat. Erre azért
is szükség volt, mert az EU elnökség idején
több helyre lesz majd szükség - tette hozzá.
Németh Zsolt, a bizottság Fideszes elnöke szerint
a nagykövetségek nem visznek, hanem
hoznak az országnak, “önsors rontás” a

képviseletek bezárása. A változtatásokkal
a kormányzat “halálra ítélte” a diaszpóra
magyarságát - tette hozzá.
A külképviseleti rendszer ilyen jellegű
átalakítása “össznemzeti ügy”, a kormány
ezért helytelenül járt el, amikor ezeket a
döntéseket az ellenzékkel való egyeztetés
nélkül hozta meg - hangsúlyozta a politikus.
Aránytalan a képviseletek bezárásával
okozott kár és a megtakarítás, ha csak
kétmilliárd forintot lehet megspórolni vele
- tette hozzá.
A Fidesz nem tudja elfogadni a külképviseleti
rendszer ilyen átalakítását, kormányra
kerülése és a felülvizsgálat után újranyitják
a bezárt képviseleteket - emelte ki Németh
Zsolt.
Kozma
József,
a
bizottság
szocialista
alelnöke
kiemelte:
kifejezetten
pozitív,
hogy a realitásokra figyelemmel alakítja
át a Külügyminisztérium a külképviseleti
rendszert.
Kovács Kálmán, a bizottság liberális tagja
szerint nagyobb óvatosságra és a gazdasági
érdekek nagyobb figyelembe vételére lenne
szükség az átalakításkor.

Dr. FRANCISCO TIBOR DÉNES LEVELE:
Dr. Balázs Péter külügyminiszter részére

Sao Paulo 2009. június 3.

Tisztelt külügyminiszter!
A brazíliai magyar közösség – mely ma több tízezer még Magyarországon született magyar
egyént és azok nagyszámú magyarságtudatukat őrző leszármazottait jelenti – megdöbbenve
értesült arról a hírről, hogy Magyarország Sao Paulói Főkonzulátusa bezárására készül.
Már maga a feltételezés, hogy a hír beigazolódhat ijesztően hatott az itt élő magyarok és
leszármazottaik körében az alábbiak miatt:
- Sao Paulóban található a Dél-Amerikába kivándorolt magyarok legnagyobb közössége,
melynek múltja a XX. század elejére tekint vissza
- Sao Paulo Dél-Amerika legnagyobb városa, melynek lakossága meghaladja a 14 milliót
- Sao Paulo nemcsak Brazília, hanem egész Dél-Amerika legnagyobb kereskedelmi, ipari és
kulturális központja
- Sao Paulóban 900 olyan vállalat, köztük több nemzetközi nagyvállalat is működik, melyek
vezetőségében megbecsült, származásukra büszke magyar gyökerű személyek találhatók
- Sao Paulóban a magyar közösség három elismert magyar népi tánc együttest, egy
cserkészcsapatot és egy méltó öregkort biztosító idősotthont is fenntartó segélyegylet
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működtet, melyek példaértékűen fejezik ki a közösség összetartozását
- A magyar származású brazil fiatalok élénk érdeklődést tanúsítanak felmenőik hazája,
Magyarország iránt, amit a Balassi Intézet ösztöndíjas programjai, a MEH különböző formájú
anyagi támogatása és egyéb magyarországi identitásmegőrző programok segítségével
tudnak kielégíteni
- Rendkívüli módon megnehezítené az itt élő magyar közösség kapcsolatait a magyar
hatóságokkal, ha erre csak a Sao Paulótól több mint 1000 kilométerre, Brazília városban
működő nagykövetség útján lenne lehetősége.
A fenti tények fényében nyilvánvaló, hogy a Magyar Köztársaság számára is nagy veszteséget
jelentene a Főkonzulátus bezárása. Érdemes még megemlíteni Brazília kiváltságos
nemzetgazdasági helyzetét a világgazdaság jelenlegi állapotában. Brazília és ezen belül
Sao Paulo város, az aktuális válságot figyelembe véve, a világkereskedelem egyik vonzó
pólusa.
Az 1926-ban alakult Sao Paulói Segélyegylet a körülötte csoportosuló helyi magyar közösség
ez úton tisztelettel felkéri mindazokat a magyar hatóságokat, melyek a Főkonzulátus
sorsáról dönteni kívánnak, hogy ne engedjék megszakadni a képviselet fenntartásával jól
működő összekötetést magyar kivándoroltak és az eredeti hazájuk között.
Üdvözlettel:
Francisco Tibor Dénes
Elnök
Brazíliai Magyar Segélyegylet
Associação Beneficente 30 de Setembro
e-mail: ftdenes@terra.com.br
www.ahungara.org.br
tel.: +55-11-3849 0398
Rua Gomes de Carvalho, 823
Cep 04547 003 São Paulo SP

DR. BALÁZS PÉTER VÁLASZA:
Francisco Tibor Dénes úrnak
A Brazíliai Magyar Segélyegylet elnökének
E-mail: ftdenes@terra.com.br
Tisztelt Elnök úr!
Engedje meg, hogy Bajnai Gordon miniszterelnök úr megbízásából én válaszoljam meg
Önnek a Sao Paulo-i Főkonzulátus bezárása ügyében június elején kelt elektronikus levelét.
Tekintettel a külképviseleti hálózat átalakításával összefüggésben a minisztériumhoz és
más állami hivatalokhoz intézett levelek sokaságára, most válaszolok csak levelére, ezért
megértését kérem. Köszönöm véleményét, amelyet érzelmi szempontból teljesen megértek.
Kérem ugyanakkor, hogy méltányolja érveinket, a döntés szükségességét.
A fent említett levelek nagy száma is mutatja, hogy a magyar külképviseleti hálózat
átalakítása, illetve a külképviseletek bezárása mind a magyar közvélemény, mind a bezárásra
kerülő magyar külképviseleteknek otthont adó országok társadalmi szervezetei, közéleti és
magánszemélyei figyelmének középpontjába került, így fontosnak tartom, hogy a döntésről
érdemi tájékoztatást adjak.
Összefoglalva megállapítható, hogy két szükségszerű tényező jelentkezett egy időben:
az egyik, hogy a Külügyminisztériumnak is részt kell vállalnia a gazdasági nehézségekből
adódó rendkívüli országos áldozatvállalásból, a másik, hogy rugalmasan kell válaszolnia a
diplomáciai cselekvés eszköztárának változásaira, amit – többek között – a külképviseleti
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hálózat kiépítésénél is figyelembe kell venni Ennek működését egy hullámhosszra kell
hozni az ország teljesítőképességével, a diplomáciai cselekvést és érdekvédelmet, ennek
hatékonyságát meghatározó módszerek terén az elmúlt években végbement fejlődéssel.
Magyarországnak jelenleg 80 országban mintegy 100 külképviselete van, de ez nem jelenti
azt, hogy a magyar diplomácia csak ebben a 80 országban és ezen a 100 területen, cselekvési
ponton van jelen. A döntés célja a megfelelő egyensúly kialakítása volt.
A Sao Paulo-i főkonzulátus – és erre ezek az állásfoglalások is kitérnek – fontos szerepet
játszott a magyar kötődésű társadalmi, kulturális szervezetek összetartásában, a
brazíliai magyarság és eredeti hazájuk kapcsolatépítésében. Úgy látjuk, hogy ezeknek
a szervezeteknek a nagy része meggyökeresedett, jól működik. Megítélésünk szerint
nagykövetségünk megbízható szinten biztosíthatja a különböző hivatali ügyekben a
“kiválthatóságot”. Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy erre hatékony megoldásokat
találjunk.
Levelében visszatérően jelentkezik Sao Paulo gazdasági súlyának kérdése. Tekintettel a
Brazíliában lévő és fennmaradó magyar gazdasági kapcsolati pontokra, e kérdésre nem
kívánok részleteiben kitérni, de kérem, vegye azért figyelembe azt, hogy míg hazánk
kereskedelmi forgalma Brazíliával évi mintegy 300 millió USD, addig például a szomszédos
Romániáéval jóval több mint 1 milliárd Euro. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem
teszünk meg mindent – többek között hazánk gazdasági helyzetének stabilizálása útján – a
világ egyik legdinamikusabb gazdaságával történő együttműködésért.
A Sao Paulo-i Segélyegylet és a körülötte csoportosuló magyar közösség kérésére reagálva
annyit kívánok leszögezni, hogy a magyar kivándoroltak és eredeti hazájuk kapcsolatát úgy
tudjuk élőbbé és tartalmasabbá tenni, ha növekedési pályára állítjuk az országunkat.
Megértésében bízva kívánok Önnek jó egészséget és elkötelezett munkájához sok sikert!
Budapest, 2009. július 31.
Tisztelettel:
Dr. Balázs Péter

FŐKONZULUNK BÚCSUZTATÁSA

2009. július 24 - Deák Miklós főkonzul úr és neje búcsúestje
A São Pauló-i magyarság szomorúan vette tudomásul, hogy búcsúznia kell Deák Miklós
főkonzultól és kedves nejétől. Tevékenységükkel, közvetlenségükkel, kedvességükkel a
magyar közösség szívébe zárta.
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MÁRCIUS 15 - NEMZETI ÜNNEPÜNK - SÃO PAULÓBAN
Idén a Szabadegyetem rendezésében emlékeztünk meg 1848 március 15ről. Az ünnepély színhelye a “Santo Américo” Kollégium díszterme volt.
Ödön Atya méltatta az ünnep jelentőségét a magyar nemzet számára,
majd felolvasta az amerikai elnök március 15-ét köszöntő és elismerő
szavait a magyarság szabadságszeretetéről. Utána átadta a szót Misi Gyula
konzulnak, aki a Magyarországon elhangzott márciusi köszöntõt olvasta fel
a hallgatóságnak.
Ödön atya bejelentette, hogy nagy meglepetést tartogat számunkra Deák
Miklós főkonzulunk, aki Szenttamási Ágon közremüködését kérve, nagy
kiváncsiságot ébresztett mindnyájunkban. Hamarosan megtudtuk, hogy a
Kapos László átveszi a
Magyar Állam a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntette ki Kapos
kitüntetést
Lászlót a magyarokért tett 51 éves munkásságáért, amit állva tapsolt meg
a kedves közönség. Kapos László meghatottan köszönte meg a kitüntetést,
majd Vörösmarty Mihály, Gondolatok a könyvtárban című verséből idézett: “Ez jó mulatság, férfi munka volt!” ami hatalmas tapsot váltott ki a jelenlévőkből.
A magyar cserkészeink komolyan felkészültek és előadásuk méltó volt március
15-hez. Csodálatosan szépen mondták el az 1848-ban történteket, amiket a falra
vetítve is olvashattunk. A Nemzeti dalt szavalókórusban mondták el, de a vers
első sorait a cserkészek külön-külön szavalták, míg a “Esküszük, esküszünk, hogy
rabok tovább nem leszünk” refrént kórusban. Talán Petőfi Sándor sem mondta
lelkesebben 1848-ban, mint a szavalókórus. Az egyik kiscserkész kardként
tartotta fel kalapját, kívülről mondta a vers “Fényesebb a láncnál a kard” sorait.
Ezért külön elismerést érdemelt!
A Sarkanytyúk, harmadik generációja immár szinpadon mutatta be a tudását.
Puskás Angyal virággal
A kislányok és kisfiúk magyar néptáncunk lépéseiért hatalmas tapsot kaptak,
köszönti
bebizonyították vezetőik - Kiss Eti és Tomi - eredményes munkáját.
Ezt is lehetett fokozni, mert egy nagyon kedves és már Ödön Atya által csinosnak
bejelentett Sáo Paulo Egyetemi (USP) növendék, Erika Ribeiro, lepte meg a hallgatókat Wagner Richárd: Tristán
és Izolda szerelmi halála, Liszt Ferenc átiratát zongorázva. Kedvessége, egyszerűsége és főleg tudása miatt
vastapsot kapott.
Vastaps járt a Zrinyieknek és a Pántlikáknak is, mert nem lehetett betelni a táncukkal!
Az ünnepély, mely a brazil himnusszal kezdődött a magyar himnuszunkkal fejeződött be, állófogadással várva
a vendégeket, ahol alkalmunk volt elimeréssel gratulálni a kitüntetettnek, a cserkészeknek, a táncosoknak,
megköszönve a zongorista számunkra megtisztelő előadását.

MÁRCIUS 15 MAGYARORSZÁGON
Nemzeti Ünnepünkre felkészültek politikusaink, szinészeink és maga
a magyar nép, de sajnos ezeknék sokkal nagyobb volt az otthoni
rendőrség felkészülése. Ők voltak a főszereplők, habár korántsem
hasolnlított az 1956-os forradalom 50. évfordulóján történtekhez,
melyeknek magam is szemtanúja voltam.

Budavári Hilda

Rendőrség, mint főszereplő

’48-as élő szoborcsoport
az utcákon
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TÁNCHÁZ – TELT HÁZ!
Nagy siker volt az első idei Táncház. A jó szervezés
meglátszott a belépéstől a kiszolgálásig, a csoport
tánctól a virtuóz táncig, ami garantálta az est
sikerét.
A nagy számú részvevő és a kitünő hangulat miatt
a délamerikai magyar néptánctalálkozó megnyító
ünnepélyére emlékeztetett. Örömmel vettük, hogy
több ex-Balassi tanuló, sőt cserediák is gyúrta a
magyar nyelvet és számukra nagy boldogság volt,
hogy végre gyakorolhatták a megtanultakat.

Ex –Balassi tanulók a Pántlikákkal

Mindig fontos tényező a finom ennivaló is. Pörkölt
volt galuskával, aki akart lángost kérhetett, magyar
édességeket ehetett, de a magyar pálinkák sem
vallottak szégyent.
A fénypot és a meglepetés az volt, hogy a SARKANTYÚ
harmadik generációja is résztvett a táncban,
bizony nem kis sikerrel. Elámultunk, megcsodáltuk,
megtapsoltuk, ahogy a kisfiúk ropták a legénytáncokat,
de a kislányok sem maradtak le a csárdásaikkal.

Sarkantyú is résztvett a táncban

Pedro vezetése külön dicséretet érdemel, mert olyan ügyesen mutatta be a tánclépéseket,
hogy azok nagyon egyszerűnek tüntek. De amikor utánozni kellett, akkor derült ki, hogy
nem is olyan egyszerűek, mégis egy pár lépés után a sikert jókedv koronázta. Pedro a
táncok eredetét is ismertette az egyre többen beálló “laikusoknak”, akik egyre ügyesebben
utánozták még a komplikáltabb lépéseket is. Amikor nem tudták követni, jókat nevetve
élvezték, hogy milyen csodálatosan, könnyedén ropják a “profi” táncosok a számukra egyelőre
utánozhatatlan cifrázásokat. Többször két kört kellett alakítani a sok beálló táncos miatt.
Még a páros csárdást is járatták a táncházasokkal. A tánc után jött a megérdemelt pihenés,
amikor az energiát evéssel, ivással pótolták a kimerült részvevők a következő táncig.
Nagy esemény volt, hogy megismerhették
a Híradó és MiniHírdó szerkesztőjét, Tubor
Renátát, aki önkéntes munkájával garantálja
a Híradó kivitelét. A lelkes szerkesztőnek
virággal mondtak köszönetet a táncosok, külön
megköszönték a Híradók extra kiadását a DélAmerikai Magyar Tánctalálkozóról, ami örökre
rögzítette az amúgy is felejthetetlen eseményt.
Bemutatáskor elég volt annyit mondani “Ő
a Renáta, a Híradó szerkesztője” és máris
mindenki szeretettel vette őt körül. Nagy volt
az édeklődés, hogyan szerkeszti a magyar
részt, ha nem beszél magyarul. Renáta elmesélt
egy-egy érdekes próbálkozását, a sok értetlen
Renata a Pántlikák között
szövegről, ami csak növelte a vállalkozásának
a nagyságát. Köszönet érte Renáta!
A Táncház a fiatalok kezében sikeresen halad, sok szép estét fog nyújtani az év folyamán,
hiszen ügyesen összefogja a kolónia fiataljait a veteránokkal és sok magyar kedvelő brazil
barátot is vonz, ami minden kétség nélkül garantálja, hogy “ELŐDEIK MUNKÁJA NEM
VESZIK KÁRBA, MERT VAN FOLYTATÁS, VAN JÖVŐ!”
A Híradó Szerkesztősége
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LINKA ÖDÖN ATYA GYÉMÁNTMISÉJE
Gyémántmiséje (pappá szentelésének 60. évfordulója) alkalmával
sok szeretettel köszöntjük Linka Ödön atyát, Isten áldását kérjük rá!
Csodálatos élmény megélni a gyémántmisét, a pappá szentelésnek a 60.
évfordulóját. Linka Ödön atya estében ez még nagyobb csoda, hiszen
60 évvel ezelőtt, 1949-ben a sztálinista rezsimben, a papüldözések
idején, a kommunizmus legvadabb éveiben ragaszkodott fiatalkori
elhatározásához, hogy Krisztus követője legyen. A megpróbáltatások
közepette is vállalta, hogy vezesse a magyar hívőket, akkor, amikor
az emberek félve jártak templomba, nem mertek templomban
megesküdni, lopva vitték a csecsemőjüket megkeresztelni.
1967-ben, amikor Magyarországon enyhült a kommunista rendszer,
meghívást kapott São Paulo városába, Anastációra, ahol aztán a
hazájukat vesztett magyarok lelki életét istápolta. A legnagyobb külföldi
magyar alapitású iskolának, a Szent Imre kollégiumnak az igazgatójaként kiáll a magyar
kolónia és a magyar cserkészek mellett. Próbál megoldani áthidalhatatlan helyzeteket, mindig
kész befogadni Magyarországról érkezőket, szállást adni nékik, kiharcol elérhetetlennek tünő
kéréseket és mosolyogva áll az ünnepeink élére.

Évabá köszönetet mond a cserkészek
nevében

A Magyar hívők is köszönetet mondanak

Köszönjük a magyar közösségért tett áldozatos munkáját! Imáinkba foglaljuk Ödön
atyát, Isten áldását kérve rá, hogy tartsa meg számunkra még sok-sok hosszú
évig! NAGY SZÜKSÉGÜNK VAN RÁ!
A São Pauló-i magyarság
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VENDÉGSÉGBEN BUDAPESTEN
HATÁRON TÚLI MAGYAR FIATALOK 14. TALÁLKOZÓJA

Pántlika együttes

2009. július 5 és 14 között immár 14. alkalommal rendezte meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Égtájak Irodája (Magyarország) a Vendégségben Budapesten - Határon Túli Magyar Fiatalok
Találkozóját, melyen első alkalommal vettek részt Dél-amerikai magyar tánccsoportok is: Pántlika
(Brazília), Tündérkert (Uruguai), Regös (Argentina). Nagy sikert arattak nemcsak a tánctudásukkal,
hanem a természetességükkel és vonzó szimpátia kisugárzásukkal is.

A Híradó külön kiadásban számol be fiataljaink élményeiről.
ESEMÉNYEINKBŐL
Április 4 –húsvéti PIROS TOJÁS ünnepség a Balázs Péter Idősotthonban több mint 170 ebéddel,
jó hangulattal garantálta az idei sikert is.

Szent mise a Piros tojás ünnepélyen

Piros tojás ajándékok

Április 4 - A Magyar Nők Szövetsége Húsvéti Concertje a ”Transatlantico” Klubban a “Violinos
Internacionais” és Sergio Senger operaénekessel elámította a komoly zenét kedvelő közönséget, akik
“hogy volt” tapsviharral várják a következő rendezvényt.

Sérgio Zengler operaénekes

Ingrid M. Sauer a koncert szervezője
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Április 29 – átadták a 2009-es Péter Murányi Díjat a kutatóknak az “Educação” téren elért
tevékenységükért. A fényképen a nyertesek Murányi Kiss Zilda Verával:
Prof. Giovani José da Silva , Dra. Léia Teixeira L. Maciel, Profa. Giani Ramona da Silva e Dra. Vera
A. Melis Paolillo (Coordenadora do escritório da Unesco em SP) A magyar lángész továbbra is
serkenti a kutatók munkáját.

2009-es Péter Murányi díj nyertesei

Murányi Kiss Z.Vera Gyula Misi konzul és neje, Kiss
Sándor és Deák Miklós főkonzul és neje

Május 22 - én Budapeste című filmet mutatták be egész Brazília területén, mely Chico Buarque
könyvének a megfilmesített változata, amit kíváncsian és örömmel néztünk meg.
Június 6 – A Pántlika táncegyüttes meglepett egy különleges estével, ahol a helyek az internettes
hirdetést követően elfogytak. Kiváló fogadtatással, magyaros vacsorával, melyet saját maguk
készítettek és gyönyörű népviseletekben szolgáltak fel, közben elámítottak néptáncaikkal. “Hogy
volt”, várjuk a folytatást!

A Pántlikák felszolgálnak

A Pántlikák táncolnak

2009-től a Brazil Református Keresztény Egyház beolvadt a Független Brazil Presbiteriánus
Egyházba (IPI), és annak jelenleg egyik közösségét alkotja. Neve Lapai Független Presbiteriánus
Egyház lett. Tisztelettel: Gridi Papp Imre Lajos, az ICRB volt titkára.
Július 1- Életmentő kurzus a Balázs Péter Otthonban. Az otthon dolgozóit és önkénteseit
(összesen 16 személyt) tanítottak segítséget nyújtani az időseknél gyakran előforduló rosszúllétre,
mint szívroham, elesést követő megrázkodtatások, stb. a “BLS – Basic Life Support” elsősegélynyújtó
modszereiről.

Az elsősegélynyújtást
William Andrade
Teixeira e Daniel
Ramos Olcerenko
tanárok tartották
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Július 24 Nagymamák napja a Balázs Péter Otthonban - A Bourbon Shopping Boticário
üzletének kozmetikusai, névszerint Dayane Derise, Claudete Santos, Michele Sousa, Isabella Mamoré,
szépitgették, ápolgatták a nagyikat: arcbőr tisztitás, hidratácio, arcápolás, arckifestés, majd
manikürözés, kézmaszírozás, ami nagy örömet okozott az otthon lakóinak. Boticário finom uzsonnát
kínálva fejezte be a hangulatos délutánt, majd perfümökkel és hidratálókkal ajándékozták meg a
megszépített magymamákat.

Kézmaszírozás az ápolt és kiszépitett nagymamáknak

Augusztus 16-án ünnepeltük Szent István királyunkat misével, ismertető
előadással.
Gyönyörködtünk az immár komoly felkészültségü Sarkanyúk táncprodukciójában, valamint a profi
Zrinyiek és Pántlikák táncaiban és megtetőztük finom ebéddel.

Sarkanytyúk

Zrinyiek

Pántlikák

Augusztus 22- Solidaritás tűze. A Szondi György Cserkészcsapat rendezésében megtörtént a 7.
Tábortüz a Simon Bálint Cserkészparkban, Embuban. Ezen a napon az egész világon megemlékeznek a
magyar közösségek és cserkészcsapatok a szolidaritásról. Az 1933-as gödöllői cserkész világtalálkozón
elindított tűzgyújtási ötletet elevenítette fel 2003-ban a Külföldi Magyar Cserkészszövetség és minden
évben felkéri a cserkészcsapatokat, egyházi és civil szervezeteket, hogy csatlakozzanak a Magyar
Szolidaritás Tüze elnevezésű akcióhoz.
Vasfüggöny
leomlása

Elkészült a gulyásleves
Gyújtás, együttérzés
Szalonnasütés
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INTERJÚ NÁDAY MIKLÓSSAL 2009 JÚNIUSÁBAN
Brazilia egyik legnagyobb narancstermelője
egy 77 éves magyar férfi. A são paulói magyar
közösségben nem nagyon ismerik, pedig kemény
munkájával komoly eredményt ért el, és ami
számunkra lényeges: magát magyarnak vallja.
Amatör fényképész létére nemrég egy remek
fotoalbuma jelent meg: “Diante dos outros”
(Mások előtt) címmel.

Náday Miklós (jobbra) és Gombert
Károly

Hogyan ismertem meg õt? A feleségem gyermekkori
barátnőjének, a tehetséges festőnőnek - Vera
Ferronak - kezdett el udvarolni, igy került a
látókörömbe. Arra gondoltam, hogy felkérem egy
interjúra “Nick”-et - így szólítjuk a baráti körében
- , ami valószinüleg nagy tetszést váltana ki a
magyar körökben. Elfogadta az ajánlatomat és
szivesen válaszolt a kérdéseimre:

Neved? Náday Miklós János
Születési helyed és idöpontja? “Budapest, 1932”
(magyarul felelte)
Mikor és miért hagytad el a hazádat? “Édesapámat
1935-ben a Rio de Janeiro-i Cortume Carioca
bőrgyár szerződtette, hogy modern bőrcserzési
módszert vezessen be, amit Europában, de főleg
Magyarországon
alkalmaznak
és
Braziliában
ismeretlenek. 1935 végén felszálltunk a “Monte
Pascoal” nevű hajóra és 1936 január 2-án Rio de
Janeiróban kötöttünk ki.”
A családdal együtt jöttél? “Az édesanyámmal és
a nagynénémmel, mert édesapám már itt volt
Braziliában.”
Miért éppen Brazilia? ”Valójában a
szerződés
4 évre szólt, így 1939-ben, amikor a szerződés
lejárt, apám eladott minden brazil holminkat ,
hogy visszatérjünk Magyarországra, de akkor kitőrt
a második világháború és úgy határozott, hogy
Braziliában maradunk.”
Milyen nyelven beszéltetek otthon? “Csakis
magyarul! Mindig! Apám keze hamar lesújtott!”
(nevetve...)
Még irsz, olvasol magyarul? Aránylag jól beszélek,
megértetem magam. Ahhoz képest, hogy 1936ban jöttem el Magyarországról, jól beszélem a
nyelvet”.
Sohasem tanultál magyarul? ”Soha! Olvasni
édesapám könyveiből tanultam meg, amiket
ő ponyvaregénynek nevezett (nevetve...), írni
magamtól tanultam meg, hibásan ugyan a sok
kettősbetű miatt, ami a magyarban van, de azért
írok, ha hibásan is, de próbálok írni.”
Hány testvéred van, még élnek és hol laknak?

“Egy testvérem volt; Náday György, aki egy műtét
következtében halt meg Paranaban 39 évesen.
Ő remek sportoló volt, brazil tenisz bajnok, majd
USA-ba ment ösztöndíjjal, ahol egyetemi bajnok
lett, utána golfozott, ahol handicap 2 lett”.
Mire képezted magad? “Őszintén szólva csak
középiskolát végeztem, nagyon korán kezdtem el
dolgozni édesapámmal, majd felajánlottak munkát
egy narancsültetvényen és annak szenteltem
az életemet 21 éves koromtól fogva,
tehát
narancstermesztő lettem.”
Miért
választottad
ezt
a
tevékenységet?
“Ennek egyszerű az oka: az apósom, még az
esküvőnk előtt, felajánlott egy állást a cégében a
legalacsonyabb beosztásban; gépkocsikisérőként a
narancsültetvényén.” (nevetve...)
Mikor házasodtál és kivel? Megnősültem, a
feleségem neve: Nicole Van Parys Náday, aki belga
származású volt, de Spanyolországban, Valenciában
született, ő akkor 19, én pedig 21 éves voltam. 52
évig voltunk házasok.”
Hány gyereked van? “2 fiú és 2 lány.”
Büszke vagy magyar származásodra? “Minden
bizonnyal egy kicsit túlzottan is! Nemcsak azért,
mert csodálója vagyok Magyarországnak, hanem
azért is mert a magyar rettenetesen kitartó és én
nagyonis magyarnak, európainak érzem magam.
Zárójelben, én brazil vagyok.” (nevetve...)
A gyerekek éreznek valamit édesapjuk hazája iránt?
“Igen, nagy kiváncsiságot, hogy megismerjék, már
el is vittem oda a 6 unokámat, Dömötör Gábor
(a Külfőldi Magyar Cserkészszövetség elnöke USAban ) szervezésében vettünk részt programokban
Budapesten.”
A gyerekek folytatják a munkádat? “Mindkét fiam
agrármérnök, az idősebb, Leon volt a jobbkezem
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a 7 Lagoas
csoportban. Bérbeadtuk ezeket a
főldbírtokokat, és ő folytatja a gyümölcstermelést,
amit én abbahagytam. Nekem van egy magán
főldbírtokom, melyet a másik fiam, Patrick kezel és
én pedig a narancs exportot tartom kézben”.
Még van rokonod Magyarországon Nick? “Igen,
édespám nővérének a két fia, unokatestvéreim,
akikkel 1983-ban és 1991-ben felvettük a
kapcsolatot, de amikor unokáimmal mentem, nem
találkoztunk velük. Unokatestvéreim Budapesten
laknak.”
Amint láttam, lovakkal is foglalkozol a bírtokodon,
ugy-e? “Én állattenyésztéssel is foglalkozom,
fajtiszta Nelore marhákkal és lovakkal is, sajnos,
mert a lányom nagy lovas. Volt Europában,
Argentinában, Brazil szinekben sportolt, emiatt
tenyésztek lovakat. Ugratós lótenyészetem van.”
De miért a “sajnos” szó? “Mert ahhoz, hogy
lótenyésztéssel egy kis vagyont szerezzél, ahhoz
nagy vagyon kell, hogy elkezdjed”. (nevetve...)
Mi a kedvenc időtöltésed, talán több is van?
“Időtőltés valójában a fényképezés, mert a kis
bírtokom, meg a kis lótenyésztés, azok számomra
nem időtöltések, azok az életem részei. A kedvenc
időtöltés a fényképezés”.
És a fényképezés által már beutaztad a világot? “Az
utolsó számitgatásom alapján, már 30 országban
jártam, de fényképezni csak 7-ben, főleg Középkeleten voltam, kizárólag csak fényképeztem.”
Mostanában kiadtál egy könyvet a fényképeiddel?
“ Igen, 20 év fényképeit adtam ki, az album címe:
“Diante dos outros” (Mások előtt), a legtöbb kép
Keletről, mig egy pár Braziliáról van.”
Most egy kicsit más tárgyra térjünk át; tudtad,
hogy létezik São Paulóban egy magyar egyesület?
“Én tudtam, hogy létezik magyar egyesület São
Pauloban, amiben sohasem vettem részt, de
valamikor régesrég én hozzájárultam egy magyar
bálrendezvényhez, de ennek már sok-sok éve.”
Szeretnéd
megismerni
az
egyesületet,
a
tevékenységeket, vagy akár tagja lenni? “Én
szeretném megismerni a tevékenységeit, mielőtt
tagja lennék.”
Mondanál valamit a Dömötör Gáborral való
barátságodról? “Én még akkor ismertem meg
Dömötör Gábort, mikor az IBM-ben dolgozott
Campinasban és abban a kitüntetésben részesültem,
hogy barátja lehettem, míg a feleségem legjobb
barátnője Margot, Gábor felesége volt. Miután
ők USA-ba mentek, mi együtt utaztunk Török-,
Görögországba, majd kétszer háromszor voltunk
náluk az USA-ban. Ők
többszőr is voltak a
birtokomon és továbbra is tartom a kapcsolatot
Gáborral. Margot halála után, ő visszahúzódott egy
kicsit, de továbbra is e-mailezünk egymással.”

Ez az utazás velük melyik évben volt, emlékszel?
“Valójában nem emlékszem, nem tudom neked
megmondani, de.... a múltszázadban volt? “minden
bizonnyal a múlt században volt, kevéssel Margot
halála előtt, ő már akkor nem volt jól, de igy is
együtt utaztunk, egy csodálatos élmény volt. Egy
hajókiránduláson voltunk együtt. Nagy tisztelője
vagyok Gábornak, ő egy igazi magyar, ő mindig
kedvesen magyarul beszél velem.”
Tudtál arról, hogy a magyarok nagy lótenyésztők?
”Persze hogy tudtam róla! Van egy nagyon híres
lótenyészet, most nem jut az eszembe a neve, de
híre van az egész világon.”
Ismered jól Magyarországot, voltál ott mostanában?
”Sajnos nem ismerem jól Magyarországot, nem
voltam ott csak 1983-ban és 1991-ben és csupán
Budapestet és turisztikai környékét ismerem, de
nagyon szeretném megismerni a Pusztát és a többi
részét is.”
Mi a kedvenc ételed és italod? “Paprikás csirke és
a kedvenc italom a vörösbor, nekem a Tokaji egy
kicsit édes.”
Akkor, te még emlékszel a magyar ételekre? ”Az
biztos, nagymamám fözött nálunk és volt ott túros
csusza és mindenféle finomságok.” (nevetve....)
És a magyar zenét kedveled-e? “Nagyon, nem
vagyok egy szakértő, de szeretem a népi zenét és
nagyon szeretem Lisztet. Megvan nekem a “Messzi
tábortüzek” CD gyüjtemény, melyet Margot állított
össze és Gábor megajándékozott vele.”
Üzensz valamit az itt élő magyaroknak és a mai
fiataljainknak? “Az üzenetem egyszerű, szerintem
egy olyan világban élünk, ahol mindenki egyforma,
de a magyaroknak határozottan meg kell őrizniük
a magyarságukat, a
gyökereiket. Még azt
szeretném elmondani, amikor Gábor és Margot itt
laktak, ők a bírtokomon rendeztek brazil-argentin
cserkésztábort, ahol a harmadik generációs
gyerekek szavaltak és énekeltek magyarul.”
És ez téged meghatott? “Igen, még most is
meghatottságot érzek, ahogy rágondolok.”
Te résztvettél már tábortűzön? “Igen, amikor a
birtokomon voltak és a tiszteletemre rendeztek
tábortüzet.”
Befejezésül szeretnél valamit hozzátenni, valamit
üzenni? “Az egyetlen üzenetem, hogy a magyar
fiatalok tartsák meg a magyar gyökereiket, úgy is
mint brazilok, legyenek büszkék származásukra,
és terjesszék jobban a magyarok törtémelmét, az
erős, bátor nemzetét!”
Nagyon köszönjük az interjút Nick!
Gombert J. Károly
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FUTÁS ÉS GYALOGLÁS A MELLRÁK ELLEN
2009. AUGUSZTUS 9
Már tizedik alaklommal került megrendezésre São Paulo
legszebb parkja közelében, a Futás és Gyaloglás a mellrák
ellen, az “IBBC- Instituto Brasileiro de Controle do Cáncer”
(Braziliai Rák Intézet) - rendezésében. Az esemény felhívja
a figyelmet a mellrák elleni küzdelem fontosságára, az
elengedhetetlen rendszeres rákszűrésre, kezdve az önvizsgálattal. A
mellrák a nőket fenyegető halálokok között továbbra is az első
helyen áll.
Ilyen életbevágóan fontos nemes célt nem hagyhattak támogatás nélkül a
magyar kolonia amatör futói és gyalogosai sem, akik csapatot szerveztek
“PAPRIKA” néven. A csapat tagjai: Bester Ági, Beszter Pupi, Ráth Magi,
Bircak Patricia, Bircak Luiz, Kiss Ilona, Kiss Gábor és Kiss Eti.
Augusztus 9-én pontosan reggel 8 órakor csatlakoztunk a 6 és félezres
tömeghez az “Assembléia Legislativa” épülete előtt és megkezdtük a 5,5
km-es futást a “Parque de Ibirapuera” körül, majd a República de Líbano”-n.
A nagy meleg, az erős nasütés ellenére 1 órán belül mindenki célba ért.

Paprika csapat nő tagjai

Paprika csapat

Kiss Ilona számára külön jelentősége volt
ennek a futásnak: ö egyikre azoknak, akik
legyőzték a mellrákot, amit önála 2007-ben
fedeztek fel és teljesen kigyógyúlt belőle.
Gratulálunk
a
résztvevőknek!
Kísérjék
figyelemmel a PAPRIKA CSAPAT résztvételeit
az elkövetkezendő futamokban!
Kiss Ilona és Kiss Eti

Kiss Eti
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60 ÉVE BRAZILIÁBAN – A JÖVŐ ORSZÁGÁBAN – VAJJON MEGÉRTE?
A 40-es években
sok
bevándorló
érkezett Braziliába
és én - 9 évesen egy voltam közülük.
1949 június 12-én
érkeztünk meg Rio
de Janeiroba, Szent
Antal napján, az
itteni
“valentine”kor,
amit
itt
nagy
tüzijátékkal
ünnepelnek. 12-én
este szüleink a nagy
lövöldözést hallva
megrettentek, hogy
Brazilia háborúba keveredett. A hajónk a
Guanabara öbölben várta meg az ünnep végét,
így csak a következő napon szálltunk partra.
A bevándorlók szigetére, “Ilha das Flores”re vittek, ahol 2 hétig maradtunk. Elöszőr ott
kerültünk kapcsolatba a benszülöttekkel és ott
töltöttem az első születésnapomat ebben az
országban.
Ezt követően São Paulóba mentünk a “Central
do Brasil” vonattal, amit “Jézus minket hív”ként is neveztek, mert gyakran kisiklott Rio
és São Paulo között. Egy napot töltöttünk a
“Campo Limpo” nevű bevándorló központban,
ahonnan a fővárosba vittek és útközben
balesetet szenvedtünk, ugyanis a taxi vezetője
sietösen át akart hajtani két villamos között a
Francisco Matarazzo úton. Így aztán irány volt
a “Hospital das Clinicas” kórház, ahol a kisebb
sérüléseinket azonnal ellátták.
Valójában nem ezen a szálon akarom a
történetemet folytatni, hanem azt szeretném
elmondani, hogy ez egy nagyon vendégszerető
ország, az emberek segítőkészek és segítettek
is. Minden arra mutatott, hogy ez a jövő
országa, mint ahogy azt Stefan Zweig írta
1942-ben.
Eleinte nagyon nehéz volt, de lassan-lassan
megtaláltuk a helyünket. Szüleink legnagyobb
gondja az iskoláztatásunk volt, hogy nővérem
és én jó kollégiumba kerüljünk, jó képzést
kapjunk, hogy meg tudjuk állni a helyünket az
életben. Hálásak vagyunk ezért nekik a mai
napig.
Abban az időben külföldön nem nagyon
ismerték Braziliát, ez a hatalmas ország
biztonságos volt, nyugodtan járkálhattál az
utcákon minden veszély nélkül, nem voltak

közlekedési “dugók”, São Paulo is inkább egy
nagy vidéki városhoz hasonlított, mint a mai
nagyvároshoz. A gyerekek az utcán játszottak,
gyalog jártak az iskolába. Szombatonként
autóbusszal mentünk cserkészetre a Szent
Imre Kollégiumba, Santa Cecília kerületébe,
majd este ugyanúgy tértünk vissza. A
központba jártunk az “Olido”, “Bandeirantes”,
“Marrocos” és “Ipiranga” mozikba.
Mi változott azóta? Braziliát már jól ismerik
külföldön, népessége megsokszorozódott,
iparilag megerősödött, a külkereskedelme
megnőtt, sokat fejlődött, de az életviszonyok
nem lettek jobbak! Sőt, sokat rosszabbodtak.
Idegesek, mondhatnám idegbetegek lettünk,
a mai szóval stresszesek, félünk, bezárkózunk
magas falak mögé, míg a tolvajok szabadon
járnak-kelnek a városban. Minden drágább
lett és nehezebben elérhető, főként a 38%os adózás miatt. Lassan észrevettük, hogy a
csalás, a gazemberkedés, a “Gerson törvény”
és más hatalmak, mint a kábítószer hálózta
be az országot. Az lett a jellemző, hogy “minél
több legyen” és nem az hogy “jó legyen”.
Sajnos!
A kérdés, ami felvetődik: “Megérte mégis
idejönni és ennyi időt itt tölteni ebben az
országban?”
NINCS KÉTSÉG! Soha ne add fel (Never give up)
– mondta kedves feleségem nagybátja. Sokan
más országba vándoroltak új életet próbálni,
de manapság nincs tökéletes hely. Mindenhol
van ami előnyös és ami hátrányos.
A legnagyobb része a bevándorlóknak, olyanok
mint mi, megálltuk a helyünket, megalapoztuk
életünket
és
megelégedettek
vagyunk;
megtaláltuk
élettársunkat,
barátainkat,
vállalatot alapítottunk, vagy alkalmazottként
dolgoztunk becsülettel és emberhez méltóan
élünk. Itt alapítottunk családot és gyermekeink
és unokáink büszkék származásukra és arra
is, hogy brazilok.
Amikor külföldre utazunk mondjuk: megyünk
egy kicsit művelődni a nagy világba, de egy-két
hét elteltével már hiányérzetünk van “já temos
saudades do Brasil” és milyen jó visszatérni,
hát igen, szeretem ezt az országot, a sok
problema ellenére is szeretek itt élni.

IGEN, MEGÉRTE!
ORSZÁGA!

ÉLJEN

Írta: Károly J. Gombert

A

JÖVŐ
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MAGYARORSZÁGI ÉLMÉNYEIM

Isabela a Parlamentet
mutatja
2006/2007-ben cserediákként voltam Budapesten az Internacionális Rotáry Klub 4510 kerületén
keresztül. Testvérem éppen Kanadából érkezett, ugyanazon klub által és unokatestvérem szintén
egy évet töltött külföldön. Mindketten tele élményekkel érkeztek, ami engem is felbuzdított, hogy
kövessem őket.
Eleinte alig tudtam valamit Magyarországról ezért is oda esett a választásom, mert új, különleges
élményt akartam. Megtanulni egy olyan nyelvet, amiről fogalmam sem volt, hogy milyen, már sokat
jelentett nekem.
Az interneten tudakozódtam, ahol felfedeztem a híres pálinkát, a gulyást, a gyógyfürdőket, az ország
történelmét, és főleg a fényképekben gyönyörködtem, az épitészeti szépségekben, ami aztán nagy
érdeklődést váltott ki bennem, hogy megismerhessem.
Mátészalka nevezetű 20 ezer lakósú kis faluban laktam, egy órára Nyíregyházától, nagyon közel a
Román határhoz. Ezen a részen sok roma lakik, akik teljesen mások, mint a többi lakosság.
A Rotáry Klub meghatározása szerint három különböző
családnál kellett laknom. Az első “családom” nagyon
különleges volt. Sirpa, a “mamám” finn volt, aki
Magyarországra jött tanulni művészetet, ahol
megismerte Lajos “papám”, aki egy tehetséges
szobrászművész és a kis 9 éves Ville nevű fiúk, az én
kis aranyosom!
Amint megérkeztem, Kecskemétre vittek egy másik
brazil barátnőmmel együtt, hogy megismerjük a
szobraikat, majd Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkba mentünk és több Nyíregyháza közeli
városba. Az első szavakat a kis testvéremtől tanultam,
mint “bujócska”. Így megtanultam a számokat, egy,
kettő, három, négy stb., a gyümölcsök és állatok neveit.
Első családom
Iskolába az Esze Tamás Gimnázium XII G osztályába
jártam, minden nap kellett mennem és az első padba
ültettek, de egy szót sem értettem, nagyon nehéz volt az elején. Egyre több barátságot kötöttem és
akik spanyolul, vagy angolul tudtak, segítettek nekem. Amin a legjobban csodálkoztam, az a tisztelet,
amit a tanulók nyilvánítottak a tanáraik iránt. Mindenki felállt a padjából, ahogy a tanár belépett az
osztályba és egy tanuló előállt jelenteni, hogy ki hiányzott aznap.
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Nagyon értékelték a táncot, a szinházat, a zenét.... Ez
nagyon meglepett, mert Braziliában nem tapasztaltam
ezt.
Igyekeztem résztvenni az iskolai rendezvényekben,
mint a szerenád, amit a tanulókkal együtt énekeltem
a tanárok háza előtt, hogy köszöntsék őket. Az
érettségimnél kán-kánt táncoltam a csoportommal és
más előadásokban is szerepeltem a szinházban és az
iskola tornatermében.

Esze Tamás gimnázium tablója

A városomban egy híres tánccsoport volt: Szatmár
Néptánc Népművészeti Egyesület, amiben én is
résztvettem. Amikor csak tudtam, mentem táncot
tanulni. A csoport nagyon vidám és jól felkészült volt.
A Mátészalkai Rotáry szervezett utazásokat, mint
evezés a Tiszán, kértek bemutatót Braziliáról, vittek
árvaház és segélyegylet látogatásra.

Az Internacionális Rotary találkozásokat szervezett
a magyarországi cserediákokkal minden két
hónapban, Szegeden, Debrecenben, Kecskeméten,
Budapesten, Győrött. Európai utazásokat is
szerveztek Olaszországba, Ausztriába....
A magyarok nagyon megleptek engem, mert mielőtt
elindultam, azt hittem, hogy egy kicsit ridegek, (mint
ahogy a németekről mondják) és azt láttam, hogy
annak ellenére, hogy sokat szenvedtek a háboruk és
a hosszú szovjet megszállás alatt mégis mindent
megtesznek, hogy jólérezze magát az ember,
állandóan kínálják ennivalóval (pálinkával is!) és
kedveskednek, amivel csak lehet, boldog a lelkük,
ha jólérezzük magunkat.
Brazil cserediákok Magyarországon
Sokat meséltek a történelmükről, az elvesztett
területeikről, és észrevettem, hogy ez mindenhol,
ahol csak jártam, tükröződik az épitészetben, a földeken, a szobrokon, a templomokban... Volt alkalmam
megismerni városokat Romániában, Szlovákiában, amik a magyaroké voltak. Ebből éreztem, hogy
milyen hazaszeretők.
Majdnem 4 hónapot maradtam az első “családommal”,
majd 2007 januárjában átköltöztem a második
“családomhoz”, ahol “szüleim” orvosok votak,
három gyerekük közül már kettő házas, csak Tímea
“testvérem” és ukrán “nagymamám” lakott velünk.
Ebben a házban igazán jól megismerhettem a magyar
ételeket - Elvira, aki főzött, szerette a paprikát, ami
ebédnél és vacsoránál is ott volt.
Nekik lótenyészetük volt, ahová amikor csak lehetett,
mentem – szerették a lovakat és mindig volt lóverseny.
Nagyon klasszak voltak velem.
Kenvenc ételem a tejfölös töltött káposzta. Nagyon
szerettem a gulyáslevest a halászlét, szalonnát
Második családom
(hagymával, kenyérrel és paradicsommal), pörköltet
és a bablevest. A legjobb édességek a rétes, pöttyös
túró-Rudi, diós és mákos beiglik és a palacsinta volt.
Húsvétkor testvérem kölni vizet locsolt a fejemre, amiért húsvéti tojást adtam. Ez és a többi szokások
nagyon megragadtak engem.
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A harmadik “családom” (Katona család) nagyon kedves
volt. Ők is Rotárisok és nagyon szerettek sportolni,
mindig mentünk kerékpártúrára a környékünkön és a
Fertő-tó felé is, ahol átbicigliztünk Ausztriába a határon.
Sokfelé mentünk Magyarországon, mindent meg akartak
mutatni, nagyon figyelmesek voltak. A brazil testvérem
vitt maracujá magot, azt elültették és nagyon vigyáznak
rá.

Harmadik családom
Magyarország
egy
csodás
ország.
Gazdag
történelemmel, természeti szépségekkel és egy
különleges kúlturával. A csodálatos Budapest
kettéosztva a Dunával a legszebb városa Europának.
Úgy érzem, hogy egy élményekben gazdag alkalom
volt Magyarországot megismeni.

Isabela piros blúzban

Isabela Betine Guilen Lopes (cserediák)

OPERETT vagy MUSICAL?

Gyönyörű Operett Szinházunkban egyre több musicalt játszanak, legyen az külföldről átvett, vagy
magyar szerzemény. Ez persze az operettrajongókat egyre jobban elkeseríti, mert az általuk kedvelt
gyönyörű dallamokat, azoknak a mesébeillően szép szövegeit, na meg a vidám, huncut, kedves
jeleneteit egy modernebb müfaj, a nem éppen “válogatott szövegű”, itt-ott dallamosabb áriával
rendelkező musical szorítja ki, amelyben a dinamikus mozgás és a hangzavar dominál.

A fiatalokat a mai rohanó világban nem lehet már giccses, szirupos, elavult történetekkel becsalogatni
a szinházba. Igy aztán áll a harc, de – hál’ Istennek – a szinházban minden este teltház van, mint az
operett estékre, mint a musicalokra, hiszen a szinészek mindkettőben kíválóan szerepelnek.
Csodás operettjeink, a Csárdáskirálynő, a Bajadér, a Vígözvegy, a Marica grófnő, vagy a Csókos
asszony és sorolhatnék még nagyon sokat, továbbra is műsoron vannak, de a musical egyre több
teret hódit, és egyre nagyobb sikerrel. Az utóbbi év nagy magyar sikere az ABIGÉL című musical volt,
amit Szabó Magda regénye alapján Miklós Tibor írt át szinpadra, s a zenéjét Kocsák Tibor szerezte. A
szövege is, a zenéje is szép, de leginkább a mondanivalója megkapó. Érdemes a “You Tube”-on beütni
“Abigél”-t és meghallgatni részleteket belőle!
Szövegéből közlünk részleteket. Jó szórakozást!
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Abigél dalaiból a
legszebbek, szövegíró :
Miklós Tibor; zene: Kocsák
Tibor

Udvarlás: - részlet
(Szerelmi áriáját is szivessen
venné bármely hölgy, ha
elénekelnék számára!)

Jellem:

A Hold megáll az égen
hogyha lát,
hogy bámulattal nézze lenn
egy tündér arcát.
A napsugár is úgy térdel
eléd,
mint hű cseléd, ki
bálványozza hercegnőjét.
Hányszor álmodtam rólad,
hányszor kérdeztem hol vagy,
hányszor vágytam hogy
hozzád szóljak.
A szívem csak rád várt!

A jellem, amelytől ember az
ember
Porból és szennyből a jellem
emel fel.
Jellem, amelytől fényt kap a
szellem
A jellem a tartás szóban és
tettben.
Hogy győzni tudj minden
átkozott terhen.
Győzni tudj minden mocskon
és szennyen
Fölemelt fejhez gerinc és szív
kell,
Mert ilyen egy jellem, egy
hótiszta jellem.
A jellem, amelytől ember az
ember
Porból és szennyből a jellem
emel fel.
Jellem, amelytől fényt kap a
szellem
Oly makulátlan, oly
fedhetetlen
Fel nem ér hozzá rágalom,
szégyen.
Bátran él, hiszen nincs mitől
féljen.
Sosem lesz Krőzus, de él
becsületben
Fölemelt fejjel, szívvel és
ésszel,
Hisz csodásan érvel egy
valódi jellem,
Mert ember, csak ember…

Majd:
Tudtam, ahogy szívem
dobban!
Tudtam, rögtön te kellesz
csak!
Tőled támad fel a láz!
Nincs más, csak ez az érzés
rég várt öröm és féltés
száz év is múlhat és nem lesz
másképp
ez a perc oly szép!
Két szív kimond egy törvényt
túl él vihart és örvényt
kétség, ami volt elszállt,
csak a szerelem vár ránk
Két szív, egyetlen érzés
Ő hív, minden más elvész
más kép számomra nincs
már,
ez az egy, amely most vár!
Két szív meglelte útját,
hol a boldogság vár ránk!!
Írta: Egy operett rajongó,
akit elbűvölt a szép
musical
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2009. augusztus 12
2009. szeptember 7

Az Úr fogadja Őket kegyelmébe!
SZEGÉNYEBBEK LETTÜNK – RÁTH KÁROLY HALÁLÁRA
Újra fájdalmasan szűkült a testvéri-baráti-kortársi köröm Karcsi elmenetelével. Szerettük
egymást – kiki a maga módján – attól az 1957. október 1-étől kezdve, amikor Brazíliába
érkeztem és másnap már „rátörtem” az akkor a são paulói belváros szűk lakásában élő
fiatal, kisgyerekes Ráth családra ezzel a mondattal: én vagyok a magyar evangélikusok
új lelkésze! Szokása szerint megszeppent és ez a „megszeppenése” egész eddigi, közös
életünket meghatározta. Lelkesedett szinte minden ötletemért, de ugyanakkor ódzkodott
minden – akkor rám még jellemző – sokat-akarásomtól. Ahol mások túlságosan rajongtak,
ott Karcsi inkább félrehúzódott. Voltak helyzeteink, ahol ő a józanságot és megfontolást
előbbre valónak tekintette, mint a – szerinte – túl nagy nekibuzdulást. Voltak helyzetek,
amelyeket mások saját személyük érvényesítésére használtak fel, ott ő hátul szerénykedett.
Az bizonyos, hogy nem szeretett élvonalban küzdeni, de hűségével mindig számolhattam.
Mindig megörvendeztetett evangélikus hitéhez való ragaszkodása, de távol állt tőle – már
csak családjára való tekintettel is – valamiféle bezárkózás vagy felsőbbrendűségi hajlam.
Velem együtt bábáskodott az evangélikus munka megszületésénél, de mindig emlékeztetett
arra, hogy érdemes a saját portánkon túl lévőkkel is tartani a jó kapcsolatot, akár magyar,
akár brazil vonalon.
Már régen kértem, hogy írjuk meg együtt a braziliai magyar evangélikusok történetét, mert
senki olyan mindig precíz adatokkal nem tudta volna történetünket igazolni, mint éppen
ő. Kár, hogy rátörő betegsége miatt kifutottunk az időből és valószínűleg nem pótolható a
mulasztásunk.
Családját is jó volt megismerni. Édesanyját, az engem respektáló „ellenzékit”, halk szavú
édesapját, akit el is kísértem utolsó útjára, örökmozgó házastársát és a nagyon szeretett,
saját és fogadott gyermekeit és örültem, hogy fia keresztapjának kért fel. Otthon érezhettem
magam mindig náluk.
A régi hazához való kapcsolata ugyanúgy fontos volt neki, mint az újjal való együttérzés
és együttélés. Többször megcsodáltam kitartó szorgalmát és tudásvágyát, szerénységét és
segítőkészségét.
Kortársak vagyunk. Egymástól korban csak két hónap választott el. Sokáig kölcsönösen
köszöntöttük egymást a születésnapunk alkalmából. Idén már csak én gondolok egyedül
arra, akinek reménységünk szerint már nincs szüksége földi ünneplésre.
Nem volt jó énekes. De hiszem, hogy Isten mégis befogadja őt nagy kórusába, hogy –ahogy
itt is – ott is Őt dicsérje örökké.
Karcsi hiányzik nekünk!
Gémes István, Stuttgart
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ÜLTETTÉL ALMAFÁT
Kedves Ráth Karcsi,
2007 novemberében azt írtad, hogy “ELÜLTETNÉK MÉG EGY ALMAFÁT” idézted
Luther Mártont.
Az almafád, nő, virágzik, termést hoz, de nagyon hiányol Téged.
Nehéz pótolni egy olyan erőt, tehetséget, ragaszkodást a külfőldi szavaktól
mentes magyar nyelvhez, a mély hűséget a magyarsághoz, a lelkesedést, amit
Te adtál a Híradóhoz.
Igen, példaképként állsz előttünk, igyekszünk követni, mint ahogy Petőfi írta, a
“lángoszlopot”. Vezérelsz minket minden cikkünkben, minden Híradóban.
Köszönettel, hálával tartozunk és imádkozunk Érted: Az Úr fogadjon kegyelmébe!
Ráth Károly rendkívüli tevékenységeiről beszámolunk az elkövetkezendő Híradóinkban.
A Híradósok

MEGHALT SIMON IMRE A SZÁMÍTÓGÉP ÚTTÖRŐJE
Simon Imre, a számitástechnika nyugalmazott egyetemi tanára ehunyt
2009. augusztus 12-én tüdőrákban. Az IME (Instituto de Matemática e
Estatística) és az USP (Universidade de São Paulo) oktatója volt.
1943 augusztus 14-én született Budapesten, ahol 13 éves koráig élt,
majd 1956-ban a családjával Braziliába menekült.
Simon tudományos munkájával hozzájárult az ország számtechnikai
fejlődéséhez. Tagja volt az ABC-nek ( Academia Brasileira de Ciéncias)
és alapítója a Tidia-nak (Programa Technologia da Informação no
Desenvolvimento da Internet Avancada da FAPESP).
Világszerte elismert tudós és rendkívül tehetséges kutató volt.
Többet is megtudhat Simon Imréről: www.edpsciences.org/ita honlapon.
Tisztelettel és elismeréssel emlékezünk Simon Imréről.

FELHÍVÁS
Tudjuk, hogy a HÍRADÓ interneten történõ terjesztése eltávolitotta sok kedves olvasónkat azok közül, akik a nyomtatott
formát kedvelték, de ugyanakkor lehetővé tette az újság elérhetőségét egész Brazilia területén, Magyarorsszágon,
valamint a világ bármely pontján.
Hála a kiváló HAVI ÉRTESÍTÖ / INFO-nak, ami szintén az interneten keresztül jut el az érdekeltekhez, minden
tervezett eseményről időben értesítést kapunk, és beszámolót a frissen megtörténtekről. Az INFO egy kíváló,
ésszerüen összesűritett, kétnyelvű közlemény, melyet kinyomtathatunk, vagy amelyből pillanatok alatt kiírhatjuk
magunknak a hónap eljövendő eseményeit.
Így a HÍRADÓ adhat alkalmat a são pauloi magyar közösségeknek, azok barátainak, a hazánkba visszaköltözötteknek,
hogy írjanak cikkeket, megosszák élményeiket az olvasókkal, megírják javaslataikat. Fiataljaink megoszthatják
velünk a cserkészetben, táncsoportokban, szereplésekben, iskolákban, egyetemeken szerzett élményeiket.
A portugálul írt cikkeket magyarra, a magyarul írtakat portugálra fordítjuk, hogy mindkét Híradóban
megjelenhessenek.
ÍRJÁL! ADJ SZÁRNYAT ÍRÓI KÉPESSÉGEIDNEK, A HÍRADÓ MEGÖRÖKÍTI ŐKET!
Várjuk cikkedet a következő e-mail cimeken: gombert@terra.com.br vagy budavari.benedek@uol.com.br
A Híradó Szerkesztősége
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HUMOR

“ÁRT A SOK OLVASÁS”
A Duna tévések lemennek vidékre, hogy bemutassák, hogyan élnek ott az emberek,
hogy telik egy nap falun. Megkérik az egyik paraszt bácsit, hogy mesélje el, mit
szokott csinálni reggeltől estig.
- Hát, hajnalban fölkelek, oszt megiszok egy kupica pálinkát.
- Állj, állj, ez így nem lesz jó! Csak nem mondhatjuk a nézőknek, hogy maguk már
korán reggel ivással kezdik a napot. Tudja mit? Mondja helyette azt, hogy fölkel, és
elolvassa az újságot. Na, tessék.
Fölvesszük újra.
- Hát, hajnalban fölkelek, oszt elolvasom az újságot. Adok enni a malacoknak, oszt
kiolvasok még egy újságot. Délelőtt kint dolgozgatok a fészerben, oszt kiolvasok
közbe két-három könyvet. Délben ebédhez elolvasok két magazint, aztán ebéd
után körbejárom a birtokot. Közben elolvasok még egy könyvet. Este behajtom az
állatokat, aztán kiolvasom az esti újságot. Utána átmegyek a könyvtárba, ott együtt
olvasgatunk a haverokkal, de az csak 10-ig van nyitva. Utána még át szoktunk menni
a Józsihoz, mert neki saját nyomdája van...

ARANYKÖPÉSEK
Átmegyek öt percre a szomszédba, keverd meg félóránként a levest...
Nincs szükségem életbiztosításra. Azt akarom, hogy mindenki valóban szomorú
legyen, ha meghalok.
Azért jó a mazochistának, mert ha rossz, akkor jó.
jó.
A nő olyan, mint az olimpiai érem.
nyakadon.

Ha meg jó, akkor rossz, tehát

Harcolnod kell érte, aztán egy életen át lóg a

A férfiak olyan logikátlan teremtmények, akik a szállodában otthon akarják érezni
magukat, míg otthon szállodai szolgáltatásokat várnak el.
Annyit olvastam a szesz és a dohányzás káros hatásáról,
abbahagyom az olvasást!

hogy elhatároztam,

Amíg keresed az igazit, jól érezheted magad az esélyesekkel is.
Ha véghezviszed a lehetetlent, a főnököd felveszi a napi teendőid közé...
Az egyetlen baj a semmittevéssel, hogy nem tudod, mikor végeztél.
A mákos-meggyes bableves, egy olyan étel, ami úgy készül, hogy kettőt lapozunk a
szakácskönyvben.
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TISZTELETÜNK SÃO PAULO VÁROSÁNAK!
São Paulo az ellentétek városa….
de a sok hibája ellenére….
mégis a mi imádott városunk...
tele emlékekkel, életünk boldog perceit idézi fel.
Aki São Paulon kivül él egy pár éve, nem ismeri a város gyönyörüségét, az új hidat a Pinheiros folyó
fölött, az Av. Jornalista Roberto Marinho végén, (a régi Av. Água Espraiada), “Ponte Estaiada Otávio
Frias de Oliveira”, ami Sáo Paulo jelképe lett.

Rio de Janeiro lakói szerint: São Paulo New Yorkhoz hasonlít. Ez nem felel meg a valóságnak. Csak az
állíthatja ezt, aki nem ismeri jól, vagy csak felületesen ismeri ezt a várost és azt hiszi, hogy São Paulo
csupán egy hatalmas Oscar Freire.
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Valójában, São Paulo varázsa az, hogy hasonlit sok városra, de ugyanakkor egyikre sem.

São Paulo - a sok város közül - Párizsra hasonlít a Largo do Arouche-n, Salvadorra a Brás állomáson,
Tokióra a Liberdade-n, Romára a Teatro Municipal emlékeztet, Münchenre a Santo Amaro-n, Liszabonra
Pari-n, a londoni Soho-ra Vila Madalena-n és Pernambucora a Freguesia do Ó-n.
São Paulo a jó és a rossz, az öröm és a szomorúság, az ünneplés és a keserűség összessége. A luxus
szállodák - mint “Fasano” Emiliano és “L’Hotel” - mellett az emberek a hidak alatt alszanak. Csodás
naplementét láthatunk az “Alto de Pinheiros”-on, “Cantareira”-n gyönyörű zöldövezetet talalálunk, de
ugyanakkor az ország legszennyezettebb levegőjű városa.
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Rolling Stones és U2 rendezvényeket szervez, de olyan balesetek történnek, mint a Metro
beszakadása, vagy mint a TAM repülője a “Congonhas”-nál.
São Paulo mindig meglepő. Ha fél tucat são pauloi, “paulista” beszélget, akkor egy közülük
olasz, egy japán, egy észak braziliai “baiano”, egy kínai, egy délbraziliai ”curitibano” és egy
német.
São Paulo valóban érdekes. Például: több nagy focicsapata van. Az egyik a város nevét viseli
és “o mais querido” kedvencnek becézik, de a legkedveltebb csapat a “Corinthians”, aminek
angol neve van és a “Portuguesa” portugál pálya mellett van, és olaszok alapították, úgy mint
a legnagyobb ellenzéki csapatot a “Palmeiras”-t.
São Paulo-t jezsuita papok alapították 1554-ben, míg 2007-ben a rosszhirű bahamaszi
Oscar Maroni lett a híressége. São Paulo-t Vinícius de Moraes a szamba temetőjének hívta,
amit Adoniran Barbosa, Paulo Vanzolini e Germano Mathias megcáfoltak. Caetano Veloso
igazságosan kevéssé elegánsnak nevezte a lányokat, mégis hirességek, mint Dener Pamplona
de Abreu és Gloria Kalil innen kerültek ki.
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A São Paulo-i pizza izletesebb, mint a nápolyi, a sushi job, mint a tokioi, a lagareira jobb,
mint liszaboni, a piaci pastel jobb, mint Párizsban, mert ott nincs se pastel, se piac.
Van, mikor São Paulo a legjobbnak hiszi magát, és van, amikor borzalmasnak.
Nincs a földön még egy ilyen ellentmondó város.

São Paulo okosan utánozta a riói divatüzleteket, és most a rióiak utánozzák, amit São Paulo
utánzott.
São Paulo volt az első brazil város, amelyik bevezette a “CowParade”-t, a városi művészetnek
egy lehetetlen megnyilvánulását, amit Rio is lemásolt. São Paulo látvány szennyezett lett
“CowParade”-val, de kitisztult a “Projeto Cidade Limpa”, Tiszta Város tervvel.
Most sürgősen el kell kezdeni a Tietê folyó megtisztítását, amit az angolok már bebizonyítottak
a Temzéjükkel, hogy megvalósítható. Ha megtisztitják a Tietêt, a várost tisztán tartják, ha a
levegőt nem szennyezik, ha egyszer majd a várost rendezik, szabályozzák a városépítészeti
terveket, lecsökkentik a zajszennyezést, javítják a közlekedést, akkor sem lesz São Pauloból
egy szép város.
São Paulo szépsége nem természeti adottság, hanem az emberi munka gyümölcse.
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A város érdekesége a számtalan program, ami itt található, az állandó lüktetés, a sokféle
embertipus keveredése.
São Paulo városában az emberi test és kéz együtt dolgozik, ez látható az emberekben, akik az
utcán járnak, gyönyörködhetünk a különféle embertipusok összeforrásában, keverékében.
Ezt bizonyítja a “Patio do Colégio” ( ahol a várost alapították), az “Estação da Luz” (ahol a
Portugál Nyelv Múzeuma van), a “Mosteiro de São Bento”, a “Oca”, a “Parque do Ibirapuera”,
a “Terraço Itália”, az Avenida Paulista”, a “Sesc Pompéia”, a “Palacete Vila Penteado”, a“Masp”,
a “Memorial da América Latina”, a “Santa Casa de Misericórdia”, a “Pinacoteca”, és még
megszámlálhatatlan hely ebben a városban, mely nem áll le, már azért sem, mert több a
kocsi, mint a parkolóhely.
São Paulo nem egy természeti szépség, nincs kék tengere, nincs fehér homokja, sem cakkos
hegyei.
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Azért, ha a természeti szépség közelségéröl itélünk, São Paulo messze jobban áll, ha a világ
többi nagyobb városaival hasonlitjuk össze, mint Tókio, New York, Mexiko városa. Hiszen
az egyetlen város, melyet csupán 45 perces repülőút választ el a természeti szépségekben
bővelkedő Rio de Janeirotól. Fontos megjegyezni, hogy ilyen távolság mellett egyetlen (“bala
perdida”) eltévedt golyó sem ölheti meg az embert São Pauloban!
(Washington Olivetto é paulista, paulistano e publicitário)
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NAGYJAINK JUBILEUMA
250 éve született Kazinczy Ferenc (1759 – 1831) író, költő; a
nyelvújítás vezéralakja. Művei a nemzeti felemelkedés és önnálósulás
ügyét szolgálta. Fő törekvése a magyar stílus megújítása, a költők nyelvi
törvényhozó szerepének hangsúlyozása. Lírai alkotásai közül ódái és
dalai érdemelnek figyelmet. Verses műveiben szívesen kísérletezett a
ritornellel, a szonettel, a költői levéllel és a szabad lebegésű jambikus
verssel. Prózai művei közül levelei, útleírásai és élete végén végső
formába öntött önéletrajzi írásai keltettek érdeklődést.
NAGY TITOK
Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.
150 éve született és 80 éve halt meg Benedek Elek (1859-1929)
újságíró, író, “a nagy mesemondó”. Székelyföld szülötte, Erdővidék
egy kicsi falujában, Kisbaconban látta meg a nagyvilágot. “Kicsiny falu az
én falum, legkisebb az egész vidéken s a legszebb… Egy hosszukó
tál, melynek kicsorbult egyik vége, ebben a tálban egy csudaszép
bokréta: ez az én szülőfalum. Ebben a faluban minden háznak
van gyümölcsfás és virágos kertje, s május havában, amikor itt a
gyümölcsfák virágba borulnak, Csíkorra tetejéről (a szomszédos
“Csíkország” orra ez a hely) óriás bokrétát lát ájtatosan bámuló
szemed.” - írja az Édes anyaföldem! c. könyvében.
130 éve született Móricz Zsigmond (1879 – 1942) író, újságíró,
szerkesztő, a 20. századi magyar realista prózairodalom legismertebb
alakja. A XX. század magyar szépprózájának mindmáig Móricz Zsigmond
a legnagyobb képviselője. Jelentősége a regény- és novellairodalomban
csaknem olyan méretű és olyan hatású, mint Adyé a költészetben. Elbeszélő
művészete mellett a hazai drámairodalom megújítója, legjelentékenyebb
publicistáink egyike, és egész mellékesen, költőként a legjobb magyar
gyermekversek szerzői közé tartozik.

“Vannak lelkek, akikben energia terem, mint kagylóban a gyöngy. Ez az energia
valamire irányul. Mindig munkára, de más- és másféle irányúra. Az egyikben
pénzteremtés, gyűjtés, másikban művészi alkotás, harmadikban szervezés,
negyedikben nőimádat, ötödikben istentisztelet.
Akiben energia van, öntudatlan produkál.”- Idézet az írótól.

110 éve született Békésy György (1899-1972) Nobel-díjas
biofizikus, akusztikus, a hallás mechanizmusának megfejtője.
1961-ben “a belső fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai
mechanizmusának felfedezéséért” orvosi-élettani Nobel-díjat
kapott – annak ellenére, hogy ő maga nem volt orvos.
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100 éve született Radnóti Miklós (1909-1944) költő, a modern magyar
líra kiemelkedő képviselője. Kevés olyan magyar művész van, akinél élet és
költészet ennyire elválaszthatatlan lenne. Születésének tragikus körülményeitől egész
életében nem szakad el, (születése anyjának és ikertestvérének az életébe került)
s egyre erősödő mértékben jelennek meg verseiben a bűntudatnak, a szenvedés
jogosságának motívumai. Származása pedig sorsának történelmi tragikumát adja.
Pomogáts Béla szavaival: „Mintha természet és társadalom azon vetélkedett volna,
melyikük pusztítsa el előbb.”
Nem tudhatom – részlet
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.

90 éve halt meg Ady Endre (1877-1919) a huszadik század egyik legjelentősebb
magyar költője. A magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. A
műveltségről, irodalomról írt cikkei is a fejlődést, a haladást sürgetik. Költészetének
témái az emberi lét minden jelentős területére kiterjednek. Hazafi és forradalmár,
példamutató magyar és európai. A szerelemről vagy a szülőföldjéről írt versei éppoly
lényeges kifejezései az emberi létnek, mint a szabadság, az egyenlőség, a hit vagy a
mulandóság kérdéseiről írott költeményei.
EGY JÖVŐ KÖLTŐ
Mikor majd a magyar kertekben
Elfogyott az ember: a rózsa.
Marad egy szent, szomorú legény
S annak lesz még sírnivalója.
Jövő legény, be irigyellek,
Aki nótáját akkor zengi,
Mikor a mi nagy, magyar átkunk
Nem sínyli, hallja senki, senki.
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20 éve halt meg Márai Sándor (1900-1989)- író, költö.
Életútja az egyik legkülönösebb a 20. századi magyar írók
között. Már az 1930-as években korának egyik legismertebb és
legelismertebb írói közé tartozott. Amikor azonban 1948-ban
elhagyta hazáját, tudatosan és következetesen kiiktatták műveit
a hazai irodalmi életből, és haláláig a nevét is alig ejtették ki.
Az 1980-as években már lehetővé válhatott volna munkáinak
hazai kiadása, de ő megfogadta, hogy amíg Magyarországon
megszálló csapatok tartózkodnak, s nem lesz demokratikus
választás, addig semminek a kiadásához és előadásához nem
járul hozzá. Életműsorozatának újrakiadása halála után, 1990ben indult el. Ugyanebben az évben posztumusz Kossuth-díjjal
jutalmazták.
Mennyből az angyal című versével üzent 1956 karácsonyán
az elvérzett magyar népnek-részlet-1., 3., verszak
Mennyből az angyal menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

20 éve halt meg Weöres Sándor (1913-1989)költő, drámaíró,
műfordító, a modern magyar irodalom egyik legnagyobb,
világirodalmi rangú alkotója. Világszemlélete miatt 1949-től csak
műfordításai és gyermekversei (Bóbita kötet, 1955) jelenhettek
meg. Korán megmutatkozott az ősi megnyilatkozási formákhoz való
ragaszkodása, mitikus asszír és ógörög költői művek átírására is
vállalkozott. Különböző stílusokat asszimilált, képi, érzelmi, gondolati
és hangzáselemeket hordozó anyagának zenei megszerkesztésével.
Erőteljes zeneisége, laza képzettársításai miatt számos művét
megzenésítették. Szerepjátszó készségét és stílusvirtuozitását Psyché
(1972) című kötetében bontakoztatta ki. Századunk egyik legnagyobb
költője, egyedülálló gondolkodója.
SZÓ
Aki a szót megragadtja
Sugarát is ragyogtatja
Árnyékát is megmutatja.
Aki a szót elcsépeli
Fényét árnyát elkeveri
Magasságát porba veri.
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MAGYARORSZÁGI HÍREK
HAYDN ÉV – 2009, halálának 200 éves jubileuma - A komponistát több szál is Magyarországhoz
köti, például egy olyan alsó-ausztriai faluban született, ahol magyar nemzetiségűek is laktak, ráadásul
mintegy harminc esztendőt töltött el “Pompakedvelő” Esterházy Miklós herceg kastélyában, mint udvari
karmester és zeneszerző. Itt születtek az eszterházi színháznak írt operái, vonósnégyesei, szimfóniái
és gazdag életművének számtalan alkotása.

Eszterházi kastély
Szóljon tehát a Haydn Év 2009 az Eszterházy kastélyban, valamint Budapesten, illetve az ország
több pontján. Koncerttermeink 2009-ben legyenek Haydn műveitől hangosak, és adjuk hírül a világnak,
hogy Magyarországon a ZENÉT nagybetűvel írják! http://www.haydn-2009.hu/info.asp

FÉNYÁTERESZTŐ BETON- LOSONCZI ÁRON TALÁLMÁNYA
Forrás Szabad Föld Online: 2009. március 04

Fényáteresztő beton
Sem a magyar, sem a német iparjogvédelem történetében nem fordult még elő, hogy egy
óriáscéggel szemben pert nyert egy magánember.
Losonczi Áron – építészmérnök üvegbetonja iránt három évvel ezelőtt kezdett érdeklődni egy
német multi cég, a HeidelbergCement AG. a végén mégsem írták alá a szabadalmi licencszerződést.
Csakhogy a németek helyszíni tájékozódásuk során túl sokat tudtak meg az üvegbeton előállításának
titkaiból, olyannyira sokat, hogy néhány hónap múltán saját termékkel rukkoltak elő, melyet hatalmas
reklámkampány kísért és ők indítottak Losonczi ellen támadást, az elbírálás alatt álló európai
szabadalmi bejelentését torpedózták meg. A magyar részről a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda
közreműködésével kezdetét vette a „visszatámadás”
Tavaly év elején elkezdődött a bírósági per Münchenben. Losonczi helyzete megváltozott, amikor
az európai szabadalom hivatalossá vált. Megszületett az ítélet, melyben elutasították a német
vállalat kérelmét, és megállapították, hogy bitorolták a magyar találmányt. A kártérítés még hátra
van. Mindeközben Losonczi Áron következő nagy dobására készül: hamarosan újabb találmánnyal
jelentkezik a piacon. Erről azonban a termék védelme érdekében többet nem árult el.
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3 MILLIÓ EURÓT ÉR AZ ÁRVERÉSEN VETT VERSENYLÓ
Forrás: Főkusz 2008-06-12

Két éve egy árverésen, mert senkinek sem kellett az “Overdoes” nevű ló,
a magyar tulajdonosa megsajnálta és megvette.

Overdose, csodaló

Csodaló - külföldön csak így nevezik a magyar versenylovat. Az angol telivér most
három éves. Egy éves kora óta él Magyarországon, Dunakeszin, a Nemzeti Lovardában.
A vágta stílusa olyan könnyed, hogy senki, vagy csak nagyon kevesen tudják azt
utánozni. “Nem szabad hajtani, éppen ellenkezőleg vissza kell fogni. Ilyen lónál, ha
mindig engedve lenne, szerintem már tönkre ment volna” – mondta a tréner. Overdoset
3 ezer euróért vette a tulajdonosa, ma 3 millió eurót ér, de nem eladó. A gazdája azt
reméli, hogy versenysikereitől népszerűbb lesz a magyar lósport.
A NEMZETI VÁGTA - A VÁROSOK ÉS FALVAK ÜNNEPÉVÉ VÁLT! Nyeregbe
Magyarország!

Nemzeti vágta a Hősök terén

Legszebb terünkön, a Hősök terén ünnepelhették meg, immár másodszor, kulturális
értékeink sokszínűségét, egy látványos lovasversennyel a középpontban. 6200
négyzetméter, kimondottan lovasesemények céljára készített, speciális talajt biztosító
granulátumot terítettek le a körpályára, a versenytáv 2 és fél kör 1250 m, a pályát
összesen 1 km kordon vette körül.
A verseny napjain kb. 2000 ember dolgozott az eseményen a lóápolótól, a kiállítókon,
biztonsági szakembereken és vendéglátósokon át, a közterület-fenntartókig. 250 ló
vett részt a versenyen.
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Nemzeti vágta a Hősök terén

A Nemzeti Vágtán az Országkonyha, a Magyarország népi szakácsművészetéből
adott ízelítőt a háromnapos fesztivál teljes időtartama alatt. A Felvonulási téren a
Műcsarnok és az 56-os Emlékmű közötti területen felállított nádtetős faházakban
a magyar tájegységek gasztronómiája mutatkozott be. A tájjellegű ételek mellett
tájjellegű borok és pálinkák is az asztalra kerültek. A látogatók a faházak között
csaknem 30 méter hosszan felállított “ország asztalánál” lakmározhattak. Az
Országkonyha színpadán, népzenei produkciókat élvezhetett a közönség a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem népzene szakos hallgatóinak előadásában. Az Andrássy úton
berendezett Vágta Korzón pedig minden induló magyar település megmutathatta
büszkeségeit, amelyekkel hozzájárulnak hazánk kulturális és kulináris életének
felpezsdítéséhez.
TÓPARK - Megaberuházás Budapest határában
FigyelőNet:2009. február 23

Tópark project

400 milló euros beruházás a Tópark project 180 hektáros, Budapest nyugati határán
az M1, M7 és M0 autópályák által határolt területen épül, mely Európa leghosszabb
fedett sétálóutcáját is magába foglalja. A területen egy majdnem Margitsziget méretű
tó is fekszik, melynek partján igazi szabadidő paradicsomot készülnek létrehozni. Az
első fázis építését már megkezdték, itt egy 92 ezer m2 területű irodaparkot hoznak
létre mely mellet 20 ezer m2 szolgáltatói egységeknek helyt adó komplexum is
megvalósul. Ezek közvetlen közelében 160 bérlakás is átadásra kerül és Magyarország
legnagyobb bevásárló és szórakoztató központja a Tópark Shopping Mall.
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MAGYAR DIÁKOK ELSŐ HELYEZETTEK LETTEK AZ ORACLE 2009 – es “Think
Quest” weboldal versenyén
Forrás: SG.hu2009. június 18

A csokicsapat

A Bornemissza Péter Gimnázium Alapfokú Művészeti és Általános Iskola helyi
diákjai “Csokoládészimfónia” nevű weboldalukkal nyerték meg a 15 éven aluliak
kategóriájának versenyét. A honlapon különböző oldalakról mutatták be a csokoládét
a kakaófa növekedésétől kezdve a csokoládé történetén és készítésén, valamint
élettani hatásain és művészetekben történő megjelenítésén át sok-sok ínycsiklandó
receptig. A győzteseket 83 ország 955 csapata közül választották ki. A legjobbak a
következő országokból kerültek ki: Ausztrália, Egyesült Államok, Egyesült Királyság,
India, Kína, Magyarország, Olaszország, Pakisztán, Szingapúr és Törökország.
A győztes csapatok hordozható számítógépeket, digitális fényképezőgépeket,
tanulmányi ösztöndíjakat és egy, a San Franciscó-i öbölben rendezendő díjkiosztó
gálára szóló utazást nyerhettek.
LAPTOPOT KAPNAK MAGYARORSZÁGON AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK
Forrás: SG.hu2009. június 18
A laptopokat és a hozzájuk kapcsolódó oktatási módszertant Közép-Kelet-Európában
Magyarországon vezetik be elsőként az oktatásban. A laptop tervezésénél a diákok
igényeit tartották szem előtt, azaz “kicsi, könnyű és strapabíró gépeket” igyekeztek
létrehozni. A gépekre telepített programok segítségével a tanárok egyebek között
azonnali vizsgákat készíthetnek, filmeket és előadásokat vetíthetnek.

Laptop az iskolában: kicsi, könnyű strapabíró
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70 ÉVE LÁNGBA BORULT A VILÁG – 70 ÉVE TÖRT KI A MÁSODIK
VILÁGHÁBORÚ
FigyelőNet:2009.szeptember 1
Nemet mondtunk Hitlernek
Kevesen voltak Európában 1939 szeptemberében azok, akik kerek és
határozott nemmel utasították el Hitler kérését – főleg katonai ügyekben.
Magyarország és a Teleki-kormány megtette, mert ki akart maradni a
háborúból.

2009. AUGUSZTUS 19. A MAGYARORSZÁGOT ÜNNEPLI A VILÁG
Forrás: FN.hu, MTI 2009 augusztus 19

Sólyom László köztársasági elnök szerint a páneurópai piknik a történelem előreláthatatlan fordulatát
jelezte.

Sólyom László köztársasági elnök leleplezi Melocco Miklós Áttörés című szobrát
Sopronpusztán a páneurópai piknik 20. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen.
Magyarország
húsz
éve
szárnyat
Az európai szabadságeszméhez, a demokráciához
adott a németek, az NDK-s polgárok
tett hozzájárulásként méltatta a 20 évvel ezelőtti
szabadságvágyának azzal, hogy a határt
eseményeket Svédország külügyminisztere,
résnyire nyitotta - mondta Angela Merkel a
aki az Európai Unió képviseletében szólalt fel
német kormányfő beszédében. A páneurópai
szerdán a húszéves jubileumi ünnepségen.
piknik visszafordíthatatlan lépés volt a
1989-ben kezdődött Európa új jövője, s ehhez
szabadság útján. Mindenkit köszönet illet,
a páneurópai piknik is hozzájárult - mondta
akik segítettek a menekülteknek, így az
Carl Bildt. “Visszatekintve elmondhatjuk,
egyszerű embereket, az egyházakat, az
hogy valóban csoda volt az, ami 1989-ben
akkori ellenzéket is. Köszönetet mondott az
történt. Talán Európa történetében először
osztrákoknak is, akik a határ túlsó oldalán
az átalakulást nem katonák, nem fegyverek
segítették a menekülteket.
hozták létre, hanem nemzetek, polgárok,
közösségek” - mondta.
Angela Merkel így fogalmazott: ”A történelem
egyes emberek kis, de bátor lépéseiből áll.
A magyar szolidaritás felejthetetlen marad,
Ami itt történt, az már egy darab történelem.
mondta 1989 decemberében Helmut Kohl
Németország és a német emberek soha nem
akkori német kancellár, amikor köszönetét
fogják elfelejteni, amit Magyarország tett
fejezte
ki
az
NDK-s
állampolgárok
azért, hogy ma mindannyian szabadságban
kiengedéséért, ezért a bátorságért most
élhetünk”.
újra elismerését szeretné kifejezni - közölte
Horst Köhler német államfő.
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Egész
Európa
számára
történelmi
jelentősége van az 1989-es esztendőnek, és
Magyarország különleges szerepet játszott
az eseményekben - jelentette ki Heinz
Fischer osztrák államfő.
Európa soha nem volt ennyire egységes mint
napjainkban - mutatott rá a finn, a szlovén és
a svájci elnök.
A konzervatív Die Welt 1989. augusztus 19ét történelmi napnak nevezte. Az újság
beszámolt a vasfüggöny átvágásának
előzményeiről,
a
határzár
korábbi
megszüntetéséről, majd a páneuerópai
piknikről
és
a
szeptember
11-i
határnyitásról, ami több tízezer keletnémet
számára tette lehetővé a menekülést
Nyugatra. A vasfüggöny átvágását olyan
láncreakció követte, amely elvezetett a
berlini fal leomlásáig.
A jubileumról valamennyi német országos
napilap
megemlékezett.
Szimbolikus
esemény történelmi következményekkel,
Rés
a
berlini
falban,
Az
európai
megosztottság végének megpecsételése
- ilyen címekkel számolt be szombaton a
német sajtó a vasfüggöny 20 évvel ezelőtti
átvágásával,
illetve
a
határnyitással
kapcsolatos évfordulóról. Helyszíni riportban
számolt be a 20 évvel ezelőtti eseményről a
berlini Der Tagesspiegel, hangsúlyozva,
hogy az akkori eseményekkel Magyarország
“történelmet írt”. A liberális újság rámutatott:
a közelmúltban Budapesten járt Frank-Walter
Steinmeier külügyminiszter, hogy köszönetet
mondjon a “bátor” magyaroknak.

az osztrák-magyar határ húsz évvel ezelőtti
megnyitásával, ami lehetővé tette több tízezer
keletnémet állampolgár kijutását Magyarországról
Ausztrián keresztül Nyugat-Németországba.
Barack Obama az Egyesült Államok elnöke
a vasfüggöny lebontásának 20. évfordulója
alkalmából a magyar népnek írt levelében
jelentette ki:
”kevés ilyen nagy jelentőségű dátum
van, amikor a világ szemtanúja lehetett
annak, ahogy az emberi szellem legyőzi a
balsorsot, és a remény, a szabadság ereje
győzedelmeskedik a zsarnokság és a kudarc
felett”.
Augusztusi páneurópai piknik emlékére
Magyarország Nappá kiáltották ki augusztus
19-ét, ill. augusztus 20-át Kalifornia, Texas,
Új Mexikó, Oregon, Arizona, Colorado, Utah
államok és Los Angeles Megye.
A 14 milliós Los Angeles Megye vezetői
testület nevében Don Knabe, ünnepi
beszédében
azt
hangsúlyozta,
hogy
Magyarország a vasfüggöny lebontásával,
a magyar-osztrák határ megnyitásával,
a kelet-német állampolgárok Ausztrián
keresztüli
kiengedésével
olyan
egyedülállóan fontos cselekedetet hajtott
végre, amely meghatározta Közép-KeletEurópa további sorsát.

Párizsban
Trabantfelvonulással
és
a
rendszerváltás
eseményeit
megidéző
kiállításokkal emlékeztek meg páneurópai
pikniről. A 25 veterán kétüteműből álló konvoj
négy óra alatt végigjárta Párizs legnevezetesebb
pontjait: dudaszóval írt le díszköröket a
Diadalív körül, majd a Champs-Elysées-n
végighaladva érkezett az Eiffel-toronyhoz.
A karaván végállomása a szenátus épülete
mellett található Luxemburg-kertben volt, ahol
Hubert Heiss osztrák és Nikicser László magyar
nagykövet együtt nyitották meg a Vasfüggöny
című kiállítást, amelyet őrtoronnyal és
“aknamezővel”
kiegészítve
negyven
méteren felépített szögesdrótkerítés idézett
meg. Az Európa két felét egykoron elválasztó
határrendszer negyven évének főbb állomásait
fotókról és a hozzájuk tartozó magyarázatokról
ismerhették meg az érdeklődők. Kiállítás nyílt:
Elvtársak vége! címmel.

Az emlékműbe az alkotó beépítette a berlini
fal egy darabját, jelezve, hogy a Páneurópai
piknik nagyban hozzájárult a berlini fal
ledöntéséhez. Egy rab nemzet kiszabadított
egy másik rab nemzetet.

Jean-Pierre Lecoq polgármester megnyitó
beszédében arra emlékeztetett, hogy húsz
évvel ezelőtt Franciaországban a vasfüggöny
lebontásának békés jellege lepett meg mindenkit,

Forrás: Figyelőnet 2009. auguszus 19
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Megjelent
Magyarok a nagyvilágban
Képes életrajzgyűjtemény a világban szétszéledt magyarok és
magyar származásúak egyéni, családi és közösségi pályafutásáról
Akik által előbbre haladt a világ
- az emigráció nagykönyve a XXI. századnak
Világhírű művészek és hírességek, tudósok és neves feltalálók, Nobel- és Oscar-díjasok,
üzletemberek és vállalkozók, miniszterelnökök és közismert politikusok, olimpiai és
világbajnok sportolók, vagy csak a hétköznapi élet szereplői ők - akikről e könyv szól.
Közös bennük, hogy magyar gyökerekkel rendelkeznek, szülőföldjük - nekik vagy őseikneka Kárpát-medence Magyarországa.
Útra keltek (vagy hajdanán szüleik), olykor azt sem tudván, hová sodorja őket a sors.
Menniük kellett, politikai, vallási, egzisztenciális, morális okokból, vagy mert hajtotta őket a
világ felfedezése utáni vágy. Gyakorta egy szál ruhában, pár fillérrel a zsebben, nyelvtudás
és kapcsolat nélkül vágtak neki a nagy útnak. A semmiből kezdték újra életüket egy idegen
földön, egy idegen kultúrában.
Most - jelképes értelemben - e könyv által hazatérnek. Élettörténeteikből kiderül: sokan
közülük nem csak a magyarság hírnevét öregbítették, hanem a világot is előbbre vitték.
Munkásságuk az egyetemes magyar kultúra része.
Több mint tíz éven át, sok-sok országban egy kis csapat kitartóan gyűjtötte és készítette
ezeket az írásokat: mintegy félezer életrajz, több mint félszáz közösség-történet sok száz
képillusztrációval, s mintegy négyszáz szervezet elérhetőségét tartalmazó címtárral. A
kiadvány bizonyos értelemben egyedülálló, mert informatív, olvasmányos, szórakoztató,
képekkel gazdagon illusztrált, olykor megrázó, lélekfelemelő tartalommal bíró írások
összessége, s ilyen széles reprezentációval még nem jelent meg életrajzgyűjtemény az
emigráció magyarságáról.
Ajánljuk mindazoknak, akiknek fontos történelmünk, kultúránk és az összmagyarság ügye.
Médiamix Kiadó, A/4-es formátum, kemény kötés,
cérnafűzött, 420 oldal, ISBN 978-963-87474-5-7
Ára Magyarországon: 5900 Ft.
Külföldre (szállítással): 55 USD, 40 EUR, 60 AUD
További információ: www.pano-rama.hu
A könyv megrendelhető
emailen: media.mix@chello.hu
levélben: Médiamix Kiadó, 1581Budapest Pf.100.
telefonon: 36-20-928-0088
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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
Visite o nosso site!
www.larpedrobalazs.org.br

