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TRIANON, 1920. JÚNIUS 4. – 90 ÉVE TART A NEMZETI GYÁSZ!
Magyarország 1920. június 4-én, 90 évvel ezelőtt írta alá a Versailles-i Trianon
kastélyban az I. világháborút lezáró békét. E napon Magyarország területe
282.000 négyzetkilométerről 93.000 négyzetkilométerre, lakosainak száma
18,2 millióról 7,6 millióra csökkent.

A Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar
történelem legsúlyosabb tehertétele volt, mely egyaránt sújtott és sújt
napjainkban is minden magyar állampolgárt nemzeti, vallási és politikai
hovatartozás nélkül.
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VEZÉRCIKK
Brazíliában megint választási idõszakot élünk. Az egész ország mozgósítva van, hogy megválassza
új vezetőit, a szebb és jobb jövő reményében, hogy azután az új tisztségviselők az ország, a
tagállamok (estados), a közintézmények jobb vezetésével a lakosság életszínvonalának javulását
szolgálják.
A brazíliai magyar közösség külön is mozgósítva van, mert ugyancsak ebben az évben kell a
vezetést megújítani a Magyar Segélyegylet és a Magyar Közösségi Egyletek számára.
Mindenki jól ismeri a Magyar Segélyegyletet, amely 1926 óta azon dolgozik, hogy ápolja és
terjessze a magyar kultúrát és a megismerésére alkalmat nyújtson az érdeklődőknek, továbbá
hogy fenntartsa a jótékonysági intézményt, jelenleg a Balázs Péter Idősotthont.
A Magyar Közösségi Egyletek ezzel egyidejűleg az összes többi érdekcsoportot képviselik.
Ezek mind a Segélyegylet által fenntartott Magyar Ház vonzáskörében létesültek és működnek
mindmáig.
Különös és ugyanakkor ösztönző is, hogy míg a Magyar Segélyegyletben nyilvánvaló egy bizonyos
folyamatosság, addig a Magyar Közösségi Egyletek egy fiatal csoportja felajánlotta munkáját,
közreműködését, hogy új életerőt, fellendülést hozzon minden területen és változatosságot a
kulturális, szociális egyletekbe, amik szintén már három, négy generáció óta léteznek.
A magyar közösség harmonikus, békés együttműködést kíván! Úgy érzi, ez az egyetlen út a jövő
építésében.
Érzi azt is, hogy különösen szerencsés a helyzet, mert a vezetők megválasztásával el lehet
dönteni, miként kívánja befolyásolni a további munkamenetet és annak az eredményességét a
közösség javára.
A közösség tudatosan akarja, hogy egy közös cél legyen, együtt tervezzenek és dolgozzanak,
képesek legyenek a feladatok megosztására, használjanak ki a lehető legtökéletesebben minden
együttműködési lehetőséget, erőfeszítést az egyetlen - brazil területen kitűzött - magyar zászló
alatt! Legyenek képesek megmutatni és terjeszteni az egységet, a közös célt, az erőt, az
eredményeket a magyar közösség előtt!
Így lassan visszanyerik a közösség bizalmát, és az támogatni fogja a kezdeményezéseket, a
terveket, abban a meggyőződésben, hogy a két egylet azokat együttesen végrehajtja, alkalmat
adva a KÜLDETÉS megvalósítására.
Itt az idő, ez a nagy alkalom: győzzön a értelem, az együttműködés a csoportok között, hogy
képes legyen a két egylet, a demokratikus szavazati jog alapján megújítva, az itt élõ magyaroknak
és magyar lelkű braziloknak a társadalmi és kulturális jövõt biztosítani.
Koszka Árpád
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1920. JÚNIUS 4. – A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA
A MAGYAR NEMZET GYÁSZNAPJA
1920. június 4. – a trianoni békeszerződés aláírása, a magyar nemzet gyásznapja, melyről
így írt a korabeli tudósító: “A budapesti templomokban ma délelőtt megkondultak a
harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós őszies levegőben
tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát
jelentették... Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat, a kincses
Kolozsvárt, a Székelyföldet, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó
Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot és a többi mind felnevelt kedves gyermekeinket,
a drága, szép magyar centrumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és
becsületes embert... A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal
tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott.”

Trianoni béke értelmében a Magyarország területe (Horvátország nélkül) 282.000 négyzet
km-ről 93.000 négyzet km-re csökkent. Lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra apadt.
Bár az elcsatolt területek nagy részének lakossága nem magyar nemzetiségű volt,
az új határok mélyén belevágtak a magyar nemzet testébe. Ennek következtében 3,2
millió magyar került a szomszéd országok határai közé, tehát a Kárpát-medencében
élő magyarság több mint 1/3-a, s ennek fele az új határok mellett zárt tömbökben élt.
Csehszlovákia kapta az észak-magyarországi Felvidéket, és Kárpátalja 63.000 négyzet
km területét 1.072.000 magyar lakossal. Romániának adták Erdélyt, valamint a Tiszántúl
és a Bánság keleti felét, azaz 102.000 négyzet km-t, 1.664.000 magyar lakossal. A SzerbHorvát-Szlovén Királyság a Bánság nyugati felét, Bácskát, Dél-Baranyát és a Muraközt
kapta 21.000 négyzet km területben 465.000 magyar lakossal. Ausztriához csatolták
az Őrvidék 4.000 négyzet km-nyi területét 26.000 magyar lakossal. Az ország területi
megcsonkítása mellett a békeszerződés csupán 35.000 főben állapította meg a magyar
haderő létszámát, ezenkívül jóvátétel fizetésére kötelezte Magyarországot.
Volt egy ország, amelyben sok-sok nemzetiség élt több mint 1.000 évig. NagyMagyarország ismert formája ugyan eltűnt Európa térképéről, de emlékünkben és
szívünkben örökké élni fog.
Trianon, a magyar történelem legnagyobb tragédiája, természetesen az írókat és
költőket is arra ihlette, hogy szót emeljenek Magyarországért, a magyarságért. Nehéz
közülük választani.
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József Attila: Nem, nem, soha!
(1945 és 1990
között nem
jelenhetett meg
nyomtatásban ez
a verse József
Attilának. Nem
illett volna a
“PROLETÁRKÖLTŐ”
nevéhez!)

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás
büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem
adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar
határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy
arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
(1922. első fele)

Juhász Gyula : TRIANON
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer
Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja

Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
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Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?

Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!

Kövessük gróf Széchenyi István mondásait:
- Az erkölcsi felsőbbség mindig és mindenütt győzött az erőszakon!
- Dolgozom szorgalmasan és önérzettel. Ha levágják szárnyaimat - a lábaimon járok. Ha
levágják lábaimat - a kezemen megyek. Ha azokat is kitépik, hason fogok csúszni, csakhogy
nemzetemnek hasznára lehessek.
- Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba,
vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány
fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan
megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas
vagy műveletlen.
- Tőlünk függ minden, csak akarjunk.
- Jó magyarnak lenni igen nehéz, de nem lehetetlen.
Csodálatos, hogy mennyi éltető erő van még ma is a magyar vérben!
Budavári Hilda
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ÁRPÁDFALVA, EGY KIS MAGYARORSZÁG EPITÁCIÓN
Nagy ünnepséggel emlékeztek meg az Árpádfalvi magyar
kolónia 90. évfordulójáról

A Szent István templom oltára felett: AZ ÉN HÁZAM AZ IMÁDSÁG HÁZA

Árpádfalvát 1920-ban alapították az első világháború után menekült magyar
családok, legtöbbjük a Trianon miatt leszakadt terültekről vándorolt ide.
São Paulótól 650 km-re bent, a szárazföld belsejében, a Parana folyóhoz
közeli őserdőben kaptak földet. A magyarok a legnehezebb őserdei telepen,
távol a világtól, piactól, emberektől és kultúrától szörnyű erőfeszítésekkel
teremtettek kenyéradó földet gyermekeik számára, miközben a magyar
névnek általános elismerést szereztek az egész környéken.

A Szent István templom a Presidente
Epitácio és Caiuá városokat
összekötő út mentén az
ezen a helyen létezett magyar
település egyedülálló történelmi
hagyatéka
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Dél-Amerika a XIX. század végétől vált az európai népek, és közöttük a magyar
bevándorlók számára is egyre vonzóbb földrésszé. Már 1848-as szabadságharc
leverése után is kerültek ide szórványosan magyarok, 1880 után azonban egyre
többen telepedtek le a São Paulotól délre fekvő Santa Catarina államban, melynek
éghajlata közelebb áll az európaihoz.
A “nagy hullám” az 1908 és 1929 közötti, ekkor csaknem hatvanezer magyar lépett
Brazilia földjére. Különösen sokan Trianon után a leszakadt országrészekről. Így jött
létre São Paulo állam belsejében “falun”, az “interiorban” nyolc magyar kolónia, a
legnagyobb városi közösség pedig magában az állam központjában, São Paulóban.
A első falusi generáció tagjai főldművesek, állattenyésztők voltak. São Paulotól
kb. 6-700 km-re bent a szárazföld belsejében, a Parana folyóhoz közeli őserdőben
kaptak földet. Bár a földterületeket az állam ingyen adta, az ügyeskedő földkiosztó
űzérek munkájukért óriási adósságot terheltek az újtelepesekre. A falusi kolóniák
népe, akik először megjelentek az áthatolhatatlan őserdődben, lépésről lépésre vágta
maga előtt a gyalogösvényt; megküzdöttek az idegen növényzettel, állatvilággal,
éghajlattal, nyelvi nehézségekkel, táplálkozási és egyéb szokásokkal, a kedvezőtlen
egészségügyi viszonyokkal. Kiszolgáltatottságban, szinte rabszolgaként dolgoztak.
Pénzforgalom nem volt, csak az áruk, tárgyak, dolgok naturális cseréje. Mindenért
keményen meg kellett fizetni.
A viszontagságos körülmények ellenére az őserdő közepén egy-egy ilyen lakótelep
létszáma 400-1500 között mozgott. A kemény munka meghozta az eredményt, a
falvak virágoztak.
Hogy mennyire élt bennük a magyarság-tudat, azt bizonyítja a települések,
illetve a falvak elnevezése, például: Árpádfalva, Bethlenfalva, Boldogasszonfalva,
Mátyáskirályfalva, Rákóczifalva, Szentistvánkirályfalva, stb.
Sajnos a gazdasági helyzet nem kedvezett e virágzó településeknek a későbbiek
során. Bár a talaj bőségesen fizetett a jó munkájukért, de mivel utak még nem voltak,
nem tudták értékesíteni terményeiket, ezért sokan tönkrementek. A harmincas évek
végén megkezdődött a városba való betelepülés, aminek következtében több falu
megszűnt, vagy elvesztette magyar jellegét.
A magyarok a legnehezebb őserdei telepen, távol a világtól, piactól, emberektől és
kultúrától szörnyű erőfeszítés teremtettek kenyéradó földet gyermekeik számára,
miközben a magyar névnek általános elismerést szereztek az egész környéken.
Ez történt az 1920-ban alapított Árpádfalván is, melynek 90. évfordulójára emlékeztek
a nagyszabású ünnepségen a helyi vezető politikusok, a magyar leszármazottak, a
lakosok. A são paulói magyar közösséget Piller Éva és Gedeon képviselte.
Megemlékeztek az 1920-ban érkezett magyarokról, akik földműveléssel és
állattenyésztéssel foglalkoztak. 1924-ben 150 családot tartottak számon, míg 1938ban már 330 családot.
Becsülettel, keményen dolgoztak, de a hétvégéken a mulatás sem maradt el.
1927-ben kis fatemplomot építettek, melynek falait 1934-ben téglafalak váltottak fel.
Szent István templom lett a neve, István király tiszteletére. Egyszerű kis templom,
az oltárát és padjait cédrus fából faragták. Ez a Presidente Epitációtól 10 km-re eső
kis templom ma egy fontos történelmi alkotás a város számára.
Abban az időben a magyar településen keresztül hajtották az eladó jószágokat Mato
Grossoból São Pauló államba. Árpádfalván szívesen megpihentek, elidőztek a szállítók,
jól érezték magukat a ”magyar faluban”.
Képek a múltból:

8 - HÍRADÓ

Korabeli bevándorlók

Tehéncsorda hajtása a Paraná folyótól 1939ben

A ’40-es években még sok peroba fa volt

1927-ben építették az elemi iskolát, Juhász Lajos felügyelete mellett, aki magyar nyelven
tanított. Az iskola csak később vált portugál tannyelvűvé.

Magyar közösség 1931-ben

Árpádfalvi iskola 1932-ben
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Cecilia tanárnő tanitványaival 1936-ban

Deák Elvira és Vanda hitoktatók
elsőáldozókkal

1927-ben Vila Epitáción alakult meg az első Lovas Regiment São Paulo Államban.
Az első temetés 1929-ben volt. 1952-ben megszüntették a temetőt, ahol 232 sírhely volt.

Gyógyszertár 1931-ben

1933-ban a sucuri kígyó gyakori volt a
tájon

Az Árpádfalvi Magyar Segélyegylet alapszabályai
1927 VI 16
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Presidente Epitácio a térképen

Presidente Epitácio ma

AZ ÁRPÁDFALVI MAGYARSÁG 90. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE

Jelen voltak: Manoel da Silva Presidente Epitáció polgármester-helyettese, a magyar
árpádfalvi leszármazottak, a magyar kolóniát a magyar konzul nevében Piller Éva és
Gedeon képviselte.

Január 17-én Attilio Tarrico tisztelendő úr szentmisét mondott Árpádfalván, megnyitva ezzel
a 90. évforduló ünnepségeit. 10 órakor búcsú, “bingo”, majd magyar ebéd várta a jelenlevőket.
12-kor kezdődött a magyar táncbemutató az ottani közösség előadásában, amit Natal Bispo
dos Santos koreográfus tanított be.
Jelen voltak a magyar közösséget és a konzulátust képviselő Piller Éva és Piller Gedeon,
valamint Manoel da Silva, Presidente Epitácio polgármester-helyettese és Árpádfalva magyar
leszármazottai.
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Magyar táncbemutató

Gyönyörködnek az előadásban

Piller Éva és Gedeon az előadást nézi

Magyar tánc

12 - HÍRADÓ

Piller Gida beszédet tart

Piller Évát köszöntik

Magyaros ebédet kínáltak

Minden korosztály jelen volt

Neusa Guimaro Chuba “ A magyar bevándorlók hagyatéka és történelmi összefoglalója” című
könyvét ez alkalommal bocsátotta ki.
Január 19-én este 8-kor Neusa Guimaro Chuba Góis ünnepélyes keretek között dedikálta
“Contexto Histórico e a Contribuição da Imigração Húngara” (A magyar bevándorlók hagyatéka
és történelmi összefoglalója) című könyvét és megajándékozta vele Piller Évát.

Foto: Leandro Freire
Neuza Guimaro Chuba Gois aláírja, majd átadja könyvét Piller Évának
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`Vágyoq´ YouTube-on

Részlet Carlos Segundo dokumentumfilmjéből, az Árpádfalvi magyar
leszármazottak emlékeiből a YouTube-on (http://prateleiradocurta.
blogspot.com). Kattints a szájtra.

Január 20-án Árpádfalvai Magyar Közösség 90. Évfordulója
alkalmával emlékbélyeget bocsátottak ki.

Emlékbélyeg Árpádfalva 90 éves ( 1920 -2010)
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Az emlékbélyeg kibocsájtásakor készült képek

Piller Éva és a magyar leszármazottak
Kivonat:” Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo “-2010. január 26.

Festőművészek az árpádfalvi leszármazottak közül
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Érdemes megemlíteni, hogy az előző évben lovas parádéval ünnepelték az
évfordulót:
Az első árpádházi lovasbemutató 2009. november 15-én volt.
A parádén körülbelül 500 lovas gyűlt össze a “Pátio da Fepasa” (régi pályaudvar) területén
délelőtt fél 11-kor, majd a főútvonalon végig haladva a Caiuá úton Árpádfalvába, a Szent
István templomhoz értek.
Több városból érkeztek a lovas csoportok, végén “churrasco”–t rendeztek a résztvevők
számára.

Lovas bemutató Árpádfalván; a magyar lovas nemzet

A rendezők ezzel az eseménnyel vissza akarták állítani az Árpádfalvi magyar lovas
hagyományt.
A rendezők – maguk is árpádfalvi magyarok leszármazottai – azt szeretnék, ha a Árpádfalvi
Magyar Lovas Parádé a város Turisztikai Naptárába kerülne.
Ugyanis régen az európai gazdálkodók körében az volt a szokás, hogy Szent István ünnepkor
feldíszítették lovaikat és a Szent István templom elé vitték, ahol a parókia papja szentelt
vízzel megáldotta a lovakat. Háromszor körbejáratták lovaikat és utána lovagló bemutatót
tartottak. Sót is vittek megáldásra, amit aztán szétosztottak, mert abban hittek, hogy a
szentelt só megóvja lovaikat a betegségtől. Akkoriban a lovas ünnepet november 15-én
tartották és az első magyar király tiszteletére Szent István Lovagnapnak hívták.
”Assesoria de Imprensa da Prefeitura Municipal/Marcos Tizziani” (kivonat)
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São Paulo Törvényhozó Testülete is megemlékezett
Árpádfalváról, amit eredetiben közlünk:

Colônia Húngara comemora 90 anos em Presidente Epitácio
Extraído de: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - 26 de Janeiro de 2010
A colônia húngara denominada Arpad-Falva está comemorando 90 anos em Presidente
Epitácio, município localizado na divisa com o Mato Grosso do Sul. O deputado Mauro Bragato
(PSDB) participou dos eventos realizados durante o mês de janeiro que incluíram a missa na
igreja Santo Estevão.
Nas comemorações foi lançado o livro Contexto histórico e a contribuição da imigração húngara,
de Neuza Guímaro Chuba Góis; houve a exibição do documentário Vagvoq “ Colônia Húngara
88 anos de História; lançado o selo dos 90 anos da colônia; e realizada uma quermesse com
dança e comidas típicas da Hungria.
Os primeiros colonos húngaros chegaram à região em 1920, deixando o país natal devido à
primeira guerra mundial e se fixaram às margens da estrada de ferro entre os municípios
Presidente Epitácio e Caiuá. A comunidade vivia principalmente da agricultura e fruticultura.
Em 1924, a colônia já contava com mais de 150 famílias húngaras. O nome Arpad é uma
homenagem ao príncipe e chefe das tribos magiares Árpád (805-907 d.C), considerado o
primeiro governante da Hungria. Falva por sua vez significa vila. A igreja Santo Estevão
padroeiro da Hungria foi construída pela comunidade em Presidente Epitácio entre 1934 a
1936.
As comemorações dos 90 anos da colônia encerraram no dia 20 de janeiro. O deputado
Bragato ressaltou, no evento, a importância de os descendentes húngaros manterem em
Presidente Epitácio as tradições culturais de seu país de origem.
mbragato@al.sp.gov.br
Autor: Da assessoria do deputado Mauro Bragato.

MEGHATÓDVA MONDUNK KÖSZÖNETET

Meghatódunk, hogy a befogadók ünneplik a befogadottakat, ami világviszonylatban
is egyedülálló jelenség. Ez nagyon jó, szívmelegítő érzés, egy kis büszkeségre is
okot ad.
Köszönhetjük a magyar bevándorlóknak, akik meghurcoltan, üres kézzel, de
elszántsággal érkeztek és komolyan, keményen dolgoztak, megállták a helyüket.
Elérték, hogy a befogadók, példaként, barátként, társként tekintsenek rájuk,
megszerettették magukat és ők is hálásak voltak, hogy végre békésen, nyugodtan
láthatnak új életük felépítéséhez, biztonságban érezték magukat, mert szeretettel
vették őket körül. Ez történt Árpádfalván. Ezért emlékeznek a magyarokról ilyen
rendkívülien megható módon. Köszönjük Neked, Brazília!
Kiss Rózsi néni, Árpádfalvi lakos szavait idézve: “Nagyon sokat, keményen
dolgoztunk egész héten, de a hétvégét végig mulattunk, énekeltünk, táncoltunk.”
A São Paulo-i Magyar Közösség
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A BALÁZS PÉTER IDŐSOTTHON ESEMÉNYEIBŐL

Szeptember 5. - Találkozó és kikapcsolódás a Balázs Péter Idősotthonban
A Jópásztor (Bom Pastor) Parókia ”Családi értékek” programjának fiatalokból álló Crisma
csoportja találkozót és relaxációs napot szervezett a Balázs Péter Idősotthonban.

Az esemény célja a közösség, a családtagok és az Idősotthon lakói közötti találkozás
elősegítése és ösztönzése volt. A délután különböző játékokkal kezdődött, köztük bingóval,
azt követte maga az ünnepi találkozó.
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Október 1. - Az idősek napja

Többféle tevékenységgel ünnepelték meg az Idősek Napját a Balázs Péter otthonban:
társasjátékokkal, filmvetítéssel és pattogatott kukoricával, továbbá különlegesen finom
uzsonnával.
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December 12. – Karácsony a Szeretetotthonban

Program:
11:00 - A jászol felállítása, az idősek meglátogatása
12:00 – A Szondi György cserkészcsoport műsora és az ajándékok átadása
12:30 – Karácsonyi ebéd
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Február 13. – Karnevál
A Karnevál lázba hozta a ház lakóit, amint azt a képek is bizonyítják.

HÍRADÓ - 21
Március 28 – Piros tojás ünnep

Míg a karácsony a szeretet, addig a húsvét az öröm ünnepe. Ezt tükrözte a kiváló-an sikerült
Piros tojás ünnep.
Öröm ült azok arcán, akik önkéntesként segédkeztek, mint az alábbi képsor is
mutatja:

Mosolygós konyhások

A fáradhatatlan konyhások

A konyhások

22 - HÍRADÓ

A grillesek

A tálalók

A pénztárosok

A felszolgálók

A süteményesek

Fiataljaink is megmutatták, hogy örömet tudnak szerezni:

Sarkantyúsok a vezetőkkel
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Pántlikák táncolnak

Sarkantyúsok ropják a táncot

Az Otthon lakói gyönyörködnek

A vendégek jelenléte emeli az ünnepi hangulatot

Ragyogó fiataljaink, a jövönk

Az öröm ünnepén mindenki érezte, hogy a legnagyobb öröm másnak
örömet szerezni.
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SZÉPÜL A MAGYAR HÁZ

Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy szépül a Magyar Ház. A fiatalok kezdték
lomtalanítással, majd egy hosszas konyha-rendezéssel. A konyha új mélyhűtő és
hűtő berendezésekkel gyarapodott.
Karbantartási műveletekre is sor került: a tető rendbehozatala (cserepek, ereszek),
a konyha, a külső oldalfalak befestése, végül a külső oldalfolyosó befedése, ami a
rendezvények alkalmából bővíti a rendelkezésre álló fedett területet.
Az Erdély díszterem új szép és kényelmes székeket kapott, új hang- és vetítő
felszerelést, ami előnyösebbé teszi a előadásokat és filmvetítéseket.
December 13-án a nagysikerű záró koncerten már mindenki élvezhette az
átalakítást.
2010 folyamán – mindenki legnagyobb örömére – sor kerül még más újításra
is, amihez gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!
Híradó szerkesztősége
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A SÃO PAULÓI MAGYAR NŐSZÖVETSÉG
MUNKÁJA
A São Paulo-i Magyar Nőszövetség már
évek óta létezik, és a mai napig is kellemes,
szórakoztató sőt tanulságos összejövetelei
vannak.
Mindez köszönhető Saurerné Depner
Ingridnek,
aki
minden
hónapban
fáradhatatlanul kigondol valamit és azt
meg is szervezi.
Kikeresi a jó programokat, megérdeklődi
az órarendet, kihirdeti a kolonia hölgyei
között, de azért személyes meghívókat is
szétküld. Erről leolvasható a pontos nap,
óra, a gyülekezőhely, az esetleges kiadások
(ebéd, uzsonnázás stb). Ingrid aztán buszt
rendel a Magyar Ház elé, a Nőszövetség
tagjai megérkeznek, és már kezdődik is a
kellemes együttlét, a jó program.
Saurerné Depner Ingrid
Sokszor csak a Magyar Házban maradunk, elfogyasztunk egy finom ebédet, élő zene
mellett, megünnepeljük a születésnapokat, amelyek arra a hónapra esnek. Ezek
tiszteletére mindig valami finom torta is van, vagy csak sorsolás, tombola van és
kedélyes beszélgetés.

A Magyar Házban elfogyasztunk egy finom ebédet
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Megünnepeljük a születésnapokat

Sorsolás és kedélyes beszélgetés

Ingridke és kisegitői

Ingridke buszt rendel
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Húsvétkor és karácsonykor, Ingrid, karöltve a Német Klubbal, koncertet rendez, amire
természetesen a magyar Nőszövetségen kívül a német klubtagok is eljönnek, mert a
kamarazenekartól megrendelt zene, rendszerint, minden ízlésnek megfelel.
Van, hogy vetített operaelődásra vonul el a Nőszövetség az Angol Kultúrházba. A
két legutóbbi alkalommal meghallgattunk Massenettől a Thaist és Puccinitől a
Bohéméletet. Vagy magyar filmet nézünk meg a Magyar Házban.

Angol Kultúrházban

Mindezeken kívül a Nőszövetség már kívül-belül megnézte a Kormányzósági Palotát
(Palácio Bandeirantes), a Képtárban (Pinacoteca) megismerkedett a japán emigráció
100. évfordulójára rendezett kiállítással, felkereste a Művelődési Központot (Centro
Cultural) és a Zu-Lai buddhista templomot. Az USP-n meglátogatta az ásványtárat,
felkereste az Ipiranga történelmi múzeumot, a Praça da Sé-n – vezetett túra keretében
– a katedrálist, a Museu da Pedrában megtekintett egy féldrágakő kiállítást, a berlini
Pergamon Múzeum vendégkiállításában látta a görög isteneket, a MASP-ban pedig a
Goya kiállítást.

A Képtárban
A Zu-Lai buddhista kiállítás
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Ebédet szervezett a Casa da Fazendában.

Ebéd a Casa da Fazendában
A Nőszövetség legutóbb az Itália épületben, São Paulo legmagasabb éttermében ebédelt.

A Terraço Itália étteremben
Talán valamit ki is felejtettem a sok izgalmas és érdekes programból. De már így is látható, hogy
mennyi élményünk volt az elmúlt években. Néha elgondolkozom, hogy mi is lenne, ha nem volna São
Paulóban Magyar Nőszövetség és azt nem egy fantáziadús elnöknő vezetné!

Ingridke szorgalmas segitőtársa: Frei Edith

Hársi Hajni a fényképész-reporter, vagyis a
lesifotós

Ingridnek van két komoly és szorgalmas segitőtársa: az egyik Frei Edith, aki az elnökhelyettes
és pénztáros is egyben és Hársi Hajni, a fényképész-reporter, a ”paparazza”, magyarul
lesifotós.
Írta: Piller Éva
Fényképeket készítette: Hársi Hajni

HÍRADÓ - 29
GONDOLATOK NAGY FORRADALMAINKRÓL
2010 MÁRCIUS 15-ÉN

Ha a forradalom szót vizsgáljuk meg, látjuk, hogy a szógyök a forrásra, a forróságra
utal. Külön szépsége és mélysége a magyar nyelvnek, hogy ez a gyök a víz eredetét,
átvitt értelemben pedig bármi eredetét is jelenti. A forradalom magyarul lelki
meghatározottságú, társas jelenség. A forradalom: forrongás, láz. Ebben az értelemben
természetesen lázadás is. A lelkek közös láza, melynek révén átélik egy új, egy jó
világ megteremtésének a lehetőségét. A forradalmárokat elárasztja egy bizonyos tűz,
mellyel szemben tehetetlennek érzik magukat, mellyel szemben még saját életük
sem számít, lényege az a fajta kinyilatkoztatás, mely nem egyes embereket, hanem
népet vagy országot ér. Így volt ez 1848-ban, majd 1956-ban is.
Mindkettő olyan történelmi esemény volt, amely megrengette az egész
világot.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének
egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi
reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia
részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok
közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. 1848 polgári
szabadságeszméiért a magyarok harcoltak legtovább Európában. Eredményességét mi
sem mutatja jobban, hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni,
amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag az
1848-49-es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is.
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni
forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20.
századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti
diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött tömegtüntetés a
kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres
sortűz következtében fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet
csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország
demokratikus átalakulásához vezetett. A szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút
indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt
ország több napon át folytatott hősi szabadságharca így végül elbukott. 1956-ban
a népirtó, kommunista rezsimre a magyarok mertek oly hatalmas nemet mondani,
mely az elárult szociális eszmét kiszabadította szovjet birodalmi fogságából.
A forradalomhoz - már fogalmából következően - hozzátartozhat erőszak is. A
megromlott hatalmi rend képviselői, haszonélvezői védik a romlott rendszert. Ha a
romlott hatalmi berendezkedés képviselői és hívei belátnák, hogy a lázas állapotban
lévő tömegnek igaza van, akkor önként félreállnának, akkor önként átsegítenék
a társadalmat egy, a réginél igazságosabb rendbe. Nagyjából ez jellemezte a
rendszerváltozás időszakát 1989-ben.
Ha azonban a megromlott rend képviselői foggal-körömmel ragaszkodnak a
hatalomhoz, és ha ráadásképpen egy másik ország, vagy egy birodalom támogatja
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katonai, pénzügyi, gazdasági eszközökkel őket, akkor az erőszak a forradalom
eszközévé válik. A magyar forradalmak bár (szinte) vér nélkül győztek, az idegen
elnyomókkal szemben mindig véres vereséget szenvedtek, Így 1848-ban és 1956ban is.
Mindkét forradalomban szinte öngyilkos forgatagba vetette magát a magyar nép,
megőrizve becsületüket eltökélten küzdöttek az elsöprő túlerő ellen egy álomért, egy
ideáért, ami csak rövid időre lett az övék, és amiért nem tartottak semmilyen árat túl
drágának. “Magyarországot a pokol kapui sem fogják megdönteni.” mondta Kossuth
Lajos és ez így igaz.
Gazdag, tartalmas múltunk van, képesnek kell lenni onnan bölcsességet meríteni
a mindennapjainkhoz, hogy bármilyen változást az egyetértés kísérjen. Nemzeti
ünnepeinken megérezhetjük magunkban azt a lángot, amit az önkény ellen lázadó,
egy akaraton lévő forradalmárok gyújtottak. A nemzet pedig nem tud és nem akar
felejteni és a tőlük kapott lánggal minden évfordulón mécsest gyújt az élő és a holt
hősöknek, megadva nekik a lehajtott fejű tiszteletet. Büszke emberek vagyunk, ritkán
hajtunk fejet, de amitől ez a gesztus a legértékesebb tettünk, az a szabadságnak a
tüze, amelyet Ők gyújtottak, de ránk hagyták, hogy vigyük tovább.

MÁRCIUS 15
SÃO PAULÓBAN

Az idén méltón ünnepeltük meg nagy nemzeti ünnepünket. Talán ez az ünnep egyike
volt a legszebbeknek. Nagyszerüek voltak a megemlékező beszédek, a cserkészek és
a táncosok szereplései.

Ödön atya lelkes bevezetése már megalapozta a jó hangulatot. Dr. Balázs Péter, magyar
külügyminiszter beszéde csodás párhuzamot vont két nagy nemzeti ünnepünk között.
Szivesen elkértem volna beszédét, hogy azt közöljük le a fenti cikk helyett, de még a
müsor befejezése elött indulnia kellett a reptérre. Beszédében rámutatott a nemzet
akaratára, lelkesedésére, harcára, nagy emberiélet-veszteségeire és dicsőségére.
Lélegzetvisszafojtva hallgatott beszédet nagy tapsvihar követte.
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A kitüntetés sem maradt el, azúttal dr Vajda Gyulát tüntette ki a külügyminiszter a magyarbrazil kereskedelem fejlesztésében kifejtett rendkívüli munkásságáért.
Cserkészeink szereplése is megmelengette a szíveket. Elmondták egyenként a 12 pontot,
amit kórusban éljeneztek.
Szépen szavaltak.

A Pántlika együttes népviseletben szavalta
el Petőfi Sándor “Feltámadott a tenger”
című versét

A lányok
kokárdákat
osztottak a
nézőtéren ülőknek

A sátoraljaújhelyi Zempléni csoport nem hagyta ki a Nemzeti Dalt sem. Megható volt, hogy ők
gondoskodtak a kokárdákról, otthonról hozták magukkal. Az 1848-as toborzókra táncoltak, a
nézőtér velük énekelt, így a szereplők és a közönség egybeforrtan ünnepeltek.

Sarkantyús lányok

és

Sarkantyús fiúk ropják a táncot

Utána a Sarkantyúsok valóban profi szereplése váltott ki tapsvihart, hiszen ők először
táncoltak élő zenére.

A Pántlika és a Zrinyi együtt ropja a
kalotaszegi

Zrinyi Művészegyüttes
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Bürkös zenekar

A Zempléniek még fokozták a jó hangulatot

A Pántlika és a Zrínyi együttes megismételte mindenki szívét melengető közös táncukat: a
kalotaszegit, majd külön-külön is remekeltek. A Zempléniek még fokozták is a hangulatot
táncukkal énekükkel, zenekarukkal. A zenészek Magyarországról érkeztek.

Pántlika táncegyüttes

Érdekes még megemlíteni a Zempléni együttes vezetőjének, Fehér Jánosnak a megjegyzését:
“Mi azért jöttünk otthonról, hogy hazai meleg szeretetet hozzunk ide, és mégis inkább mi
kaptunk forró szeretetet az itteni magyaroktól!”

Fehér János megköszöni a szeretetteljes
fogadtatást

Ödön Atya állófogadóra hív

Ödön atya állófogadásra hívta a megéhezett közönséget. Családias hangulatban folyt a
falatozás és társalgás. Elismerő nyilatkozatok hangzottak el, hogy ez alkalommal mennyi
szépséget is kaptunk.
Budavári Hilda
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MÁRCIUS 15. MAGYARORSZÁGON

Méltó módon ünnepelték otthon is március 15-ét. Zavargások nem voltak, rendőri
beavatkozásra nem került sor.

Március 15. megünneplése a Lánchídnál

A Nemzeti Múzeumnál

A Nemzeti Múzeum a nemzeti színekben

Művészeink megemlékezése a Nemzeti Múzeumnál

Életnagyságú huszárszobrok díszítették Budapest forgalmasabb csomópontjait március
9. és 19. között. A szabadságharc és forradalom 18 huszárezrede előtt tisztelegve, 18
életnagyságú szobrot állítottak ki a főváros 9 nagyobb csomópontjára. Díszes egyenruhájuk
a 18 huszárezrednek megfelelően más és más mintázatú. A szobrok talpazatán az adott
huszárezred szabadságharccal kapcsolatos története volt olvasható.
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Életnagyságú huszárszobrok díszítették a Nemzeti Múzeum kertjét és Budapest
forgalmasabb csomópontjait

A huszárszobrok érdekessége, hogy üvegszál erősítésű, poliészter műgyantából
készültek el három hét alatt, súlyuk 200 kg, és akril alapú, időjárásálló festést kaptak

VÖRÖSMARTY MIHÁLY: SZABAD
SAJTÓ
Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról,
Beteg, megzsibbadt gondolat!
Kiálts fel érzés! mely nyögél
Elfojtott, vérző szív alatt.
Oh, jöjjetek ki, láncra vert rabok,
Lássátok a boldog, dicső napot,
S a honra, mely soká tűrt veletek,
Derűt, vigaszt és áldást hozzatok.
1848. március 15–16.

HÍRADÓ - 35

BALÁZS PÉTER KÜLÜGYMINISZTER BRAZILIÁBAN

Celso Amorim brazil külügyminiszter meghívására Balázs Péter hivatalos látogatásra Brazíliába
látogatott. Brazil partnerével aláírta a két külügyminisztérium közötti politikai konzultációs
együttműködési megállapodást. Mindketten reményüket fejezték ki, hogy a két ország közötti
kiváló politikai kapcsolatok tovább fejlődnek. A földrész felét kitevő dél-amerikai országban,
ahol 1997 óta nem járt magyar külügyminiszter, Balázs Péter tájékoztatta partnerét
Magyarország NATO és EU tagságának tapasztalatairól, a Visegrádi Négyek soros elnökeként
tett magyar kezdeményezésekről, és a 2011-es EU elnökségre vonatkozó elképzeléseinkről.
(baloldali kép)
A gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében a magyar diplomácia vezetője megbeszélést
folytatott Miguel Jorge külkereskedelmi miniszterrel is; átnyújtotta neki azt a listát, amely
konkrét együttműködési területekre tesz javaslatokat. A brazil politikus ezt kiváló alapnak
nevezte a továbblépéshez. Kilátásba helyezte, hogy még az idén megszervezik brazil
üzletemberek küldöttségének magyarországi látogatását. A kapcsolatok fejlesztésére
elsősorban az orvosi műszerek és gyógyszerek exportjában, a mezőgazdaságban, a
biotechnológiában, valamint brazil vállalkozások magyarországi munkahelyeket teremtő
megjelenésében látnak lehetőséget. Ezt segíti elő a két ország között tavaly aláírt gazdasági
együttműködési megállapodás is. Az egyezmény hatályba lépésének a kapcsolatokra gyakorolt
kedvező hatását bizonyítja a magyar-brazil Gazdasági Együttműködési Munkacsoport 2009
októberében Budapesten megtartott első ülése is. (jobboldali kép)
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Balázs Pétert Brazíliavárosban fogadta Michel Temer, a brazil parlament elnöke. A magyar
külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország – a kétoldalú kapcsolatokon túl – az EU
tagjaként európai parlamenti képviselőivel is részt vesz az Unió és Latin-Amerika, valamint
az Unió és Brazília kapcsolatainak fejlesztésében. Üdvözölték a két ország között megkötött
számos megállapodást, és egyben kezdeményezték továbbiak megkötését. Michel Temer
házelnök ígéretet tett arra, hogy mindent elkövet a megállapodások gyors parlamenti
ratifikációja érdekében. (baloldali kép)
Balázs Péter tárgyalt továbbá Eduardo Azeredóval, a szenátus külügyi bizottságának
elnökével valamint a Brazília és az Európai Unió kapcsolataira meghatározó befolyással bíró
szenátorokkal, parlamenti képviselőkkel. A találkozókon a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése
szempontjából fontosnak nevezték a két törvényhozás együttműködését. Üdvözölték, hogy a
brazil képviselőházban 2008-ban Brazil-Magyar Parlamenti Csoport alakult. A külügyminiszter
ezen túl interjút adott az országos hálózattal rendelkező Radio Senado nevű rádióállomásnak.
(jobboldali kép)

Rio de Janeiróban vállalkozókkal folytatott megbeszélés keretében Balázs Péter kitüntetést
adott át Rohonyi Tamás magyar származású üzletembernek, aki élharcosa volt a Forma 1
magyarországi megrendezésének. Rohonyi Tamás ma a Sao Pauló-i Forma 1 futam főszervezője,
a magyar közösség megbecsült tagja. A találkozón részt vevő brazil sportminisztériumi
államtitkár ismételten köszönetet mondott azért a segítségért, amelyet Felipe Massa brazil
autóversenyző tavaly augusztusi balesete után kapott hazánkban. Az államtitkár egyben
szorgalmazta a sportkapcsolatok bővítését. (baloldali kép)
Rio de Janeiróban – a Brazil Külügyi és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetben – Balázs Péter
arról tartott előadást, hogy miképpen alakulnak az Európai Unió és hazánk kapcsolatai, hogy
mit jelent a Lisszaboni Szerződés életbelépése az unió tevékenységében továbbá, hogy
mik a tanulságai az elmúlt két év gazdasági és pénzügyi válságának. A szakmai közönség
előtt ismertette a magyar válságkezelés eredményeit és külpolitikai törekvéseinket, különös
tekintettel a 2011. évi első félévi uniós elnökségre. (jobboldali kép)
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A latin-amerikai magyar konzuli hálózat fejlesztése jegyében új tiszteletbeli alkonzult iktatott
be Rio de Janeiróban, a magyar állampolgárságú Benkő László üzletember személyében, aki
a magyar állampolgárok érdekképviseletének ellátásán túl, a két ország közötti kapcsolatok
sokrétű fejlesztéséért is dolgozik. (baloldali kép)
Balázs Péter latin-amerikai hivatalos látogatását São Paulóban zárta. Sotkovszki Tibor
tiszteletbeli konzullal valamint a Brazil-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselőivel arról
folytatott megbeszélést, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak a magyar export növelésére
és az újabb befektetésekre. Megvizsgálták, hogy a magas költségek miatt megszüntetett São
Paulo-i főkonzulátus helyett van-e mód a visegrádi országokkal együtt olyan kereskedelmi
képviselet létrehozására, amely konzuli feladatokat is ellátna. (jobboldali kép)

A külügyminiszter a helyi magyarság képviselőivel, 12 São Paulo-i magyar szervezet vezetőivel
is találkozott.(baloldali kép)
Részt vett, és beszédet mondott a március 15-i ünnepségen. A rendezvényen átadta Vajda
Gyula magyar származású brazil állampolgárnak a Pro Patria Hungarica kitüntetést, amely a
gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében kifejtett több évtizedes tevékenység elismerése.
(jobboldali kép)

A miniszter São Paulóban látogatást tett a magyar bencések által alapított Szent Gellért
Apátságban, ahol Linka Ernő apát fogadta.
Forrás: Magyar Köztársaság Nagykövetsége honlapja

38 - HÍRADÓ

KÖSZÖNET

A ZEMPLÉNI TÁNCCSOPORT ÉS A BÜRKÖS ZENEKAR LÁTOGATÁSA
Március 12-15 között vendégül láttuk a Zempléni táncegyüttest és a Bürkös zenekart,
Táncházzal, cserkész tevékenykedéssel, március 15-i ünnepéllyel, melyek szebbek,
gazdagabbak lettek a jelenlétükkel és szereplésükkel.

Táncház

Embu

Március 15

Argentínába, majd Uruguayba vették útjukat, szép emlékeket hagyva reánk.
Érkezésük hírtelen ért minket, de meg tudtuk mutatni, hogy itt egy jól működő magyar
kolónia van, mely őrzi és ápolja a magyar népi hagyományokat.
Sok segítséget kaptunk, mind a fogadtatásban, szervezésben, mind az elszállásolásban,
szállításban, de még anyagiakban is, amit megszeretnék köszönni.
A szállítási, étkezési, szállodai, költségek R$ 6.000,00 ( hatezer reált) tettek ki.
Köszönet az alábbi Magyar Egyletek pénzbeli támogatásáért, mellyel az összeg
összegyűlt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ropogós
São Paulo-i Nőszövetség
Brazil-Magyar Kereskedelmi Kamara
Szondi György cserkészcsoport
Könyvtárosok
Bibliakőr
Zrínyi táncegyüttes
Sarkantyú táncegyüttes
Pántlika táncegyüttes
Magyar Segélyegylet
Szent Gellért Apátság

A március 15-i ünnepélyen adakozóknak, ahol még R$ 1.000,00 gyűlt össze.
Köszönet a családoknak, akik otthonukba fogadtak vendégeket, étkezést, szállítást
is vállalva.
A példás együttműködés meghozta a gyümölcsét.
Hálás köszönet érte.
A Szervező bizottság
Angyal Puskas – Zrinyi Művészegyüttes
Letícia A. de Quadros –Pántlika táncegyüttes
Lorant A. M. Tirczka – Pántlika Táncegyüttes
Pedro Marques da Silva – Pántlika Táncegyüttes
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LÁNGOS FEST
Fiataljaink április 27-én az interneten keresztül
meghívót küldtek ki az 5 napra rá megrendezett
“LÁNGOS FEST”—re.
A lángos vonzotta az embereket, akiket a ragyogó
népviseletbe őltözött
párok tánca is elbűvölt.
Sikeres, hangulatos est volt.

Több mint 200 lángos fogyott el!

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
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A SEGÍTŐ KEZEK

Köszönettel és hálával gondolunk azokra, akik segítségre nyújtják kezeiket embertársaik iránt,
felkarolnak szegényeket, betegeket, árvákat, időseket, alkoholistákat, kábítószereseket.
Vajon hányunknak dobbanna meg a szíve és nyújtaná segítségre a kezét azoknak, akiket
saját maga is elítél, a kábítószer-csempészeknek, akik a börtönben töltik a bíróság által rájuk
szabott éveket. És vannak ilyenek, hála Istennek!
A külföldi elítélteket a börtönökben a nagykövetségek és konzulátusok alkalmazottai látogatják.
2009-ben bezárták a São Paulo-i konzulátust, így három magyar elítélt látogatására felkérték
Jónás Terézt (Babi) és Schiffer Jánost, a Ropogós tagjait, akik azóta havonta felkeresik őket.
A rendszeres látogatás, az elítéltek meghallgatása, a megértő szavak, a tanácsok, vagyis a
segítő kéz enyhülést nyújt az elítéltek számára.
Babi rendszeresen feljegyzi kérésüket, utánajár – még betegen is –, hogy beszerezzen
mindent, időnként kéri a csoport segítségét egy-egy tárgy beszerzésére. Janó szállítja
beszerzett holmikat Babival együtt. A csoport pénzt ad össze, hogy fedezze a kiadásokat, és
idővel már úgy érezzük, hogy számunkra már nem elítéltek, hanem rászorultak lettek, és
szinte örökbe fogadtuk őket.
Annyira emberi és megható Babi és Janó elítélt-látogatása, hogy felkérjük őket, osszák meg
a Híradóval e számunkra rendkívülinek tűnő jószolgálati vállalkozás hátterét.
Egy Ropogós

LÉPINE-SZILY ALINKÁT ÜNNEPELTÉK A CSERKÉSZVACSORÁN

Magyar Tudományos Akadémia

Négy határon túli magyar tudós vehette át a Magyar Tudományos Akadémián az idei
Arany János díjakat; hat külhoni kutatót, köztük Lépine-Szily Alinkát (Brazília) pedig
Arany János éremmel ismertek el az MTA külső tagjainak fórumán. A kitüntetéseket
átadó Pálinkás József az Akadémia elnöke köszöntőjében a tudós testületnek a
kultúrnemzeti összetartozást erősítő szerepét hangsúlyozta. Hozzátette: ezt
az összetartozást jeleníti meg az MTA külső tagságának intézménye, amelynek
munkájában külföldön élő, nem magyar állampolgárságú, de magát magyarnak
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valló tudósok vehetnek részt. Az Arany János díjat évente három kategóriában
ítélik oda.
Info Rádió (2010.05.05)

Dr. Lépine-Szily Alinka (Brazília)

Arany János-érem

Dr. Lépine-Szily Alinkát köszöntöttük a május 5-i cserkészvacsorán a fenti kitüntetéséért.
Alinkával a São Paulo-i Egyetem Atommagfizikai Laboratóriumának igazgatójával Szűcs Rita,
a Híradó munkatársa 2004-ben készített interjút, melyet a Híradó 50. számában közöltünk.
Dr. Lépine-Szily azóta fontos eredményeket ért el rendkívüli pályáján.
Mivel én fordítottam portugálra a magyar interjút, megismerhettem tevékenységét, ami nagy
elismerést, mély tiszteletet váltott ki belőlem.
Milyen jó érzés, hogy egy gyermekkori pajtásunk, cserkésztársunk, feljutott a leghíresebb
dél-amerikai egyetem legmagasabb fokára, atomfizikusként világviszonylatban is elismerést
szerezve. Alinkát megválasztották címzetes egyetemi tanárnak, mely az oktatóii hierarchia
legmagasabb foka Brazíliában.
A magyar származású Alinkának, a São Paulo-i Egyetem Atommagfizikai Laboratóriuma
igazgatójának kétéves franciaországi tartózkodása alatt lehetősége volt, a tudomány új
felfedezéseiben való közvetlenül részvételre. Kutatómunkája, és nemzetközi kongresszusokon
való részvételei által nagyon sok kapcsolatra tett szert, és kutatásaival nemzetközi
elismertséget vívott ki többek között magyar kutatói körökben is.
A Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság 2010 április 20-i ülésén „Arany János”
érmet ítélt oda Szily Alinkának, mellyel a magyar tudományosság érdekében kifejtett
eredményes tevékenységét ismerték el.
Alinka az ő szerénységével megköszönte az ízletes vacsora keretében tartott ünneplést és
elmesélt egy-egy epizódot az irigylésre méltó pályafutásáról.
A 2004-ben készített nagyon érdekes és értékes interjút, melyet a Híradó 50. számában
2008 májusában közöltünk, figyelmébe ajánljuk mindazoknak, akik nem olvasták, hogy
megismerhessék, megcsodálhassák Alinka rendkívüli pályafutását.
Gombert Károly, a Híradó szerkesztője
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ÚJDONSÁGOK A HÍRADÓSOKNÁL
Szűcs Rita és Hans Molenkamp második fiúk, FLORIS DAVID születését
ünnepelték 2010 március 3-án.
Rita a Híradó munkatársa volt míg São Paulóban
élt, folytatta Magyarországról és most Hollandiában
boldog MAMA.
SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK A KIS FLORIS
DAVIDNAK ÉS AZ ÖRÖMTELI CSALÁDNAK!
RITÁNAK KÖSZÖNJÜK AZ ÉRTÉKES
HOZZÁJÁRULÁSÁT A HÍRADÓHOZ.

Renata Tubor a Híradó és MiniHíradó önkéntes szerkesztője boldogan
tudatta velünk a nagy eseményt 2009. november 13-án:
Barátommal elhatároztuk, hogy “összetesszük
fogkeféinket” és
együtt fogunk lakni!!!
Most
decemberben Blumenauba költözöm!!!
Ne aggódj, mert továbbra is fogom a Híradót
szerkeszteni!!!!
Csak nehezebb lesz a Magyar Ház eseményeire járni,
de közel leszek a “Jaraguá do Sul”-i csoporthoz és ott
“magyarkodom”.
Nagyon izgatott vagyok a költözés miatt, de nagyon-nagyon boldog vagyok!!!
Szivesen látunk Blumenauban!!!
Sok puszi,
Rê
GRATULÁLUNK, SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK ÉS HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK
A TOVÁBBI SEGÍTSÉGEDET A HÍRADÓ SZERKESZTÉSÉBEN MÉG
BLUMENAUBÓL IS!

Lillian Bahri, aki több éven keresztül szerkesztette a Híradót újból
felajánlotta segítségét.
Lillán segítségével a Híradó profi kézbe került.
Lillián már évekkel ezelőtt tette össze a fogkeféjét Thiagóval és
nagyon boldogan élnek.
KÖSZÖNJÜK LILLIÁNNAK, HOGY SEGÍT NEKÜNK, ÉS
TOVÁBBI BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!
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Dsida Jenő : Édesanyám keze
A legáldottabb kéz a földön,
A te kezed jó Anyám
Rettentő semmi mélyén álltam
Közelgő létem hajnalán;
A te két kezed volt a mentőm
S a fényes földre helyezett.
Add ide, - csak egy pillanata, Hadd csókolom meg kezedet!
Ez a kéz áldja, szenteli meg
A napnak étkét, italát
Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette értünk nappalokká
A nyugodalmi perceket.
Add ide, - csak egy pillanata, Hadd csókolom meg kezedet!
Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Ha éjsötétbe dőlt a föld.
Hányszor csordúlt a bánat könnye,
Amit szememről letörölt,
Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa szeretet. Add ide, - csak egy pillanata, Hadd csókolom meg kezedet!
Ha megkondult az est harangja
Keresztvetésre tanitott,
Felmutatott a csillagokra,
Ugy magyarázta: ki van ott;
Vasárnaponként kora reggel
A kis templomba vezetett.
Add ide, - csak egy pillanata, Hadd csókolom meg kezedet!

Lábam alól, ha néha néha
El is tévedt az igaz út,
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod a vétek szörnyü rút! Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy
Egykor feledni birnám ezeket!.
Add ide, - csak egy pillanata, Hadd csókolom meg kezedet!
Oh, hogy igy drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég;
Ha csókot merek adni rája
Tudjam, hogy lelkem tiszta még
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában
A szent jövendő nem veszett! Add ide, - csak egy pillanata, Hadd csókolom meg kezedet!
Ez a vers Minden Anya, de különösen
Schiffer Ili édesanyja kezeinek a
himnusza!
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OLVASÓINK LEVELE
Híradósok!
Gratulálok a precíz munkáért.
Bizonyos részeken totálisan megható.
Nagyon fontos hogy a fiatalokról van szó, hisz’ ők a jövő.
Albi – február 24.
________________________________________________________
Híradósok!
Gratulálunk a szép munkáért, ami meghozza a gyümõlcsét!!! Igy ‘interneten’ keresztül egész biztos tõbben
elolvassák a Hiradót!
Én már tovább is küldtem haza és Erdélybe, megmutogattam a kollégáimnak is!
Orbán Zsuzsi – március 30.
_____________________________________________________________________________________
Kedves Híradósok,
Gratulálok a munkátokhoz!
Egy gyönyörű megörökítése az itteni Magyar Colónia Fiataljai munkájának.
Ha nem lennének olyan személyek, mint ti, akik utánanéznek tevékenységeinknek, nem lenne megörökítve olyan
gazdagon, hűen és ilyen kivitelben, mint amilyen ez lett.
Örülök, hogy mindig számíthatunk Reátok.
Még egyszer mindent elolvastam és nagyon tetszett újra.
Szívből köszönöm és hiszem, hogy a többi fiatal velem együtt ezt gondolja!
Aki a kinyomtatott formát szereti olvasni, az megtalálhatja a Magyar Házban; megéri elolvasni!
Köszönettel,
Tirczka Loli - március 31
_____________________________________________________________________________________
Tisztelt Híradósok,
Meghatódva olvastam a kiemelten az ifjúságról szóló kiadásban a fiatalok budapesti szerepléséről.
Szerintem alapvetően fontos megtartani a nagy világban az erős, ellenálló , kitartó magyar nép kultúráját.
Szívből gratulálok és a legjobbakat kívánok Mindenkinek,
Margareth Helena W. K. de Buzin - április 6
Magyar leszármazott
Lakóhely: Mata de São João/BA

ELHUNYTAK
Simon Ida / Halász Ferencné (Recife)

2009. november 19.

Paulo Klebanowski Nunez

2009. november 19.

Thury Gizela / Bokody Zoltánné

2009. december 24.

Jancsó István

2010. március 23.

Az Úr fogadja Őket kegyelmébe!

HÍRADÓ - 45

JANCSÓ ISTVÁN (1938-2010)
Az 1955-1960-as években együtt voltunk magyar cserkészek, és
jól emlékszem Istvánra, akit “Prücsi”-nek becéztek, hogy mennyire
szeretett olvasni, tanulni, jót dumálni, és nem nagyon szívlelte a
gyalogolást, vagy más cserkész sportolási alkalmakat.
Egyike volt utolsó találkozásunknak, amikor felkerestem a São
Paulo-i MWM-ben, ahol a Személyzeti osztályon dolgozott, és
elmesélte, hogy a történelemtanítás az álma és azt még valóra
váltja.
Nem csak hogy valóra váltotta, hanem az egyik legelismertebb tanára lett az USP São
Paulo-i Egyetemnek, történész, entellektüel, több könyvet írt, kiválóan képezte az új
akadémistákat, tanárokat, több komoly nagy terven dolgozott, mint pl. az “Edificação
da Brasiliana USP “.
Büszkesége lett magyar kolóniánknak – ahová ugyan nem sokat járt –, mint kivált
ismerője és kritikusa a Brazil Történelemnek és annak az országnak, melyet ő
választott és annyira szeretett.

Isten Veled, István! Beírtad nevedet a Történelembe.
Gombert Károly

Jancsó István
Amikor egy olyan ember távozik el tőlünk, aki sokat adott
a közösségnek, az emberiségnek, nagy visszhangra
talál. Mély fájdalommal veszünk tudomást, hogy nem
tudja folytatni, befejezni terveit. Valahogy kifosztottan
érezzük magunkat, mert szükségünk van reá, szinte
pótolhatatlan. Ezt érezzük Jancsó István távozásakor,
velünk érez egy ország népe, főleg a jövő generációja.
Oly’ sok megemlékezés olvasható személyéről, melyek méltók volnának
megosztásra kedves olvasóinkkal, de talán a legszívhezszólóbbak a Juca
Ferreira kulturális miniszter szavai, amik szinte lefordíthatatlanok, ezért
eredetiben közöljük:
“O Ministro da Cultura, Juca Ferreira, publicou nota de pesar lamentando a
morte de István: A Brasiliana USP perdeu seu maior professor
No dia 23 de março de 2010 perdemos o nosso querido professor István Jancsó,
amigo, companheiro e coordenador da Brasiliana USP. Professor de gerações de
historiadores e pensadores.
Perdemos hoje um de nossos parceiros mais dedicados à afirmação de horizontes
institucionais para a cultura brasileira. István Jancsó foi um intelectual empenhado
em missões públicas, professor de gerações de historiadores e pensadores.
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Foi o braço direito de José Mindlin na edificação da Brasiliana USP, algo que
transformou-se, desde sua gestão no Instituto de Estudos Brasileiros, em prioridade
de sua vida, hoje tornando-se uma realidade para o benefício de toda a sociedade.
Com Mindlin, desenvolveu o projeto de tornar um acervo de excelência disponível
para toda a população. A grandeza deste projeto, sediado na USP e realizado em
parceria com o Ministério, fruto da afinidade de nossos valores, é reflexo da visão
generosa que possuía do Brasil e das instituições.
Sua colaboração foi algo vital para impulsionar no Ministério da Cultura, desde o
início da gestão de Gil, uma ação de fomento ao pensamento crítico e a interpretação
do Brasil, o que se traduz, entre outras coisas, no banco de dados sobre revistas
culturais brasileiras dos Séculos XIX e XX que está sendo digitalizado e em breve
estará no ar para consultas pela Internet.
István incorporou a cultura digital estimulando redes de pesquisa e estimulando a
criação de um modelo brasileiro de compartilhamento de documentos e obras raras.
Foi um intelectual engajado na decifração de um país que para ele era um “enigma”
humano e histórico.
Deixa para todos o exemplo de uma vida à serviço de um projeto para o Brasil,
que o Ministério entendeu e buscou compartilhar com esse mestre da historiografia
brasileira e da vida pública de nosso país. Para mim, a certeza é de que perdi, além
de um memorável ex-professor, um verdadeiro amigo.
Juca Ferreira Ministro de Estado da Cultura”
Jancsó István Erdélyben született, 9 évesen érkezett 1948-ban Rio de
Janeiróba.
Életrajzát A “REVISTA DE HISTÓRIA
DA BIBLIOTECA NACIONAL 01/04/2009” interjúján keresztül ismerhetjük meg:
http://www.revistadehistoria.com.br/v2/home/?go=detalhe&id=2339
Ilyenkor még egy nagyobb fájdalom is szívünkbe hasít, hogy Magyarország
a történelem viszontagságai miatt elvesztett egy ilyen nagy embert.
A Híradó szerkesztősége.
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100 ÉVE SZÜLETETT A BÁMULATOSAN SOKOLDALÚ

LÉNÁRD SÁNDOR

(Budapest, 1910 – Dona Ema-SC, Brazilia, 1972)
Író, költő, orvos, fordító, szenvedélyes ínyenc és szakács,
nemzetközi hírű latinista, Bach-szakértő: Lénárd Sándor
olyan tartalmas és fordulatokban gazdag életet élt, amilyenből
három másik is kitelne. Március 9-én születésének századik
évfordulóját ünnepelték lelkes hívei.
Temetésre gyülekeztek 1972 áprilisában az őserdő peremén
fekvő kis brazil falu, Dona Emma lakói és a szomszédos
rezervátum botokud indiánjai. Közösségük orvosától vettek
végső búcsút. A doktor korábban kijárta a hivatalnál, hogy
saját kertjében földelhessék el, birtoka szép pontjára európai
fenyőfákat ültetett, ezek tövében helyezték örök nyugalomra,
miközben Johann Sebastian Bach h-moll miséje szólt. Halála
előtt a hozzá legközelebb álló öt nyelven írt, kézzel illusztrált
értesítőt készített, amelyet elküldött barátainak.
Nem mindennapi élet nem mindennapi befejezése volt ez. A szépen instrumentált esemény
„főszereplője” pedig honfitársunk, Lénárd Sándor, aki hatvankét éves korában távozott az
élők sorából. A hatvankettőből alig tízet töltött Magyarországon, mégis élete utolsó napján
is hazulról érkezett leveleket olvasott. “A magyar nyelv olyan, mint egy hangszer: aki
játszani akar rajta, annak minden áldott nap gyakorolnia kell. Lehetetlen indogermán
módon gondolkodni és magyarul beszélni. A magyar nyelv mértana úgy üt el a
többi nyelvétől, mint Bolyaié Eukleidészétől. Magyarra mindent le lehet fordítani,
magyarról úgyszólván semmit. A magyart – ez félelmetes – el is lehet felejteni!” –
írta. S mindent megtett azért, hogy ő ne felejtse el. Igaz, emellett arra is maradt ideje, hogy
további több mint tíz nyelvet elsajátítson anyanyelvi szinten.
Világhírt a Micimackó latinra fordítása hozott neki. Micimackó latin neve azóta: Winnie ille
Pu. Vállalkozását több kiadó is őrültségnek tartotta, végül negyedmillió példányban kelt el,
a The Times irodalmi melléklete latin nyelvű méltatást közölt róla. A Milne-könyv sikerén
felbuzdulva átültette latinra a Max und Moritzot, majd Françoise Sagan Jó reggelt, búbánat!
című klasszikusát is. Tristitia Salve.
Fáradhatatlan volt, briliáns elme. Karinthy Ferenc, akivel a második világháború után a Római
Magyar Akadémián kötött ismeretséget – Lénárd orvosként dolgozott itt –, a következőket írja
róla Italia mia című könyvében: “Lénárd ahhoz a szakbarbárosult korunkban már-már kihaló
állatfajtához tartozott, melyet polihisztornak, egyetemes tudásúnak neveztek. Bámulatosan
sokoldalú, orvosi hivatása, praxisa mellett kitűnően zongorázott, még orgonázni is eljárt a
szomszédos templomokba, profi szinten otthonos a zeneelméletben, azonkívül tíz-tizenkét
nyelven beszélt, olvasott, írt és fordított oda-vissza, könyveit saját tusrajzaival illusztrálta,
megajándékozott önköltségen kiadott német verseivel. Ezeket Thomas Mann-nak is elküldte,
a címzett meleg hangú levélben köszönte meg”.
Élete első költözését még gyerekként, a húszas évek elején szenvedte el. Szülei ekkor
vetődtek Magyarországról a szomszédba, Ausztriába, ahol tanulmányait folytatta. A kis
Sándor már ekkor tudatosította környezetében, hogy akármi történjék is, magyarnak tekinti
magát. A regisztrált “Alexander” helyett mindenkivel Sándornak hívatta magát, és meg is
tanította a név helyes kiejtését. A gimnáziumi években tovább folytatta hét éves korában
megkezdett zongoratanulmányait, evezett, úszott, vívott. Ezekben az években naplót vezet,
magyar költőket – Petőfit, Heltait – fordított németre, s a Faustot próbálta magyarra átültetni.
Kossuthért lelkesedett.
A Bécsi Egyetemen orvoskarra jár. Egyetemi évei alatt is az írogató medikusok társaságát
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kereste, együtt versgyűjteményt adtak ki,
amelyben epigrammákat, valamint néhány
Ady és Kisfaludy fordítást közölt. Lefordította
Heltai Néma leventéjét és Zilahy Valamit
visz a víz című regényét is.
26 éves korában feleségül veszi Gerda Coste
észak-bajorországi lányt, fiúk születik,
Hans-Gerd.
Ausztriából 1938-ban emigrált az olasz
fővárosba. Érvénytelen papírokkal él a
háború végéig.
Ez volt élete második
nagy költözése. Életének legválságosabb
korszaka köszöntött be, meg kellett tanulnia
éhezni, kiszolgáltatottként megmaradni,
hajléktalanként
fenntartania
magát.
Spanyolul, hollandul, norvégül tanult,
nyelvtudása révén kisebb munkákhoz is
jutott.
A második világégés után lett volna alkalma
hazatérni – a Római Magyar Akadémián
megismert
barátai,
Karinthy
Ferenc,
Weöres Sándor, Déry Tibor kapacitálták,
hogy költözzön Magyarországra, konkrét
állásajánlatokkal is kecsegtették –, ám ő
nem látott rá garanciát, hogy a fokozódó
hidegháborús helyzet nem torkollik újabb
öldöklésbe. Az általa nem túl nagyra becsült
kommunisták uralta Magyarországra nem
vágyott. Végült Dél-Amerikát választotta,
amely egy esetleges atomháború esetén is
biztonságos helynek tűnt.
1952-ben érkezett meg Brazíliába második
feleségével, a patinás piemonti nemesi
családból származó Andrietta Arborio di
Gattinara-val és az 1946 februárjában
megszületett fiúkkal, akit Bach iránti
csodálatuk miatt Giovanni Sebastianonak (Johann Sebastian) kereszteltek.
Felcseri állást vállal Paraná államban, egy
ólombányában. Baleseti sebész, szülész,
gyerekorvos egyszerre. A francia-brazil
tulajdonú bánya francia alkalmazottainak
gyerekeit
is
oktatja.
Angolt,
latint,
matematikát és történelmet tanít nekik.
1953-ban családja Santa Catarina állambeli
Donna Emmában marad, ő maga São Paulóban
keres munkát, dr. Egberto Silva sebész
segédorvosa. Megismerkedik a Kultúra c.
folyóirat kicsiny, de igényes körével, Landy
Dezső könyvkiadó és könyvkereskedővel,
Kende Imre szerkesztővel, valamint Rónay
Pállal, a Pál utcai fiúk portugál fordítójával,
Füry Lajos íróval, Hamza D. Ákos
filmrendezővel, Icsey Rudolf operatőrrel.

1954-ben egy nemzetközi orvoskongresszus
tolmácsa.
Elkezdi magyar nyelven megszülető római
visszaemlékezéseinek közlését. Részletet
közöl a Róma 1938-ból (1955. június),
majd „Két hét múlva jönnek” címmel elkezdi
részletekben közreadni az utóbb Róma 1943
címen megjelent írását.
Egy nemzetközi patológiai kongresszuson
tolmácsolásért kapott pénzen adja ki
1956-ban a Micimackó latin fordítását 110
példányban Landy Dezső segítségével, és
küldi szét ezeket a világba.
Ebben az évben vesz részt „A határ a
csillagos ég” című kvízjátékban. A fél ország
megismeri bajszos arcát, briliáns tudását.
A versenyen, melyben egy, a játékos
által megjelölt témában egyre nehezebb
kérdésekre kellett válaszolnia, Lénárd
kedves, istenített zeneszerzőjének, Johann
Sebastian Bachnak az életét és műveit
választotta. Minden kérdésre megfelelt, és
annyira inspirálóan beszélt Bachról, hogy
Brazíliában ezzel kisebb Bach-reneszánszt
indukált. Pillanatok alatt ő lett, no persze
Puskás után, a legnépszerűbb magyar
Brazíliában, ha taxiba ült, a sofőr ránevetett,
kikapcsolta az órát, az utcán lépten-nyomon
megszólították, a borbély ingyen nyírta,
stuccolta rövid szakállát és így tovább. Ekkor
200.000 cruzeiro-t nyert (2.500 USD). A
nyereményen egy gyógyszertárat vesz a
Santa Catarina állambeli Blumenauban,
Donna Emmában pedig felépíti az első
faházat. Odaköltözik.
1959 hozta meg a Winnie ille Pu világsikerét.
Hatalmas sikere volt az USA-ban és szerte
a világon A New York Times 1984-es cikke
szerint 1960-ban, megjelenésekor 20 hétig
volt az újság bestseller-listáján, 125 000
példányban fogyott el, 21 kiadásban.
Felesége,
Andrietta
franciát
tanított,
előbb Blumenauban, majd a Florianopolisi
Egyetemen. Az iskolai szüneteket együtt
töltik Donna Emmában.
1968-tól kétszer is hosszabb időt tölt
az Egyesült Államokban. A dél-Karolinai
Charleston College-ban tanít latint és
ógörögöt.
Ekkoriban tört ki körülötte a Mengelebotrány, ami erősen megviselte. Egy Erich
Erdstein nevű újságíró, arra hivatkozva, hogy
Lénárd német anyanyelvű és orvos, azzal
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vádolta meg, hogy ő Mengele, az auschwitzi
láger hírhedt “orvosa”. Az éppen Amerikában
tartózkodó Lénárdnál a rendőrség házkutatást
tartott, s a szenzációs hír Lénárdot és a
környezetét ábrázoló fényképekkel bejárta
a világsajtót. São Paulo-i barátai azonnal
akcióba léptek, és a cáfolatok sora jelent
meg. Lénárd a Stuttgarter Zeitungban maga
is összefoglalta a történteket. A Jornal da
Tarde O ESTADO DE S. PAULO 5 de Janeiro de
1968 számában megjelent “Um nazista para
crianças” Egy náci a mesében…, valamint “O
falso Mengele”, A hamis Mengele c. cikke a
függelékben teljes terjedelmében olvasható.
Sándor
ügyvédje
útján
rágalmazás,
hitelrontás címén pört indított, úgy ötezer
dollárnyi kártérítést nyert.
Lénárd Sándor hátralévő élete mentes volt a
hasonló izgalmaktól, a brazil őserdő peremén
fekvő aprócska faluban, Dona Emmában, és
haláláig a környéken élő német telepesek,
illetve botokudok orvosaként és patikusaként
dolgozott. Hol némi fizetségért, hol pedig
ingyen. Emellett bőven maradt ideje arra is,
hogy késő éjszakába nyúlóan, gyertyafénynél
leveleket írjon – olykor napi két tucatot
– a világ legkülönfélébb zugaiban lakó
latinistáknak, nyelvészeknek, tudósoknak,
ha pedig végzett aznapi penzumával, leüljön
a zongorához, és Bachot játsszon a maga
gyönyörűségére. “Jó helyen vagyok, mert
bőven jut abból a jóból, amit az ipar nem
termel, hanem pusztít: a csendből.”
Jó orvos, jó muzsikus, poliglott emigráns
volt, a legkülönlegesebb mégis tán, hogy
lefordította a Micimackót latinra. Ilyenre nem
volt példa az egyetemes történelemben.

A magyar Lénárd
Lénárd Sándor mindössze nyolc évet
élt Magyarországon, húszat Bécsben,
tizenhármat Rómában és huszonegyet
Brazíliában. Verseit németül, regényeit
magyarul,
angolul,
németül,
orvosi
értekezéseit többek között olaszul írta.
Tizenhárom nyelven beszélt tökéletesen, de
mindvégig a magyart tartotta anyanyelvének,
és
élete
utolsó
napjáig
mindennap
olvasott
magyarul.
“Hiába
tanultál
meg tizenkettőt, érezni csupán egy
nyelven lehet. Az állattal, időjárással,
növényekkel csakis az anyanyelveden
tudsz beszélni. A halállal legkivált.”
Voltak idegen nyelven megjelent könyvei,

aminek magyar kiadását nem fordította,
hanem magyarul írta újra. A gyermekkori
emlékek, a Magyarországgal kapcsolatos
hírek, történések, művek élete végéig
foglalkoztatták.
Kiterjedt
levelezésében
tekintélyes helyet foglal el a magyar írókkal,
képzőművészekkel, irodalmárokkal folytatott
levelezés. Fordításai között magyar írók
is vannak: Németh Lászlót, Szerb Antalt,
Kardos G Györgyöt fordított németre.
Alakja sok magyar író visszaemlékezésében
előbukkan, jelezve, hogy az itthoniakra
sem volt hatástalan. 1967-ben jelent meg
magyarul a Völgy a világ végén, ami érdemén
túl azért is volt nagy esemény, mert ez volt a
második mű, amit “emigráns” írótól kiadtak
a kommunizmusban. Egy nap a láthatatlan
házban 1969-es magyar kiadása megelőzte
a németországi megjelenést.
Lénárd életműve a mai embereket is
megérinti. Könyvei időről-időre újabb
kiadásokban jelennek meg Magyarországon.
A centenárium tiszteletére újdonságként a
fiaival folytatott levelezéséből összeállított
kötet kerül a könyvpiacra. Nyelvészeti
munkáit “Egy magyar idegenvezető Bábel
tornyában” címmel 2003-ban adták ki.
Könyveit
olvasva,
fantasztikus
lénye,
bámulatos
tudása,
mindent
átható
humanizmusa lépésről lépésre bontakozik
ki
olvasója
előtt.
Gasztrokulturális
remekműve, a Római konyha, a háborús
Olaszországról hajszálpontos képet festő
Római történetek, a brazíliai remeteségét
bemutató Völgy a világ végén és Egy nap
a láthatatlan házban, a kis nyelvekről írott
Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában
mind-mind eszet-lelket gyönyörködtető,
sokszori újraolvasásra méltó könyvélmény.

Gondolatai a magyar mivoltát
tükrözték
Életéről,
soknyelvűségét
tekintve
mondhatjuk, hogy világpolgár volt. Magyar
voltát azonban mindvégig vallotta és
megtartotta.
- “Szerencsémre azt kaptam ajándékba,
amit munkával alig lehet megszerezni,
az idő nem fog rajta: a magyar nyelvet.”
- “Otthon van az ember, ahol gyökerei
vannak, halottai az anyaföldben, ahol
tegezik az embert, ahol nagyapja
ültette diófának a gyümölcsét töri, és
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fát ültetve unokáira gondol.”
- “A honvágyról többet írtak a költők, mint a lélekbúvárok. A honvágy betegei
nem is igen járnak a lélekbúvárokhoz, nem hiszik, hogy meggyógyulnak, ha ízekre
szedetik tudatukat s a tudat alatti alagsort. Pontosan tudják, mi fáj és miért, s
azt is, hogy a baj okának ismerete csak annyira segít, mint a pestises betegen, ha
megmutatják neki a bacilus képét.”

Emléktábla Budapesten

Budapesten, szülőházánál a VII. kerületi
Erzsébet körút 27. szám előtt, koszorúzással
egybekötött emléktábla-avatással emlékeztek
a száz éve született Lénárd Sándorra. A
polihisztor-író Lénárd Sándor nyolc évesen,
szüleivel indult a nagyvilágba. Annak ellenére,
hogy Lénárd Sándor kevés időt töltött
Magyarországon, “magyar íróvá képezte
magát”. Lénárd Sándor munkássága már
életében sem maradt visszhangtalan, számos
híve, rajongója lett.
A koszorúzás után a Petőfi Irodalmi Múzeumban
könyvbemutatóval folytatódott az emléknap: a Typotex Kiadónál megjelent Családtörténeteim
és Levelek fiaimhoz című kötet. A Magvetőnél megjelent Római történetek című könyve.
Lénárd Sándor felesége 1973-ben felajánlást tett: ötvenezer forintot adományozott a Magyar
Tudományos Akadémiának azzal a céllal, hogy “Lénárd Sándor-díj”-at hozzon létre. A
pénz kezelése az Ókortudományi Társasághoz került. A társaság végül úgy döntött, hogy az
Augustus-kor utáni római irodalom ápolásáért, tudományos monográfiák írásáért ítéli oda
az elismerést negyven évnél fiatalabb kutatóknak. A díj érdeme, hogy számos fontos mű
született a római irodalom azon területéről, amely addig a magyar klasszika-filológiában elhanyagolt volt.

Film készül Lénárd Sándorról
Nagy Viktor Oszkár rendezi a Lénárd Sándor életét feldolgozó filmet, az idei év a
forgatókönyvírással telik, a jövő év a források megteremtésével, míg a forgatásra 2012-ben
kerülhet sor.
Forrás Internet, többek között Oswáth W. László soraiból

20 ÉVE HALT MEG KARÁDY KATALIN (1910-1990)
Karády Katalin itt élt köztünk São Paulóban 15 évig 1953-tól 1968-ig
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Karády pompázatos karrierje mindössze néhány éven át tartott. Szinte hihetetlen, de 1939
és 1943 közt 22 filmben szerepelt. Az 1939-es Halálos tavasz teljesen új műfajt és
Karády személyében új nőtípust vezetett be a magyar filmben: hirtelen lett filmcsillagunk, egy
férfiakat végzetükbe taszító végzetes nő. Az erotikusan búgó hangú Karády igazi hisztériát
váltott ki, kocsijáról rajongók tördelték le emlékbe az alkatrészeket, nők ezrei utánozták
elegáns ruháit és jellegzetes frizuráját.
Miért vonult vissza? Nem önszántából, az biztos. Karádynak néhány éves tündöklés után
tragikusra fordult a sorsa: 1944-ben a nácik hónapokra börtönbe zárták, megkínozták, mert
szemben állt a rendszerrel és embereket mentett. A háború után viszont nemhogy nem
kezdték ismét ünnepelni, hanem fokozatosan teljesen mellőzött lett. Színpadon (bár egyre
kevésbé rangos helyeken, végül lepusztult vidéki művelődési házakban) még felléphetett,
azonban már csak egyetlen nagyjátékfilm, az 1948-ban forgatott Forró mezők készült
vele. 1949-ben a kommunisták betiltották filmjeit, mint a Horthy-korszak nem kívánatos
termékeit. Karády 1951-ben disszidált, és több megállóval São Paulóban élt, ahol divatáruüzletet nyitott, majd végül New Yorkban kötött ki, ahol öregkoráig egy kalapszalont vezetett.
A világháborúk meghurcolták az emberek életét, kivált a művészekét. Fényes sikereket
zúdítottak semmibe karriereket törtek ketté. A nagy művészek mégis túlélték mindezt, hiszen
példának okául, most is szívesen nézzük Karády Katalin filmjeit, hallgatjuk a megmentett
dalokat
Karády Katalin egyik csodálója

ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓK (…csak nem a Ropogósok…?)
Egy gimnáziumi osztály három egykori tanulója tízévenként rendszeresen
találkozott, hogy megszervezzék az érettségi találkozókat.
Miben egyeztek meg?
10 év után:
20 év után:

Elmegyünk a Három Cicához címzett
fogadóba, mert ott a pincérlányoknak
szép mellük van.

Elmegyünk a Három Cicához címzett
fogadóba, mert ott jó a zene és
táncolhatunk.

30 év után:

40 év után:

Elmegyünk a Három Cicához címzett
fogadóba, mert ott jó sört csapolnak.

Elmegyünk a Három Cicához címzett
fogadóba, mert aki óhajtja, diétás ételt
kaphat.
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50 év után:

60 év után:

Elmegyünk a Három Cicához címzett
fogadóba, mert oda kerekes kocsival
is be lehet menni.

Elmegyünk a Három Cicához
címzett fogadóba, mert ott még
sohasem voltunk.

Beküldte: Kepe Feri, Budapestről

A “HAZA HÁZA” – AZ ORSZÁG HÁZA – ORSZÁGHÁZUNK
“A hazának nincsen háza” - írta 1846-ban keserűen hazánk egyik
legnagyobb költője, Vörösmarty Mihály.
1885-ben elkezdték a “haza házát”, az Országházát, építeni Steindl Imre
tervei szerint.

Magyarország legnagyobb épülete, Európa második legnagyobb parlamentje
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Az Országház építéséhez feltételül szabták, hogy kizárólag hazai építőanyagokat
használjanak fel. Az építkezés 1904-ig tartott, azaz a tervező az épület teljes
befejezését már nem érhette meg.
Az építkezés során egyidejűleg átlagosan ezer ember dolgozott, 40 millió téglát,
félmillió díszkövet, 40 kg aranyat használtak fel.

Maga az épület 268 m hosszú

123 m széles és 96 m magas
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Alapterülete 17 745 négyzetméter

Mintha csipke volna
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A művészettörténetírás és sokezer látogató közös véleménye, hogy Steindl Imre pompás
Országháza a historizáló eklektika kiemelkedő alkotásai közé tartozik.

Központi eleme a kupola
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A kupola két oldalán emelkedik a képviselőház (ma az országgyűlés) és a volt főrendiház
(ma Kongresszusi terem) ülésterme.

A magyar állam ezeréves fennállásának alkalmából, annak milléneumi esztendejében,
1896 június 8-án tartotta az új, még épülő parlamenti épületben az Országgyűlés első
ülését.

Főlépcsőház a főbejárattal szemben
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96 lépcső vezet fel a 896-os honfoglalási év
miatt

Lépcsőház felső része

Oldalsó lépcsők

Az épületnek 27 kapuja van, belül 29 lépcsőház és 13 személy- és teherlift szolgálja
a közlekedést és szállítást. Az épületben valamivel több mint 200 irodahelyiség
található.

A Duna felőli oldal a főhomlokzat, de a hivatalos főbejárat a Kossuth térről nyílik.
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A társalgó szőnyege és falai - az építészeti szimmetriára dekorációs ellentéttel felelve
- kék tónusúak; a mennyezet képei Vajda Zsigmond történeti tárgyú kompozíciói közül
valók.

A szoborfigurák az agrár- és ipargazdaság néhány ágának allegóriái
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Kívül és belül összesen 242 szobor van a falakon, jeles freskók és festmények is díszítik
az Országházat.
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A 2000. évi I. törvény rendelkezése alapján az Országházban van kiállítva a Szent Korona és
a többi koronázási jelvény (a koronázási palást kivételével). A korona korábban a Nemzeti
Múzeumban volt megtekinthető; a törvény szövege szerint az ünnepélyes áthelyezéssel
“Magyarország méltó helyére emeli a Szent Koronát, és a nemzet múzeumából a nemzetet
képviselő Országgyűlés oltalma alá helyezi”.

Belső csarnok

Az Országház esti kivilágításban
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A Duna ékessége az Országház estefelé

Steindl Imre 107 éves eklektikus műve megszenvedte az idő próbáját, a háborút és a
nagyvárosi levegőt. Most 20 éves restauráció után megtisztulva néz a Dunára.

A főváros legvonzóbb épülete az Országház, a budai rakpartról, a Batthyány tér felől remek
látványt nyújt az egységesen tiszta homlokzat; turistákat késztet megállásra és emlékképek
készítésére a Duna hullámain ülő, monumentális műemlék.
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Nemzeti ünnepeinken nemzeti szineinkben ékeskedik.

TUDOD-E…………HOGY KI HOGYAN HAL MEG?

Az aratóért jön a kaszás,
A házmester beadja a kulcsot,
A molnárt felőrli az élete,
A szabónak elszakad élete fonala,
A pék megeszi kenyere javát,
A kertész a paradicsomba kerül,
A postásnak megnyílik a mennyország
kapuja,
Az órásnak üt az utolsó órája,
A kalauz eléri a végállomást,
A prímásnak elszakad a húrja,
A matróz az örök nyugalom tengerére
hajózik,
A pénztáros elszámol az élettel,
A búvár örök álomba merül,
A trombitásból kifogy a szusz,
A koldus jobblétre szenderül,
A díjbirkózót maga alá gyűri a halál,
A bérlő örökös otthonra lel,
A boldogtalan megboldogul,
A léghajósnak elszáll a lelke,
A vegetáriánus fűbe harap,

A virágárus alulról szagolja az ibolyát,
A lovász elpatkol,
A papnak harangoznak,
A vadásznak lőttek,
A színésznek legördül a függöny,
A muzsikusnak elhúzzák az utolsó nótáját,
A borbélyt kinyírják,
A kis embereket elteszik láb alól,
A tűzoltó elég gyorsan,
A légtornász feldobja a talpát
Az edző meg bedobja a törülközőt,
A meteorológusnak pedig befellegzett.
Búcsúbeszéd a villanyszerelő
temetésén:

Jó vezető voltál, mindig nagy volt
körülötted a feszültség. De most, hogy
kiverted a biztosítékot, földelünk.
Milyen változatos is a nyelvünk ;-)

HÍRADÓ - 63

ANDRÉ RIEU TÁRSULATÁNAK EGYIK PLATINA-TENORJA:
MAVRÁK BÉLA

A VILÁGHÍRŰ TENOR A SZINPADRÓL AZ ŐSERDŐKBE JÁR
KIKAPCSOLÓDNI
Balesete után sem szakította félbe expedícióját Mavrák Béla operaénekes
a Németországban élő, szentmihályi (vajdasági) származású világhírű
tenor, aki André Rieu-val, a “valcerek királyával” járja a nagyvilágot.
Kollégái sokszor nem értik, amikor a megerőltető fellépések után olyan
nehézségek elé állítja magát, amilyenekre senki sem kényszeríti. Az
őserdő egyfajta biztonsági szelep számára. A színpadról és az ötcsillagos
szállodák kényelméből a kőkorszaki világban talál kikapcsolódást.

Mavrák Béla a középső a Platina tenorok között

Évente több mint száz koncertje van André Rieu holland hegedűművésszel, karmesterrel,
akinek óriási sikere van a komolyzenét a szélesebb rétegekhez közelebb hozó műsoraival.

Mavrák Béla tánc közben
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Látványos szabadtéri koncertjeiket hatalmas színpadokon, több tízezres közönség előtt
tartják, a csúcstechnikának köszönhetően fantasztikus effektusokkal, humoros jelenetekkel
tarkítva.

Platina tenorok: Thomas Greuel, Mavrák Béla, Gary Bennett

Mavrák Béla a gyönyörű São Paulo-i Teatro Munincipalban

2002 novemberében Mavrák Béla Verdi Requiemét kétszer énekli a Buenos Aires-i Teatro
Colonban, a São Paulo-i Teatro Munincipalban.

Két brazil operaénekesnő is csillogtatja hangját André Rieu műsorában:
Carla Maffioletti e Carmen Monarch, akikről bővebben írunk a HÍRADÓban
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Carmen Monarch és Carla Maffioletti André Rieuval

Carmen Monarch

Operaénekesnők és a platina tenorok

Carla Maffioletti

A sikert a fényűzést az Indonéziához tartozó Nyugat-Pápua váltotta fel. Már csak ott vannak
olyan elszigetelt törzsek, amelyek gyakorlatilag még a kőkorszakban élnek, a fémet sem
ismerik. A kannibalizmus sem szűnt meg közöttük. Ezeket látogatta meg, két napon keresztül
öt hordárral és az útvezetővel indultak útnak a mocsaras vidéken. A korovai törzs tagjai
magas fák koronáin építik a házukat. Ennek két oka van: az egyik a maláriaveszély (a szúnyog
már olyan magasan nem repül), a másik pedig a kannibalizmus elleni biztonság keresése.
Megfelelő kapcsolat, és persze ajándékok (só, dohány, malac) nélkül egy ilyen látogatás el
sem képzelhető. A helyi útvezető elmegy előre, elviszi az ajándékot, és ha visszajön, akkor
az azt jelenti, hogy elfogadták az ajándékot és a karaván indulhat a területre, amelynek a
határát emberi és állati csontok jelzik.
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Itt a nyilam, mibe lőjem?

A disznóvágás itt is nagy nap

Az újabb tervek az Amazonas-vidék, vagy Borneo, tekintettel arra, hogy Pápuán
komoly balesete is volt, így ezeknek az utazásoknak a megvalósítása egyelőre
bizonytalan. Ugyanis két expedíció között - úgymond civilizált környezetben - egy
cölöpre épített ház öt méter magas erkélye szakadt le alatta. Hangyák rágták szét a
konstrukciót. Később a kölni röntgenvizsgálaton az is kiderült, hogy gerinccsigolyatörést szenvedett. Ennek ellenére, a baleset után egy órával már repült a dzsungelba,
újabb egyhetes expedícióra, amelynek folyamán negyven méter magas fákon aludt.

Kuruku falu a völgyben. Miután Mavrák Béla elénekelte a falubelieknek az ‘O Sole Mio-t,
ők is előadták a saját szerzeményüket, így már könnyebben ment a barátkozás.
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Harcaikat mutatják be

Őserdei út

A méreteire büszke
törzsfőnök

Kombai törzs tagjai még
kannibálok

140 cm magas pigmeusok 4000 méter
magas hegyen élnek

- Két hónapig hordtam gerincszorítót, amit csak a fellépéseim előtt vettem le. Amint jobban
érzem magamat, részt veszek az expedícióban.
Mavrák Béla azért szakít időt Délvidékre, Szentmihályra, ahol a családi házban szüleivel,
valamint délvidéki barátaival érzi igazán jól magát. A belőle áradó életöröm, hivatásszeretet,
lendület, hév, energia (a hírneves emberek zömétől oly távol álló) figyelmességgel és
szerénységgel párosul.
Mavrák Béla elmondta, hogy mindig is büszke volt arra, hogy vajdasági magyar, és amerre
csak jár a világon, mindenhol képviseli a vajdaságiakat.
Reméli, hogy talán egy kicsit több szabadideje
lesz, mert a nagyobb színpadoknak köszönhetően
ugyanannyi néző előtt kevesebb fellépést terveznek.
Ennek folytán több önálló fellépést is tervezhet.
No meg többször gondolhat a hazalátogatásokra.
Hiszen mint mondja, annak ellenére, hogy a világon
mindenütt vannak barátai, mégis Szentmihályon
és a nagybecskereki piacon érzi igazán otthon
magát.
Forrás: Internet
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A XXI.TÉLI OLIMPIA
VANCOUVER 2010
A XXI. téli olimpiai játékokat 2010. február 12. és február 28. között rendezték a kanadai
Vancouverben és a közelében található Whistlerben.
Tizenhat magyar sportoló képviselte az országot. Magyarország nem a téli sportágak
őshazája, de mitől is lenne az, amikor hazánkban nincsenek nagy hegyek, a tél is átlagosan
rövid és kevéssé csapadékos, a sí- és jégpályák száma pedig elenyésző a havas és jeges
versenyszámokban tradicionálisan élenjáró nemzetekéhez képest.
A kanadai magyarok szeretettel fogadták az olimpikonokat a Vancouveri Magyar Házban.

A kanadai magyarok szeretettel fogadták az olimpikonokat a Vancouveri Magyar Házban:

A magyar csapatból Huszár Erika szerepelt a legjobban a vancouveri téli olimpián.
A rövidpályás gyorskorcsolyázónő az 1500 méteren kiharcolt hatodik helyezésével ismét
pontot szerzett.

3000 méteres váltóink

Huszár Erika 1500 méteren

Sebestyén Júlia, Huszár Erika

Női 3000 méteres váltónk az ötödik helyen végzett. A magyar váltó: Heidum Bernadett,
Huszár Erika, Keszler Andrea, Darázs Rózsa összeállításban futott.
Lelkes Ilonka kanadai emigráns verse az Olimpikonoknak:
Hazánk fiai, jól szerepeltetek!
Itt élő magyarok – büszkék lehetnek.
Nem az arany számít, inkább az akarat –
A legjobbat adni – az volt a feladat!
Felnézünk mi Rátok, hazánk gyermekei,
Ti vagytok a jövő igaz reménységi –
Ne csak jó sportolók – hazafik legyetek
Mutassátok, ha kell, igazi énetek.

Mi, sosem feledjük azt, ahonnan jöttünk
Bárhol ragyog a nap az égen felettünk.
Gazdag környezetben, vagy igaz jólétben –
Magyar szív dobog itt, mindnyájunk
keblében.
2010. február 21.
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MAGYARORSZÁGI HÍREK
Magyarországi választások április 11-én és 25-én
Forrás OVI Országos Választási Iroda
A választás demokratikus volt. A polgárok nem kötelesek szavazni.
Az országgyűlési választások 2010. április 25-i második fordulójának eredménye alapján az
Országgyűlés összetétele:

Fidesz-KDNP 262, Fidesz-KDNP-MVMP 1, független 1, Jobbik 47, LMP 16,
MSZP 59 mandátum – jelentette be Virág Rudolf, az Országos Választási Iroda (OVI)
vezetője vasárnap esti sajtótájékoztatóján.

ISTEN ÁLDÁSÁT, SOK SIKERT AZ ORSZÁG VEZETÉSÉHEZ !
Koltay Gergely: Legyen olyan hely, hol jó magyarnak lenni!
Magyar emlékek – a világűrben
Hold, kisbolygók, kozmosz, történelem.
Forrás: volk|2010. január 24
Az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan és az őt - negyedszázadra rá - követő Charles
Simonyi űrturista nyomában mi is kilépünk a kozmoszba, ahol meglepően sok elnevezés
őrzi jeles magyarok emlékét. A Holdon például 14 kisebb-nagyobb kráter kapta meg
a természettudományok egyik vagy másik magyar kiválóságának a nevét. Közülük tíz a
Holdnak a Földről nem látható, de már pontosan feltérképezett túloldalán található, ott van
a legnagyobb, a 210 kilométer átmérőjű Kármán-kráter is.

Elhagyva bolygónk közvetlen vonzáskörzetét, a világűr képzeletbeli magyar vándora örömmel
fedezhet fel “ismerősöket” a szomszédos planétákon is. Így a Naphoz legközelebb keringő
égitesten, a Merkuron kráter viseli Bartók Béla, Jókai Mór, illetve Liszt Ferenc nevét. A hozzánk
közelebbi Vénuszon három kráternek (Erika, Margit, Tünde) és egy 975 kilométeres hátságnak
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(Szél-Anya) magyar csillagászok adtak nevet. Hasonlóan kedvező a kép másik szomszédunkon,
a Marson is, ahol négy kráter elnevezése magyar eredetű (Bak, Eger, Igol, Paks). A bolygóközi
térben pedig több száz apró égitest száguld a Nap körül, amelyet magyar csillagász fedezett
fel, és/vagy magyar nevet kapott. Az ismert méretűek közül a legnagyobb 137 kilométer
átmérőjű, ezt Schulhof Lipót találta meg a végtelen térben, s a Protogeneia elnevezést adta
neki. A legtöbb magyar kapcsolódású kisbolygót - szám szerint huszonegyet - Kulin György
csillagász fedezte fel. De komoly eredmények fűződnek a Szegedi Tudományegyetem és az
MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete összefogásához is. Nekik az 1997ben indított kisbolygó-megfigyelési program keretében több mint ötszáz aszteroidát sikerült
felfedezniük. A Nemzetközi Csillagászati Unió nyolc, magyar felfedezésű kisbolygó elnevezését
fogadta el. Az Ágasvár nevű, 4-5 kilométer átmérőjű égitest a hazai amatőr csillagászat egyik
neves észlelőhelyéről, az ágasvári turistaházról kapta a nevét. A Szeidl névre keresztelt
kisbolygó Szeidl Béla csillagász tiszteletére kapta a nevét, a Balázs nevű aszteroida pedig
Balázs Lajosról, a Konkoly obszervatórium igazgatójáról – mindkettő felfedezése Sárneczky
Krisztián és Sipőcz Brigitta érdeme. Az 5-6 kilométer átmérőjű Lóczy a nevét Lóczy Lajos
geológusról kapta. Egy alig egy kilométeres kisbolygó, amely két és fél év alatt kerüli meg a
Napot, Latinovits Zoltán nevét viszi naprendszerünkben. Nem sokkal nagyobb az az égitest,
amely Rubik Ernő hírét hordozza. De elneveztek kisbolygót Haynald Lajos erdélyi püspökről,
egy obszervatórium megalapítójáról, valamint Teleki Sámuel Afrika-kutatónkról is.
400 millió forint a kreatív informatika támogatására
Forrás: SG.hu 2010. február 19
Csaknem 400 millió forintos uniós forrás a kreatív informatika támogatására: megnyílt a
Debreceni Egyetem Kreatív Iparágak Inkubációs Központja.
A Szilícium Mező koncepció részeként a kreatív infokommunikáció területén működő,
három évnél fiatalabb vagy K+F+I tevékenységüket megújító mikro- és kisvállalkozásokat
segíti a Debreceni Egyetem 2010. február 19-én átadott, közel 400 millió forint értékű
uniós támogatással megvalósult Kreatív Iparágak Inkubációs Központja. Az egyetemi
campusba illeszkedő centrum a magas műszaki felszereltséggel rendelkező irodahelyiségek
mellett a fejlődéshez szükséges speciális eszközparkot - nagy értékű hardver és szoftver
eszközállományt - is biztosítja a beköltöző cégek számára.
Újjászületett egy 600 éves egyetem
FN.hu, EduPress-2010. január 5
A Budapesti Műszaki Főiskola január 1-jétől Óbudai Egyetem néven folytatja működését.
Az első Óbudai Egyetemet Zsigmond király 1395-ben alapította. Ez 1403-ban megszűnt, de
1410-ben újjáalapította. Ez volt az első fővárosi egyetem.
Az új Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola általános és teljes körű jogutódjaként
működik.
Nyolcezer munkásra lesz szükség Pakson
FN.hu, MTI- 2009. december 1
Pakson, az atomerőmű bővítése következtében öt-nyolcezer szakemberre lesz szükség, és
akár kétezer mérnök találhat munkára az elkészült erőműben, oktató- és kutatóintézetekben.
Életre szóló egzisztenciára lelhet az, aki elkötelezi magát az energetika mellett, hiszen az
épülő erőművek tervezett élettartama hatvan év.
Európa legjobb filmstúdiója lesz Rákospalotán
Forrás: MTI-2009. november 6
A tervek szerint 2010 áprilisában megnyílandó, 70 millió dollárból felépült “stúdiónegyed” egy
4100 négyzetméteres szuperszínpaddal, egy 15 hektáros, szabadtéri forgatásokhoz használt
kültéri területtel, valamint egy filmes képzőközponttal is rendelkezik majd.
“Ez lesz a legjobb filmstúdió az egész kontinensen. Pontosan úgy fog működni, mintha
Holywoodban lenne” - mondta Michael Moore, a Rákospalotán filmstúdiót építő Raleigh
Studios elnöke a Los Angeles Times-nak.
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Magyar mágneses egér nyert találmányi aranyérmet
Forrás: SG.hu2009. október 19
Európa aranyérmes géniuszai lettek az MTA MFA kutatói, húsz országot előzött meg a Magyar
Tudományos Akadémia - Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet kutatója által
kifejlesztett mágneses egér.
Az ipari minőségbiztosításban, az olajiparban, de még a repülésbiztonságban és az
atomerőműveknél is hasznát vehetik annak a mágneses egérnek, mely a vizsgálandó anyag
károsítása nélkül képes letapogatni annak belső szerkezetét.
A vásár junior kategóriájában az MTA MFA fiatal kutatója, Fekete Zoltán győzedelmeskedett.
A “Szilícium mikroturbina” megvalósítása, aktualitása és újszerűsége miatt részesült
aranyéremben.
Túlterhelés okozta halált előz meg egy magyar mobiltalálmány
Forrás: SG.hu-2009. október 19
Elkerülhetővé válhat az élsportolók túlterhelése és a sportpályákról ismert hirtelen szívhalál
egy új magyar mobiltechnológiai fejlesztés segítségével.
Az egyedülálló hazai fejlesztés egy a sportolóra helyezett kisméretű - mobilkommunikációra
alkalmas - mérőszerkezetre és egy adatelemző szoftverre épül. A mellkasra helyezett
mellpánt egyszerre méri a sportoló különböző élettani és mozgás paramétereit - EKG,
testhőmérséklet, gyorsulás, elfordulás és távolság -, és az olyan külső környezeti jellemzőket,
mint a környezeti hőmérséklet vagy páratartalom. A mért adatok valós időben megjelennek
az edző és a orvosának laptopján vagy mobileszközén, amely egy szoftver segítségével
minősíti és elemzi a sportoló állapotát. Amennyiben a szoftver fizikai túlterheltséget azonosít,
azonnal figyelmezteti erről a kispadon ülő személyi edzőt, vagy - mobil interneten keresztül
- a csapat sportorvosát.

Méder Áron 1092 NAP A FÖLD KÖRÜL
MTV 2009. szeptember 22
Egyedül kerülte meg a földet apró, mindössze hatméteres tavi
vitorlás hajójával a 27 éves Méder Áron, 1092 nap alatt. A székely
származású fiatalember maga spórolta össze a pénzt az útra.
http://sportgeza.hu/sport/2009/08/13/hajozni_szukseges_elni_
nem_muszaj
Új vízerőmű a Rábán
Forrás: Napi Online-2009. augusztus 29
Három évtizede nem épült Magyarországon vízerőmű, ezért is nagy jelentőségű a Rába
folyó nicki duzzasztóműve mellett elkészült kenyeri vízerőmű, melyet uniós és kormányzati
támogatással építettek. A kis erőmű gyakorlatilag emberi irányítás nélkül üzemel, évente
átlagosan 9 millió kilowattóra áramot, ami közel négyezer család éves villamosenergiaigényét fedezi úgy, hogy közben több száz tonna légszennyező anyagtól kíméli meg a
környezetet. Az erőművel együtt megépült egy hallépcső is, amely biztosítja a vízi élőlények
szabad vándorlását a folyó alsó és felső szakasza között.
BOB DENT- Mesélő szobrok
Forrás: www.líra.hu 2009 június 3
1986 óta Magyarországon élő angol író, akinek ez már a hetedik könyve Magyarországrólés ez az ötödik Budapestről. 2008 novemberében a Fővárosi Közgyűlés’ Budapestért’ díjat
adományozott neki Magyarország és különösen Budapest kultúrájáról és történelméről szóló
“érdekes és különleges szemléletű“ írásaiért. Budapest, „a szobrok városa”. Több mint ezer
köztéri emlékmű és szobor található a városban, ami az európai nagyvárosokat tekintve
egészen magas szám - Budapest 1956 - a dráma színterei és a „Magyarország kívülről,
belülről” című nagy sikerű könyvek szerzője - eredetileg a hazánkba látogató külföldieknek
szánta ezt az új könyvét: Budapesten sétálgatva mindenütt szobrokba ütköznek, s az
útikönyvekben többnyire csak száraz információkat találnak arról, hogy egy-egy szobor kit
ábrázol, s ki az alkotója. Csakhogy minden egyes ilyen alkotásnak megvan a maga izgalmas
története, s ezeken keresztül szinte az egész magyar történelem elmesélhető. Angol magyar
kiadás. Fordította M. Nagy Miklós. Európa Kiadó Budapest.
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