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HÍRADÓ
Az idei hagyományos Magyar Bál a magyar közösség mozgósító erejének a 
bizonyítéka: több mint 300 ember jött el szórakozni, táncolni és az első bálozókkal 
együtt ünnepelni, ami egyben a Balázs Péter Idősotthonért végzett társadalmi 
munka elismerése és támogatása is volt.

A várva várt bevonulás, immár a partnerekkel, majd a felkérés a keringőre

Elsőbálosok (balról jobbra): Sarah 
Cristina Costa e Silva, Daniela 
Andrade Cordeiro, Isabella 
Paloczy Bugan, Timea Kiss, Júlia 
Rizzo Scognamillo Szabó, Letícia 
Serrano e Júlia Stoever Alexandre, 
mögöttük partnereik. Ilona Marta 
Koszka Kiss, a Bálanya
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A vendégeket a Transatlântico Club Halljában, érkezésükkor a Pántlika Tánccsoport táncosai és 
egy háromtagú zenekar fogadta különböző országok népdalainak bemutatásával, ami nemzetközi 
hangulatot teremtett ezen a kifejezetten magyar jellegű eseményen.

Az idei év újdonsága a kétfajta jegy bevezetése, ami az étlappal volt összefüggésben: bál előtti 
vacsora vagy hidegtál a későn evők, főleg a fiatalok számára.

Yuri az elsőbálosokkal A fiatalok ragyogtak a bálon

A Transatlântico Club szakácsával együttműködve kialakított magyar jellegű menü megnyerte a 
résztvevők tetszését, valamint a többfajta magyar és más nemzetiségű bor választéka.

A vacsora után a Zrínyi és a Pántlika Tánccsoportok varázslatos táncaik révén szereplésükkel 
elragadtatták a közönséget.

A Segélyegylet Elnöke hagyományos beszédében megköszönte mindazoknak, akik különféle 
módon segítik az immár 84 éve létező Segélyegyletet, a 49 éve létező Balázs Péter Idősotthont 
és kiemelte a támogatást, amit a magyar kultúra és nevelés érdekében nyújt összekötve az 
itteni magyarságot Magyarországgal, a Magyar Ház fenntartása által. Meghatározta, hogy az 
eljövendő években folytatni kívánja ezeket a kapcsolatokat a magyar gyökerekkel a Magyar 
Ház programjain keresztül együttműködve az újonnan választott São Paulo-i Magyar Közösségi 
Egyletek elnökeivel.

Fiataljaink voltak a bál fénypontjai
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A Bál fénypontja az első bálozók bemutatása volt. A hét első bálozó leány név szerint: Daniela 
Andrade Cordeiro, Isabella Paloczy Bugan, Júlia Rizzo Scognamillo Szabó, Júlia Stoever 
Alexandre, Letícia Serrano, Sarah Cristina Costa Silva, Timea Kiss. Mindannyian elragadóak, 
gyönyörűek voltak fehér báli ruháikban, amint Strauss keringőjére táncoltak.

A program folytatásaként a Vogue Együttes szórakoztatta a vendégeket, mely kiváló zenei 
választékkal reggel 4 óráig tartotta fenn a lelkesedést a táncparketten. A szünetben a Táncház 
zenéje fokozta a különböző korosztályok jó hangulatát, mely garantálta, hogy ez a rendezvény az 
utóbbi évek leghangulatosabb bálja lett.

A 2010-es Báli Bizottság büszke lehet magára: ebben az évben új mércét állított fel, ami egy 
újabb kihívást jelent a jövő évi bál szervezőinek.

Fiataljaink a szép bálteremben vidáman szórakoztak
A Segélyegylet vezetősége ismételten köszönetet mond mindazoknak, akik valamilyen módon 
hozzájárultak ennek a bálnak a sikeréhez, a támogatóknak, a fővédnököknek, a védnököknek, 
vagy akik értékes szabadidejüket áldozták fel.

Azok, akik részt vettek a Segélyegylet jótékonysági báljának a megvalósításában nemcsak az 
Idősotthon segítésére gondoltak, hanem a több mint nyolcvan éves São Paulo-i magyar közösség 
fenntartására, kulturális működésére.

Az Segélyegylet vezetősége tájékoztatja a bálon részt vevőket, hogy a bál bevétele teljes 
egészében az Idősotthon megszépítési és modernizálási munkáira lesz fordítva, így téve még 
vonzóbbá és még versenyképesebbé az intézményt.

Koszka Árpád
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VEZÉRCIKK
2010-ben az országos brazíliai választásokon kívül, mely az egész nemzetet megmozgatja, a brazíliai 
magyar közösség is mozgósítva lett, mert ebben az évben vezetőket választott a Magyar Segélyegylet és 
a Magyar Közösségi Egyletek.
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 amíg a Magyar Segélyegyletben a vezetőség folytatólagossága 
lett ajánlva és megszavazva, 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!
A közösség elvárja, hogy mindkét Egylet legyen képes megmutatni és terjeszteni az egységet, a közös 
célt, az erőt, az eredményeket a magyar közösség előtt!
A vezetők együttműködése lassan visszaadja 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.
Ez a nagy alkalom, hogy biztosítva legyen a társadalmi és kulturális jövő az itt élő magyaroknak és magyar 
lelkű braziloknak.

Koszka Árpád

A SEGÉLYEGYLET IGAZGATÓSÁGÁT 2010. MÁJUS 24-ÉN ÚJRA 
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ŐRSÉGVÁLTÁS A MAGYAR HÁZ VEZETŐSÉGÉBEN
Ígéretes esemény

A São Paulo-i Magyar Közösségi Egyletek (Magyar Ház) legfiatalabb csoportjának résztvevői, 
majd vezetői küldetésük és érdekeik tudatára ébredtek, hogy a 12 különbözö indíttatású és célú 
egyletért közös és egybeforrt munkát végezzenek.

Loli és Pedro a Pántlika Néptánccsoportból

A június 27-én tartott közgyűlésén ez a fiatal gárda fontos vezetői tisztségekre jelöltette magát, 
azzal a komoly elkötelezettséggel, hogy a következő idényre átveszi a sokarcú egyletek 
vezetésének a felelősségét, melyeknek tagjai hosszú évek óta önkéntesen tevékenykednek a 
magyar közösségért.

Ezeket a fiatalokat egyhangúan megválasztották a Magyar Ház elnöki, elnök-helyettesi, 
tisztségeire, valamint a titkári és ellenőrző bizottsági tisztségeket.

Ez az üdvözletes vezetőségváltás biztosítani fogja a folyamatosságot az ígéretes fellendülés 
kilátásaival és új ötletek bevezetésével, amit a São Paulo-i Magyar Közösség minden bizonnyal
megérdemel és el is vár. 

Pedro és csapata, jó munkát és sok sikert!

Szentamásy Egon János



Pedro nyilatkozata:

A São Paulo-i Magyar Közösséggel az első kapcsolatot a néptánccsoporton 
keresztül vettem fel.
Onnantól kezdve teljesen természetes elköteleződésem a magyar kultúra és 
a kolónia iránt.
Sokan és sokat dolgoznak São Paulóban az aktív magyar közösség 
fenntartásáért.
A São Paulo-i Magyar Közösségi Egyletek elnökeként még erősebbé vált 
bennem a vágy, hogy tevékenységemmel garantáljam a folytatását és 
megtartását mindannak, amit eddig felépítettek.
A fő célom, hogy olyan légkört hozzak létre a Magyar Házban, ahol 
mindenki élvezni tudja a Magyar Kultúra minden ágazatát, és hogy egyre 

jobban gyarapodjon közösségünk, biztosítva, hogy minden, amit a magyarok eddig felépítettek, 
megmaradjon.
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Bemutatjuk az ifjú vezetőket

Pedro Marques da Silva, 30 éves és Lorant A.M. Tircka (Loli) 36 éves, a Magyar Ház újonnan 
megválasztott elnöke, illetve elnök-helyettese.

Ők már 2008 óta az Igazgatóság tagjai, több mint 20 éve táncosai a Pántlika néptánccsoportnak.
Ez a két fiatal mérnök most elfoglalja a Magyar Házként ismert São Paulo-i Magyar Közösségi 
Egyletek Igazgatóságának a “vezetését”.

Ehhez a vezetőséghez tartozik minden - a magyar közösség kereteiben ma létező és működő 
egylet.

Ezeknek az egyleteknek egyik küldetése az, hogy tevékenységükkel ápolják és terjesszék a 
magyar kultúrát mind a magyar leszármazottak, mind pedig a brazilok között.

Ezt a célt követve, mindketten fiatalos és dinamikus elképzelésüket akarják megvalósítani a magyar 
közösség megmozdulásaiban, a “Magyar Ház” épületének karbantartásában, hogy a magyar 
kultúra iránt - remélhetőleg egyre növekvő számú és különféle - érdeklődőket befogadhassa.

Amennyiben érintkezésbe kíván lépni velük, küldjön e-mailt, vagy keresse fel őket az “Orkut” és 
a “Facebook” oldalain.

Pedro - marques_pedro@yahoo.com.br
Loli - lorantemail@yahoo.com

Pedro Marques 
da Silva

Lorant A. M.Tircka

Loli nyilatkozata:

Először is nagyon boldog vagyok, hogy aktívan részt vehetek a magyar 
közösség életében, nemcsak, mint néptáncos a Pántlika csoportban, 
hanem a vezetőségben is mint elnökhelyettes.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar Ház Vezetősége 
bizalommal van a mi munkánk iránt – “a fiatalokéval” – így érezzük, hogy 
jó úton haladunk.
A fő célunk a fellendülés, a növekedés.
Fellendíteni a magyar kultúra terjesztését, megtartani a magyar 
hagyományokat, megsokszorozni és életben tartani mindezt.
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Ahhoz, hogy fellendüljünk, a célunkat elérjük, szerintem rendezvények, ünnepségek szervezése,
létrehozása a legjobb út.
Eddig is már több rendezvényt szerveztünk ezzel a céllal és ezt folytatni fogjuk.
Akarjuk, hogy egyre többen ismerjék meg a magyar kultúrát és vissza akarjuk hódítani mindazokat 
a magyarokat, akik eltávolodtak az évek során.

Híradó munkatársainak az üzenete:

Pedro, Loli és Letícia

Ezt a képet már ismerjük az 51-es Híradóból, hisz Pedro, Loli és Letícia szervezték a kiválóan 
sikerült Dél-amerikai Magyar Néptáncfesztivált.
Most nagy örömmel fogadtuk az ifjú vezetők megválasztását és tiszta szívből kívánjuk, hogy a 
fent említett célokat minél hamarább valóra is válthassák. Lássatok hozzá, sok sikert, Pedro 
és Loli!
Tudjuk, hogy a két ifjú vezető mellett, ott áll Letícia, és ahogy a magyar történelemben oly gyakran, 
mint nő, fontos szerepet fog betölteni.
Sok sikert hozzá, Letícia!

Köszönetet mondunk a Magyar Ház volt Vezetőinek eddigi munkájukért! Kérjük, hogy a 
jövőben is támogassák az ifjú vezetőket tapasztalataikkal, jó tanácsaikkal!

LEGYEN A MAGYAR HÁZ TOVÁBBRA IS A MAGYAROK ÉS LESZÁRMAZOTTAIK OTTHONA,
AHOVA A BRAZILOK IS SZÍVESEN BETÉRNEK, HOGY SZÍVÜKBE IS ÜLTETHESSÜNK
EGY KEVÉS MAGYARSÁGOT!!!

Híradó szerkesztősége

A SÃO PAULÓI MAGYAR KÖZÖSSÉGI EGYLETEK-MAGYAR HÁZ 2010. JÚNIUS 28.
KÖZGYŰLÉSE MEGSZAVAZTA AZ IGAZGATÓSÁGOT 2010-2012-RE

Elnök: Pedro Marques da Silva és Elnökhelyettes: Loránt András Miklos Tirczka
Elnöki titkár: Charlotte M. Harsi
Pénzügyi igazgató: Erzsébet Palluch Tirczka
Komunikációs igazgató: Egon János Szentamásy
Ellenőrző bizottság: László Kapos, Roberto Rohonczy, Francisco Montano. 
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A HÍRADÓ KÜLÖNKIADÁSÁBAN BESZÁMOLUNK FIATALJAINK
ÉLMÉNYEIRŐL, A DÉL-AMERIKAI JUBI TÁBORT IS BELEÉRTVE:

JUBITÁBOR 2010. július 30 - augusztus 8. Kastl, NÉMETORSZÁG

JUBITÁBOR FILLMORE, N.Y., USA – 2010. augusztus 5-15.

ZRÍNYI MŰVÉSZEGYÜTTES “VENDÉGSÉGBEN BUDAPESTEN” 2010.aug. 15-24
És ami még ezután jön:

100 ÉVES A MAGYAR CSERKÉSZET–JUBILEUMI TÁBOR
SÃO PAULO, BRAZÍLIA

2011. JANUÁR 6-16.

ŐRSVEZETŐI KÖRÚT MAGYARORSZÁGON –2010. július 5-25.
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A BALÁZS PÉTER IDŐSOTTHON ESEMÉNYEI
Május 8. – Anyák napja- Bábszínház és családi látogatás uzsonnával 
egybekötve.

A kis unoka a legnagyobb anyák napi ajándék.

Május 13. és 21. – Az ARSI e SENAC iskola tanulói előadást
tartottak, ajándékokat adtak át és ezzel sok örömet szereztek az 
otthon lakóinak.

Június 26. – Juniális Ünnep.
A szervezésben segítettek az Interagir projektben részt vevő 
tanulók (hallgatók), a Colégio São Domingos tanári kar vezetésével. 
A rendezvényt meggazdagították az otthonban élők rokonainak 
hozzájárulásai is.

Július 26. – Nagymama Ünnepség.
Szentmise, családtagok látogatása, szórakoztató műsor, 
gyümölcskoktél, vidám zene a nagymamáknak.

Augusztus 16. – Szent István megemlékezés.
Az ünnepség magyarországi ismertetővel kezdődött, ami lehetőséget 
adott az otthon magyar származású lakóinak magyar nyelvű 
beszélgetésre szülőhazájukról. Az ezt követő mise után ebéd; a 
menüben rakott káposzta és almás rétes is volt.

Augusztus 22. – Szent István ünnep Morumbin.
Az idősotthon lakói is részt vettek a Sándor Atya által szervezett 
ünnepen, ami nagy siker volt. A cserkészek, a Pántlika és a Sarkantyú 
együttesek táncoltak és Tiago Bertoldi zongorázott.
Dr. Pólyi Csaba nagykövet elbúcsúzott a São Paulo-i magyar 
közösségtől.

Jelen voltak Füzesi János Fortaleza-i tiszteletbeli főkonzul és felesége, 
Sotkovszki Tibor São Paulo-i tiszteletbeli konzul és felesége.
Több mint 300-an vettek részt és kóstolták meg a kitűnő magyar 
ételeket, amiket Tirczka Lizi vezetésével 14 önkéntes főzött.
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Augusztus 24. – Séta a Villa Lobos parkban. A séta a
napfényes időben hangulatosan telt el.

Augusztus 27. – Festik az Otthont.
Az Otthon kifestése, karbantartása egy fontos feladat.

Szeptember 4 – Itapecirica da Serra. Séta
A Danúbio Azul cég és önkéntesei belső programjuk keretében 
“Egy másféle nap” címmel kirándulást szerveztek, mely az 
ebéden és vezetésen kívül egy Itapecirica da Serráig tartó sétát 
is magában foglalt.

Október 1. – Idősek napja.
Adriano Atya misézett, majd ünnepi ebéd és bingó következett a 
Clipper Club idősek csoportjának részvételével.

Október 15. – Szórakoztató délután magyar táncokkal. 
A rendezők luftballonokkal díszítették fel a házat, játékokat 
szerveztek és vezettek, vattacukrot és süteményeket kínáltak. Az 
idős hölgyek ki is próbálhatták tánctudásukat.
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EGY ÚJ HAZA MEGHÓDÍTÁSA
Buzini Gróf Keglevich Péter (IX.) emlékiratai alapján.

Keglevich gróf 1908-ban született Abonyban, Magyarországon és 1983-ban a Goiás 
állambeli Goiâniában hunyt el.
A cikket Keglevich gróf lánya, a bahiai Mata de São João-ban élő Margareth Helena W.K. 
de Buzin küldte, aki előző Hírandónkba a következőket írta:

“Meghatódva olvastam a kiemelten az ifjúságról szóló kiadásban a fiatalok 
budapesti szerepléséről.
Szerintem alapvetően fontos megtartani a nagyvilágban az erős, ellenálló, 
kitartó magyar nép kultúráját.
Szívből gratulálok és a legjobbakat kívánom mindenkinek
2010. április 6
Margareth Helena W. K. de Buzin –
magyar leszármazott
Mata de São João/BA”

Margareth Helena W. Keglevich de Buzin édesapja magyar volt. Margareth Porto Alegrében, Rio 
Grande do Sul államban született, jelenleg „Praia do Forte”-n, Bahia állam északi tengerparti 
vidékén lakik. Biológus, 39 éves; Pedro Keglevich de Buzin második házasságából született. 
Gyermekkorában vesztette el szüleit. Édesanyjára, mint erős, bátor asszonyra emlékszik, 
míg édesapja céljai elérésének, a kitartásnak mintaképe. Számára a magyar nyelv titokzatos, 
nem beszélték otthonukban. Édesapja magyarul írott eseménynaptárának feltárásával 
felkeltődött benne a magyar nyelv iránti érdeklődés. Édesapja többször mesélt magyarországi 
éveiről: vadászatokról, kastélyi lakomákról, ünnepségekről, valamint a kastélyban járó 
szellemekről. “Mindazok tündérmesének tűntek nekem, mert mi szerény körülmények között 
éltünk. Jobban megértettem édesapám elbeszéléseit, amikor 5 évvel ezelőtt meglátogattam 
birtokait Magyarországon”- meséli Margareth. Régi álma vált valóra, amikor megismerhette 
Magyarországot: ”A gyönyörű tájakat, főképpen a csodás fővárost, Budapestet”. Még sokszor 
szeretne visszamenni, hogy felfedezhesse gyökereit.

Margareth Helena, a két éves Luisa és férje, Silvio
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Apám mezőgazdasági főiskolát végzett és a 2. Világháború idején a Székesfehérvárhoz tartozó 
Fülöpmajoron tartózkodott. Zöldségmagtermeléssel foglalkozott és szerződéses alapon szállított egy 
svájci cégnek. Mivel abban az időben tilos volt vagyoni értékek külföldre való átutalása, úgy gondolta, 
ha rákényszerülne az ország elhagyására, külföldön felhasználhatná a szállított magokért neki járó 
ellenértéket.
Házasságából volt két fia, de már nem élt együtt a feleségével, aki kérvényezte a válást.
Az a hír terjedt el, hogy az oroszok már átkeltek a keleti Kárpátokon. Esténként egyre gyakoribbak 
voltak a bombázások Budapesten és más ipari gócpontokban.
Ebben a feszült helyzetben mégis sikerült egy vasúti szerelvényre szert tennie, mellyel a magokat 
elszállíthatta Pátkáról Bécsig. Aznap este, a székesfehérvári vasútállomást légitámadás érte, és az 
árut szállító tehervonat ott ragadt. A gyerekeket és a nevelőnőt átvitte egy ismerőshöz és egy közeli 
erdőben elásta az értéktárgyakat.
A front elérte a birtokot, ahol élt – elérkezett a pillanat, amikor mindent ott kellett hagyni. Megszállt 
egy barátjánál és azt hallotta, hogy az oroszokat visszaszorították.
Készült visszatérni, de útközben, egy hideg novemberi reggelen, látott egy akadályt az úton, kiszállt 
az autóból hogy félrehúzza, ami az útban volt, amikor egy hangot hallott: „Maga mit csinál ott?” Egy 
magyar katona figyelmeztette, hogy 200 méterre vannak az orosz katonák a lövészárkokban, és ha 
nem akarja, hogy gépfegyverrel lelőjék, akkor távozzon onnan minél gyorsabban. “Így kerültem el 
a biztos halált. Isten más sorsot szánt nekem… “Sikerült Mihályiig eljutnia a fiaival, átkelt az osztrák 
határon és otthagyta őket a nagyanyámnál a Zichy családhoz tartozó birtokon. Onnan a gyerekeket 
az anyjuk elvitte az Alpokba. Az apám úgy döntött, hogy visszatér Mihályiba, ahol voltak rokonai, de 
a kocsiját a német csapatok elkobozták. Azért, hogy újból ki tudjon menni Magyarországról, vonattal 
ment Sopronig és onnan Bécsig. A szerelvények zsúfolva voltak menekültekkel. Sikerült eljutni a tiroli 
Alpokban lévő faluba, ahol a fiai voltak.
Miután meglátogatta őket, újból útnak indult, hogy Svájcba kerüljön, onnan azután eljött volna a fiaiért, 
de nem kapott beutazási engedélyt. Visszafelé, az útnak egy részét vontatott lövegen tette meg, de 
onnan le kellett ugrania és gyorsan elfutnia, hogy egy vadászrepülő golyózáporától megmeneküljön.
Bekövetkezett a háború vége, a német csapatok megadták magukat, és Ausztria amerikai megszállás 
alá került. A nevelőnőt a Vöröskereszt repatriálta Belgiumba, aki biztonsági okokból a gyerekeket 
is magával vitte. Keglevich Péternek sikerült elintéznie egy amerikai katonai parancsnoknál, hogy 
szabad átutazási engedélyt kapjon Belguimba, hogy találkozhasson fiaival. Azt ajánlották neki, hogy 
családostul térjen vissza Magyarországra, de ő avval érvelt, hogy már nincs hazája, mert az országát 
át fogják adni a kommunistáknak, és az ő vagyonát ellentétel nélkül ki fogják sajátítani. Meg volt 
győződve róla, hogy új életet kell kezdenie valahol máshol.
Kapott egy utazási engedélyt, ami csak az amerikaiak által megszállott területekre volt érvényes.
Elindult Ausztriából és Németországba, München felé utazott, annak közelében tartózkodtak
szülei és a húga; velük volt pár napig. A két testvére a magyar hadsereg tisztje volt, de róluk nem volt 
semmi hír. Miután meglátogatta családját, egy alkalmi teherautóval, amely sajtot szállított, az irányt 
Köln felé vette. Látta, hogy mennyire lebombázták Frankfurtot, ami inkább egy lakatlan városnak 
tűnt. Köln is eléggé le volt bombázva. A híres katedrális sértetlen maradt a légitámadásokban, de a 
környéken minden elpusztult. Útja tovább vezetett Aachenig, ahol menedéket kért egy kolostorban.
Amikor a határra ért, nem tudott átmenni, mert az amerikai csapatokat közben leváltották az 
angolok. A poggyászát átkutatták, az okmányait elvették és kényszerítették, hogy ott maradjon. Nem 
volt neki élelmiszer kártyája, és az apácáknak nem volt mivel etetniük, csak egy tál levest kapott 
naponta. Az élelmiszerhiány miatt a feketepiacon kellett volna venni ennivalót, de már nem volt 
miből. Megbetegedett és kórházba került, a TBC gyanújával, mivel korábban már volt tüdőbetegséggel 
kapcsolatos thorakoplasztikai műtéte, s ez elővigyázatosságra intett. Először a tüdőbeteg-osztályra 
vitték, de mivel a vizsgálatok mind negatív eredményt hoztak, áthelyezték a tífuszbetegekhez, mert 
járvány volt a vidéken. Neki valójában skorbutja volt, a teljes C vitaminhiány miatt. Ekkor újból 
remény töltötte el. Visszaemlékezett, hogy évekkel korábban, betegsége idején, hogy megmentsék, 
egy thorakoplasztikai műtétet hajtottak végre nála. Ez alkalommal az édesanyja egy jósnőt keresett 

Buzini Gróf Keglevich Péter (IX.) emlékirataiból



HÍRADÓ - 13
fel, aki megnyugtatta, hogy a fia nagy akaraterővel szerencsésen túl fogja élni a súlyos műtétet, mert 
az Isten számára még nagy küldetést szánt, amit be kell neki befejeznie, de sokat fog szenvedni...
Teltek a napok, és állapota a kórházban egyre jobb lett. Kiengedték, és egy jobb gazdasági helyzetben 
lévő magyar család befogadta. Miután visszanyerte az egészségét, úgy döntött, hogy 1945 szilveszterén 
átszökik a belga határon. Átment egy aláaknázott erdőn, így elkerülte a határőröket; mint jó vadász, 
figyelt minden neszre.
Ahhoz, hogy elérkezzen a legközelebbi faluba, ami 10 km-re volt, befagyott szántóföldön kellett volna 
átgyalogolnia, de a lábai nagyon fájtak. Lehetetlen volt azt az utat azon az éjszakán megtenni, és 
nappal pedig túl kockázatos lett volna.
Visszament ugyanazon az úton, szerencsésen kikerülve az aknákat és a határőröket, bízva az 
ösztönében. Két hónapot kellett várnia, ameddig a lábfájásai elmúltak, hiszen már alig tudott járni.
Lepénzelt csempészek segítségével megpróbált újból átmenni a határon. Gyalog mentek egész éjjel 
ösvényeken át az erdőben; esett az eső és hideg volt. Félúton a csempészek több pénzt követeltek 
és avval fenyegették, hogy otthagyják. Megmagyarázta, hogy mindene elveszett és hogy csak a 
gyerekei vannak, akik várják őt Belgiumban. Továbbmentek. Egy ponton kérték, hogy várjon, mert 
ott őrszemek voltak. Elkezdtek futni, az apám utánuk, minden erejét összeszedve. Lábai és a térdei 
kegyetlenül fájtak, de kikerültek a veszélyes területről, felmentek egy dombra, s az már Belgiumban 
volt. Az emberek csodálták akaraterejét, segítették a járásban és adtak neki menedéket Malmedyben, 
ahol egyiküknek háza volt. Másnap vonaton eljutott Huyig ahol a fiai voltak. Nagy volt az öröm. Miután 
fizikailag öszszeszedte magát, elkezdett dolgozni.
Mivel Európa lassan lábalt ki a háborúból, munkakapcsolatot keresett és elhatározta, hogy kivándorol 
Brazíliába. 1947-ben, miután megáldotta fiait, akik Belgiumban maradtak, hogy megvárják, míg 
apjuk gyökeret ver az új hazában egy “Capitaine Parret” nevű hajóra szállt. Elmesélte, hogy nagyon 
elérzékenyült, amikor elindult Európából: “Ki tudja, talán soha többé nem térek vissza” - gondolta. 
A hajó először Recifében, Brazília észak-keleti csücskén kötött ki. Rio de Janeiróban ki akart szállni, 
de aztán úgy döntött, hogy mégis folytatja az utat Brazília déli részéig, mert ott hűvösebb a klíma. 
Áthaladt São Paulo, Paraná és Santa Catarina államokon. Első állását Rio Grande do Sul államban 
kapta, ügyintézőként dolgozott egy mezőgazdasági birtokon. Több nyelven beszélt, így nagyon jól 
megtanulta a portugál nyelvet.
Saját export import céget alapított. Időközben Belgiumban maradt fiai anyjukkal Argentínába 
vándoroltak ki. Az egyik fia, már serdülő korban, egy ideig az apjával élt, de utána visszament 
Argentínába. Ott mindketten megházasodtak és családot alapítottak.
Keglevich Péter szülei és testvérei más utat tettek meg: egy ideig ők is Rio Grande do Sul-ban éltek, 
utána néhányan Brazília délkeleti részére költöztek, és voltak, akik visszatértek Európába. Már régen 
meghaltak.
Apám megismerkedett Natália de Carli Falkoskival, másodszori házasságot kötött vele. Hat gyerekük 
született. Natália hivatásos ápolónő volt, olasz - lengyel leszármazott.
Mivel a férje jövedelme szezonális volt, önállósította magát, az észak-keleti “Ceará” államban készült 
csipkék árusításába kezdett és családfenntartó lett. 40 éves korában agyvérzésben meghalt; kis 
gyermekeket hagyott maga után, egy még csecsemő-korú volt.
Megözvegyülése után négy évvel apám átköltözött a Goias állam béli Goiâniába, azzal az álommal, 
hogy ő ott birtokot vesz. Csodálta a természetet és nagy tehetsége volt, jól tudott bánni a növényekkel 
és a jószágokkal. Röviddel ezután azonban, 75 éves korában, meghalt, anélkül, hogy vagyonát újból 
felépithette volna.
Gyermekeit azonban minden pénzügyi nehézség ellenére taníttatta; mára ők a legkülönbözőbb
területeken szakemberek.
Ahogy elgondolkozom ennek a családnak a évszázadokra visszamenő történetére, az a meggyőződésem, 
hogy minden a földön marad, az anyagi javak csak tulajdonost cserélnek. Az a fontos, hogy az ember 
békében éljen, és mindig arra törekedjen, hogy felebarátaival szemben a jót cselekedjék, feladatát 
kötelességtudóan, szívvel és lélekkel végezze. Mert a valódi gazdagság a lelki gazdagság.

Írta: Margareth Helena W. K. De Buzin
Fordította: Orsovay Alajos



Folytatás az 52. Híradóból

Kedves olvasóim talán emlékeznek a 52. Híradó igaz meséjére és érdeklődnek, hogy vajon miként 
alakult Palika további sorsa. Nos, elmesélem.
Tehát:
A vékonydongájú gyerekből jó megjelenésű, öntudatos, kellemes és hibátlan modorú fiatalember 
fejlődött. Kicsit koraérett, ez életkörülményei között természetes. Rengeteget olvas és tanul, 
koncertekre és színházba jár, szerencsére városunk sok ingyen előadást nyújt. De amellett, hogy 
szüleit segíti, egy jegyet is meg tud fizetni, hiszen amint felvették ösztöndíjasként a jogi technikumba, 
tanárai beajánlották egy ismert ügyvédi irodába. Természetesen kiválóan megállja ott is helyét. Korai 
évei hiányos iskolázottságát már régen kiheverte.
De még nincs teljesen megelégedve munkakörével, mert továbbra is bölcsész és történelemtanár akar 
lenni. Meg is pályázta most újra ezt a fakultást.

Boldog és büszke vagyok erre a keresztfiamra, még megérem tanári kinevezését!

Írta: Sipos Béláné - Sipos Maria Isabel

EGY VALÓRA VÁLT MESE
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MAGYAR NAP AZ 1956 OKTÓBERI FORRADALOM EMLÉKÉRE
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a befogadó ország “MAGYAR NAP”-nak nyílvánította 
október 23-át forradalmunk tiszteletére és minden évben megünnepli velünk ezt a napot és 
méltatja a jelentőségét.
Ebben az évben a Magyar nap megünneplésére október 21-én, csütörtökön került sor a São 
Paulo-i Parlament épületében. Ezúttal a Magyar Ház fiatal elnökei szervezték az esemény 
lebonyolítását, és ünnepi beszéddel is készültek, amihez természetesen minden támogatást 
megkaptak a Mgyar Ház előző vezetőitől.
Az ünnepi összejövetelt Olimpio Gomes képviselő, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság tagja 
elnökölte.

Olimpio Gomes képviselő úr elnökölt Pedro Marques da Silva tart beszédet
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Beszédet mondtak: Pedro Marques da Silva – a Magyar Ház (MH) elnöke, Misi Gyula konzul, 
a Nagykövetség ideiglenes ügyvivője, Sotkovszki Tibor tiszteletbeli konzul, Hársi Charlotte a 
Magyar Cserkészek regionális vezetője, a brazíliai magyar közösség tagjai mellett.

Misi Gyula konzul Hársi Sári és Kiss Tomi 
cserkészvezetők

A Himnusz alatt

Az ünnepség után a megjelentek koktélon vehettek részt.

A koktél jó alkalom beszélgetésre, a kapcsolatok megerősítésére

1956 OKTÓBER 23-AS MEGEMLÉKEZÉS A SZABAD EGYETEMEN
A Könyves Kálmán Szabad Egyetem méltóan emlékezett meg a1956 október 23-ról, amikor
bemutatta a “ Szabadság, Szerelem” című Goda Krisztina által rendezett filmet.

Kapos László a Könyves Kálmán Szabad Egyetem vezetője a filmvetítés előtt

A 2006-ban készült filmben a verhetetlen magyar vizilabdaválogatott a Melbourne-i olimpiára 
készül, amikor kitört az 1956-os forradalom. A film megrendítően tükrözi az eseményeket, egy 
forradalmár lány és egy vizilabdás fiú szerelmén keresztül. Mialatt a szovjet tankok vérbe tapossák 
Magyarországon a forradalmat, a vizilabdás fiúk az olimpián fényes gyözelmet aratnak a szovjet 
vizilabdaválogatott felett. Bizony megkönnyezteti, elérzékenyítí a nézőket.
A film után koktél volt a nézőknek.



NOVEMBER 4-NEMZETI GYÁSZNAP
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OKTÓBER 23–A SZABADSÁG NAPJA

Parlamentünk előtt a békés tüntetők 1956 október 23-án Győzelem a Parlament előtt

Parlamentünk előtt 2010. október 23-án a békésen ünneplő magyarok
JÓ VOLT MINDKETTŐBEN RÉSZT VENNI.

1956. november 4-én vasárnap hajnalban megindult az elsöprő erejű szovjet támadás a magyar forradalom 
eltiprására.
Nagy Imre felhívása, Szabad Kossuth Rádió, 1956. november 4., 5 óra 20 perc

“Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke.
Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló 

szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban 
állnak. A kormány a helyén van.

Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével!”

A túlerő egy hét alatt felszámolta az ellenállást.

Koszorúzás a hősöknek, fáklyásmenet az elesettekért
Budavári Hilda
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TÍMÁR SÁNDOR 80 ÉVES
A São Paulo-i magyar néptáncosok egyik kedvenc 

mestere, Timár Sándor október
2-án ünnepelte 80. születésnapját.

Ebből az alkalomból a Csillagszemű Táncegyüttes október 4-én nemzetközi előadást rendezett 
a Mester tiszteletére a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A 
Csillagszeműeken kívül fellépett a Magyar Állami Népi Együttes, a Pántlika táncegyüttes (São 
Paulo), az Odoribe táncegyüttes (Tokió), a Kyoto University táncosai, a Csárdás táncegyüttes 
(USA), az International Folk Ensemble (Hong-Kong), énekesek, zenészek Halmos Béla 
vezetésével, akik mind a Mester műhelyében kezdték pályafutásukat.

Timár Sándor, a táncházmozgalom legendás alakja, a néptáncoktatás világhírű Timármódszerének
kidolgozója, a Bartók Táncegyüttes alapítója, az Állami Balett Intézet néptánc tagozatának egykori 
vezetője, a Magyar Állami Népi Együttes egykori művészeti igazgatója és koreográfusa, Magyar 
Örökség díjas, állami díjas érdemes művész.

Timár Sándort 
ünneplik

MŰPA- Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem

A díszpolgár és családja

Timár Andris és 
Pedro

Timár Böske és Pedro Timár Mátyás és Pedro
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A Pántlika néptánccsoport budapesti kiküldöttjei

Pántlikás lányok budapesti részlege

“Szedem a gyógyszerem. Ez pedig a tánc.” – mondja Timár Sándor
“A magyar népzene dallamvilága is rendkívül sokszínű, kezdve a régi stílustól az új stílusig, a 
pentatontól a hétfokú skáláig, és a táncmozgás is szinte mindenre kiterjedő. A tánc szellemileg 
is sokat követel: meg kell érteni, tanulni a folyamatokat, a szabályokat. A mozgás pedig 
igazán sokoldalú a néptáncban: nemcsak egy testrészre koncentrál, hanem mindegyikre, és a 
mozgásformák is változatosak. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy formálja az ízlésvilágot, 
segít a kapcsolatteremtésben, a közösségépítésben. Felkészít az életre” - mondja Timár Sándor.
Tervei: Új koreográfiával készül Liszt Ferenc születésének évfordulójára, és a 74. japán útjukra a 
feleségével, Timár Böskével, akivel a Csillagszemű táncegyüttest vezetik, és a hat gyermeke közül 
Matyi fiával, hogy tanítsanak, mégpedig dél-mezőségi és madocsai táncokat a japán fiataloknak.

A Parlament kupolacsarnokában a Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal (polgári 
tagozat) kitüntetést veszi át Timár Sándor az október 23. nemzeti ünnep alkalmából.

ISTEN ÉLTESSEN, TIMÁR SÁNDOR, SZERETETT CSALÁDOD ÉS A MAGYARSÁG KÖRÉBEN!
KÖSZÖNJÜK, HOGY VAGY NEKÜNK!

A São Paulo-i Magyar Kolónia



HÍRADÓ - 19

150 ÉVE HALT MEG A “LEGNAGYOBB MAGYAR” - SZÉCHENYI ISTVÁN
(1791 - 1860)

Gróf Széchenyi István 1848 (Barabás Miklós festményén) és címere

“Sokan azt gondolják: Magyarország volt, én azt szeretem hinni: lesz!” (Széchenyi)

Gróf SZÉCHENYI ISTVÁN 1791. szeptember 21-én született Bécsben olyan családba, melyet
évszázadok óta “a haza boldogítói”-nak neveznek. Apja Gróf Széchényi Ferenc, aki a Magyar 
Nemzeti Múzeum megalapításával tett szert elévülhetetlen érdemekre. Édesanyja Festetich 
Júlianna grófnő, aki a Georgicont, az első magyarországi gazdasági főiskolát megalapító Gróf 
Festetich György testvére volt.
István gróf Bécsben is mély magyar nevelésben részesült.
Középfokú iskoláit magánúton végezte, de nyilvánosan, magyar páterek előtt vizsgázott. Apja 
akarata szerint 17 éves korában már katona. Részt vett a Napóleon elleni háborúkban, ki is tüntette 
magát bátorságával és vakmerőségével. Rengeteget utazott, bejárta Törökországot, Kelet- és 
Nyugat-Európát egyaránt. Utazásai közben döbbent rá hazája elmaradottságára. Megállapította, 
hogy történelmi neve súlyos kötelességgel is jár, ezért életcéljául nemzete sorsának előmozdítását 
tőzte ki. Hazatérve ő a reformgondolat kezdeményezője és legjelentősebb alakja.
Szinte lehetetlen felsorolni mindazt, amit élete folyamán tett nemzetéért. Mély hazaszeretete 
azonban erőt adott neki a szakadatlan, megfeszített munkához, ill. nemzetszolgálathoz.

1825-ben a pozsonyi országgyűlés alsóházi ülésének vendégeként tette nagyvonalú felajánlását,
mellyel megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát: “Ha feláll oly intézet, mely a magyar 
nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágaimnak egyévi 
jövedelmét feláldozom rá.” Ezen felajánlás előtt néhány héttel Széchenyi István a Felsőházban 
elsőként magyarul szólalt fel, ami korszakalkotó tett volt. A magyar nyelv fontossága élete végéig 
foglalkoztatta.
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A Magyar Tudományos Akadémia Lóverseny
1825-ben Pesten létrehozta az Első Lótenyészeti Egyesületet és meghonosította a lóversenyeket.
1827-ben megalapította a Nemzeti Kaszinót.
1828-tól kezdődően jelentek meg könyvei: Lovakról, Hitel, Világ, Stádium, Pesti Por és Sár, 
Hunnia, Kelet Népe, Adó és két garas, stb.

Az Óbudai hajógyár Gőzhajó Gőzmozdony
1831-től kezdve sokat tett a dunai és a tiszai gőzhajózás előmozdításáért. Részt vett a pesti 
Hengermalom, vasöntöde és a Kereskedelmi Bank alapításában, létrehozta az óbudai hajógyárat
(Pest első nagyüzemét), a téli kikötőt, a balatoni gőzhajózást, a Lánchidat, selyem-, gáz- és 
cukorgyárat, a Magyar Gazdasági Egyesületet, (később “Lovar Egylet”), szorgalmazta a 
bortermelést és a selyemhernyó-tenyésztést, a Duna-Tisza csatorna építését. Mint királyi biztos 
irányította az Al-Duna és Vaskapu szabályozását, az al-dunai út megépítését (ezt később róla 
nevezték el), megindítója volt a Tisza-szabályozási és ármentesítési munkáknak, szorgalmazta 
a Magyar vasutak építését, lehetőleg úgy hogy az ország szívét érintsék a vonalak. Minden 
erejével azon dolgozott, hogy Pest-Buda ikervárosokból BUDAPEST, a magyar nemzet 
fővárosa legyen. Ez ugyan csak halála után valósult meg, de a gondolat megteremtője és 
szorgalmazója kétségtelenül Széchenyi István volt.

A Lánchíd alapkövének letétele
Barabás Miklós festménye

A Lánchíd
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A Magyar Nemzeti Színház ügye is foglalkoztatta. Széchényi István például azt kezdeményezte,
hogy a Duna-parton épüljön fel a Nemzeti Színház, de amikor a többség a Kerepesi úti építkezés mellett 
döntött, részvényt vásárolt az ottani színház fenntartására is. (Nemzeti Színházunk most a Duna partján 
ékeskedik). Politikai pályafutását is Magyarország újjáépítésének szolgálatába állította.
Országújító munkája eredményeként nevezte el Kossuth a “legnagyobb magyar”-nak, Kemény pedig a 
“leghívebb magyar”-nak. Később Kossuth-tal szembekerült, mert Széchenyi hazáját békés úton akarta 
gazdaggá és szabaddá tenni, Kossuth pedig a forradalom győzelmében hitt.
Az 1848 áprilisában megalakuló Batthyány kormányban a közmunka- és közlekedés-ügyi miniszteri tárcát 
kapta. Bécs és a független magyar kormány közötti feszültségeket azonban nem volt képes elviselni. 
Posztjáról lemondott, és 1848. szeptember 5-én a döblingi elmegyógyintézetbe került, orvosa, Almási 
Balogh Pál tanácsára.
Széchenyi Döblingben hamarosan visszanyerte szellemi alkotóerejét, és élénk érdeklődéssel kísérte a 
hazai és európai politikai eseményeket, viszonyokat. Az 1850-es évek második felében
élénk politikai tevékenységet fejtett ki, szoros kapcsolatban állt a magyar politikai élet, elsősorban a politikai 
irodalom szereplőivel, és maga is hatalmas irodalmi munkát végzett, amelynek kiemelkedő jelentőségű 
darabja a Bach-korszakot dicsérő “Rückblickre” válaszként írt “Ein Blick auf den anonymen Rückblick” 
című munka (London, 1859), amely nyíltan, kemény szavakkal illette a fennálló rendszert. A névtelenül 
megjelent munkában mindenki ráismert Széchenyire, a Magyar ellenállás és haladás képviselői éppúgy, 
mint a császári rendőrség. A sorozatos zaklatások, házkutatások felőrölték Széchenyi maradék erejét.
Az üldöztetéseknek csak a halála vetett véget. 1860. április 7-éről 8-ára virradó éjszakán “karosszékében 
ülve, átlőtt koponyával találtatott”.
Gróf Széchenyi István élete, munkássága és mély hazaszeretete ma is időszerű és minden magyar 
példaképe kell, hogy legyen a haza ügyének előmozdításában.
A halála utáni gyász és a megemlékezések sora egyben kiállás is volt Széchenyi eszméi mellett, a 
rendszer ellen. Kortársai elismerték politikai és közéleti nagyszerűségét. A nagy vetélytárs Kossuth e 
szavakkal illette őt már 1840-ben: “Ujjait a kornak ütőerére tevé, és megértette annak lüktetéseit; és ezért; 
egyenesen ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak...”

Hazaszeretete, hite a haladásban, akaratereje, harca a reformokért, alkotó szenvedélye, 
áldozatkészsége, gyakorlati munkássága a magyar történelem kiemelkedő személyiségévé tette.

“A tudományos emberfők mennyisége a nemzet igazi hatalma.”
(Széchenyi: Hitel, 1830)

1873. Pest-Buda és Óbuda Budapestté egyesült.

A híd, amely összeláncolja Pestet és Budát
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200 ÉVE SZÜLETETT ERKEL FERENC

ERKEL FERENC születésének 200. évfordulóját országszerte és országhatárainkon kívül 
is megünneplik. A magyar zenei élet megteremtésében meghatározó szerepet vállaló 
ember, a nemzeti opera megteremtésén fáradozó művész előtt szeretnénk tisztelegni 

születésének bicentenáriumán.

Erkel Ferenc (1810-1893) a 19. századi magyar zenekultúra vezető egyénisége, a verbunkos 
muzsikára épülő magyar nemzeti opera megteremtője. Zeneszerző, karmester, zongoraművész 
és pedagógus egy személyben, a sokoldalú romantikus művész megtestesítője.

Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte Kolozsvárott, de alkalmilag vezényelt 
is és zeneszerzéssel is megpróbálkozott. Pesten 1834-ben mutatkozott be, majd a következő 
esztendőben véglegesen ott telepedett le. Két éven át a Pesti Városi Német Színháznál, valamint 
a Budai Magyar Színjátszó Körnél dolgozott karnagyként. 1837-ben a Pesti Magyar Színházhoz, 
a későbbi Nemzeti Színházhoz került első karmesteri minőségben.
Itt mintegy három évtizeden át munkálkodott.

Erkel nevéhez fűződik a magyar nemzeti opera megteremtése.1840-ben írta meg első operáját, 
a Bátori Máriát. Erkel nemzeti operái is azt mutatják, hogy a zenét, mint egy csendes kulturális 
forradalom eszközét fel lehet használni az idegen elnyomás ellen. A Hunyadi László 1844.
január 27-i bemutatója ezért is volt különleges alkalom. Az első maradandó értékű magyar opera,
mely az 1848 felé haladó Magyarország “politikai dalműve” lett. A “Meghalt a cselszövő” című 
kórusrészlet a forradalom tömegdala lett, s az operához készült nyitány az első magyar szimfónikus 
költemény. Fő érdeme - a jó szerkezeten, a jellemek sokrétű ábrázolásán kívül -, hogy az idegen 
zenei elemekkel szemben biztosítja a magyaros motívumok túlsúlyát. A drámai csúcspontokon 
többnyire verbunkos zene hangzik fel. Az opera Hunyadi János nándorfehérvári győzelmétől és 
halálától László lefejezéséig beszéli el az eseményeket. A szövegkönyv szerzője Egressy Béni, aki 
ezután egészen haláláig (1851) segítőtársa volt operaszerzői munkájában. 1844-ben megnyerte 
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a Kölcsey Himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc után a főváros hangversenyéletének fellendítésén fáradozott. Vezetésével alakult 
meg 1853-ban a Filharmóniai Társaság, amelyet számtalan esetben vezényelt. 150 ÉVE ÍRTA 
NAGY NEMZETI OPERÁNKAT A BÁNK BÁNT, amely egyben pályájának csúcsát is jelentette. 
Az opera főhőse a XIII. századi Magyarország történelmi személyisége. 1860 táján új korszak 
kezdődött hazánkban. Újjáéledt a 48-as szellem, előtérbe kerülhetett a nemzeti kultúra. Így válhatott 
valóra Erkel álma, 1861-ben végre bemutatták a Bánk bánt a Nemzeti Színházban, aminek alapja 
Katona József drámája. Az operában a látványosságot, a változatosságot a kóruson kívül népi 
eredetű táncmotívumok gazdagítják, ez itt a kor kedvelt tánca, a csárdás. A Sarolta vígoperát 
1862-ben írta, majd a Dózsa Györgyöt 1867-ben, a Brankovics Györgyöt 1874-ben, a Névtelen 
hősöket 1880-ban. Közreműködött a Zeneakadémia megalakításánál (1875), amelynek ezután 
tíz éven át igazgatója és zongoratanára volt. A Magyar Királyi Operaház 1884-es megnyitója új 
korszakot nyitott a magyar operajátszás történetében. Az István király című operát 1885. március 
15-én már a klasszikus zene új fellegvárában mutatták be. Az Operaház főzeneigazgatója lett. A 
19. századi magyar verbunkos zenének átélésével, kifejezési lehetőségeinek megfinomításával 
és kiszélesítésével sikerült egy egységes nemzeti operanyelvet kialakítania. Mint karmester és 
szervező egyéniség rendkívül sokat tett a főváros zenei életének felvirágoztatása érdekében. 
Az operákon kívül karműveket, dalokat, kísérőzenéket, zongoradarabokat, zenekari műveket is 
komponált. Gazdag életműve példaértékű.

Kora neves sakkozója is volt, az 1864-ben alakult Pesti Sakk-kör elnöke.

1893. június 15-én hunyt el.

Erkel Ferenc valamennyi alkotása a hazaszeretet, az összetartozás, a hit és a nemzeti múlt 
tiszteletét sugallja.

Budavári Hilda

A MAGYAR HIMNUSZ
A ”HIMNUSZ” ünnepélyes, imádságos mű, melyet az ókori antik költők az istenek 

dicsőítésére írtak.

Kölcsey Ferenc (1790-1838), 1823-ban a nemzeti újjászületés hajnalán, szatmárcsekei 
magányában írta a Himnuszt. Amikor megírta ezt a versét, - amely, ha semmi mást nem is írt 
volna, egymagában is örökre megőrizte volna a költö nevét - aligha gondolt arra, hogy egykoron 
ez lesz a nemzet himnusza. Ráadásul verse megzenésitésének évét meg sem érte.

Erkel Ferenc megzenésítésében vált nemzeti himnuszunkká 1844-ben. Minden magyar 
szívbéli átéléssel énekli Magyarország egyik legszebb jelképét, a Magyar Nemzeti Himnuszt, 
a nemzeti imánkat.
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Kölcsey Ferenc: Himnusz (A magyar nép zivataros századaiból)
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvedre!

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

(Cseke, 1823. jan. 22.) 

Kompozíciója kristálytiszta: az áldáskérő nyitányt két hálaadó strófa, majd pedig négy 
versszakos bűnbánati vallomás követi. Végül az irgalom megnyerésének reményével a záró 
versszakban visszatér a nyitány segélykérése: népének a költő áldás helyett, a bűnbevallás és 
a bűnhődés számbavételét követően, szánalmat, megbocsátó irgalmat kér. A Himnusz költője 
a bűntudat motívumával együtt a büntetés idejének elmúltát vallja, ennek imádságos lelkületű 
kívánalmát is érzékelteti.

Mintha volna a magyar Himnusznak egy virtuális történelmi erőtere, és ez mindazt 
összefogja, ami a nemzet történelmében siker és kudarc volt: az országépítő munkát és az 
országos pusztulást, a háború és a béke történelmi tapasztalatait és következményeit.



HÍRADÓ - 25

Ebben a virtuális történelmi erőtérben mi, mai magyarok számon tarthatjuk azokat a történelmi 
eseményeket is, amelyek már Kölcsey kora után szakadtak reánk. A Himnusz történelmi 
visszatekintésében mi ott érezzük elveszített háborúinkat, levert forradalmainkat, országunk 
feldarabolását, százezrek menekülését, milliók erőszakos halálát – a “holtak vérét” és a „kínzó 
rabság könnyeit”.

Ilyen Himnuszt egyetlen európai nép sem mondhat magáénak, mint amilyet nekünk hagyott 
örökül a 33 éves Kölcsey.

A franciáké, az úgynevezett La Marseillaise – a vérben álló harcról szól és fegyverbe hív. 

A németek például a Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt kezdetű szöveget 
ma már nem éneklik. A második világháború után – mondjuk így – a győztes Európa tiltakozott e 
megfogalmazás ellen, mert e szöveg ugyebár annyit jelent, hogy Németország mindenek feletti, 
mindenek felett áll - az egész világon. Megmaradt Haydn gyönyörű zenéje és ma, az eredeti 
himnusz-vers harmadik szakaszát éneklik a németek. – Bármily hihetetlen is, de csak 1991 óta.

A Szovjetunió himnusza a soha nem létező szabadságot, az emberiség legnagyobb pusztítóit 
Lenint és Sztálin éltette évtizedeken át. A mostani Oroszországnak – mondjuk így a jogutódnak – 
csupán 10 esztendős a himnusza. Minden változtatás nélkül.

A mi Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót, nem himnusza még a honszerző Árpádnak sem, 
az ország építő IV. Bélának úgyszintén nem, de még a diadalt diadalra halmozó Mátyást sem 
dicsőíti. A mi Himnuszunk az évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett nép IMÁDSÁGA a mi 
megtartó Istenünkhöz, ez egy KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG.

A magyar himnusz mind irodalmi és zenei, mind formai és tartalmi szempontból kiemelkedően 
jeles mű. Így emlékezik vissza Erkel Ferenc a Himnusz megzenésítére: “Csend van. Ülök és 
gondolkodok: hát hogy is kellene azt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget. 
Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én első 
mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami szent 
zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson először eszedbe. És ott a szoba 
csöndességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhitat száll meg. A 
kezemet a zongorára teszem és hang-hang után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a 
himnusz...”

Erkel Ferenc 
komponálja a 

Himnuszt A Himnusz 
kottája
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A Nemzeti Színház ének- és zenekara 1844. július 2-án mutatta be Erkel Hímnuszát. A 
legnagyobb tetszést, a közönség tapsviharát vivta ki. 1844. augusztus 10-én szólalt meg először 
nyilvános ünnepségen, az óbudai hajógyárban, a Széchenyi nevű gőzös vízrebocsátásánál. 
Hivatalos állami ünnepen 1848. augusztus 20-án hangzik fel először a budavári Mátyás-
templomban.
A szabadságharc leverése után viszont csak elvétve szólalhatott meg a Himnusz. Ismét a „Gott 
erhalte”-t erőszakolják a nemzetre. Csak 1903-ban sikerült törvényileg elfogadott himnusszá válnia 
az Erkel műnek. A II. világháborút követően a magyar címert „szovjetesítették”, a Himnuszunknak 
viszont nem tudtak ártani, bár megpróbáltak.
Maga Rákosi az 50-es évek elején igy akart rátörni: az mégsem lehet, hogy a dolgozó nép 
Himnusza, vagy bármely ünnepség az Isten nevével kezdődjön. Alattomos terve céljából magához 
kérette Kodály Zoltánt azzal a felszólítással, hogy írjon másikat, a szocializmushoz illőt. Kodály 
rövid válasz adott az élet és halál diktátorának. Ezt mondta: ahhoz sem hozzátenni sem abból 
elvenni nem lehet. Kodály a fejével játszott ebben a percben, de akkor ő már Kodály Zoltán volt, 
a magyar zenekultúra és művelődés világszerte megkérdőjelezhetetlen tekintélye.

Rákosi nem nyugodott. Illyés Gyulát is magához intette, aki akkor a költészet, a haladó magyar 
gondolkodás legnagyobb vezéreként volt számon tartva otthon is, külhonban is, különösen 
Franciaországban. Írjon egy új Himnusz szöveget, mondta Rákosi, majd keresünk hozzá 
zeneszerzőt. A felszólításra Illyés ennyit válaszolt csupán: meg van az már írva.
Mondanunk sem kell: Ő is a fejével játszott.

A himnuszunkban valami rejtett folytonosság mutatkozik meg, amely segített átvészelni a 
szocializmus éveit is.

A magyar himnusznak valóságos élettörténete van: voltak a nemzet életében feledhetetlen 
pillanatok, így 1848-ban, 1956-ban vagy 1989-ben, midőn a Himnusz a történelmi újrakezdés és 
a nemzeti összetartozás bizonyságaként fogta egybe a szíveket, például 1956. október 23-án, 
amikor vagy százezer ember, főként fiatal ajkán zengett a Himnusz a magyar országgyűlés háza 
előtt, vagy 1989. június 16-án a budapesti köztemető 301-es parcelláján, midőn Nagy Imrének és 
társainak földi maradványai végre méltó körülmények között kerültek az anyaföldbe. És voltak idők, 
amikor a Himnusz nyilvános és közös megszólaltatása tiltva volt: a szabadságharc vérbefojtása 
után, az 1919-es vörös diktatúra idején, vagy az elszakított magyarság körében egészen az 
1989–1990-es történelmi változásokig. Igaz, ezután is csak óvatosan és sokszor szorongó szívvel 
merték énekelni Erdély, a Felvidék, Kárpátalja és a Délvidék magyarjai. A Himnusz sorsa ennyiben 
a magyarság történelmi sorsának tükre: az elszakított magyarság esetében is. A magyar nemzeti 
himnusz csak 1989-ben került hivatalosan a a Magyar Köztársaság alkotmányába.

A magyar kultúra napját, január 22-ét, a kommunisták egyeduralmának megszűnése, 1989 
óta ünnepeljük. A döntéshozók azért választották ezt a napot össznemzeti ünnepnek, mert 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.

2006. május 7-én Budakeszin avatták fel be a Himnusz emlékmüvét. V. Majzik Mária kilenc 
méter hosszú, négy és fél méter magas alkotása egy kör sugarai mentén jeleníti meg a vers sorait, 
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melynek közepén egy kétméteres, többmázsás, bronzból készült Isten-alak látható. A szobor hét 
ívből álló szerkezetében hétszer három bronzharang szólaltatja meg az ünnepeken Erkel Ferenc 
művét.

Himnusz szobor előről Himnusz szobor hátulról

A mögöttünk lévő évtizedben valamiképpen ismét egy új reformkor lehetőségét adta meg 
számunkra a történelem és a Gondviselés. Számot kell vetnünk a múlttal, az elkövetett vétkekkel 
és mulasztásokkal is, újra kell szőni a megtépázott, megbomlott közösségi szolidaritást: határokon 
belül és határokon kívül, a magyar nemzeti közösség minden része és tagja között, új és korszerű 
nemzeti jövőképet kell kialakítanunk, nemzeti identitásunkat és kultúránkat meg kell erősítenünk, 
a kor követelményeihez kell igazítanunk.

A magyar kultúra öröksége, szeretete, birtoklása és közösen folytatni akarása tartja egyben, és 
alkotja a magyar nemzetet, amelynek fontos alapköve a nyelv. Leginkább ezért kell áldozatra 
készen lenni. Ma a magyar nyelvért elsősorban az országhatáron kívül élő nemzetrészeknek 
kell naponta áldozatot hozni az asszimilációs nyomás ellenében, ezért az anyanyelv használata 
a határon túl általános emberi jogi, valamint létkérdés. Nekünk az emigrációban külön kihívás a 
magyar nyelv megtartása.

A Himnusz időtlen. Emlékeztetőül szolgál nekünk, hogy kié is ez az ország, kitől kell áldást 
kérnünk, szebb jövőt remélnünk, és hogy mit is jelent egy nemzet részeként az egységért élni. A 
Himnusz a legszebb imádság a hazánkért, a magyarságért.

Voltaképpen imádkozza minden magyar, aki mondja, énekli, s talán annak a torkából is az 
Égig száll, aki csak megszokásból énekli a többiekkel. Ilyenkor ő is átélheti, hogy magyar, 
hogy összetartozik a többiekkel, hogy nincsen egyedül. Erő rejlik a sokak által egyszerre 
hangoztatott alázatos kérésben, és reménység, hogy meghallgatja alázatos kérésünket a 
megrendülten megszólított Isten.
Ezért hangzik fel újból és újból, még mélyebbről a fohász Istenhez.

Budavári Hilda
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 Andrea Fekete         Október 12.
 
 Benyhe János (1990-től,1995-ig Magyarország brazíliai nagykövete volt)  Október 23.

Az Úr fogadja Őket kegyelmébe!

ELHUNYTAK

BENYHE JÁNOS
1926 - 2010

Október 23-án a Magyar Írószövetség Arany János díjainak 
átadására sietve, tragikus hirtelenséggel elhunyt Benyhe János, 
a Magyar Köztársaság egykori nagykövete, a Brazíliában élő 
magyar közösség őszinte barátja. 

Ezen váratlan sorscsapás különös fájdalommal érinti azon 
barátait, akik 5 éves diplomáciai szolgálatból Magyarországra 
való hazatérte után is tartották és ápolták a vele folytatott 
értékes baráti kapcsolatot. 

Benyhe János műfordító, irodalomtörténész, publicista 1926-

ban született. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen, valamint az ELTE 
angol-francia szakán végezte. Tagja volt az Eötvös Kollégiumnak. 1957-86 között az 
ELTE spanyol tanszékének előadója és az Európa Könyvkiadó felelős szerkesztője volt. 
1986-1990 között a Corvina Kiadó szerkesztőjeként, később főszerkesztőjeként dolgozott. 
2001-től a Magyar Pen Club főtitkára volt. 

Számos értékes előadás, értekezés, kerekasztal-konferencia emlékeztet Benyhe 
János nagykövet tevékenységére, valamint az Itamarati gyakran hangoztatott elismerő 
véleménye nagyszerű portugál nyelvtudásáról. Angolul, franciául, spanyolul és portugálul 
anyanyelvi szinten beszélt. 

Budapesten évente rendszerint kétszer találkoztunk, amikor vendéglőkben vagy pedig 
Benyhéék hangulatos rózsadombi lakásában töltöttünk el emlékezetes órákat. Több 
ezer kötetes soknyelvű könyvtára a világirodalomban való jártasságát tanúsította, 
amelyről behatóan, alapos hozzáértéssel volt képes hatalmas lelkesedéssel órák hosszat 
beszélgetni. Esszéket, tanulmányokat, prózákat írt. Lefordította Camus, Cervantes, 
Stendhal, Maupassant, Alarcon, García Lorca és Jorge Amado számos művét. Budapesti 
találkozásaink után mindig a szellemi gazdagodás és a lelki megszépülés fennkölt 
érzéseinek sokasága töltötte el bensőmet. 

Látogatásaink alkalmával gyakran zongorázott és énekelt nekünk a magyar és osztrák 
operett irodalom kedvelt darabjaiból. Mindevvel ottlétünk feletti örömét és vendégszeretetét 
akarta kifejezésre juttatni. Adni akart és örömteli pillanatok sokaságát juttatni barátainak. 
Nagyon sok értékes adnivalót tartogatott tarsolyában. Frissen megjelent könyveinek egy-



HÍRADÓ - 29

egy példánya valamint publikált cikkeinek gyűjteménye félre voltak mindig téve számomra. 
Féltve őrzött autójával – amelyet csak ritka alkalmakkor használt – ottlétünkkor enyhítette 
számunkra a közlekedéssel járó nehézségeket.

Nehéz feladat szembesülni a megfellebbezhetetlen valósággal, azzal, hogy Benyhe 
János nincs már az élők sorában. Szeretett élni, mert az élet a számára a megvalósulást, 
a sikert és a kiharcolt eredményt jelentette. Biztosan még igen sok tennivalója marad 
megvalósulatlan, és sok elkezdett munkája befejezetlen. Minderre nem maradt ideje 
gondolni, mert a Mindenható kegyes volt hozzá, amikor szenvedés nélkül magához vette. 

A São Paulo-i magyar közösség őszinte elismeréssel és megbecsüléssel emlékszik Benyhe 
Jánosra valamint a Brazíliában töltött 5 éves nagyköveti tevékenységére. São Paulo-i 
látogatásai, melyek többnyire egy-egy hivatalos megemlékezéssel voltak összefüggésben, 
nagyon tartalmas beszédei miatt maradandók voltak s felejthetetlenek maradtak. Nem 
volt könnyű feladat a rendszerváltás előtti esztendőben kinevezett s a rendszerváltás után 
is az új kormányok által éveken át megtartott nagykövetnek a megfelelő diplomáciával 
képviselnie hazáját. Benyhe János tudta! Rendkívüli bölcsességgel és a szükséges 
diplomáciai érzékkel tudta mindenkor megbízatását teljesíteni.

Nyugodjál békében Jánosunk.

Dr. Julius Vajda

A SEGÍTŐ KEZEK (kiegészítés)

Szeretnénk kiegészíteni az előző Híradóban 
megjelent “A segítő kezek” című cikket Bánffy 
Ágnes nevével, aki szintén rendszereses látogatja 
és támogatja az elítélteket Jónás Babi és Schiffer 
Jánossal együtt.

Elismerés és köszönet mindhármuknak.

Egy tag a Ropogósból

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 Suzanát: 11 3931 6560

Csatlakozz hozzánk!
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HONNAN LEHET TUDNI, HOGY MAGYAR VAGY?
• Amikor nehéz elmagyarázni, hogy a családnév az első helyen van, vagyis ez nem 
a keresztneved.

• Amikor az eljegyzési gyűrűd az ellenkező oldalon viseled.

• Amikor van névnapod, és senki nem érti, mire jó az.

• Amikor boldog szülinapot kívánnak meghúzva a füled.

• Amikor több tejfölt használsz, mint ketchupot.

• Amikor a paprika legalább olyan fontos, mint a só és bors.

• Amikor gyümölcsöt használsz leveshez is.

• Amikor valamelyik rokonod Attila, László, István, József vagy János.

• Amikor külföldi barátaid megkérdezik, hogy hiszel-e még abban, hogy a Mikulás 
ajándékot hoz dec. 24-ről 25-re virradóra, a válaszod némiképp zavart, hiszen a 
Mikulás nálunk dec. 6-án ajándékoz és amúgy karácsonykor a kis Jézus ajándékoz, 
és az ajándékok már 24-én este ott vannak.

• Amikor 5 percen keresztül tudsz egy levegővel káromkodni úgy, hogy nem 
használod ugyanazt a szót kétszer.

• Amikor tudod, hogy az ‘azt a fűzfán fütyülő rézangyalát!’ igazából egy káromkodás.

• Amikor egy 79 km hosszú tavat Magyar Tengernek hívsz.

• Amikor mindenkinek elmondod, hogy a Rubik kocka magyar találmány.

• Amikor magyarul beszélsz külföldieknek, de lassabban és hangosabban, hogy 
“értse”.
• Amikor a mesék nem úgy végződnek, hogy “örökké boldogan élnek”, hanem hogy 
“boldogan éltek, míg meg nem haltak”.
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OLVASÓINK LEVELE
Kedves Hiradósok!

Meghatottan látom - az újságjukból - milyen 
sokféle módon lehet magyarnak lenni.
Gratulálok a hűségükhöz, s kívánom, hogy még 
egyre újabb módozatokat találjanak ennek 
megéléséhez.

Szeretettel : Péter atya - Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia
2010. május 29.
_______________________________________________________________________________________

Kedves Híradósok!
Köszönöm a Híradót. Sok olyan örömet kívánok a készítéséhez, mint 
amilyet az olvasása jelentett ...
Szeretettel : Péter atya - Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia
2010. június 15.
_______________________________________________________________________________________

Híradósok,
Nagyszerű az újságotok, amit örömmel olvastunk és gratulálunk hozzá !
Lénárd Gábor – Budapest
2010. június 22.
_______________________________________________________________________________________

Árpádfalvi cikk,
Nagy örömömre szolgált ez a Híradó, az egész családom fényképe megjelent 
benne, csak az enyém nem, de nagyon tetszett Árpád Falva története. 
Még sok más érdekes információt találtam, de még nem olvastam el 
mindent...
Szeretettel, egy ex-Árpádfalvi olvasó
2010. június 29.
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VÖRÖSISZAP - IPARI SZERENCSÉTLENSÉG ÉS 
KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ KATASZTRÓFA MAGYARORSZÁGON

Tízen meghaltak, több mint százan megsérültek, amikor 2010. október 4-én az Ajka melletti
timföldgyár zagytározójának gátja átszakadt, és kb 600-700.000 köbméter vörös iszap és 
lúgos víz árasztotta el a környező Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket.

Magyarország térképe Veszprém megye megjelölve. Ajka és a vörösiszap által elöntött
Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely

Az átszakadt gát A kiürült tároló

A mindent elárasztó vörösiszap Menekülő lakosság
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A vörösiszappal elöntött Kolontár és 
termőföldjei Vörösiszapos ház és kertje

A baleset 2010. október 4-én 12:25 perckor történt a MAL (Magyar Alumínium) Zrt. Ajkai 
Timföldgyára 10-es zagytározójának északnyugati sarkánál. A kiömlő vörösiszap körülbelül 
40 km2-nyi területet öntött el: Kolontár felét, Devecser egyharmadát. Az iszap néhol két méter 
magasan ült meg. A szennyező anyag belekerült a Torna-patakba. A Torna-patak teljes élővilágát 
kipusztította az erősen lúgos szennyeződés, valamint erre a sorsra jutott a Marcal Torna torkolata 
alatt fekvő része is aminek vizét megpróbálták a környező tározókból hígítani. A szennyezés 
eljutott a Marcalon keresztül a Rábába, onnan a Mosoni-Dunába és a Dunába.

Mi a vörösiszap?
A bauxitból timföldet (alumínium-oxid), abból alumíniumot gyártanak. A vörösiszap a timföldgyártás
mellékterméke. Az alumíniumgyártás során a bauxitot porrá őrlik, majd magas hőmérsékleten és 
nyomáson erős lúggal (nátrium-hidroxid) reagáltatják, hogy kioldódjanak az alumíniumvegyületek. 
Az így keletkezett aluminátlúgot ülepítéssel és szűréssel szétválasztják a fel nem oldott, nagy 
vastartalmú maradéktól, a vörösiszaptól. Egy tonna timföld előállításakor 1,5-2 tonna vörösiszap 
keletkezik. A vörösiszapot átmossák, és igyekeznek visszanyerni belőle a lúg jelentős részét, 
hogy újra felhasználják. A maradék vörösiszap azonban így is erősen lúgos állapotban kerül a 
tározókba.

Tíz ember meghalt, a sérültek száma több mint 150. A legtöbb sérült a lúgtól első- vagy másodfokú 
égési sérülést szenvedett. Az égési sérültek a lúgos vízben állva nem éreztek fájdalmat, mert a 
lúgmarás fokozatosan alakul ki. A lúg okozta marásos sérülés nagyon hasonlít az égési sérülésre, 
és kezelése is hasonló.

A vörösiszap pusztítása Az utcák mentesítése a vörösiszaptól
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Kolontár község Veszprém megyében, az Ajkai kistérségben fekszik. A falu első 
írásos említése Szent István király korából származik, 1019-ben Korunthal néven 
említik a települést.
Lakosok száma: 816 fő; lakások száma: 252, miből 35 házat kell lebontani.

Devecser a Bakony nyugati szélén, a csodálatos szépségű Somló-hegy közelében, 
a Torna patak mellett fekszik. A kisváros legjelentősebb műemlék épülete a főtéren 
álló volt Esterházy várkastély, ahol a Városi Könyvtár található, mely szakemberek 
szerint Közép-Európa egyik legszebb könyvtára. 4.875 fő a lakosok száma. A 21 
elöntött utcájában 225 házat kell lebontani.

Somlóvásárhely Veszprém megye délnyugati részén fekszik, 1363 óta adatolható 
az elnevezése.
Lakosok száma: 1.117 fő; Lakások száma: 446, két házat kell lebontani és 14-et 
felújítani.

Adományozás
Ország- és világszerte folyik az adományozás. A tél közeleg.

ADOMÁNYGYŰJTÉS

A vörösiszap által okozott katasztrófa károsultjainak megsegítésére 
adományokat az alábbi címre – a honlapon szereplő módokon – lehet eljuttatni: 
http://www.voroskereszt.hu/

A júliusi INFO-ban megjelent: Hogyan segítsünk az árvízkárosultakon?

Köszönettel tartozunk a segítőknek és örömmel közöljük, hogy a tél beállta előtt fedél alá 
kerültek a károsultak. Képek az elkészült új lakótelepről:

Az új felsőzsolcai lakótelep Kulcsátadás Felsőzsolcán



HÍRADÓ - 35

MAGYARORSZÁGI HÍREINK
Magyarország EU-elnöksége 2011 első felében

2011 meghatározó év lesz Magyarország európai uniós tagsága szempontjából. A csatlakozás
óta először állhat hazánk az Unió élére, vagyis fél éven keresztül formálója lehet az uniós 
napirendnek. A feladat még a legtapasztaltabb brüsszeli szakemberek szerint is igen bonyolult,
ezért a Külügyminisztérium már megkezdte a felkészülést, de a civil szféra és a közélet is egyre 
többet foglalkozik a témával.

Az EU Tanácsa soros elnökségét a tagállamok látják el a 2020-ig előre meghatározott érvényes
sorrendben. Az elnökséget 2010. második felében Belgium látja el, amelyet a magyar elnökség 
követ 2011. január 1-jétől. A féléves elnöki periódusokat minden év júniusában és decemberében 
az Európai Tanács rendes ülései zárják le.

Az Országgyűlés megszavazta a kettős állampolgárságról szóló törvényt

2010. május 26.

Elfogadta az Országgyűlés a magyar állampolgárságról szóló törvényt módosító javaslatot, 
amely biztosítja a határon túli magyarok számára, hogy egyszerűbben és kedvezményesen 
szerezhessék meg a magyar állampolgárságot.
A magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos új szabályok szerint akkor honosítható 
kedvezményesen az a nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy 
valószínűsíti magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja, ha büntetlen előéletű, 
és honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.
Mindez egyéni kérelemre, nem pedig kollektíven, automatikusan történhet.

Böjte Csaba a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
kitüntetést kapta 2010.október 23-án

Ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa létrehozott 
gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál 
szélén tengődő gyermekek felkarolása.
Mára tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában és Magyarországon is. Az alapvető
életfeltételeken kívül (ruha, étel, stb.) taníttatásukkal is foglalkozik, melybe vallási és erkölcsi 
nevelésük is beletartozik.
Életerő, kemény munka és derűlátás. Erdély legnépesebb családjának, a mintegy kétezer lelkes 
hátrányos helyzetű gyermekközösségnek a gondozóját, Böjte Csabát a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Középkeresztjével tüntették ki Budapesten. Az elismerést a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány létrehozásáért, a gyermekek védelméért, példaértékű keresztényi tevékenységéért 
kapta.
Csaba testvér a 2004. december 5-i események óta nem fogadott el semmilyen állami kitüntetést
mostanáig.
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