
OLVASSA E SZÁMUNKBAN:

ESEMÉNYEINKBŐL ..........………………………….…………….…….................................................................… 03 
A MAGYAR KÖZÖSSÉG TENISZVERSENYEI ….…..……....................................................................……….... 10
A KORCSOLYÁZÁS VARÁZSA ………...........………............................................................……………………… 11
EGY ÖNKÉNTES A REFLEKTORFÉNYBEN ……............……………..............................................................…. 13 
ÚJRA BRAZÍLIÁBAN ………..........…………....................................................................…………………….……. 15
LISZT FERENC EMLÉKÉV …….................…………………………............................................................……… 22
MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS ELNÖKE …..........................................................................…. 31

Informativo da Associação Húngara - Braziliai Magyar Segélyegylet

Ano 12 - nº 57 - São Paulo, abril de 2011

HÍRADÓ
LISZT FERENC ÉS AZ 1848-49-ES MAGYAR SZABADSÁGHARC

P e t ő f i  l á t o m á s a
Liszt az 1849. október 6-án kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnöknek, tágabb értelemben az 1848-
49-es magyar forradalom és szabadságharc áldozatainak állított emléket, Funérailles (Temetés) című 
zongoraművében. A mű címe az ugyanakkor elhunyt Chopin halálára is utalhat, habár Liszt a Funérailles-t 
kizárólag “magyar műként” emlegette.
A kompozíció valamikor 1850-52 között készült el, de előtörténete mintegy két évtizeddel korábbra, 1830-ig 
nyúlik vissza, a Párizsban lezajlott júliusi forradalom dicsőséges napjaiig. A forradalom és szabadságharc 
eseményeinek előrehaladtával azután egyre jobban aggasztotta őt a vereség és a megtorlás réme. Liszt 
politikai meggyőződése megpecsételte a Forradalmi szimfónia sorsát is.
Liszt zongoraműve a középrész végén éri el drámai tetőpontját, amikor is a csata emléke hirtelen 
szertefoszlik, s újra felzúdulnak a gyászinduló hangjai. A zongoraművet záró vízió, a hősies küzdelem 
után a dicső halál és az ünnepélyes temetés képei egy másik nagy magyar kortárs, Petőfi látomását, az 
Egy gondolat bánt engemet c. költemény verssorait idézik. Adjuk át a szót a költőnek!

« Ha  majd  minden  rabszolga - nép
jármát  megúnva  síkra  lép
pirosló  arccal  és  piros  zászlókkal
és  a  zászlókon  eme  jelszóval:
“ Világszabadság! ”
S ezt elharsogják,
elharsogják  kelettől  nyugatig,
s  az  zsarnokság  velök  megütközik:
ott  essem  el  én,
a  harc  mezején,
ott  folyjon  az  ifjui  vér  ki
szivembül,

s  ha  ajkam  örömteli  végszava  zendül,
hadd  nyelje  el  azt  az  acéli  zörej,
a  trombita  hangja, az  ágyúdörej,
s  holttestemen  át  fújó  paripák
száguldjanak  a  kivivott  diadalra,
s  ott  hagyjanak  engem  összetiporva.

Ott  szedjék  össze  elszórt  csontomat,
ha  jön  majd  a  nagy  temetési  nap,
hol  ünnepélyes, lassú  gyász - zenével
és  fátyolos  zászlók  kiséretével
a  hősöket  egy  közös  sírnak  adják,
kik  érted  haltak, szent  világszabadság! »
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N E M   E L É G   J Ó N A K   L E N N I
A közelmúltban az egyik újság vasárnapi mellékletében olvastam egy kiváló 
cikket az önkéntességről. 

Röviden összefoglalva: a cikk sok önkéntes munka iránt érdeklődő ember 
példáját idézte és bemutatta, miként változik az ellenszolgáltatás nélkül végzett 
munkáról alkotott kép a társadalomban. Az önkéntes munka végzése ma inkább 
a már dolgozó és bizonyos élettapasztalattal rendelkező fiatalokkal kapcsolható 
össze és nem a valami elfoglaltságot kereső unatkozó nyugdíjasokkal. 

A cikk azonban rávilágított a vállalt önkéntes munkából adódó kötelezettségekre 
és arra, hogy az egyes non-profit szervezetek miként kezelik ezt a helyzetet; 
toborzási teszteket szerveznek az önkéntes munkára újonnan jelentkezők 
részére. Ezek a toborzási tesztek gyakorlati vizsgákból és értékelésekből állnak, 
céljuk annak megállapítása, hogy a jelölt mennyire elkötelezett és mennyire 
alkalmas az önkéntes munka végzésére. A teszt kiterjed az alábbi feladatok 
elvégzésére: előadások meghallgatása és tartása az önkéntesség témájáról, 
véradás, a városi politikusok megígért fejlesztési terveinek tanulmányozása, 
reklamációk megfogalmazása azok nem teljesítése esetén. 

Ezek nem öncélú vizsgálódások, ugyanis egy feladat vállalása valamely 
szervezetnél, akár önkéntesen is, kötelezettségvállalást is jelent, melynek 
működési ráfordításai megfelelnek egy kis- vagy középvállalat hasonló 
mutatójának. 

A Balázs Péter Idősotthon igazgatása például több mint 10 munkatárs irányítását 
jelenti, s valóban egy kis- vagy középméretű vállalat működési ráfordításszintjét 
éri el. AEHSP adminisztrálása pedig olyan problémák megoldását jelenti, mint 
a magyar közösségi élet sok eseményének színhelyéül szolgáló Magyar Ház 
felújítása vagy a Magyar Külügyminisztérium szervezeteivel való kapcsolattartás. 

De van más is: ennek a folyóiratnak szerkesztése és előállítása sok önkéntes 
folyamatos munkáját feltételezi, akik elkészítik a témajegyzéket, cikkeket 
gyűjtenek (ha ugyan nem saját maguk írják meg őket), megszerkesztik az 
egyes oldalakat, cikkeket fordítanak stb. Vagyis minden munkát elvégeznek, ami 
szükséges ahhoz, hogy egy publikáció megszülessen. 

Amikor fiatalok lemondanak vasárnap délutáni szabadidejükről, hogy 
Magyarországot képviseljék egy kulturális rendezvényen, amikor bármely korú 
személyek magánügyeiket félreteszik, hogy egy ételfesztivált vagy egy év végi 
bazárt megszervezzenek és lebonyolítsanak, amikor munkacsoportot szerveznek 
a Magyar Ház régi, poros tárgyaktól való megtisztítására, hogy kellemesebbé 
tegyék a közösséget szolgáló helyiségeket, amikor magyar származású fiatalok 
szülei összeülnek, hogy megvitassák a brazíliai magyar cserkészet lángjának 
megtartásának lehetséges módjait, amikor magyarságot és etikát tanítanak 
fiaiknak, akkor ezek az emberek kötelezettséget vállalnak egy Ügy érdekében, 
mely esetünkben a magyar kultúra megtartása Brazíliában és a Segélyszervezet 
társadalmi küldetésének megvalósítása. 

Ügyeket felkarolni és támogatni csak akkor lehet, ha az önkéntes biztos az 
ügy jogosságában és abban, hogy a munka elvégzésére fordított idő valóban 
a közösség javát szolgálja. Csak “jónak” lenni nem elégséges, de a magyar 
közösségnek csodálatos önkéntes elkötelezettjei vannak, és ez az egyik 
ok, amiért érdemes ezt a munkát folytatni. 

Írta: Koszka Árpád
Fordította: Kepe Ferenc (Budapest)

Váci Mihály: Még nem elég

Nem elég megborzongni, 
De lelkesedni kell!

Nem elég fellobogni,
De mindig égni kell! 

És nem elég csak égni: 
Fagyot is bírni kell,
Ki acél akar lenni,

Suhogni élivel. 

Nem elég álmodozni! 
Egy nagy-nagy álom kell!

Nem elég megérezni,
de felismerni kell, 
Nem elég sejteni, 

hogy milyen kor jön el,
Jövőnket – tudni kell! 

Nem elég a célt látni, 
járható útja kell! 

Nem elég útra lelni, 
az úton menni kell!

Egyedül is! – Elsőnek,
elől indulni el! 

Nem elég elindulni, 
de mást is hívni kell!

S csak az hívjon magával,
aki vezetni mer.

 
Nem elég a jóra vágyni, 

a jót akarni kell! 
És nem elég akarni, 
De tenni, tenni kell: 
A jószándék kevés! 

Több kell – az értelem! 
Mit ér a hűvös ész?!

Több kell – az érzelem! 
Ám nem csak holmi érzés, 

de seb és szenvedély
keresni, hogy miért élj,

szeress, szenvedj, remélj! 

Nem elég – a Világért!
Több kell – a nemzetért!
Nem elég – a Hazáért!

Több kell most – a 
népedért!

Nem elég – Igazságért! 
Küzdj azok igazáért,

kiké a szabadság rég,
csak nem látják még, 

hogy nem elég!
Még nem elég!
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ESEMÉNYEINKBŐL
November 6-án a Zrinyi Tánc Együttes Táncházat rendezett a Magyar 
Házban

Az esemény egyre több olyan személy érdeklődésére tart számot, akik néptánc 
gyakorlása mellett mélyebben meg akarják ismerni a magyar kultúrát. A táncokat 
a néptánc csoport tagjai különböző tájak népviseletének ruháiban tanították be. 
E mellett a résztvevők magyar ételeket és édességeket kóstolhattak meg. A 
rendezvény igazi siker volt, amit jövőre is megismételnek.

November 17. – Magyarországi Szent Erzsébet Napja a Balázs Péter 
Idősotthonban 

A Szent Erzsébet Napot Adriano Atya (Szent Luzia Parókia) miséjével és 
magyaros ebéddel ünnepelte a kolónia. Szent Erzsébet szobrát és az ebédlő 
asztalt rózsákkal díszítették fel a résztvevők, ami ünnepi hangulatot teremtett.

Szent Erzsébet Nap – Adriano Atya (Szent Luzia Parókia) miséjével
November 27 - 3. Lángos Fest a Magyar Házban

28-án volt az utolsó ez évi Lángos Ünnep, amit a Pántlika Tánc Együttes 
szervezett 140 résztvevővel. A nagy sikerű eseményen az Együttes különböző 
magyar tájak táncait mutatta be. Ezek között néhány teljesen improvizált jellegű 
volt, mások saját koreográfiát jelentenek. A közönségben sokan voltak olyanok, 
akik első alkalommal jártak a Magyar Házban. Magyar szülők gyermekeiről, 
unokáiról van szó, akik keresik gyökereiket és a São Paulo-i Magyar Házban 
ismerkednek meg a magyar örökséggel. A Pántlika Tánc Együttes mindenkinek 
köszöni a részvételt.
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December 1 –Állatkerti látogatás a Balázs Péter Otthon lakóival 
a “Clube Clipper” támogatásával

December 5. - Karácsonyi ünnepély a Szent Imre kollégiumban

A Magyar Közösség korácsonyi ünnepét a São Paulo-i Magyar 
Cserkészet szülői munkaközössége szervezte. A Bazár igazi siker volt, 
az elfogyasztott ebédek és az értékesített tárgyak száma történelmi 
rekordot döntött. Gratulálunk a szervezőknek és az eseményt 
megtisztelő résztvevőknek.

December 7-19. – a Rotary Klub fiataljai a Balázs Péter Idősotthonban

A fenti napokon a Multikulturális Gyermekoktatási Iskola tanulói és a Rotary Klub fiataljai látogatták meg a 
Balázs Péter Idősotthont. Mindkét alkalommal a tanulók és a fiatalok zenei, tánc és költészeti bemutatót 
tartottak az Otthon lakóinak. A látogatás végén szappant, törölközőt, krémeket tartalmazó tisztasági 
csomagot ajándékoztak a lakóknak és az Otthon munkatársainak.

December 11. Karácsonyi Ünnep a Balázs Péter Idősotthonban

Családtagok, Segélyegylet tagok, igazgatók, fő támogatók, támogatók 
és a nagyközönség kísérhette figyelemmel a karácsonyi ünnepet és 
egyúttal megismerhették az Otthonban 2010-ben elvégzett javítási, 
bővítési munkák eredményét: az ingatlan teljes belső és külső festése, 
a kert és külső előtér felújítása, továbbá a belső terek újra díszítése. Az 
ünnepen részt vett a Szondi György Cserkész Csapat, a Kamala Band 
és a Santa Luzia Parókiáról Adriano Atya. Az ünnep végén az Otthon 
lakói és a munkatársak ajándékokat kaptak és igazi közösségi hangulat 
alakult ki. A Segélyegylet és az Otthon igazgatósága őszinte köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik bármilyen módon, önkéntes munkájukkal, a 
lakók meglátogatásával vagy anyagi segítséggel hozzájárultak ahhoz, 
hogy az Otthon szociális munkája tovább folytatódhasson.
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December 12. a Magyar Ház nyári szünet előtti koncertje

A Magyar Ház által szervezett koncerten Leornardo Hilsdorf zongorista 
az alábbi zenedarabokat mutatta be:. 

Koncertprogram:
Bartók B.: 6 román tánc
Beethoven, L.: Sonata op. 27 n.2
Brahms, J.: Variációk egy eredeti témára op. 21 n. 1
Stravinsky, I.: Három Petruska tánc

A Brazil zongoristák új generációja képviselőjének kifinomult technikája 
és előadói érzékisége megérdemelt tapsot aratott a közönség soraiban. 
Az előadás után a közönség elbeszélgethetett a zongoraművésszel, 
együtt ünnepelhették a Karácsony közeledtét és meghallgathatták a 
Magyar Ház új vezetőségének a 2011. évi programról tartott ismertetőjét.

2011. január 6-16 -II. Kerület Dél-Amerika Jubileumi Nagytábor – 
Itirapina-SP (Beszámoló a Híradó különkiadásában)

Sikeresen lebonyolódott São Paulóban, január 6-16. között az Itirapina 
Kísérleti Állomáson a Dél-amerikai Jubileumi Magyar Cserkész Tábor. 
120 magyar cserkész vett részt a táborban. A tábor, melyet részben a 
felnőtt magyar cserkészek készítettek elő, hősiesen ellenállt a táborozás 
idején lezúduló trópusi esőknek, s így lehetővé vált az összes program 
sikeres végrehajtása. A 8 országból érkezett cserkészek gazdag 
élményekkel és sok elmesélni való kalanddal tértek haza.

A táborozás előtti és táborozás utáni társadalmi élet (Beszámoló a 
Híradó külön kiadásában)

Amint az szokásos, a külföldről érkezett cserkészek magyar cserkész-
szülőknél vagy felnőtt  cserkészek családjainál kaptak szállást. A 8 
országból (Argentína, Németország, Ausztria, Ausztrália, Chile, Mexikó, 

USA és Magyarország) érkezett összesen 68 cserkész 29 családnál került elszállásolásra. 
São Paulo rövid bemutatása céljából a csoport az alábbi városnéző programokat teljesítette: 

- Séta São Paulo történelmi városközpontjában, a katedrális, a kollégiumi épület, a Banespa-torony épület, 
a BVSP, a Március 25-e utca, a nagycsarnok (két csoport külön időben) meglátogatása.
- Futball Múzeum
- Butantã Intézet
- Pecsenyesütéses ebéd (cserkész vezetőkkel) a felnőtt cserkészek házában
- Interlagos Auto Versenypálya

Három felnőtt cserkész házaspár saját házukban szervezett Szilvesztert meg hússütést a cserkésztábor 
lakóinak, beértve a vezetőket és a szervezőket is.
A búcsúünnepség a Magyar Házban volt a cserkészet szervezésében és a Pántlika tánccsoport 
részvételével.
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Február 19. – A Magyar Segélyegylet vezetőségi ülése a Balázs Péter Idősotthonban

Az esemény célja az volt, hogy a Segélyegylet kibővített igazgatóságának bemutassa az Otthonban a 
közelmúltban végrehajtott festési és dekorációs munkálatok eredményeit. A résztvevőknek churrascót 
szolgáltak fel.

Február 19. - Könyves Kálmán Szabadegyetem dr. Paulo Schiller 
orvos és műfordító beszélt Márai Sándor életéről és munkásságáról

Egy új aktív irányzat keretében zajlott le a Könyves Kálmán 
Szabadegyetem évnyitó előadása  február 19-én: dr. Paulo Schiller 
orvos és műfordító beszélt Márai Sándor életéről és munkásságáról. 
Az előadó részletesen vázolta az író életének és irodalmának váltakozó  
szakaszait és megjelölte Márai méltó helyét a magyar irodalomban. 
A műfordítás nehézségeiről szólva rámutatott arra is hogy a magyar 
nyelv gazdagsága megnehezíti a fordító munkáját, mert sok olyan 
magyar kifejezéssel találkozott, aminek nem volt portugál megfelelője. 
A mintegy 60 főnyi hallgatóság nagy tapssal köszönte meg az érdekes 
és magas színvonalú előadást.

Február 26. – IV. Lángos Feszt a Magyar Házban

A közel 140 vendég megkóstolhatta a különféle  ízű lángosokat, magyar 
édességeket, sőt még a pálinkát is. 

A Pántlika Néptáncegyüttes is fellépett az est folyamán.

Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek. 

Február 28.  – a Magyar Ház Rendes Nagygyűlése 
A szokásos módon a magyar egyesületek megvitatták az elmúlt év eseményeit  és ismertették az idei év 
célkitűzéseit és feladatait.
Elfogadásra került a 2011. évre vonatkozó eseménynaptár, amely tartalmazza a Magyar Közösség 
legfontosabb programjait, rendezvényeit.

Február 25. – Bál az Idősotthonban
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Március 2. – A Collegium Musicum Jaurinense a Magyar Házban

A Collegium Musicum Jaurinense nevű együttes évszázados múltjához 
híven döntően XVII. századi műveket vesz műsorára, amelyeknek 
mindegyik szólamát fiúk éneklik. A liturgikus szolgálat keretében 
emellett gregorián énekeket is megszólaltatnak, de énekelnek magyar 
népdalokat is. 
 A kamaraegyüttes a magyar bencések által São Paulóban alapított 
iskola fennállásának 60 éves jubileumi ünnepségére kapott meghívást.
Magyar Házban a fellépés fél kilencre volt hirdetve, de az óriási 
esőzések miatt a terem csak fél tízre telt meg az érdeklődő, magyar 
gyökerekkel rendelkező hallgatoságunkkal. A bemutató nagyon 
kellemes, családias légkörben zajlott, utána magyar lángos, brazil 
üdítő, és érdekes beszélgetések, amelyekben egy-egy kisebb csoport, 
egy-egy sajátos életpályával, tapasztalatokkal gazdagodhatott.

Március 12.–SãoPaulo-i Körkép– népek és zenék

Ez év januárjában a Mário de Andrade Könyvtár újbóli 
megnyitása alkalmából elkezdődött egy új programsorozat: 
São Paulo-i Körkép – népek és zenék címmel. 
A rendezvénysorozat São Paulo várost hivatott megünnepelni. 
Célja bemutatni az itt elő különféle nemzetiségek kulturális 
sokszínűségét, és azt, ahogyan ezek a kultúrák egymás 
mellett és egymással kölcsönhatásban léteznek, valamint 

szeretne ízelítőt adni ezen bevándorló közösségek São Paulóban történő művészeti megnyilvánulásaiból. 
Magyarország március 12-én, mutatkozott be. Ez alkalomból fellépett Manuela Freua szopránénekes, aki 
Bartók és Kodály dalokat adott elő Dana Radu zongorakíséretében, Piller Éva ismertette a magyar kolónia 
életét, valamint bemutatót tartott a Pántlika Magyar Néptáncegyüttes is nagy sikerrel.

Március 20. – 1848-49 – Nemzeti Ünnepünk megünneplése

A Szent Imre kollégiumban, a Könyves Kálmán Szabadegyetem, a 13-as 
Szondi György, valamint a Pántlika, a Sarkantyú és a Zrinyi néptáncegyüttesek 
közreműködésével emlékeztünk meg a Nemzeti ünnepünkről.

Március 26. - Táncház - Magyar Néptánc mindenkinek

Szervezés: Zrinyi Művészegyüttes.  Eredeti népzenére új néptánc lépések, jó 
hangulat, nagy siker! 
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MÁRCIUS 15.  SÃO PAULÓBAN
Az idén a legszebb március 15-i ünnepélynek voltunk tanúi. Mind a 
közönség, mind a szervezők és a szereplők úgy érezték, hogy különösen 
szépen ünnepeltük meg 1848-as Nemzeti Ünnepünket.

Fiataljaink kitettek magukért. Úgy szervezték meg a programot, hogy a 
sokféle népi táncot a Pántlikák, a Sarkantyúk és a Zrínyiek felváltva adták elő, 
majd együtt táncoltak.  A cserkészek előadásukban megtárgyalták, pontokba 
foglalták és elmondták, hogy „Mit kíván a magyar nemzet”. A Nemzeti dal 
szavalása közben a cserkészekkel együttműködött a tánccsoport, remek 

hátteret és teljesen új megvilágítást adva ennek a minden március 15-én elhangzó versnek. Nagy tapsot 
váltott ki a magyar lobogókat lengető fiatalok csoportja, akik Kossuth nótákat énekeltek.

A cserkészek előadásukban megtárgyalták, pontokba foglalták és elmondták, hogy “Mit 
kíván a magyar nemzet”

A sokféle népi táncot a Pántlikák, a Sarkantyúk és a Zrínyiek felváltva adták elő



HÍRADÓ - 9

Megismerhettük új magyar nagykövetünket, Szijjártó Csabát, aki portugálul ismertette ennek az ünnepnek 
a jelentőségét, majd magyarul folytatta, amikor az új kormány terveiről számolt be, melyek a külföldön 
élő magyarokat is érinti.  Talán először éreztük azt, hogy most reánk is gondolnak otthon a magyar 
honosítással, állampolgársággal kapcsolatban, a São Paulo-i konzulátus visszaállításával és a brazil-
magyar külkereskedelmi kapcsolatok erősödésével.

Ebben az évben március 15. alkalmából a magyar kormány Szentamásy Egon Jánost kitüntetésben 
részesítette a São Paulo-i közösségért végzett munkájáért, amit Piller Éva ismertetett.
Nagy ámulatot, meghatottságot váltott ki a magyarul éneklő csodás hangú szoprán Manuela Freua, akit a 
kiváló zongorista, Dana Radu kísért.

A gyönyörű hangú Manuela Freua szoprán, akit a kiváló zongorista, Dana Radu kísért

Bartók és Kodály népdalgyűjteményeiből adtak elő részleteket.  Olyan megtisztelő volt a kristály tiszta 
magyar népdalokat egy magyarul nem beszélő énekestől hallani, hogy a hallgatóság nem tudott betelni a 
gyönyörtől, majd tapsviharban tört ki s állva hódolt annak, aki a mi nyelvünkön énekelve ajándékozott meg 
minket a csodálatos élménnyel.

A műsort követő koktélon még könnyeiket törölgették a hallgatók, miközben a szereplők és szervezők 
izgalommal teli arccal kérdezték, hogy milyen volt. A válasz pedig, “EZ VOLT A LEGSZEBB MÁRCIUS 
15-I ÜNNEPÉLYÜNK”. Ezt hallván mosolygós, lelkes arccal mondták: akkor jövőre még nagyobb lesz a 
kihívás.
Köszönjük a felejthetetlen megemlékezést!

A Híradó munkatársai
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A MAGYAR KÖZÖSSÉG TENISZVERSENYEI
Évente kétszer van alkalmunk a magyar közösség teniszversenyén részt venni. Bárki benevezhet, akár 
jó, akár kevésbé jó ebben a szép és élvezetes sportágban. A játszmák 2 vagy 3 osztályba sorolhatók: az 
élsportolók, a közepesek, a kezdők, és még a párosok. A verseny végén minden osztály első, második és 
harmadik helyzete kap érmet, melyet büszkén vihet haza. Mellékelünk egy párat az érmekből.

A “Magyar Ház Kupa” érmeiből
A versenyek után nagyon ízletes ebéd várja a versenyzőket, melyet kedves barátunk, Tirczka Lizi – Tirczka 
Loránt teniszjátékos és “Tenisz Szervezet”-i igazgató felesége – készít.

A versenyzők benevezési díjjal járulnak hozzá a labdák, érmek megvételéhez, a pályák bérléséhez és 
természetesen az ebéd alapanyagaihoz.

A versenyeket vidám hangulat, igazi versenyszellem és lelkes szurkolótábor jelenléte jellemzi, ami 
ösztönzőleg hat a játékosokra.

Kiváló alkalom a barátokkal való találkozásra, önfeledt dumcsizásra, aktív sportolásra és – nem utolsó 
sorban – a fölöttébb élvezetes magyar fogások kóstolgatására.

Kóstolgatás az ízletes magyar fogásokból

A meghívás vonatkozik mindenkire, aki szeret 
teniszezni, szurkolni kedvencének és hangulatos 
vidám társaságban lenni.

A meghívás továbbá kiemelten szól fiataljainknak; 
jöjjenek teniszezni és hozzák  barátaikat is. 

Valódi nagy élmény! A következő teniszverseny az 
eljövendő  áprilisban vagy májusban lesz.

Gombert Károly J.
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A  Korcsolyázás  Varázsa
A São Paulo város egyik szegénynegyedében működő 
Paraisópolis Önkéntes “HÍD-PROJEKT” Szervezet 
jégkorcsolyázni vitte diákjait a tágas pályára, melyet a 
Városháza létesített decemberben az Anhangabaú völgy 
széles hídja alatt. A város közönsége megismerhette és 
szabadon gyakorolhatta ezt a szép sportot, melyet eddig 
legfeljebb a TV képernyőjén láthatott. Ez az új lehetőség 
olyan távol állt a legtöbb résztvevő mindennapi 
életétől, hogy eddig még álmodni sem mertek hasonló 
szórakozásról.

Meg kell említenünk a kiváló szervezést, a trénerek és segédszemélyzet tökéletes felkészültségét, 
öntudatos és lelkes odaadását, mellyel a résztvevők ezreit segítették a pályán, ahol rend és biztonság 
uralkodott. A kölcsönözhető sportfelszerelések elsőrendűek és főként nagyon higiénikusak voltak.

Paraisópolis látképe

Műjégpálya São Paulóban az Anhangabaú völgyben, a decemberi hőségben!

Még a picik is jól szórakoztak, mert a türelmes trénerek szánkóba ültették őket és úgy húzogatták a boldog 
kis résztvevőket. Idősek és fiatalok figyelmesen követték a magyarázatot és rövid idő után kimerészkedtek 
a pályára. Az élménytől meglepett arcokról őszinte öröm sugárzott, mindenkit elfogott a száguldás 
szabadságának érzése. A trénerek mind testnevelési tanárok voltak. Közülük is kivált ROBSON, akinek 
figyelme mindenre apró részletre kiterjedt a felhőtlen szórakozás biztosítása érdekében.

Nyomortanya és a luxusépület

A Paraisópolisban működő HÍD Szervezet (PPP) 20 éve harcol 
a passzív beletörődés ellen, melyben ez a társadalomból kizárt 
népcsoport él, igyekszik benne felébreszteni a tudatos hitet 
saját képességeit illetően. Ám a generációk során tapasztalt 
kilátástalan élet szinte átléphetetlen falat alakított ki körülöttük. 
Számukra nincs más út, mint a szolgai érintkezés a többi 
népréteggel; nem ismerik a lehetőségeket, melyeket a város 
nyújt, beérik az apró, sekélyes  szórakozásokkal, melyekre 
helyzetük esetleg esélyt ad. A “favela-lakó” lakó beéri azzal, 
amit kap, megy, ahová viszik.

A diákok ellenben oly lelkesen élvezték a váratlan lehetőséget, hogy maguk megszervezték az ismétlést, 
kikeresve az útvonalat és a járatokat, melyek ezt lehetővé tehették, annyi év után először vették saját 
kezükbe a szervezést és a megvalósítást, letörve a láthatatlan falat, mely eddig őket bezárva tartotta: a 



12 - HÍRADÓ

A gyerekek élvezték a váratlan lehetőséget, a korcsolyázást
A publikum nagyjából a C, D és E társadalmi osztályokból állt. De közel csoportunkhoz állt egy utcai 
lakos, talán 50 éves, vörös hajú és bajszú, talán európai származású. Ahogy a várakozó sor haladt, úgy 
cserélgette lépésről-lépésre a két szatyrot, melyekbe egész egzisztenciája belefért. Csendes, tiszta volt és 
türelmesen várta a sorát. De amint felcsatolta korcsolyáját egyszerre mesebeli királlyá változott, felemelt 
fejjel repült a jégen. Abban a félórában győzedelmes hős volt. Mikor lejárt az idő, gyorsan visszaadta a 
felszerelést, felvette szatyrait és eltűnt a tömegben. 

Reméljük, a Városháza “SPORTKLUB ÉS ISKOLA” nevű új kezdeményezése, melybe ez a rendezvény is 
tartozott, széleskörűen elterjed, kiutat nyújtva a vadságból, bűnözésből, az iskolaelhagyásból, lehetőséget 
adva a magukra hagyott fiatalok társadalmi beilleszkedésére.

Sipos Mária Isabela
A Paraisópolis “Híd-Projekt” irányítója

berögződést, hogy “ilyesmi csak a gazdagok jussa”, meg hogy “nekem itt nincs helyem”. Ez a változás 180 
fokos forduló volt életükben, szabadságérzést és mozgáshoz szükséges szabad teret adtak e fiataloknak, 
akik a bölcsőtől a koporsóig egymás hegyén-hátán, összezsúfolva élnek. A nyomortelepeken nem léteznek 
játszóterek, csak szegényes kunyhók.

2011- AZ

ÖNKÉNTESSÉG

EURÓPAI ÉVE!
A São Paulo-i magyar közösség önkéntesei jóformán élethosszig tartó munkát végeznek.  
Nincs megállás, esetleg átadnak egy-egy stafétabotot, őrködnek, míg megtanítják az 
átadott munkát, és minden működik tovább. Ha neveket akarnánk felsorolni, betöltene 
sok-sok oldalt. Tiszteletünk, elismerésünk, hálás köszönetünk azonban elér mindenkit, aki 
önkéntesként szolgálja közösségünket.

A Híradó munkatársai, akik szintén önkéntesek.



HÍRADÓ - 13

EGY ÖNKÉNTES A REFLEKTORFÉNYBEN
Sipos Maria Isabella, 86 éves. Magyarországon, Budapesten, született, szakképzett gyógytornász, 

több mint 40 éven keresztül vállalkozó, a művészetek és mindenekelőtt a szociális munka 
szerelmese: a Paraisópolis Híd Projekt koordinátora.

A São Paulo-i Paraisópolis közösség tagjainak száma 80-100 ezer körül mozog
Sipos Maria Isabella szociális munkát végez a São Pauló-i 
Paraisópolis favela (szegénynegyed) nélkülöző fiataljai között, 
a Lakásügyi Államtitkárság tanácsadója a szegénynegyedek 
urbanizációjával foglalkozó részlegnél.
  
Megszervezte a Híd Projekt 46 énekesből álló ifjúsági kórusát. 
A kórus a São Paulo Teremben, a Faustão Program keretén 
belül egy klasszikus darabokból és brazil népzenei számokból 
álló repertoárral lépett fel. A rendezvényt Sipos Maria Isabella 
kezdeményezte. A kórus csak egy része a Maria Isabella által 
megvalósított terveknek. Minden 1997-ben kezdődött, amikor a hívő 
katolikus Maria Isabellát zavarni kezdte, hogy a közösségbeli fiúk 
a Szent Gellért templomban tartott vasárnapi miséken a liturgikus 

szövegeket igen nehezen olvasták el. Megkereste tehát a Szent Skolasztika központ igazgatónőjét, egy 
a Szent Imre Kollégiumban magyar bencés atyák által létesített jótékonysági szervezetet és javasolta az 
iskolának, hogy fogadják ezeket a gyerekeket szöveg-olvasási és -értési órák adása céljából.
Ő lett a tanárnő, teljesen önkéntes munka keretében. Az atyák együttműködése és az a tény, hogy rövid 
időn belül több mint hatvan 12-15 év közötti tanuló jelentkezett a csoportba, Maria Isabellában elmélyítette 
a hitet, hogy ő lehet a kapocs a szóban forgó gyerekek és a jó nevelés között. És hogy ez a munka 
mindenkinek javára szolgál, beleértve saját magát is, akinek életét ebben az időben beárnyékolta férje 
halála. Megszületett a Híd Projekt.  
A közösség bevonása és az eredményes munka meghatározták a tevékenységek gyors gyarapodását. 
Következtek a városközpontba tett kulturális kirándulások, az angolórák és a  tanulmányi ösztöndíjak, 
melyeket Maria Isabella intézett el kapcsolatain keresztül. Hogy a Paraisópolisban tapasztalt zenei 
tevékenységnek nagyobb hangsúlyt adjon, 2006-ban megszervezett egy zenei fesztivált, melyre felállította 
a kórust, melynek kitűnő teljesítményére nem csak az amatőr publikum, de maga João Carlos Martins 
karmester is felfigyelt. 
“Nagy meglepetés volt számomra a mester telefonhívása. Már ismerte a Híd Projekt kórussal kapcsolatos 
munkáját. A Faustão program keretében a fiatalokból álló Bach Zenekart készítette fel egy előadásra, és 
meghívott minket, hogy csatlakozzunk a zenekarhoz. Az előadás nagyon sikeres volt, és attól fogva együtt 
dolgozunk néhány rendezvényen” – mondta Maria Isabella.
A legújabb partnerkapcsolat a rendezvénytermét próbák céljára felajánló Paraisópolis-i Szent József 
templom bevonásával jött létre. “Nem arról van szó, hogy helyhiányban szenvedtünk volna, hanem arról, 
hogy a templom belső tere sokkal alkalmasabb éneklésre, kitűnő az akusztikája”, mondja.  A  João Carlos 
Martins mesterrel való együttműködés óta a kórus támogatást kap a mester által létesített Ifjúsági Bach 
Zenekar és a Filharmónikus Bach Zenekar szponzoraitól. Ma az irányítást Sílvia Schuster karvezető látja 
el. 
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Maria Isabella a magyar kolóniában is végez önkéntes munkát
Thurzó Sipos Maria Izabella már kiadott egy könyvet is “A magyar konyha titkai” címmel.  Az e mű összes 
kiadása után járó honoráriumot a Balázs Péter Idősotthont működtető São Paulo-i Magyar Szövetségnek 
ajánlotta fel.

Thurzó Sipos Altílio Maria Isabella 
magyar fiatalok körében

Egy ország kultúrája és konyhaművészete meghatározza népe ethoszát. Az értékeknek, művészeteknek, 
emlékeknek, aromáknak és ízeknek, nyelvezetnek, történelemnek és legendáknak együttese az, amely e 
nem csak gasztronómiai utazásra, hanem egy a magyar kultúra mentén teendő sétára is vivő mű olvasóját 
igazán elbűvöli.
A szerző az előételektől a halakig, a levesektől, utóételektől a húsokig végig szövegkörnyezetbe ágyazza 
Magyarországot. Az első fejezetben történelmi tényeket mutat be, a magyar nép kialakulását, az ország 
földrajzát, a bortermelést, az 1869-ben felavatott tradicionális Gundel éttermet, az első világháborút 
követő emigrációt Brazíliába. S mindez összeszőve Liszt, Brahms, Kodály, Bartók vonatkozásokkal és 
az elbűvölő magyar népzenével. A tipikus recepteken kívül a szerző a mintegy 20 éve kialakult, s már 
könnyebb ételeket felsorakoztató magyar nouvelle cuisine sok fogását is bemutatja.

Thurzó Sipos Altílio Maria Isabella a Magyar Kolónia követendő példaképe és büszkesége. Kívánjuk, 
hogy a Mindenható adjon neki sok erőt és egészséget, hogy mindazt meg tudja valósítani, ami 
tervei közt szerepel. 

Köszönjük, hálásan köszönjük!

A Híradó munkatársai
a Magyar Kolónia nevében

GASZTRONÓMIAI    
  UTAZÁS

  MAGYARORSZÁGON

A Híd Projekt fennállásának 14 éve alatt a Paraisópolis-i szociális munka referenciájává vált. A 
kórushoz és az angol- és spanyolórákhoz kapcsolódó feladatokon kívül Maria Isabella már 
megszervezte az ingyenes szemészeti ellátást is. A közösségnek adott egyéb jótétemények 
között megemlíthetjük az első Paraisópolis-i  sport- és kulturális olimpiát és a mindig a gyerekek 
bevonásával lebonyolított faültetéseket az iskolákban és az utcákon. 

Forrás: Prefeitura de São Paulo - Secretaria Municipal de Habitação - Por Graco Braz Peixoto 
Fordítás: Kepe ferenc  (Budapest)
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ÚJRA BRAZILIÁBAN

A Collegium Musicum Jaurinense nevű együttes évszázados múltjához híven döntően XVII. századi 
műveket vesz műsorára, amelyeknek mindegyik szólamát fiúk éneklik. A liturgikus szolgálat 
keretében emellett gregorián énekeket is megszólaltatnak, de énekelnek magyar népdalokat is.

A mai kórus elnevezésében és programjában is utal az elődökre, a barokk kori énekkarra, amelyet 
1628-ban a jezsuiták alapítottak. A mai kórus elődjében a diákok mellett győri polgárok is énekeltek. 
A jezsuita rend 1773-as feloszlatása után még egy darabig próbálták életben tartani az együttest, 
amely végül mégis megszűnt. A bencések 1802-ben átvették az iskolát, ők is tettek erőfeszítéseket 
a kórus újraélesztésére, amely rövidebb-hosszabb szünetekkel működött ugyan, de igazi fénykorát 
a XVII.-XVIII. században élte.

Beszámoló:

2011. - Újra Brazíliában - február 26.

A Collegium Musicum Jaurinense - győri Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium fiúkórusa

A 2009-es utazásunk után újra Brazíliába vagyunk 12-
en, a Szent Gellért Apátság meghívására, egy hétre.  A 
kamaraegyüttes a magyar bencések által São Paulóban 
alapított iskola fennállásának 60 éves jubileumi 
ünnepségére kapott meghívást.

Megérkeztünk a São Paulo-i repülőtér kijáratához, ahol 
Zsolt atya, Dom Andre igazgató úr, és még néhány kedves 
ismerős vártak bennünket.

Colégio Santo Américo - Mosteiro São Geraldo
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Vasárnap reggel Itapecerica da Serra felé vettük az irányt, 
ahol a 10 órakor kezdődő konventmisén énekeltünk 
a monostor gyönyörű templomában. A mise után 
megnézhettük az újonnan épült ásványvízpalackozó 
üzemet, majd egy igencsak bőséges ebéd várt ránk egy 
churrascaria-ban. Délután Embu-ban, a helyi Szentendrén 
jártunk, de sajnos az eleredt eső csak kevés időt engedett 
nekünk a nézelődésre.

1. nap: Itapecerica da Serra - február 27.

Mosteiro São Geraldo - Itapecerica da Serra

Délelőtt a 10 órakor kezdődő jubileumi szentmisén 
kezdődött a szolgálatunk, amelyet a helyi megyéspüspök 
celebrált, a homíliát Paulo apát úr mondta. Mi a Monteverdi-
mise éneklésével és Soós Gábor tanár úr orgonajátékával 
járulhattunk hozzá az ünnep fényéhez. A mise után 
ünnepség a tornataeremben, amiből, sajnos nem túl 
sokat értettünk, csak az ünnep jó hangulatát érzékehettük 
a jelenlévőkkel. Majd egy nem kis ebéd, rövid szieszta 
következett, és irány Sorocaba, egy közeli város, aminek 
a színházában koncerteztünk. A koncert után néhány helyi 
magyarral találkoztunk, beszélgettünk, majd hazatértünk 
az Apátságba, szállásunkra.

2. nap - AZ ÜNNEP - február 28.

Nagyon korán indultunk a Minas Gerais Állambeli Santa 
Rita do Sapuca városba. Ebédre érkeztünk, délután pedig 
megnéztük a várost. Minas Állam nagyon sok vonásában 
különbözik São Paulotól. A békés “mineiro”-k lakják, 
sokkal szűkebb a társadalmi olló, nem láttunk “favela”-kat, 
kicsit európaibb a környezet. Este fél kilenckor kezdődött 
a koncertünk. Bár a korai kelés miatt a fiúk rettenetesen 
fáradtak voltak, a koncertre nagyon szépen összeszedték 
magukat. A végére időzített népdalcsokor pedig kifejezetten 
elsöprő sikert aratott. Lelkes közönségünk háromszor is 
visszatapsolt bennünket, énekeltek nekünk brazil folklórt, 

és a magyar népdalok lelkesítő hatása alatt maguk is “hej-hej” kiáltásokkal hagyták el a szép, modern 
színházukat.

3. nap - Minas Gerais Állam - március 1.

Zsolt atya vezetésével megnéztük az iskola könyvtárát 
és stúdióját, megismerkedhettünk a Santo Amerigo 
nagy múltú informatika-oktatásával, majd vacsora után 
elindultunk a Magyar Házba. A fellépés fél kilencre volt 
hirdetve, de az óriási esőzések miatt a terem csak fél tízre 
telt meg az érdeklődő, magyar gyökerekkel rendelkező 
hallgatoságunkkal. A bemutató nagyon kellemes, családias 
légkörben zajlott, utána magyar lángos, brazil üdítő, és 
érdekes beszélgetések, amelyekben egy-egy kisebb 
csoport, egy-egy sajátos életpályával, tapasztalatokkal 
gazdagodhatott. Miutan elfogyott a lángos és a szó, 
hazatértünk szállásunkra.

4. nap - a Magyar Ház - március 2.
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Négy fellépésünk is volt a Santo Américoban. No, nem mindegyik önálló, nagy koncert, az első három 
bemutató volt, a mi fogalmaink szerint általános iskola felső tagozatos gyerekeknek. Reggel az első és 
a második órában a Santo Américo példás fegyelmű ötödikeseinek tartottunk bemutatót, hogyan tartunk 
egy próbát, milyen zenét játszunk, és természetesen az elmaradhatatlan magyar népdalok is sorra 
kerültek, amelynek éneklésébe be tudtuk vonni a helyi tanulókat is, azok nem kis örömére. Cserébe ők 
is énekeltek nekünk, mégpedig a “Serkenj fel, kegyes nép” kezdetű népdalt énekelték szinte tökéletes 
magyar kiejtéssel. Nagyon megható volt.

5. nap - Iskola, Iskola - március 3.

Korai ebéd után egy másik bencés iskolát kerestünk fel, 
amelyet német bencés nővérek alapitottak Itapetiningan. 
Ma is egy 12 tagú közösség él ott, akik nagy szeretettel 
fogadtak bennünket. Az itteni bemutató után a közeli Tatuíba 
mentünk, a Brazil Zeneakadémiára, ahol viszont telt házas 
nagy koncertünk volt az intézmény nagy előadótermében, 
nagyjából 600 hallgatóval. A hallgatók nagy érdeklődéssel 
hallgattak bennünket, és Zsolt atya magyarázatait, mikor 
azonban a népdalokra került a sor, a koncert utolsó 
negyedében, az előbbi fellépéseinkhez hasonlóan “nagy 

hangulat” kerekedett a teremben, felálltak, tapsoltak, és maguk is részt vettek a “hej!” kiáltásokban.
A koncert után bőséges vacsora, még ott, Tatuíban, a polgármester meghívására, majd hazatértünk, 
nagyjából fél háromra szállásunkra.

6. nap –Ajándék átadás és  Kárneváááálll - március 4.
A csütörtöki késői érkezésre való tekintettel pénteken 
délig aludtunk. Ebéd után vásárlási lehetőség volt egy 
brazil népművészeti tárgyakat árusító boltban, majd egy 
plázában időztünk egyéni nézelődéssel néhány  órát. 
Este, miután visszatértünk a szállásra, együtt kerestük 
meg Zsolt atyát, hogy megköszönjük neki a meghívást, 
átadjuk ajándékainkat, és egy oklevelet, amelyben 
a Collegium Musicum Jaurinense Zsolt atyát a 
kórus Amerikai Nagybácsijává fogadja. Úgy láttuk, 
és ebben reménykedtünk, hogy Zsolt atya örült a 
köszöntésünknek.

Két busz is rendelkezésre állt, hogy a gimnáziumból, illetve a vendégek közül az érdeklődőket a São Paulo-i 
Karneválra szállítsa. Hihetetlenül érdekes élmény volt! Az első ámulat akkor vett erőt rajtunk, amikor a 
belépőjegyünkön megláttuk annak 880 Reálos (cca. 100 000 Ft) árát. A helyünk egy VIP páholyban volt, 
korlátlan étel- és italfogyasztással (félreértések elkerülése végett: sörnél erősebb ital nem volt), kiválló 
kilátással a felvonulásra. Azt hiszem, ilyenben az embernek csak egyszer van része az életében, így 
alaposan ki is használtuk a páholy-adta szolgáltatásokat, megnéztük a felvonulókat, ettük... Szóval így telt 
a búcsúesténk, majdnem hajnal 4 óra volt, mire visszaértünk a szállásra, azt hiszem, egyikünknek sem 
esett nehezére elaludni....
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Ízelítő a São Paulo-i Karneválról:

Egyik szamba-iskola felvonulása kb. 4000 résztvevővel

“Baiana” csoportok

Zászlótartók
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7. nap – indulás irány Ferihegy
A karnevál okán ma sem keltünk korán. Már ebéd 
előtt megkezdtük a csomagjaink elkészítését, és 
13.00-kor elindultunk a repülőtérre Zsolt atyával. A 
csomagok feladása után elérkeztek a búcsúzás percei, 
amelyek, azt hiszem, egyikünk számára sem teltek 
meghatódottság nélkül. Örülünk, örültünk, hogy tényleg 
sok ember számára sikerült vidám perceket szeretni a 
koncerteken, a komolyak mellé, és hogy Zsolt atyát is 
sokszor felvidíthattuk. Köszönjük, hogy a jubileumi 
ünnepségen ránk gondolt/gondoltak, és hogy ennyi 

szép helyre eljuthattunk, ennyi emberrel találkozhattunk. Túlzás nélkül, mindannyiunk számára 
életreszóló élmény volt! Köszönjük utazásunk minden szervezőjének, de még egyszer különösen 
is Zsolt atyának ezt az élményekkel teli szép utazást! 

Az ittélő magyaroknak is nagy élményt nyújtottatok!
Köszönet érte.

Antóni Sándor:
Nőnapi Köszöntő

“Nőnap alkalmából szeretettel
köszöntünk titeket,

Kik az élet viharában is velünk
vagytok szüntelen.

Talán nem is tudjuk mind ezt
megköszönni,

De szívből tudunk mindezért szeretni,
Köszönet és hála nektek mindenért,

A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért.”
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Tíz dolog, amit csak a nők értenek

1. Hogy néha 5 pár fekete cipő sem elég.

2. Hogy mi a különbség a tört fehér, a halvány vajszín és a krémszín között.

3. Hogy sírni néha olyan jó.

4. Hogy a 9990 forint miért csak 9000.

5. Hogy mitől fogyókúrás ebéd a saláta, a diétás cola, és egy nagy adag vaníliafagyi 
epres tejszínhabbal.

6. Hogy milyen érzés kiárusításkor feleannyiért hozzájutni egy olyan darabhoz, 
amire tulajdonképpen semmi szükség nem volt.

7. Hogy minden fürdőszobamérleg rosszul kalibrált.

8. Hogy egy jó pasit nehéz találni, de egy jó fodrászt majdnem lehetetlen.

9. Hogy egy telefonbeszélgetés 2 nő között miért nem lehet 10 percnél rövidebb?!
És persze mindezeken felül a legfontosabbat:

10. A TÖBBI NŐT!

Olvasóink leveleiből
From: Maria Isabela de Sipos
To: : info@ahungara.org.br
Sent: Saturday, December 04, 2010 10:10 PM
Subject: Híradó

Nagy élvezettel és érdeklődéssel olvastam végig a Híradót, nagyon értékes és érdekes.

Maria Sipos

From: Vasile Nélson Korch
To: : info@ahungara.org.br
Sent: Friday, December 10, 2010 9:16 PM
Subject: Sao Paulóí HÍRADÓ - Mini Híradó Jornal da Comunidade Húngara de SP

A Híradótól érkező tájékoztatás nagyon meghatott, sok köszönet érte!!!
Magyar szülők gyermeke vagyok, nagy öröm számomra, hogy az Óhazáról kapott folyamatos információk segítenek 
fenntartani bennem a magyarsághoz tartozás érzését. 
Ismételten köszönöm, és higgyék el, napról napra közelebb érzem magam Önökhöz.
Üdvözlet nektek, Magyarok!!!

Vasile Nélson Schneider Korch
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From: Agi Bester
To: info@ahungara.org.br
Sent: Friday, December 10, 2010 10:20 AM
Subject: RE: São Paulóí HÍRADÓ - Mini Híradó Jornal da Comunidade Húngara de SP

Mint eddig is, most is azonnal hozzáláttam a Híradó elolvasásához. Végigolvastam. Ez a szám annyira profi, hogy 
szinte megható! Szívből gratulálok Nektek, akik - tudom - annyit dolgoztatok rajta és tudjátok meg, hogy NAGYON 
megéri ez a sok fáradság, mert a munkátok eredménye kifogástalan! 

Puszi,

Ági

From: vera kiss
To: : info@ahungara.org.br
Sent: Friday, December 10, 2010 10:26 AM
Subject: Sao Paulóí HÍRADÓ - Mini Híradó Jornal da Comunidade Húngara de SP

A  Hiradó szerkesztőinek és közreműködőinek:

Tetszett a portugál  Mini-Hiradó 28. száma.
Lelkesen olvastam a cikkeket, melyek nemcsak a “sãopaulói közösségünk” eseményeit, hanem újdonságokat, 
érdekességeket tártak fel az olvasóknak.
Gratulálok és Boldog Ünnepeket kívánok!
Várom a folytatást  2011-ben.
 
Üdvözlettel,

Vera Kiss

From: Marta Horvath
To: : info@ahungara.org.br
Sent: Saturday, December 11, 2010 1:09 AM
Subject: Sao Paulóí HÍRADÓ - Mini Híradó Jornal da Comunidade Húngara de SP

Kedves Szerkesztők!

Nagyon szép és tartalmas a Híradó dec.-i száma, érdeklődéssel és élvezettel olvastam. További jó munkát kívánok.

Köszönettel,

Horváth Boros Márta
Seattle, WA  USA
Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség
alapító, volt elnök
az  Információs Bizottság Vezetője
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2011 LISZT FERENC EMLÉKÉV
Liszt Ferenc születésének kétszázadik 
évfordulója most módot kínál számunkra, 
hogy még jobban megismerhessük a XIX. 
századi Európát lenyűgöző reprezentatív 
személyiséget, a magyarságát és európai 
látókörét, művészi elmélyültségét és világfias 
eleganciáját, zajosan ünnepelt virtuozitását 
és meghitten vallásos devócióját egyszerre 
ámultató férfiút.

LISZT FERENC EMLÉKEZETE
Juhász Gyula verse

Emlékezés, te halvány szőke nemtő,
Sírok fölött borongó géniusz,
Kinek tanyája csöndes cipruserdő,
Hisz élni szép és emlékezni bús!
Ó légy ma vídám, ujjongó, szökellő,
És ajkad zengjen, mint a zongora,
Rapszódiát dalolj ma égi nemtő,
Mely visszhangot ver s nem szűnik soha:
Mert bár sok század száll és tűnik ezred,
El nem viszi hírével Liszt Ferencet! 

Ó nagy világnak hírhedett zenésze,       
Kinek csodás és gazdag húrokon
A legnagyobb költő hódolt szerényen,
Lélekben és zenében oly rokon;

A kései kor bánatos művésze,
Hogy emlékezzék méltón vissza rád,
Ki egykor lázban és gyönyörben égve,
Világot járva hódítál hazát
S míg arany és taps váltakozva csengett,
Magyarnak tudták ott künn Liszt Ferencet! 

S ha bús hazád sorsán könnyítni kellett,
Könnyet törülni, vigaszt önteni,
Te jöttél s mély zenéd összhangja mellett,
Uj Amphion, épültek kövei,
Tanúk rá Pest, Pozsony, Szeged,amelynek
Vészét túlzengte büszke zongorád,
Mely szabadságot hirdetett s szerelmet
S bánat nyomán művészet mámorát.
És a magyar, mint hálás, árva gyermek,
Rajongva hódolt a hű Liszt Ferencnek! 

Művész hazája széles e világon
Minden táj, hol megértés fénye ég,
Ó téged is tárt karral várt a távol
S ölelt a szabad, dús emberiség
S te tékozoltál lelked aranyából,
De messze nép hítt bár s idegen ég:
Magyar rapszódiák költője, bátor
Hittel hirdetted a magyar zenét
S távol világban te el nem feledted,
Hol ringatták bölcsőjét Liszt Ferencnek! 

Áldott művész, ki bennünket szerettél,
Dicsőségedből ó tekints ma ránk,
Melyet világhír karján nem feledtél,
Nézd: büszkén épül, szépül kis hazánk.
Magyar művészet: lelkünk boldog éke,
Ragyogni kezd, erős, szép, fiatal,
A népek nagyszerű hangversenyében
Új indulót próbál ma a magyar!
S hódító és örök zenéje mellett
Ünnepli első hősét: Liszt Ferencet!

1910
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LISZT FERENC
LISZT FERENC (Doborján, 1811. október 22. – Bayreuth, 1886. 
július 31.): zeneszerző, zongoraművész. 2011-et nemzetközi Liszt-
évnek nyilvánították a zeneszerző születésének 200. évfordulója 
alkalmából.
Kilencéves korában lépett fel először Sopronban és Pozsonyban. 1821-
ben Bécsben, majd Párizsban tanult, ahol kapcsolatba került a szellemi 
élet számos jelentékeny alakjával (Chopin, Berlioz, Paganini, Lamartine, 
Lamennais, Heine, George Sand, Delacroix), akik döntően befolyásolták 
szellemi tájékozódását. Már bécsi hangversenyein nagy sikereket aratott, 
később Franciaországon kívül Londonban és Svájcban is koncertezett. 
1835-ben a genfi konzervatóriumban tanít: Minden szellemi áramlat 
iránt fogékony volt s rokonszenvezett a haladó polgári mozgalmakkal. 
“Mivel Magyarországon születtem, illő, hogy zenei tehetségemmel 

hazámat szolgáljam.” – írta egyik levelében. Kijelentése .értelmében is cselekedett:  1838-ban a 
pesti árvízkárosultak javára hangversenyeket rendezett, 1840-ben alapítványt tett a pesti Nemzeti Zenede 
létesítésére. 
Amikor 1840-ben Pesten hangversenyezett – ahol mint karmester is először mutatkozott be –, már 
Európa-szerte ismert zongoraművész volt, kinek ünnepeltetése máig nem tapasztalt méreteket öltött. 
Gyakori vendége volt a párizsi, bécsi római koncerttermeknek is. 1848–61-ben Weimarban a hercegi 
udvar karnagya. Richard Wagnerrel Párizsban köt életre szóló barátságot. Zeneszerzőként az 1850-es 
években kezdték elismerni. 1856-ban az ő ünnepi miséjével szentelték fel az esztergomi székesegyházat.
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Az 1860-as években Rómában élt. Jelentős szerepe volt a pesti Zeneakadémia megalapításában (1875), 
majd az Akadémia elnökeként a művészképzésben. 1925-ben a Zeneakadémia felveszi alapítójának 
nevét.

A bazilika felszentelésére 1856. augusztus 31-én került sor, még jóval a befejezése előtt. 
A ceremónián Ferenc József is részt vett. A felszentelésre írta Liszt Ferenc az Esztergomi 

misét, amelyet ő maga vezényelt bemutatásakor.

1925-ben a Zeneakadémia felveszi alapítójának nevét
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Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ( Zeneakadémia) a magyar zenei felsőoktatás 
intézménye, mely egyúttal a hazai hangversenyélet egyik legjelentősebb helyszíne

Zeneakadémia nagyterme és orgonája
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1867-ben, a Kiegyezés csúcspontjaként a Mátyás-templomban, vagyis a Budavári Koronázó főtemplomban 
Simor János bíboros-hercegprímás koronázta magyar királlyá I. Ferenc József osztrák császárt és 
feleségét, Erzsébetet a Szent Koronával. Ebből az alkalomból, itt hangzott fel először Liszt Ferenc 
Koronázási miséje.

A gyönyörű Mátyás-templomban felcsendült Liszt Ferenc ez alkalomra írott “Koronázási 
miséje”

A Mátyás-templomban tartott Koronázási mise első előadására – vagyis a koronázási misére – egyébként 
nehezen jutott be Liszt, nem lévén sem udvari emberi, sem közjogi méltóság, csak megtűrt halandó. 
Hallgatta egy ideig a zenét, de végül is hazaindult, s a sors úgy hozta, hogy éppen arra esett az útja, 
amerre majd a király is haladt volna fertályórával később. A vármegyei bandériumok azonban már az 
út szélén álltak, és amikor meglátták Lisztet, harsány éljenzésbe kezdtek. Liszt elmosolyodott, mire 
meghatványozódott az üdvrivalgás. Így királyként ünnepelve tért hát haza, míg a politikai királyt aztán 
mindenki már csak fáradtan süvegelte.

1867-ben koronázási miséjének bemutatójára ismét Pestre látogatott. Ezt követően évről évre hazajárt, 
Pesten karmesterként lépett fel. 1873-ban Budapesten ünnepelték meg 50 esztendős művészi jubileumát 
a Krisztus-oratórium bemutatásával és ösztöndíj alapításával. Bayreuthban hunyt el tüdőgyulladásban, 
sírja ma is ott található.

Liszt Ferenc zeneszerzőként – Wagner és Berlioz mellett – a XIX. század ún. radikális romantikus zenéjének 
képviselője, a berliozi programzene-elv folytatója és beteljesítője. Utolsó korszakának műveiben, minden 
megoldatlanságuk ellenére, olyan távlatokat nyitott meg, amelyekkel egyedül állt korának zeneszerzői 
között, s amelyek elsősorban Bartók művészetében találtak igazi rokonságra és folytatásra a XX. 
században.

Főbb művei közé tartoznak az A-dúr zongoraverseny (1839, 1849. 1857), a Haláltánc (1849, 1853, 1859), a 
Faust-szimfónia (1854-57), a Mephisto-keringő (1860) című szimfonikus költeményei; a Magyar rapszódiák 
(1847-85); Consolations (1849-50); 2 polonaise (1851); Papagini-etüdők (1851); Transzcendentális 
etüdök (1851); h-moll szonáta (1852-53) című zongoraművei; a Weinen, klagen variációk (1863); B-A-C-H 
preludium és fúga (1870) című orgonaművei; a Szent Erzsébet legenda (1857-62), a Christus (1866) című 
oratóriumai; és az Esztergomi mise (1855, 1858); a Magyar koronázási mise (1866-67) című miséi.

Liszt Ferenc Marie d’Agoult-hoz
(részlet)
“Január 4-én a magyar színházban játszottam a Lucia Andante-ját, a Galoppot, és mivel a tapsok nem 
szűntek, a Rákóczi-indulót (egyfajta magyar arisztokratikus Marseillaise). Abban a pillanatban, amikor 
éppen vissza akartam vonulni a kulisszák mögé, belép Festetics Leó gróf, Bánffy báró, Teleki gróf, 
mindhárman mágnások, Eckstein, Augusz s egy hatodik, akinek elfelejtettem a nevét – mind magyar 
díszruhában; Festetics egy pompás (nyolcvan–száz lajosarany értékű), türkizekkel, rubinokkal stb. ékesített 
kardot tart a kezében. Rövid magyar beszédet intéz hozzám az egész közönség előtt, mely frenetikusan 
tapsol, s felövezi rám a kardot a Nemzet nevében. Augusszal engedélyt kéretek, hogy franciául szóljak 
a közönséghez. Ünnepélyes és szilárd hangon mondom el azt a beszédet, amelyet holnap kinyomatva 
küldök el magának. Ezt többször is megszakítják a tapsok”.
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Liszt, az ünnepelt világsztár

Liszt Ferenc nemcsak az egyik legviharosabban ünnepelt és 
rajongott, de egyszersmind a leghosszabb pályafutású s mindvégig 
a figyelem középpontjában élő és alkotó művész volt. Liszt valóban 
otthon érezte magát a kontinens legkülönfélébb tájékain, a számos 
tekintetben még a mainál is sokszínűbb Európa országai, királyságai 
és hercegségei között utazva.

A sokoldalú Liszt Ferenc

Liszt, a zongoravirtuóz

“Ahogy Liszt bánik a zongorával, azt szavakkal leírni nem lehet; mikor 
ő arra a sokfogú szörnyetegre ráteszi kezét, az megszűnik zongora 
lenni; valami élő csoda lesz belőle, mely a hangjában fenyeget, mint az 
Apokalypsis réme ledörög reánk; azután meghunyászkodik a rém és 
elkezd beszélni lágyan a szív mély titkairól, miknek számára nincsen 
szó; megfogja a holdsugarakat a csillagos nyarakat és azoknál fogva 
közelebb húzza hozzánk az egész mennyboltot.” Jókai Mór méltatta 
ezekkel a lelkes, tán kevéssé szakszerű, ám annál érzékletesebb 
szavakkal Liszt Ferenc zongoraművészi teljesítményét.

Liszt, a magyar világpolgár

Mert habár Doborján szülötte sosem vált a magyar nyelv perfekt 
művelőjévé, ám nemzeti kötődését és hazafiúi kötelességét Liszt 
Ferenc alkalmasint sosem feledte. Ekképp foglalta össze tevékeny, 
használni vágyó honszeretetének motívumát: „Számomra a 
lényeg így foglalható össze: minthogy Magyarországon születtem, 
illő, hogy itt hasznát vegyék, bármily csekély mértékben is, 
zenei tehetségemnek. Anélkül, hogy frázisokkal fitogtatnám 
hazaszeretetemet, inkább azon vagyok, hogy a vele járó feladatokat 
teljesítsem.”

Liszt, a keresztény gondolkodó

1865 áprilisában felvette a kisebb egyházi rendeket, s így klerikussá 
lett: „Beléptem az egyházi rendbe – de semmi esetre sem a világ 
iránt táplált megvetésből vagy még kevésbé, mert ráuntam a 
művészetre … A katolicizmushoz való vonzalmam a gyermekkorom 
óta jelen van és mára állandóan jelenlévő és uralkodó érzés lett. 
Liszt mindenesetre vallásos áhítatot ébresztő művek egész seregét 
alkotta meg az esztendők során: zongoradarabokat és miséket.
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Liszt, a zenepedagógus

Liszt Ferenc, aki maga mások mellett a Beethoven-tanítvány Carl Czerny 
és az idős Antonio Salieri növendéke volt, már igen fiatalon megkezdte 
zongoraoktatói tevékenységét. A csodagyermekségből kinövő virtuóz 
részben épp zongoratanári működésével kereste a kenyerét. A nagy 
muzsikusba szerelmes leánynövendékek szép számmal felbukkantak 
Liszt környezetében.
Liszt zenepedagógusi működésének egy komoly intézmény, a 
budapesti Zeneakadémia megvalósításáért a legnagyobb, s mindmáig 
világraszóló eredménye.  Erkellel vállvetve fáradozott a Zeneakadémia  
megvalósításáért  “Legjobb óráim azok, amikor professzorkodom az új 
zeneakadémián” – írta egy levelében, s változatlanul barátian felszabadult, 

atyai légkörű kurzusai a világ minden tájáról Pestre vonzották a Liszt nyomában járó tanítványok seregét.
E tanítványok sorában ott volt majdani zeneakadémiai utódja is: a kiváló Thomán István, Bartók Béla 
és Dohnányi Ernő későbbi tanára. S így ha számba vesszük a tanítványok nemzedéki láncolatát, hát 
a magyar zenei képzésben és egész zenei életünkben legalább oly maradandóan, valósággal eleven 
emlékként él Liszt Ferenc zenepedagógusi működése, akár a legnépszerűbb szerzeményei.

Liszt Ferencből minden tekintetben, művészetében és viselkedésében egyaránt magát magyarnak valló és 
ahhoz méltóan élő világpolgár bontakozik ki. Igazi európai, aki otthonosan mozgott a különböző társadalmi 
körökben, a pódiumon, karmesterdobogón; hazájának sosem hátat fordító közéleti személyiség, aki 
kapcsolatait a magyarság, a magyar zenei élet szolgálatába állította.

Ehhez méltóan, Liszt Ferenc születésének kétszázadik évfordulója és Magyarország európai uniós 
elnöksége jegyében állították össze a szervezők a 31. Budapesti Tavaszi Fesztivál programját. 

Liszthez kötődik Fekete Gyula új, Excelsior! című operája, amelynek a tavaszi fesztivál keretében lesz 
az ősbemutatója. A darab a zeneszerző életének egy időszakát dolgozza fel, a történelmi tényeket a 
fantasztikummal ötvözve. A debreceni Csokonai Színház Liszt Krisztus-oratóriumát állítja színpadra, a 
Szegedi Kortárs Balett a Dante-szimfóniát. 

Hagyomány, hogy a tavaszi fesztivál minden évben vendégül lát egy-egy várost, régiót vagy országot. 
Idén Magyarország soros európai uniós elnökségéhez kapcsolódóan az EU összes tagországát “vendégül 
látja” a fesztivál. 

A Fesztivál 17 napja alatt 97 program közül válogathat a közönség.

Juhász Gyula szavaival:

“ S hódító és örök zenéje mellett
Ünnepli első hősét: Liszt Ferencet! ”
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A MÁTYÁS-TEMPLOM 
vagy BUDAVÁRI KORONÁZÓ FŐTEMPLOM, 

hivatalos nevén BUDAVÁRI NAGYBOLDOGASSZONY-TEMPLOM, nagy történelmi 
múltra visszatekintő műemlék templomunk  

ÚJ HARANGOKAT KAPOTT

A budavári Nagyboldogasszony-templom harangjai azért különlegesek, mert a 
nándorfehérvári győzelem után ezek alatt hirdették ki a déli harangszót elrendelő pápai 

bullát.

Tavaly december 16-án érkezett meg a négy új harang a budavári Mátyás-templomba a németországi 
Passauból, ahol áthangolták és megtisztították a templom két régi harangját is. A Norvég Alap 
támogatásával pótolják a második világháborúban elpusztult, illetve az évtizedek alatt megrongálódott 
harangokat. A templom legrégebbi, Szentháromság-harangját egyébként 1723-ban öntötték, ez szolgált 
alapul a hangoláshoz.
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Nagyboldogasszony

Az egyházi hagyomány szerint a templomot Szent István király alapította 1015-ben. A templom 
története egybeforrt Magyarország történelmével. Koronázási templomként tanúja volt nagy királyaink 
koronázásának, de Mátyás király itt tartotta esküvőit is. Az évszázadok során többször átépítették, sőt a 
török megszállás alatt mecsetként is működött. Az utolsó jelentős átalakításra a millenniumi ünnepségek 
alkalmából az 1890-es években került sor. I. Ferenc József király 1873-ban kelt határozata alapján 1874-
1896 között Schulek Frigyes vezetésével nagyarányú újjáépítésre került sor, amely kialakította az épület 
mai képét. A restaurálás belső díszítőmunkáit és a berendezés elkészítését Schulek mellett Székely 
Bertalan és Lotz Károly irányította. Ők maguk festették az alakos festményeket, terveik alapján Kratzmann 
Ede készítette a színes üvegablakokat.



HÍRADÓ - 31

A pótlás legfőbb akadályát a torony állapota jelentette, melyben 80 kilométer/órás szélsebesség felett már 
tilos volt harangozni. 
A felújítás során lecserélik és korszerűsítik a harangállványokat, valamint dinamikus lengéscsillapítókat 
szerelnek fel. Ezek, a harangokkal azonos súlyú, azokkal ellentétes irányba lengő tömegek kiegyensúlyozzák 
a toronyra vízszintesen ható erőket. Így bár több harang lesz, azok kevesebb terhelést jelentenek a 
templomtoronynak, az állvány a több tonnás harang lengése közben sem mozdul el.

Esténként Budapest ékszereként ragyog

Forrás:Wikipedia

MAGYARORSZÁG
AZ EURÓPAI UNIÓ
SOROS ELNÖKE

2011. január 1. és június 30. között Magyarország első ízben tölti be az Európai Unió Tanácsának 
soros elnöki tisztségét.

Az Európai Unió Tanácsa (röviden: Európai Tanács) hathavonta cserélődő elnöki pozícióját 
néhány éve úgynevezett “trió-elnökség” tölti be, először 2007 januárjában Németország, 
Portugália és Szlovénia hármasa látta el az elnöki feladatokat. Ezt követően Franciaországra, 
Csehországra és Svédországra esett a választás. 2010 januárjától pedig Spanyolország, 
Belgium és Magyarország a trió tagok.
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Az elnökség lényegében az Európai Tanács vezetését jelenti, ami azért fontos feladat, 
mert az aktuális elnök befolyásolhatja, milyen témák kerüljenek napirendre. A feladat 
tehát nagy lehetőséggel járó pozíció, a rá való felkészülés érthető módon több évet vesz 
igénybe.

Belgium átadta az EU-elnökséget Magyarországnak. Az Országház kupolacsarnokában rendezett 
ceremónián Yves Leterme ügyvezető belga miniszterelnök átnyújtotta az elnökségi zászlót Orbán Viktor 
miniszterelnöknek.

Orbán Viktor miniszterelnök átveszi az EU-elnökséget jelképező zászlót Yves Leterme 
ügyvezető belga kormányfőtől

Az átadási ünnepség a parlament kék, piros, fehér és zöld fényekkel megvilágított 
kupolatermében vette kezdetét
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A belga miniszterelnök, Yves Leterme szólt az 1956-os forradalomról, majd az 1989-es rendszerváltásról, 
utalva rá, hogy Magyarország számára mindig is fontos volt a szabadság. Hangsúlyozta: Magyarország 
a történelem során már többször bizonyította erős kötődését a szabadsághoz, ezért bizakodva adja át a 
stafétát.

Az elnökségi munkáját befejező belga miniszterelnök a demokrácia, a béke és a szabadság megőrzésére 
buzdított, a feladatokat átvevő Orbán Viktor pedig a megújulásról beszélt. 
Fél év alatt több mint kétszáz megbeszélés lesz a Magyarországon, fogadásból is lesz egy pár, nem egy 
alkalommal 200 emberre kell főzni. A cél, hogy minden magyar régió ízvilágát bemutassák, a kezdő menüt 
az északi régióból állították össze, tokaji és egri borokkal. Gondoskodni kell a delegációk elszállásolásáról 
és szállításáról, az uniós tagállamokból jött újságírók ellátásáról is. 

A kormány szerint az elnökség bevételt is hoz az államnak. Számítások szerint a delegációk több mint 
egymilliárd forintot hagynak majd itt. A folyamatos tudósítások és beszámolók pedig ennek többszörösét 
hozhatják a hazai turizmusnak.

Magyarországnak feladata a következő fél évben, hogy összehangolja a tagállamok munkáját, rábírja 
az országok vezetőit a kompromisszumokra, hiszen olyan fontos problémákat kell megoldani, mint az 
eurózóna válsága, a romák helyzete, és foglalkozni kell a közösség további bővítésével is.

My Walk - Az én sétám címmel angol nyelvű belvárosi kalauzt állított össze az uniós elnökség idejére 
Magyarországra érkező küldöttségeknek. A “zakózsebbe tehető” kiadvány a mindennapok életében nyújt 
segítséget a főként a belvárosi szállodákban lakó delegációk tagjainak egyebek mellett abban, hogy hol 
érdemes sétálni, reggelizni, ajándékot vásárolni, szórakozni, vacsorázni, irodát bérelni, és hogy éppen 
milyen kulturális esemény zajlik.

A budapesti Millenáris Parkban nyílt meg az Európa Pont, mely 
egyszerre lesz európai uniós információs központ, könyvtár, találkozóhely, 
valamint kapocs az állampolgárok és az EU intézményei között. A 
rendezvények között kiemelt szerepet kapnak a kulturális események: 
különböző témájú fórumokat, vitákat, kiállításokat, előadásokat, 
filmvetítéseket, kisebb koncerteket, nyílt napokat is rendeznek.
 

Magyarország európai uniós elnökségének fél éve alatt itthon és külföldön mintegy 300 kulturális programot 
tartanak; a rendezvények - elsősorban koncertek, kiállítások és konferenciák - többségének helyszíne 
Budapest lesz.
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Liszt Ferenc lesz a magyar EU-elnökség “márkaneve”

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója 2011-ben az egész 
világon a klasszikus zene kiemelt ünnepe. Az emlékév első fele 
egybeesik Magyarország európai uniós elnökségével, amely 
így lehetőséget kínál arra, hogy Európa-szerte bemutassák a 
zeneszerző munkásságát.

Január 22-én, a magyar kultúra napján élő adásban közvetítették 
a Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából adott 
nagyszabású koncertet a Művészetek Palotája - Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterméből. A Nemzeti Filharmonikusokat 
Kocsis Zoltán vezényelte.

Magyar díszítés Európa Tanács brüsszeli székházában

A  hagyomány szerint az EU soros elnöki tisztét ellátó ország feladata,  hogy feldíszítse az Európa Tanács 
brüsszeli székházát.

Nem mindenki lépdelt szívesen az óriási kultúrtörténeti szőnyegen, 
melyen helyet kapott egy 1848-as térkép is
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Pápai Lívia textilművész  27 méter hosszú és 7 és fél méter széles szőnyegén a térkép mellett szerepel 
még Szent István, Szent  László, Zsigmond, Mátyás, Széchenyi, Liszt, illetve Vasarely mellett a  
Kempelen-sakkgép, a Bíró László József által szabadalmaztatott  golyóstoll, Asbóth speciális légcsavarja, 
a Zsigmond-kori csontnyereg, a  rovásírásos ábécé, illetve a Zsolnay cég honfoglaláskori motívumokkal  
ékes kerámiájának képe. A nemzeti szimbólumok is helyet kaptak, így a  kokárda, a turul, a Rákóczi-
zászló és a Martinovics-fa. Építmények közül  a Mátyás-templom, az Eszterházy-kastély, a Lánchíd és az 
Iparművészeti  Múzeum került az alkotásra. Női vonatkozású elem a Lórántffy-család  címeres oltárkendője 
és az Erzsébet királynőt, Sissit lovaglás közben ábrázoló fest-mény. 
 
A  magyar dekorációhoz tartozik még a zenélő fotel (amelyből az idei  Liszt-év tiszteletére Liszt Ferenc 
művei csendülnek fel), a Rubik-kocka  alakú könyvespolccal és újrakárpitozott antik ülőalkalmatosságokkal  
berendezett, úgynevezett olvasóliget, ahol magyar szerzők idegen nyelvre  lefordított műveit lehet 
lapozgatni, Victor Vasarely egyik alkotása,  fiatal magyar fotóművészek vízi tematikájú felvételei és egy 
reneszánsz  kiállítás is. 

A szőnyeg “alapjában véve” a magyar történelem és kultúra szimbólumait ábrázolja, királyokat, műtárgyakat, 
enciklopédia-szócikkeket és térképeket. 
A szőnyeg fényképe látható a http://euobserver.com/9/31629 internetes oldalon.

A brüsszeli Manneken Pis

A magyar elnökség tiszteletére először huszárruhában látható, majd a 
március 7-én matyó népviseletben, május 2-án alföldi subában, majd június 
7-én ismét huszáröltözékben fogadja naponta több száz látogatóját a 
szobrocska.

Gödöllő lett a központi helyszíne az 
Európai Unió Tanácsa 2011. első félévi 
magyar elnökségi eseményeinek

A tizenhat miniszteri szintű tanácsülés közül tizennégyet Budapesten, a Parlamentben tarják, valamint 
további húsz konferenciát Gödöllőn, a Királyi Kastélyban rendeznek meg. Egy tanácskozást rendeznek 
Debrecenben, egyet pedig Balatonfüreden.
Gödöllő EU-s elnökségi helyszínné választásához a főváros közelsége mellett hozzájárul, hogy az M31-
es megépítésével Ferihegy-1 repülőtér mindössze 20 perc alatt elérhető, így könnyen megoldható a 
delegációk, szakemberek mozgása. Az Erzsébet Királyné Szálloda megépülésével biztosított az apparátus 
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elhelyezése, a kastély pedig – a lovardával – méltó helyszíne lesz a rendezvényeknek. A rendezvényekre 
kb. 50 ezer fő érkezik hazánkba.

Herendi váza az EU-elnökségre: 25 kilogrammos egy méter magas, úgynevezett 
Viktória-motívummal ellátott váza. A nem mindennapi porcelánon halványzöld 
virágok és lepkék között aranyozott betűkkel az Európai Unió tagállamainak 
himnuszaiból vett részletek olvashatók. A váza az elnökség időszaka alatt a gödöllői 
Grassalkovich-kastélyban látható, utána pedig Brüsszelbe kerül az első magyar 
elnökség emlékére.

Októberre már Liszt nevét viselheti a 
ferihegyi repülőtér
A kormány célja, hogy legkésőbb 2011. 
októberre, de lehetőség szerint már az év első 
felében felvegye Liszt Ferenc nevét a Ferihegyi 
repülőtér.

Ismerd meg Magyarországot! - EU-elnökség 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=H2VEKdnS9tI

2011. január elsejétől június harmincadikáig tehát Európa szeme 
Magyarországon lesz: a lehetőség adott, csupán élni kell vele.

BÁNK BÁN
A

TENGERENTÚLON

Egész Magyarországot reflektorfénybe állítja a
Plácido Domingo

által dirigált Los Angeles-i előadás
Erkel Ferenc Bánk bán című operáját négyszer hallhatja a közönség magyar nyelven a Los Angeles-i 
Operában, első alkalommal november 16-án este fél nyolckor, Plácido Domingo vezényletével.

Plácido Domingót az Országházban fogadták
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Plácido Domingo 2010 decemberi budapesti látogatásakor született egy megállapodás, amely 
lehetővé teszi, hogy az előzetes tervektől eltérően ne “csak” koncert formában legyen látható a 
zenemű, hanem a kormányzat támogatásával “komplett” színpadi előadást rendezzenek.

Az Los Angeles-i Opera következő évadjában hét bemutató szerepel, amelyből hat produkció szereposztása 
már az elmúlt hetekben ismertté vált. Plácido Domingo és Christopher Koelsch, az LA Opera alelnöke 
többek között a Los Angeles Times oldalán is kiemelte a Bán bán-produkciót, továbbá megígérték, hogy a 
magyar opera közreműködőinek névsorát is hamarosan megismerheti a közönség.

Erkel zeneműveit külföldön népszerűsítő programsorozat is hozzájárul ahhoz, hogy a biztosra 
vehetően erős szereplőgárda Plácido Domingo dirigálásával egy olyan operaelőadást hozzon 
létre, amelyre az USA-ban és a világ számos más országában is kíváncsi lesz a közönség.

Erdélyi családfakutató

Ön erdélyi/magyar származású? Szeretné megismerni őseit, többet megtudni eredetéről, gyökereiről? 
Esetleg fel szeretné kutatni még mindig Erdélyben/Magyarországon élő rokonait/barátait? Ebben az 
esetben a részletekért forduljon hozzám teljes bizalommal.

A nevem Tóth Alpár, Kolozsváron élek, történész és nemzetközi kapcsolatok szakértő vagyok, 
27 éves. A korom senkit se tévesszen meg, ugyanis 8 éves korom óta foglalkozom történelemmel 
és családfakutatással. 2001-ben egyedüli magyar résztvevőként megnyertem a Román Tudományos 
Akadémia történelem versenyének országos döntőjét, majd évfolyamelsőként végeztem a kolozsvári 
egyetemen a történelem szakot.

Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni velem
e-mail címem: alparber@yahoo.ca 
Telefon: +40 748  353 298 / +40 748  353 298 
Facebook: a Tóth Alpár profilon
Levélben: Al. Detunata 5/94
400434 Cluj Napoca (Kolozsvár)
Románia
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A MÁTYÁS-SZOBORCSOPORT FELÚJÍTÁSA KOLOZSVÁRON, 
ERDÉLYBEN

Kolozsvár és tágabb értelemben Erdély egyik  legfontosabb szimbóluma a Mátyás-szoborcsoport. A Szent 
Mihály templom oldalára mintegy rátámaszkodó monumentális alkotás (kétszeres életnagyságú) idestova 
már 108 éve egyértelműen uralja Erdély fővárosának főterét. A nagy király büszkén emeli parancsoló 
tekintetét a magasba, erőt, magabiztosságot sugároz. Talán ezért is vált az itteni magyarság jelképévé, 
hiszen a hősi múltat, a kitartást és bátorságot idézi egy olyan korban, amikor magyarnak lenni egyre 
nehezebb.

A lovon ülő Hunyadi Mátyás mellett négy mellékalakja a “fekete sereg” négy vezére, 
balról Magyar Balázs és Kinizsi Pál, jobbról pedig Báthory István és Szapolyai István. A 

mellékalakok a nagy uralkodó előtti hódolat és tisztelet kifejezői.

2009-ben megkezdődött a teljes felújítás, és 2010. november 29-én értek véget a munkálatok.
A hivatalos újrafelavatás még várat magára, ennek ellenére Mátyás király újra büszkén emeli parancsoló 
tekintetét Kolozsvár főterére és az általa sugárzott erő bizakodással tölt el minden erdélyi magyart, egy 
jobb jövő reményében.

Beküldte: Tóth Alpár, Kolozsvári történész
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MAGYARORSZÁGI HÍREINK
3D-s előadás a Magyar Állami Operaházban
Forrás: Napi Online -2011. január 12.
A Magyar Állami Operaház világszenzációra, 3D-s vizuális 
technikát alkalmazó színpadi operabemutatóra készül. 
Bartók: A kékszakállú herceg vára című művét szemüvegben 
tekintheti meg a budapesti közönség, amely ilyen módon 
úgy lesz részese a színpadi produkciónak, akárcsak a világ 
mozilátogatói a háromdimenziós filmeknek (az ezzel kapcsolatos 
technikai részleteket nem hozták nyilvánosságra). Két előadást 
terveznek szeptember 9-ére és 10-ére, siker esetén azonban 

repertoárra veszik a műsort, s az Operaház ezzel világszinten is egyedi produkciót illeszt a budapesti 
kulturális kínálatba.

Magyarország örökös barátja
Forrás: Népszabadság| 2011. február 22. 
Londonban vette át a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét Sir 
Bryan Cartledge történész, nyugalmazott diplomata, aki 1980-tól bő három éven 
át szolgált nagykövetként hazánkban, majd 2006-ban hatszáz oldalas könyvet 
írt Magyarország történelméről: “Will to Survive” (Megmaradni) című, a teljes 
magyar történelmet áttekintő munkája legújabb, harmadik angol nyelvű kiadásának 
küszöbönálló megjelenése.

Magyar elektromos autó - TIME MAGAZIN 
Magyar elektromos autó, az Antro SOLO a 2010-es év 50 legjobb 
találmánya között! “A jövő autója ezúttal Magyarországról érkezik.” 
- írja a TIME magazin.  
Az Antro Solóban három ember fér el - egy sofőr, akinek mindkét 
oldalán egy-egy utas ülhet. A pedálok középen, a sofőr előtt 
helyezkednek el, így könnyedén lehet vezetni a kocsit. Egy részben 
napelemekkel működő elektromos motor hajtja. 
Ha nagyobb autóra lenne szükségünk, az Antro erre is kínál 
megoldást: két Solo-t lehet kombinálni Transformers - stílusban, 
így létrehozható a családbarát Duo is. 2012-től várhatóan már 
kereskedelmi forgalomba is kerül. 
Tervezők: Hivessy Géza és csapata, a Pannon Megújuló Energia 
Klaszter tagjai.

Egy magyar írja az első facebookos regényt
Forrás: FigyelőNet 2011. január 11. 

 A közösségi portálon készülő mű szerzője Téglásy Gergely, aki 1970-ben        
.született Budapesten és aki íróként, illetve kommunikációs szakember- 
.ként dolgozik hazánkban és Ausztriában.
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Siker húszévesen
Forrás:FigyelőNet 2011 
Forradalmasította a 3D-technikát Rátai Dániel, aki találmányát 
itthon gyártatja.  
Rátai Dániel magyar feltaláló agyában folyamatosan telik egy virtuális 
fiók, ide teszi félre azokat az ötleteit, amelyeket egyelőre nem tud 
megvalósítani. A huszonöt éves tudós akkor lett egy csapásra világhírű, 
amikor 2005-ben díjesővel ismerték el Leonar3Do nevű találmányát, 

amely egy több kiegészítővel ellátott, különleges programmal vezérelt, háromdimenziós rajzot készítő, 
levegőben mozgatott számítógépes egér. A Leo már kapható is a fővárosban, kétszázezer forintért. Egy 
hasonló, de kevesebbet tudó külföldi berendezés ára tízmillió forint körül alakul.

Lefőzte a világot! Szakács-világbajnok – Varga Károly
Forrás Blikk.hu 2010.11.29       

Idén Luxemburgban került sor a négyévente megrendezett gasztronómiai 
világkiállításra és vásárra. A 20 ezer négyzetméteres csarnokban öt napig tartó 
eseményen több mint 2400 séf és cukrászmester vett részt a világ 53 országából. 
Összesített egyéniben Varga Károly lett a szakácsművészet világbajnoka.

A Segélyegylet ÖNKÉNTESEK segítségét 
várja!
Fektesd kapacitásaidat, tehetségedet olyan
tevékenységbe,
mellyel közvetlenül vagy közvetve
olyanok javát szolgálod, akiknek arra NAGY 
SZÜKSÉGÜK  van!

Tovább tájékoztatás:
11 3931 6560 (Suzana)

Csatlakozz hozzánk!
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86 éves korában elhunyt az ismert fotós Thomaz Farkas (1924 Budapest, 2011 São Paulo, SP), 
fotográfus, tanár, rendező, művészi filmező és producer. A kiemelkedő tehetségű magyar születésű 
művész a modern brazil fényképészet egyik megteremtője volt.

Az “Instituto Moreira Salles” (IMS) kulturális intézmény idén januárban 
“Thomaz Farkas – Személyes Antológia” címmel fotókiállítást rendezett, 
melyen bemutatták a több mint 34.000 képből álló példátlan életművet. A 
kiállítás megnyitásával egy időben az IMS-csapat egy azonos nevű könyvet 
is kiadott fiai, János és Kiko felvételeivel.
 
Thomaz Farkas a modern brazil fotográfia egyik legkiemelkedőbb képvselője 
volt. A magyar származású művész 1930-ban szüleivel, gyermekként 
érkezett az országba. Családja megalapította a Fotoptica üzletláncot, 
mely úttörő szerepet játszott a fényképészeti cikkek és berendezések 
forgalmazása terén. 

Nyolcévesen, 1932-ben kapta édesapjától az első kamerát és az 
elkövetkező tíz évben “játékszerével” megörökítette a családi eseményeket, 

a háziállatokat, a baráti kerékpározásokat, a Zeppelin megjelenését, a Pacaembu stadion építését. 

A küldetéstudattal rendelkező Farkas Tamás kapcsolatot teremtett Edward Weston ismert kaliforniai 
fotóművésszel, és a New York-i “Museum of Modern Art (MoMA)” kurátorával,  Edward Steichennel.  Pietro 
Maria Bard kérésére Geraldo de Barros-szal együttműködve felszerelte a São Paulo-i Modern Művészetek 
Múzeumának (MAM/SP) fényképészeti laboratóriumát. 

Marcel Gautherothoz és más neves fényképészekhez hasonlóan ő is megörökítette Brazília-város építését.  
Már az 1960 és 1970 években vallotta, hogy a fényképészet, a sajtófotózás a jövő fő kommunikációs 
eszköze.  A Karaván Farkas dokumentumfilmjét amazóniai és  északkeleti utazásai során készítette, ”Úti 
jegyzetek” címmel, (Notas de viagem). 

Gépészmérnöki diplomája ellenére a São Paulo-i Egyetem (USP) Kommunikációs és Művészeti Iskolája 
tanára volt, fényképészet, sajtófotózás filmes újságírás témákban vezetett kurzusokat. ”Fotografia, 
Fotojornalismo e Jornalismo Cinematográfico da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo (USP)”. Dokumentumfilmet készített  “Brazília Igazság” (Brasil Verdade) címmel (1968),  négy 
közepes hosszúságú film „Betyárok” (Cangaço), „Szamba”, „Futbal”, „Emigráció” és több nagy játékfilm a 
brazil iparosodás folyamatát bemutató “Coronel Delmiro Gouveia” (1978) és a nem mindennapi egykori 
elnök, Jânio Quadrosnak emléket állító  “Jânio a 24 Quadros” (1981) producere volt.

Büszkék vagyunk rá, hogy Farkas Tamás rendkívüli tehetségével új hazáját szolgálta, ahol 
mindig megemlékeztek magyar származásáról. Kérjük Istent, adjon neki békés csendes 
pihenést!

A Híradó szerkesztősége



42 - HÍRADÓ

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk

Itt a Húsvét, eljött végre
A szép lányok örömére.

Mert a lányok szép 
virágok, Illatos víz illik 
rájok.

Kit húsvétkor nem 
locsolnak, Hervadt 
virág lesz már holnap!

Ne fuss hát el, szép 
virágom, Locsolásért 
csók jár, három!


