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Magyar néptánccsoport a konzulunkkal

Recsy Clara családjával

Recsy Clara

Ruocco B. Isabella szüleivel

Piros-fehér-zöld virágos asztalnál hegedű szólt
a vacsoránál

Pántlikás lányok estélyiben Koszka Mártival

Ruocco B. Isabela Budavári M. Nicole

Budavári M. Nicole szüleivel

Saurer Ingrid barátaival

A közép generáció is képviselve volt
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A fiatal generáció és a kitüntetett Piller-házaspár, a harmadik generáció képviselői

A jó hangulat fölvitte a fiatalokat a színpadra a kiváló Vogue zenekarral szerepelni

A Dante iskola szépségeire jövőre is számítunk!
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55. MAGYAR BÁL

Hölgyeim és Uraim jó estét!
Nagy szeretettel köszöntöm önöket a Brazíliai Magyar
Segélyegylet által rendezett 55. Magyar Bálon.
Köszönetem fejezem ki támogatóinknak, akik segítsége nélkül
ez a bál nem létezhetne. Tudjuk, hogy e cégek igazgatói,
tulajdonosai azért adakoznak, mert bíznak az Idősotthon
szociális tevékenységében, nem várva személyes vagy céges
megtérülést, csupán a lelkiismeretük és a másokon való segítés
vágya vezérli őket.

Köszönetem a védnököknek, fővédnököknek és mindazoknak, akik valamilyen formában szintén támogatói
a magyar kultúrának és az egylet szociális tevékenységének.
Köszönetem a két magyar néptáncegyüttesnek, a Pántlikának és a Zrínyinek. Ők biztosítják bálunk
magyaros jellegét éppen most megcsodált táncukkal és ők emelik majd tovább a hangulatot a Táncházzal.
Köszönetem az elsőbálosoknak és családjaiknak. 1957 óta 311 elsőbálosunk volt. Ebben az évben 3
gyönyörű leányt mutatunk be, akik bálunk legfőbb vonzóerejét is jelentik.
Végezetül köszönetem a bál szervezőinek, akik január óta folyamatosan dolgoztak, hogy ez a pillanat
valóra válhasson. Ebben az évben a Segélyegylet vezetőihez 5 személy csatlakozott, hogy erőinket
egyesítsük. Ezeknek a személyeknek, akiknek a nevét itt megemlítem, külön köszönetem fejezem ki:
Vargha Clarisse, Toth Eszter, Reis Toth Vanessa, Lépine Marianne és Pedro Marques da Silva.
Az első Bál óta célunk, hogy pénzügyi alapot teremtsünk az Otthon (mai nevén Balázs Péter Idősotthon)
szociális működésére.
Az évek során a működési keretek némi változáson mentek át; igyekeztünk kedves vendégeink különböző
óhajainak eleget tenni az időbeosztás tekintetében. Az estét két nagy részre bontottuk, s vendégeink
szabadon választhatnak a “vacsorával” és a “vacsora nélküli” változat közül. Igyekszünk mindenre ügyelni,
hogy még szebbé tegyük ünnepségünket, hogy minden alkalommal meglepjük, elbűvöljük vendégeinket!
Ebben az évben az újdonság a “caipirinha” szabad fogyasztása mindenkinek kedve szerint.
Mindig újítanunk kell, mert egyre több jubileumot ünneplünk! Csak ebben a 2011-es évben hármat:
- Segélyegyletünk 85. évfordulóját
- az Idősotthon felavatásának 50. évfordulóját
- Bálunk 55. alkalommal való megtartását!
Nagy megtiszteltetés számomra az önök jelenléte, hogy együtt ünnepelhetünk ilyen fontos dátumokat. Ha
már nem könnyű 50, 60 éves vállalkozásokat találni, elgondolhatják, hogy milyen büszkeség töltheti el a
közösséget, hogy Segélyegylete, már 85. évét tölti be!
Mennyi kihívással kellett az igazgatóságnak szembenéznie? Hányszor kellett munkáját újraszervezni?
Változott a Szociális Tevékenység fókusza, ami eredetileg a bevándorlók megsegítése volt, majd a súlypont
gyermekeiknek magyar iskolák biztosítására és végül az idősek támogatására terelődött.
A Második Világháború előtt az intézmény 14 magyar iskolát tartott fent a magyarok által lakott kerületekben.
A háború politikai követelményei Egyletünket szorult helyzetbe hozta, és iskoláinkat be kellett zárnunk.
Az utolsó iskola 1951-es bezárása kristályosította ki az Idősotthon létrehozásának fontosságát, de csak az
1957-es első Magyar Szeretetbál kezdett anyagi alapot teremteni arra, hogy végül 1961. december 2-án
felavathassuk az Idősotthont. Az Otthon a mai napig, a háború miatt bezárt egyik iskola épületében van,
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amit eredetileg klubbá alakítottak át.
A 80-as években egy magyar kulturális otthon megteremtése volt a magyar közösség szándéka, és az
Egylet újra valóra váltotta az álmot.
A Segélyegylet eladta Av. São João-i székhelyét és a befolyt összeget átadta a Magyar Ház megvételére.
Az összeghez még adományoztak a brazíliai magyar cégtulajdonosok és több gyűjtés folyt a magyarság
körében a szent célért.
1985-ben végül felavatták a mai Magyar Házat. Igazgatósága különféle São Paulo-i magyar csoportokból
került ki. Fő tevékenységük a magyar kultúra terjesztése Brazíliában, a magyar hagyományok és a
magyar nyelv megtartása, szorosan együttműködve a Segélyegylettel, mely munkájában és anyagiakban
támogatója.
A Segélyegylet vezetősége, melynek tagja vagyok, immár nyolc éve működik. A mi Egyletünk útjára
hatottak az elmúlt XX. század meghatározó eseményei és egy új korszak felé halad, ami bizonytalanságot
és kihívást jelent, alkalmasint örömet is, hogy munkánk folytatásához számíthatunk Önökre és az egész,
magyar származású közösségre és csatlakozó barátaikra.
A jelen követelményei minden pillanatban változnak, minden megtett lépésünket, minden előttünk álló
kihívást, minden előttünk tornyosuló nehézséget, át kell gondolnunk, újra kell terveznünk, új lépéseket kell
tennünk. Erre minket elődeink munkája késztet, akikkel szemben mély csodálatot és tiszteletet érzünk
és akik közül néhánynak ezennel hódolattal adózunk. Ily módon fejezzük ki szeretetünket, tiszteletünket
fáradhatatlan, értékes munkájukért.
Hála nekik, hogy ma azt kívánhatom, hogy közösségünk továbbra is életben maradjon, működjön, képes
legyen még sok évforduló megünneplésére a jövőben is.
Jó szórakozást kívánok mindannyiuknak, jó bálozást!
Ráth Madalena - Brazíliai Magyar Segélyegylet elnökhelyettese

50 ÉVES A BALÁZS PÉTER SZERETETOTTHON
A Balázs Péter Idősotthon fennállásának ötven éves
évfordulóját ünnepeltük az idén a hagyományos Piros
Tojás ünnepséggel együtt. Az alkalomra az Otthon
történetét bemutató grafikai kiállítás készült, ami az
alapítástól napjainkig mutatta be az Otthon történetét
megidézve ennek a fontos társadalmi szociális
intlézménynek a legfontosabb eseményeit és bemutatva
a fenntartók és adományozók fényképeit, aki segítségével
az Otthon fennmaradhatott és működhetett.

Otthon történetét bemutató grafikai kiállítás
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AZ OTTHON TÖRTÉNETE:
1957 – Felmerül a gondolata egy olyan idősotthon létesítésének, amely egyedül élő és magára hagyott
időseknek teljes étkezési és szállás-ellátást, továbbá felügyeletet biztosítana.
A terv megvalósításához megkezdik a pénzügyi fedezet gyűjtését: 1957. június 29-én megrendezik az
első Szent István napi Gálát (Magyar Bált), mely aztán hosszú évekig az Otthon fenntartásának egyetlen
forrása volt.
1961 – Az Idősotthon Illy Lipót úr segélyegyleti elnökhelyettes vezetése alatt megnyitja kapuit egy Freguesia
do Ó kerületben lévő régi, klubbá alakított iskolában. A hivatalos brazil iratok szerint az intézmény “Öreg
Elhagyatottak Háza – Szálláshelye” néven kezdte meg működését.
1976 – A húsvéti Piros Tojás ünnep első alkalommal történő, azóta évenként ismétlődő virágvasárnapi
megrendezésére Gyárfás Tamás akkori egyleti elnökhelyettes javaslatára került sor.
1980 – Az Otthon bővítése. Korábban az bentlakók száma legfeljebb 12 lehetett, a felújítással az Otthon
16 szobához és 7 fürdőszobához jutott, s ezáltal befogadóképessége 24-re emelkedett.

Az Otthon támogatója, Balázs Péter

1995 – A húsvéti ünnepség alkalmával Jordán Emil atya emléktáblát avat az Otthon nagy jótevője, Balázs
Péter tiszteletére. Az Otthon felveszi a Balázs Péter Otthon nevet.
2011 - Az 50 ÉVES JUBILEUM Szent Misével kezdődött, pálmaszenteléssel. A Segélyegylet elnöke, a
kincstárnok, valamint az Otthon igazgatója, aki a Segélyegylet elnökhelyettese is, rövid beszédet mondtak,
melyben méltatták a magyar közösség e fontos intézményének szerepét az évforduló alkalmából.

Ráth Magdolna az Otthon igazgatója, aki a Segélyegylet elnökhelyettese
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Dr. Dénes Tibor a Segélyegylet elnöke és Koszka Árpád kincstárnok

Utána finom ebéd, churrasco, saláták, majd utóételként fánk baracklekvárral várta a jelenlevőket. Az
ünnepségen felléptek a Sarkantyú, a Zrínyi és a Pántlika táncegyüttesek, továbbá a Szondi György
Cserkész Csapat, mely a húsvéti hagyományokat mutatta be dramatizált változatban.

A közönség gyönyörködött fiataljainkban

Cserkészeink, táncosaink szeretete az idősek öröme

Cserkészeinknek és táncosainknak a jól végzett munka után öröm az együttlét
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A közösség által adományozott tárgyak sorsolására is sor került, melynek bevétele az Otthonra fordítódik
majd.
A Segélyegylet igagatósági tagjai útján köszönetet mond az önkénteseknek és együttműködőknek, akik
lehetővé tették az évfordulós ünnepség megrendezését:

A fáradhatatlan önkéntesek

A mindenre kész önkéntesek

A jelenlegi követelményeknek megfelelően felújított Otthonban mindenütt a törődés, a szeretet, a
figyelmesség és a kedvesség uralkodik. Minden a lakók kényelmét, biztonságát, szolgálja. Épül a felvonó!
A kiválóan betanított, jól képzett alkalmazottak szeretete, gondoskodása veszi körül az Otthon lakóit.
Mindennek ellenére az Otthonnak szinte nincs magyar lakója, pedig ha az ünnepély után becsukták volna
a kaput, hogy csak a 70 éven aluliak mehettek volna haza, az Otthon nem tudta volna ellátni a sok ott
tartott vendéget, magamat is beleértve.
Mi ennek az oka? Mi magyarok ellátjuk magunkat 70, 80, 90 évesen? A sok megpróbáltatás, háború,
forradalom, szökés, hazátlanság után jobban vigyázunk az egészségünkre? Gyermekeink vigyáznak
ránk? Nem tudom a választ, de jó érzés, hogy JÓL TARTJUK MAGUNKAT.
Az Otthon vezetőinek gratulálunk, kitartó munkát kívánunk, mert ha így folytatódik tovább, még 20-25 évet
kell ránk várniuk.
Budavári Hilda

Csatlakozz hozzánk!
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)
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TISZTELET ÉS HÁLA MINDAZOKNAK, AKIK A SZERETETOTTHONT
SEGÍTETTÉK AZ IDŐK FOLYAMÁN
Szeretnénk megemlékezni azokról a személyekről, akik példaképként állnak
előttünk és szeretnénk elmondani, hogy mily nagy mértékben hatottak ránk
munkánk folytatásában.
Sokan voltak és mindenkinek megvolt a maga fontos szerepe a Szeretetház
létrehozásában, fejlesztésében és megtartásában.
Még kissrác voltam, amikor felavatták a Szeretetházat. Mai fejemmel tudom, hogy
ez kemény munka, hosszas előtanulmányok, kutatások, keresgélések eredménye
volt.
Két forrás van, ahol ezekről az időkről pontos adatokat lehet szerezni: Piller Gedeon könyve: “Emlékkönyv
1926-1996” és Kögl Szeverin bencés páter könyve, amely a magyar közösség első éveiről szól.
De átnéztünk jegyzőkönyveket a gyűlésekről és újságcikkeket is. Ezekből kikerestük az elnökök, alelnökök,
igazgatók és az adományozók neveit.
36 személyt találtunk, bár ezek között voltak akik nem akarták, hogy név szerint megemlítsük őket. A többi
név a báli könyvecskében szerepel, a még élőké és ”in memoriam”az elhunytaké. Az idő nem engedi, hogy
mindenkit név szerint megemlítsünk.
ELSŐ ÉVTIZED
Luís Toloza Oliveira Costa Filho a magyaroknak nagy barátja és támasza volt. 1945-től 1988-ig volt elnöke
a Segélyegyletnek. A II. Világháború alatt a Segélyegylet hatósági ellenőrzés (intervenció) alá került. Az elnök
csak brazil lehetett. Mellette magyar alelnökök vezették a Segélyegyletet.
Illy Lipót végrehajtó alelnök (1956-66) már 1926-ban érkezett Brazíliába és eleinte a magyar kulturális élet
fellendítésével foglalkozott. Személye hozzájárult, hogy a háború alatt a Segélyegylet tulajdonát nem kobozták
el.
Csernik János a 3 periódusban alelnökösködött: 1942-ben kitüntette a Magyar Vöröskereszt, mert az I.
Világháború után Brazíliába érkezett magyar bevándorlóknak fáradhatatlanul nyújtott segítséget.
Felmerül egy öregotthon építése. Gyűjteni kezdik a pénzt. Megkezdődik az építkezés. Goda László, Turu
Mihály építkezési vállalkozók anyaggal és munkásokkal segítik a Szeretetház építését.
1961-re elkészül az Otthon.
Németh László az egyik magyar iskolának volt tanítója. Később Segélyegylet első titkára lett.
Dr. Hartmann Ferenc volt a Segélyegylet hosszú éveken keresztül szolgáló első önkéntes orvosa.
MÁSODIK ÉVTIZED
A Szeretetház kezd kicsi lenni. Ez az évtized tehát a Szeretetház kibővítésével kezdődött. Csak felfelé lehetett
terjeszkedni. Elkészült tehát a 2. emelet, melyet 1980-ban szenteltek fel.
Sipos Béla adakozott, Siposné Mária pedig brazil nyelven megírt és kiadott egy remek kis piros fedelű
szakácskönyvet a magyar ételekről és ennek teljes bevételét a Segélyegyletnek ajándékozta.
Siposné Mária 2006-ban új könyvet irt: “Viagem Gastronômica pela Hungria” és ennek a szerzői jogát is a
Segélyegyletnek adományozta. Mind a piros, mind a Viagem Gastronômica mai napig is bevételt jelentenek
a Segélyegyletnek.
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Gyárfás Tamás 1974 -1980 között volt elnökhelyettes.
Az ő idejében született a “Piros Tojás” ünnep ötlete
Virágvasárnapra, ami a mai napig is létezik.
Deák Ernő noha nem volt tagja a Segélyegylet
igazgatóságának, sok órát szentelt önkéntesen
a bővítéshez szükséges kalkulációk és rajzok
elkészítésére.
Bencsics Adalberta nővér volt 1974 és 1980 között
a Szeretetház igazgatója és mint szerzetes apáca,
valóban szívvel-lélekkel tudta végezni a munkáját.
Az építkezések alatt is bent maradtak a lakók. Egy
konyhakertet is létesített, ami ellátta a konyhát
zöldségfélével.
HARMADIK ÉVTIZED
1980 és 1990 között valósult meg a nagy álom!
Létrejött a Magyar Ház. A Segélyegylet eladta az Av.
São João-on levő székházát és hatalmas gyűjtést
rendeztek a kolóniában, ahol annyi pénz összejött,
hogy meg lehetett venni az ingatlant, ahol jelenleg a
Magyar Ház működik.
Zolcsák István elnök 1988-tól 1998-ig, majd alelnök
1992-től 1994-ig. Állandóan Erdélyért aggódott
és harcolt, de ő is hozzájárult az új Magyar Ház
nagytermének a megépítéséhez, és csak egyet
kért, hogy a terem homlokzatára legyen kiírva, hogy
„Erdélyi Terem”. Ez mai napig is ott van, oldalán az
erdélyi címerrel.
Tóth László végrehajtó alelnök 1984-től 1988ig. Rátermetten vezette igazgatóságával együtt
a Segélyegyletet és diplomáciával egyengette a
különböző érdekeket.
Haypekné Oltay Zsuzsanna 1982 és 1988 között
igen fontos igazgatója volt a Szeretetháznak, mivel
éppen akkor a Segélyegylet igazgatóságának nem
volt ideje a Szeretetházzal foglalkozni.
Dr. Geöcze István 1982-től 1998-ig, 16 éven keresztül
önkéntes orvosa a Szereteháznak. Szükség esetén
kórházba is be tudta utalni a rászorultakat.
NEGYEDIK ÉVTIZED
Immár több évtizeddel a Segélyegylet megteremtése,
fejlesztése és növekedése után szükséges volt egy
kis lélegzetvételre.
Önkéntes segítségből jó példát mutattak a hölgyek,
ami nagyon is követendő, de a férfiak is nagystílűen
adták szakmai tudásukat a köz javára.
Piller Gedeon 1988-tól 1992-ig végrehajtó alelnök

és 1992-től 1998-ig elnök. A nagy fejlesztési
építkezések befejeződtek, a Szeretetház teljes
gőzzel működött csak meg kellett tartani. Így ő a
délutánjait arra használja fel, hogy megszerezze a
szükséges pénzalapot a Szeretetház mindennapi
ellátására. Védnököket szerzett és megvédte a
Segélyegylet érdekeit, miközben el kellett intéznie a
többi hivatásbeli és kulturális munkákat is. Jóformán
feltűnés nélkül dolgozott; embereket hozott össze,
érdekeket egyeztetett és védte a Segélyegylet
érdekeit.
Támogatta a Cserkészetet, melynek felesége, Piller
Éva magas rangú vezetője volt.
Hogy a Segélyegylet munkájának nyoma maradjon,
megírt egy könyvet, mely bemutatja a Segélyegylet
múltját s melynek anyaga máig is aktuális. Többek
között az volt az érzése, hogy abban az időpontban
egy nagyrészt inkább nőkből álló igazgatóságot
kell összeállítani, leváltva az addig tradicionálisan
férfiakat tömörítő igazgatóságot.
Ez a változás igen találó volt abban az időben. Itt
rögzíteni is szeretném az első női igazgatók neveit:
Bester Ági, Jávor Beatrix, Nagy Lilla, Paulics
Beatrix, Purgly Magdolna, Ráth Magdolna,
Richter Klára.
Saurerné Depner Ingrid egyik mottója a “Támogatni
a bált a Szeretetház javára” volt.
Amikor glamurról, eleganciáról van szó, és amikor
az etikett terén van valami kétségünk, akkor a bál
Patronesséhez fordulunk, aki annyi elsőbálozót
mutatott be a közönségnek.
Jótékony célú ebédjei és vacsorái, amelyeket, mint
a Magyar Nőszövetség elnöknője rendez, továbbá
a támogatás, amelyet a Szeretetház lakóinak ad; a
virágok, melyek annyi bált és színpadot díszítettek,
mind ettől az önzetlen és nemes személytől jönnek.
Balázs Péter sose töltött be vezető szerepet a
Segélyegyletben, de igen jó barátja és támogatója
volt annak. Mint pszichológus, sok fiatal magyart
igazított útba, szakmai téren és ifjúsági gondjaikban.
A fiatalokat tanácsokkal segítette, de vagyonát az
idősekre hagyta.
Sághi Ferenc is olyan személy volt, aki tulajdonképpen
távol állt a Segélyegylet mindennapjától, mégis szívén
viselte annak sorsát. Közülünk sokan látogatták
éttermét, a Paprikát, vagy nyaralóját Ubatubán. Élete
végén vagyonának felét a Segélyegylet jótékony célú
munkájának támogatására hagyta.
Jávor Bea végrehajtó alelnök volt két periódus
alatt 1994-től 1998-ig. Ez nagy változások ideje
volt. Jávor Bea mégis megakadás nélkül vezette
a Segélyegyletet. Megoldotta a problémákat és
az állandóan nehéz pénzügyi helyzetet példásan
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kezelte. Ugyancsak Jávor Bea volt a Híradó kiadója.
Amikor távozott ebből a munkaköréből ezekkel a
szavakkal búcsúzott: “Nincs szükség arra, hogy
egymás munkáját megdicsérjük, egyszerűen össze
kell fognunk és dolgoznunk kell, mert a Segélyegylet
nem csak az igazgatóságé, de mindnyájunké,
a kolóniáé, és ha ezt mindnyájan megértjük, a
Segélyegylet a jövőben élni fog.
Richterné Véniss Klára Első kincstárnok 19881992 között, a Szeretetház igazgatónője 1992-1998
között, a Segélyegylet alelnöke 1998-2000 között.
Ez alatt a 12 év alatt a legkülönbözőbb feladatok
megoldására szentelte idejét, de talán a legfontosabb
az volt, hogy fele idejét a Szeretetház vezetésével
töltötte. A pénzkezelési és könyvviteli szakismereteit
ötvözve háziasszonyi meglátásaival tökéletes
ügyvitelt biztosított. Richterné Véniss Klára ötlete volt
egy címlista létesítése is, amely mára mintegy 4000
magyar leszármazott és barátaik nevét tartalmazza,
és ez a mai napig is közösségünk bázisa.
Kokron Ilona Mária elnök 1998-tól 2000-ig.
Hotelszakmai képzettsége és átfogó magyar
népművészeti ismeretei, továbbá jó viszonya a
kolónia minden rétegével sok hasznos eredményt
hozott a Segélyegyletnek.
Paulics Beatrix Szeretetház-igazgató 1988-1992
között. Richter Klárával együtt dolgozott. Amíg
az egyik a pénzügyekkel foglalkozott, a másik a
Szeretetházat vezette, két perióduson keresztül.
Megjegyezendő, hogy az anyagi helyzet ekkor igen
szűkös volt.
Pallós György jóakaróink adományai sohasem
érkeztek egyszerű formában. A jogi és családi
örökösödési
processzusok
rendszerint
megnehezítették az örökség átvételét. A fent
említett ügyvéd tisztázta és megoldotta az adott
helyzeteket, ami, ahogy ismeretes, nem egyszerű,
de hosszadalmas munka. Fáradságos munkájáért
soha egy fillért el nem fogadott.
Moór György kincstárnok 1994-2002 között.
Ezekben a havi kétszámjegyű inflációs években
és az utána következő stabilizált helyzetben
egyaránt nagyszerűen tudta kezelni a pénzügyeket.
Kincstárnoksága 8 éve alatt valójában a Segélyegylet
pénzügyeinek adminisztrátora volt.
ÖTÖDIK ÉVTIZED
Ez az évtized a javítások és reformok időszaka lett.
Egyrészt mert a Szeretetház, az ubatubai ingatlan és
a Magyar Ház, a hosszas használat alatt elkopott,
másrészt, mert az állam fontos jogi változásokat
hozott és megkövetelte a Szeretetháznak az új

normáknak megfelelő átalakítását.
Ettől függetlenül a Segélyegylet igazgatósága
is megújult és olyan igazgatóság került az élre,
amelynek volt saját adminisztrációs és ügyviteli
elképzelése és azt be is akarták vezetni.
Szarukán András elnök és Fejér Szabolcs alelnök,
együtt dolgoztak 2000-2004-ig. András már előző
igazgatóságok alatt titkár és választmányi tag volt.
Szabolcs pedig cserkészvezető és tagja annak a
fiatal gárdának, akik értékelték és megőrizték a
magyar kulturát, legyen az irodalom, vagy zene.
Hamarosan rájöttek, hogy az adminisztrációt
professzionalizálni
kellene
vagy
legalábbis
szakértőibb metodusokkal vezetni a Segélyegyletet,
úgy mint egy céget. András perfekcionizmusa és
szigorú technikai vezetése, irányváltoztatást jelentett
a Segélyegylet történetében.Olyan dolgokat vezettek
be, melyek útmutatóul maradtak, mondhatni, örökös
nyomot hagytak. Egészen új formáját vezetették be a
döntéseknek és az adminisztrációnak. Az ő vezetésük
alatt kezdődtek az átalakítások a Szeretetházban és
az Ubatuba-i házakat is alkalmasabbá tették, hogy
jobban ki lehessen használni őket. A hálózatok
karbantartása is az ő igazgatóságuk alatt került sorra.
Szarukánné Tirczka Ilona titkárnői szerepet töltött
be az előző igazgatóságok mellett, majd mikor férje
került az igazgatósági pozícióba, mellette maradt,
mint az események rendezésének és az idősek
szórakoztatásának igazgatója 1994- től 2004-ig.
Több kirándulást szervezett a bentlakóknak, akiket
magával ragadott vidám kiáradó természete.
Bánffy Ágnes Szeretetház-igazgató 1998-2004
között. Szombatonkénti megjelenései alkalmával
mindig gondja volt arra, hogy valami kedvességet
hozzon: gyümölcs, édességek, torta. Mindez a
bentlakókban mély nyomot hagyott. Nagy szeretettel
vették körül.
Részvétele a CONSCRE-ben és kapcsolatfelvétele
más emigráns közösségekkel fontos és hasznos volt.
Lajtaváry Marika 10 éven keresztül foglalkozott a
Szeretetház heti étrendjének összeállításával és a
hozzávalók megvásárlásával, bevásárló csarnokban,
piacon, hentesnél. A bevásárolt holmi ki- és berakása
az autójába már magában véve megfizethetetlen
segítség volt. Nevét és önfeláldozó munkáját egy
tábla őrzi a Szeretetház falán.
Koszka Árpád
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GRATULÁLUNK ÉS TOVÁBBI SIKEREKET KÍVÁNUNK:
75 ÉVES A MAGYAR HÁZ URUGUAIBAN
Az Uruguayi Magyar Ház 75. éves fennállásának megünneplése
alkalmából a São Paulo-i Magyar Közösség köszöntette az
uruguayi Magyar Közösséget.
30 ÉVES A SÃO PAULO-I ÖKUMÉNIKUS BIBLIAKÖR
A 30 éves évfordulót a bibliaköri 323. találkozón ünnepelte meg.
30 ÉVES ÉVFORDULÓT ÜNNEPEL A ZRINYI MŰVÉSZEGYÜTTES
Az együttes felejthetetlen táncos esttel ünnepelte évfordulóját, ahol bor sem hiányzott a táncházhoz.
25 ÉVES A ROPOGÓS EGYÜTTES
A régen táncos lábú együttes finom ételek és jó italok mellett ünnepelte az évfordulót a Schiffertanyán, és a szeretet sem hiányzott.
A 2011-ES MURÁNYI PÉTER DÍJ ÁTADÁSA
A díj nyertese a Tudományos és Technológiai Fejlesztés, melyet Marceli Britton Passzos Amato kapta
a “Kórházi intenzív osztályok mortalitási és morbiditási rátájának csökkentésére alkalmazott innovatív
stratégiák és az elektromos impedanciára épülő tomográf vizsgálat kidolgozásáért”.
120 ÉVES A JARAGUÁ DO SUL-I MAGYAR IMMIGRÁCIÓ
A város alapításának 135. évfordulója alkalmából megemlékeztek – többek között – a magyar immigráció
elmúlt 120 évéről. Méltatták a magyar bevándorló családok Brazíliában született első generációs tagjait,
a kilenc családot, amely 1891-ben érkezett, végül pedig megemlékeztek a városban működő Magyar
Szervezet korábbi elnökeiről.
A KÖNYVES KÁLMÁN SZABADEGYETEM KIVÁLÓ ELŐADÁSSOROZATA
Szatmáry Péter, a Petrobras Kutató Központjának főgeológusa a Brazil tengeri talapzat sóréteg alatti
kőolajtartalékokat tartalmazó tektonikus rétegeiről készült felmérések eredeményéről tartott előadást. Ez
a legaktuálisabb téma ma Brazíliában.
Piller Éva dékán, Liszt Ferenc születésének 200 éves évfordulójáról emlékezett meg színes előadásában.
Esterházy Péter magyar író a Braziliában kétévenként megrendezett Nemzetközi Irodalmi Fórum (FLIP)
egyik idei meghívott előadója volt. “A szív segédigéi” című könyve portugálul is megjelent. A könybemutató
egy sajtókonferencia és vitaest keretében zajlott, São Paulóban. Műveit eddig 25 nyelvre fordították le.
Előadását nagy érdeklődéssel hallgatták.
Leonardo Jeszensky népzenész török lantestet adott a Magyar Házban. Ismertette klasszikus török
népzenei dallamokat. Ráadásként, hegedűn eljátszott egy Kalotaszegi Hajnali-t. „Csávás” erdélyi faluról
is csodás előadást tartott.
Dr. Thomas Szegö a Brazil Sebészeti Szövetség volt elnöke, “Obezitás – megelőzés és gyógyítás”
címmel tartott előadást. Ismertette a lehetséges kezelési módokat, ami felkeltette a hallgatóság
érdeklődését.
Dr. Lépine-Szily Alinka dékán a “Menekülő Egyetem” című magyar dokumentumfilm után tartott
ismertetést. Alinka, közösségünk rendkívüli egyénisége, egyetemi tanárnő, atomfizikus; kutató édesapja
36 társával együtt vesztette életét a menekülésben.
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SZENT ISTVÁN ÜNNEPSÉG ÁRPÁDFALVÁN
VÁSÁR PRESIDENTE EPITÁCIO VÁROSBAN
Hagyományos ünnepséget rendezett az Árpádfalvi Magyar Közösség vásárral és magyar étel bemutatóval.
SZENT ISTVÁN ÜNNEP SÃO PAULÓBAN
A Szervezők minden évben túltesznek az előző évi ünnepély programján. Az idei műsorban lírai dal,
Liszt Ferenc zongoradarabjainak bemutatása és a három São Paulo-i néptáncegyüttes fellépése tette
felejthetetlenné a rendezvényt, melyet a hálás közönség nagy tapsviharral köszönt meg. Az előadás
után “caipirinha” és magyaros ebéd várta a jelenlévőket. A helyszínen felállított pavilonokban magyar
importáruk, kézműves termékek és magyar édességeket lehetett vásárolni. Az ünnepély végén Herendi
porcelán kávés- és tortakészletet sorsoltak ki, melyet a Balázs Péter Szeretetotthon javára ajánlottak fel.
A boldog nyertes Maria Izabel Kiss lett. Az önkéntesek ragyogó munkája tükröződött az ünnepségen.
13. SZONDI GYÖRGY CSERKÉSZCSAPAT RENDEZVÉNYEI
Juniális a Simon Bálint Cserkészparkban: kis színes zászlók, lampionok, fáklyák díszítették, és az
ilyenkor szokásos brazil finomságok mellett (forralt bor, főtt kukorica, édességek) a látogatók néhány igazi
magyar ínyencséget is megkóstolhattak, mint például a lángost, vagy a palacsintát, de érdekességképpen
a lecsós „hot dog”-ot is. Brazil és magyar népi játékokban lehetett részt venni. Az estét egy hagyományos
négyes tánc (quadrilha magyar módra) és rövid táncház zárta a tábortűz körül.
A Szolidaritás Tűz a Simon Bálint Cserkészparkban a Magyar összetartás emlékére tábortűzzel,
cserkészműsorral, szalonna sütéssel volt összehangolva. Ezt az ünnepet az 1933-as gödöllői cserkész
világtalálkozón tartották meg először, amikor is szerte az országban és az elcsatolt területeken fellobbantak
a tábortüzek lángjai, és a sok kicsi tűz jelezte, hogy bárhol is éljen a magyar a világban, a világosság, a fény
közös ereje legyőzi a sötétséget. 2003 augusztusában, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felújította e
fontos kezdeményezést.

BRAZÍLIA ELSŐ HONOSÍTOTTAI:
Dénes Géza Americo és Geőcze Stephan
Dr. Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) külgazdaságért felelős államtitkára hivatalos
látogatást tett Brazíliában. Május 3-án este a São Paulo-i Magyar Házban találkozott az ottani magyarság
vezetőivel és tagjaival. Magyar nagykövetünk, Dr. Szíjjártó Csaba kísérte az államtitkárt Brazíliavárosból.
A találkozó alkalmával az államtitkár tájékoztatót tartott a kormány egyszerűsített honosítással kapcsolatos
politikájáról és kérdésekre válaszolva ismertette a magyar gazdaság helyzetét. A találkozón, ünnepélyes
keretek között, a nagykövet és az államtitkár előtt két São Paulóban élő honosított állampolgár, Dénes
Géza Americo és Geőcze Stephan tette le az állampolgársági esküt.
A São Paulo-i fogadást Pedro Marques da Silva, a Magyar Ház új, fiatal elnöke nyitotta meg.
Dr. Becsey elmondta, hogy a jelen kormány nem csak a szomszédos országokban élő, de a távolabbi
országokban és a tengeren túlon lakó magyarok felé is fordul. Az első lépés talán az lesz – ahogy azt az
új magyar nagykövet is említette korábban, hogy újra visszaállítják a magyar konzulátust São Paulóban.
Számos olyan helyen nincs konzulátus – Torontóban, Sydneyben vagy São Pauloban –, ahol nagyobb
magyar közösség él. Ezeken a helyeken a Külügyminisztérium kihelyezett konzuli napokkal próbálja
megoldani a kérelmek átvételét; illetve a Dél-Amerikában működő két magyar nagykövetség munkatársai
próbálják bejárni a többi országot is – vázolta a megoldási módokat az államtitkár.
Az ÚJ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK felejthetetlen, ünnepélyes körülmények között elénekelték a
Himnuszt és meghatottan fogadták a szívből jövő köszöntéseket.
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Az eskü, mely kötelez, meghatóan szólt a honosítottak ajkáról

MAGYAR KONYHAMŰVÉSZETI TANFOLYAM A MAGYAR HÁZBAN
A HONOSÍTÁS miatt megsokszorozódott a magyarórák száma,
de nem gondoltuk volna, hogy a főzőkurzuson is tolongás lesz.

Gratulálunk a tanároknak

Sok sikert a tanulóknak
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LÉPINE-SZILY ALINKA, BRAZÍLIA PROFESSZORASSZONYA,
KISÉRLETI MAGFIZIKUS
2008 májusában közöltük A HÍRADÓ 50., valamint a Mini Híradó 22.számának 7-9.oldalain Híradónk
korábbi szerkesztőjének, Szücs Ritának 2004-ben készített interjúját Alinkával. Dr. Lépine-Szily
Alinka, aki a São Paulo-i magyar közösség aktív tagja, egyetemi tanárnő, atomfizikus, kutató,
gondos mama és büszke nagymama egy személyben.
Tudjunk meg még többet közösségünk e rendkívüli egyéniségéről a Természet Világa, 142.évfolyam,
5. számában 2011 májusában megjelent interjúból, melyből az alábbi bekezdést közöljük:
Természet

Világa

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

				

ALAPÍTVA: 1869

Brazília professzorasszonya
Beszélgetés Lépine-Szily Alinka kísérleti magfizikussal
– Velem szemben folyóiratunk alapítójának, Szily Kálmánnak dédunokája ül, Lépine-Szily Alinka, a Săo
Paulo-i Állami Egyetem fizikaprofesszora. Elképzelheti, mit jelent számomra a Szily név, hiszen már
csaknem négy évtizede szolgálom a Természettudományi Közlönyt, mai nevén a Természet Világát.
Köszönöm, hogy beszélgethetünk.
– Számomra megtisztelő az érdeklődésük irántam.
– Ennek a beszélgetésnek Ön a főszereplője. Életére, munkásságára lennék kíváncsi. A második
világháború idején született, családját tragédia sújtotta. Beszélne erről az időszakról?
– Budapesten születtem, 1942 májusában. A tragédia, amire utalt, édesapám
halála volt, 1945 áprilisában. Édesapám, Szily József a Műegyetem Vízépítéstani
Tanszékének vezető professzora volt, amikor 1944 végén a német parancsnokság
úgy döntött, hogy a Budapestet körülzáró oroszok elől a Műegyetem tanárait
és diákjait Németországba menekítik. A háború utáni újjáépítésre gondolva
elsősorban az építész-, a gépész- és a vegyészmérnököket vitték. Azokat a
hallgatókat, akik nem akartak elmenni, katonaszökevénynek tekintették. Készült
néhány éve erről egy dokumentumfilm “A menekülő egyetem” címmel. Nem
tudom, látta-e?
– Sajnos nem.
– Érdemes megnéznie, hitelesen bemutatja a menekülő műegyetemiek szenvedéseit, akik a háborús
Európán át a hideg télben napokat gyalogoltak bőröndjeikkel, havas erdőkön, mezőkön át, miközben egyik
oldalról az oroszok, a másikról a németek lőtték őket. 1945 februárjában eljutottak Halléig. Itt két hónapig
vártak, majd a város bombázása után tovább menekültek. A német határ melletti kicsi cseh városban,
Hazlovban egy amerikai repülő lebombázta a vonatukat.
– Édesapám 36 társával együtt ebben a légitámadásban vesztette életét. Ott vannak eltemetve, közös
sírban. Hároméves voltam akkor, Ádám bátyám hatéves.
A TELJES CIKKET OLVASHATJA:
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/szily.html
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13 sz. SZONDI GYÖRGY
PARANCSNOKSÁG-ÁTADÁS
Szent Imre Kollégium – Morumbi – 2011. augusztus 20

Yuri és Tomi a csapat zászlajával

Tomi átadja a csapatzászlót

Tomi (Kiss Thomas) a 13-as Szondi György parancsnoka, fiatal mérnök, a Sarkantyú néptánccsoport
alapítója és vezetője, két és fél évig vezette a csapatot, mialatt több kirándulást és tábort – köztük a
felejthetetlen Jubi tábort – rendezett.
Yuri (Yamashita Szabó Yuri), félig japán, de teljes magyar, nemzetközi kapcsolatokat tanult São Paulo
legjobb egyetemén, az USP-én; a Balassiban tanult, dolgozik a svájci konzulátus ”Swiss Business Hub”
részlegén; kiskora óta cserkész, rajvezetőből lett most parancsnok.
Tomi szép munkáját veszi át, aki lelkesen vezette a csapatot, tele ötletetekkel, vidámsággal, nagy
odaadással. Tomi továbbra is részt vesz a csapat vezetésében a programok készítésében.
Yuri reméli, hogy Tomi jó munkáját folytatni tudja a többi vezetővel és a cserkészekkel együtt. Szeretettel
hív minden érdeklődőt, hogy ismerjék meg a cserkészetet.

Büszkék vagyunk, hogy cserkészeinknek ilyen vezetői vannak

Köszönet Tominak. Jó munkát Yurinak!
A Híradó Szerkesztősége
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ZRINYI NÉPTÁNCEGYÜTTES 30. ÉVFORDULÓJA

Bálint Incike a szinpadon

Valóban mi kött össze bennünket? A magyar néptánc? A magyar zene? A
hagyományörzés? A fesztiválok és táncházak? A barátok ?A közös szenvedély?

Zrinyi:Vajdaszentiványi táncok

Zrinyi: Bonchidai táncok

Zrinyi – Széki táncok

Köszönjük azoknak akik elkezdték, folytatták és folytatják ugyan azzal a szenvedéllyel,
türelemmel, szeretettel, örömmel, büszkeséggel, bizalommal.
...Köszönjük azoknak akik megtanítottak bennünket valami szépre, jóra... és azoknak akik
velünk és tölünk tanultak valamit! Köszönjük, hogy együtt táncolhattunk, együtt nevethettünk,
sirhattunk, együtt érezhettük azt a kis jó érzést félelemmel összekeverve a színpadon, azoknak
akik végig libabőrösek lettek egy újabb kihívással szemben.
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Zrinyi :Dunántúli táncok

Zrinyi gyerekek

RegősTündérkert:Kalotaszegi tánc-Regős Tündérkert és Pántlika:Mezőségi táncok

Pántlika: Szatmári táncok

“Táncház”
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Köszönjük szépen kedves barátok, hogy voltunk, vagyunk és továbbra is leszünk!!! Egyszerüen
köszönjük, hogy létezünk és itt vagyunk!
30 nem csak egy síma kerek szám. Ez a mi évfordulónk és ugyan ezzel az szép jó érzéssel meg
kell ünnepeljük! Megünnepeljük! Megünnepeltük!
Köszönjük az együtt töltött pillanatokat! Várjuk a következő jó élményeket és tapasztalatokat!
Puskás Angyal

Magyarország – Justus
Az igazak királysága
A ROSAS DE OURO
POMPÁS SZAMBAISKOLA
2012-ES KARNEVÁLI TÉMÁJA
A Rosas de Ouro São Pauló-i szambaiskola 2012-es évadra tervezett felvonulása a magyar
imigránsok történetét dolgozza fel, a magyar történelem és kultúra elemeinek felhasználásával. Az
iskola Roberto Justus magyar származású üzletembert és reklámszakembert kívánja
megünnepelni.

Angelina Basílio elnöknő a
zászlóval

2012-es embléma

Roberto Justus

A felvonulási téma hivatalos bemutatójának alkalmából a közönség egy érdekes egyveleget láthatott:
a fergeteges brazil dobpergés, a karneváli ritmusok és a magyar dallamok keverékében még a magyar
nemzeti Himnusz dallama is felcsendült.

Sotkovszki Tibor, Angelina Basílio elnöknő, Roberto Justus - Justus és felesége Ticiane

A ünnepségen számos hivatalos és elismert személyiség vett részt: jelen volt Sotkovszki Tibor úr,
Magyarország São Pauló-i tiszteletbeli konzulja, a magyar közösség számos megbecsült tagja, valamint
a Pántlika és a Zrínyi Néptánccsoportok táncosai is.
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Pántlika és Zrinyi néptáncosok

Nézze meg a Youtube-on: http://youtube/EWyZNoBlmrA

ROSAS DE OURO A MAGYAR HÁZBAN

Sotkovszki Tibor, Angelina Basílio

A meghívó

Mindenből kaptunk egy kis ízelítőt:

A csinos szambázó mulaták

Sotkovszki Tibor, Angelika Puskás
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Fergeteges dobszó és Darlan Aves, a dalszerző és énekes

“Magyar” harcosok

“Baianák”

A zászlóvivő

Jorge Freitas karneválvezető

Az iskola vezetősége meghívta a São Paulo-i magyar közösség tagjait, hogy vegyenek részt a
karneváli felvonuláson. A fergeteges dobszó, a szambázók meghozták a hatást, sorban álltak a
jelentkezők a felvonulásra.
Viszontlátásta karnevál péntekén, ami átnyúlik szombat hajnali 4:30-ra, az “Anhembi Sambódromo”ban. Addig is sok gyakorlást, jó szórakozást kíván.
A Híradó Szerkesztősége

AZ ÉLET RENDJE LEEGYSZERŰSÍTVE
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BUDAPEST, 2011
São Paulo, 2011, augusztus 5
Bécs minden kulturális csillogása ellenére sem rendelkezik azzal a panorámával vagy szerteágazó
látvánnyal, mint Budapest.
Idő és egy kissé egészség hiányában még nem volt alkalmam Chico Buarque utolsó előtti könyvét elolvasni.
Úgy adódott, hogy immár harmadszor tettem hosszú utazást Budapestre, ebbe az egy cseppet sem kék
Duna által kettészelt városba és egy kis bizonytalansággal tértem haza.

A Duna által kettészelt szép város

Mindig is az volt a véleményem, hogy Közép-Európa legszebb városai sorrendben Prága, Bécs és
Budapest. Igaz, hogy amikor először érkeztem a magyar fővárosba, a II. Világháború és a szovjet
megszállás rombolásai még láthatóak voltak.
Prága engem részleteivel bűvölt el, a házak homlokzatainak közelképeivel és perspektíváival, Smetana
zenéjével, a kafkai utcák fekete-fehérjével, Joseph K. labirintusaival, a lehetetlen kastéllyal, ahová az
ember soha nem érkezik meg.
Bécs az Bécs volt, monumentális, ha már nem lehet mediterrán, annak ellenére, hogy Marcus Aurelius – a
Római Birodalom Tiberius által kiterjesztett határainak védelmében ugyanannak a Dunának a partjainál
halt meg, mely nem vágja ketté a várost, mint Budapestet, csak elfolyik mellette, szutykosan és dicstelenül.
A mediterrán géniuszok építészetén és urbanizmusán túlmenően, például Borrominién, aki a fél Rómát
megépítő Bernini nagy riválisa volt.
Bécs természetesen más, kulturálisan és – megkockáztatom – spirituálisan is. El lehet-e felejteni azokat
a színpadi tolongásokat, ahol olyan nagyságok fordulnak elő, mint Beethoven, Mozart, Schubert, Brahms,
olyan előadások vannak, mint Mahler szimfóniái, Strauss és Lehár keringői, Orson Welles és Joseph
Cotten dialógusa az “A harmadik ember”-ben, vagy ahol a Prater óriáskereke forog, vagy Freud háza áll
a Berggasse 19 alatt?
De Bécs minden urbanisztikai és kulturális csillogásával együtt nem rendelkezik azzal a panorámával,
sem azzal a szerteágazó látvánnyal, mint Budapest, melynek e tekintetben csak egy versenytársa lehet, s
ez Rio de Janeiro, részleteiben ugyan csúf, de csodálatos szinte végtelen panorámájában.
Természetes méretben, hatalmas allegorikus kocsikra állítva, Rió és Budapest, a stílus- és hangulatbeli
különbségek ellenére verhetetlenek lennének bármely karneváli vagy civil felvonuláson.
Első utam alkalmával egy régi, XIX. századbeli hotelben szálltam meg. A másodikon a munkám miatt a
Hilton egyik lakosztályában. A szálloda egy régi kolostor a Halászbástya mellett, ahonnan remekül látni a
Duna kanyarulatát, melyet a fekvő kőoroszlánok által őrzött fények hídja, a Lánchíd vág ketté.

HÍRADÓ - 23
A Királyi Vár a budai magaslaton.
Most harmadjára lent maradtam, a pesti
Dunaparton a modern és amerikanizált hotelsoron,
hogy a mélyből felfelé nézve csodáljam a várost,
a firenzei “lungo Arno”-nál és a római “lungo mare
del Tevere”-nél tündéribb budapesti “lungo mare”-t.

A város és a Duna kísérteties összefonódása az éjszakánként a látszólag a kőtalapzatból születő, sejtelmes
fények által megvilágított emlékművekkel, melyek sziluettjét a folyó vize visszatükrözi, jól harmonizálva a
sárgás színű és nyugodtságot árasztó házhomlokzatok sorával mindkét part mentén.
A Királyi Vár oldalról
A Királyi Vár a budai magaslaton vagy a fantasztikus
Országház ott, a mélyben, a folyó szintjén, mely
talán a legmegkapóbb esküvői tortát formázza
azóta, hogy a mediterrán görögök megalkották
mezítelen oszlopaikat és üres szemű szobraikat.

A fantasztikus Országház

A fantasztikus Országház az új kivilágítással

Engem, az ateista zsidó-keresztényt, aki gregorián dallamokat akart hallgatni, aztán Palestrinát, akinek a
virtusról és bűnről alkotott elképzelései összekeveredtek az ott hallott vagy olvasott mondatok közepette,
és akinek a fizikai szépségről alkotott képzete Cyd Charisse lábainál ér véget (Mistinguette-éi szóba se
kerültek), szóval engem Budapest kibékített azzal a csodálatos emberi középszerűséggel, amely még
tehet valami hasznosat ezen a világon, ameddig van rá idő.
Írta: CARLOS HEITOR CONY
Fordította: Kepe Ferenc (Budapest)
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II. RÁKÓCZI FERENC
A NAGYSÁGOS FEJEDELEM
300 ÉVE ÉRT VÉGET A RÁKOCZI SZABADSÁGHARC
ISTENNEL A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT
“Hazánk szentje, szabadság vezére,
Sötét éjben fényes csillagunk,
Oh Rákóczi, kinek emlékére
Lángolunk és sírva fakadunk!”
(Petőfi Sándor: Rákóczi című versének bekezdése)

II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született Borsiban (Zemplén megye); gyermekéveit Sárospatakon
töltötte. Családja már az ő születése előtt beírta magát Magyarország történelmébe, amit ő csak erősíteni
tudott. Apja, I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem, Sáros vármegye főispánja, fia születése után
alig négy hónappal meghalt. Anyja Zrínyi Ilona, gróf Zrínyi Péter horvát bán lánya, aki férje halála után
fiával együtt az anyósához (Báthory Zsófiához) költözött Munkácsra, feleségül ment gróf Thököly Imréhez,
a kuruc hadvezérhez.
A császáriak támadása miatt Munkács vára is veszélybe került, amit Zrínyi Ilona három éven át hősiesen
védelmezett. Fiába, aki tizenévesen közvetlenül tapasztalta meg a háború szörnyûségeit, gyerekkorától
beléivódott a magyar büszkeség, a vezető felelősségtudata, az áldozatkészség, s ezeket Munkács eleste
után sem voltak képesek gyökerestől kiirtani belőle.

Munkács vára

Zrinyi Ilona a várfalon harcol

Madarász Viktor: Zrínyi Ilona a vizsgálóbíró előtt
A tragikus sorsú fejedelemasszony soha többé nem látta gyermekeit, az imádott “Kis herceget” és Juliannát
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Miután elárulták a hős védőt, a császár Bécsbe hurcoltatta Zrínyi Ilonát, akitől örökre elszakították
kisgyermekeit “Ferkót” és Juliannát. A kis Rákóczit Csehországba vitték, ahol Habsburg-hű szellemben
nevelkedett. A tragikus sorsú fejedelemasszony soha többé nem látta gyermekét, az imádott “Kis herceget”.
Rákóczi a prágai egyetemen nagy szorgalommal végezte a matematikai, építészeti és hadtudományi
művek tanulmányozását. Amikor nagykorú lett, Bécsbe költözött és 1693-ban itáliai körutazásra indult,
ahonnan hazatérve Sáros vármegye örökös főispánjának nevezték ki, majd négy évvel később visszautazott
Bécsbe.

II. Rákóczi Ferencet 1700-ban, Magyarországot járva rettenetes benyomások érték
“Szegény alattvalóimat a telelő német katonaság tönkre tette, panaszaik miatt sokat bánkódtam. A
császári katonaság eljárása a pogány zsarnokságra hasonlított. Fizetésképtelen férfiak asszonyain
erőszakot követtek el, a gyalázatot a férjek jelenlétében hajtván végre. Másokat megkorbácsoltak,
sokan belehaltak az ütlegelésbe...”
1700-ban engedett Bercsényi Miklós rábeszélésének, és Habsburg-ellenes szervezkedésbe kezdett,
de elfogták XIV. Lajos francia királyhoz írott segélykérő levelét, őt pedig börtönbe zárták. Egy év múlva
megszökött, és Lengyelországba menekült. Itt keresték meg 1703-ban a tiszaháti parasztfelkelés vezetői,
és kérték, álljon felkelésük élére. Rákóczi hazajött, és egy évre rá már szinte a teljes országot megfigyelése
alatt sikerült tartania. Kezdetben a kurucokkal együtt harcoltak a lengyelek, svédek, franciák, bajorok és
a ruszinok, rövidesen csatlakozott hozzájuk, mint egységes kuruc hadhoz, a szlovák, a román és kis
létszámban a német fegyvert forgató lakosság. Rákóczi Esze Tamást nevezte ki a szerveződő kuruc
hadsereg első ezredesévé.
1703. június 16-án II. Rákóczi Ferenc a következő felhívást küldte a keresztény Európába:
Kiáltvány!
“Örök emlékezetül! Ismét felszakadnak a híres magyar nemzet sebei, a nemzet megsértett
szabadságának annyiszor mostohán kezelt sebesülése, s most már az a veszély fenyeget, hogy az
egészséges törzset is a végső halálos pusztulásba dönti... a nemzetet, mely... vérének hullatása
és áldozatok árán kiváló dicsőséggel védelmezte... az egész kereszténységet... megfosztják hadi
érdemeitől, s... páratlanul megcsúfolva egy idegen népnek vetik oda prédául.”
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1704-ben választották meg Erdély fejedelmévé, amivel az ország államfője lett.

Veszprémi Endre: Rákóczi találkozása Esze Tamással-- Orlay Petrich Soma: Az ónodi országgyűlés*
* A kép azt a jelenetet ábrázolja, amikor Károlyi és Bercsényi felkoncolja a két turóci követet, Rakovszky
Menyhértet és Okolicsányi Kristófot.

1707-ben az ónodi országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét.

Lovassági zászló*

Rákóczi címeres zászlók**

* “lustram causam Deus non derelinquet” (Isten az igaz ügyet nem hagyja el)
** “Pro libertate” (A szabadságért)

A róla elnevezett szabadságharcot 1703-1711 között vezette a Habsburg-uralom ellen. XIV. Lajos francia
király anyagilag támogatta a felkelőket, de a svéd királytól nem sikerült segítséget szereznie, I. Péter
cárral kötött szövetsége pedig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeit. A szabadságharc 1707-ben érte
el csúcspontját: ekkor az ónodi országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását. A következő évi
trencséni vereség azonban már előrevetítette a közelgő bukást. 1711-ben Rákóczi távollétében Károlyi
Sándor generális letette a fegyvert. A Lengyelországban tárgyaló Rákóczi nem fogadta el a békét, de már
nem térhetett haza.
A császári udvar halálra ítélte őt és több bujdosó társát. Először Lengyelországba ment majd
Franciaországba, ahol fejedelemnek kijáró tisztelettel és barátsággal fogadták. Végül 1717-ben a török
szultán hívására és ígéretei alapján Törökországba utazott. A török ereje azonban már megtört, vereséget
szenvedett a császári csapatoktól Belgrádnál, és 1718 létrejött III. Károly és a török szultán között a béke.
Ezzel Rákóczi reményei megsemmisültek. A politikai kilátástalanság tudatában töltötte szomorú bujdosó
éveit Rodostóban egészen 1735-ben bekövetkezett haláláig. Sírja a francia bencések konstantinápolyi
templomában volt addig, amíg hamvait 1906-ban édesanyja Zrínyi Ilona hamvaival együtt haza nem
hozták Kassára (ma Szlovákiához tartozik).
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II. Rákóczi Ferenc, Magyarország legnagyobb földesura, szegényen, idegen földön halt meg. Természet
adta képességeivel, kiváló neveltetésével, s nem utolsó sorban a szülői örökségből fakadóan igazi fejedelmi
alkat volt, akit mindenhol fejedelmi nagyságához méltóan fogadtak be. Magyarul, latinul és franciául alkotott
levelezése nemzetközi mértékű volt. Legjelentősebb műveit az emigráció hosszú éveiben készítette. Az
Emlékiratok című könyvében a szabadságharc eseményeit írta le, kronológiai sorrendben, évek szerinti
csoportosításban. A Confessio peccatoris (Egy bűnös vallomásai) több éven át készült, az első rész még
Franciaországban, a vége pedig Törökországban. Rákóczi írásai többnyire kézirat formájában maradtak
fenn: Fohászai, Meditációi, fiai számára írt Politikai és erkölcsi végrendelete csak napjainkban jelentek
meg nyomtatásban.
Rákóczi emlékiratainak 1739-ben, Hágában
megjelent első kiadása

Kassa leghíresebb nevezetessége a főtéren álló Szent Erzsébet Székesegyház (ismertebb nevén:
a kassai dóm) és a Szent Mihály kápolna. II. Rákóczi Ferenc hamvai a kassai dómban nyugszanak

Bár a szabadságharc - nyolc évig tartó küzdelem után - vereséget szenvedett, mégis sikerült olyan
kedvező pozíciókat kicsikarni Magyarország számára, ami két évszázadon keresztül az országnak
különleges státust biztosított a Habsburg Birodalomban.
Fonte: Internet
A Híradó Szerkesztősége
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A RÁKÓCZI MÍTOSZ
II. Rákóczi Ferenc Magyarországra való esetleges visszatérése a szabadságharc
bukása után folyamatosan napirenden volt. Ezt a népszerűséget meglovagolva a
halála után még évtizedekkel is feltűnt olyan személy, aki a fejedelemnek adta ki magát
– olvashatjuk a Magyar Országos Levéltár oldalán.
Külföldi kortársa így írt róla: “A legjobban csodálható méltóságteljes megjelenése,
okossága, ötletessége, előkelő modora és erénye. Nemzetéhez hű, vallásában
igen hívő, igazmondó, szép termetű, igen tudós, vitéz ember.”
Szobrait országszerte megtalálhatjuk, természetesen Budapesten is.

Rákóczi szobra díszeleg a hősök szobrai között, a Hősök terén

Rákóczi szobra csodás Országházunknál

A néphagyomány máig úgy tekint a Rákóczi-szabadságharcra, mint győzedelmes, ”daliás időkre”. Zenei
tekintetben a dalok, nóták valóságos gyöngyei nemzeti zeneirodalmunknak. Azt mondhatjuk, hogy
népdalaink fénykora a Rákóczi alatti korszakra esik, nemcsak értékre, de számra is. Valóban csodálni lehet
e dalok szépségét, kifejezését, ősi erejét, karakterisztikus menetét és ritmusát, s bámulni sokféleségét. A
tárogató a Rákóczi nóták, kuruc katonadalok (kuruc a császár vagy német ellen támadó felkelő magyar
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vitéz), a kuruc táborok hadi jeladó hangszereként hazafias jelentéseket hordozott. Ismert kuruc nóták: Te
vagy a legény, Tyukodi pajtás és a Csínom Palkó.

Kuruc harcosok a császár vagy a német ellen támadó felkelő magyar vitézek

A függetlenségi harcok befejezésével (1711-1912) Rákóczi, Bercsényi és más
történelmi személyek nevét, tetteit vagy egyszerűen a kuruc-kori nosztalgiát, a
kuruc dalokat és nótákat énekelni szigorúan tilos volt, de összetörettek még a
tárogatók is, melyeken a híres nótákat játszották. Azonban nem sikerült elfelejtetni
a dalok, nóták dallamait, ezek megmaradtak, mert leleményes népünk az eltiltott
szöveg helyett más értelmű szöveget alkalmazott rá, meghagyva legfeljebb egy
pár kevésbé inkriminált strófát, s az itt-ott meghagyott verssoroknak köszönhető
csupán, hogy e régi énekek dallamát meg tudtuk őrizni.
Némelyik úgy hangzik, mint harci induló, telve tűzzel, s igen gyakran Rákóczi
huszárjainak akkori trombita-riadóit véljük hallani és meglehet, hogy ezek is
szolgáltak alapgondolatul a Rákóczi-nótában (melyből 100 évvel később a ma
már világhírű Rákóczi-induló készült).
A Rákóczi-induló keletkezését a korabeli és későbbi irodalom nem egységesen határozza meg. Egy
gyűjtemény 1710-et említi, kuruc dalokból szájhagyomány útján terjedt, 1838-ban Liszt Ferenc, 1840ben pedig Liszt játéka alapján Erkel Ferenc Rákóczi-induló címen adta elő. Később 1846-ban Berlioz
zenéjével a Rákóczi-induló hatása megsokszorozódott.
A Rákóczi induló hivatalosan is a magyar nemzet dala.
A Rákóczi induló szövege:
Magyarok Istene, rontsd a labanc erejét!
Közeleg az óra csata riadóra
Hogy a magyar akarata, csata vasa, diadala
mentse meg a szomorú hazát.
Hős Rákóczi népe, kurucok, előre!
Diadal veletek, ellenes feletek letiportátok,
verje gonoszokat átok!
Már a hazán íme újul a vész,
Íme a gonoszok seregi fenyegetik.
Hej! Hova lettek a hős daliák?
Hova lettek a hős, a derék vezetők,
A szegény nép sokezerje,
A legigazabb dalia vezér
Bujdoshatnak most szanaszét.
Lobogónk magasan, ez a büszke nemzet újra talpon áll.
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Aki előtt ellen soha meg nem áll
csak elő, csak elő, csak előre!
Szabadon él a magyar vagy érje a halál.
Mert a magyarok Istenére, szent nevére,
esküt esküre teszen e hős nép:
Míg ragyogón kel a nap az égen,
Rab a magyar soha, soha, soha, soha, sohase leszen.
Rákóczi daljáték, zenés dráma Kacsóh Pongrác műve 1906-ban. Hazámba vágyom -Rákóczi
megtérése dalát könnyezve hallgatja a mai közönség is.
(http://youtu.be/1oGBhTyn-oU) A Rákóczi daljáték muzsikájában benne sír az ezredéves nagy magyar
fájdalom, és benne nyugtalankodik a soha ki nem irtható magyar reménykedés.
Rákóczi fantázia - A hetedik fénysugár (a Rákóczi szabadságharc kezdetének 300. évfordulója
alkalmából) – szerezte Tolcsvay László 2003-ban.
A hét tételes népzenei inspirációjú, különös hangzású darab
magyar, francia és latin nyelven énekelt verseit Müller Péter
Sziámi írta.
“A mű mégis inkább fantázia, mert mesélni szeretnék. Mesélni
arról a hitről, ami ennek a csodálatos embernek a szívét
betöltötte. Az a bizonyosság, hogy minden cselekedetét Isten
vigyázta. A hetedik fénysugár az isteni rend. Az a misztikus erő,
amire, ha valamikor, hát ma lenne a legnagyobb szükségünk.
Rákócziból sugárzott a hit. Az ő szabadságharca több volt,
mint földi küzdelem. Az eget akarta összekötni a földdel.”
Tolcsvay László zeneszerző
2011. augusztus 2-án a budapesti Lágymányosi híd nevét Rákóczi hídra változtatták
A híd hossza 493,4 méter, szélessége 30,5 méter, 4
közúti sáv, gyalogjárda és kerékpárút is vezet át rajta. A
híd világítása egyedi, a pilon közepén elhelyezett háromhárom halogén reflektor felfelé irányuló fényét a pilon
tetején elhelyezett két-két tükörszárny (egyenként ötven
tükörelemmel) vakításmentesen szórja szét az útpályán.
Forrás: Internet

Rákóczi híd (a mítosz a mai napig tart)

MIKES KELEMEN HALÁLÁNAK 250. ÉS A RÁKÓCZI SZABAD-SÁGHARC
LEVERÉSÉNEK 300. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZIK A MAGYARSÁG
MIKES KELEMEN (1690 – 1761) A HŰSÉG ÍRÓJA
Író, műfordító.

Nyolcéves zágoni Mikes Kelemen, mikor elveszti apját, a kolozsvári jezsuiták
iskolájába, onnét II. Rákóczi Ferenc udvarába kerül, hogy többé el se szakadjon a
fejedelemtől, végigkísérje a kuruc szabadságharc vége után a bujdosáson, Párizstól
Rodostóig. Már apródsorában a fejedelem kedvelt belső emberévé vált.
Ifjú emberként ott van Rákóczi kíséretében, mikor még Lengyelországban a harc
folytatására próbál sereget toborozni, miközben Károlyi Sándor leteszi a fegyvert
a császáriak előtt. Innen vezet a hazátlanság először XIV. Lajos francia királyhoz
segítségében bizakodva, majd a török porta szövetségét megnyerni szándékozva,
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hogy aztán Rodostóban érje végét a remény.
Regényes, fájdalmasan kalandos pálya Mikesé. Eleven érdeklődése hamar megnyílik a francia kultúra,
szellem és életforma előtt. Olvasó emberré válik, igazi társasága a könyvek bensőséges meghittsége.
S beléjük merülve kap kedvet a fordításra, a maga szórakozásaként. Mikes épen megőrzött erdélyiszékely nyelvén kísérli meg saját élményeit, a bujdosók mindennapjait elmondani. A törökországi
száműzetés napi eseményeit, csalódásait, reményeit örökítette meg leveleskönyvében. A
Törökországi leveleket (1717-58) képzeletbeli „édes nénjéhez”, P. E. Grófnéhoz írta. A 207 fiktív
levélből álló gyűjtemény írója a francia klasszicista levél hatására megteremtette a magyar
irodalomban az irodalmi levél műfaját.
Mikesről megemlékeztek neves költőink a szépirodalomban:
Versek:Vörösmarty Mihály: Mikes búja, Arany János: A rodostói temetőben, Lévay József: Mikes, Ady
Endre: Az halottas ünnep, Juhász Gyula: Mikes, Pásztor Árpád: Mikes, Sinka István: Mikes sír, Kosztolányi
Dezső: Mikes szól, Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére, Lászlóffy Aladár: Video ergo sum, Nagy Pál:
Zágoni Mikes Kelemennek, Seidl Ágoston: Mikes Kelemen, hajh!
Elbeszélés: Móra Ferenc: Bujdosók
Drámák: Veress Dániel: Négy tél. Történelmi dráma, Tamás Menyhért: Mikes. Monodráma
Regények: Takács Tibor: Erdély köpönyegében, Ignácz Rózsa: hazájából kirekesztve, Moldova György:
Ha jönne az angyal, Gyárfás Endre: Édes Öcsém! Mikes nénjének levelei.
Levélutánzatok: Cholnoky Viktor: Mikes Kelemen utolsó levele.
Esszék: Tamási Áron: Levél édesanyámhoz Mikes Kelemenről, Szabó László: Mikes Kelemen. Kosztolányi
Dezső: Mikes Kelemen, Kibédi Varga Áron: Mikes mítoszai.
Seidl Ágoston: Mikes Kelemen, hajh!

(Szatmári Béke: 1711. ápr. 30.)

Mi volt, mi történt vagy háromszáz éve?
a Rákóczi szabadságharc vége,
s a nagyságos fejedelem,
kinek apródja volt Kelemen,
bujdosója lett a hazának,
mert nem akart hódolni a császárnak,
s mikor indulóban hintajából kiles,
látja, hogy ott lovagol a zágoni Mikes,
követi urát a hű Kelemen,
kinek esze, tolla olyan eleven,
s aki közel háromszáz éve
lett a nagy fejedelem híve,
hogy apródja, írnoka legyen neki,
amíg csak Isten élni engedi,
a franciák meg csak hitegették,
végül a szűrét kitették,
szóval már akkor is a franciák
a magyarokat jól becsapták,
befogadta végül a török szultán,
s néhány év hányattatás múltán,
leltek a bujdosók végül nyugovóra,
a távoli és kies Rodostóra,
és Zágoni Mikes Kelemen,
aki háromszáz éve volt eleven,
kitalált és elképzelt egy nénét,
akihez írt vagy háromszáz levélkét,
beöntve azokba bánatát, örömét,
de nem szegve soha kimondott esküjét,
megmaradt hűségben fejedelme mellett,
nem kért a császártól alázó kegyelmet,
kötötte a hűség, a vállalt szolgálat,
így írt leveleket, közel háromszázat.
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Figyelj, magyar, ha jól figyelsz,
s a történetre ráügyelsz,
kerek a tanulság, mint a galamb begye,
kibúvik, mint zsákból a szeg hegyes hegye:
a történet magva a hűséges szolgálat,
szolgálni hűséggel megtiport Hazánkat,
lásd a nem-alkuvók szívós kitartását,
adja rájuk Isten bőséges áldását.
1717 októberében írja a Törökországi levelek első darabját - huszonhét évesen -, szeszélyes
megszakításokkal negyven éven át folytatja a játékból létformává vált vallomássorozatot, a kétszázhetedik
az utolsó, melyet a hatvankilencedik esztendejébe fordult öregember ró papírra. Amint számot vet: az
otthoni tizenhét esztendőt kivéve, “a többit haszontalan bujdosásban töltötte”. Művén kívül 12 francia
könyvet ültetett át magyarra.
Rodostóban halt meg.
A Leveleskönyv Rodostóból francia vagy török szolgálatban álló magyar látogató révén került
Magyarországra, az első híradás 1789-ben jelenik meg róla egy bécsi magyar hírlapban. Nyomtatásban
Szombathelyen adták ki öt év múlva.
Törökországi levelek (1)
CONSTANTINÁPOLYBAN GRÓF P... . E.... . ÍROTT LEVELI M... K... ..
Gallipoliból, Anno 1717. 10. octobris.
“Édes néném! Hála légyen az Istennek, mi ideérkeztünk ma szerencsésen, Franciaországból pedig 15.
septembris indultunk meg. A fejdelmünknek Istennek hála jó egészsége volna, hogyha a köszvény búcsút
akarna tőlle venni, de reméljük, hogy itt a török áer elűzi. Édes néném, mi jó a földön járni! Látja kéd, még
Szent Péter is megijedett volt, mikor a vízben sipadoztak a lábai. Hát mi bűnösök, hogyne félnénk, amidőn a
hajónk olyan nagy habok között fordult egyik oldaláról a másikára, mint az erdélyi nagy hegyek. Némelykor
azoknak a tetején mentünk el, némelykor pedig olyan nagy völgyben estünk, hogy már csak azt vártuk,
hogy reánk omoljanak azok a vízhegyek. De mégis olyan emberségesek voltanak, hogy többet nem adtak
innunk, mintsem kellett volna. Elég a’, hogy itt vagyunk egészségben. Mert a tengeren is megbetegszik
az ember, nemcsak a földön, és ott ha a hintó megrázza, elfárad, és jobb egyepegyéje vagyon az ételre.
De a hajóban az a szüntelen való rengetés, hánkodás a főt elbódítja, a gyomrot felkeveri, és úgy kell
tenni, valamint a részeg embereknek, aki a bort meg nem emésztheti. A szegény gyomromnak is olyan
nyavalyában kelletett lenni vagy két első nap, de azután úgy kellett ennem, mint a farkasnak. A fejdelmünk
a hajóból még nem szállott vala le, hogy a tatár hám, aki itt exiliumban vagyon, holmi ajándékot külde és
a többi között egy szép lovat, nyergelve. Itt a fejdelemnek jó szállást adtak, de mi ebül vagyunk szállva.
De mégis jobban szeretem itt lenni, mintsem a hajóban. Édes néném, a kéd kedves levelit vagyon már
két esztendeje hogy vettem; igazat mondok, hogyha az esztendő egy holnapból állana. Reménlem, édes
néném, hogy már ezután, minthogy egy áerrel élünk, gyakrabban veszem kedves levelét. De minthogy
egynehány száz mélyfölddel közelebb vagyunk egymáshoz, úgy tetszik, hogy már inkább is kell kédnek
engemet szeretni. Én pedig ha igen szeretem is kédet, de többet nem írhatok, mert úgy tetszik, mintha a
ház keringene velem, mintha most is a hajóban volnék.”
Mégsem volt haszontalan sem az idő, sem a bujdosók krónikáját megörökítő munka. Mikes
művészi színvonalon jeleníti meg az emigráció rodostói napjait. Műve a kuruckor s a fejedelem
emlékét mentette át a hazai köztudat számára, olyan képlékeny és eredeti nyelven, amilyen Mikes
előtt ismeretlen volt irodalmunkban. Maga a szerző, Mikes Kelemen azonban fogalommá vált.
Megtestesíti, elénk varázsolja a hasztalan hazavágyó, fejedelméhez s a szabadsághoz holtig
hűséges íródeákot.
Fonte: Internet
A Híradó Szerkesztősége
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1956, TE CSILLAG

Faludy György verse

és újra péntek: a Dunánál állunk,
a nap áttör ködön, füstön. Talán
sikerül minden s az alkonyat bíbor
brokátja Zsuzska lenszőke haján;–
és szombat: hajnalban csupa reménység,
de estefelé: nyakunkon a kés.
A keleti szemhatár mögött mocskos
felhők, nyugatról álszent röfögés; –
mentünk a kétszázezerrel: nem bírok
újabb börtönt, s ha nem is jött velem:
Árpád óta bennem lakik az ország,
minden völgyét meg dombját ösmerem; –

Másnap, szerdán reggel: por, ágyuszó
és szenvedés; mégis, mikor átvágtam
a Hősök terén, mosolyognom kellett,
mert nem állt szobor többé a csizmában; csütörtök: lázrózsák mindenki arcán.
Földváry már kedd este elesett
a Rókus előtt. Szemközt, az iskola
padlásán felfegyverzett gyerekek; –
péntek: még több vér, tankok a Ligetnél.
Az ütegek torkolattüzeit
nézem éjjel és borzongok: a szörnyű
szépség most nálunk is megszületik; –
hat nap: a kénezett arcú halottak
apró csokorral mellükön, a járdán
(Köztársaság tér), röplapok, szorongás,
szemem előtt kis, tétova szivárvány; –
ölelkezés az Írószövetségben:
csomagolnak és indulnak haza;
feltépett sínek, utcák és fölöttünk
a szabadság liliom-illata; –
ezerhétszázhárom,nyolcszáznegyvennyolc,
és ötvenhat: egyszer minden száz évben
talpra állunk kínzóink ellen. Bármi
következik, boldogság, hogy megértem; –

a Bach-huszárok tankban tértek vissza:
eddig sem ápolt, s ha más föld takar,
mit számít az? és mit, hogy fiam majd
Dad-nek szólít és nem lesz már magyar?
Mit elvesztek, ötven vagy száz év múltán
az ifjúságtól mind visszakapom,
és otthon, a sötét előszobákban
kabátom még ott lóg a fogason –
ezerkilencszázötvenhat, nem emlék,
nem múlt vagy nékem, nem történelem,
de húsom-vérem, lényem egy darabja,
szívem, gerincem – kijöttél velem
az irgalmatlan mindenségbe, hol a
Semmi vize zubog a híd alatt
és korlát nincs sehol sem – életemnek
te adtál értelmet, vad álmokat
éjjelre és kedvet a szenvedéshez
s az örömhöz; te fogtál mindig kézen,
ha botladoztam; hányszor ihlettél meg,
s nem engedted, hogy kifulladjak vénen;
ezerkilencszázötvenhat, te csillag,
oly könnyű volt a nehéz út veled!
Nagyon soká sütöttél ősz hajamra,
ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett.
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55 ÉVES AZ 1956-OS FORRADALOM
Albert Camus: A magyarok vére (részletek)
“… A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a
szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon
az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi
leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati
társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a
vérfolyam most már alvad az emlékezetben.
A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk
hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk,
amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol
– még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.
…Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra.…
… Hisszük, hogy valami bontakozik a világban,
párhuzamosan az ellentmondás és halál erőivel, amelyek elhomályosítják a történelmet – bontakozik az
élet és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezünk, s
amely a szabad alkotás és szabad munka terméke.
Sinka István: Üdv néked ifjúság
Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép!
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
Így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja?
S mely nép beszélt így önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonáját fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezer évben
Vérrel és vassal tanítja zsarnokát.
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.
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Zas Lóránt: Novemberben
Novemberben sírnak az utcák,
novemberben sírnak az emberek.
Novemberben Budán és Pesten
nevetni nem lehet.
Novemberben a Farkasréten
halottak napi mise-csend fogad.
Novemberben fehér virággal
fedik a sírokat.
Novemberben égnek a gyertyák.
Kicsinyek, teltek, véznák és nagyok.
Novemberben földig hajolnak
a sötét kalapok.
Ernesto Pinto (Uruguay): Dal azokról, akiket a holnap megkoszorúz (részletek)
Áldottak az özvegyek,
kik a holt apák puskáját a fiak kezébe adták,
a műhelyben a helyükre álltak és a mezőkre mentek.
Az ósdi tűzhely általuk parázslik fel újra
s a fiatal búza beérik az olajfák árnya mellett
Áldottak a gyerekek,
kik búgócsigáik sarokba téve rohantak tankok ellen
s utolsó sóhajukkal anyjukat hívták és a hazát.
Általuk szállnak vissza a lepkék és ragyog a lég
s víg nevetés fecskéi ébresztgetik a rét virágát. …
Áldottak a diákok,
kik zsongó iskolákból az utcára rohantak
zsebükben töltényre cserélve át a ceruzákat.
A madarak általuk hozzák vissza a napok virágát,
a nyíló körtefákon meg a tavasz fehér ruhát kap.

Áldottak a munkások,
kik testükkel harcolták meg az utca harcát
és az ismeretlen szabadságot a porból kiáltva hívták.
Értük a gyárkémények ajkán új zsoltárok fakadnak
és a házak ablakán, mint a nap süt be az igazság…
Áldottak az öregek,
Kik merészebbek és bátrabbak voltak a fiataloknál
géppisztolyok ellen mellük falát emelve.
Általuk őrizhetik majd nagyapák az unokákat
olcsó pipájuk kereken szálló füstjén merengve.
Áldott légy Budapest,
lerombolt falaiddal és megcsonkított szobraiddal
széttört hídjaiddal és földre sújtott tornyaiddal.
Áldott légy Budapest,
gyászodban, megkínzatásodban, szivárgó sebeidben,
mert csorgó véred lemossa földünk gyalázatát
és halottaid nyomában biztos lábaddal indul a szabadság.

Obersovszky Gyula falra karcolt börtönverse:
Én meghalok, de mi mégis élünk,
fáklyaként az éjszakában égünk.

Virágot is növel majd a kedvem,
szellő szórja szirmait felettem

Hitemet a föld sava se marja,
hitemet a sarjadó fű vallja

És mert dalom bennszorult szívemben,
daloljatok emberek helyettem.

(Közvetlenül a halálos ítélet kihirdetése után)

A magyar történelemben példátlan megtorlás következett.
A harcokban elesett több mint 3.000 ember,
megsebesült 15.000 ember,
elmenekült 200.000 ember,
börtönbe zártak 16.000 embert,
internáltak több 10.000-t,
kivégeztek 360 embert!
A történelem kereke végül úgy fordult, hogy a hősök áldozata nem volt hiába való.
1989. október 23-án – a forradalom 33. évfordulóján – Szűrös Mátyás a parlament akkori elnöke az
Országház ablakából kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.
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MAGYARORSZÁG
ALAPTÖRVÉNYE
Nemzeti hitvallás elnevezéssel tartalmaz preambulumot Magyarország 2011. április 18-án elfogadott új
alaptörvénye, amely a Himnusz “Isten, áldd meg a magyart!” sorával kezdődik és amely az 1949. évi
kommunista alkotmányt váltja fel.
Isten, áldd meg a magyart!
NEMZETI HITVALLÁS
MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk
az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar
államot és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével,
szorgalmával gyarapította közös értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási
hagyományait.
Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki
egységét.
A velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek
nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk.
Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával
védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei
a hűség, a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem
teljesítménye.
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Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság
kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés
és részrehajlás nélkül intézi.
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország
alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.
Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt
elkövetett embertelen bűnök elévülését.
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért
kinyilvánítjuk érvénytelenségét.
Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy mai
szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május
másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük
hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk
van a lelki és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink
és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely
kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére
alapítsuk.
ALAPVETÉS
A) cikk
HAZÁNK neve Magyarország.
Teljes egészében olvashatja:
www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alaptörvény.pdf

ELHUNYT
Kun Katalin

2011 október 13

Az Úr fogadja Őt kegyelmébe!
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MAGYARORSZÁGI HÍREINK
EURÓPAI UNIÓS ELNÖKSÉG: MAGYARORSZÁG 2011 JÚLIUS 1-ÉN ÁTADTA A STAFÉTABOTOT
LENGYELORSZÁGNAK
Orbán Viktor Varsóban átadta az EU-elnökséget jelképező zászlót és
stafétabotot Donald Tusknak, a soros elnöki teendőket Magyarországtól
átvevő Lengyelország kormányfőjének. A két miniszterelnök ajándékokat is
cserélt. Orbán Viktor átnyújtotta a magyar elnökség ajándékát, egy tízliteres
tölgyfahordót tokaji szamorodnival megtöltve, amit Donald Tusk egy díszkard
átnyújtásával viszonzott, és utalt a két nép barátságát megörökítő versre,
amely szerint “Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.”
A magyar elnökség sikerei: a Duna–stratégia megszületése, a horvát csatlakozási tárgyalások
lezárása, valamint Románia és Bulgária schengeni csatlakozása kérdésében hozott pozitiv döntés,
az első roma keretstratégia elfogadása és az előrehaladás a tagországok gazdaságpolitikájának
szorosabb összehangolása terén, az ú.n. gazdasági kormányzás megteremtése felé.
MEGZENÉSÍTETTÉK A WALESI BÁRDOKAT- “THE BARDS OF WALES”
Karl Jenkins walesi zeneszerző Arany János balladája nyomán készült
művének ősbemutatójára június 21-én kerül sor a Müpában, mely egyben
a magyar EU-elnökség utolsó hónapjának egyedien magyar, ugyanakkor
európai dimenziót is felmutató eseménye a különböző századokon, kultúrákon,
nyelveken és határokon átívelő mű. A koncert fővédnöke maga Őfelsége
Károly, Wales Hercege, öt évre elvállalta a projekt védnökségét tekintve, hogy
az ősbemutató után európai, sőt amerikai körútra is kívánják indítani. A walesi
bárdok kantátát, a szerző eddig megjelent összes művéhez hasonlóan (Adiemus,
Requiem, Stabat Mater, The Armed Man, Stella Natalis, Glória, Kiri Te Kanawa sings
Kari, This Land of Ours, stb). világszerte játszák majd. Szeptember 11-i katasztrófa
tizedik évfordulóján New Yorkban saját darabját vezényelte. Jelenleg a Peace
Makers című darabon dolgozik. Ebben egyebek mellett Gandhi, Martin Luther King,
Mandela és a Dalai Láma szövegeit használja.
A budapesti ősbemutatón egy erre az alkalomra alakult 170 fős angol-magyar-walesi vegyeskar, neves
szólisták és a MÁV Szimfonikus Zenekar működött közre, a szerző vezényletével.
Karl Jenkinst Arany János balladájának szövege első olvasásra megragadta, így adta a kantáta alcímét: A
civil kurázsi dicsérete – In memoriam Arany János. Az Arany-költeményt a Nagy-Britanniában élő magyar
irodalmár, Peter Zollmann ültette át angolra, de a librettó háromnyelvű lett, magyar, angol és velszi, az
utóbbi fordítás Twm Morys munkája. Jenkins szerint: “A magyar és a walesi nemzet sorsában számos
hasonlóság van, viharos történelme során mindkét nép sokszor és sokáig élt idegen elnyomás alatt.
Azonosak a nemzeti zászlók színei, emellett szó szerint összekötő kapocs az is, hogy a Lánchíd egyes
kötőelemei annak idején egy walesi vasműben készültek. Olyan művet szerettem volna komponálni,
amelyben a hagyományaikra, nyelvükre és nemzeti örökségükre méltán büszke kis népek szabadságvágyát
ábrázolhatom - a zene eszközeivel”
A Karl Jenkins-szel készült interjú teljes szövegét az alábbi címen olvashatja:
http://www.magyarokanagyvilagban.hu/cikkek/a%20walesi
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SZENT KORONA ŐRZÉSÉNEK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
2011. május 30.

A Köztársasági Őrezred Dísz- és Koronaőrző Őrségi Alosztálya átadta
a Szent Korona őrzését a Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd
Koronaőrségének. Hatvanhat év után ismét a Magyar Honvédség
őrzi a Szent Koronát és a hozzátartozó jelvényeket. A magyar nép
számára a Szent Korona a legerősebb tárgyi szimbólum, amely
az országot jelképezi.

NEMZETI EMLÉKNAPUNK JÚLIUS 22.

2011. július 22. Forrás: MTI

A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL 555. ÉVFORDULÓJA és az akkori hősök tiszteletére nemzeti
emléknappá nyilvánította július 22-ét a parlament.
HŐSÖKVOLTAK ŐK – Nándorfehérvár védői, Szigetvár védői, Eger védői, Drégelyvár védői,
Munkács védői, Komárom védői, Buda védői, a Kárpátok gyöngykoszorújának védői. Bátrak és
hősök!
A Parlament felhívást intézett a kabinethez és az önkormányzatokhoz, illetve felkérte a civil és kulturális
szervezeteket, valamint a polgárokat, hogy minden évben, július 22-én közösen, méltó keretek között
emlékezzenek meg az évfordulóról.
SZENT-GYÖRGYI ALBERTRE EMLÉKEZETT A GOOGLE
2011. szeptember 16. - Forrás: SG.hu

Szent-Györgyi Albert munkásságát 1937-ben ismerték el Nobel-díjjal.
A Google világszerte Szent-Györgyi Albert születésnapjára emlékezett, a
Google kereső főoldalán látható, kimondottan erre a napra tervezett különleges
logóval (doodle). Ez a második olyan, magyar vonatkozású “doodle”, mely
globálisan jelenik meg, tehát domaintől függetlenül bárki láthatja a világon.
Az első ilyen “doodle” tavaly június 5-én tűnt fel a kereső főoldalán és Gábor
Dénesre természettudós, villamosmérnök, Nobel-díjas feltalálóra emlékezett.
Az internetezők gyakran találkozhatnak speciális “doodle”-okkal, melyek mindig valamilyen fontos
eseményre, művészre, tudósra emlékeznek. Ezek között már számos magyar vonatkozásút is láthattak,
így pl. Munkácsy Mihályra vagy március 15-re emlékezőt is.

VÉRVÉTELLEL MEGÁLLAPÍTHATÓ VASTAGBÉLRÁK – EGY MAGYAR DIÁKLÁNY FEJLESZTÉSE
2011. május 5. Forrás:

InfoRádió

A 18 éves Molnár Anna egy új szűrési módszert dolgozott ki, amellyel egy vérvétel alapján meg lehet
állapítani a rosszindulatú vastagbéldaganatot már a korai stádiumban. A diák a vérben olyan géneket
azonosított, amelyek jelenléte vastagbélrákra utal. Molnár Anna a kísérlet során mikrocsippel izolálta a
géneket, majd a RTPCR-készüléket használta.
A május 9-i kezdődő kaliforniai versenyen Molnár Anna a közönséggel is megismerteti a diagnosztikai
módszert, és a zsűritagok előtt is be kell mutatni a projektet.
ERKEL FERENC - BÁNK BÁN
150 éve, 1861. március 9-én mutatták be a legnagyobb magyar történelmi operát,
Erkel Ferenc Bánk bán című alkotását. Szövegkönyvének megírására Egressy Bénit
kérte fel. Katona József drámai művére készült Erkel Ferenc operája.
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PAULO COELHO

2011. május 10.,Pénzcentrum

Paulo Coelho Alef című regénye a legolvasottabb könyv ma Magyarországon.

ESTERHÁZI PÉTER
Paratyban július 6 és 11-e között megrendezett Nemzetközi Irodalmi Ünnepen (Festa
Literária Internacional de Paraty – Flip) az író jelenlétében mutatták be “A szív segédigéi”
című művét. A “Harmonia caelestis” c. könyve kiadását a közeljövőben tervezi a Cosac
Naify kiadó.
HABSBURG OTTÓ
2011. július 13. Forrás: MTI

Az egykori trónörökös, későbbi európai politikus 98 éves korában elhunyt németországi
otthonában. 1957 és 1961 között az Egyesült Államokban több mint 400 előadást tartott
1956-ról, az 1989-es Páneurópai Piknik egyik megalapítója volt.

BÁNK BÁN LOS ANGELESBEN
2011. augusztus10. Fonte: Hír 24

A bemutató a 2012/13-as évadra halasztódott a Filharmónia Budapest Nonprofit
Kft-t szervezésében.

DUPLÁZ AZ OPEL SZENTGOTTHÁRDON
2011. április 13 Forrás: Népszabadság

A mostani félmilliárd euróval megduplázza magyarországi beruházását
az Opel, melynek harmincezer négyzetméteres üzemében 2012
végén indul a termelés. A beruházás értéke: félmilliárd euró német
pénz és 5,5 milliárd forintos magyar állami támogatás segítségével
épül fel az üzem.

LETETTÉK AZ ÚJ AUDI-GYÁR ALAPKÖVÉT GYŐRBEN
2011.július 7 forrás: MTI

Győrben elhelyezték az új Audi-gyár alapkövét. Az új üzem a
jelenlegivel szemben nem ösz-szeszerelést végez majd, hanem igazi
gyártóbázis lesz, közvetlenül 2100 embernek ad munkát.
Ez a társaság negyedik olyan gyára, amelyben az autógyártás minden
munkafázisát egy helyen végzik. Indításával a mostani csaknem 6500as létszám újabb 2100 munkatárssal bővül. az üzemben 2013-tól évi
125 ezer jármű készülhet.
ÁTADTÁK A BOSCH ÚJ MISKOLCI GYÁRÁT
2011. szeptember 22 Forrás: MTI

A magyarországi Bosch csoport csütörtökön nyitotta meg az utóbbi
évek legnagyobb szabású beruházását, az új autóipari gyártócsarnokát
Miskolcon. Az 5,5 milliárd forintos beruházást.
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MILLIÁRDOKAT KAPNAK A MAGYAR TECH-CÉGEK
2011. szeptember 9. - Forrás: SG.hu

Molekuláris farmakodiagnosztika, 3DVR termék, biztonságos mobiltelefonon keresztüli vásárlás, internetes
ajánlórendszerek, melyek meghódíthatják a nemzetközi piacokat is.
Négy vállalat esetében több mint 1,2 milliárd forint értékű tőkekihelyezésről döntöttek a közelmúltban.
Ezzel az alap befektetéseinek száma tízre emelkedett, tőkekihelyezése elérte a 3 milliárd forintot.
NAPELEMGYÁR NYÍLT SZÉKESFEHÉRVÁRON
2011. szeptember 30 Forrás MTI

Megnyílt Székesfehérváron a Jüllich Glas Holding Zrt. napelemgyártó üzeme. A 13 ezer négyzetméteres
gyár 2,5 milliárd forintból valósult meg, amiből 1,2 milliárd forint a gépbeszerzés és az ingatlanfejlesztés,
800 millió forint pedig a kutatás-fejlesztés költsége volt.
NAPELEMGYÁRAT ÉPÍT KOMLÓN A SOLAR ENEGRY SYSTEMS Kft.
2011. április 15. - Forrás: SG.hu Napi Online

November végéig a komlói ipari parkban egy hektáron építik fel az 1400 négyzetméteres, 16 megawatt
kapacitású üzemet. Itt 108 dolgozóval, modern amerikai−japán technológiával villamos energia előállítására
szolgáló 140, 230 és 270 watt teljesítményű fotovoltaikus napelemeket gyártanak. A Magyarországon a
harmadik, napelemek gyártására létrejött magyar tulajdonú vállalkozás működéséből évente 4 millió euró
bevételt remél.
AKI ISMERI BUDAPESTET, FELTÉTLENÜL OLVASSA EL
Budapesten az elmúlt hónapokban több közterület nevét megváltoztatták.
Széchenyi István tér lett az eddigi Roosevelt tér; Széll Kálmán tér lett újból (1929-től 1951-ig hívták
így) a Moszkva tér; Rákóczi híd lett a Lágymányosi híd; Sinkovits Imre utca lett a Ságvári Endre utca;
a Margit híd budai hídfőjéhez közeli, eddig névtelen közterület az Elvis Presley park elnevezést kapta.
Elvis Presley 1957. január 6-án Ed Sullivan tévéműsorában elénekelte a “Peace In The Valley” (Béke
a völgyben) című dalt, amellyel együttérzését fejezte ki az 1956-os magyar forradalommal és egyben
adománygyűjtésre szólította fel az amerikaiakat. A műsort 30-35 millió tévénéző látta Amerikában és végül
26 millió svájci frank értékű segítséget kapott Magyarország.
ÚJRA AZ ÁLLAMÉ A HERENDI PORCELÁNGYÁR NEGYEDE

2011. május 16. 21:16 Forrás: Hir24.hu

Herendi nemzeti tulajdonban tartása garantálja, hogy Magyarország jövő nemzedékei számára is
megőrizhető legyen ez a “valós hungarikumnak” tekinthető nemzeti kincs.
ÚJ OTTHONHOZ JUTOTTAK A VÖRÖSISZAP-KÁROSULTAK
2011, június 10. Forrás:MTI

Az iszapkárosultaknak Makovecz Imre és mérnökcsapata
tervezte meg ingyen a házakat, népies motívumokkal.
Többségében tornácos, nyeregtetős házak épültek. „Mi
abban reménykedünk hogy olyan impulzust is kapnak
az emberek, hogy újra visszatérnek arra, hogy újra
aprójószágot kell tartani, hogy legyen tyúk, kacsa, liba,
hogy legyen disznó, hogy megműveljék hátul a kertet és az
önellátásnak az ösztöne és gondolkodása újra fölébred”
- fogalmazott Makovecz Imre Kossuth-díjas építész. A
károsultak beköltözhettek új otthonaikba, megkezdhetik
új életüket. Tizenöt fajta típusterv közül választottak a
rászorulók.
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A kolontári lakóparkban 21 új házat építtetett az állam a
kárenyhítés keretében. Egy szép, újonnan kialakított utcával
bővült Kolontár egy dombon, ahol még akkor se fenyegetné
az itt lakókat veszély, ha a zagytározót nem tették volna azóta
biztonságossá.
Befejezték az új házak építését a vörösiszap sújtotta
Devecserben is 87 házat építettek. Pasztell színek, egyszerű, de
praktikus berendezés, komplett konyha. Kívül a hagyományos
“fehér fal - piros tetőcserép” összeállítás uralja a képet.
2011.09.27-ÉN MEGHALT MAKOVECZ IMRE
Az organikus építészet legismertebb magyar képviselője, Kossuth-díjas művész 76 évesen hunyt el.

Nagy vesztesség a magyarság számára. Isten nyugosztalja!
A VÖRÖSISZAP SEMLEGESÍTÉSE
Szabadalmaztatott, a vörösiszap semlegesítésére szolgáló eljárást mutatott be a közelmúltban a ParaTech
Hungary Kft. Ajkán. Richard Moore, a ParaTech Global, LLC vezérigazgatója a szakmai bemutatón
elmondta, hogy a most tesztelt berendezés hosszú évek fejlesztőmunkájának eredménye. A következő
bemutatóhoz szükséges környezetvédelmi engedélyt már benyújtották a székesfehérvári Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. Az októberre tervezett bemutatón a
vörösiszap ParaTech általi feldolgozása során melléktermékként keletkező, nagy mennyiségű folyadék
szétbontására és újrahasznosítására kifejlesztett technológiát is prezentálják.
A vörösiszap jelentette globális problémára jellemző, hogy a világ alumíniumgyárai által termelt és tározókban
elhelyezett anyag mennyisége több milliárd tonnára tehető. Többek között ennek is tulajdonítható a hazai
fejlesztés iránti jelentős külföldi érdeklődés.
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A MAGYAR NÉP KARÁCSONYA
1956-BAN
Márai Sándor:

Mennyből az angyal
MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE

Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.
Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.
Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:

Népek Krisztusa, Magyarország.
És elmegy sok ember előtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.
Mert ő sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.
És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?

Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: “Elég
volt.”
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
mennyből az angyal

Hallgassa meg a fenti verset itt. (http://www.youtube.com/watch?v=JeleeXvq-JI)

New York, 1956.
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