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KULTÚRÁK ÖSSZEOLVADÁSA:
CSÁRDÁS A
SZAMBODRÓMON!
A Magyarországot a felvonulási térre
hozó szambaiskola zászlaja és címere

Angelina Basílio iskolaigazgató, a rendezvény
ügyvezető igazgatója mint szambakirálynő

A kicsiny, de jelentős magyar bevándorló közösség brazil társadalom számára játszott fontos szerepének
igazolásaként a magyar származású Roberto Justus, ismert médiaszakember népünkre emlékezett a São
Paulo-i karneválon. Az Aranyrózsa Társaság szambaiskola tökélyre fejlesztett felvonulást mutatott be a
Magyar Szárny közreműködésével, melyet ötven, helyi, leszármazott magyar és baráti pár alkotott, akik
a magyar és brazil kultúra egyesítésének jelképeként mesteri módon ötvözték a szambát a csárdással.

A Magyar Szárny tagjai stilizált öltözetben a szamba
ritmusára csárdást táncolnak

Roberto Justus és felesége magyar királynak és
királynőnek öltözve üdvözlik a lelkes közönséget

Kiadványunkban részletes beszámolót talál a karneválról.
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2012 –A MEGÚJULÁS ÉVE
Javít, felújít, átformál, megújít. Ezek azok az igék, melyek ragozására a brazíliai magyar közösségnek
hosszú időn keresztül nem volt módja. De változnak az idők, és az AEHSP (São Paulo-i Magyar
Egyesületek Szövetsége) jelenlegi igazgatósága felismerve annak jelentőségét, amit a magyar kultúra
adhat a leszármazottaknak és az új generáció baráti közösségének, vállalta a kihívást és nekifogott a
São Paulo-i Magyar Ház felújításához, hogy méltóvá tegye a 2012-es évre tervezett nagyszámú esemény
befogadására, beleértve az épület állagának szükség szerinti feljavítását is.
A krónikus pénzhiány ellenére az AEHSP és a Segélyegylet igazgatóságai együttesen elhatározták, hogy
a nyári szabadságolási szezonban, január-február hónapokban megvalósítják ezeket a munkálatokat. Az
elképzelés szerint a munkák költségeinek fedezetét a jelenleg is folyó kampány során gyűjtik össze, de
hogy a felújítás a tervezett határidőre befejeződjék, a folyó fizetéseket ideiglenes jelleggel a Segélyegylet
pénzeszközeiből biztosítják. Íme, a két szövetség közös tervezésének és munkájának újabb példája,
melyet a két igazgatóság javítást, felújítást, átformálást és megújulást kereső egységes elképzelései
tettek lehetővé.
Közös munka és tervezés volt szükséges a szamba és a csárdás egybeötvözéséhez is egy olyan innovatív
projektben, amely – még ha csak közvetve is, de – lehetővé tette Magyarország megjelenítését a brazil
karneváli palettán. Függetlenül az indítéktól, az esemény hatalmas propagandája magyar származása
tudatosulására késztet sok leszármazottat, ami várhatóan kedvező hatású lesz mind a magyar közösség,
mind pedig a szövetségek számára.
Szerencsés egybeesése az eseményeknek, hogy Magyarországnak a látványvilágban való vidám és
pozitív bemutatása éles ellentétét képezte azoknak a elszomorító támadásoknak, melyekkel az Európai
Közösség illette a magyar népet, amikor egyoldalú és igaztalan elhatározással figyelmen kívül hagyták a
magyarok szuverén döntését az új demokratikus Alkotmány hatályba helyezésével kapcsolatban.
A brazíliai magyarok a többi latin-amerikai ország magyarjaival vállvetve a LAMOSZSZ-on (Latin-Amerikai
Országos Szervezetek Szövetsége) keresztül kifejezésre juttatták szolidaritásukat magyarországi
testvéreik iránt és hangot adtak azon reményüknek, hogy az egész Európát érintő gazdasági nehézségek
nem válnak előítéletek és az ország polgárai számára újabb nehézségek forrásává.
A Híradó legújabb száma további részletekkel szolgál a fenti témákról és számtalan egyébről is. Jó olvasást!
Koszka Árpád
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Eseményeinkből
FELVONÓ AVATÁS A PEDRO BALÁZS OTTHONBAN
2011. december 10.

A VÁRVAVÁRT PILLANAT!

SIKERÜLT!

MINDEN ELISMERÉSÜNK!

A BOLDOG “BALÁZS OTTHON CSALÁD” A FELVONÓAVATÁSON
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RAGYOGÓ TEKINTETTEL KÖSZÖNTIK A FELVONÓT AZ OTTHONBAN

KARÁCSONYI ÜNNEPÉLY: a legnagyobb ajándék a FELVONÓ volt

Cserkészeink kórusa

Az ajándékozás öröme

2011. december 13. - ÜLTETVÉNYESKERT:
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2011. december 14. - ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYKEDÉSE:

2011. december 15. - FLAMENCO TÁNCOSOK AZ OTTHONBAN:

2011. december 23. - KARÁCSONYI MISE:
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2012. január 25. SÃO PAULO SZÜLETÉSNAPJA “CHURRASCO”-VAL:

A MAGYAR HÁZ FELÚJÍTÁS ALATT ÁLL
Közel huszonhét év folyamatos működés után az épület korszerűsítésre szorul, hogy méltó otthont adhasson
a 2012-es évre tervezett különböző rendezvényeknek. A munkálatok elvégzése a nyári szünetben, január
és február hónapokban zajlik majd. A tervek szerint a megújult Magyar Ház 2012 márciusában nyitja
meg újból kapuit a közösség számára. A São Paulo-i Magyar Szervezetek Egyesületének vezetősége
(AEHSP), Segélyegylet igazgatóságával együttműködésben azon dolgozik, hogy megfelelő közösségi
helyszínt biztosítson a brazíliai magyar kolónia minden tagja és azok barátai számára. A felújításhoz
pénzgyűjtő kampányt szerveztünk, melynek részleteiről itt olvashat:
Gyűjtés a Magyar Ház felújítására, 10 havi részletre törleszthető:
• Gyémánt: R$ 5.000,00 vagy több
• Arany: R$ 2.501,00 - R$ 5.000,00
• Ezüst: R$ 1.001,00 - 2.500,00
• Bronz: R$ 501,00 - 1.000,00
• Köszönettel fogadunk akármilyen értékű adományt
Engedélyével minden adományt feljegyzünk a: www.ahungara.org.br
A “Gyémánt” és “Arany” adakozók nevei a Magyar Házban lesznek megörökítve.
A fizetési feltételek egyeztetése céljából írjon a következő e-mailre: casahungara@yahoo.com,
vagy hívja a (11) 3849-0293 / (11) 9401-5302 telefonszámokat.
Befizethető:

Associação Beneficente 30 de Setembro
Banco Bradesco
Agência 1133
Conta 69033-3
CNPJ 62.836.812/0001-29

A felújítás teljes összege R$ 76.847,00, melynek munkafázisokra való lebontása az alábbi internet
címen található: www.ahungara.org.br.

Köszönjük a magyarok otthona felújításáért hozott áldozatát.
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“Nem Önök hagyták el Magyarországot, hanem Magyarország
hagyta el Önöket”
Forrás: MNO 2011. október 24

Brazília legnépesebb városának, São Paulónak több tízezer főből álló magyar közössége idén a magyar házelnök,
Kövér László és a Kaláka együttes társaságában emlékezhetett meg 1956-ról.
Az ország egyik legrangosabb magán általános- és középiskolájának számító, magyar alapítású Szent Imre Kollégium
dísztermében megtartott ünnepi rendezvényen Kövér László beszédében elmondta: „Magyarország minden
elbujdosott fia után egy kicsit meghalt, lelkéből valami végérvényesen kiszakadt. 1956 októberének szétszórattatása
után pedig minden egyes kiszakított honfitárs megannyi, újra és újra magát ismétlő, »egyszemélyes Trianon« volt. Mi,
anyaországi magyarok jól tudjuk, nem Önök hagyták el Magyarországot, hanem Magyarország hagyta el Önöket.”
A magyar házelnök szerint ma már nem az a feladatunk, hogy az állam határai közé próbáljuk összegyűjteni a
nemzeti közösség valamennyi tagját, hanem az, hogy valamennyi helyen, ahol a jövőnket befolyásoló döntések
születhetnek, mindig ott legyünk. Ezért válhat a földarabolt, szétszóratott, visszanyesett nemzetből befolyásos,
egységes és erős magyarság.
Kövér László bejelentette: a Latin-Amerika gazdasági fővárosának számító São Paulóban a magyar kormány
hamarosan újranyitja az előző kormány által bezárt magyar konzulátust.

Kaláka és a 13. Szondi György cserkészek
együttes nagysikerű szereplése

Magyar
Köztársasági
Érdemrend
Tisztikeresztjét a são paulói magyar közösség
egyik legaktívabb tagjának, Ráth Magdolnának
adták
Az ünnepségen – melyen fellépett az anyaországi Kaláka együttes és a brazíliai magyarok tánccsoportja, a Pántlika
is – Szíjjártó Csaba nagykövet a házelnök jelenlétében átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét a
helyi közösség egyik legaktívabb tagjának, Ráth Magdolnának.
Lukács Csaba
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ZSIVAJ ZENEKAR
Fialtaljaink minden vonalon megtalálhatók. Vezetik a
Magyar Házat, a Tánccsoportokat, a Cserkészetet és most
zenekart alapítottak, ZSIVAJ ZENEKAR elnevezéssel.
Bemutatkozásuk a karácsonyi ünnepélyen volt, fergeteges
sikerrel, szóló énekessel.
Hegedű: Marques da Silva Pedro
Brácsa: Kiss Thomas és Tirczka Loli
Nagybőgő: Jeszenszky Alessandra
Énekes: Kiss Beatriz
Kiss Thomast fél évre Mexikóba küldte a cége, amire
büszkék vagyunk, de szeretettel várjuk vissza a “Zsivaj”ba!

MÁSODIK GENERÁCIÓS ROPOGÓS
Ha elmúltál 30, de még nem vagy 100 éves, ha valaha részt vettél egy
néptánccsoportban, esetleg szerettél volna táncolni – de nem színpadon,
közönség előtt – akkor most itt az elszalaszthatatlan alkalom!
Péntek esténként – jó társaságban – a Magyar Házban!
SZÁMÍTUNK RÁD!

Casa Húngara

Rua Gomes de Carvalho, 823 Vila Olímpia, São Paulo, Brasil
Péntekenként 20:00 - 22:30 óra között

KISS FERENC
50 ÉVE FEST
BRAZÍLIÁBAN
http://ferenckiss.blogspot.com
Kaiser Erzsébet kötetlen beszélgetése Kiss Ferenccel:
- Számunkra mindig nagy örömet jelent egy magyar sikere. Tudjuk, hogy Keszthelyen születtél 1944-ben,
művészi családból, hogy már 4 éves korod óta festesz, 1958-ban érkeztél Brazíliába és már 1961 volt
kiállításod.
- Igen, Keszthelyen születtem, de jóformán nem is ismerem a várost. Budapestet bombázták akkor, és szüleim
vidékre menekültek az ostrom elől.
- 14 évesen érkeztél Brazíliába. Hol végezted tanulmányaidat?
- Egyetlen gyermek vagyok és mindig ott tébláboltam édesapám műtermében. Ott, a műterem sarkában
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sajátítottam el, gyermekként, mind a technikát, mind
a vonzódást a festészethez. Formális képzettségem
nincsen.
- Hol volt az első kiállításod 1961-ben?
- Az első egyéni kiállításomat 17 éves koromban
rendeztük az akkor még a Rua Aurora-n működő,
Magyar Házban.
- Van családod?
- Első házasságomból van 2 fiam és egy lányom.
A második feleségem révén, többszörös “pótnagyapa” lettem az elmúlt több mint 10 évben, hogy
együtt vagyunk.
- Gyerekeid közül örökölte valamelyik a művészi
hajlamodat?
- A művészethez legközelebb idősebb fiam áll, aki
fényképész.
- Van kapcsolatod az itteni magyar közösséggel?
- Édesapám, aki 20 éve halt meg, itt São Paulóban,
erősebben tartotta a kapcsolatot az itteni
magyarokkal, sok festményt is adományozott a
közösségnek. Én néha még összejövök magyar
barátokkal.
- Megőrizted a magyar nyelvet?
- Természetesen, habár mostanában, mint mondtam,
alig járok magyar társaságba.
- Tartasz kapcsolatot Magyarországgal?
- Régebben próbáltam felvenni a kapcsolatot
magyarországi képkiállítókkal, de nem jártam
sikerrel. A magyar konzulátuson keresztül is
próbálkoztam, de az is eredménytelennek bizonyult.
Úgy látszik, a művészet ott nem jó árucikk!
- Szoktál hazalátogatni?
- Nem, mert nem tudom itt hagyni a munkámat,
ami a mindennapi kenyeremet biztosítja. Egy
ilyen restaurálással és képkeretezéssel foglalkozó
műhelyt nem lehet másra bízni. Azon kívül, nem
bírnám ki a szorongást a 10-12 órás repülőúton. És
kinek van arra pénze, hogy első osztályon utazzon?
- Most, hogy a magyar kormány felfigyel a külföldön
élő magyarokra, tervezel kiállítást Magyarországon?
(Nagy sikered lenne, mivel nagy szeretetet és
csodálatot éreznek a magyarok a brazilok iránt).
- Szívesen vállalnék egy kiállítást, ha kapnék
meghívást, támogatást.
Egy külföldi kiállítás nem csak nagy munka, hanem
nagy költség is. Festményeket kivinni Brazíliából
csak sok bürokratikus eljárás után lehetséges.
Minden képet külön engedélyez a CACEX, azzal a
feltétellel, hogy vissza is térjenek a műtárgyak. Így,
ha akadna is vevő a képeimre, nem tudnék profitálni

belőle.
- Melyek a legvonzóbb helyek és van-e olyan hely
Brazíliában ahol még nagyon szeretnél festeni?
- Annak dacára, hogy tájképfestő vagyok, én nem
ülök ki a tengerpartra vagy a hegyre festeni. Ha
megkap egy táj, azt felvázolom azonnal, de az
a kép már bennem él...; néha csak napok-hetek
múlva lesz belőle festmény. Régebben sokat jártam
Paraty-ba és az ottani tengeri tájak, mint élő képek,
az emlékezetemben vannak még most is.
Figueira Branca-n van egy kis tanyám, kecskékkel,
baromfival. Az a dombos vidék is szerepel a
képeimen. Sajnos, egyre jobban beépül a vidék, a
szomszéd már majdnem belelát a tányéromba.
- Mi ihlet a festésre?
- A képeim a lelkemben születnek. A lelki
“egyenetlenség” a mozgató rúgó... öröm,
szomorúság, önvád, szerelem, harag ... egyszóval,
az érzelmeim. Ez teszi a művészetet dinamikussá.
Elvégre a művészet a lélek és az agy “mozgásának”
a szüleménye.
- Vannak álmaid, amiket nem sikerült még
megvalósítani?
- Bár meg tudnék élni csupán a művészetből!
Érmekből és kitüntetésekből nem lehet kifizetni a
villanyszámlát!
- Most egy prózaibb kérdés: Mi a kedvenc ételed,
italod?
- Nagyon szeretem a magyar kosztot, de csak
ritkán eszem, nem csak a túlsúlyom miatt, hanem
mert – szerintem – az itteni éghajlat sem alkalmas
olyan nehéz ételek fogyasztására, mint például egy
jó bográcsgulyás. De egy kis chilei vörösbort nem
hagynék ki.
- Vannak terveid a közeljövöre?
- Nehéz itt elöre tervezni akármit, mivel egyszer
csak 180 fokot fordul a helyzet és oda a terv. De, azt
hiszem, ez más országokban is így van.
- Mesélj, befejezésül, a Rió-i kiállitásról. Milyen volt?
És miért Rio, amikor te itt élsz, São Paulóban?
-A BNDES képtárától kaptam a meghívást ennek az
egyéni kiállításnak a megrendezésére.
Egy szép, 400 m2-es teremben, 63 képem került a
tárlatra. Sikeres volt, el is adtam pár képet. Én hálás
vagyok ennek az országnak, mert Brazília nem csak
befogadott, hanem értékeli a művészetemet és
nyitva tartja számomra a lehetőségek kapuit.
Tájképek:
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Képszám: 0997
Technika: Akril
Méret: 70 cm x 100 cm
Megvehető

Képszám: 0856
Technika: Akril
Méret: 35 cm x 50 cm
Megvehető

Paraty (Rio de Janeiro állam):

Virágfestmények:

Képszám: 0912
Technika: Akril
Méret: 50 cm x 70 cm

Képszám: 0880
Technika: Kevert
Méret: 70 cm x 70 cm
Megvehető
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Amit Kis Ferenc szerénysége miatt nem mondott el, az egyéni és közös kiállításai alkalmából nyert díjainak listája:
- 1962 9.”Salão de Artes Plásticas de São Bernardo do Campo” – Ezüstérem és 21. Exposição Coletiva da
Associação Paulista de Belas Artes - São Paulo “Menção Honrosa”
- 1970 4. “Grande Prêmio Internacional de Arte Contemporânea do Principado de Mônaco – Monaco”
- 1987 IX. “Salão de Marinhas- Sociedade Brasileira de Belas Artes- Rio de Janeiro” – Különleges Bronzérem
- 1999 “Expressões Contemporâneas- Espaço Cultural Leonardo da Vinci” - São Paulo – Aranyérem
Szívből gratulálok, a magyar közösség nevében is, és további sikereket kívánok!
Kaiser Erzsébet

HAGYOMÁNY SÃO PAULÓBAN
SIPOS MÁRIA INTERJÚJA GÁL ROZÁLIÁVAL ÉS ILONÁVAL
December első vasárnapja: a nap sugarai bearanyozzák a körmenetet, mely áthalad a Szent Imre Kollégium kertjén.
Az ötvenes években alapították magyar bencések ezt a kimagasló tanító és segítő missziót a fiatalok Védőszentje
nevében, az Első Világháború óta meglévő São Paulo-i Magyar Közösség ápolására.
Brazíliai magyar cserkészek – immáron második, harmadik itt született generáció – viszik elöl a nemzeti zászlókat;
egyesületek, alakulatok és a közönség követi őket, miközben egy-egy mosollyal köszöntenek barátokat, ismerősöket,
akik megjelennek ezen az évenként megrendezett nagy magyar találkozón.
Hamarosan láthatjuk a Betlehemeseket, az egyre kiválóbban szereplő tánccsoportokat; a konyhában sürögnekforognak az önkéntes hölgyek, készítik az illatos ebédet, melyhez a fiatalok már megterítették, feldíszítették az
asztalokat.
Az udvarban tarka sátrak állnak: könyvek, a magyar irodalom kiemelkedő klasszikusai gondosan portugálra fordítva;
magyar szakácskönyv, szintén portugál nyelven, kettő is; karácsonyi díszek, ajándéktárgyak, újdonságok.

Gál nővérek remekjei
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Egy színes sátor vonz a mesteri, kézzel festett magyar mintás tárgyak irányába: a Gál nővérek kiállítása ez, mely
évről-évre kimagasló csúcsa a karácsonyi vásárnak, Magyarországon kívül talán ők az egyetlenek, akik fenntartják
az évezredes hagyományt. Tányérok, csészék, kancsók, vázák; nehéz a választás a kisebb-nagyobb tárgyak között,
mind hazánk változatos mintáival díszítve. Vajon itt lesznek-e még idén az idős testvérek? 80-as éveiket járják
mindketten!
De igen! A sűrű vásárlói gyűrű között meglátjuk a mosolygó arcokat, idén mellettük áll két színtiszta magyar arcú
fiatal, leányka és legény, unokák, kik segítenek a kiszolgálásban, csomagolásban. Nagy a forgalom, de a mindig
szívélyes Ilona és Rozália türelmesen válaszolnak kérdéseinkre:
- Hogyan kezdődött ez az egyedüli művészet?
- Ó, hosszú út, melyet bejártunk, 1945-től kezdve... Kis földünk, mely alig termette meg a betevő falatot, hiszen
földhöz ragadt pórok voltunk, abban az évben vakon menekülő német katonák és utánuk nyomuló orosz csapatok
prédájáva vált. Még elcipelték 17 éves bátyámat is, soha többé még hírét sem hallottuk, csak a Jó Isten tudja, hol
esett el?
A kis húgomat bomba érte, elvitte a jobb lábát, oldalát...szegény testének maradékait eltemettük az út szélén, nem
is tudom igazán, hová... Apám befogta a két tehénkét a szekérbe; ráhánytunk, amit tudtunk, aztán neki a világnak,
akárhová. Éjjel-nappal vándoroltunk úton fel és alá, amerre tudtunk. Napokkal később az osztrák hegyekbe értünk,
ott találtunk egy kis nyugalmat, segítő kezet...
- És a jövő?
- Nem létezett jövő, csak várakozás, túlélés. Négy évig arra vártuk, hogy hazamehessünk...aztán egy nap Apám
így szólt: “Más életet kell keresnünk, itt csak eltaposott hangyák vagyunk. Jobb, ha feliratkozunk az “IRO” listájára
(International Refugee Organization). Így érkeztünk Brazíliába, az Ilha das Flores-re, 1949-ben.
Kaptunk egy kevés pénzt az első időkre és szállítást S. Caetano-ig. A régebbi magyarok segítettek, ahogy tudtak;
állást adtak, ha nem is volt szükségük munkásra... Apám elment ácsnak, anyám mosott, mi lányok egy kerámia
műhelyben kaptunk helyet. Életünk lassan végre kezdett rendeződni.
- Hogyan tovább?
- Rakosgattuk a filléreket, aztán sikerült egy kis telket venni, s pajtát felhúzni rá. Apám égetőkemencét épített,
1.200 fokra ment fel benne a hő. Önállósítottuk magunkat, magunk csináltuk a tárgyakat és a díszítést is, matricát
használtunk, meg még hozzáfestettünk.
- Mindjárt magyar mintákat használtak?
- Kezdetben sokat aranyoztunk, akkor az volt a divat. Céget nyitottunk, vittük az árunkat vásárba, kiállításra.
Vasárnaponként a Lapa-i Református templomba jártunk, ott kérte a nép, fessünk valami hazait, kancsót, tányért,
ahogy már szokás.
- Hogy sikerült? Nehéz volt?
- Dehogy is, a vérünkben volt, csak úgy futott a kezünk, ahogy emlékeztünk, boldogan csináltuk...
Fiatalosan csillog a két idős szempár, lelkesen mesélnek munkájukról, minden egyes tárgy a szívük egy része.
A serdülő unokák lélegzetfojtva figyelnek minden egyes
szóra, talán először hallanak erről a múltról. Várjuk őket
szeretettel a magyar származású fiatalok összejövetelein,
tánccsoportban, énekkarban, cserkészetben, a Magyar
Házban.
Meghatottan
mondunk
köszönetet
Rozáliának
és Ilonának, hogy életben tartják a Magyar Föld
évezredes tudását, ezt az egyedülálló művészetet, ami
nélkülük talán már elveszett volna. Reméljük, még
sokáig örvendeztetnek minket gyönyörű munkájukkal,
melynek talán a fiatalok között is lesznek folytatói.
Sipos Mária
Mellettük az unolák a két színtiszta magyar arcú
fiatal, leányka és legény
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KÖZÖSSÉGÜNK PILLÉRJE

Pillerné Tirczka Éva
Éva a São Paulo-i magyarság legtevékenyebb tagja.
Mindig és mindenben készen áll a közösség szolgálatára.
Tevékenysége legkiemelkedőbb eleme azonban a gyökerek ápolása a fiatalság körében. Megállapításunk
alátámasztására nézzük a részleteket:
- a brazíliai magyar cserkészmozgalom örök vezetője;
- tanárnőként felkészíti a fiatalokat a könnyített magyar érettségire;
- népdalrajongóként a fiatalokban tudatosítja a magyar népdalok és éneklésük szépségét;
- házában a cserkészek otthonra találnak, csakúgy, mint a nagyvilágból az idelátogató magyarok;
- hatalmas könyvtára mellett nagy lelkiismerettel gondozza a Magyar Ház könyvtárát és kijárja, hogy a
két- vagy többszörös példányban lévő könyveket Magyarországra vagy Erdélybe küldjék;
- segítséget nyújt minden rászorulónak – különösen a fiataloknak - a magyar nyelvű hivatalos papírok
megírásában;
- mivel könyvet ír “Magyar Emigráció Brazíliában” címmel, hatalmas adatbázist gyűjtött össze a brazíliai
magyar bevándorlókról;
- havonta ír az Argentin Magyar Hírlapba, ahol beszámol a brazíliai magyarság eseményeiről;
- immár 30 éve tagja a São Paulo-i Ökumenikus Bibliakörnek;
- hosszú éveken keresztül a LAMOSZSZ brazíliai képviselője volt;
- a Magyar Ház volt igazgatója;
- a Magyar Ház volt elnöke;
- a Könyves Kálmán Szabadegyetem titkára, majd dékánja, ahol színes előadásait nagy érdeklődéssel
hallgatják;
- a Kodály kórus alapítója és karnagya volt;
- Piller Éva 3 gyerekét a németországi Burg Kastl Magyar Gimnáziumba járatta, hogy tökéletesen
megtanuljanak magyarul. Egyik lánya cserkészparancsnok, és 4 unokája aktív cserkész Németországban.
Két brazíliai unokája szintén cserkészvezető és fiával együtt a Magyar néptánccsoport tagjai, fáradságot
nem kímélve népszerűsítik a magyar néptáncot ebben a hatalmas országban. Férje Gedeon, aki mindezek
mögött biztos támasza; csodás, szinte láthatatlan kezekkel fontos irányító szerepet lát el a São Paulo-i
magyarság javára.
A Piller család valóban a São Paulo-i magyarság pillérje!
Magyar Közösség nevében a Híradó Szerkesztősége

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)

14 - HÍRADÓ

Március 15.

a magyar történelem azon ritka
napjainak egyike, amely minden
ideológiai sodrás és változás ellenére
mindig az ifjúság, a szabadság
és
a
tavaszvárás,
átalakulás
ünnepe maradt. Ezért válhatott az
összmagyarság ünnepévé, politikai
és ideológiai határokon átívelve.

MÁRCIUS IDUSÁRA
Juhász Gyula verse

Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.
Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petőfi szava zengett,
Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költő kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.

De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tőled,
Tűnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erőket,
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!
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13 sz. SZONDI GYÖRGY
YAMASHITA SZABÓ YURI
CSAPATPARANCSNOK BESZÁMOLÓJA
São Paulo városának több mint 10 millió lakosa van, és így ezer érdekessége és titka is. Ezért
2011szeptember végén a vezetői gárdával egy városi akadályversenyt állítottunk össze az egész
csapatnak. Ennek célja nem csak a városismertetés volt, hanem az is, hogy elősegítsük cserkészeink
közlekedését a városban, és persze az őrsi és csapatszellem erősítése is célunk volt.
A város nagyszámú látnivalóinak megtekintése mellett egy változatos és interaktív programot alakítottunk
ki, az internet, a telefon, különböző térképek és fényképezőgép, használatával, kihasználva mindazt,
amit ezek az eszközök nyújtanak.
A nagy cserkészek már péntek este találkoztak és egy zárt borítékot kaptak. Akkor megtudták, hogy
szombaton milyen helyekre kell menniük, és hogy honnan kell indulniuk. Kaptak is fejenként 5 metrójegyet
és egy városi térképet. Úgy meg kellett tervezniük a szombati utat az indulási pont alapján, hogy minden
kijelölt pontot érintsenek, és hogy jusson elég metrójegy mindenre. Ráadásul még egy pár előzőleg
elküldött kérdésre is kellett válaszolniuk, s a válaszokat még péntek estig el kellett küldeniük a vezetőknek.
Szombat reggel a megszabott indulási helyen kaptak egy feladatlistát: a várost 4 részre osztottuk,
mindegyiken több állomással:
- Régi központ
- Luz környéke (ahol a város legrégibb vasútállomása van)
- Avenida Paulista (modern központ)
- Vergueiro kulturális központ
A feladatok között történelmi, földrajzi és mindennapi kérdések voltak (pl. mennyibe kerül a MASP belépő
kedden? / Mi van a Sé Katedrális alatt?/ Mikor újították fel a Nemzeti Színházat? / Körülbelül hány festmény
van a Pinacoteca gyűjteményében? / Milyen völgy húzódik a Nemzeti Színház mellett? / Mikor alapították
a São Bento kolostort?)

Térképböngészés a fiúkkal

Portugál nyelv múzeumánál

16 - HÍRADÓ

Kérdések: Mikor újitották fel a Nemzeti Színházat?

Mi van a Sé Katedrális alatt?

MASP
Centro Cultural São Paulo

Pár megjelölt helyről telefonon kellett bejelentkezniük, hogy megkapják a megfelelő kérdéseket. Egyes
állomásokon a vezetőkkel találkoztak és különleges feladatokat kaptak, mint pl. számháborút vívni a Luz
parkban, megtanítani egy idegen embernek egy csatakiáltást, vagy elénekelni egy népdalt a Trianon
parkban és a Cultura könyvesboltban kikeresni magyar írók könyveit portugál nyelven. És persze minden
állomáson kreatív képeket kellett csinálniuk.

Pipacs őrs: A legkreativabb kép

Vadrózsa őrs
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Lányok a Sé
Katedrálisánál

A metróban

Telefonon jelentést kellett tenniük, hogy
megkapják a megfelelő kérdéseket

Vadrózsa örs

A vezetőkkel több mint 120 kérdést gyűjtöttünk össze, így minden őrsnek különböző kérdései és feladatai
voltak.
A kiscserkészek pedig szombaton találkoztak a Villa Lobos parkban, ahol különböző feladatok, játékok,
foglalkozások voltak számukra. Onnan gyalog mentek a végső találkozási pontra.

A kiscserkészek szombaton találkoztak a Villa Lobos parkban
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Cserkészeink így egy hangulatos és izgalmas napot töltöttek a városban. A végén találkoztunk Dr. Kokron
Sanyi házában, ahol úsztuk, frissen sült pizzát ettünk és elmeséltük egymásnak aznapi kalandjainkat.

Dr. Kokron Sanyi házábanl úsztuk, frissen sült pizzát ettünk és elmeséltük egymásnak napi kalandjainkat

Cserkészeink ezen a szombaton sokat láttak és sok mindent megismertek, de városunknak még sok
érdekessége van, melyeket más alkalmakkor fogunk kihasználni sok élvezetes programok tervezésével
és lebonyolításával.
JM.

AUSZTRÁLIA - Jubileumi Tábor
Sydney, Ausztrália• 2011. december 29 – 2012 január 7.
Az Ausztrál tábor nagyon különleges volt. Először voltunk szilveszter este egy táborban.

Szilveszter éjjel, Rákóczi korabeli öltözékben

Katonai sátor, ami alatt aludtunk

Ezenkívül más érdekes dolgok is történtek, mint például a kötelező sapka, kalap használata, ugyanis tilos
volt a napra kimenni anélkül. Természetesen zászló fel- és levonáskor is a fejünkön volt a cserkész sapka.
Rendkívülinek számított az is, hogy a helyiek szerint az elmúlt ötven év leghidegebb nyarát tölthettük
ott, a maga 41-42 C fokos hőmérsékletével, ami a napon akár 52 fokra is felszaladt! Kitűnő felfrissülési
lehetőséget találtunk viszont az Upper Colo nevű folyóban, ami táborunktól pár méterre haladt.
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Krisztinával kiscserkészek altáborában tevékenykedtünk

A brazil kontingens nagyon jól volt képviselve, Diana a lány altáborban, Eszti a vezetőségben, Mátyás a
fiútáborban, Krisztina és jómagam a kiscserkészek altáborában tevékenykedtünk. A helyi vezetők munkáját
a KMCSSZ valamint a MCSSZ tagjai is segítették, így még több anyaországi beszédet hallhattunk. A
kiscserkészek között tizenkét ausztrál-magyarból alakult a Sas és a Pipacs őrs. A kicsik közül nagyon
sokan jól beszélnek magyarul, és a tábor alatt is sokat fejlődött a szókincsük.
Érdekes szomszédaink is voltak a közeli erdőkben, akik majomcsapatra emlékeztető lármát csaptak,
de később kiderült, ez csak a KOOKABURRA nevű madárfaj hangja, amit a Jóisten ébresztőóra helyett
teremtett, és ezért napfelkeltekor hallottuk őket leginkább. A számunkra sok új állatfaj közül főleg a WOMBAT
nyomaival találkoztunk, ugyanis ez az állat lépten-nyomon gödröket ás a földbe. Kígyókkal szerencsére
nem találkoztunk, de annál több mérges pókkal, piócával és óriás hangyákkal. Gyakori látogatók voltak
még a tábor körül a rókák és az óriás denevérek is, de kengurut és koalát csak az állatkertben láttunk.
A tábor után is maradt bőven látnivaló, strandok, esőerdő, vízesés, hegyek és Sydney városának
kihagyhatatlan nevezetességei. Ezúton is szeretném megköszönni vendéglátóink barátságos és
körültekintő gondoskodását, ami sokat segített, hogy jobban megismerjem ezt az országot.

Sydney
látképe

A Sydney-i
operaház

Külön köszönetet szeretnék mondani a KMCSSZ-nek;
nélkülük soha nem jutottam volna el erre a kontinensre,
remélem sokukkal fogok még találkozni a legközelebbi
táborok alkalmával, akár egy újabb egész napos repülőút
árán is.
Alessandra Bester (Pupi)

A tábor után meglátogattuk Sydney városának
kihagyhatatlan nevezetességeit
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KULTÚRÁK ÖSSZEOLVADÁSA:
CSÁRDÁS A SZAMBODRÓMON!
- folytatás az első oldalról -

Az igazak országa című mesekönyv életre kelt

A kinyitott mesekönyvből Angelina Basílio a “Rosas de Ouro” elnöke lépett ki

Zsínóros mentében a szamba hangadói

A karmester is zsínóros kabátban dirigált

HÍRADÓ - 21

Tomboló jókedv, szebbnél szebb jelmezek és fergeteges dobpergés a Szambodróm 550 méteres pályáján

A kék fátyolt lengető csoport a Duna hullámait
jelképezte

Zászlóvivő pár magyaros díszítéssel

A szambára járó lábú
Kossuth-címeres katonák
megdobogtatták a magyar
szíveket t
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Nem hiányzott a Kossuth-címer még a
Rosas de Ouro címere alól sem

Mátyás király alakja díszítette a
magyar címeres kocsit

A kocsi oldala a csodálatos díszítéssel
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Még a “baianá”-k szoknyáját is hatalmas magyar címer díszítette

A dobpergés mellett többféle jellegzetes
hangszer garantálta a fergeteges sikert
a tomboló közönség számára

2012-es Rosas de Ouro Királynő

A zenekar Királynője
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Palotásnak tünik, de magyar néptáncot lejt a
magyarok 50 tagú csoportja

A jókedvben a magyaroknál sem volt hiány, zengett
is a dal az ajkukon

Orbán Zsuzsi a Ropogósok, Erdélyi Puskás Gyula a Zrínyiek képviselője

Nem hiányzott a viccelődés sem a mókás
csoportban

Csak a magyarországi tudósítót és Bester Alessandrát
nem festették ki
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Álomszép hintó szállítja a Camila Basílio - Sotkovszki Tibor királyi párt

A kastélyban nagy vigalom van – hegedűkísérettel
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Hölgyek a királyi udvarban

A királyi kiséret

Rosas de Ouro ( Aranyrózsa) zászlós pár

Az ellenség a Szambódromon sem maradt el
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Harc és halál jelenetei, mint annyiszor a magyar
történelemben

Új életet kezdtek a magyarok az őket befogadó gazdag
Brazíliában

A gazdag brazíliai föld felmérhetetlen természeti kincseit szimbolizáló csoportok
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A festett testű múzsa

Az idősekről sem feledkeznek meg

A mozgássérültek csoportja elmaradhatatlan a szamba felvonuláson
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A zászlóvivők korán kezdik és egy életen át folytatják

A gyönyörűen díszitett királyi kocsi
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Mint a mesében, a hercegnő és a herceg boldogan élnek…

Gyönyörű díszmagyar ruhában Tícíane hercegnő és Justus herceg

A ROSAS DE OURO MÁSODIK HELYEZÉST NYERT A 14. SÃO PAULÓI FELVONULÓ
SZAMBAISKOLÁK KÖZÖTT, MERT AZ EREDMÉNY KIHIRDETÉSÉNÉL AZ UTOLSÓ
ZSŰRITAG PONTJAIT A RENDZAVARÓK ÖSSZETÉPTÉK.
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Magyarországi visszhang
Több magyarországi újság és tévéállomás beszámolt róla, hogy a São
Pauló-i karnevál témája Magyarország volt.

Forrás: m1 Híradó | 2012. február 19|

A Sao Paulo-i karnevál méretében és pompájában akkora, mint a riói.
Szambaiskolásokkal közösen léptek fel magyar néptáncosok Brazília egyik leglátványosabb táncos
felvonulásán, a São Paulo-i karneválon. A Rosas de Ouro, azaz Aranyrózsa tánccsoport előadásának
címe Magyarország volt.

http://www.hirado.hu/Hirek/2012/02/19/19/Sirtak_a_magyarok_a_brazil_karnevalon__megmutatjuk.aspx

A fergeteges hangulatú karneválon összesen 14 szambaiskola méretteti meg magát, köztük lépett fel a
magyar Aranyrózsa együttes. Összesen hat karneválkocsit öltöztettek magyar nemzeti színekbe. A délamerikai országban eddig még soha nem volt példa hasonlóra. A magyar produkciót a brazíliai idő szerint
hajnali fél négykor mutatták be. A Sao Paulo-i magyarok elérzékenyültek.
Az Aranyrózsa fellépése mintegy másfél millió dollárba került, amit támogatásokból gyűjtött össze az
együttes. Sotkovszki Tibor, Magyarország tiszteletbeli konzulja a Híradónak azt mondta: „Mindenki erre
az egy órára készült egy éve”. Azt még nem lehet tudni, melyik szambaiskola nyerte a megmérettetést, a
verseny ugyanis még mindig tart.
A São Paulo-i karneválról kevesen tudják, hogy méretében és pompájában körülbelül akkora, mint a riói.
Szakértők szerint az Aranyrózsa szambaegyüttes idén első helyezést érhet el.
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Brazíliában is királyok vagyunk!
Magyar királyok vonultak a São Paulo-i karneválon
Index (online hírportál 2012. február 19., vasárnap)

A középkori Magyarország volt a téma szombat hajnalban a kétnapos São Paulo-i karneválon. A “Rosas
de Ouro” szambaiskola magyarra hajazó ruhákban vonult végig a fesztiválon, az egyik kocsit pedig egy
hatalmas magyar címer borította.

A produkció címe “Hungria, o reino dos justus”, ami lefordítva nagyjából “Magyarország, az igazak
királysága”.
“Bár portugálul ez úgy hangzott volna, hogy “Hungria, o reino dos justos”, egy betűt megváltoztattak, mert
egy brazil vállalkozó, Roberto Justus (nagyjából a brazil Donald Trump) támogatta a klubot. Innen jött a
magyar vonatkozás is, ő magyar bevándorlók gyermeke” - írta egy olvasónk.
A São Paulo-i karnevál időben megelőzi a híresebb rióit, és ez is nagy eseménynek számít, élőben közvetíti
elejétől a végéig a legnagyobb brazil tévéadó, a Globo.
Olvassák el Sotkovszki Tibor cikkét: A magyaros szamba hódított São Paulóban
http://www.latimoport.hu/francia-nyelv-hirek/572-a-magyaros-szamba-hoditott-sao-pauloban.html

HÍRADÓ - 33

A MAGYAR SZÁRNY BESZÁMOLÓJA

A FELVONULÁS ÖRÖME ÉS TISZTELGÉS AZ ŐSÖK ELŐTT
Karneváli felvonuláson részt venni egy São Paulo-i különleges szambaiskola színeiben szívet pezsdítő
érzés és minden bizonnyal sok brazil ember vágya.
De nekünk, akik a Magyar Szárnyban vonultunk, az izgalom még sokkal nagyobb volt, hiszen a
„Rosas de Ouro” (Aranyrózsa) szambaiskolával, mely már több alkalommal karneváli győztes volt,
most magyar gyökereinket ünnepeltük. Tudom, a Magyar Szárnyban felvonulók közül nem mindenki
volt magyar, egyeseknek még magyar rokoni kapcsolataik sincsenek, de örömmel jöttek velünk, mert
– mint néhányan elmondták – néhány percre így ők is magyarnak érezhették magukat.
Hát igen, ha visszaforgathatnám az idő kerekét, örömmel vennék ismét részt minden próbán s
ugyanazzal a nagy lelkesedéssel vonulnék ismét, mint ahogy azt két alkalommal tettem, és ugyanazzal
a nagy izgalommal és örömmel ünnepelném meg a 2012-es São Paulo-i karneváli második helyezést,
mint első alkalommal.
Gratulálok mindenkinek ezért a szép és feledhetetlen karneválért!
Adalberto Mohai Jr
Szeretett Magyar Közösség!
Noha magyar vérem már nagyon felhígult családom kevert brazilsága révén, igazán otthon érzem
magam Önöknél. Gazdag és örökké tartó élmény volt. A kezdettől fogva örömmel voltam a csoportban.
Élmény volt figyelni, miként erősödik a csoport a próbák során létszámban és a munka minőségében.
Olyannyira, hogy a vége csakis egy gyönyörű vonulás lehetett. Gratulálok mindenkinek! Nem feledhetjük
Jorge Freitas szép munkáját, Guilherme spontaneitását és Assis hangulatteremtését.
Büszke vagyok családom részbeni magyar eredetére.
Ailton Hungaro Mioto
Brazília, São Paulo, Sambódromo, hajnali 3-kor. Nézem a kivilágított sugárutat, izgulunk... Furcsa,
de nem szokatlan érzések öntenek el...
Erősen érzem az identitásomat.
Én egy brazíliai magyar
vagyok!
Régebben, fiatal koromban, egy dupla érzéssel küszködtem:
- Mi vagyok én? Magyar? Brazil?
Szerintem azok, akik ide vándoroltak, akármennyire fájdalmas is volt a haza elhagyása, mindig
tudták, hogy ők magyarok... Akik itt beolvadtak a közösségbe és elhagyták gyökereiket, tudták valahol,
hogy magyar származásúak... Aztán, persze, mindig is voltak olyanok, akik hétvégén magyarok,
hétköznap brazilok...
Mindig külön-külön kellett lerendeznem magamban ezt a kettős, de ugyanolyan erős és fontos kulturális
realitást.
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Elindul a szamba, libabőrös leszek, és talán először érzem kettős identitásomat egybeolvadni az erős
fények alatt.
Ilyen még nem volt Brazíliában.
Ilyen még nem történt a Földön, brazil-magyar BULI ez a javából...”
Alberto Kiss

Felejthetetlen nap volt. Sztárnak éreztem magam, amint végigvonultam a kifutón, látva a sok figyelő
tekintetet és velem éneklőket. Az iskola felvonulása nagyon szép volt, s hátratekintve láttam azt az
ezüstpapír-esőt…álomnak tűnt az egész. Nagy meghatódottság, sokkal brazilabbnak egyszersmind
sokkal magyarabbnak éreztem magam, mint bármikor korában. Édesanyám (Lengyel Edit, 2010-ben
elhunyt) most nagyon büszke lehetett rám és jókat kacaghatott odafent, a mennyben, azt hiszem, soha
se gondolta volna, hogy Magyarország szambázni fog. De a legfontosabb dolog az volt, hogy sok
barátot szereztem, együtt lehettem csodálatos emberekkel, akik ismét közel hoztak édesanyámhoz.
Ezentúl nem távolodom el tőletek és izgatottan várom a Magyar Ház rendezvényeit. Őszinte köszönet
és viszontlátásra!
Anika di Mase

A szambaiskola közössége a magyarokat tárt karokkal fogadta, mintha családtagok lennének. A
magyar szárny nagy elszántsággal, vidámsággal és teljes egységben törekedett az iskola elvárásainak
teljesítésére.
Az iskola tagjai, köztük Jorge Freitas karneválmester, Guilherme de Almeida koreográfus és Francisco
de Assis, a szárny harmónia-koordinátora meghatározó szerepet játszottak a csoport sikerében, mivel
bizalmat szavaztak munkánknak és lelkesedéssel fogadták a magyarok eredményeit és odaadását.
A szambapályán való vonulás öröme teljes kompenzáció volt minden addigi fáradságért. Az éneklő
és táncoló közönség vidámságának látványa elégtétel, egyszersmind energia-utánpótlás volt a még
jobb teljesítményhez, az iskola és Magyarország előtti tisztelgéshez. A lelátókról felénk áradó energia
egyikünket sem hagyta érintetlenül.
A szárny „nem magyar” tagjai eggyé lettek a csoporttal, mindent megtettek , hogy jól teljesítsenek a
pályán, és családtagnak érezték magukat.
Ami a táncot illeti, nagy és hihetetlen élmény volt a magyar tánclépések megtanulása és elegyítése a
szambával.
A jelmezek, különösen a női jelmezek nagyon szépek és látványosak voltak, összhangban álltak a
magyar tánc szépségével és fennköltségével; egyszóval nagy sikert arattak a pályán.
A felvonulás végén nagyon lelkesítő volt, mikor Assis azt mondta, hogy szabadon táncolhatunk a
szambaiskola tagjaival. Láthattuk, hogy valamennyien a mi csoportunk felé fordultunk és úgy kezdtünk
el táncolni, mintha egy nagy család lennénk, boldog sikerélménnyel, amit fokozott a lelátókból áradó
nagy lelkesedés a magyar szárny iránt.
A magyar közösség győztesnek érzi magát, nem csak a lelátókról és saját közösségüktől kapott
elismerés miatt, hanem azért is, mert mindazok, akik látták a felvonulást, állítják, hogy ez az iskola
az igazi győztes, a „Rosas de Ouro” (Aranyrózsa) mutatta a legjobb odaadást, a legjobb formát és
így 10-est érdemelt minden kategóriában. Mindegy, mi történt a végén, már csak azért is, mert nem
tudhatjuk igazából ki lett volna a győztes, de a magyar szív számára minden kétséget kizáróan az a
Nagy Aranyrózsa.
A magyar szárny résztvevői nevében szeretnénk köszönetet mondani mindazért a sok kedvességért,
mellyel a szambaiskola elhalmozott minket és azért is, hogy a részvétellel sokak rég dédelgetett nagy
álma valósulhatott meg.
Cris / Attila
Nagy álmomat valósítottam meg, felvonultam egy szambaiskolával, és a legjobb az volt, hogy
részvételemmel tiszteleghettem magyarországi őseim előtt. Az élmény akkora volt, hogy szinte magyar
hercegkisasszonynak érezhettem magam egy tündérmesében.
Débora Kromerk Chalita
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Tizennégy szambaiskola közül a második legjobbak vagyunk! Tudják, mit jelent ez?
Ez remek dolog! Nem tartozom a magyar közösséghez, de megmondom őszintén, úgy érzem magam,
mint egyvalaki Önök közül. Nagyon vidám nép, elszánt és felelősségteljes. Nagyon jól fogadtak.
Köszönet mindenkinek. Csak az a tény, hogy látjuk a Gaviõest, az elborult agyúak bandáját, akik nem
tudnak veszíteni, szóval már ez a tény is felér egy címmel. Gratulálok valamennyiőnknek!
Eduardo Kuehlewind
Kár, hogy már vége….A fáradság és próbákra rohangálás ellenére jó volt veletek lennem.
Amint elkészül a Magyar Ház felújítása, összejövünk és összerendezzük valamennyiünk
fényképanyagát.
Fabiana Perez
Nem találok szavakat, hogy leírjam, mint éreztem ezen a karneválon; csodálatos volt, s nagyon
köszönöm hogy részt vehettem ebben a hihetetlen csoportban. Sose láttam még ennyi lelkesedést,
ekkora teljesítményt. Szeretném, ha tudnák, én csak részt vettem, a tökéletes munkát Önök végezték.
Mindenkit külön-külön megszerettem a csoportban.
Francisco de Assis Santos
Számomra, aki magyarok unokája vagyok, csodálatos rendezvény volt, tetszett a szamba szövege
és a mi magyar közösségünk elszántsága, hiszen nagyszüleim és sok más, a háborúban álló
Magyarországról Brazíliába menekült és itt győztesként fogadott bevándorló történetéből mesélt el egy
kis darabkát. És ahogy a felvonulási pályán énekeltük, “újabb harcos vagyok ebben a tömegben”…
ÉLJEN MAGYARORSZÁG!
José Carlos Moura Doncsecz Forján
Megható és nagy élmény volt a felvonulás öröme és az az érzés, hogy a magyar kolóniával együtt
élvezhettem ezt a nagy brazil ünnepet. Magyar bevándorlók gyermekeként és a mindennapok
harcosaként számomra nagy ajándék volt látni, hogy Brazíliában megemlékeznek Magyarországról.
Szeretném, ha a magyar nép tudná, mennyire szívünkben tartjuk a haza emlékét. Ölelem Mindanyiotokat!
José Francisco Forján
Gratulálok a Magyar Szárny valamennyi résztvevőjének, akik felvonulásunkon megmutatták, olyan
szépet alkothatnak, mint a mi felvonulásunk volt.
Köszönöm a „Rosas de Ouro” - Aranyrózsa Társaságnak, Jorgenak, Guilhermenek és Assisnak, akik
bíztak csoportunkban és lehetővé tették, hogy részei lehessünk ennek a szambaiskolának, melyet
örökre szívembe fogadtam. A „Rosas de Ouro” a mi Aranyrózsánk kiválóan teljesített, sokak számára
ő a bajnok.
Gratulálok a Szárny minden résztvevőjének és neked is, Zsuzsi, aki annyira figyeltél az instrukciókra,
hogy valamennyiünket minden pillanatban a lehető legjobb teljesítményre sarkaltál, különösen a
felvonulás kritikus perceiben.
Julianna Szabó
Ez volt aztán a karnevál! Nagyon meghatódtam, annyi energia volt benne! Tényleg felejthetetlen
pillanatai voltak életemnek, amelyeket szeretettel őrzök meg emlékeimben.
Valóban remek volt a felvonulás…tiszteletadás a magyaroknak a felvonulási pályán…
Noha csak kevés próbán voltam jelen, éreztem a csoport energiáját és teljes odaadását.
Gyorsan, szinte köszönés nélkül távoztam, de szeretnék most itt hagyni egy baráti ölelést és egy
hatalmas puszit!
És, igen, találkozunk majd a Magyar Házban; ez mindig nyitva áll mindenki számára, aki egy kis
magyar klímát akar érezni itt, Brazíliában….
És, ne felejtsétek, mindig van egy kis pálinka is az áldomásra!!!
Puszi mindenkinek.
Lorant Tirzka (Loli)
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Fantasztikus munkát végeztünk, s noha nem vagyok része a Magyar Közösségnek, csak egy meghívott
voltam ott, nagy örömömre szolgált, hogy megismerhettem a résztvevőket.
Szeretnék köszönetet mondani a szeretetért, amellyel fogadtak minden egyes próbán és a felvonuláson
is. Nem vagyok tagja a Magyar Közösségnek, csak meghívottként vettem részt a felvonuláson, nagy
öröm és élvezet volt számomra minden ott töltött pillanat.
Nem csak egy újabb csodálót szereztetek, hanem egy új barátot, egy testvért is. Számítsatok rám, jövök,
amikor csak szükség van rám, vagy amikor úgy akarjátok, hogy jöjjek. Ahogy a szamba szövegében
is áll, azt mondom én is: HORDOZZUK MAGYARORSZÁGOT A SZÍVÜNKBEN! NAGY KÖSZÖNET
MINDENKINEK, ÉS REMÉLEM, HAMAROSAN TALÁLKOZUNK!!!
Luiz Felipe Bido Gomes
Kedves Barátaim!!!
Remek és megható felvonulásunk volt!!! Nagyon örültem, hogy megismerhettem Benneteket és
remélem, kapcsolatban maradunk és lesz még újabb magyar esemény is!!! Tegnap nem volt alkalmam
rá, hogy elbúcsúzzam, de egy biztos, hogy nagyon csodálatos volt ebben a csoportban részt venni!!!
Nagy ölelés mindenkinek, és…. csináljuk újra!
Peter Barta
KARNEVÁL. Egyszer volt, hol nem volt...
Az igazság az, hogy bennem, aki – más egyesekhez hasonlóan – szüleim ölében jöttem át az óceánon
Brazíliába, oly módon keverednek a gyökerek, hogy már magam se tudom, mi micsoda.
Ételek, viseletek, pinga vagy pálinka, bab rizzsel vagy káposzta, hitek, vallások, vagy éppen azok
hiánya, mikor hogy diktálta a politika.
Mindennek eredménye az volt, hogy a végén az ember olyan már mindent átélt és lassan valamennyiünk
tudatában és szívében egy hatalmas empátia keletkezett, amit át tudtunk venni egymástól és át tudtunk
adni egymásnak azzal az érzéssel, hogy a „hol vagyok?”, „ki is vagyok én tulajdonképpen?” típusú
kérdéseknek már minimális jelentőségük sincs. S igen, ennek a KARNEVÁLNAK kellett eljönnie, hogy
minderre rájöjjünk.
Tehát: ÉLJEN A KARNEVÁL!!!
Suzana Kauffman
Imádtam minden pillanatot, amit együtt töltöttünk ezen a karneválon, és nagyon örülök, hogy
megismerkedhettünk. Kicsit segített Magyarország iránti honvágyam leküzdésében, és remek
szórakozás volt. És a mi médiahőseink, akik nagyon jól képviseltek minket!! (bocsánat, de mindjárt
sírni fogok….)
Thomas Ribeiro
Részt venni a “Rosas de Ouro” - “Aranyrózsa Karneváljában” és tisztelegni Magyarország és Roberto
Justus előtt nagy megtiszteltetés volt számomra. Ismétlem, részt venni a “Karneválban”, mert ez sokkal
több volt két felvonulási részvételnél (a Különleges Csoport kvalifikációs vonulása és a Bajnokok
Vonulása), ez egy tavaly november óta folyamatosan fejlődő, érlelődő folyamat volt.
Személyesen soha sem értettem igazán a Karnevált, talán azért is, mert nem tudok szambázni, sose
voltam szambaiskolában, de a Magyar Közösség meghívásában egy olyan lehetőséget láttam, melynek
során egy igazi brazil dologba csöppenhetek, ráadásul olyanba, ami Magyarországgal kapcsolatos, és
még hozzá egy olyan szárnyban, amely olyan emberekből is áll. Úgy gondoltam, ez soha vissza nem
térő alkalom, valami, amit a jövőben talán örömmel elmesélnék esetleges unokáimnak.
A próbák segítettek a két világ integrálásában, a Magyar Közösségében és a “Rosas de Ouro” Aranyrózsa Közösségében. Hiányzott a szamba lépésl, viszont a csárdásnál tökéletes együttműködés
volt a párok között. A tipikus folklór-lépések költői adaptálása és a sorok és oszlop menet közben való
megtartásának szigorú felügyelet mellett való gyakorlása során szinte megfertőzött bennünket Assis
végtelen energiája, mellyel Szárnyunk összhangjára vigyázott.
Arcunkon a különböző takarófestékkel, mely minket sápadt pierrók és colombinák udvarnépévé
varázsolt, a klímánkhoz képest fullasztóan meleg rózsaszínű és világoskék európai stílusú udvari
ruhákban, fejünkön tiarával beléptünk a felvonulási útvonalra, ereinkben energiával és a brazil
hőséggel, büszkén magyar eredetünkre, átitatva a boldogsággal, hogy mi lehetünk azok, akik itt,
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a “Rosas de Ouro” - Aranyrózsa programjában egy grandiózus és pazar látvány keretében tudjuk
közvetíteni mindezt a külvilágnak.
A Mastercard propagandájára a főútvonalra ropogó tűzijáték fényétől kísérve léptünk be, miközben
Darlan mester énekelte a szambát, az ütőhangszerek lelkekbe dobogó ritmusával, a test minden izmát
megérintette… mindez pénzben kifejezhetetlen élmény volt.
Szívünk a torkunkban dobogott, a meghatottság könnyei csorogtak szemünkből, torkunk pattanásig
megfeszült, lábaink önállósodtak és úgy vonultak az ezüstös papírcsillagokkal teleszórt talajon, föld és
ég összezavarodva, és néhány percig a gazdagon díszített allegória-kocsik és a tarka szárnyak által
csodálatosan illusztrált “Igazak királysága” mese önálló életre kelt. Már nem Vera vagyok, aki Alberttel
táncol, hanem egy újabb harcos ebben a tömegben, és védelmezem címerem színeit és az egy új nap
hajnalán a felvonulási útvonalon hosszan menetelő, történelemben és értékekben gazdag magyar
népet üdvözlő tapsra késztetem a lelátók közönségét.
A refrén, miszerint: “Magyarországot szívünkben hordozzuk, s álmunk, hogy győztesek legyünk” egy
csodálatos éjszakává változott, a Második Helyezetet megillető kupa pedig joggá, hogy az újságok
még Magyarországon, őseink földjén is hírt adjanak e nagyszerű teljesítményről.
Vera Kiss
NEKEM A MI ISKOLÁNK A BAJNOK, summa cum laude, mert a felvonulást nagy igyekezettel és a
magyarokra jellemző vidámsággal vittük végig. Csak semmi szipogás… nagyot alakítottunk, van mit
megünnepelni!!!!!
Tisztelet minden résztvevőnek és Jorge Freitasnak, ennek a nagy karneválosnak, aki Rióból jött, hogy
megmutassa, mit tud. Köszönet Guilhermenek, koreográfusunknak és Assisnak, aki a vonuláskor
dirigált minket.
Nagy MAGYAR ölelés mindenkinek és viszlát péntekenként.
Viktória Nagy
Csodálatos, vidám, feszültségmentes, boldog felvonulásunk volt. Úgy gondolom, hogy Jorge, a
karneválmester, Guilherme, a koreográfus, Assis, a szárnyparancsnokunk de még Angelina, az
elnök is büszkék lehetnek teljesítményünkre, hiszen meglehetősen elkötelezett csoport voltunk és
a szambapályán sok vidámságot és lelkesedést mutattunk. Megtettünk minden tőlünk telhetőt,
csodálatosan képviseltük a Magyar Szárnyat, nagy lendülettel és lelkesedéssel tisztelegtünk
Magyarország nevű kis országunk előtt. Megérte! Számomra a mi iskolánk lett a valódi Bajnok!!! A
legjobb mindebben az, hogy fantasztikus csapatot hozunk össze, új barátságokat kötöttünk, jókat
szórakoztunk, még ha a pálinka is segített egy keveset ebben!
Természetesen találkozunk még, újabb ismerkedő összejöveteleket szervezünk majd a Magyar
Házban, s ha lesz bármilyen más esemény ott, meghívunk benneteket rá!
Viszlát legközelebb, és tartsuk a kapcsolatot!!
Hatalmas puszi:
Orbán Zsuzsi

Jorge Freitas karneválmester

Guilherme de Almeida koreográfus
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Francisco de Assis, a szárny harmónia-koordinátora

KÖSZÖNETÜNK JORGE FREITAS KARNEVÁLMESTERNEK, GUILHERME DE
ALMEIDA KOREOGRÁFUSNAK ÉS FRANCISCO DE ASSIS HARMÓNIA –
KOORDINÁTORNAK!
A MAGYAROK CSOPORTJA KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI A
ROSAS DE OURO SZAMBAISKOLÁNAK ÉS KÖSZÖNTI A
40. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL KÍVÁNVA TOVÁBBI
SIKEREKET!
2950 SZAMBÁZÓ ÉS 50 CSÁRDÁSOZÓ ÉNEKELTE A MOST IS FÜLÜNKBE
CSENGŐ SZAMBA SZÖVEGÉNEK REFRÉNJÉT:
Ez több mint egy szerelmi kaland
Rosas de Ouro az életünk maga.
Magyarországot hozzuk a szívünkben
És bízunk a győzelmünkben!

AZ ÉLET SZAKASZAI

Te hol tartasz?
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MAGYARORSZÁGI HÍREINK

ÚJ ÜZEMCSARNOK A LINAMAR HUNGARY Zrt.-nél
Forrás:MTI/autopro.hu // 2012.03.09

A mezőgazdasági gépeket és autóipari alkatrészeket gyártó Linamar Hungary Zrt. felavatta új
üzemcsarnokát. A beruházással a cég 11 ezer négyzetméteres üzemcsarnok-kapacitását még 5 ezer
négyzetméterrel növelte.
LEÁLLT A MALÉV (Magyar Légiközlekedési Vállalat) 2012. február 3-án.
Forrás: MTI 2012-02-03

Az évek során halmozódó adóssága és az EU által megbírált versenykorlátozó kormányintézkedések (az
elmúlt 10 évben) miatt a cég csődbe ment, s ez súlyos következményekkel jár a budapesti repülőtérre
nézve is. Mind a kormány, mind magáncsoportok gondolkodnak egy alternatív magyar légitársaság
létrehozásában, de az idő előrehaladtával ennek kivitelezhetősége egyre kétségesebb.
A Malév emlékére rendezett békés felvonuláson, egyenruhába öltözött pilóták, utaskísérők,
munkatársak és családtagjaik búcsúztak a 66 éves múltú légitársaságtól.
NEMZETI BÉKEMENET MAGYARORSZÁGÉRT
Forrás: MTI – 2012 január 21

A nemzetközi nyilvánosságban megjelenő híradások méltatlan és igazságtalan színben tüntetik fel
Magyarországot. A Békemenet Magyarországért válasz volt a támadásokra.

A Békemenet elindulására a jelet a Himnusz
közös eléneklése adta meg négy órakor
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Az emelkedett hangulatú megmozduláson írdatlan
tömeg állt ki Magyarország függetlensége és a
demokratikusan megválasztott kormánya mellett. A
menet délután 4 órakor indult el a zsúfolásig megtelt
Hősök teréről, zászlókkal, mécsesekkel, fáklyákkal. A
sokaságban a Himnusz, a Szózat, a Székely Himnusz
és a Nemzeti dal mellett időről időre felcsendültek
különböző népdalok, egyházi énekek és Kossuth nóták
is. A Kossuth téren összegyűlt tömeg tapssal várta a
beérkezett menetelőket.

A Békemenet a Szózat közös eléneklésével ért véget az Országház előtt

Az esemény zárásaként a résztvevők elénekelték a Szózatot az Országház előtt, majd békésen
elhagyták a teret.
150 ÉVES MADÁCH IMRE “AZ EMBER TRAGÉDIÁJA” című műve
A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti Madách Imre: Az Ember tragédiája című műve
megszületésének 150. Évfordulóját.
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A FŰRDŐK TEMPLOMA: A MAKÓI HAGYMATIKUM
Forrás: MTI 2012.01.23.
Elkészült az organikus építészet atyjának tartott Makovecz Imre posztumusz
Hagymatikum Fürdő.

mesterműve, a

Gyógyvize és a marosi iszap igazolt gyógyhatása miatt, Makó ezután valószínűleg egyedülálló
fürdőépületéről: a Hagymatikumról lesz híres.

Kár, hogy Makovecz Imre nem lehetett ott a felavatáson! A látvány lenyűgöző, a komplexum méltó
tervezőjéhez és valóban kiérdemli a “fürdők temploma” címet!
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM GYŐRÖTT
Forrás: OrientPress Hírügynökség : 2012-01-12

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 2012. január 1-jén jött létre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának
jogutódjaként.
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A KÖRÚTI NEW YORK KÁVÉHÁZ A LEGSZEBB A VILÁGON
Forrás: hvg.hu 2011. november 29.

A budapesti New York kávéház lett a világ legszebb kávéháza a Ucityguides.com útikalauz szerint,
emellett pedig az Andrássy út és maga a magyar főváros is felkerült az oldal top 10-es listáiba.

A Ucityguides.com internetes útikalauz összeállította a világ 10 legjobb kávéházának listáját, ahol
a budapesti New York kávéház szerezte meg az előkelő első helyet, maga mögé utasítva velencei,
bécsi, prágai és párizsi kávéházakat is.

A magyar főváros az oldal Top 10-es listáiban azonban nem egyedül a XX. század elején az íróknak helyet
adó legendás New Yorkkal került fel a listára: az Andrássy út a világ legszebb sugárútjai között szerezte
meg a hetedik helyet. Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Andrássyt a párizsi Champs-Elysées,
a New York-i Broadway, a barcelonai Passeig de Grácia, a madridi Gran Via, a Las Vegas Boulevard,
valamint a Buenos Aires-i Avenida 9 de Julio előzte meg.
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A Ucityguides tíz legszebb városát összegyűjtő listájára azonban maga a magyar főváros is felkerült:
Velence, Párizs, Prága, Lisszabon, Rio de Janeiro, Amszterdam, Firenze és Róma után Budapest a
kilencedik helyezet lett.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Lonely Planet útikalauz a világ száz legjobb bárjáról állított össze
listát, ahol az olvasók szavazatai és “like”-jai döntenek a világ legjobb bárjáról. A listán eddig az A38 hajó
vezet, a Szimpla kert pedig egyelőre a második helyezett.
AKADÉMIA KÖNYVTÁR
http://www.mtak.hu/
http://ujkonyvpiac.hu/hirek.asp?id=6632
Százezer új tétel az Akadémiai Könyvtár online katalógusban. Akadémiai Könyvtár honlapja immár négy
nyelven nyújt információt az érdeklődőknek. A magyar és angol oldalakon kívül német és spanyol nyelven
is elérhető mindaz az információ, amelyet beiratkozás nélkül is bárki használhat 24 órán keresztül.
EURÓPAI ELISMERÉS MAGYAR IDEGTUDÓSOKNAK
Forrás: http://mta.hu/tudomany_hirei/koki-128751/

Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének (KOKI) két idegtudományokkal foglalkozó
kutatócsoportja maximális pontszámmal nyerte az Európai Kutatási Tanács (ERC) tapasztalt kutatóknak
kiírt pályázatát, az Advanced ERC Grant-ot. A Freund Tamás és Nusser Zoltán akadémikusok által vezetett
csoportok együttesen több mint 5 millió euró támogatásban részesülnek. Sikerük a világhírű magyar
agykutatás újabb jelentős eredménye.

