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AZ 56. MAGYAR BÁL

Bandeira e emblema da Escola que
trouxe a Hungria para a passarela

Az elegáns “Clube Athletico Paulistano”-ban megtartott 
idei Magyar Bál tündöklött, s ez már a megérkezésnél 
érezhető volt. Ahogy felgördültek az autók a klub 
főbejáratához, az urak kisegítették az estélyi ruhás 
hölgyeket kocsijukból, majd átadták autójukat az ott 
várakozó alkalmazottaknak, akik azokkal a garázsba 
hajtottak. A főbejárattól felvonó vitt a második 
emeletre, ahol már pezsgős fogadtatásban lehetett 
része az érkezőnek, akit aztán népviseletbe öltözött 
hölgyek kísértek a gyönyörűen díszített bálterembe az 
asztalokhoz, miközben a zenészek szívhez szóló magyar 
dalokat játszottak.

 Vámos Duarte Sofia, Saurer D. Ingrid Margareta, Sanches Martins Carolina, Kiss Koszka Ilona Marta, Nagy 
Fritsch Laura
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 Sanches Martins Carolina elsőbálos emlékgyűrűt kap, majd párjával táncol

Nagy Fritsch Laura elsőbálos emlékgyűrűt kap, párja körülvezeti a bálteremben. Elsőbálos párok
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Vámos Duarte Sofiát párja bevezeti, majd eltáncolják az első keringőjüket

A mosolygó elsőbálosok Elsőbálosok a bálanyával

A zenészek szívhez szóló dalokkal, a rendezők gyönyörűen megterített asztallal
fogadták az érkezőket
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A bál résztvevői a teremben elhelyezett nagyméretű képernyőn elsősorban Magyarországot és Budapestet 
ábrázoló fényképekben gyönyörködhettek.  A figyelmes pincérek udvariasan érdeklődtek, milyen italt 
hozhatnak; az asztalon található, nemzeti színekkel díszített itallistából lehetett választani. Ezután a büfé-
rendszerben tálalt  magyaros ételek következtek; ki-ki ízlése szerint vehetett magának a külön dicséretet 
érdemlő ízletes választékból.  Érdemes volt repetázni is; ez persze az utóételként tálalt almás rétes és 
vaníliafagylalt elől vett el értékes kapacitásokat.

Bemondók: Tóth Reis 
Vanessa és ifj. Hegyi 

Ferenc

Pántlikás lányok Dr. Dénes Tibor beszéde

Ihaj-csuhaj, sose halunk meg!
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Budavári M. Nicole, Stoever Júlia, Fekete Sofia, Fekete N. Diana, Vámos Sofia, Sanches Carolina, Nagy F. 
Laura, Budavári Klára, Piller Cristina, Bircak Patrícia és Kiss Beatriz

nekik.  Párjaik bemutatták a szép elsőbálosokat, körbevezetve őket a teremben, majd amikor megszólalt a 
keringő, felkérték őket és táncot lejtettek velük. Később felszólították a szülőket, hogy a papák táncoljanak 
kislányaikkal, a mamák pedig párjaikkal. Mindezek után a bálkirálynő megnyitotta bált és onnantól fogva 
már tényleg “állt a bál”!

A zenekar eleget tett minden korosztály elvárásának. A közönség élvezhette a régi, jól ismert örökzöldeket 
és a mai kor legjobbjait, legismertebbjeit. Ezt a táncosok a tömött táncparkettel meg is hálálták. 
A Pedro által vezetett Táncház nagy siker volt. Az asztalok mellől minden mozogni tudó beállt a hatalmas 
körbe, ami később három körré alakult, hogy mindenki elférhessen, hogy aztán a Pedro által bemutatott 
magyaros lépéseket utánozzák. Az időnként eltalált lépések nagy sikerélményt, boldogságot okozva, 
fergeteges jókedvet váltottak ki az immár “népi táncot járó” boldog résztvevőkből. A végén a már kifáradt 
táncos lábúak nagy tapssal köszöntötték Pedrót, sajnálkozva, hogy a megpróbáltatás véget ért s 
egyszersmind megkönnyebbülve, hogy végre egy kis itókával asztaluknál kipihenhetik a nagy fáradságot.

A vacsora befejeztével az elegáns bemondók magyarul és portugálul köszöntötték a jelenlévőket, majd a 
Segélyegylet igazgatója rövid beszédben ismertette a bál jótékonysági célját és jó mulatást kívánt.
Népi táncosaink bemutatták a nagyszámú közönségnek, hogyan táncol a magyar. A bemutató nagy 
tapsvihart aratott. Akkor jött el az est fénypontja, az elsőbálosok bemutatása. A bálkirálynőt, Saurer 
Ingridkét a virággal díszített dobogó elé kísérte két népviseletbe öltözött táncos. Bemutatták az első 
bálozókat, ismertetve életük főbb eseményeit, érdeklődési körüket, tanulmányaikat és terveiket, mialatt az 
ifjú hölgyek egyenként, arcukon izgalmukat leplező mosollyal vonultak be a bálterembe, ahol aztán párjuk 
virágcsokorral várta és vezette őket a bálkirálynőhöz, aki erre az alkalomra kiválasztott gyűrűt adott át 
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A táncház jókedvet és nagy tapsot váltott ki az immár “népi táncot járó”  boldog résztvevőkből

A hangulat a bál végéig kiváló volt, amit a jól kiválasztott zenekar garantált, és mindez igazolta a kiváló, 
minden apró részletre kiterjedő rendezői munkát.

Köszönettel, elismeréssel és “Kár, hogy már vége” érzéssel távoztak mindazok, akik a jövő bálra 
biztos visszatérők lesznek.    

A Híradó munkatársai

A Segélyegylet ÖNKÉNTESEK segítségét várja!
Fektesd kapacitásaidat, tehetségedet olyan tevékenységbe,

mellyel közvetlenül vagy közvetve olyanok javát szolgálod, akiknek arra NAGY SZÜKSÉGÜK van!
Tovább tájékoztatás: 11 3931 6560 (Suzana)

Csatlakozz Hozzánk!

Bester Gabriel, Fekete N. Diana, Nagy Marietta, Kiss 
Beatriz és Thomaz

A Kiss, Romer és Bester házaspárok
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VEZÉRCIKK

2011 végén a Segélyegylet és a São Paulo-i Magyar Egyesületek Szövetsége (AEHSP) elhatározták, 
hogy a Magyar Házban egy jelentős átalakítást kezdeményeznek és valósítanak meg abból a célból, 
hogy azt még vonzóbbá és a tervezett programok befogadására alkalmassá tegyék, s hogy az intézmény 
minden, a múlt- és jelenbéli magyar kultúra iránt érdeklődő számára nyitottá váljék.
Az első félévet az építési munkálatok foglalták le, melynek költségeit gyakorlatilag teljes egészében a 
közösség felajánlásai fedezték, igazolva a helyi magyarság valós igényét a közös kulturális és társasági 
élet eme fórumára. A  projekt sikeréhez a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül még a magyar kormány 
is hozzájárult egy közepes méretű koncertzongora adományozásával, amely lehetővé teszi igényes zenei 
előadások megtartását is, mint ahogy ez a Ház májusi újraavatásán meg is történt.
Az új Magyar Ház most már sokkal kényelmesebb környezetet biztosít a zenei, kulturális, társasági, de 
még a sportesemények lebonyolításához is:

• Hat magyar nyelvi kurzus;
• Könyvtárosok csoportja, amely gondoskodik a Ház tulajdonát képező könyvek állagmegóvásáról és 
katalogizálásáról;
• Sakk-csoportok;
• Tánccsoportok;
• Vacsorák és ünnepségek,  zártkörüek is;
• Vívótanfolyamok;
• Zenei és táncos előadások;
• több egyéb tevékenység mellett. 

Még a Magyar Nagykövetség által támogatott rendezvények is megvalósíthatók az intézményben.
Májusban és szeptemberben tartották a Segélyegylet és az AEHSP választásait, illetve évi rendes 
közgyűléseit. A két intézmény által a tagságnak bemutatott pénzügyi és társasági eredményeken 
túlmenően egy fontos intézménypolitikai fejleményre is sor került; legalább két igazgató párhuzamosan 
tevékenykedik mindkét szervezetben. Ez arányában a tagság egyharmadát jelenti! Ez a tény önmagában 
is igazolja a kialakuló közös munka fontosságát és azt a szinergikus eredmény-potenciált, amit ezzel az 
együttműködéssel el lehet érni.

Ezt a közös tevékenységet az a felismerés teszi lehetővé, hogy a két Igazgatóság jelenlegi tagjai 
valamennyien úgy érzik, és annak tudatában végzik tevékenységüket, hogy ezzel a magyarság és a 
brazíliai (s elsősorban a São Paulóban élő) magyar származásúak javára és nem csupán egy ingatlant 
közösen birtokló barátok kis csoportja érdekében tesznek valami fontosat, csupán azért, mert ők az 
Igazgatók.
Ez a szinergikus többlet, ami lehetővé tette a Ház felújítását, az évente megrendezésre kerülő magyar 
bál szervezésében is nagyon fontos változást eredményezett. Noha a bál bevétele továbbra is teljes 
egészében a Segélyegylet Balázs Péter idősotthon szociális projektjének finanszírozására fordítódik (az 
Otthon ma már szinte kapacitásának csúcsán működik és pozitív üzemi eredménnyel), az eseményt 2012-
ben közös erővel, az AEHSP igazgatóinak és tagjainak jelentős logisztikai támogatása mellett szervezték 
és valósították meg, innovatív módon, a Club Paulistanóban.
Az eredmény nem is lehetett volna más: három elsőbálozó fiatal, 272 eladott belépőjegy és hajnalig tartó 
mulatság - ez valóban az 56. Magyar Bál sikerének mércéje.
A két igazgatóság előtt a következő kihívás a Magyar Ház kantinjának tökéletesítése lesz, hogy ne kelljen 
a Házban tartott értekezleteket és találkozókat enni- és innivaló híján félbeszakítani. Már folyamatban van 
a kantin vendéglátóipari vállalkozói koncesszióba adására vonatkozó pályázat feltételeinek kidolgozása.
Ki nyer mindezzel? Minden, magyar származásának tudatában lévő, Brazíliában élő állampolgár. Ezzel az 
ezeréves, gazdag kultúrával kapcsolatot tartani szándékozó brazilok, brazíliai lakhellyel rendelkezők vagy 
Brazíliában ideiglenes jelleggel tartózkodó magyar állampolgárok, mind-mind haszonélvezői a közös, 
szinergikus irányításnak.

A Híradó legújabb száma további információkat tartalmaz – többek között - ezekről a témákról is. Olvasása 
olyan, mintha egy információs ablakot nyitnánk a mennyiségében és minőségében folyamatosan gyarapodó 
brazíliai magyar közösségi életre, hogy minél többet megtudjunk róla. Jó olvasást!

Koszka Árpád
Fordította: Kepe Ferenc - Magyarország

A São Paulo-i magyar közösség avagy az együttműködés ereje



Hosszú hónapok munkálatai után a gyönyörűen, 
ízlésesen, hangulatosan felújított Magyar Ház 
május 19-én újra fogadta a magyar közösség 
tagjait. A nagyszabású megnyitón fellépett 
Ronaldo Rolim zongoraművész, aki Haydn 
és Bartók műveket adott elő saját stílusban. 
A közönség megtekinthette Sándor Kiss 
fotóművész kiállítását is, a fotós erdélyi utazása 
során készült képekről. A rövid megnyitón 
felszólalt Pedro Marques da Silva, a São 
Pauló-i Magyar Szervezetek Egyesületének 
elnöke és Francisco T. Dénes a Segélyegylet 
elnöke is. Mindketten kiemelték a Magyar 

Ház jelentőségét, amely összefogja a különböző magyar érdekeltségű csoportokat, és mindig aktívan 
eleget tett a közösség elvárásainak mind kulturális, mind társadalmi szempontból. A felújított étkezőben 
magyar ételeket és italokat szolgáltak fel a közönség nagy örömére. Újból megrendezésre kerülnek a 
hagyományos magyar vacsorák a Magyar Házban, ahová a szervezők szeretettel várnak mindenkit. 
A Magyar Ház felújítására szervezett gyűjtési akció júliusban lezárult. 
A hat hónapig tartó akció során összesen 102.116,77 reált sikerült összegyűjteni. 

A gyűjtési akció olyannyira sikeres volt, hogy a befolyt összegből megvalósítottuk a teljes 
szerkezeti és esztétikai felújítást, annak érdekében, hogy megfelelő színvonalú, kellemes 
és befogadó környezet fogadhassa a Magyar Ház látogatóit. 
A következő lépésben a belső díszítésre és dekorációra kerül sor. 
A Magyar Ház igazgatósága és minden munkatársa megköszöni mindazok segítségét, 
akik adományozóként vagy önkéntes munkájukkal hozzájárultak a felújításhoz és ennek a 
tervnek a megvalósításához!

GRATULÁCIÓ, KÖSZÖNET, ELISMERÉS 
A KOMOLY, ÖNFELÁLDOZÓ MUNKA EREDMÉNYÉHEZ!
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ESEMÉNYEINKBŐL:
A Magyar ház újra megnyitotta kapuját

A Bethlen Gábor Alap egy magyar állami pénzalap, amelynek 
feladata a külhoni magyarság közösségi boldogulásának, szellemi 
gyarapodásának elősegítése, nyelvének és kultúrájának megőrzése, 
az anyaországgal történő és egymás közötti kapcsolatok fenntartása. 
Ezeknek erősítése érdekében a Bethlen Gábor Alap pályázatokon 
keresztül elnyerhető anyagi támogatásokat nyújt. Hálás köszönettel 
nyugtázzuk, hogy „A MAGYAR KULTÚRÁÉRT ÉS OKTATÁSÉRT” 
pályázat támogatásával lehetővé vált a Kaláka Együttes São Paulo-i 
látogatása és hogy a Magyar Ház beszerezhetett egy új zongorát, 
amely színesíti rendezvényeinket. Köszönet érte!



Május 16 – Nyitás Latin-Amerika felé, a kapcsolatok új alapokra helyezése a magyar közösségekkel 
Rövid dél-amerikai körútja során São Paulóba is ellátogatott Martonyi János magyar külügyminiszter. A 
miniszter Szijjártó Csaba magyar nagykövet kíséretében érkezett a Magyar Házba, hogy találkozzék a 
magyar közösséggel. Kapos László rövid üdvözlő szavai után a miniszter tartalmas beszámolót tartott 
Magyarország jelenlegi helyzetéről, és a magyar-brazil kereskedelmi kapcsolatokról. Hangsúlyozta a 
szórványmagyarság tevékenységének fontosságát és a magyar-magyar kapcsolatok fokozódó kiépítését. 
A nagy tapssal megköszönt beszámoló után sor került az ünnepélyes honosítási eljárásra, amelynek 
keretében a magyar állampolgárságért folyamodók újabb csoportja vehette át magyar okiratait. Az 
ünnepség a Szózat eléneklésével zárult. Az ünnepély végeztével minden jelenlévő részt vehetett a Magyar 
Nagykövetség által szervezett állófogadáson, ahol brazil ételeket és magyar borokat szolgáltak fel.

Augusztus 30-án – Brazil gazdasági perspektívák 2012-2013-ban  címmel előadást rendezett a 
Magyar Nagykövetség São Paulo-i Kűlgazdasági és Konzuli irodája. Az előadó Vladimir Cramaschi do 
Vale, a Crédit Agricole Brasil DTVM stratégiai vezetője, gazdasági elemző volt. Az előadás egy hosszabb, 
gazdasági témájú eseménysorozat része, amelynek célja a brazil-magyar kereskedelmi kapcsolatok 
fejlesztése.

Balázs Péter otthon rendezvényei:

Június 2 - Juniális Az idei juniális ünnepség a generációk 
együttélésének megkönnyítését szorgalmazta. A São Domingos 
Kollégium és a Cummins cég jóvoltából az otthon lakóinak 
igazi juniálisban volt részük, bingóval, árusokkal és körtánccal. 
Mint mindig, a legnagyobb élményt most is a családtagok és 
barátok jelenléte hozta a bentlakók számára. Az otthon fenntartói 
megköszönik azon személyek és cégek segítségét, akik 
közreműködtek a rendezvény sikerében!

Június 16 - Közös ünnepség  A Colégio Tema iskola közös Festa Junina ünnepségre hívta az otthon 
lakóit és munkatársait. Az ünnepség nagyszerű alkalom volt arra, hogy az idős bentlakók találkozzanak a 
fiatalabb generációval, valamint megismerjék a környék többi közösségét.

Június 19 - A Kamalla együttes látogatása   Pizzasütéssel egybekötött zenés délutánt tartott a Kamalla 
együttes az idős bentlakók nagy örömére. Az együttes ingyen vállalta a fellépést.

Június 26 – Szent Péter mise a Balázs Péter Otthonban A névadó tiszteletére José Renato atya 
megemlékező misét tartott, melyet Szent Péter ünnep követett a hívők részvételével.

Július 26 - Nagyszülők napja a Balázs Péter Otthonban Az ünnepség szentmisével kezdődött, melyet 
José Renato atya tartott meg a Santa Mãe de Deus Parókián, az 50 fős hallgatóság részére. A Balázs Péter 
Otthon lakóinak családjai segítségével a szentmisét pizza-vacsora és zeneszó követte. Az ünnepségen a 
kerület lakói is részt vettek, az idősek nagy örömére.
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KÖZLEMÉNY- Magyarország Brazíliavárosi Nagykövetsége közli,
hogy március 30-án megérkezett São Paulóba László Zsuzsanna, aki megkezdte 
kereskedelmi titkári működését a Nagykövetség São Paulo-i Kereskedelmi és Konzuli 
Irodájában, melynek címe: Rua Barão do Triunfo, 88, telefonja: 11-3736-8162. Kérjük 
mindazokat, akik Brazília és Magyarország közötti kereskedelemben, vagy gazdasági 
együttműködésben érdekeltek, szíveskedjenek László Zsuzsához fordulni az Iroda 
telefonján és az escritoriocomercial@hungria.org.br  email címen.



10 - HÍRADÓ

Könyves Kálmán Szabadegyetem előadásai:

Május 19 - Szily Ádám előadása: “Egy elfogult, nem pártatlan beszélgetés 
a Magyarországot ért igazságtalan és igaztalan támadásokról” 
Szily Ádám 9 éven keresztül élt Brazíiában, ahol cserkészkedett valamint 
közreműködött a Regős Együttesben is. Később, Hamburgba költözve az ottani 
több mint 100 éves múltra visszatekintő Külföldi Magyar Egyesületet vezette 
10 éven keresztül. Jelenleg a Hamburgi Egyetem művészettörténeti szakának 
hallgatója.
Az előadás során néhány pontban bemutatta az új magyar alkotmányt, továbbá 

ismertette a sok igazságtalan és igaztalan támadást, melyet az elmúlt pár hónap során a magyar 
kormány és Magyarország elszenvedett. A jelenlévők aktívan részt vettek a beszélgetésben és 
sok kérdés hangzott el.

Június 13 – “A VILÁGVÁLSÁG” a Könyves Kálmán Szabadegyetem  meghívott vendégével, 
Stephen Kanitz Professzor úrral
A szakember a brazil gazdasággal kapcsolatban tett helyes előrejelzéseiről vált ismertté, ami 
nem túl gyakori ebben az országban. Sikeres publicista, írásai megtalálhatók a www.kanitz.com.
br honlapon. Vállalati tanácsadóként az “O Brasil Que Dá Certo” című nagysikerű könyv szerzője. 
A Harvard Business School-on végzett, és az “Exame” folyóirat évente megjelenő vállalati 
különkiadásának, a “Melhores e Maiores”-nak alapítója és szerkesztője, valamint a nonprofit 
intézmények részére létrehozott  “Bem Eficiente”- díj alapítója. Az professzor előadást tartott a 
világválságról és ismertette a brazil gazdasági előrejelzéseket az elkövetkező évekre. Az előadás 
portugál nyelven hangzott el. A téma komoly és szakmai jellege ellenére az előadás lényegre törő 
és mindenki számára érthető volt.

Szeptember 15 - A Könyves Kálmán Szabadegyetem előadása a Magyar Házban, a meghívott 
előadó: Georges Hegedüs Professzor, a Getúlio Vargas Alapítvány Pénzügy tanszékének 
tanára  
Az előadás témája: A magyar gazdaság gyors elemzése. Az előadás portugál nyelven hangzott 
el és nagy érdeklődéssel követtek a hallgatók.

São Paulo-i Magyar Nőegylet
Június 26  A São Paulo-i Magyar Nőegylet ebédje 
Zenés ünnepi ebéd, az új évad és a “Boldog Viszontlátás” 
alkalmából, amelyen kisorsoltak egy Dobos-, illetve egy 
Rigójancsi tortát is. Felköszöntötték azokat a tagokat, akik 
júniusban ünneplik születésnapjukat. Tették mindezt sok 
vidámsággal, nagy sikerrel. 

Augusztus 16 - São Paulo-i Magyar Hölgyek Egyesülete  
Ebéd a LELLIS olasz étteremben, élő zenével, Jorge Maringolo maestro jóvoltából. Az ebéd 
meglepetésprogramok keretében, nagy vidámsággal zajlott le.

A São Paulo-i Magyar Hölgyek Egyesületének ebédje
Ingrid M. Saurer asszony szervezésében a hölgyek díszebéden vettek részt a Lellis étteremben. A 
háziasszony kedvességének és a résztvevő hölgyek lelkesedésének köszönhetően a rendezvény 
most is sikeres volt.

Szeptember 26 - São Paulo-i Magyar Hölgyek Egyesülete
Ünnepi ebéd a szeptemberi születésnaposok tiszteletére, ami nagy lelkesedést váltottt ki a 
hölgyekben.
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Szondi György Cserkészcsapat rendezvényei

Június 2 – Juniális

Második Juniális ünnepség a Simon Bálint Cserkészparkban – Embu  
A Szondi György Cserkészcsapat az Embu-i Cserkészparkban fogadta 
az odalátogatókat. A résztvevők az idén is találkozhattak a hagyományos 
Brazil ″Festa Junina″ és a magyar Juniális érdekes egyvelegével, különféle 

szórakoztató játékok és finomságok formájában. Az akadályversenyen nagyon sok pár indult, 
ami külön jó hangulatot teremtett. Akik az alkalomhoz illő jelmezben mentek, ajándékokat is 
nyerhettek. A vidám napot különleges tábortűzzel búcsúztatták. Köszönet a lelkes szülőknek és a 
még lelkesebb cserkészeknek a sok munkáért és a nagyszerű dekorációért!

Augusztus 25-én Szolidaritás tüzet rendezett a Szondi György Cserkészcsapat az Embu-i 
Cserkészparkban
Világszerte fellobban a Magyar Szolidaritás Tüz. Az összetartozás jelképeként a Földön mindenütt, 
ahol magyarok laknak, a Kárpát-medencében, Kazahsztántól Honoluluig, Svédországtól Buenos 
Airesig tábortüzet, vagy gyertyát gyújtanak. A cserkészek a tábortűznél előadták Petőfi Sándor 
“Falu végén kurta kocsma” című versét és a kis-cserkészek eljátszották “Falu végén van egy 
ház”, majd népdaléneklés után szalonnasütéssel kínálták meg a vendégeket, akiknek jelenlétét 
megköszönték.

Teniszbajnokság

Június 3 – Teniszverseny
A Morumbi Play Tennis-ben rendezett verseny győztesei: A csoport - I. helyezés: 
Hankó Álmos / II. helyezés: Plank Robi B csoport - I. helyezés döntetlen: Kenéz 
Mátyás és Kenéz Tamás. Ez alkalomból Plank Robi lett Tirczka Lóránt után a 
Magyar Teniszegyesület soron következő elnöke. Sok szerencsét kívánunk neki!

Szeptember 30-Play Tênis Morumbi - 37. Magyar Teniszbajnokság A versenyre jelentkezhettek: 
robertplank@uol.com.br vagy egonjanos@gmail.com e-mail címeken.  A bajnokság befejeztével 
a verseny fővédnöke, Ingrid M. Saurer vendégül látta a játékosokat. 

EGYÉB ESEMÉNYEK

KURZUS

Június 30 - Magyar népi hímzés a Magyar Házban - Kézműves délután a Magyar Házban
Lukács Perola szervezésében és irányításával a résztvevők közelről is megismerhették a 
különböző kézimunka fajtákat, a porcelánfestést és a magyar népművészet egyéb kézműves 
technikáit.  “A magyar nemzet egész életútján nyomon követhető a hímvarrás iránti szeretet. 
Honvisszafoglalás előtti időkből származó arab és idegen krónikákban olvasható, hogy a 
magyarok pompakedvelők, környezetük és viseletük gazdagon hímzett és díszített. Kevés nép 
alkalmazott olyan sokféle motívumot, készített annyi feltűnően szép és nagy mennyiségű hímzést 
mint a magyar.” tájékoztatott Lukács Gyöngyi, aki nagy lelkesedéssel adta át tudását. Köszönet 
érte!



VACSORA

Hagyományos magyar vacsora 
A havonta megrendezésre kerülő  magyar vacsora immár hagyománnyá vált a Magyar Ház gasztronómiai 
rendezvényei között. Ezt jól mutatja az egyre nagyobb számban érkező vendégek jelenléte. A magyar 
vacsora remek alkalom arra, hogy brazil barátainkkal megismertessük a hagyományos magyar konyhát.

Zongoraest
 
Szeptember 29 - Elizabeth Keresztes énekestje a Magyar Házban
Zongorán kíséri: Ariã Ai Yamanaka.  A művésznő többek között Kodály Zoltán, Hubay Jenő, Robert Stolz 
és Heckel Tavares zeneszerzők műveit adta elő a hallgatók nagy örömére. 

Egy igen emlékezetes Rendes Közgyűlés
Szeptember 30. Segélyegylet

Folyó év április 23-án került megrendezésre a Magyar Házban 
a Rendes Közgyűlés, melynek témája – többek között – a 2011-
es évi számadás és a 2012/2013-as időszak új igazgatóságának 
megválasztása volt. 
Dénes Tibor úr, a Szeptember 30. Segélyegylet elnöke 
bevezetőjében számba vette a Balázs Péter Idősotthon és a 
Magyar Ház főbb eseményeit. E két szervezet most már kéz-a-
kézben végzi munkáját a magyar közösség közös érdekeinek 
szem előtt tartásával és az általános költségeket közös pénzügyi 
keretből fedezi. 
Az elnök beszélt az Idősotthon szociális célkitűzéseiről, az idős 

lakók szintek közötti mozgását segítő felvonó átadásáról, melynek természetes folyományaként megnőtt 
az Otthonban való elhelyezés iránt érdeklődők száma. Már várólista is van a bekerüléshez.
Beszélt a Magyar Ház felújításáról is, amit a Közösség adományai és különféle rendezvények (például 
magyar nyelvtanfolyamok, ruhavásár [brechó] és egyebek) bevételei tettek lehetővé.
A közösségi rendezvények fontosabb információs csatornáiként említésre kerültek az internet segítségével 
a tagokhoz és érdeklődőkhöz eljuttatott INFO, továbbá az évente háromszor megjelenő Híradó és (a 
portugál nyelvű) Mini Híradó, melyek a magyarokat, magyar leszármazottakat és barátaikat érdeklő 
témákkal foglalkoznak.   
A szónok a Magyar Bált az Egylet legfontosabb éves rendezvényeként értékelte.
Az elnököt Ráth Magdolna elnök asszony követte a szónoki emelvényen, aki beszámolt az Idősotthon 
50 éves jubileumi rendezvényeiről, a 2012-es halaszthatatlan feladatokra vonatkozó tervekről, melyek 
között szerepelt az Otthon elektromos rendszerének felújítása, a lakói elégedettség felmérése továbbá a 
tevékenységek és egyéb közérdeklődésre számot tartó témák közhírré tétele.
Végezetül Koszka Árpád úr, gazdasági igazgató bemutatta a 2011-es év igazgatási adatait, külön kiemelve 
a pozitív működési eredményt. Más szavakkal, az Egylet sorsa már nem az eddigiekben az Otthon túlélését 
biztosító pénzügyi befektetések eredményeitől függ. Egy győzelemmel felérő fordulatról van szó.
Ez volt az “emlékezetes” tény, melyet a közgyűlésen bejelentettek. E nagyjelentőségű, fontos eredmény a 
Szeptember 30. Segélyegylet jelenlegi vezetése erőfeszítésének, kitartásának és példátlan odaadásának 
volt köszönhető.  
Gratulálunk az elnökségnek, az alelnökségnek, az igazgatóságoknak és a munkatársaknak pozitív 
eredményeket hozó példás munkájukhoz. Méltán büszkék lehetnek teljesítményükre, különös 
tekintettel az elmúlt évek negatív előrejelzéseire. 
Gratulálunk a szép eredményekhez és a megérdemelt újraválasztáshoz!
További jó munkát kívánunk!

Gombert Károly J.
Fordította: Kepe Ferenc – Magyarország
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MAGYAR HÁZ NOVA FRIBURGÓBAN
A Rio de Janeirótól 136 km-re,  846 méter tengerszint feletti magasságon 
fekvő Nova Friburgo városban a magyar nemzeti zászlót lengeti a szél, hála 
egy lelkes magyarnak, Bitó Évának, melyben segítői a környék magyarjai, a 
Magyar Nagykövetség, valamint a Rio de Janeiro-i  Magyar Főkonzulátus.

“Pillantás Magyarországra”

Idén áprilisban a Nova Friburgo-i Művészeti Központban megnyílt a “Pillantás 
Magyarországra” cłmű kiállítás. A rendezvény főbb magyar vonatkozású 
célterületei a következők voltak: festészet, sport, természet, történelem, zene, 
irodalom, tudomány, népi kultúra, hozzájárulás az emberi értékekhez és területi 
elhelyezkedés.  

Bitó Éva a Magyar Ház képviselöje

A Magyar Ház képviselője Bitó Éva  szerint azon túlmenően, hogy a friburgóiaknak egy kicsivel többet 
mutatott meg arról az országról, melynek lakói részt vettek Nova Friburgo életében, a “Pillantás 
Magyarországra” kiállítás például is szolgálhat egy önmagát újraépíteni szándékozó városnak, mint Nova 
Friburgó,  ahol a 2011-es rettenetes esőzések katasztófát okoztak.

Ez a kiállítás bemutatja mi is a mi országunk és mennyiben 
járult hozzá az emberiség   fejlődéséhez. Magyarország 
több, mint ezer éves újjáépítés és kitartás tapasztalataival 
rendelkezik. Százötven évig török uralom alatt volt, 
elnyomatva, de amikor komoly értékekre, a hagyományokhoz 
való ragaszkodásra került a sor, túlélt minden veszedelmet. 
Nova Friburgo is példát vehet a magyar múltból, amikor újra 
akar éledni – állítja Éva. Kiemeli, hogy a kiállítás közvetlenül 
Európából érkezett, ezért a magyarázó szövegek spanyol 
nyelvűek. Két lehetőségem volt a választásra: vagy angol 
vagy spanyol nyelvű magyarázatokat teszünk ki. A spanyolt 

választottam, mivel az könnyebben érthető a brazilok számára, mondja Eva, aki immár 10 éve a Magyar 
Ház élén áll. Véleménye szerint Nova Friburgo hamarosan újabb, Magyarországgal kapcsolatos kulturális 
események színhelye lesz. Tagjai vagyunk a Magyar Szervezetek Latin-Amerikai Szövetségének, melyet 
országunk parlamentje elismer. A közelmúltban válaszoltunk meg egy kérdőívet, hogy mit szeretnénk 
segítségül a magyar kormánytól, és azt válaszoltuk, hogy ha lehetséges, küldjenek Nova Friburgóba egy 
kiállítást vagy egy művészt – meséli, jelezve, hogy a következő Téli Fesztiválon új attrakciók jelennek 
meg. A “Pillantás Magyarországra” kiállítást támogatja a Városi Kulturális Titkársága és a Café Palmares, 
továbbá az Atlas Carimbos, Impressos és Pontinho Têxtil cég.

Papp Elek kitüntetett magyar fényképész kiállít a Nova Friburgo-i Művészeti Központban
A Művészeti Központban kiállítás nyílt meg augusztusban Papp Elek kitüntetett 
fotóművész képeiből. A kiállítást a Bitó Éva  által vezetett Nova Friburgo-i 
Magyar Ház kezdeményezte, csatlakozva a Nova Friburgo-i Önkormányzathoz. 
Papp Elek 1965-ben született Magyarországon, mérnök és tanár. 
Fotóművészként számtalan alkalommal kapott díjat. Mestere Tóth István volt. 
Negyvenegy országban járt, 351 kiállítása volt és 155 alkalommal díjazták 
képeit. A most kiállított fotók közül kiemelkednek a tájképek és – különös 
hangsúllyal – az arc-ábrázolások. 

A kiállítás megnyitóját több közszereplő megtisztelte jelenlétével, közöttük  Hajdú Antal tiszteletbeli magyar 
konzul, Ronaldo Vanzilotta, Olaszország alkonzulja, Belmiro Maia szobrászművész, Armindo Müller, 
nemzetközi kapcsolatokban illetékes városi titkár, Szalay Gabriella és Taubinger Árpád, a városi magyar 
kolónia képviseletében, Heródoto Bento de Mello, Nova Friburgó polgármestere és felesége, Betty.

Gratulálunk Bitó Évának fáradhatatlan munkájáért és kívánjuk, hogy továbbra 
is emelje magasra a magyar zászlót, mely egy olyan országot képvisel, amely 
polgárain keresztül tevékenyen részt vett Nova Friburgó életében!
Köszönettel – a Mini Híradó munkatársai

Eva Bito Jordan
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Augusztus 20. : államalapító Szent István ünnepe

Az ünnep történelmünk legrégibb hagyományokra visszatekintő alkalma, mivel 
gyökerei a 11. századra nyúlnak vissza. 1945-ig a nemzeti ünnepek közé 
tartozott. A kommunista rendszer számára vallási és nemzeti tartalma miatt nem 
volt vállalható, ezért az új kenyér ünnepének nevezték el, majd az új alkotmány 
napjaiként tartották számon. Az új, demokratikusan választott Országgyűlés 1991-
ben hivatalos nemzeti és állami ünneppé nyilvánítja.

A világ más tájain élő magyarokhoz hasonlóan a São Paulo-i magyarság is 
megemlékezett Szent István államalapítóról.

A szent misét Linka Ödön apát atya tartotta, aki egyben az aranymiséjét is 
ünnepelte. Dénes Tibor úr a Segélyegylet képviseletében ajándékot adott át Linka Ödön atyának.

A hagyományosan megrendezésre került nemzeti ünnepen a közönség számos kulturális és néptánc 
bemutatót tekinthetett meg. 

Az ajándék átadása Linka Ödön atyának Honosítottak eskütétele

Pántlikák néptáncai

A honosítottak ünnepélyes állampolgári esküt tettek. 
A Brazíliai Magyar Nagykövetség képviseletében a rendezvényen beszédet mondott Dudás Mihály úr. 

Tánccsoportjainknak az Argentínában rendezett Dél-amerikai Magyar Néptánctalálkozón előadott 
számaiban gyönyörködhetett a közönség.



Az első ízben tavaly meghírdetett program nagy visszhangra talált Magyarországon és a határon túli 
magyarság körében is. Az akció lényege, hogy valamennyi magyarországi megyéből és a határon túli, 
magyarok lakta területekről, 10-10 zsák idén termett búza gyűljön össze Pécsett, amit összekeverve egy 
malomban őrölnek meg. A kenyérgabona egy részéből az augusztus 20-ai ünnepségekre sütik meg a 
Nemzet Kenyerét, illetve karitatív célra, több ezer cipót. A megmaradt liszt egy részét Erdélybe, a dévai 
Szent Ferenc Alapítványnak ajánlják fel, illetve egy-egy zsákkal visszaszállítanak az adományozóknak.

A Magyarok Kenyere program a nemzet 
egységét, az összetartozást és a 
szolidaritást szimbolizálja, valójában egy 
„össznemzeti” kenyér, amelybe nemcsak 
a hazai, hanem a határainkon túl élő 
magyar honfitársaink által megtermelt 
búza is belekerül.

Forrás: Híradó.hu

HÍRADÓ - 15

Zrínyiek néptánca

A finom ebédet készíti az önkéntes csoport

Az ünnepséget magyar ebéd követte, melyet a 
szorgalmas “szakácsok” főztek.

Köszönetet az önfeláldozó munkáért minden 
kedves közreműködőnek és a közönségnek a 
részvételért.

A Híradó szerkesztősége

A Nemzet Kenyere - 2012. augusztus 20.

Az egész Kárpát-medencére kiterjedő és a nemzeti összetartozást jelképező Nemzet Kenyere 
Programot az idén második alkalommal hirdették meg.
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RENATO HINNIG, A NAGY FLORIANÓPOLIS RÉGIÓ FEJLESZTÉSI ÁLLAMTITKÁRA, 
TAGÁLLAMI KÉPVISELŐ MAGYAR CÉGEKNEK BEMUTATTA SANTA CATARINA 

ÜZLETI LEHETŐSÉGEIT

A kelet-európai cégekkel folytatott megbeszélés-sorozat keretében Renato Hinnig olajtermelésben, 
energetikában és parkolóházak építése területén tevékenykedő magyar befektetőkkel tárgyalt. Az 
államtitkárt Nógrádi Zoltán magyar országgyűlési képviselő is fogadta. A találkozó során javaslat született 
egy együttműködési megállapodás létrehozására magyarországi egyetemek és a Santa Catarina-i Állami 
Egyetem (Udesc) között, elsősorban az olajipar és energetika, agráripar, bio-élelmiszer termelés és a 
haltenyésztés tudásterületeken. Magyarország stratégiai tervekkel rendelkezik e területekre vonatkozóan, 
ami igen erőteljes perspektívát jelenthet a Santa Catarina-iaknak, hangsúlyozta. “Magyarország kiemelkedő 
szintű tudással rendelkezik ezeken a területeken” – emelte ki Hinnig.

Hinnig megbeszéléseket folytatott biogáz erőművek, továbbá plazma technológia területén tevékenykedő 
befektetőkkel, valamint egy, az olajiparra, vegyiparra és gyógyszeriparra szakosodott céggel.
Az államtitkár bemutatta a befektetőknek a Santa Catarina-i lehetőségeket és információcserét 
kezdeményezett annak érdekében, hogy ezek a vállalatok jöjjenek a brazíliai tagállamba. Hinnig kelet-
európai megbeszélései között szerepelt a Plazmatron Zrt. és a Novumeco Ltd. képviselőivel való találkozás, 
melyek plazma technológiás erőművekre specializálódtak és több éve tevékenykednek a magyar piacon. A 
találkozók nyomán a Santa Catarina-i ágazati befektetéshez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok 
kidolgozása is elkezdődik.
Hinnig találkozott a vegyipar, olajipar és gyógyszeripar területén alkalmazható robbanásbiztos megoldásokra 
specializálódott német Bartec csoport képviselőjével is, akik érdekeltek abban, hogy Brazíliában egy 
elosztó központot és később egy gyártóbázist is létrehozzanak.

“Invest in Santa Catarina” – Az utóbbi hat hónap folyamán került kialakításra egy több mint 1440 órányi 
tanácsadói munkával a Nagy Florianópolis Regionális Fejlesztési Államtitkársággal közösen megvalósított 
óriási terv: az “Invest in St. Catarina” elnevezésű Program. A program egy állami-privát kezdeményezés 
(PPP), amelynek célja, hogy kedvező környezetet hozzon létre és hatékonyan vonzza a közvetlen külföldi 
befektetéseket Santa Catarinába.
Hinnig felkérte Nógrádi Zoltán magyar országgyűlési képviselőt, hogy Kelet-Európa képviselőjeként legyen 
tagja az Invest in Santa Catarina Fejlesztési Alap Tanácsadó Testületének.

Fordítás: Thomázy Tímea –Magyarország

Renato Hinnig államtitkárt Nógrádi Zoltán képviselő fogadta



• A Földön élni drága mulatság, de a csomag legalább tartalmaz évente egy ingyenes Nap 
körüli utat.
• Az a baj a semmittevéssel, hogy nem tudod, mikor végeztél vele.
• A stressz az, amikor üvöltve ébredsz fel, aztán rájössz, hogy nem is aludtál.
• Második házasság: az optimizmus győzelme a tapasztalat felett.
• A legnehezebb dolog a világon tudni, hogyan kell valamit jól csinálni és szó nélkül végignézni, 
ahogy valaki rosszul csinálja.
• Barátok olyan emberek, akik jól ismernek és mégis szeretnek.
• A mosoly még mindig a legelegánsabb módja annak, hogy kimutasd a fogad fehérjét.
• Fogadd el: egyszer galamb vagy, egyszer meg szobor.
• A férfi ugyan a család feje, viszont az asszony a nyaka. És a nyak mozgatja a fejet. 
• Ha tilosban parkolsz, ne kapcsold ki az ablaktörlődet!  Mozgó ablaktörlő alá nem lehet 
betenni a bűntetőcédulát.
• Ha a cápa a tenyeredből eszik, a lábadból is fog.
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HUMOR HUMOR
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Néptántalálkozók plakátjai 1986 óta
Ami a legkülönösebb az az, hogy mindig lehet még jobbat, még szebbet  alkotni. 

Buenos Airesben a rendezvény a “Magyar néptánc élmény”  nevet kapta!

Ez egy különleges esemény, ahol a dél-amerikai magyar fiatal táncosok találkoznak. 1986 óta rendezik 
meg kétévente más más országban:
- 1986: Buenos Aires, Argentína.
- 1988: São Paulo, Brazília.
- 1990: Caracas, Venezuela.
- 1992: Montevideo, Uruguay.
- 1995: Buenos Aires, Argentína.
- 1997: São Paulo, Brazília.
- 2004: Montevideo, Uruguay.
- 2006: Buenos Aires, Argentína.
- 2008: São Paulo, Brazília.
- 2010: Montevideo, Uruguay.

XI. DÉL-AMERIKAI MAGYAR NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ
2012 Július – Buenos  Aires, Argentina

Elérkezett  a Találkozó időpontja: Július 20-án pénteken a nagy találkozás, 
majd szombat és vasárnap a két színházi előadás. Azután meg, egy hetes 
néptánc és népzene tábor!

A “Teatro Avenida” bejárónál A gyönyörű “Teatro Avenida”
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Pántlika, Sarkantyú  
Náptáncegyüttes – Brazília

Regős Néptáncegyüttes – 
Argentina

Ilosvai Selymes Péter – Felvidék Tündérkert Néptáncegyüttes - 
Uruguay

Gyöngyösbokréta - Venezuela Kolomp Néptáncegyüttes - Argentína

2012-BEN RÉSZT VEVŐ CSOPORTOK
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Zrinyi Néptáncegyüttes - Brazília DŰVŐ Népzenei Együttes - Magyarország 

Köszönet a DŰVŐ Zenekar remek zenéjéért!
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ZÁRÓJELENET

Mindenki a szinpadon táncol!

SZIMPÓZIUM

A Néptánc Élmény a szimpóziummal folytatódott egy héten keresztül.
A SZIMPÓZIUM FOLYAMÁN ZENETANÍTÁS IS VOLT. Dél-Amerikában most először volt zenetanítás! 
Mindenkinek kedvenc zenéje/tánca a Kalotaszegire esett a választás!

Délamerikában MOST ELŐSZŐR volt zene tanítás! Szilágysági táncok 



MAGYAROSZÁG A LONDONI 2012. OLIMPIÁN

Kialudt az olimpiai láng Londonban, véget értek a XXX. nyári játékok. A 
magyar sportolók 8  arany-, 4 ezüst- és 5 bronzéremmel bizonyították, 
hogy Magyarország a sportban továbbra is nagyhatalom. Ezzel 
Magyarország a 9. helyen végzett az éremtáblázaton.

A 157 fős magyar olimpiai csapatot, a résztvevő 204 nemzet közül csak nyolc tudta megelőzni a 
magyarokat. Óhatatlanul eszünkbe jut az éremtáblára nézve, hogy a minket megelőző országok, 
sőt jó néhány általunk megelőzött ország lakosságszámban felülmúl minket. Nem mindegy, hogy 
az élsportolókat mekkora tömegből választhatják ki; néhány milliós, vagy néhány százmilliós 
nemzetből. Vajon milyen sorrend alakult volna ki, ha az országok népességszámával súlyozták 
volna a sportolók teljesítményét?
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A Híradó szerkesztősége felkérte  Toth Piller Krisztinát,  a Pántlika táncosát,  hogy  számoljon be 
élményeiről:  
 
Kedves Hiradó olvasók!

Már egy pár hónapja volt a Dél-amerikai Magyar Néptáncfesztivál Argentínában, de az emlékek még 
mindig frissek. Mindkét napon, július 23-án és 24-én,  gyönyörű fellépések voltak. Az egész nézőtér 
csak bámulva nézte hogyan csapásolnak a fiúk, hogyan pörögnek a lányok és milyen szépen táncolnak 
a kis táncosok. Az egész fesztivál igazi nagy élmény volt. Voltak képviselők Brazíliából, Argentínából, 
Uruguayból, Venezuelából, Szlovákiából,  az USA-ból, Ausztráliából és Magyarországról. Mindannyian 
azért jöttünk, hogy mutassuk menyire szeretjükk a magyar táncot. Gyönyörű  volt az egész, de sajnos 
dumálhatok itt vég nélkül, a lényeget úgy sem tudom elmesélni. Azt látni kellett. Vannak képek, videók  az 
interneten,  s  remélem megnézitek,  mert megéri.

http://www.youtube.com/watch?v=F47qydyAiGU
http://www.youtube.com/watch?v=yYMPBWkoEo4
http://www.youtube.com/watch?v=7LHA1ke2gOE

Köszönöm,
Toth Piller Krisztina

“A hagyomány nem a múzeumba való. Nyelvünk mélységei, szép magyar énekeink, 
gyönyörűséges táncaink, gazdag művészetünk, élő hagyományaink őriznek bennünket az 

időnek.”
Béres József 

A Buenos Aires-i magyar közösség megmutatta, hogy mindig lehet még jobbat, még szebbet 
nyújtani a néptánctalálkozón. Hogy a hagyományt úgy kell megőrizni, hogy élmény legyen a 

résztvevőnek, a közönségnek, s hogy égve tartsa a fiataljainkban még lobogó lángot!
Elismerésünk és köszönetünk érte!

A Híradó munkatársai
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ÉREMTÁBLÁZAT
(kiegészítve a  sportolók  és  a lakosság számával országonként)

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
ARANYÉRMESEK:

Berki Krisztián torna (lólengés) Gyurta Dániel úszás (200 m mellúszás)

Pars Krisztián (kalapácsvetés) Risztov Éva (10 km hosszútávúszás)

Szilágyi Áron vívás (kard, egyéni) Dombi Rudolf, Kökény Roland ( kajak-kenu)

Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Kovács Katalin, 
Fazekas Krisztina (női kajak-kenu)

Kozák Danuta (kajak-kenu 500m)



24 - HÍRADÓ

Köszöntjük a magyar származású sportolókat, akik az Egyesült
Államoknak szereztek aranyérmeket

Rebecca Sony (Szőnyi) 2 aranyérmes, aki két 
Világrekordott állított fel úszásban

Susana (Zsuzsanna) Francia aranyérmes a 
nyolcas evezésben

EZÜSTÉRMESEK

Cselgáncs – 66kg: Ungvári Miklós
Birkózás – kf. 66kg: Lőrincz Tamás
Kajak-kenu, K-2 500m: Kovács Katalin, Douchev-Janics Natasa
Kajak-kenu, K-4 1000m: Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel
BRONZÉRMESEK:
Cselgáncs – 48kg: Csernoviczki Éva
Úszás – 200m vegyes: Cseh László
Öttusa: Marosi Ádám
Birkózás – kf. 55kg: Módos Péter
Kajak-kenu, K-1 200m: Douchev-Janics Natasa

MINDEN IDŐK OLIMPIAI ÉREMTÁBLÁJÁN MAGYARORSZÁG  A 8. HELYET FOGLALJA 
EL. ERRE BÜSZKÉK LEHETÜNK!

Amit a képen látsz, az a nem mindegy! Az újkori Olimpiák történetének összesített éremtáblázata 
1896-2012. Magyarország Olé Olé! (Gyurica Gábor tette a facebookra).



Amikor leszállt a Liszt 
Ferenc repülőtéren az 
a gép, amely a londoni 
olimpiáról hazatérő 
legnagyobb sportolói 
csoportot szállította, a 
versenyzők valamennyien 

meghatódva fogadták a szurkolóktól feléjük áradó szeretetet, a gyerekek aláírásért 
ostromolták a londoni ötkarikás játékokat megjárt hősöket, mások csak gratuláltak, 
vagy boldog mosollyal nyugtázták, hogy szemtől szembe, életnagyságban is láthatják 
a televíziós közvetítéseken megcsodált nagy bajnokokat, majd a budapesti Syma 
csarnokban ünnepeltek.
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MEGNYITÓN A MAGYAROK BEVONULÁSA

Sportolóink a megnyitó ünnepségen viselték 
a kalotaszegi motívumokkal ellátott ötkarikás 
kollekciót, melyen  először szerepelt  
“Magyarország” felirat. A RefinedGuy bírái 
szerint került be a top kilencbe kis országunk 
olyanok mellé, mint az USA, Brazília, Kolumbia, 
Belgium, Franciaország, Olaszország, Hollandia  
és a Zöld-foki Köztársaság.

SZOMSZÉDAINK A szomszédos országok közül az ukrán 
csapat  hat aranyat szerzett. Másik hat 
szomszédunk viszont összesen nem szerzett 
annyi elsőséget, mint a mi delegációnk: a 
horvátok hármat, a románok kettőt, a szerbek 
és a szlovénok egyet-egyet nyertek, míg a 
szlovákok arany, az osztrákok pedig érem 
nélkül maradtak.(A mellékelt táblázat nem a 
végső).

BUDAPESTEN A SZURKOLÓ VILLAMOSOK

Szurkolói villamos járt Budapesten az olimpia ideje alatt, ahol kivetítőkön lehetett nézni az olimpiai 
közvetítést

HAZAÉRKEZÉS



26 - HÍRADÓ

Augisztus 20-án a Puskás Ferenc Stadionban a sportolók nemzeti lobogóval a nézők 
vastapsa közepette vonultak be a stadionba. Mialatt végigsétáltak a pályát övező 

rekortánon, a kivetítőn az olimpia legemlékezetesebb pillanatainak képei peregtek.  
Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök egyenként gratulált a 

megjelenteknek. Ezután a résztvevők Miklósa Erika Kossuth-díjas énekesnő előadásában 
hallgatták meg a Himnuszt. Az olimpikonokat nyitott busz vitte körbe a stadionban, 

miközben a dísztribün előtt piros, fehér és zöld színű papírdarabokat szórtak a 
konfettiágyúk.

AZ OLIMPIKONOK JUTALMAZÁSA

Ha  1 dollárt 227 forinttal számoljuk, akkor az 
aranyérmesek  154 000 dollárt, az ezüstérmesek 110 
000, a bronz érmesek  88 000 a 4. helyezett  66 000, 5. 
helyezett  44 000, még  a 8. helyezett is kapott  8 800  
dollárt.

Olimpikonjaink megdobogtatták szíveinket a hatáton belül és túl. Szívünket 
büszkeséggel, boldogsággal árasztották el. Magyarországot csodálták ő miattuk. 

Köszönet az olimpikonoknak, a hozzátartozóknak, edzőknek, gyúróknak, orvosoknak 
és a szurkolók lelkes és sportszerű támogatásáért. A következő négy év felkészülése is 

ugyanolyan eredményes legyen, mint a londoni volt, és Rióban is zúgjon a lelátókról 
a  “Hajrá magyarok!”.

Paralimpia 2012 - sikeres 
magyar szereplés
A 33 tagú magyar küldöttség a 14 érmet szerző 
szereplésen van túl: 
2 arany, 6 ezüst és 6 bronz, a 38. helyen végzett.
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A londoni aranyérmesek:

Sors Tamás – 100 m pillangó Pálos Péter – asztalitenisz
Ezüst: Sors Tamás – 400 m gyors,  Dani Gyöngyi – tőr,  Tóth Tamás – 50 m gyors és 100 m gyors,  
Krajnyák Zsuzsa – párbajtőr,  Dani Gyöngyi,  Juhász Veronika,  Krajnyák Zsuzsa – párbajtőrcsapat.

Bronz: Szabó Nikolett cselgáncs, Krajnyák Zsuzsa – tőr,  Osváth Richárd – tőr, Biacsi Ilona – 1500 
m síkfutás,   Vereczkei Zsolt – 50 m hát,  Sors Tamás – 100 m gyorsúszás.

A 182 tagú Brazil küldöttség 43 érméhez, minden idők legsikeresebb paralimpiai 
szerepléséhez: 21 arany, 14 ezüst és 8 bronz.  A brazilok 7. Helyen végeztek. 
Gratulálunk!

MAGYARORSZÁGI HÍREINK:

Magyarország új köztársasági elnöke: Áder János
Forrás: MNO 2012. május 02.
Magyarország új államfőt választotti, mivel Schmitt Pál előző köztársasági 
elnök április elején lemondott a doktori disszertációjával kapcsolatban 
kirobbant plágiumbotrány miatt.
Áder János államfővé választása után lemondott európai parlamenti 
mandátumáról, mivel a törvényes előírások szerint európai parlamenti kép-
viselő nem lehet köztársasági elnök.

A matematika Nobel-díját kapta Szemerédi Endre
Forrás: SG.hu 2012. március 21.
Magyar kutató kapta a matematikusok Nobel-díjának tartott Abel-díjat. Az 
Abel-díjat Niels Henrik Abel (1802-1829) norvég matematikus emlékére 
alapították.
Ezt a díjat 2005-ben megkapta Lax Péter magyar származású amerikai 
matematikus is.

http://mno.hu/tudomany/a-norveg-kiralytol-veheti-at-az-abel-dijat-szemeredi-endre-1077443

30 ezer dollárral támogat a NASA egy magyar projektet
Forrás:hvg.hu 2012. május 6.
Várnagy Priszcilla és csapata Be-novative: globális közösségi brainstorming platform nevű 
projektje nyerte a szilicium-völgyi Singularity University által szervezett első közép-, kelet- 
és dél-európai Global Impact versenyt. Ehhez a jelentkezőknek bizonyítani kellett, hogy 
projektjük legalább egy millió ember életét képes jobbá tenni a következő három évben 
bármilyen exponenciálisan fejlődő technológia használatával.
http://hvg.hu/Tudomany.ujtech/20120504_nasa_tamogatas
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Európa legnagyobb adatközpontja épül fel Budapesten 
Forrás:MTI 2012. május 04.
A genfi székhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) – amely 
leginkább a világ legnagyobb részecske-gyorsítójáról, a Nagy Hadronütköztetőről 
ismert – Budapestre helyezett fő adatközpontjáról van szó.

Új szolgáltatóközpontot nyitott Magyarországon az SAP 
Forrás: SG.hu 2012. szeptember 17.
 Új tanácsadói szolgáltatóközpontot nyitott Magyarországon az SAP (német vállalatiszoftver-fejlesztő) cég.

Budapestre helyezi át regionális központját a Nokia
Forrás: MTI 2012. augusztus 21. 
Bécsből Budapestre helyezi át kelet-európai regionális központját a Nokia.

Szennyvíztisztítás-forradalmi magyar ötlet hódít az USA-tól Kínáig
Forrás Gudnyúz.hu 2012. június 18.
Európai Uniós támogatással fejlesztette tovább az Organica Zrt. a botanikus kert kinézetű Élőgépek 
technológiáját. Az új eljárással Indonéziában épülő szennyvíztisztító tervein dolgozik, valamint új, ún. 
FCR-telepek (FCR = Food Chain Reactor – üvegházas víztisztító technológia) kialakítását végzi helyi 
partnereivel az Egyesült Királyságban és Kínában is.
A következő 5 évre vonatkozó előrejelzés szerint körülbelül 200 darab Organica tisztító megépülésével 
számolnak, többek között Kínában, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Dél-Kelet Ázsiában, 
Kelet-Európában, valamint az Egyesült Államokban.
http://veddamagyart.info/gazdasag/3329-organica-szennyviztisztitas-forradalmi-magyar-otlet-hodit-az-
usa-tol-kinaig

Ünnepélyes Mercedes-Benz gyáravató a pusztában – Made in Kecskemét
Forrás: MTI 2012. március 30.

Minden idők legnagyobb magyarországi beruházása a kecskeméti 
fejlesztés.
2012. március 29. kiemelt ünnep a hazai autógyártás történetében, mert 
ezen a napon hivatalosan is megkezdte a termelést a Mercedes-Benz 
legújabb személyautó gyára Kecskeméten. Első ízben gördülnek le 
Mercedesek Magyarországon a futószalagról. A mintegy nyolcszázmillió 
eurós beruházással megépült gyár évente több mint százezer autó 
összeszerelését teszi lehetővé. Az üzem 2500 embernek ad munkát 
és 17 magyarországi beszállítóval működik együtt.

Gyógyszergyár avatások
Forrás: MTI 2012. október 02

A Teva Magyarország Zrt. az izraeli Teva gyógyszeripari csoport, 
a világ vezető generikus gyógyszergyártójának tagja és a cégcsoport 
európai központja. Átadták Gödöllőn a Teva Magyarország Zrt. új 
központját, amelyben steril készítményeket – vagyis infúziós szereket 
és vakcinákat – állítanak majd elő. A Teva 1993-ban kezdte meg 
magyarországi működését, kezdetben gyógyszerforgalmazóként. 
A debreceni Biogal gyógyszergyárat 1995-ben, a gödöllői Humán 
cégcsoportot pedig 2000-ben vásárolta meg. Több mint tízezer magyar 

állampolgár dolgozik a Tevával vagy a Tevának.
Az Egis Gyógyszergyár két új, kutatási-fejlesztési célú létesítményét adta át szeptember 25-én  
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Budapest XVI. kerületi gyártóbázisán. 
Az Egis új analitikai fejlesztő laboratóriumát avatták fel Körmenden Szeptember 5-én.
A Richter Gedeon Nyrt. gyógyszeripari cég új biotechnológiai üzemet avatott Debrecenben a 
Pharmapolis Gyógyszeripari Tudományos Parkot. – Az új tudományos park érdekes és izgalmas hellyé 
teszi Magyarországot Európa és a világ gyógyszerkutatói számára.

Mikes Kelemen posztumusz Rodostó díszpolgára lett
Forrás: MTI 2012. június 13.
Mikes Kelemen (1690-1761) írót, műfordítót posztumusz Rodostó, a mai Tekirdağ 
díszpolgárává avatták. A magyar nap keretében tartották az ünnepséget és adták át 
az erről szóló oklevelet a város vezetői törökországi magyar diplomatáknak a Rákóczi 
Emlékház és Múzeumban.   
http://ujkonyvpiac.hu/hirek.asp?id=7047

Fiákerrel érkeztek az Opera művészei
Forrás: MTI 2012. október 1.

Erkel Ferenc legendás Hunyadi Lászlójával nyitotta új szezonját 
a Magyar Állami Operaház. Az Operaház kiment a falakon túlra, 
az Andrássy úton tartott fiákeres népünnepélyen bemutatta az 
évad kosztümös főszereplőit. 1200 fős ingyenes nézőtérré alakul 
az Andrássy út, ahol óriáskivetítőn közvetítették az előadást. 
Figyelemmel követhették Erkel Ferenc operáját élő adásban az 
interneten és a televízióban. Erkel Ferenc most elégtételt kapott.


