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Az estet a magyar zászló színeit idéző piros és fehér rózsákkal és zöld levelekkel 
díszített hangulatos teremben üdvözlő beszédével Ráth Madalena úrhölgy nyitotta 
meg. 
Ebben az évben nem voltak elsőbálozók, hiányukat három, még a hivatalos 
megnyitó előtt lezajlott táncbemutató kárpótolta: Márton Attila és Bárdos 
Zsuzsanna táncoktatók szólótánca a São Paulo-i Zsivaj zenekar kíséretével, melyet 
a Jaraguá do Sul- SC-i Dunántúl folklóregyüttes és a Pántlika tánccsoport előadása 
követett. 

Bárdos Zsuzsanna és Márton Attila Zsivaj együttes 

Dunántúl néptáncegyüttes  Pántlika néptáncegyüttes 

A magyar ízeket idéző remek vacsorát Saurer Ingrid úrhölgy és Francisco Montano 
Filho úr által eltáncolt nyitó keringő követte. Az est a Vogue együttes által 
szolgáltatott, különböző stílusú  zeneszámok keltette kiváló hangulatban telt, de 
nem hagyhatom szó nélkül, hogy csúcspontját a Táncház szinte minden 
meghívottat magával ragadó forgataga jelentette, melynek keretében tipikus 
magyar tánclépéseket is lehetett tanulni.   
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Saurer Ingrid és ifj. 
Montano Ferenc  

Sutyinszki Péter, Duzs Éva, Saurer Ingrid, Dobos Eszter, 
Rivera  A. Stephanie és Rivera B. Rodrigo 

  

Táncház 
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Fiataljaink 
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A rendezvény végére 
megállapíthattuk, múlik az 
idő, hiszen a magyar 
kolóniának ezt a hagyomá-
nyos rendezvényét már sok 
éve látogatjuk, és most, 
serdülő lányaink és fiaink 
társaságában a mi baráti 
csoportunk éppoly türelem-
mel várta, hogy fiatalok 
befejezzék a táncot, s hogy 
indulhassunk haza, mint 
annak idején szüleink tették 
ezt velünk. 

Fordította: Kepe Ferenc 
(Magyarország) 

Kiss Vera beszámolója 

HÍRADÓ é uma publicação da Associação Húngara – Magyar Segélyegylet 
  
Fundador: Gedeon Piller 
Equipe da Redação: Hilda Budavári, K. J. Gombert 
Diagramação e composição: Renata Tubor 
  
Diretoria da Associação Húngara: 
Presidente: Francisco Tibor Dénes; Vice–presidente: Madalena Judite Ráth; 1ª Secretária: 
Charlotte Németh, 2º Secretário: Alberto Kiss; 
1º Tesoureiro: Árpád João Koszka; 2º Tesoureiro: Francisco Montano 
  
Endereço: Rua Gomes de Carvalho, 823 – Vila Olímpia – São Paulo – SP – CEP 04547-003 
Telefone / Fax 55-11-3849-0293                                 E-mail: 30desetembro@uol.com.br 
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Amikor értesülünk a Magyar Konzulátus újranyitásáról, amikor  végignézzük az idei Magyar 
Bálon részt vevő Jaraguá do Sul-i “Dunántúl” népitánc-együttes előadását, amikor erre a 
bálra teljes családok jönnek át Rio de Janeiróból, amikor városunk színhelye lesz a 
LAMOSZSZ kétévente megrendezésre kerülő összejövetelének, érezzük mekkora 
jelentősége van déli félteke magyar közösségének, amely brazíliai találkozóját a Magyar 
Házban tartja. 
 
São Paulo Dél-Amerika legnagyobb városa, a Félteke legjelentősebb ipari és kereskedelmi 
központja, és itt lakik a Brazíliában élő magyar leszármazottak legnagyobb része. 
Következésképp nagy jelentősége van, hogy São Paulóban található a “Szeptember 30.” 
Brazíliai Magyar Segélyegylet és a São Paulói Magyar Szervezetek Egyesülete (AEHSP) által 
közösen irányított Magyar Ház. 
 
A két szervezet által támogatott tevékenységek, mint a magyar nyelvtanfolyam, a havonta 
megrendezésre kerülő vacsorák, a Táncház találkozók, a koncertestek, a 
sportrendezvények és a márciusi, augusztusi és októberi nemzeti ünnepségek egyre 
nagyobb számban vonzzák a magyar kultúra iránt érdeklődő és a közösségi életben mind 
jobban részt venni kívánó embereket. A társasági és kulturális élet legkiemelkedőbb 
eseménye mindazonáltal az évente megrendezésre kerülő Magyar Bál, melynek bevétele a 
Balázs Péter otthon fenntartását támogatja.  A tradicionális Club Paulistano dísztermében 
szeptember 21-én több mint 200-an gyűltek össze, hogy együtt szórakozzanak és hogy 
kifejezzék támogató szimpátiájukat a két Igazgatóság által közösen kifejtett munka iránt. 
  
A leszármazottak új korosztályainak mozgósítása nagy kihívást jelent, és a tapasztalat, 
hogy a Magyar Ház látogatóinak és az általa kezdeményezett egyes rendezvények 
résztvevőinek száma növekszik, arra készteti az Igazgatóságokat, hogy kampányt 
indítsanak a látogatói körök tagsággá szervezésére. A taggá válásnak számtalan indoka 
van. Ezek közül az egyik az, hogy ezáltal lehetőség nyílik a Magyar Háznak helyet adó 
ingatlan fenntartásához való hozzájárulásra. A másik pedig az, hogy ily módon lehetővé 
válik a Balázs Péter Otthonban megrendezésre kerülő kulturális és társasági projektek 
támogatása. És ami a legfontosabb, a tagok árkedvezményben részesülhetnek az év 
folyamán megrendezett eseményeken való részvétel során.  
 
Hívunk benneteket, válasszátok a tagságot, mert jó dolog jót cselekedni, mert jó érzés 
tudni, hogy a magyar ügy barátainak van egy központi helye São Pauloban! 
 
A Híradó mostani száma nem jelenhet meg az alábbi értesítés nélkül: Csaknem 10 év 
magas színvonalú, odaadó titkárnői, könyvelői és mindenes szolgálat után társunk, 
kollégánk és barátunk, Adriane M. K. NEVES úgy határozott, hogy a jövőben funkcióit 
leadva a megérdemelt pihenést fogja élvezni. Diszkrét de meghatározó jelenléte nehezen 
felejthető nyomokat hagy az igazgatókban és a tagokban, akik javára tevékenységét 
kifejtette. Utóda Lina Nakashima lesz, aki augusztus elsejétől fokozatosan átveszi Adriane 
munkakörét. Kívánjuk, hogy Adriane még sokáig élvezze nyugdíjas éveit, legyen boldog új 
tervei megvalósítása során, és hogy Lina vegye sikeresen új szakmai és személyes 
kihívásait. 

Koszka J. Árpád 
Fordította: Kepe Ferenc (Magyarország) 

VEZÉRCIKK 
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Paul Jean Jeszensky a São Paulo-i 

Egyetem Politechnikai Iskolájának 

(EPUSP) Rendszerek és Jelek a 

Távközlési, Irányítási és Biometrikus 

Engineering szakterületén témakörre 

szakosodott címzetes egyetemi tanára. 

Címek/Díjak 

Egyetemi végzettség: Elektrotechnikai mérnök, elektronika szakágazat EPUSP, 1972  

Mesterképzés: Elektrotechnikai mérnök, elektronikus rendszerek alágazat – EPUSP 

Doktorátus: Elektrotechnika, elektronikus rendszerek alágazat – EPUSP 

Livre docência: Elektrotechnika, távközlési terület – EPUSP 

Címzetes  egyetemi  tanár  az alábbi területen: Rendszerek és Jelek a  Távközlési, 
Irányítási és Biomedikus Engineering szakterületén – EPUSP, 2006 

Tudjunk meg többet erről a magyar származású címzetes egyetemi tanárról a 
Gombert Károly J. munkatársunk által 2013. augusztus 15-én készített interjú 
alapján. 
  
Mikor és hol születtél? 
Franciaországban, Nancy-ban születtem 1947. október 1-jén. 
  
Szüleid honnan származnak? 
Édesanyám középiskolai tanár volt, Budapesten született. Édesapám üzemmérnök 
volt, Szegedről származott. 
  
Mikor hagyták el a szüleid Magyarországot? 
Gábor bátyámmal 1944 végén, 1945 elején távoztak az országból 
Franciaországba, Nancy városába, ahol én és öcsém, André születtünk. 1950 
novemberében jöttünk át valamennyien Brazíliába. Ebben a választásban 
közrejátszott a nagynéném (Irén, apám nővére), aki valamivel korábban érkezett 
ide.  

Honnan a Paul Jean és az Etienne név? 
Paul-Jean egy összetett francia név,  az Etienne (István) nevet  pedig keresztapám 

után kaptam. 
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Nős vagy, vannak gyermekeid? 
37  évig  házasságban  éltem  Benildes  Maria  Moretti Jeszenskyvel,  aki  2007-
ben  elhunyt.  Két gyermekünk született: Alessandra és Leonardo. 
 
Milyen indítékok alapján választottad jelenlegi munkaterületed? 
Távközlési szakember vagyok, elektronikára szakosodott villamosmérnökként 
végeztem. 11 éves koromban vettem részt  az első rádiós kurzuson, levelező 
tagozaton és azóta mindig tudtam, mit is akarok csinálni.  
Nem hagyományos klasszikus/tudományos szakon végeztem, hanem hanem  
elektrotechnikain, vagyis már a DNS-emben is kódolva kell lennie, mivel már 
hosszú ideje a véremben van. Nem úgy volt, mint a mai fiatalokkal, akik 
beiratkoznak egy egyetemre és még egy-két év mulva sem tudják, mit is akarnak 
tulajdonképpen csinálni.  
  
És miért az akadémikus karriert választottad a magánszféra helyett? 
Vannak pillanatok az életben, melyek úgy határozzák meg a sorsunkat, hogy észre 
sem vesszük, 1976-ban egy alapítványi projekten dolgoztam az egyetemen, de 
minden formális elkötelezettség nélkül, s aztán hívtak a Telebrás Kutatási 
Központjának létrehozására, Campinasba, ahol többet is kerestem volna, mint az 
egyetemen, de egy pillanat gondolkodás után úgy döntöttem, hogy maradok és 
hogy akadémiai pályán megyek tovább. Ma teljesen más ember lennék, ha akkor 
úgy döntök, hogy nem maradok az USP-n...valójában nem is tudom mi lennék, de 
biztos, hogy teljesen más! 
  
Hogy látod a fejlődést a szakterületeden; gondolod, hogy Brazília már felzárkózott 
a fejlett országokhoz? 
Az én területemen nem! Az a helyzet, hogy az utóbbi években, sőt az utóbbi 
évtizedekben, a fejlődés pontszerűvé vált minden helyen, vagyis a multinacionális 
cégek a különböző termékeket különböző helyeken gyártják és nem ugyanott, mint 
korábban. A mindent gyártó cégek eltűntek. A globalizáció szétosztotta a 
feladatokat a világon és ebben a folyamatban Brazília pozíciót vesztett. Az olyan 
országok, mint Korea, Kína vagy Szingapúr technikai segédlettel, tudással és 
nálunk jobb árakon gyártanak termékeket.  
Az ipar nálunk az utóbbi évtizedekben nagyot zuhant. Brazíliának meg találnia a 
saját területét, piaci réseket, ahol fejlődhet. Felhoznék egy sikeres példát:  Az 
Embraernek sikerült kitörnie és ma már egy követendő modellnek számít. 
 
Vannak publikációid és milyenek? 
Általában a CDMA-Code Division Multiple Access területén publikálok témákat, a 
fenti angol kifejezés nem káromkodás, hanem olyasmit jelent például, mint a mobil 
telefónia   harmadik   generációjának    lehetséges    formái  közül  az  egyik;   egy 
megosztott szélessávú jeltovábbítási típusról (Spread Spectrum Communicatons) 
van  szó.   Ez  egy  másféle   kommunikáció,  melynek  tanulmányozásában úttörő  
 
  
voltam  és 20 hallgató mester- és doktorképzésében vettem részt ezen a 
területen.  
A szaklapokat illetően a gond mindig annak megtalálása, amelyen keresztül az 
adott szakterületre a lehető legnagyobb hatást lehet kifejteni.  
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Vannak külföldi egyetemekkel kapcsolataid, beleértve a magyarországiakat is? 
Szakmai pályafutásom során a legjelentősebb kapcsolatokat azokkal a helyekkel 
alakítottam ki, ahol vendégprofesszorként előadtam; ilyenek Spanyolország és 
Magyarország. Erős kapcsolataim vannak Angliával  (Lajos Hanzo professzor, aki 
mellesleg szintén magyar származású), Japánnal (Ryuji Kohno professzor), ahová 
már el is küldtem néhány hallgatót amolyan “szendvics” doktoranduszként. 
  
Mi a legnagyobb kihívásod ma és mik a célkitűzéseid címzetes egyetemi tanárként?  
Gyakorlatilag már nyugdíjas vagyok, elértem a nyugdíjkorhatárt. Az USP 
Graduációs Pro-Rektorátusán helyettes graduációs pro-rektor vagyok; ez a 
megbízatásom 2013 végére lejár ezzel a választással. Fontos feladattal érkeztem 
ide, ez az USP BSc diplomára felkészítő oktatásának szabályozása. Úgy vélem, 
munkámmal nyomot hagytam a területen, sok mindent tettem. Ezen túlmenően a 
Politechnikai Iskola Graduációs Bizottságának elnöke vagyok, megbízatásom ebben 
a munkakörben 2014 augusztusáig tart. Hogy azután mi következik, csak az idő 
mondja meg. 
  
Témát váltva: 
 
Te brazil, magyar és francia állampolgár vagy (ez utóbbi, mert ott születtél)? 
Magyar  és   brazil  állampolgárságom   van,  a  franciát   illetően,   nem.      Nincs  
francia állampolgárságom.  
 
Dolgoztál már aktívan a São Paulo-i magyar közösségben? 
Aktívan nem, de mindig jelen vagyok és még többet jelen voltam, amikor a 
gyerekeim cserkészkedtek és táncoltak. Gyakran megfordultam a “Tanyán”, amely 
egy hétvégi klubfélesége volt a São Paulo-i magyar közösségnek. 
  
Van hobbid, s ha igen, mi? 
Zene és sakk – egy időben ebben nagyon jó voltam –, de idővel a sok egyéb 
tennivaló miatt abbahagytam a játékot. Nagyon szeretem viszont a klasszikus 
zenét, s ha csak tehetem, élvezettel hallgatom is.    
  
Milyen típusú irodalmat szeretsz olvasni, és ki a kedvenc íród? 
Tulajdonképpen leginkább a klasszikusokat szeretem, olvastam már Dan Brownt is, 
de nincs olyan írótípus, akit a többi fölé helyeznék; ezért szeretem újraolvasni a 
klasszikusokat – nemrég fejeztem be Dosztojevszkij novelláit, most egy Tolsztoj 
könyvet olvasok, és így folytatom tovább. 
 
Van időd koncertre, színházba vagy moziba járni? 
Mostanában   elég  nehéz   elmenni   otthonról...   másrészt   már   rendelkezésre 
állnak   a  korszerű  filmkölcsönzési   lehetőségek,  s  ehhez  ki  sem  kell  lépni  a  
lakásból...  minden összeesküdött a régi szokások ellen!  

Említetted,  hogy   szereted   a    klasszikus   zenét.  Meg tudnál nevezni néhányat  
kedvenc magyar zeneszerzőid közül?  
Szeretnék  szakítani  a   szokásos  válaszokkal, de azért meg kell említenem Bartók  
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és Kodály nevét. Kodályt szeretem a legjobban. Szeretem szimfóniáit és 
kórusműveit. Bartók nehezebb és kimunkáltabb. 
  
És az írókat illetően? 
Szeretem a klasszikusokat, de előnyben részesítem a portugál fordításokat, mert 
meg kell vallanom, hogy magyar nyelven olyan lassan tudok olvasni, hogy az már 
nem élvezetes. Olvastam például Márai Sándor több könyvét, de bevallom, 
legjobban az “Az igazi” című tetszett igazán. A fordítással ugyan mindig elvész egy 
kevés a műből, de számomra sokkal kényelmesebb, mint eredetiben olvasni. 
Élvezettel olvastam Rónai Pál fordításában a Magyar mese antológiáját, mely 
fölöttébb ismert brazil irodalmi körökben. 
  
Végezetül mit üzensz a fiataloknak?   
Azt mondom, a legfontosabb, hogy olyan munkát végezzünk, amit szeretünk, még 
akkor is, ha nem a legjobban fizetett is. Menjünk dolgozni a megvalósítás 
szándékával, motiváltan,  annak tudatában,  hogy munkánk értékét elismerik. 
 
  

Köszönöm az interjút. Úgy vélem, gondolataid és szakmai karriered 
követendő például szolgálhat fiataljainknak. Kívánok neked további 
sikereket mind a szakmai, mind a magánélet területén.  
 
 
   
Gombert J. Károly  
Fordította: Kepe Ferenc  (Magyarország) 
 

  

Balázs Péter Szeretetház  
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Szépségápolás 

Tevékenységek 

Balázs Péter Szeretetház  

A képek, melyek tükrözik az otthon lelkét 
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Nagymamák napja  

Szent István, államalapítónk  ünnepe  – “István a 
király” rockopera bemutató 
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Tavaszi ünnepi ebéd 

Idősek napja 
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Generációk találkozója – Gyereknap  
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Brazil kulturális hét 2013-ban Budapesten 
FORRÁS: KITEKINTŐ 2013. szeptember 5 

A 2011 júliusában alakult Magyarországon 
Élő Brazilok Tanácsa a budapesti Brazil 
Nagykövetség támogatásával kulturális 
programsorozatot szervezett fővárosunkban, 
amelynek célja a sokszínű brazil kultúra 
népszerűsítése és a kétoldalú kapcsolatok 
erősítése. A “Semana Brasil – Brazília Hét” 
rendezvénysorozat keretében a 
nagyközönség különféle zenés, táncos, 
irodalmi, képzőművészeti, gasztronómiai 
programokra, valamint filmvetítésre 
látogathatott el. 

Az idén immár harmadik alkalommal, szeptember 5-14 között 
megrendezésre került “Semana Brasil – Brazília Hét” az alábbi 
programokat kínálta az érdeklődők számára: 

 Frevo                                                     Rioi karnevál 

A brazíliai Recifében az ún. Frevo táncot járják a szamba helyett, ami afrikai 
táncok  és akrobatikus jellegű elemek keveredéséből alakult ki . Rióban a parádén 
a látványos jelmezek mellett a szamba is főszerepet kap, hiszen ilyenkor mérik 
össze tudásukat a legjobb szambaiskolák táncosai a brazil farsang főutcáján, a 
több mint másfél kilométeres Sambadromo-n. 

Szeptember 5. és 6. (csütörtök és péntek) 18 órától: 

Brazil Forgatag – Brazil Kulturális Központ 

Afro - brazil,  szamba   és   axé    táncórák   és   bemutatók,   vásár    és  tombola.  
A   belépés ingyenes. Helyszín: Iskola (1061 Budapest, Hegedű utca 3.) 
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Szeptember 7. (szombat) 18 órától:  

Költészet,   zene   és   brazil  kultúra  Daniela  Neves  szervezésében,  multimédiás 
előadás keretében, kávéval és “pão de queijo”-val (brazil sajtos - sós kenyérke).  A 
belépés ingyenes. Helyszín:  Casabrasil étterem (1061 Budapest,  Andrássy út 34.)  

               Brazíliaváros                                                   São Paulo 

Brazíliaváros az egyetlen XX. századi település, melyet az UNESCO az emberiség 
történelmi és kulturális örökségének sorába választott. 
Az   ország    legnagyobb    városa   azonban   a   befolyásos    kereskedelmi   és   pénzügyi 
központként ismert São Paulo, melyet a helyiek "Sampa"-ként becéznek. 

Szeptember 8. (vasárnap) 18 órától:  

Táncos-zenés vacsora a Casabrasil étteremben – Brazília 
Függetlenségének Nemzeti Ünnepe 

Szamba órák, brazil élőzene és brazil DJ. Aki a tánc közben megéhezik, a 
hagyományos brazil fogásokból összeállított menüt is megkóstolhatta. A belépés 
ingyenes.Helyszín: Casabrasil étterem (1061 Budapest, Andrássy út 34.) 

Szeptember 10. (kedd) 18 órától: 

Brazil filmvetítés a Cervantes Intézetben   
A “Partideiros” című zenés dokumentumfilm bemutatója (2012). 
Szinopszis: A zenész Tuninho Galante a “partido alto” stílusú szambát népszerűsíti     
zenésztársaival      stúdiójának      kertjében,      Ipanemán.    Az    összejövetelek  

III.  Irodalmi   Kávéház – Bossa  Nova,  költészet  és  szerelem:  100  éve 
született Vinicíus de Moraes  
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a bahiai nénik múlt század eleji, zenés mulatságait idézték; ebből készült a 
rendező, Luiz Guimarães de Castro magával ragadó dokumentumfilmje. 
A filmet portugál nyelven, angol felirattal vetítették. A belépés ingyenes, de a 
terem maximum 70 fő befogadására alkalmas. Helyszín: Budapesti Cervantes Intézet 
(1064 Budapest, Vörösmarty utca 32.) 
 

Rio de Janeiro 

A természeti szépségeiről, a karneváli ünnepségeiről, a bossa nováról, a szambáról és a 
Copacabana partról híres Rio de Janei összejövetelek  ad majd otthont a 2016-os nyári 
olimpiai játékoknak. 

  

Szeptember 14. (szombat) 16 órától:   

Játsszunk portugálul! – különleges óra 
Az óra alkalmával a  gyerekek a brazil  függetlenségről és a nemzeti 
szimbólumokról tanulhattak. A belépés ingyenes. Helyszín: Piréz Gyerekműhely 
(1093 Budapest, Lechner Ödön fasor 2.) 

Szeptember 12. (csütörtök) 18 órától:  

Brazil Színek Budapesten  III. – Képzőművészeti kiállítás 
Kiállító művészek: Albertina Prates, Alina  Ká, Ana Goldberger, Ana Lúcia Guerra, 
Eduardo Petry, Ilária Zanandréa, Isabelle Tuchband, Judith Klein, Maria Lúcia 
Horta, Linda de Sousa, Renato Rodyner, Solanger Paschoalino, Rosely Lis, Vera 
Lília Rocha Loures és Vera Parente. 
A belépés ingyenes. Helyszín: Nádor Galéria (1054 Budapest, József Nádor tér 8.) 
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Brazíliát tartják a világ leggazdagabb biodiverzitású országának. A képen látható 
állatok:sárgaszalagos nyílméregbéka, tukán, sörényes farkas, jaguár, piranha és az amazonasi 
folyami delfin. 

Kutatók szerint a trópusi esőerdők közül itt van a legnagyobb biodiverzitás/hektár arány az egész 
világon. Ez a terület a legveszélyeztetettebb a növekvő városiasodás és iparosodás következtében. 
Mára alapterületének csupán 7%-a maradt fenn, főleg Brazília északi és észak-keleti régióiban.  
Az Amazonas Brazília felszínének 58%-át foglalja el. A természettudósok 800 ezer és ötmillió közé 
teszik a megkülönböztethető fajok számát, ez a világon ismert összes faj 15-30%-a. 

JÖVŐRE ISMÉT TALÁLKOZUNK BUDAPESTEN! 
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450 brazil diák érkezik magyar egyetemekre 

Hazánk kiemelkedő sikert ért el a brazil kormány által 
finanszírozott Tudomány Határok Nélkül (Ciência sem Fronteiras - CsF) 
ösztöndíjprogramban -írja honlapján a Magyar Rektori Konferencia (MRK). 

A magyar felsőoktatási intézmények az 
MRK szervezésében, a közép-európai 
térségből elsőként, a világ legnagyobb 
országai mellett csatlakoztak a brazil 
állam nagyszabású programjához. A 
2013 / 2014-es tanévben a brazil 
hallgatók várhatóan a 7. legnagyobb 
létszámú külföldi diákcsoportot alkotják 
Magyarországon.      A     hallgatók    a  

természet-, műszaki-, egészség- és informatikatudományok területén folytatják 
tanulmányaikat egy tanéven keresztül. Felmerülő költségeiket - beleértve a 
képzési díjakat is - a brazil állam finanszírozza. 
 
A 2012 és 2015 közötti időszakban 100 ezer brazil BSc és PhD képzésben 
résztvevő, természet-, mérnöki-, egészség- és informatikatudományok területén 
tanuló brazil diáknak teszi lehetővé, hogy tanulmányaik során egy évet külföldi 
egyetemen töltsenek, ugyanis mérnökökre van a legégetőbb szükség Brazíliában.  
Az előző tanévben az Egyesült Királyságba mintegy 600 hallgató utazott, amely 
összehasonlító adat azt bizonyítja, hogy a magyar felsőoktatás hírneve és 
vonzereje továbbra is jelentős. 
 
Magyarország 2012-ben, a közép-európai országok közül elsőként csatlakozott, így 
a magyar felsőoktatási intézmények kínálata a legnagyobb országok egyetemeinek 
ajánlatai (Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Japán, Egyesült Királyság, 
Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Hollandia) 
mellett jelenhetett meg. 
 
Brazíliai látogatása során Martonyi János külügyminiszter és Dubéczi Zoltán, az 
MRK főtitkára megkezdte a programmal kapcsolatos tárgyalásokat a brazil oktatási 
tárcával.  
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre 252, a Debreceni 
Egyetemre 58, az Eötvös Loránd Tudományegyetemre 40, a Szent István 
Egyetemre 22, a Dunaújvárosi Főiskolára 20, az Óbudai Egyetemre 15, a Pécsi 
Tudományegyetemre 11, a Budapesti Corvinus Egyetemre 9, a Budapesti 
Gazdasági Főiskolára 6, a Magyar Képzőművészeti Egyetemre 5, a Nyugat-
magyarországi Egyetemre 5, a Semmelweis Egyetemre 5, a Pannon Egyetemre 1 
és  a  Kaposvári Egyetemre 1 diák érkezése várható. 
 
Az első 260 hallgató július 1-ig megérkezett hazánkba, hogy intenzív angolnyelvi 
előkészítő kurzuson vegyen részt, a második, közel 200 fős brazil diákcsoport 
pedig szeptember elején kezdi meg felsőfokú tanulmányait Magyarországon. 
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Jelentkezzen, aki tudja, ki volt a szerző 

Egy régi pesti eszpresszóra 
Emlékszem, hol a bárfazék 
Gőzéből illant szét a kávé, 
Mely büszke brazil származék 

Bűvös igézet volt a kávé, 
Melyet lehelt a bárfazék, 
És nem reméltem én még akkor, 
Hogy engem ide vár az ég. 

Elképzeltem Riót, a tengert, 
A Corcovado Krisztusát, 
Az Avenídát, melynek rangot 
A karneváli rítus ád. 

Azóta már - Rióban élek, 
És minden álmom, jaj, bevált! 
De túl sós nekem ez a tenger, 
És nem bírom a karnevált. 

A régi pesti eszpresszóra 
Gyakorta visszagondolok, 
Mert furcsa állat ám az ember: 
Ahol van éppen, ott morog. 

Beküldte: Gyuricza Gábor  

Sobri Jóska és Fedák Sári egy 
forradalomban 

A 24-es brazil forradalom magyar vonatkozásai 
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A mellékelt magyar újság a Vörösváry István által szerkesztett 
MAGYAROK ÚTJA, Buenos Aires-i kiadás, 1954-es lapszám, mely az 
Országos Széchényi Könyvtárban található. 

São Paulóból kapjuk az alábbi sorokat: 
Az itteni rendőrfőnökség régen kiselejtezett levéltári anyagában kutatva 
döbbenten, majd kacagva fedeztem fel egy csomó, magyarok ellen kiadott 
körözvényt. Az 1924-es brazíliai forradalom leverése napjaiból származnak ezek a 
körözések. Ebben a forradalomban sajnos nem a legtiszteletreméltóbb szerepet 
játszotta a magyar név az azóta megszűnt Köztársasági Körbe tömörült baloldali 
menekültek jóvoltából, akik jórészt a Károlyi-forradalom és a kommün után 
elkezdődött söprögetés elől költöztek ide. A körözőlevelek jóval több mint ezer 
nevet tartalmaznak, akiket a brazil rendőrségnek, akárhol tartózkodnak, le kell 
tartóztatniuk, mert alaposan gyanúsíthatók a brazil állam ellen való 
összeesküvésben való részvétellel.  Íme egy csokor a körözöttekből: 

Fedák Sári, Rózsa Sándor, Sobri Jóska, Bogár Imre, Horthy Miklós, Gömbös Gyula, 
Debrecenbe Kéne Menni, Prónay Pál, Héjjas Iván, Paprika Jancsi, Blaha Lujza, Esze 
Tamás, Nenyulj Hozzám, Vissza Palesztinába, Pityi Palkó, Bethlen István, Hamu 
Pipőke, Árpád Apánk, Jászay Mari, Fulladj Meg... és így tovább.  
A legszebb honfoglaláskorabeli neveket, az összes magyar városok, csatahelyek 
neveit megtaláljuk ebben a listában, egy csomó kimondhatatlan, obszcén főnevet 
és igét is. Elképzelhetjük, a szegény brazil rendőröknek milyen keserves munkába 
telt ezeket a furcsa, érthetetlen neveket kiböngészni és utánajárni a São Paulo-i és 
riói magyar szórványokon, ahol bizonyára nagyokat nevettek a különös 
nyomozáson. 
 
Egy későbbi akta, amelyről csak másodkézből van tudomásom, megvilágítja a 
különböző körözések titkát. 
 
Mikor a forradalmat leverték és mindenkit felelősségre vontak az újonnan 
bevándoroltak közül is, aki részt vett a forradalomban, sor került a magyarokra is, 
elsősorban az Agid Mihály tartalékos főhadnagy által alakított São Paulo-i magyar 
lovas rendőrszázad tagjaira, akik pedig elsősorban a forradalmi csőcselék ellen 
akarták megvédeni a magyarságot. Ezen a tárgyaláson vetette fel az elnök azt a 
furcsa kérdést, hogy hová tűnt el annak a majdnem kétezer főnyi magyarnak 
túlnyomó része, akik az előtte fekvő akták bizonysága szerint a forradalom katonai 
pénztárából rendes zsoldot húztak. Ekkor olvasta fel a fenti névsort. 

A jelenlévő magyarok – még a legszorongatottabbak is – harsány hahotában 
törtek ki, hiszen ki nem jött volna rá, hogy az a Sobri Jóska, Blaha Lujza, Árpád 
Apánk, Fedák Sári stb., akik a hadipénztárból a forradalom leveréséig pontosan 
megkapták a zsoldjukat, rendszerint ugyanaz a néhány személy. Akkor már 
köztudomású volt, hogy a forradalom magyar nevű szervezői, odahaza is 
körözöttek, az összeomlás pillanatában a kasszáikkal  Uruguayban léptek meg. 

Azt hiszem a Magyarok Útjának érdemes volna tovább nyomoznia  ennek az egész  
gyászos   és    komikus   forradalmi  kísérletnek   a    történetét,  annál   is inkább, 
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mert hírek szerint az 1924-es brazíliai forradalom legtöbb magyar szervezője azóta  
már Argentínába szivárgott át. Ott élnek, természetesen mélyen hallgatva Árpád 
Apánkról, Sobri Jóskáról, meg a tekintetes kasszáról, amely az ő zsoldjukat 
jelentette.  
A Dél-Amerikában élő becsületes régi és új magyarságnak tisztán látnia kellene, 
kik akarták az emigrációs magyarságot a húszas és harmincas években politikailag 
nevelni. Ha újabb hiteles levéltári adatokra akadok, akkor újra szívesen 
rendelkezésére bocsájtom a Magyarok Útjának. 
  
Jónás Béla 
(Beküldte: Gyuricza Gábor) 

150 éve született Gárdonyi Géza 

1863. augusztus 3-án született Gárdonyi 

Géza író, az Egri csillagok szerzője 

Gárdonyi Géza író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteleti tagja. A 19–20. századforduló magyar irodalmának 
népszerűségében máig kiemelkedő alakja  
Agárdon született Ziegler Géza néven. Édesapja miatt, aki egykor Kossuth 
fegyverkészítője volt, a család állandóan vándorolni kényszerült az országban. 
Gézát papnak szánták, ezért a sárospataki református gimnáziumba íratták, majd 
az egri tanítóképzőbe járt, ahol 1882-ben segédtanítói oklevelet szerzett. 
Már diákkorában verselt, tanítóként prózát is írt, az 1880-as években Győrött és 
Szegeden volt újságíró, nevét - mivel Gárdonyban anyakönyvezték - ekkor 
magyarosította Gárdonyira. 1891-ben került a fővárosba, ahol Bródy Sándorral és 
Ambrus Zoltánnal együtt alapították és szerkesztették a Jövendő című lapot, a 
Nyugat megjelenéséig a kor leghaladóbb és legszínvonalasabb magyar irodalmi 
folyóiratát. Gárdonyi közben munkatársa volt a Magyar Hírlapnak, 1896-tól pedig a 
Budapesti Hírlapnak is. 
Neve Göre Gábor leveleivel vált ismertté, barátai és írótársai ezért szólították őt 
élete végéig Görének. A paraszti életről szóló rövid, egyedi nyelvi humorú 
történeteket szerzőjük később szégyellte, sőt megtagadta, noha az 
ellenállhatatlanul mulatságos írások paródiaként és szatíraként egyaránt kiválóak. 
Első irodalmi sikerét 1894-ben A lámpás című kötetével, a nyomorúságos 
néptanítói sors zsánerképével aratta, népszerűségét növelte az 1898-ban 
napvilágot látott „Az én falum” című novellafüzér. Az író 1897-ben hirtelen 
elhatározásból Egerbe költözött, és a teljes elzárkózásra rendezkedett be. A 
rejtőzködést magánéleti dráma is indokolta: 1885-ben kötött, eleve boldogtalan   
házassága   felbomlott,     szívbetegség    is   gyötörte.   Az   elvonulás     változást 
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hozott írói munkásságában: alapos történelmi tanulmányok és kutatómunka után 
nagyregények írásába kezdett. 
 
 

A Pesti Hírlap 1899 karácsonyán kezdte közölni 
leghíresebb történelmi tárgyú regényét, az Egri 
csillagokat, amely 1901-ben könyv alakban is 
megjelent. A mű megírásához a magyar 
történelemnek egy különösen hősi pillanata, a török 
elleni várvédő harcok időszaka, a város szeretete és a 
házából is látható vár képe adott ihletet. Az Egri 
csillagok mindmáig az egyik legolvasottabb magyar 
regény, amelyből Várkonyi Zoltán készített látványos 
filmet Szász Endre díszletterveivel és parádés 
szereposztással. A regényt számos idegen nyelvre 
lefordították már az angoltól az eszperantón át a 
kínaiig, 2013-ban törökül is megjelent 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gárdonyi későbbi regényeinek témája az örök szerelem (A láthatatlan ember, Isten 
rabjai), a viaskodás a női nemmel (Az a hatalmas harmadik, Hosszúhajú 
veszedelem, Szunyoghy miatyánkja), de megjelenik bennük az idill is (Dávidkáné, 
Ida regénye). Bor című színműve a Nemzeti Színházban aratott hatalmas sikert 
1901-ben. Halála után került elő Földre néző szem című kötete, amelyet fiainak írt 
az általa kidolgozott titkosírással. Az író kiváló sakkjátékos is volt, 1887-ben 
nemzetközi versenyt nyert,  és szerkesztette a Magyar Sakklap című újságot. 
 
"Az egri remete" 1922. október 30-án halt meg, Egerben temették el. Az egri vár 
délkeleti fülesbástyáján 1991-ben avatták fel Gárdonyi új síremlékét, amelynek 
felirata változatlan: "Csak a teste". Nevét viseli az egri színház, számos iskola az 
országban. A Fejér megyei Agárdon található szülőházát felújítás után 2007-ben 
adták át. Születésének 150. évfordulója alkalmából 2013-ban Gárdonyi-emlékévet 
tartanak, amelyben számos rendezvénnyel emlékeznek az íróra. 

A művet Erdal Şalikoglu, Magyarországon tanult orvos ültette át török nyelvre. A 
könyv az isztambuli Török-Magyar Baráti Társaság gondozásában, Magyarország 
Külügyminisztériumának támogatásával jelent meg. A kötethez Hóvári János 
ankarai nagykövet írt előszót, Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontjának főigazgatója és Császtvay Tünde irodalomtörténész 
bevezetőt, és Kiss Gábor isztambuli főkonzul utószót. A könyv borítóját Faragó 
Miklós készítette. 
„Fontos, hogy Törökországban ismerjék a 16. századdal kapcsolatos magyar 
felfogást és az egri diadal közép-európai jelentőségét. Ez méltó emlékezés is 
egyben Gárdonyi Gézára, aki 150 éve, 1863. augusztus 3-án született 
Gárdonyban” – nyilatkozta a kötet megjelenése kapcsán Hóvári János. 
A regényt számos idegen nyelvre lefordították már, a német és az angol kiadás 
mellett létezik bolgár, cseh, eszperantó, észt, finn, holland, horvát, lengyel, 
litván, orosz, örmény, román, szlovák, szlovén, ukrán, vietnami és kínai 
fordítása is. 
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100 éve született Weöres Sándor Kossuth és 
Baumgarten - díjas magyar költő, író, műfordító, 
irodalomtudós. 

Weöres  
Sándor 

Ázsiában, ciprusfából nagyerdő,  

Teremtéskor ültette a Teremtő.  

Nagyerdőben kerek kis tó, - nem látszik.  

Dula király két leánya ott játszik. 

  

Egyik leány barna mint a széntőke;  

másik mint a buza-szalma oly szőke.  

Mind a kettő szép, mint Jákob szent álma,  

mínd a kettőt száz kisasszony szolgálja. 

  

Két fia volt az óriás Nimródnak. 

Ezek egyszer aranyszarvast hajszoltak.  

Aranyszarvas elveszett az erdőbe:  

beugrott a kerektói fürdőbe. 

  

Danolgatnak a fürdőző leányok.  

A holdvilág épp odasüt reájok.  

Nagybámulva hőkölnek a legények.  

Magyar súgja: "istenuccse tündérek!" 

Szétint Hunyor: "Csöndes szájjal legyetek!"  

a tó körül lassan körbe menjetek! 

te meg öcsém nézz szét a sok menyecskén!"  

Felel Magyar: "Azt a szőkét szeretném!" 

  

A legénység körülkerül titokban, 

s mint a macska az egérre kirobban.  

Sikoltoznak a leányok s futnának;  

szárnyok volna, bizony el is szállnának. 

  

Csak egy leány áll nyugodtan magába:  

haja szőke, mint a buza szalmája;  

gyönge testét selyemfátyol takarja.  

Magyar gyorsan a nyeregbe ragadja. 

  

Piros hajnal föltetszik a pusztába.  

A paripa habot hány már futtába.  

Magyar a mént ballagóra engedi, 

s a királylány gyönge arcát fölfedi. 

  

- Élsz-e rózsám, foglyul esett kis tündér!  

Haragszol-e, hogy ölembe kerültél? 

Ha haragszol, a paripám megfordul,  

de utánad, hej, a könnyem kicsordul. 

  

A MAGYAROK ŐSANYJA 
                                                                                  
Gárdonyi Géza 

Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én, mégis a cseri dombok 
tetején gubbasztó kis falut, Csöngét tekintette szűkebb hazájának.  
Már  négy-öt   éves  korában  megismerkedett  a  betűk  és  a  számok  világával, 
édesanyja és nevelőnője pedig németül és franciául tanította. Nyolc-kilenc évesen 
már Shakespeare  műveit  vette  a kezébe,  s mohón végigolvasta az evangélikus 
parókián található lexikonokat. 
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Szememnek Ady nyitott új mezőt, 
Babits tanított ízére a dalnak 
és Kosztolányi, hogy meg ne hajoljak 
azt-ezt kívánó kordivat előtt. 
 
Kölyök-időm mennykárpitján lobogtak 
 mint csillagok, vezérlő tűzjelek. 
Hol a gyönyör már? jaj, csak a gyerek 
érzi minden pompáját a daloknak. 

De mit tőlük tanultam: őrzöm egyre. 
Három kanyargó lángnyelv sisteregne 
ha fejemet izzó vasrácsra vetnék. 
 
Oltáromon vadmacska, páva, bárány: 
három költő előtt borul le hálám, 
Bár a homokban lábnyomuk lehetnék 
 
Weöres Sándor 

HÁLA -ÁLDÁS 

      
Az elemi iskola elvégzése után a szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai 
tanulmányait, s az irodalmár Pável Ágostonéknál lakott. Ekkoriban kezdett el 
verselni, s mindössze tizenöt éves volt, amikor megjelent első verse, az Öregek, 
melyre Kodály Zoltán is felfigyelt és megzenésítette. Rossz tanulmányi eredményei 
miatt a győri reálba íratták át, de végül Sopronban tett érettségi vizsgát. A pécsi 
egyetem bölcsészkarán folytatta felsőfokú tanulmányait, ahol esztétikából 
doktorált. 1932-ben jelent meg első verse a Nyugatban, majd 1934-ben Pécsett 
első verseskötete, a Hideg van. 1935-ben Baumgarten-díjban részesült, melynek 
összegéből távol-keleti utat tett. Ekkoriban már rendszeres kapcsolatban állt Babits 
Mihállyal és Kosztolányi Dezsővel. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécsen lett 
könyvtáros, majd Budapestre került. 1947-ben nősült meg, Károlyi Amy költőnőt 
vette feleségül. Bölcsőhelyétől soha nem szakadt el teljesen, visszajárt Csöngére, 
ahol barátai, költőtársai rendszeresen meglátogatták. 1934-ben  Kodály Zoltánt is 
vendégül látta. 
 
Egyik   legtermékenyebb   költőnk volt.   1989.   január   22-én,  hetvenhat  éves 
korában  hunyt el.  

30 ÉVE RENDÍTI MEG A MAGYAROKAT AZ 

„ISTVÁN A KIRÁLY”! 

Kivonat: MTI 2013. augusztus 27 

A 4. Kolozsvári Magyar Napok zárónapjára az „István, a király” című rockopera 
tette fel a koronát, amely a Szent Mihály-templom harangjának kondulására indult, 
Zsuráfszky Zoltán rendezésében. 
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A Kolozsvár főterén, Mátyás király lovas szobránál felállított színpadnál összegyűlt 
mintegy ötvenezer ember történelmi pillanatokat élhetett át, hiszen Erdély 
fővárosának szívében először csendülhettek fel élőben a Szörényi-Bródy 
szerzőpáros híres rockoperájának akkordjai. 

Mondják, a tér 1942 óta nem látott ekkora ünneplő tömeget.  
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Új díszlettel, Zsuráfszky temperamentumához szokottan egy nagyon dinamikus, 
táncjelenetekben bővelkedő előadás, melyben a Honvéd együttes táncosai mellett 
erdélyi amatőr táncosok is felléptek. „Fergeteges sikerrel ment le az előadás. 
Elképesztő volt a közönség: a színpadon a zsigereinkben éreztük, hogy akarják, 
szeretik, ott vannak velünk. A második felvonástól küszködtem a könnyeimmel. 
Amikor elkezdtem mondani, Király vagyok, Uram, a Te akaratodból, üvöltött a 
közönség, szinte nekem is üvöltve kellett mondanom a szöveget, annyira a hatása 
alá kerültem a semmihez sem hasonlítható estének. Könnyes szemmel énekelte az 
ötvenezres, fegyelmezett tömeg a színészekkel a magyar, majd a székely 
himnuszt. Amikor a húszméteres magyar zászlót felhúztuk a színpadon a 
záróképben, felhördültek. Igazi katarzis volt" - mondta az előadás egyik 
résztvevője. – Hihetetlen élmény volt!  Történelmi pillanat volt az előadás. 

Különleges alkalom, amikor több ezer erdélyi magyar egyszerre zarándokol fel 
Kolozsvárra, s nem csupán a fesztiváli hangulat, a szín utáni kutatás a 
szürkeségben vezeti őket Mátyás színe elé, hanem a reménykedés, hogy véletlenül 
szembe köszön egy régi arc,- vagy éppen egy új, ki kezet nyújt majd; az a 
kívánalom, hogy részévé váljon ismét annak a családnak, mely ilyenkor egyesül 
egy találkozóra. 
Szeretet, felszabadultság, és a tudat, hogy tartozunk valahová; ilyenkor ébredünk 
rá, hogy nincs idegen ebben a kicsiny, a távolságon túl is összetartó közösségben! 
Ismeretlen ismerősök vagyunk, leendő barátok egymás számára, hiszen még ha el 
is sodort az élet hulláma, s el is ragadott egy forgószél, mely messzire taszított 
gyökereidtől, a ragaszkodást, és a vágyakozást vissza, oda, ahová tartozol, semmi 
sem tudja kimosni a lelkedből. 

Augusztus 20-án Békéscsabán   mintegy tíz-tizenötezer ember látta az „István, a király” 

rockoperát, amelyet a Békéscsabai Jókai Színház, A Társulat és a Honvéd Táncszínház 

művészei mutattak be, Zsuráfszky Zoltán rendezésében. A Kossuth-díjas rendező-koreográfus 

korhű adaptációja egyfajta főpróbája volt a 4. Kolozsvári Magyar Napok zárórendezvényének.  

Szegeden augusztus 17-én és 18-án, 30-án pedig Budapesten a Papp László Sportarénában 

volt látható a jubileumi előadás, Alföldi Róbert rendezésében.  
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A Kokron család búcsúja az Édesapjuktól 

Megtört  szívvel búcsúztatták  a szeretett  Apát,   Kokron    Sándort,    az   István,  
a  király rockopera egyik legszebb áriájával: 

„Oly távol vagy tőlem, és mégis közel, 
Nem érthetlek téged s nem érhetlek el. 
Oly távol vagy tőlem, és mégis közel, 
Te hallgatsz, s én érzem, a szívem felel. 

RÉKA: Édes uram, óh nézz le reám! 
Nyíló virág kerted alján. 
Szívem szakad, ha rád gondolok, 
Nélküled már elhervadok.”       

Az Úr fogadja Őt kegyelmébe!   

“1956-ban itt háború volt”  –    írta 
Jobbágyi Gábor a könyvében, majd 
folytatta: ”1956-ban  el  nem évülő 
háborús     és        emberiségellenes  
bűncselekményeket    követtek     el 
hazánkban.”  
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1956-ban 9 éves gyerek voltam. 
  
A harcokban nem vehettem részt, de a forradalom központjában, a belső VIII. 
kerületben laktam; amit láttam, kitörölhetetlen nyomot hagyott bennem. 
 
Láttam forradalmárt egy szál puskával szovjet tankra lőni, és amikor fejlövéstől 
holtan esett össze, társa azonnal átvette a a puskát és folytatta a tüzelést. 

Láttam 1956 gyermekharcosait;  a puska majdnem nagyobb volt, mint ők. 
  
Láttam 22 kilőtt tankot, melyet a Baross utca és az Üllői út közötti 200 méteres 
szakaszon tettek harcképtelenné. 

Átéltem gyerekként  azt az euforikus reményt, örömöt, az embereket közösségé 
kovácsoló egységet, amely október 23 - november 4 között szinte mindenkit 
jellemzett. 
  
Láttam az Orvosegyetem kertjében a kihantolt hősi halottakat 20 méter hosszú, 5 
méter magas oszlopban. 

Láttam a forradalom első halottját, akit október 23-án, egy teherautó motorházán 
szállítottak a tüntetők “sztrájkolunk holnap” kiáltással. 
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Végül majdnem meghaltam 1956 november 6-án, amikor a lakásunkba becsapodó 
szovjet aknától 20 repesz ment belém. Nagymamám mellettem halt meg. 
 
1957-től 1990-ig semmiről sem beszélhettem. 33 éven keresztül még a 
legközelebbi  barátomnak sem szóltam 1956-ról -  csakúgy, mint 10 millió magyar 
állampolgár. 

Meggyőződésem, hogy a mai társadalmi 
és egyéni bajainknak, gyengeségeinknek 
egyik meghatározója  ezeknek a megrázó 
és felemelő napoknak diktatorikus törlése 
a nemzeti és egyéni tudatból. 

A kivégzettek nevei 

Tudtam, hogy volt megtorlás, de a méretekről, a súlyosságról senki semmit nem 
tudott. Ezért volt számomra is letaglózó, amikor Darvas Iván 1989. június 16-án a 
Hősök terén egy órán át lövésszerűen olvasta fel a kivégzettek neveit.  

Tartoztam ezzel a könyvvel és munkával. Tartoztam 1956 
hőseinek  és magamnak. Tartoztam a testünket, lelkünket 
eltipró,  leigázó  40  éves  kommunista  diktatúrának.  
(Jobbágyi Gábor) 
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Nagy nemzeti ünnepünkhöz méltóan a megemlékezők betöltötték a Magyar Házat. 
Zágon Kati ismertette a műsort, ami a brazil himnusszal kezdődött, majd Dr. 
Szijjártó Csaba  a Magyar Köztársaság brazíliai nagykövete tartott beszédet az 56-
os forradalomról.  Ember Sári előadásában Márai Sándor “Mennyből az angyal” 
című versét hallotta a közönség, ami forradalmunk kincsévé lett és mély 
meghatottságot váltott ki.  A Pántlika néptáncegyüttes kalotaszegi táncot mutatott 
be. A cserkészeik is kitettek magukért, a 13.sz. Szondi György Cserkészcsapat 
előadta Kányádi Sándor “Kuplé a vörös villamosról” című versét. A Pántlikák 
visszatértek  a táncba és szatmárit roptak.  

A Pántlikák táncot ropnak A 13. sz. Szond György előadása 

Mindezeket a hálás közönség nagy  tapsviharral köszönte meg,  sőt,   még  vastaps 
 is kijárt. 

Nemzeti ünnepeink fontos részévé vált az egyszerűsített honosítással 
állampolgárságot szerző új magyar állampolgárok ünnepélyes eskütétele, ami most 
sem maradt el. Nagykövetünk kilenc új magyar állampolgárt esketett fel.  

Dr. Szijjártó Csaba kilenc új magyar állampolgárt esketett fel. 
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Hársi Sári megérdemelt kitüntetése és köszönet beszéde 

A kitüntetés se maradt el az ünnepről. A Magyar Állam kitüntette Hársi Sárit 
cserkész tevékenységéért. Sári megérdemelten kapta a kitüntetését hosszú évekig 
tartó munkájáért, amit megható beszéddel köszönt meg, hálával emlékezve meg 
szüleiről. 

Az ünnepély végén felcsendült a magyar himnusz. 
A jelenlevők az állófogadáson, vidám csevegéssel fogyasztották az étel- és ital-
finomságokat. 

Immár 57 éve,  hazánk népe nemet mondott a szovjet 
kényuralomnak, amiről az egész világ magyarsága megemlékezik. 

Seller   Robert   még   a  facebookra   is  feltette   Honosítási     iratát,  hozzátéve,             
“Most magyarrá lettem, valóban!” 

Ünnepélyes zászlófelvonással emlékeztek meg az 1956-os Forradalomról. A magyar 
zászló felvonására a városban élõ különbözõ nemzeti közösségek találkozóhelyén, a 
Praça das Colônias téren került sor. 
Bitó  Éva továbbra is magasan tatja a magyar zászlót Rio de  Janeiro államban. 
 Köszönet neki! 

Orbán Zsuzsi 



Az állami ünnepség, legszebb terünkön, a Hősök terén kapott helyet.  
A térre megérkeztek a Békemenet résztvevői, akik a  Bem szobortól indultak és a 
Margit híd, Szent István körút, Nyugati tér, Teréz körút, Oktogon, Andrássy út 
útvonalon haladtak végig, nemzeti lobogókat, '56-ot idéző lyukas zászlókat és 
helységnév-táblákat vittek. 

A rendezvény a történelmi zászlók bevonulásával  kezdődött, azt katonai 
tiszteletadás és a Himnusz követte. A rendezvény elején elhangzott Cseh Tamás 
Corvin köziek című dala és Weöres Sándor Rapszódia a kivívott szabadságról című 
verse.  A rendezvény főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök  volt. 

Békemenet a Margit hídon, az  Andrássy úton 
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Legfiatalabb nemzeti ünnepünk 57 éves, de csak 24  
éve,  hogy  megemlékezhetünk  róla  hivatalosan. 
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Közel a 330 millióhoz a Brazíliába irányuló magyar kivitel 
Forrás: Magyar Nemzet - 2013. október 24. 

Kiemelkedő ütemben emelkedett  a Brazíliába irányuló magyar  kivitel a magyar–
brazil gazdasági együttműködési vegyes  bizottság tavalyi  megalakulása óta; az 
export csaknem elérte a 328 millió dollárt (74 milliárd forint) 2012-ben, ami több 
mint   24   százalékos     növekedés   a   megelőző   évhez   képest  –  közölte   a 
Nemzetgazdasági Minisztérium szeptember elején. 

Boldog születésnapot Budapest!  
Forrás: Index.hu 2013.november 17 

Száznegyven éve, 1873. november 17-én 
jött létre Budapest Pest, Buda és Óbuda 
egyesülésével. Pest és Buda egyesítését 
először Széchenyi István vetette fel az 1830-
as években, ő javasolta a Budapest nevet is. 
Így történt:  

Réges-régen, éppen 140 évvel ezelőtt Buda 
királyfi gondolt egyet és feleségül 
kérte Pest királykisasszonyt. Közös 
életükhöz pedig hozományként mindketten 
felajánlották fele királyságukat. Pest a sík 
vidékét, Buda pedig a dimbes-dombos 
területét. A nagykönyvbe és az ország 
térképére pedig gyöngybetűkkel a 
„Budapest” nevet jegyezték fel. Az esküvőt 
1873. november 17-re tűzték ki, 
nagy lakodalmat csaptak, boldogan élnek – 
s bizony, meg nem halnak!  „Nem leszünk 
ezentúl sem budaiak, sem pestiek, hanem 
leszünk ezentúl budapestiek.” 

A város fölé magasodó Gellérthegyen látható a Kilátókő-szobor, Buda királyfi és Pest 
királykisasszony.  Köztük mély hasadék a Dunát szimbolizálja 

Az Erkel Színház újranyitása – november 7 
Forrás: MTI 2013. novembert 7. 

Erkel Ferenc születésének évfordulóján, a 
magyar opera napján a zeneszerző által 
komponált magyar himnusz eredeti 
változatának hangjaival megnyílt a 
megújult Erkel Színház, hazánk 
legnagyobb szinháza.  
A színházat 2007-ben zárták be, megújításán 
mintegy  ezer   ember   dolgozott.   Erkel   
Ferenc      a      legtöbbet     a    magyar     nép  
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lelki felemelkedéséért tette, így az Erkel Színház újjászületése programja méltó 
folytatását ígéri a zeneszerző munkásságának. 

Felújították a Liszt Ferenc Zeneakadémiát  
Forrás:  MTI – 2013. október 22 

A felújított Zeneakadémia ismét 
méltóvá vált alapítója, Liszt Ferenc 
nevéhez. A rekonstrukciós munka 26 
hónapig tartott. 
A felújított Liszt Ferenc 
Zeneakadémia  főbejárata előtt 
október 22-én   (Liszt Ferenc 
születése napján) avatták fel 
Párkányi Raab Péter szobrász-
művész három méter magas bronz 
térkompozícióját, amely Solti 
Györgynek állít emléket.    A     Solti 

szobor nyilvános avatásán Valerie Solti (Solti özvegye) leplezte le az alkotást. Ezt 
követően termet is elneveztek a világhírű karmesterről a Zeneakadémián, melyet 
Viktor Eduárd kenti herceg jelenlétében adtak át. Christopher Cotton, a világ egyik 
legrangosabb koncerttermének számító londoni Royal Albert Hall vezérigazgatója is 
vendége volt a budapesti zenepalota megnyitójának. 

Liszt Ferenc születésének 202. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak 
a Ferihegyi repülőtéren Európa első zongorista sztárjának és a reptér 
névadójának tiszteletére. 

Megnyílt a Budapest Music Center 
Forrás: MTI  2013.03.25.  

Felavatták a fővárosban 
megnyilt Budapest Music 
Centert (BMC). Az újonnan épült 
zenei intézményben nemcsak 
klasszikus és dzsessz-
koncerteket rendeznek, hanem 
az a Nemzetközi Eötvös 
Intézetnek is helyet ad. A 
Mátyás utcai zenei központban 
koncertterem, több stúdió, zenei 
könyvtár, információs központ, 
tanterem, kétszintes 
dzsesszklub és étterem is helyet 
kapott.  Egy   új    kamaraterem 

épült, amely  eddig   hiányzott a budapesti kínálatból.  A    terem alkalmas 
kamarazenélésre és  szólóhangszeres  koncertekre. 



Elhunyt Horn Gyula volt miniszterelnök 
Forrás:MTI 2013. június 19 
 

Katonai tiszteletadás mellett búcsúztatták Horn Gyulát, Magyarország egykori 
miniszterelnökét. Horn Gyula 1994 és 1998 között volt kormányfő. A Kelet- és 
Nyugat-Európa közötti vasfüggöny lebontásában, valamint a német 
újraegyesítésben játszott szerepet. 

Magyarország már nem tartozik az IMF-nek 
Forrás: Origo 2013.  augusztus 12. 
 

A 2008-as hitelcsomag IMF-től felvett részét teljes mértékben visszafizette a 
kormány. Az eddig összegyűjtött tartalékból sikerült körülbelül egy évvel korábban 
végtörleszteni. A Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy a hitel rá eső 721 millió 
euróját kifizette, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pedig, hogy a 2,15 
milliárd euró fennálló tartozását egyben előtörlesztette. 

Megszavazta az EP a Tavares-jelentést 
Forrás: Index/MTI 2013. július 3.  
  

Nem született meglepetés, az Európai Parlament, az Orbán Viktor részvételével 
megtartott vita után megszavazta Rui Tavares jelentését, amely az alapvető jogok 
magyarországi helyzetét ítélte meg, a magyar kormány több intézkedését 
antidemokratikusnak minősítve. 
 
A strasbourgi plenáris ülésen a jelentés elfogadását 370 képviselő támogatta, 249 
elutasította, 82-en tartózkodtak. 
 
Jogi értelemben nem lesz következménye annak, hogy a parlament megszavazza a 
Tavares-jelentést. Gyakorlatilag a jelentéstevő Tavares el is mondta, hogy újabb 
jogi procedúrát szeretnének kialakítani, még több államot szeretnének vizsgálni, 
még nagyobb felhatalmazást kérnek arra, hogy az európai államokat 
vizsgálhassák. 

Magyarország kikerül a túlzottdeficit-eljárás alól 
Forrás: MTI 2013. június 21. 
  

Magyarország kikerül a túlzott mértékű költségvetési hiány miatt az ellene 2004 
óta folyó eljárás alól – döntöttek Luxembourgban az uniós országok 
pénzügyminiszterei. 
  
Magyarország ellen 2004-ben indult el a túlzottdeficit-eljárás, a tanács akkor 
2008-as határidőt adott arra, hogy Magyarország fenntartható módon 3 százalék 
alá csökkentse a deficitet. Ezt a határidőt a pénzügyminiszterek tanácsa többször 
kitolta, mivel úgy ítélte meg, hogy Magyarország hatékony egyenlegjavító 
intézkedéseket tett, de nem sikerült 3 százalék alá csökkentenie a deficitet. 
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Árvíz 2013 – Összefogás - Magyarország helytállt! 
Forrás: MTI 2013. június 
 

Az évszázad egyik legnagyobb árvize tetőzött Magyarországon 

Az erős esőzések Európában 20 ember halálát okozták. Az áldozatok száma a 
cseheknél 10; németeknél 5; osztrákoknál 4 és a szlovákoknál 1 volt.  A folyó 
vízmagassága Dunaszekcsőnél 977, Mohácsnál 964 centiméteren volt a 
legmagasabb. 891 cm-rel tetőzött a Duna Budapestnél. Ez 36 cm-rel magasabb, 
mint bármikor korábban. Az önkéntesek százezrei védték az országot. A csodálatos 
összefogás országszerte meghozta a gyϋmölcsét, egy gátat sem adtak fel, az árvíz 
nem követelt emberéletet Magyarországon. 

Csatlakozz Hozzánk! 
A Segélyegylet ÖNKÉNTESEK segítségét várja! 

Fektesd kapacitásaidat, tehetségedet olyan tevékenységbe, 
Mellyel közvetlenül vagy közvetve olyanok javát szolgálod, akiknek arra 

NAGY SZÜKSÉGÜK VAN! 
További tájékoztatás 11 3931 6560 (Suzana) 
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LEGYEN ÖN IS A 
MAGYAR KÖZÖSSÉG TAGJA! 

Taggá válni annyit jelent mint: 
- támogatni a Magyar Egyesületek által szervezett kulturális 

eseményeket, valamint a Segélyegylet a Balázs Péter Szeretetotthonban 
kezdeményezett társadalmi programját; 

-  támogatása révén biztosítani a Magyar Ház fenntartását, amely 
otthont ad a São Pauló-i magyar közösség kulturális és társadalmi 

rendezvényeinek; 
- kedvezményes részvételt az adott év során megrendezésre kerülõ 

valamennyi programon. 
A Taggá válási program keretén belül az elsõ száz új tagot Maria Isabel 

de Thurzo Sipos Altilio Viagem Gastronômica Pela Hungria címü 
könyvével ajándékozzuk meg. 

Jelentkezés: 
http://www.htcweb.com.br/clientes/ahungara/ 
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