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„Magyar Nők a Világban” nemzetközi konferencia és
kulturális gálamüsor
A rendezvényen Ausztria, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, Horvátország, Kanada
Anglia, Skócia, Lengyelország, Csehország, Finnország, Litvánia,
Dánia,
Franciaország, Németország, Norvégia, Svédország, Svájc, Argentína, Brazília,
Hollandia és Venezuela magyar küldöttei vettek részt.
A
konferenciát az
ERGO Európai Regionális (Civil)
Szervezeten túl a
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, a Kaláka
Klub Ausztria (az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége) szervezte, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Polgári
Magyarországért Alapítvány támogatta.

A rendezvény fővédnöke Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke
volt.
Az alábbiakban a konferencián részt vevő Ráth Madalena (Magi),
beszámolóját ismertetjük:
A meghívón világosan meg volt jelölve a találkozónak a célja. Ennek alapján került
sor a meghívás elfogadására:
„Az
idei
év
a
választások
éve.
A
nemzet
egyesítése
a magyarországi választási lehetőségben is megnyilvánul. Mivel a nők a
család
és
a
közösségek
motorjai,
ezért
is
szeretnénk
a
találkozást, megbeszélni gondjainkat, örömeinket, hogy erősítsük egymást.
A család számunkra a Magyar Alkotmányban rögzített családot jelenti,
melyet nagyon sok támadás ér pont ezért. Ez az alkalom egy kiállás is
egyben a nemzeti, keresztény értékrendünk mellett, amit büszkén
mutathatunk fel a világnak”.
Egy kérés is követte a meghívást: Fogalmazzuk meg és küldjük el előre, mi az
általunk képviselt szövetség lényege, továbbá hogy mit jelentenek számunkra az
alábbi fogalmak: a magyarság, a magyar anyanyelv és kultúra, a kettős
állampolgárság intézménye, a magyar gyökerek, a haza és a magyar nemzet
egyesítése.
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A São Pauló-i Magyar Szövetségről Magi az alábbi írásos információt vitte
magával:
A Magyar Szövetség két szervezet (az 1926-ban alapított „Szeptember 30”
Segélyegylet és az 1985-ben létrehozott Magyar Szervezetek Szövetsége)
közös tevékenységének eredménye.

Tevékenységei között szerepel a magyar hagyományok és kultúra terjesztését szolgáló Magyar
Ház és a 30 időskorú személyt gondozó és szociális célokat szolgáló „Balázs Péter” Idősek
Otthona fenntartása.
A Szövetség különböző érdeklődésen és érdekeltségeken alapuló csoportokat fog össze: zene,
néptánc, sport, konyhaművészet, irodalom, tudomány, vallás, cserkész-mozgalom és
kereskedelmi kamara.

Nemzeti ünnepek megtartásának (március 15., augusztus 20. és október 23.) színhelye.
Különféle szolgáltatásokat nyújt, mint pl. magyarnyelv-oktatás, könyvtár fenntartása, havi
programfüzetek és egy elektronikus híradó kiadása, továbbá az év során különféle társadalmi
rendezvények megtartása.
A magyar identitással kapcsolatos kérdések megválaszolására közös elhatározás alapján
interneten keresztül felmérést készítettünk, mely igen kedvező eredménnyel zárult.
A felmérést 493 személlyel végeztük 2014. február 17-18-án; a válaszadók többsége (87%) 30
év feletti, 75%-a magyarok leszármazottai (gyerekei, unokái) volt. Mintegy 14%-uk
Magyarországon született brazíliai lakos.
A magyar nyelvet és kultúrát a megkérdezettek 80%-a a családi eredet meghatározó
tényezőjének tekinti.
A válaszadók 48%-a számára a magyarságtudat független a lakhelytől.

60%-uk számára a kettős állampolgárság a gyökerek megtartását jelenti.
A magyar gyökerek a megkérdezettek 65%-a számára a származást jelentik.
A magyar haza 73% számára az ősök földjét jelenti.
46%-uk számára a magyar nemzet egyesítése az azonos nemzethez tartozás lehetőségét
jelenti.
Általánosságban megállapítható, hogy a nyelvvel, a kultúrával, a gyökerekkel és a magyar
hazával kapcsolatos érzelmek szorosan kapcsolódnak a családi kapcsolatokhoz.
A kettős állampolgárság lehetősége és a magyar nemzet egyesítésének gondolata szintén
kapcsolódik a családi eredeten alapuló hovatartozás érzéséhez.
A felmérés eredményei kompletten megtalálhatók az alábbi elektronikus címen:
www.ahungara.org.br/info/1403/dados_todos_140223.pdf
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2014. február 28., péntek
A rendezvény egyes eseményei az alábbiak szerint zajlottak:
Dél felé érkeztem a szállodába, ahol nagyon kedvesen fogadtak. A teljes
programot ez a kellemes légkör jellemezte, ami szinte csábított a beszélgetésre,
főleg ha már ilyen messziről érkezik az ember a találkozóra. Honnan jött?
Brazíliából?

Latin Amerikából hárman voltunk: rajtam kívül ott volt még Kunckel Ildikó, a
LAMOSZSZ elnöke, aki Venezuelában él és Kesserű Haynal Susana, aki Argentínát
képviselte.

Kesserű Haynal Susana, Ráth Magdolna,
Kunckel Ildikó

Kesserű Haynal Susana, Kunckel Ildikó,
Ráth Magdolna

Az első estére egy, a hotel rendezvénytermében megtartott munkamegbeszélés
állt a programban, valamennyi meghívott részvételével. Nagyon érdekes volt
hallani a különböző városokról és országokról és az asszonyok prezentációit az
általuk képviselt szövetségekről és munkájukról. Megközelítőleg hatvan asszonyét.
A világból mindhárom magyar csoport képviselői jelen voltak; láthattuk, hogy az
eltérő igények mentén mennyire különbözik a tevékenységük.

Voltak asszonyok magyarországi településekről is, például Kecskemétről, Gödöllőről
és Budapestről.
Magyar asszonyok a Kárpát-medencéből, megismerkedtünk olyan országok
képviselőivel is, mint Horvátország, Románia, Ukrajna, és voltak nők a
diaszpórából is (Skócia, Németország, Franciaország, Kanada, Venezuela,
Argentina, Brazília stb.).
Ezt az első találkozót vacsora követte a szálloda éttermében, ahol folytattunk a
beszélgetést és az ismerkedést. Ezen a vacsorán a díszvendég Orbán Viktor
miniszterelnök úr felesége, Lévai Anikó asszony volt, aki rövid beszéddel
köszöntött minket.
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A vacsora díszvendége Orbán Viktor miniszterelnök úr felesége, Lévai Anikó asszony volt,
aki rövid beszéddel köszöntötte a jelenlévőket

2014. március 1., szombat
Ünnepélyes plenáris ülés 9:30-13:00 óráig
Parlament Felsőházi termében
Ezen a napon
Országházba.

együttesen,

a Magyar

metróval

mentünk

az

A beléptetés már hetekkel előbb előkészített alapos
regisztráció alapján történt, amely eleve kizárt minden,
a nevekkel és igazolványszámokkal kapcsolatos tévedési
lehetőséget.
Elektronikus
csuklópántokat
kaptunk
személyazonosító gyanánt, és elindultunk a Parlament
Felsőházi terme felé.
Mivel ezt a
termet én korábban csak egy
turistalátogatás alkalmával láttam a folyosóról, nagy
élmény volt belépni és leülni azokba a padsorokba,
melyet a képviselők is használnak. A kezdeti
megilletődöttség
után
a
program
kezdetéig
fényképezgettünk. Sok képet csináltam, még a
szavazóasztalkáról is.
A program meglehetősen szoros volt. Voltak felkért előadók, tevékenységi
területükön kiemelkedő munkát végző asszonyok. Ezen az ülésen sokkal több
meghívott vett részt, mint ahányan a szállodában laktunk; férfiak és nők
Budapestről és a környékről.
„Elválaszthatnak, de szét nem választhatnak, ezért a magyar országgyűlés
kötelességének tekinti a nemzeti összetartozás erősítését. Törvényünk kimondja,
hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar nemzetnek” – jelentette ki Ékes Ilona országgyűlési
képviselő, az ERGO elnöke megnyitóbeszédében, majd Mátrai Márta az
Országgyűlés háznagya és Potápi Árpád János, a Nemzeti Összetartozás
Bizottságának elnöke is köszöntötte a résztvevőket.
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A Felsőházi terem

Ékes Ilona országgyűlési képviselő

Mátrai Márta az Országgyűlés háznagya

Potápi Árpád János hangsúlyozta: a nők mértékadó példák arra, hogyan kell
összetartani a családot, helyesen gondolkodni, alkotni és szolgálni a nemzetet. Az
itt megjelent nők a világ legkülönfélébb országaiban, idegen környezetben is meg
tudják őrizni az anyanyelvüket, sőt tevékenységüknek nemzetegyesítő ereje van.
Az első felszólaló Józsa Judit kerámiaművész volt, aki több éve érkezett a romániai
Korondról Magyarországra, de azóta sem felejtette el, mit jelentenek a székely
gyökerei. Decemberben megnyílt galériájában nem csak saját műveit állítja ki
(Magyar Nagyasszonyok, Magyar Táncok, Magyar Mesevilág, Magyar Örökség,
Magyar Család), hanem bemutatkozási lehetőséget kíván nyújtani hazai és külhoni
képző-, ipar- és népművészeti alkotótársainak is.
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Nagy
élmény
volt
belépni és leülni azokba
a padsorokba, melyet a
képviselők
is
használnak. A kezdeti
megilletődöttség után a
program
kezdetéig
fényképezgettünk. Sok
képet csináltam, még a
szavazóasztalkáról is.
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Nádasdy Borbála írónő több mint ötven éve él Franciaországban, ahol mindig első
számú kötelességének tartotta a szülőhazájáért való ténykedést. „Az egyedülálló
magyar nyelv átadása, a gyerekeidnek énekelt, gyönyörű szövegű énekek… Mi,
magyar nők ezt tudjuk és ezt műveljük, és ez is segít az identitásunk
fenntartásában” – mondta
A huszonhét éve Kanadában élő és író Simándi Ágnes hálás a sorsnak azért, hogy
magyarnak született, s hogy bár idegen nyelvi környezetben használja a magyar
nyelvet, a magyar kultúra által gazdagabbnak érzi magát külföldön. „Mi kanadai
magyarok vagyunk, és ez a kettős identitás egy harmadik létformát ad, ám az
alap, a gyökér, ami éltet bennünket az a magyaroktól jön” – mondta. A plenáris
ülés további hozzászólói között volt Jókai Anna írónő, Sipos Írisz, a németországi
Offensive Junger Christen-től, Martony Ágnes elemző, a „themartonyproject” thinktank vezetőjeként Skóciából, és Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok
Érdekszövetségének elnöke.
A kávészünetben lehetőségünk nyílt az ülésen szintén részt vevő Jókai Anna és
Nádasdy Borbála könyveinek megvásárlására, amit a szerzők dedikáltak is,
valamint az “Emlékezés a kommunizmus áldozataira – Délvidéki magyar Golgota
kiállítás megtekintésére. http://www.keskenyut.hu/
Az előadások után egy vezetett túrán vettünk részt az Országházban, melynek
végén a Szentkorona mellett elénekeltük a Magyar Himnuszt. Ez is nagyon
felemelő élmény volt .

Túra az Országházban
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Még a tűzcsap is
megörökítendő
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Szentkorona mellett elénekeltük a Magyar Himnuszt. Ez is nagyon

felemelő élmény volt.

Ezt követően átmentünk a neobarokk stílusban épült XIX. századi
Duna Palotába, ahol egy gálaműsoron és vacsorán vettünk részt.
Mint sok más budapesti épület, ez a palota is csodálatos, párját ritkító belső
tereivel elkápráztatja a látogatót. Nem csupán arról van szó, hogy elmegyünk egy
színházba és megnézünk egy – egyébként remekül megrendezett –előadást.
A belépés pillanatától minden elbűvölő, az ember úgy érzi magát, mintha egy
múlt század elején játszódó filmbe csöppent volna. A mennyezet, a falak, a
lépcsők, az ablakok, a mellvédek, a kis szobrok, a részletek. A színházterem, a
csillárok, a nézőtér; mind-mind külön csoda.

A Duna Palota szinházterme
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És akkor jött a gálaműsor, ahol nem csak a Csillagszeműek Táncegyüttes
előadásának, a székely mesét mondó Budai Ilonának, vagy a Jókai Anna Ima
Magyarországért című versét elszavaló Császár Angélának volt nagy sikere, hanem
a Hampel Katalin tervezte ruhák bemutatójának is. A divattervező és lelkes
csapata több mint két évtizede dolgozik alapos kutató- és tervező munkával azon,
hogy átmentse és újraélessze egyik legrégebbi kulturális örökségünket, a régi
magyar viselet hagyományát. A hajdani polgári és úri viseletek jellemző
kézimunkáit és díszítéseit (sújtás, zsinór, paszomány, lengyelke, pityke) használják
fel újra úgy ma is hordható ruhákon, hogy az a modern kor követelményeinek is
megfeleljen .

Dunapalotai vacsora Ékes Ilona és Balogh
Zoltán miniszter jelenlétében

Magyaros estélyi ruhák

Magyaros ruhák

Magyaros ruha bemutató

Csillagszemű
néptànccsoport
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A gálaműsort követő vacsorán tiszteletét tette Balog Zoltán miniszter is,
majd a találkozó másnap, a Mátyás-templom délelőtti ünnepi szentmiséjével
zárult.

Március 2., vasárnap
Mátyás-templom délelőtti ünnepi szentmise
A közbeszédben Mátyás templomnak hívott várbeli szentély hivatalos neve
Nagyboldogasszony templom. Épületén 2006-tól egészen az utóbbi időkig folytak a
felújítási munkálatok, ezért utoljára 1990-ben láttam belülről.

Mátyás-templom kívül

Mátyás-templom belül
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A rekonstrukció során az épület kívül-belül megújult: újragyártott, mázas Zsolnaycserép került a tetőre, megerősítették a harangtorony szerkezetét, a belső
helyreállítás során pedig 1780 négyzetméter padlóburkolatot is kicseréltek, de
restauráltak több száz ajtót és ablakot is.
A templom valóban csodálatos. A több évig tartó munkálatok eredményeként a
templom gyönyörű, méltó funkciójához. Belseje titokzatos, ezt már első
látogatásom során is éreztem. Kissé sötét, kissé zord, nagyon középkori,
történelmi korok tanúja.
A misét Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök latinul tartotta.
A
templom kórusát Tardy László a Mátyás templom kántor-karnagya vezényelte.
Liszt Esztergomi miséjét énekelték. Leírhatatlan élmény volt részt venni ezen az
istentiszteleten. Feltűnt, hogy a magyarok nagyon halkan és visszafogottan
viselkednek a liturgia alatt.

A megható és minden bizonnyal lélekemelő szakrális
program után a Budai Vár egy másik épületébe mentünk
át, a Magyarság Házába.

Magyarság Háza

Magyarság Háza lépcsőház

Magyarság Háza belül

Magyarság Háza ablak dísz

Az ebédet itt szolgálták fel, és itt volt a találkozó utolsó programja is. És ismét;
sokkal több, mint egy sima rendezvényterem. A látogatás jelentőségében ismét
figyelemre méltó volt. Ez a csodás architektúrájú, ugyancsak nemrégiben felújított
épület ad otthont a „Magyarság Háza” Intézetnek.
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http://www.magyarsaghaza.net/

Magyarság Háza folyosói

A minden magyar összetartozását jelképező intézmény célja a Magyarország
határain innen és túl élő magyar közösségek közötti kapcsolatok erősítése, a pozitív
magyarságkép kialakulásának segítése. A Ház rendszeres, ingyenesen
látogatható közhasznú programokkal várja az érdeklődőket. Programkínálatában a
szórakoztató, kulturális események mellett tudományos, ismeretterjesztő
konferenciák, műhelybeszélgetések és fiataloknak szóló játékos foglalkozások is
helyet kapnak.
A Magyarság Háza rendezvényei a nemzeti identitás erősítését szolgálják,
bemutatják
a
világ
magyarságára
jellemző
értékeket,
eredményeket,
teljesítményeket, sikereket. Megismertetik a hazai és határon túli közönséget a
hungarikumokkal, az épített és szellemi örökséggel, a magyar kultúrkincsekkel, a
tudományos, szellemi és fizikai teljesítményekkel
Ebéd után a még ott maradtak részére szerveztek egy
utolsó beszélgetést. Az igazat megvallva, az eredeti
résztvevőknek már csak a fele volt ott, a többiek
elsiettek visszaútjuk megszervezése céljából. Mi, latinamerikaiak úgy döntöttünk, maradunk, hogy egy kicsit
jobban megérthessük ezt a mozgalmat, amely
láthatóan nem a mi csatlakozásunkkal kezdte meg
működését.

Utolsó beszélgetés

Rövidesen világossá vált, hogy sok minden, ami a
konferencián
történt,
már
korábban
elkezdett
folyamatok része volt, melyek az ERGO nemkormányzati szervezet megalakulásával indultak.
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Mi is az ERGO missziója? Életigenlő, reményt, biztatást és örömet közvetítő híreket,
programokat, lehetőségeket kínál, hogy minél több, értékeket átadni képes és a
nemzet jövőjét biztosító, családokból és egyénekből épüljön nemzetünk. A szervezet
stratégiai célul tűzte maga elé továbbá a polgárok és közösségek
együttműködésének elősegítését az értékrend megszilárdulását. Ennek érdekében
széleskörű tájékoztatási munkát folytat konferenciák, előadások, országjárások és
képzések segítségével.
www.ergo-net.hu
Amint egyértelműen elmondták, nem áll szándékukban újabb szervezetek
létrehozása, mivel már mindegyikünknek megvan a „sajátja”, melyet működtet. De
az együttműködés e szervezetek között fontos lehet.
Ígéretet tettek egy emlékkönyv küldésére, mely tartalmazza majd az összes
résztvevő hozzászólását és az előadásokat.

Ékes
Ilona
(parlamenti
képviselő
és
az
ERGO
megalapítója)
szavai
szerint a találkozó célja a
folyamatosság
és
a
kölcsönös
megismerés
biztosítása a magyar nők
között.
„Ünnepelni
szeretnénk,
örülni
egymásnak,
vállalva
az
összetartozásunkat.”

Csoportkép

Ezt a célt kétségtelenül
elérte a rendezvény.

Kunckel Ildikó, Ráth Magdolna, Kesserű H.Susana

Ráth Magdolna

16 - HÍRADÓ

Megosztom élményemet, hogy gyönyörködhettem
korondi kerámiaművésznő alkotásaiban

Józsa

Judit
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Jókai Anna
Ima
Magyarországért
Hallgassa meg a youtub-on:
http://youtu.be/k9WXwGiQtRo

ESEMÉNYEINKBŐL
Balázs Péter Szeretetotthon

Március 27 – Boldog újra találkozás a Lellis Étterem-ben
Hallay és Gera Gyzella úrnők Suzana Santos kíséretében részt vettek a São Pauló-i
Magyar Nőegyletnek a hangulatos olasz zenés étteremben tartott ebédjén.
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Március 12 – A PIROS TOJÁS ünnepre nagy lelkesedéssel
készülő önkéntes hölgyek
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Március 13 – Piros Tojás ünnep
Jó hangulat, vidámság, baráti találkozások

Szent Erzsébet,
a Balázs Péter
Szeretetotthon
védőszentje

Szentmise

.

Ebéd
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Ének, hangulat, boldog együttlét

Április 20 - Húsvéti ünnep

Örömteli ünneplés a nyuszi hozta csokival

HÍRADÓ - 21

BOLDOG HÚSVÉTOT!
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A boldog nyertesnek Igor Battle úr irodájában adják át a hatalmas
csokitojást

Az Otthon köszöni a tombola támogatóit és további sok
szerencsét kíván!

PIROS TOJÁS ÜNNEP
A szombati borús, hűvős, esős idő után, szép napsütéses délelőttel kezdődött
a Virágvasárnapi mise és ünnepély, melyen részt vettek a Balázs Péter Otthon
lakói és munkatársai, a családtagok, és a kedves látogatók.
A Virágvasárnap-i pálmaszentelő szent mise után,
“caipirinhával”, apró
sóssüteménnyel elkezdődött, majd “churrascó”-val, (grillezett hús) és változatos
köretekkel folytatódott az ebéd, melyet barackízzel tálalt szalagos fánk tetőzött
meg.
Mint mindig, most is a cserkészek árulták a tombolajegyeket, melyek aztán vidám
hangulatban kerültek kisorsolásra.

A Pántlika néptáncegyüttes nagy sikerű előadása koronázta meg a kellemes
délutánt.

Pántlika néptáncegyüttes fellépése
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Orbánék a fánk kiosztók

Pihenés

Az otthon fenntartói megköszönték az önkéntesek segítségét, akik
nagyban hozzájárultak az ünnepély sikeréhez.
Orbán Zsuzsi

Előadás a Jászokról
Brazíliában
2014. március 25. – Helyszín: São Paulo, Brazília
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A São Pauló-i Magyar Házban 2014. március 25-én a jászokról hallhattak előadást
az érdeklődők. Dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője a Brazíliában elő
magyarok és magyar leszármazottak legfontosabb találkozóhelyén a jász nép
történetével és hagyományaival ismertette meg a közönséget.

A közönség nagy érdeklődéssel hallgatja a rendkívül színes előadást

A mintegy harminc résztvevő közül sokan most hallottak először erről a magyarrá
lett népcsoportról és a Jászságról.

Boldogan társalognak fényképezkednek Dr. Dobos Lászlóval

Dr. Dobos László aláírja, majd nézegeti a Magyar Ház emlékkönyvét
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Az előadás után elhangzott sok-sok kérdés - a tipikus ételektől a jász nyelven és
az oszét rokonokon át, a jászok mentalitásáig - jelezte a résztvevők figyelmét és
érdeklődését.

A csodálatosan szép JÁSZSÁG ismertető

Előadás után is nagy az érdeklődés

Az előadó átadta a Magyar Ház vezetőségének az egyesület kiadványait, Korniss
Péter Jászság c. könyvét, valamint gazdára talált a Jászsági Népdalcsokor
hangkazetta és a Magyar Karácsony CD több példánya is.

Dr. Dobos László átadja Tirczka Lizinek a JÁSZSÁG című könyvet

Köszönjük a São Pauló-i magyaroknak a szíves fogadtatást, Tirczka
Lizinek pedig a szervezést!
Dobos Eszter, São Pauló-i magyar konzul
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Kapcsolat a Jászság és São Paulo között
Jászberényben, a „Jászság fővárosában” működik a
környék
jelentősebb
képzőművészeti
alkotásait
bemutató Jász Galéria, ami történetesen abból a
képzőművészeti adományból szerveződött, melyet
Hamza
D.
Ákos
(1903–1993)
festőművész,
filmrendező 1987-ben Jászberény városnak és a
Jászságnak ajándékozott, s amely festői életművének
igen jelentős részét tartalmazza. Hamza D. Ákos
életműve Magyarországtól távol, Párizsban, majd a
brazíliai São Paulóban született. 36 évi brazíliai
tartózkodás után 1989-ben települt haza. Hamza
nagyapja, Hamza Pál jászberényi néptanító volt, így a
festő gyermekévei nyarait e városban töltötte. Ez a
kötődés indította arra, hogy utolsó lakhelyéül
Jászberényt válassza, ahol haláláig, 1993-ig élt.

Gratulálunk az új argentínai internetes
újsághoz, mely formájával és tartalmával
egyaránt elnyerte tetszésünket.
Sok évig tartó további sikeres munkát
kívánunk!
A Híradó Szerkesztősége

Csatlakozz Hozzánk!
A Segélyegylet ÖNKÉNTESEK segítségét várja!
Fektesd kapacitásaidat, tehetségedet olyan tevékenységbe,
Mellyel közvetlenül vagy közvetve olyanok javát szolgálod, akiknek arra
NAGY SZÜKSÉGÜK VAN!
További tájékoztatás 11 3931 6560 (Suzana)
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A Könyves Kálmán Szabadegyetem
ELŐADÁS A MIKROBIOLÓGIÁRÓL
“Tudtad-e, hogy mik azok a mikroorganizmusok,
és hogy mi a jelentőségük mindennapjainkban?”
Előadó: Prof. Dr. Andreas K. Gombert, UNICAMP
Április 12, pontosan 16 óra – Dr. Gombert András tanár és kutató a
hallgatósághoz intézett alábbi kérdésekkel kezdte előadását:
1) Mi az a mikroorganizmus ( azaz mikroba)? és 2) Mi az első dolog,
ami átvillan az agyadon, ha a mikroorganizmus szót hallod?
A hallgatók különféle válaszokat adtak.
András végezetül levonta a következtetést: a
szó
hallatán
az
emberek
általában
betegségre gondolnak. Sajnos a köztudatban
hamis és korlátozott elképzelések keringenek
a mikroorganizmusokról, azért az emberek
azok jelentőségét alábecsülik. “Szeretném
megmutatni
a
mikroorganizmusok
sokrétűségét, szépségét és jelentőségét”,
mondta András. A mikroorganizmusoknak
egy kisebb része kórokozó, és az igazat
megvallva, ezek eléggé befolyásolják földi
életünket. A mikroorganizmusok többsége
mikroszkopikus méretű, de vannak olyanok
is, melyek szabad szemmel is láthatók, mint
például
a
kalapos
gomba
vagy
a
penészgomba
a
kenyéren.
A
mikroorganizmus egysejtű élőlény, vagyis
mindössze egyetlen sejtből áll, eltérően a
makroszkopikus
élőlényektől,
mint
az
emberek, állatok és a növények, akiknek
rengeteg sejtjük, szervük és szöveteik vannak. Egy másik sajátosság, hogy a
mikroorganizmusok szabadon élnek, nincs szükségük szöveti tartószerkezetekre.
Egy baktérium lehet a milliméter ezredrésze és csak mikroszkóp alatt látható.
„Mikroorganizmusok nélkül senki sem élhetne ebben a teremben, és nem lenne
más életforma sem a bolygón”, magyarázta András. Lehetnek károsak is ránk,
emberekre nézve, mert betegségeket, sőt halált is okozhatnak. Egy érdekes adat: a
múlt század elején a megbetegedésből eredő leggyakoribb halálokok a
(mikroorganizmusok által előidézett) fertőző betegségek voltak, mint például az
influenza, tüdőgyulladás és a TBC. Minden hetedik ember tuberkulózisban halt meg. A
témában elért eredményeknek köszönhetően a fertőző betegségek – legalább is a fejlett
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országokban – ma már nem számítanak a leggyakoribb halálokok közé, helyüket
elfoglalták – többek között – a szív- és a daganatos betegségek. Becslések szerint
a Föld 4,5 milliárd éves, és mikroorganizmusok már 3,5 milliárd éve óta léteznek,
mi csupán 200 millió éve. Tehát a mikroorganizmusok sokkal előbb jelentek meg a
Földön, mint mi, akik valamilyen formában tőlük származunk. Eleinte csak anaerob
mikroorganizmusok léteztek túlmenően a mikroba-fajoknak csupán 1 %-a tenyészthető
laboratóriumi körülmények között. A mikroorganizmusok képesek olyan körülmények között
szaporodni, ahol semmilyen más élőlény nem tudna élni, például fagypont alatt vagy forráspont
fölött. Sok mikroorganizmus spórával terjed és szaporodik – ezt láthattuk az András által
vetített filmen.

A mikrobiológia az a tudomány, amely a mikroorganizmusokat tanulmányozza. Az
első ember, aki mikroorganizmust láthatott (egy gombát), az angol Robert Hooke
volt, amikor 1680 táján egy mikroszkópot épített magának. Egy másik tudós, a
holland Antonie van Leeuwenhoek lencséket készített és ő volt az első, aki a
gombáknál lényegesen kisebb méretű baktériumokat figyelt meg ugyanabban az
időszakban. Az elkövetkező 150 évben a mikrobiológiában nem volt jelentős
fejlődés, mert az emberek nem tulajdonítottak nagy jelentőséget ennek a
témának. Két kérdés foglalkoztatta a tudósokat ebben az időben; az egyik a
„spontán képződés”, vagy a gombák, bogarak, férgek és egyéb élőlények
„semmiből” való kifejlődése volt, a másik pedig a fertőző betegségek természete.
Louis Pasteur, a briliáns francia tudós vetett véget a spontán képződés
elméletének; rájött, hogy a sör készítéséhez élesztő szükséges, és felfedezte a
veszettség elleni vakcinát. A német Robert Kochnak, a másik kiemelkedő
mikrobiológusnak sikerült azonosítania több fertőző betegség kórokozóját, és a
XIX. század végén felfedezte a gümőkór (TBC) kórokozó baktériumát is.
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Martinus Beijerinck, a XX. század elejének másik nagy mikrobiológusa felfedezte a
baktériumnál valamivel kisebb vírust, amely valójában nem egy sejt. Elkezdte
tanulmányozni a metabolikus sokféleséget, mikroorganizmusokat, melyek különféle
környezetekben képesek a növekedésre. Az András által felemlített utolsó nagy
mikrobiológus az orosz Szergej Vinogradszkij volt, aki elsőként mutatta ki, hogy
egyes mikroorganizmusok képesek a széndioxid gázt (CO2) megkötni, ugyanis
addig úgy hitték, hogy ezt csak a növények tudják. Kimutatta a mezőgazdaságban
alapvető fontossággal bíró nitrogén-megkötés folyamatát is.
Ebben az összefüggésben egy magyar tudóst is meg kell említeni: Semmelweis
Ignácot, aki sokat tett a fertőtlenítés területén és kimutatta, hogy amennyiben az
orvosok a szülés levezetése előtt kezet mosnak, sokszorosan csökkenthetik az
anyák gyermekágyi láz miatt bekövetkező elhalálozásának kockázatát. Sajnos
korszakos felismerését egy elmegyógyintézetben bekövetkező haláláig nem
fogadta el a szakma; az orvosok sértve érezték magukat a kézmosási
felszólítástól. Később bebizonyosodott, hogy Semmelweisnek igaza volt.
A mikrobiológia napjainkban már igen szerteágazó tudománynak számít, mely
számtalan tevékenységi ágra oszlik. Az előadó megemlítette, hogy speciális ipari
mikrobiológiai területen dolgozik, ahol különös figyelmet fordítanak az ipari
élesztőkre. Ezek a mikroorganizmusok például felhasználhatók az etanol
üzemanyag vagy a humán inzulin előállításánál. Az előadó a hallgatóságnak
végezetül ismertette a biológiai finomítás elméletét. Ez az ipari tevékenység
hasonlít a kőolaj-finomításra, ahol az üzembe az egyik oldalon belép a nyers
kőolaj, a másikon pedig egy sor finomítási termék távozik. A bio-finomítóban
ugyanazokat a termékeket kívánják előállítani, de nem kőolajból, hanem
biomasszából (növények, fa, élelmiszer-hulladék), s ennek az az előnye, hogy az
eljárás nem növeli a légkör széndioxid-tartalmát, mint ahogy az ma még
megtörténik a kőolajszármazékok előállítása során.

Köszönjük András!
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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Kányádi Sándor a pápának szavalt

Forrás: MTI - 2014. 04. 23.

Vatikánban személyesen olvasta fel
verseit Ferenc pápának Kányádi
Sándor, a 85 éves erdélyi születésű
Kossuth-díjas
magyar
költő
a
költészet világnapja alkalmából.
Ez
alkalommal
12
európai
költőtárssal olvasták fel verseiket
eredeti nyelven, kivetített olasz
feliratozással.
Kányádi Sándor a Szent Péter téren tartott audiencián is részt vett és
személyesen nyújtotta át a „Dél keresztje alatt” című versének spanyol
fordítását az egyházfőnek. Ferenc pápa elmosolyodott, mikor a címet
elolvasta, és kétszer is megköszönte.

Kányádi Sándor: Dél keresztje alatt
az indián és a néger
tüzet rakni éppúgy térdel
mint a hargitán a pásztor
számolni ujjain számol
különbség ha van az égen
itt a göncöl jön föl este
fölöttük a dél keresztje

egy útmenti fogadóban
talán még boldog is voltam
rióból murryba tartón
a gitárszót most is hallom
más a dallam egy a nóta
itt a göncöl jön föl este
fölöttük a dél keresztje

a poncsónak nincsen ujja
ritkán telik mégis újra
rojtosul a rojtja rongya
kigyérül akár a condra
különbség ha van az égen
itt a göncöl jön föl este
fölöttük a dél keresztje

ó te istenáldott földrész
lenn vagy - a szemem rád fölnéz
érett banán az újholdad
íve, akár a sarlónak
nézem hosszan vágyakozva
ha feljön a göncöl este
szívemen a dél keresztje

Kányádi jelen volt Buenos Airesben az ottani magyar közösségnek az 1956-os
forradalom 25. évfordulójára rendezett ünnepségén abban a templomban, ahol
Szent István ereklyét is őriznek. Innen hazatérve írta le az ott ért élmények
hatására született gondolatait. Így született meg a "Dél keresztje alatt"-i kötet,
amelyben a versek magyarul, spanyolul és angolul olvashatók.

Kányádi: Magyarország pedig addig terjed, amíg a
magyar nyelv. Egyetlen hazánk az anyanyelv!
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100 éve tört ki az első világháború
Az első világháború 1914-től 1918-ig tartott. Az összesen több mint 15 millió
ember halálát okozó, négy éven át tartó öldöklő küzdelem a korabeli gyarmat- és
érdekeltségrendszer újrafelosztásáért indult. Bár kezdetben valamennyi részt vevő
nemzet meg volt győződve róla, hogy gyors offenzívával legyőzheti ellenfeleit, s fél
év alatt véget érhetnek a hadmozdulatok, a háború végül négyévnyi véres
küzdelemmé terebélyesedett és a Központi Hatalmak (a Német Császárság és
az Osztrák-Magyar Monarchia) teljes vereségével végződött. A háború végére a
Monarchia szétesett, és a német területszerzés illúziója is szertefoszlott.
A háborút lezáró Párizs környéki békeszerződés
Magyarország számára különösen kedvezőtlen
volt;
eredményeképp
a
325
411
km²
összterületű Magyar Királyság
elveszítette
területének
több
mint
kétharmadát,
lakosságának több mint a felét, az 1910-ben
még 20,8 millió fős ország lakossága 7,6 millió
főre esett vissza.
A békerendszer igazságtalanságai mintegy 20 év múltán második világháború
kitöréséhez vezettek.

A háború borzalmait a költő már előr e megénekelte 1908-ban:

ADY ENDRE: IMÁDSÁG HÁBORÚ UTÁN
Uram, háborúból jövök én,
Mindennek vége, vége:
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.

Két rohanó lábam egykoron
Térdig gázolt a vérben
S most nézd, Uram, nincs nekem lábam,
Csak térdem van, csak térdem.

Nézd: tüzes daganat a szivem
S nincs ami nyugtot adjon.
Csókolj egy csókot a szivemre,
Hogy egy kicsit lohadjon.

Nem harcolok és nem csókolok,
Elszáradt már az ajkam,
S száraz karó a két karom már,
Uram, nézz végig rajtam.

Lecsukódtak bús, nagy szemeim
Számára a világnak,
Nincs már nekik látni valójuk,
Csak Téged, Téged látnak.

Uram, láss meg Te is engemet,
Mindennek vége, vége.
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.
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AZ EMIGRÁNS ANYÁK NAPJA

Ezen a fontos és jelentős napon szeretnék mély tisztelettel minden, hazájából az
ismeretlen világba emigrált anyáról megemlékezni.
Mi magyarok nagyon jól tudjuk, mit jelent emigrálni. Elhagyni a hazát, sok esetben
egyik napról a másikra, hátrahagyva mindazt amit eddig felépítettél, abban az egy
szál ruhában, ami éppen rajtad van, némi apróval a zsebedben. És hátrahagyni
eddigi életedet, rokonaidat, szüleidet, barátaidat. Elindulni az ismeretlenbe, a
bizonytalanba, egy félelmetes jövőbe, pillantást sem vetve múltadra.
És milyen nehezek voltak a háború és a forradalom utáni idők, megfelelő lakás,
munka, jó iskola és elegendő élelem nélkül! Az anyák szüntelen aggodalma kicsi és
nélkülöző gyermekeik iránt szinte állandósult. Csak ők, az emigráns anyák, a
megmondhatói, miken mentek keresztül, s e megpróbáltatások mit jelentettek
számukra.
Aztán az új otthon, az új haza, a kezdeti
bizonytalanságok és a legtöbb esetben még az
ismeretlen nyelv is. Hányszor előfordult, hogy
még a gyermekek etetésére és taníttatására is
alig futotta? Ó! A honvágy az óhaza iránt, a
mások számára észrevehetetlenül, titokban
hullatott könnyek gyötörték őket, de ők dacosan
mindig erősek, határozottak és harcosak
maradtak.
Ezek az anyák, akikre nagyon büszkék vagyunk, s akik közül már sokan eltávoztak
közülünk, méltók minden elismerésünkre, örök hálánkra és szeretetünkre

Anya, nagyon szeretlek!
Gombert Károly J.

HÍRADÓ - 33

MAGYARORSZAGI HÍREINK
Magyarország tíz évvel ezelőtt lépett be Európai Unióba
Forrás: MHO - 2014. május 1.

Magyarország 1994-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az
Európai Unióhoz, 1998-ban kezdődtek meg a csatlakozási
tárgyalások, és az ország 2004. május 1-jén vált az unió teljes
jogú tagjává.
A csatlakozás egyértelműen jelentős előnyökkel járt, különösen a fejlesztések és a
támogatások területén. Bár voltak viták az Unióval, minden problémát sikerült
rendezni, mivel Magyarország és a kormány kész volt a párbeszédre.

Európai parlamenti választás
május 25.

Magyarországon

2014.

Forrás: Hír24 – 2014.március 8.

2014-bem európai parlamenti
(EP) választásokat
tartanak az Európai Unió (EU) minden tagállamában. Az
EU választásokon az európaiak megválasztják az őket a
következő öt évben képviselő 751 EP-képviselőt. Az Unió
lakói e képviselőkön keresztül befolyásolhatják az Európai
Unió politikájának irányvonalát. Magyarországon május
25-én választják meg a 21 magyar európai parlamenti képviselőt.
Az EP-választások számokban:
28 tagállam
400 millió európai szavazópolgár
751 EP-képviselő
21 magyar EP-képviselő

Választás Magyarországon 2014
Forrás: MNO – 2014 április 23

Előző számunkban beszámoltunk a FIDESZ győzelméről,
de akkor még nem voltunk biztosak annak mértékében.
Azóta eldőlt, hogy a FIDESZ megtartotta a mandátumok
kétharmadát a parlamentben.
Első ízben szavazhattak külhoni magyarok – csaknem
kétszázezren – és először alkalmazták a 2012-ben
módosított, a választási eljárást szabályozó törvényt is.
386 képviselői pozíció helyett idén már csak 199-ért folyt a küzdelem.

Obama után Barroso is szelfizett a Prezi vezetőjével
Forrás: hvg.hu 2014. május 02.

Jose Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke kötetlen vacsorán találkozott
Árvai Péterrel, a Prezi alapító vezérigazgatójával.
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Jose Manuel Barroso többek között azt szerette volna
megtudni, mi tette San Franciscót a startupok fővárosává,
milyen adottságok vagy lehetőségek miatt választja ilyen
. sok vállalkozó a várost, illetve Amerikát. “Én arról
beszéltem neki, hogy nemcsak a politikai döntéshozatal
fontos, hanem az is, hogy minél többen megismerjék azt
a gondolkodásmódot és hozzáállást, ami a mai világszerte
sikeres vállalkozóknak van.
Az emberiség nagyon sok világmegváltó ötletet, felfedezést köszönhet Európának. De
ezek a találmányok és újítások döntően akkor születtek, amikor az egész társadalom
az intellektuális kíváncsiság, a világ jobbításának vágyában égett. Akkor ez a vágy
sokkal inkább része volt az európai hétköznapoknak, mint ma” - tette hozzá Árvai
Péter.

A Prezi 40 millióról 2 milliárdra
Forrás: Sg.hu 2014 aprilis 17.

A jelenleg 40 millió felhasználóval rendelkező Prezi célja, hogy világszerte elérje azt
a mintegy 2 milliárd embert és szervezetet, akik ötleteket szeretnének megosztani mondta Árvai Péter, a Prezi társalapító-vezérigazgatója, kiemelve, hogy ezen cél
eléréséhez még sok munka áll előttük.

A Prezi magyar nyelvű kiadással ünnepli
ötödik születésnapját, így az az angol, német,
francia, spanyol, portugál, japán és koreai mellett
immár
magyarul
is
elérhető.
"Fontos
volt
visszakapcsolódni
a
magyar
gyökerekhez"
fogalmazott a vezérigazgató.

Nemzetközi fejlesztői konferenciát tartott Budapesten
Prezi és a Ustream a Bálnában

a

Forrás: Sg.hu - 2015 április 24.

Több mint 900 IT-fejlesztő és mérnök részvételével
tartott nemzetközi konferenciát Budapesten két
sikeres, Magyarországról indult startup, a Prezi és a
Ustream. Az április 23-25 között rendezett Craft
Konferencia célja, hogy bemutassa, hol jár és merre
tart a fejlesztői szakma; mindezt olyan előadókkal,
akik szakterületük világszerte elismert művelői.

Karma Platform – magyar innováció
Sg.hu 2014 április 9.

Magyar startup cég innovatív fejlesztése a Karma Platform
alkalmazás, mely az Excel táblákat fejleszti üzleti
alkalmazássá. A szoftver segítségével a felhasználók –
programozói tudás nélkül – akár egyetlen mozdulattal
(drag&drop módszerrel) létre tudnak hozni meglévő Excel
fájljaikból webes üzleti alkalmazásokat.
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A Ustream idén további növekedést tervez
Forrás: Sg.hu – 2014. április 24.

Ustream is jó példa arra, hogy Magyarországról is lehet sikeres startup céget
építeni; a cég azon dolgozik, hogy Budapest vonzó startup főváros legyen.
Budapesti irodájukban 110-en, összesen a Ustreamnél pedig 250-en dolgoznak, és
idén további bővülést terveznek. Idén további növekedést tervez, és egy új délkeletázsiai iroda megnyitását mérlegeli a Ustream élő videóplatform - mondta Fehér
Gyula, a Ustream társalapítója, technológiai igazgatója.

Lehet, hogy Európa Silicium-völgye Magyarország lesz?
Prezi, Ustream, LogMeIn, INNg-iGO, Karma Platform
sikeres magyar strartup-ok keményen dolgoznak!
Több mint hatvanezer látogató az idei Könyvfesztiválon
Forrás: MHO – 2014. április 26.

Harmincöt országból 65 külföldi szerző, csaknem félezer magyar író, tudós és
művész vett részt a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjain,
amelyeken számos jelentős évfordulóról is megemlékeztek, köztük az európai uniós
magyar csatlakozás tízéves jubileumáról, valamint a berlini fal leomlását
eredményező magyar határnyitás 25. Évfordulójáról, a Magyar Könyvkiadók és
könyvterjesztők Egyesülete az Izrael állam nagykövetségével együttműködve
emlékstandot állított a magyar holokauszt hét évtizeddel ezelőtti áldozatainak,
bemutatta a vészkorszakot feldolgozó nemzetközi és hazai irodalmat.

Nosiboo gyermekbarát orrszívó készülék
nyerte el a nemzetközi díjat
Forrás: Hvg.hu - 2014. március 28.

Idén
két
pécsi
fiatalember,
Mátrabérci Zsolt
és
Streitmann
Walter
egy
gyermekeknek
kifejlesztett,
újfajta
orrszívóval
nyerte el a dizájn Oscar-díjának
számító
Red
Dot-díjat
Németországban. A Nosiboo névre
keresztelt készülék
a
2014-es
orvosi dizájn kategoriában nyert. A Red Dot zsűri a jó dizájn mellett a termék
általános minőségét, az innovációt és a funkcionális működést díjazta.

Megújult a Budapest Park
Forrás: MHO - 2014. március 11.

Arculatában és tartalmában is megújul a Budapest Park, a
legnagyobb
befogadóképességű fővárosi szórakozóhely. A Budapest Park gárdája azt ígéri, hogy
a Park, Európa legnagyobb egész nyáron nyitva tartó szabadtéri kulturális tere
lesz.
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Kárpátaljai testvércsalád mozgalom indul
MHO - 2014. április 25.

Nagyon fontos ez a civil kezdeményezés, amelyen keresztül a külhoni és
anyaországi magyar családok kölcsönösen segíthetik egymást. A családok között
kialakuló kapcsolatok reményt adhatnak arra, hogy ezt a régiót sem felejti el az
anyaország, hanem gondol rájuk. Azt is remélik, hogy valóban élő kapcsolatok
alakulnak ki a családok között, akár közös nyaralások, gyermekcsere-programok
vagy egyéb támogatások formájában. http://www.magyarhirlap.hu/karpataljaitestvercsalad-mozgalom-indul#sthash.DSEi64se.dpuf

Magyar szoprán lett a legjobb Melbourne-ben
Forrás: MTI 2014. május 1.

Verdi Az álarcosbál című művében nyújtott
alakításáért Boross Csilla magyar szopránnak
ítélték oda a Green Room Awards elnevezésű
díjat, amellyel a melbourne-i színházi világ
legjobbjait ismerik el 58 kategóriában. Boross
Csilla Washingtontól Rómán át Sanghajig a világ
számos operaházában énekelt már. 2010-ben
Prágában megkapta a rangos cseh kulturális
elismerést, a Thália-díjat.

Felavatták a Pancho Arénát, a Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémia ékességét.
Forrás:Hír TV - 2014. április 21.

A Makovecz Imre tervezte műalkotás – az ember nem is meri futballstadionnak
nevezni, olyan fenséges a látvány. A nyitómérkőzésre helikopterrel hozták a
labdát. 4500 néző előtt avatták fel a stadiont.
A pályán kívül átadták a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia új létesítményének
nevét adó Puskás Ferenc, illetve az épület megálmodójának, Makovecz Imrének a
szobrát. Utóbbi mellett történt a felszentelés is.

HÍRADÓ - 37

Átadták a debreceni Nagyerdei Stadiont
Forrás:MHO- 2014 május 1.

Felavatták a több mint 20 ezres befogadóképességű stadiont nagyszabású
kulturális és sportgálával. A stadiont Bordás Péter tervezte.

Nagy futam 2014. Légi- és aszfaltshow Budapest
belvárosában
Forrás: MTI 2014.május 1.

Budapest belvárosában a Nagy Futam II. elnevezésű autó- és motorsport-,
valamint légi bemutató. Az eseményt Besenyei Péter műrepülő-világbajnok
bemutatója nyitotta meg, a kiváló sportember az Erzsébet hídról felszállva ezúttal
is előrukkolt lélegzetelállító mutatványával, többször is átrepült a Lánchíd alatt.
Helikopteres légiattrakció is látható volt, majd autós és motoros bemutatók
következtek.
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