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VEZÉRCIKK
Híradó: egy újság keresi az identitását!
Ez a kiadvány a kezdetektől fogva törekedett rá, hogy São Pauló-i magyar közösségünk (és
kiegészítésként más brazíliai, pl. Jaraguá do Sul-i, Rio de Janeiró-i stb. magyar közösségek) krónikása
legyen.
Nos, ebben az évben temérdek anyag áll rendelkezésre közösségünkről, kezdve a 48-as forradalomról
és szabadságharcról való hagyományos márciusi megemlékezéstől, arról az eseményről, melynek
során oly sok hős életét adta egy szabadabb és nagyobb szuverenitással rendelkező Magyarországért.
Aztán rögvest jött (a történelemben első) büszke részvételünk a magyar országgyűlési választásban,
amire itt Braziliában áprilisban került sor. Sok magyar (legtöbbjük a egyszerűsített eljárásnak
köszönhetően új állampolgár) tudott ily módon szavazatával aktívan részt venni az új haza politikai
életében. Ez új dolog, ami függetlenül a választások eredményétől a magyar nemzethez való tartozás
érzetével lelkesítőleg hatott a szavazati jogukkal élőkre.
Aztán rögtön májusban lezajlott a “Szeptember 30 Segélyegylet” rendes és rendkívüli közgyűlése.
A rendes közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyását és az új Ügyvezetés megválasztását
eredményezte. Ez utóbbi jelentős változást hozott a velünk az Igazgatóságban titkárnőként tíz éven
keresztül igen hatékony munkát végző kedves és szorgalmas Németh Sári távozásával, átadva
helyét Dobozy Michaelának, aki bátran elfogadta felkérésünket, hogy a csoport tagja legyen, részt
vállalva a vezetés számtalan felelősségében). A rendkívüli közgyűlés pedig az egylet alapszabályára
fókuszált, összehangolva azt a jelenlegi irányítási gyakorlattal, leegyszerűsítve az új tagok felvételét
és hivatalossá téve a “Magyar Segélyegylet” fantázianevet.
A június Brazíliában egy olyan eseményre összpontosított, melyen Magyarország csupán nézőként
vehetett részt: a labdarúgó világbajnokságra.
A július azonban már São Paulóba hozta a XII. Dél-Amerikai Magyartánc Fesztivált, melyen több mint
150-en vettek részt, köztük népitánc- és népzene-együttesek Argentínából, Uruguayból és Brazíliából.
Magyarországról zenészek és instruktorok jöttek, akik egy többnapos workshopot tartottak a magyar
folklór e jelentős válfajának technika- és stílus-fejlesztési témakörében tartott oktatás keretében.
Pedro Marques, az AEHSP (São Pauló-i Magyar Szervezetek Szövetsége) elnöke volt a vezetője
annak a csoportnak, amely keményen dolgozott a fesztivál megvalósításán felül azon is, hogy a siker
nagy legyen: a Tomie Othake Intézetben megtartott mindkét előadás teltházas volt!
Augusztusban Szent Istvánról, a Magyar Állam megalapítójáról és patrónusáról emlékeztünk meg
ünnepélyes keretek között. A szertartás, mely a hagyományokhoz híven a bencés atyák által az 1950HÍRADÓ é uma publicação da Associação Húngara – Magyar Segélyegylet
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es években alapított Szent Imre Kollégiumban került megrendezésre, ismételten jelentős számú új
magyar állampolgár eskütételének adott ünnepélyes keretet.
Múlnak a hónapok, s már itt is van a szeptember, a Magyar Bál hónapja. A magyar közösség e jelentős
eseményének 58. kiadása az idén szerényebb keretek között valósult meg, mivel a körülmények
sajátos alakulása folytán ebben az évben nem voltak elsőbálozóink, akik korábban mindig különös
bájt kölcsönöztek az rendezvénynek. Mindazonáltal a hangulat és a felszolgált kitűnő ételek kellő
kárpótlást nyújtottak a jelenlévők számára, akik a bál végén elégedetten távozhattak, hiszen jól
érezték magukat és mert anyagilag is hozzájárultak a Balázs Péter Otthonban a Magyar Segélyegylet
által folytatott szociális szolgálat továbbviteléhez.
E cikk elején említést tettünk arról a kiadói felfogásról, melyet az újság már a kezdetekkor magáévá
tett, és a Híradó ez évi számai (beleértve a jelenlegit is) hűen tájékoztattak valamennyi eseményről.
Ám az eredeti filozófia az idők során folyamatosan fejlődött, melynek eredményeként a lap kezdett
Magyarországról szóló információkat is bevonni cikkei körébe, ezáltal nyitottabbá és sokirányúvá tette
tájékoztató tevékenységét. Kedves olvasó, milyen további változtatásokat szeretne Ön látni a lap
profiljában, a lapkiosztásban vagy az egyes rovatokban? Véleményét, javaslatait, kérjük, küldje meg
az info@ahungara.org.br e-mail címre.
Koszka J. Árpád
Fordította: Kepe Ferenc (Magyarország)

Magyar bál 2014

Egy pohár pezsgő a kézben, az öröm, hogy újra láthatjuk barátainkat és ismerőseinket, kellemes
háttérzene. Díszes abrosszal terített, virágokkal díszített asztalok. Libegő magyar zászlók a falon.
Magyarországi épületek, emlékművek és tájak fotói a színpadi nagy képernyőn.
Fényképek melyek visszatükrözik a bál hangulatát:

Ez volt színhely és ezek voltak az érzések. Így kezdődött az 58. Magyar Szeretetbál a csaknem 150
vendég számára, akik lassan megérkeztek a Kolping klub nagytermébe szeptember 20 kellemes
estéjén, mintegy megelőlegezve a három nappal később érkező tavaszt.

Zrinyi és Pántlika
együttesek
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“Ünnepélyes pillanat” Palotás (Erkel Ferenc Hunyadi László operájából), melyet a Pántlika együttes táncolt

Amint a Zrínyi és a Pántlika együttesek befejezték előadásukat, a közönség készen állt az ünnepre,
és az első keringő a lassan benépesülő táncparkettre vonzotta a párokat, miközben az asztalok
környéke elnéptelenedett.

Ha egy ünnepélyen tapasztalható élénkség a jelenlévők lelkesedéséből táplálkozik, akkor ez a bál
minden bizonnyal lelkes résztvevők bálja volt! A táncház, a székelykáposzta, a pörkölt, a paprikás
csirke, a körözött és a májpástétom bizonyára segítettek az ünnepség magyaros hangulatának
kialakításában, de az biztos, hogy a Körösi Csoma Sándor program gyakornokai, Bíró Anna, Pálovics
Ráhel és Mándy Gabi , valamint a konzulátusi képviselők, Dobos Eszter, Duzs Éva és Sutyinszki
Péter szintén hozzájárultak ahhoz, hogy ez a bál tényleg magyar bál legyen.
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A vidám felszabadultság hangulata ellenpontja volt annak az ünnepélyességnek, amely a korábbi
magyar bálok kezdeti pillanatait jellemezte, amikor a fiatal debütánsok felvonultak párjaik karján, akik
bemutatták őket a társaságnak.

Ebben az évben az “ünnepélyes pillanat” a Palotásra hárult (Erkel Ferenc Hunyadi László operájából),
melyet a Pántlika együttes táncolt el. A melódia ugyanaz, a koreográfia azonban modernebb, az 1968
óta – a későbbiekben a Pántlika együttest eredményező csoport által – folyamatosan bemutatottól
eltérő volt. Akik annak idején a csoport tagjai voltak kellően elérzékenyülhettek ettől a régi zenének
új, felvillanyzó ruházatot kölcsönző előadásmódtól.

Mint ismeretes, a Magyar Bál gondolata abból az elképzelésből született, hogy alapokat teremtsen
a Szeretetház (ahogy akkor hívták) építéséhez és fenntartásához. Az intézményt ma Balázs Péter
Idősotthonnak hívjuk. Ez egy olyan vállalkozás, amely évente egy millió reált mozgat meg, 17
alkalmazottja van és 27 bentlakóról gondoskodik; többen közülük önfenntartásuk minimális eszközeivel
sem rendelkezik. Változtak a körülmények, változtak az elvárások, de küldetése megvalósításához a
Magyar Segélyegylet továbbra is rászorul tagjai segítségére és hozzájárulására, az adományokra, a
patronálásra és a természetes és jogi személyek támogatására. A Magyar Bál egyike a Balázs Péter
Otthon fenntartását biztosító bevételek megteremtését szolgáló projekteknek. Ez az üzenet volt a
témája dr. Dénes Tibor Ferenc egyleti elnök rövid megnyitó beszédének, amint az alábbi átiratban
olvasható:
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Kedves Barátaim!
Mindenkit szeretettel köszöntök a Magyar Segélyegylet nevében.
Mint ismeretes, ez a magyar szeretetbálok sorában már az 58-ik, melynek teljes bevételét a Brazíliai
Magyar Segélyegylet által fenntartott Balázs Péter Idősotthonban folytatott szociális tevékenység
támogatására fordítjuk.
Azok számára, akik még nem ismerik, elmondanék pár szót a történetünkről: A Magyar Segélyegyletet
88 éve, 1926-ban alapították az első világháború eredményeként darabokra szakadt Magyarországról
érkező emigránsok. Az Egylet küldetése a frissen érkezettek anyagi és társadalmi segítése valamint
munka- és egészségügyi problémáikban való támogatása volt. Az Egylet az idő múlásával és az
újonnan érkezettek korosodásával felismerte egy a kevésbé szerencsések számára szolgáló Otthon
létesítésének szükségét és ezzel a céllal 1961-ben létrehozta a Szeretetházat.
A Szeretetház 1994-ben felvette Dr. Pedro Balázs, azaz “Balázs Péter Idősotthon” nevét, aki
közösségünk nagy jótevője volt, s aki pszichológusként közösségünkön belül és azon kívül is sok
fiatalnak nyújtott segítséget. Halála után az Otthon adományként egy jelentős összeget kapott tőle,
ami lehetővé tette az Egylet és az Otthon akkori nagy felújítását.
Az Egylet jelenleg a legrégebbi még ma is működő magyar intézmény São Paulóban és egész
Brazíliában. Az Idősotthon mellett a São Pauló-i Magyar Háznak is a fenntartója, ahol a São Pauló-i
Magyar Társaságok Szövetségével karöltve társadalmi-kulturális, szabadidős és oktatási programokat
szervez, mely által egyben tartani igyekszik a São Pauló-i magyar közösséget.
A Segélyegyletet a tagsága tartja fent, mely átérzi az Otthon fontosságát és támogatja mind társadalmi
tevékenységét, mind a Magyar Házban kifejtett tevékenységeket, megtartva ezáltal a kapcsolatot a
közösséggel, felmutatva magyar értékeit. E gondolatmenet mentén használom fel az alkalmat, hogy
a még nem tag jelenlévőket meghívjam, csatlakozzanak hozzánk, ezáltal is erősítve Egyletünket.
Ez a bál közösségünknek már hagyományokkal bíró eseménye, s mint az Egylet elnöke, szeretném
megköszönni első helyen tagjainknak, hogy támogatják szociális és kulturális munkánkat.
Hasonlóképpen szeretnék köszönetet mondani a támogató cégeknek, a báli védnököknek és
fővédnököknek, akik közreműködése sokat segített ennek az eseménynek a megszervezésében.
Végezetül hálás köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki megtisztelt minket jelenlétével és kívánom,
mulassanak jól a mai estén.
Nagyon szépen köszönöm!

Az Elnök kívánságai teljesültek!
ESEMÉNYEINKBŐL
Ebéd a São Pauló-i Magyar Hölgyek
Egyletével
Augusztus 20
Az Otthon néhány lakója részt vett a São
Pauló-i Magyar Hölgyek Egylete által rendezett
ebéden. Nagyon kellemes volt.
A mai nap csupa vidámság!!
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Vidám és barátságos környezet, jó zene, sok beszélgetés, remek ételválaszték – mindez Saurer
Ingrid szervezésében.
Ünnepélyes Apáknapi reggeli
Augusztus 9

Nem az a fontos, hogy hős legyen, hanem a fontos az, hogy a te apád.
Az Otthon köszönti az idős apákat.
Barátok között – Promex Decor
Augusztus 4

A Promex Decor vállalat munkatársai szombaton zenés, táncos vidám délutánt rendeztek.
Kitalálod, mi volt az ajándék?
Egy Samsung TV! Gratulálunk!
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Kulturális est, “Quem te viu, quem TV” - Dias Gomes Színház
Augusztus 3

Az Otthon idős lakói kellemes estét töltöttek a Cummins önkénteseinek és munkatársainak
társáságában. A Ki látott, ki lát (Quem te viu, quem TV) musicalt nézték meg (összeállítás a Brazil
televíziózás történetéből).
Nagyszülők napja
Július 27

Semmi tea, semmi leves, sem krémek, csak tánc és szórakozás.

Csatlakozz Hozzánk!
A Segélyegylet ÖNKÉNTESEK segítségét várja!
Fektesd kapacitásaidat, tehetségedet olyan tevékenységbe,
mellyel közvetlenül vagy közvetve olyanok javát szolgálod, akiknek arra NAGY SZÜKSÉGÜK van!

Tovább tájékoztatás: 11 3931 6560 (Suzana)
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Ma Alda napja van – több, mint születésnap: 100. évét ünnepeljük!
Július 25

Ne higgyék, hogy száz éve egy kényelmes fotelbe kényszeríti. Kérdezzék csak meg az unokákat és
a munkatársakat.
Gratulálunk, Alda asszony, tisztelettel és csodálattal tekintünk Önre.
Gratulálunk a családnak a nagymama századik születésnapjához és köszönjük a bizalmat.
Vasárnapi séta – Magyar Néptánctalálkozó a Tomie Ohtake Művelődési Központban
Július 20

A Balázs Péter Otthon lakói jelenlétükkel tisztelték meg Magyar Néptánctalálkozó vasárnapi előadását.
Mint a közönség egyéb tagjai is, csodálatosnak találták a rendezvényt. Köszönjük a lehetőséget!
Július köszöntése az Otthonban
Július 1
Hónapszentelő misével kezdtünk.
A mise minden kedden van. Isten
legyen jelen mindenki szívében.
Egy vidám est Gilberlândióval és
zenekarával. Köszönjük “Paróquia
Santa Mãe de Deus” kedvességét
az Otthon lakóival. Csupa vidámság
az Otthon!
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Az Otthon szurkolói készen állnak, a feijoada már a fazékban.
Június 18
Brazília kiszorította Chilét a kupából – hajrá Brazília!
Igyunk a győzelemre már az ebédnél – hajrá Brazília!
Vidám nap ez a mai!

Fontos elkötelezettség
Június 18
“Guia Prático de Direitos da Pessoa Idosa - Sesc Bom Retiro”

Az Otthon részt vett a Hasznos Tudnivalók az Idősek Jogairól kiadvány bemutatásán, amely a SESC
Bom Retiro-ban történt. Időseink, Lena és Ma Benedita figyelemmel követték a bemutatót, alkalmuk
volt a bemutatkozásra és egy rövid beszélgetésre Dr. Marcio Fernando Elias Rosa São Pauló-i
főügyésszel és Dra. Aline Maria Fernandes Morais közvédővel. Mindez időseink önbizalmát növelte.
Ez nagyon fontos!
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Szent István ünnepély a Szent Imre Kollégiumban

Augusztus 24

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

Az ünnepélyen Linka Ödön Atya gondolatai hangzottak el Szent
István szerepéről a magyar nép alakulásában és arról, hogy a
mai világban egy ilyen előrelátó, erőskezű uralkodó hiánya ezer
év távlatából is kivetíti első királyunk nagyságát.
Tánccsoportjaink a Néptántalálkozón előadott táncaikat mutatták
be, amit a közönség nagy tapsviharral fogadott. Fényképeik a
Néptánctalálkozó beszámolóban láthatók, csak Magyarországról
érkezett színpompás kalocsai népviseletet ismételjük, mert avval
nem lehet betelni.

31 évet repültünk vissza, amikor az 1983-ban bemutatott István a király rockoperából vetítettek
részleteket.
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Ezt követően az állampolgársági eskű következett,
és a honosítottak megmelegítették a szívünket, hogy
megint többen vagyunk magyarok Brazíliában.
A hosszú, de élvezetes műsor után “caipirinha”
és kíváló, ízletes ebéd várta a résztvevőket, akik
elismeréssel és dícsérettel méltatták az önkénteseket,
akik megfőzték és felszolgálták a mindig várva-várt
magyar ízt.
Köszönetet az önfeláldozó munkáért minden kedves közreműködőnek és a közönségnek a
részvételért.
XVI Szent István ünnepség - Árpádfalva –SP
Augusztus 17.

Árpádfalva, Caiuá városhoz tartozik, São Paulo
államban, a fövárostól 620 km-re lakosai-magyar
leszármazottak és barátaik- szentmisével, ebéddel,
majd élőzenés tánccal, bingóval és rengeteg
magyar édességgel ünnepelték Szent Istvánt.

Szent István napi mise Dél-Brazíliában
Augusztus 30.
1922-ben Magyarországtól több mint tízezer kilométerre
a dél-brazíliai Jaraguá do Sul-ban sváb-magyar telepesek
felépítették a Szent István templomot. A templom ma is
ékes bizonyítéka a magyar jelenlétnek.
“Kultúránk ízei”- kulturális magyar est São Paulóban
Június 14
A Körösi Csoma Program három ösztöndíjasa a magyar est keretén belül három előadást tartott a
São Pauló-i magyaroknak:
“Magyarország ma” címmel hallhattak a brazíliai magyarok a romkocsmáktól és fesztiváloktól az
éjszakai fürdőzésen és a Múzeumok Éjszakáján át egészen a Cserpes Tejivóig számos kulturális
érdekességről, amit a mai Magyarország tartogat az odalátogatók és ott élők számára.
A második előadás témája a “Moldvai magyarok napjainkban”, ezzel egy aktualizált állapotot
ismerhetett meg a közönség a moldvai csángók identitására. Az előadó megjeleníteni a moldvai
csángók mindennapi életének mozzanatait, ezzel illusztrálva azok számára, akik még nem jártak a
csángók által lakott településeken.
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A harmadik előadás Magyarországot mutatta be - turisztikai
szempontból. Az előadás megértését segítette, hogy portugál
nyelven folyt, így a magyarul kevésbé beszélő hallgatóság
számára is érdekes volt a témakör. Magyaroszág egy
modernebb, fiatalosabb perspektívából került megvilágításra,
sok - napjainkban virágzó kezdeményezés - került
bemutatásra, mint pl. a táncház mozgalom, magyaros retró
bisztrók, kézműves termékek, divatban a magyar motívumok
erőteljes használata.
Az előadásokat workshopok egészítették ki, ahol kötetlenebb
formában, kis csoportokban beszélgethettek a megjelentekkel
egy adott téma mentén.

Bíró Anna, Pálovics Ráhel és Mándy
Gabi

Palya Bea munkásságának bemutatása nagy sikert aratott, az
alapvetően népzenén felnövő São Pauló-i magyar közösség
örömmel fogadta a népzenei alapú, olykor a XXI. század
kihívásaira válaszoló énekesnő szerzeményeit.

A program záró akkordjaként levetítésre került egy meglepetés-videó is: a Kőrösi Csoma Sándor
ösztöndíjasok által a nemzeti összetartozás napjára elkészített kisfilm, mely portugál felirattal került
bemutatásra.
A sikeres előadást a közönség egy ízletes magyar vacsorával ünnepelte meg: lángost és bablevest
kínált a Magyar Ház konyhája.
Bíró Anna, Pálovics Ráhel és Mándy Gabi

Magyar történelem tanfolyam a Magyar Házban
Május 6, 13, 20 és 27
Szenttamásy János portugálnyelvű
MAGYAR
TÖRTÉNELEM TANFOLYAM-ja nagy érdeklődést
keltett a jelenlévők között. Célja, hogy általános
áttekintést nyújtson a magyar nép kultúrája, szabadsága
és egysége megtartásáért folytatott 11 évszázados
harcáról. A hallgatók nyomtatott anyagot vagy cd-t is
kaphattak.
Nagy elismerés volt a felkészültség jutalma.
Köszönet és gratuláció Szenttamásynak!
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A Brazíliai Magyar Segélyegylet Általános közgyűlése és azt
követően Rendkívüli közgyűlése, a Magyar Házban
A Segélyegylet 2013-as kulturális projektje eredményeinek bemutatása;
A pénzügyi eredmények ismertetése és a költségvetés jóváhagyása
- A Balázs Péter Szeretetotthonban kialakított szociális projekt eredményeinek bemutatása; - A 20142016-os periódus új igazgatóságának megválasztása;
- A 2014-2016-os periódus munkatervének bemutatása; - egyéb témák.
A rendkívüli közgyűlés rendje: - Megbeszélés és döntés a Segélyegylet alapszabályának
változtatásával kapcsolatban.
Portugálul:
COMPOSIÇÃO DA CHAPA “1”
CANDIDATA ÀS ELEIÇÕES EM ABRIL 2014
DIRETORIA EXECUTIVA 2014-2016
Presidente		
Vice-Presidente
1ª Secretário		
2ª Secretária		
1º Tesoureiro		
2º Tesoureira		

Francisco Tibor Dénes
Madalena Judite Rath
Árpád Koszka
Michaela Dobozy
Francisco Montano
Esther R. Toth

CONSELHO FISCAL
Tamás Vargha
Andres V. Kokron
DIRETORES CONVIDADOS
Presidente Benemérito		
Lar Pedro Balázs			
Curso Livre de Húngaro		
Casa Húngara			
Comissão de Pais Escotismo
Apoio Médico ao Lar			
Biblioteca				
Infra-estrutura			
Periódico Hiradó			
Periódico Info				
Assuntos Jurídicos			

Gedeon Piller
Madalena Judite Rath
Árpád Koszka
Pedro Marques
Andrea Jármi Derani
Francisco T. Dénes
Eva T. Piller / Eszter Magyar
Gábor Kiss
Hilda Budavári
Madalena Judite Rath/ Árpád Koszka
Elisabeth G. Kasznár Fekete

CONSELHO CONSULTIVO
Alinka Lépine			
Lorant A. M. Tirczka
Américo G. Dénes		
Veronica R. Geöcze
Clara G. Trigo Zilda 		
Vera S. M. Kiss
Ilona M. K. Kiss 		
Suzana Hutner
Ilona M. Kokron 		
Charlotte Németh
Ingrid M. Saurer 		
Judith Verõ
László Kapos			
Roberto Berkes
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São Pauló-iak a Budapesti Félmaratonon?

Igen, Schiffer Dani futott 3 éves fiával, Sanyikával

A 29. Wizz Air Budapesti Félmaratonon, melyen minden korábbinál többen, 13 500-an vettek részt,
köztük a Ropogós csárdásban szereplő Schiffer Dani és fia, Sanyika, aki a Sarkantyú
táncosa. A 3 éves Sanyika 3 km futott Apukája mellett. A félmaraton óriási élmény volt számukra,
amit tovább színesítettek többek között a népviseletbe öltözött dobosok, a rajt előtti “össznépi”
bemelegítés, vagy a beérkezés sokszor megható, könnyes pillanatai.
Gratulálunk Sanyika! Gratulálunk Dani!

KÖSZÖNTJÜK A 65 ÉVES
BRAZÍLIAI MAGYAR CSERKÉSZETET,
A 13-AS SZ. SZONDI GYÖRGY CSERKÉSZCSAPATOT!
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65 év az emigrációban. Átmentették, tovább vitték Magyarországról a cserkészetet a világ öt táján élő
magyarságnak. A fegyelmet, becsületet, hitet, hazaszeretetet beleoltották már gyerekkorban, majd
vezetőket neveltek, akik a magyarságért dolgoznak az életük során, fáradságot nem kímélve.

25 éve visszaadták a magyarországi fiataloknak a cserkész-szellemet,
és íme, most már 10 ezren vannak! A Magyar Cserkészszövetség
(MCSSZ) a cserkészmozgalom legjelentősebb magyarországi
szervezete. 1912-ben alapították, és az 1948-as betiltás után 1989ben alakult újjá.

A Magyar Cserkészszövetség 300 csapatában több mint 10 ezren cserkészkednek. Kastéllyal,
műemlékkel és 2,6 milliárddal támogatja a kormány a cserkészeket. Felismerték, hogy a cserkészetnek
óriási szerepe van az állam szempontjából, olyan feladatot lát el az ifjúság gondozásában, ami semmi
mással nem helyettesíthető. A szervezet kiemelt szerepet játszik az országon belüli nemzettudat
megerősítése mellett a Kárpát-medencei magyarság nemzettudatának erősítésében és a nyugati
emigráció magyarságtudatának megtartásában.

Nagykovácsiban a Teleki-Tisza kastélyban lesz az új cserkészközpont
Jó munkát!

Erdélyiek Brazíliában
Életem egyik legnagyobb vágya teljesült azzal, hogy szurkolóként
részt vehettem az idei Brazíliai Világbajnokságon. Talán csak akkor
lehetett volna jobb érzés, ha magyarként a sajátjaimnak lett volna
lehetőségem drukkolni. Remélem ez az idő is el fog egyszer érkezni.
Brazíliába világbajnokság nélkül is nagy áldás és élmény eljutni Erdélyből. Két barátommal vágtunk
neki ennek a kalandnak, ami nagyon jól sikerült. A világbajnokság kezdete előtt két nappal érkeztünk
35 órányi út után São Paulóba. Minden hasonló út esetén az érkezés a legnehezebb, mivel az
ismeretlenbe jöttünk, nemcsak egy távoli kontinensre, hanem egy teljesen idegen kultúrába. Talán
aki még nem volt hasonló “járatlan” úton, fel sem foghatja milyen értékes volt számunkra a São
Paulói Magyar Ház és a barátságos fogadtatás. Számunkra mindemellett óriási élmény volt, ennyi
kilométerre a szülőföldünktől magyar zenét hallani, magyar táncot látni, nem beszélve a Lángosról,
ami talán még sosem esett ilyen jól.
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Erdélyi címer a Magyar
Házban

Toro Tamás, Magi, Guszti, Barta Oszkár,
Tőkés Máté

São Pauló-i stadionlátogatás

Magdaléna asszony és Gusztáv nagyon sokat segített minket itt lévő napjaink alatt, a városnézés
mellett sokat tanultunk a brazil kultúráról, szokásokról, életvitelről, nem kevésbé pedig a magyar
közösség mindennapjairól és helyzetéről. Kisebbségiként talán sokkal jobban át tudjuk érezni
a közösség helyzetét, és azt az áldozatos munkát, melyet a vezetőik nap mint nap végeznek a
megmaradásért.

A Butantanban Gusztival

São Bento templom
Magival

Az Edifício Itália teraszán

El sem mondhatom, milyen szerencsések voltunk, hogy az utolsó pillanatban sikerült jegyet
szereznünk, és bejutottunk a világbajnokság nyitó mérkőzésére, és sikerült látni a Seleção-t hazai
pályán nyerni. A mérkőzés utáni éjszaka bérelt autónkkal nekivágtunk a mintegy 6000 kilométernyi
kalandba. Utunk során eljutottunk a hármas határhoz, átmentünk Paraguayba, majd Argentínába is.

A Maracanã stadion

Az Iguazú (Iguaçu) vízesés
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Bár épp árvíz tombolt, mégis sikerült meglátogatnunk az Iguazú vízeséseket és nemzeti parkot,
megkóstoltuk az igazi argentin lomo steaket, ismerkedtünk a brazil vidék szépségeivel, majd
elautóztunk Rio de Janeiróba.

Rio de Janeiro

A Krisztus szobor

A Cukorsüveg

Egy egész napunk elment azzal, hogy feljutottunk a Cukorsüveg hegyre, és még egy a Krisztus
szoborhoz, de megérte. Hatalmas élmény, na meg persze az elején félelem is volt egy favelában
éjszakázni egy motelben, amit az interneten találtunk.

Nagy élmény volt Copacabanán végignézni a tömegben a Brazil- Mexikó meccset

Szintén nagy élmény volt a Copacabanán végignézni a tömegben a Brazília– Mexikó meccset,
majd megmártózni éjszaka a tengerben. Sajnos nem sikerült bejutni a Maracanába, a futball egyik
ikonikus fellegvárába, a Spanyolország–Chile meccsre, de a bejáratig eljutottunk, és a hangulat így
is fantasztikus volt. Ezt kárpótolta viszont egy Lapa-i görbe este, melyhez csatlakoztak az északi
városokat látogató erdélyi barátaink, és a Nemzeti Sport riporterei, akikkel a Magyar házban
barátkoztunk össze. Felejthetetlen élmény marad számomra, amikor a szórakozóhelyen a brazil,
chilei és mexikói rigmusok mellett rázendítettünk az Akácos útra, majd a saját nótáinkkal túlzengtük a
tömeget, és elnyertük elismerésüket.

Brasilia főváros – Nemzeti stadion
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Utunk Brasília fővárosban folytatódott, ahol Szíjjártó Csaba nagykövet úr vett minket szárnyai alá, és
együtt néztük meg vele a nemzeti stadionban a Kolumbia – Elefántcsontpart meccset.

A Mineirão stadion Belo Horizonteban

Utolsó állomásként a hazavezető úton megálltunk Belo Horizontéban, és sikerült bejutnunk az
Argentína – Irán mérkőzésre. Bár játék szempontjából nem ez volt a legemlékezetesebb mérkőzés,
a hangulat mégis mindent vitt. Tényleg a dél- amerikaiak világbajnoksága volt az idei, minden délamerikai csapat egymásnak drukkolt, amikor játszottak, nem beszélve arról a lelkesedésről, melyet a
szurkolóktól és játékosoktól is láttunk. A haza utunk előtt még egy napot eltöltöttünk São Paulóban.

A Lapa-i görbe este

A braziloknak a foci és a ritmus a vérükben van

Bár rövid volt az a két hét, amíg kirándulásunk tartott, mégis keresztmetszetében sok mindent sikerült
látnunk a természettől kezdve az ember építette szépségekig, a gasztronómián át a brazil életstílusig.
Igaz a mondás a brazilokról, hogy a foci és a ritmus a vérükben van. Lenyűgöző hangulat kísért végig
minket az utunk során, csupa szív kedves emberekkel találkoztunk, jó barátokat szereztünk, és életre
szóló élményekkel tértünk haza.
Tőkés Máté - Erdély
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200 ÉVE SZÜLETETT EGRESSY BÉNI, A
SZÓZAT MEGZENÉSÍTŐJE
Egressy Béni (eredetileg Galambos Benjámin, Sajókazinc, 1814.
április 21. – Pest, 1851. július 17.) zeneszerző, író, színész.
Apja református lelkipásztor volt. Iskoláit Miskolcon és Sárospatakon
végezte és tanító lett. Testvérének, Egressy Gábornak a példája
nyomán vándorszínésznek állt, 1834-ben a kassai és a kolozsvári
társulattal lépett fel, de tanult zeneelméletet és nyelveket is. 1838ban Olaszországba ment, hogy énekelni tanuljon. 1843-ban került a
pesti Nemzeti Színházba, karénekesként.
Már 1840-től foglalkozott zeneszerzéssel, ő volt Petőfi Sándor verseinek első megzenésítője és
számos népies műdal szerzője. Legnagyobb sikerét Vörösmarty Mihály Szózat című versének
megzenésítésével aratta, amelyet 1843. május 10-én mutattak be a Nemzeti Színházban.
Foglalkozott színművek, operaszövegek írásával és fordításával is. Egressy írta a Bátori Mária és
az 1844-ben bemutatott Hunyadi László című operák szövegkönyvét, amelyek zenéjét Erkel Ferenc
szerezte. Katona József drámáját, a Bánk bánt is átdolgozta és az opera szövegét nem sokkal halála
előtt átadta Erkelnek. Ennek a bemutatójára csak 1861. március 9-én került sor.
Részt vett az 1848-49-es szabadságharcban, Kápolnánál meg is sebesült. 1849 szeptemberében
honvéd főhadnagyként ott volt a komáromi vár védői között. Itt írta a Klapka-indulót. A szabadságharc
leverése után Klapka György menlevelével szabadult és visszatért a színpadra.
Magyarra fordított 50-nél több színdarabot és 19 operaszöveget.
Az elhatalmasodó tüdőbetegsége miatt 1851-ben, harminchét évesen halt meg Pesten.

SZEMÉLYÉBEN NAGY MAGYART TISZTELÜNK!
AKIKRE FÁJÓ SZÍVVEL ÉS HÁLÁVAL EMLÉKEZÜNK
SZARUKÁN ANDRÁS
Június 24-én fájó szívvel elvesztettük egy volt cserkész
bajtársunkat, aki jó barát, szívében és lelkében jó magyar volt.
Szervezete nem tudott megbírkózni az őt megtámadó erős
sztrókkal, és a szakorvosi kezelésbe vételét követő néhány hét
után elhunyt az UTI do Hospital da Beneficência Portuguesa
kórházban.
1943. január 9-én született Szegeden, Magyarországon. A második világháborút követően emigrált
szüleivel Brazíliába.
A Szent Imre Iskola 25-ös Simon Bálint Cserkészcsapatának volt tagja.
Ebben az iskolában tanult, majd a São José dos Campos-i ITA – Repüléstechnikai Intézetben
repülőmérnöki diplomát szerzett. Ebben az időben szerzett szakképesítést a CPOR – Tartalékostiszti
Előkészító Iskolában is.
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A VARIG-nál, a VASP-nál és a Metrónál dolgozott mint karbantartási mérnök.
1957-ben a Taboão da Serra-i táborban ismerkedett meg a szintén magyar és riói Tircka Ilucival,
akivel 1972 márciusában São Paulóban összeházasodott. Két fiúk született, András István és Sándor
Géza.
András a Szeptember 30 Jótékonysági Egylet elnöke is volt, s azt négy éven keresztül kemény kézzel
és nagy bölcsességgel irányította. Elszántsággal és odaadással vett részt az általa gyakran látogatott
São Pauló-i magyar közösséggel kapcsolatos ügyek intézésében.
Határozott személyiséggel rendelkező, szívében és lelkében elszánt magyar ember volt.
Megrögzött motorkerékpáros is volt, járművét munkába járásra és szabadidejében is rendszeresen
használta.
Távozása nagy hiányérzetet kelt mindazok szívében, akik ismerték őt és közeli kapcsolatban voltak
vele.
Gombert K. J.
SIPOS MARIA ISABEL
EGY ÖNKÉNTES A REFLEKTORFÉNYBEN címmel írtunk az
57. számú Híradóban Sipos Maria Isabel rendkívüli szociális
tevékenységeiről.
Sipos Maria Isabel 89 évesen elhagyott bennünket július 15-én.
Magyarországon,
Budapesten,
született,
szakképzett
gyógytornász, több mint 40 éven keresztül vállalkozó volt, a
művészetek és mindenekelőtt a szociális munka szerelmese.
Sipos Maria Isabel szociális munkát végzett a São Pauló-i
Paraisópolis favela (szegénynegyed) nélkülöző fiataljai között; a Lakásügyi Államtitkárság tanácsadója
volt a szegénynegyedek urbanizációjával foglalkozó részlegnél. Megszervezte a Híd Projekt 46
énekesből álló ifjúsági kórusát. A Híd Projekt fennállásának évei alatt a Paraisópolis-i szociális munka
referenciájává vált. Megszervezte az ingyenes szemészeti ellátást, az első Paraisópolis-i sport- és
kulturális olimpiát és a mindig a gyerekek bevonásával lebonyolított faültetéseket az iskolákban és az
utcákon.
Maria Isabel a magyar kolóniában is végzett önkéntes munkát. Páratlan szakácskönyvei, a “Segredos
da cosinha húngara” (A magyar konyha titkai) címmel és a “Viagem gastronômica pela Hungria”
(Gasztronomiai utazás Magyarországon), melyben nem csak a konyhaművészeti barangolásra
koncentrált, hanem a magyar kultúra és történelem részleteivel is elbűvölte olvasóit. E mű után járó
honoráriumot a Balázs Péter Idősotthont működtető São Pauló-i Magyar Szövetségnek ajánlotta fel.
Sipos Maria Isabelt szeretett családja, az “União dos Moradores”, “Comércio de Paraisópolis”, az
“Associação das Mulheres de Paraisópolis” és az “Instituto Escola do Povo”, valamint az egész
Magyar Közösség gyászolja, élete örök példa számunkra.
Köszönjük , hogy köztünk voltál. Isten nyugosszon békében!
Magyar Kolónia nevében
Budavári Hilda
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BÁLINT JÁNOS
2014. július 23-án itthagyott bennünket Bálint János, drága édesapám.
1923-ban született Válaszúton, Erdélyben.
Mindenki, aki már elvesztette az édesapját, tudja, hogy ez mekkora
fájdalom. Mit jelent az, amikor nincs többé melletted az, aki édesanyáddal
együtt lehetővé tette, hogy ma az legyél, aki vagy. Aki életet adott,
eltartott, felnevelt, melletted állt mindig, és szerető nézésével mindig
példakép volt számodra.
Bálint János nekem több volt ennél.
Ő tanított meg hinni Istenben, látni Őt mindenben, ami szép és igazi.
Bízni benne mindig!
Megtanított az olvasás fontosságára, szépségére.
Ő tanított meg magyarnak lenni. Ő tette lehetővé azt, hogy legyenek magyar barátaim, hogy legyen
társaságom, ahol magyarként nőhettem fel. Ő tette lehetővé, hogy legyen helyünk összejönni,
gyakorolni, cserkészkedni, táncolni, énekelni, nevetni, játszani, embernek és boldognak lenni.
Lehetővé tette, hogy az Evangélikus Egyház akkor is meg tudjon maradni magyarnak, amikor nem
volt lelkésze. Ezért semmilyen áldozat nem volt számára sok. Felügyelője volt évtizedeken keresztül,
amikor nem volt más jelentkező. A legkisebb javítástól a legnagyobb problémáig mindenre volt ideje,
türelme, pénze. Még akkor is, ha másra nem.
Püspökökkel tárgyalt, brazilokkal és magyarokkal, hogy tudjon lelkészt szerezni, aki hajlandó lett
volna, még ha csak pár évig is, Brazíliába élni, szolgálni.
Amikor kellett, prédikált is a szószékről, hogy biztosítsa a magyar nyelvű istentiszteletet, ami alapfeltétel
volt az épület használatára.
Mindezt szeretetből csinálta és felelősségérzetből. Magyar volt legelsősorban. Imádta hazáját.
Önkéntes magyar katona volt a háborúban, ami miatt többé nem mehetett haza Erdélybe. Szülei,
testvérei is szenvedtek emiatt azután a román világban.
A háború után Párizsban is aktív szerepet játszott a magyar kolóniában. Többek közt magyar menekült
diákoknak szerzett lakást, állást, tanulási lehetőséget.
Mindig azt csinálta, aminek szükségét látta.
A cserkészeknek a cserkészotthonon kívül cserkészparkot csinált: Erdély parkot. Aki ismerte, tudja,
hogy az olyan volt tényleg, mint az igazi Tündérkert. Nem kis idejébe, izzadságába, pénzébe került
két keze munkájával felépíteni, fenntartani, rendben tartani.
Amikor kellett, könyvet írt, amiből mindnyájan tanultuk a magyar történelmet, irodalmat. Ha nem volt
tanár, tanított bennünket. A cserkésztáborokban sofőr volt, ha arra volt szükség, bevásárló, szakács,
vagy bármi más. A háttérből vigyázott rá, hogy minden gördülékenyen menjen.
Több éven keresztül ő szervezte meg, ő állította össze, ő szerelte be a Magyarországról szóló standot
az “Exposição Cultural dos Imigrantes” kiállításon.
Így hát én, testvéreimmel együtt nem csak édesapámat gyászolom, hanem tanáromat, lelkészemet,
mesteremet, mintaképemet is.
Búcsúzóul egy szintén válaszúti születésű írónak, Wass Albertnek a “Kard és Kasza” című könyvéből
idézek:

“Fekete föld, tied a teste. Csillagos ég, tied a lelke. Dombok, szelek, fák és virágok, tavak
és nádasok, erdők és patakok. tietek az emléke. Kicsi tó: emlékezz reá. Ti, fűzfák: őrizzétek
léptei neszét. Dombok: őrizzétek a lábnyomát örökre.”
Nyugodj békében, Apukám!
Bálint Inci
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Egy autó oldalán fityegtem,
És alig hittem a szememnek:
Rendőr sehol, s házak tövéből
Asszonyok, lányok integetnek.

Egy bomba robbant a szívemben:

Tüntetés lesz, testvér, tüntetünk!
Forró szívvel, és mit se várva
Egy eszme indult el velünk.
Az idő ősködéből pattant,
És telt vele a csillogó este:
Ezrek és ezrek az utcákon,
Nem lehet ráismerni Pestre.
Az égen száz csillag hunyorgott,
Lenézett egy-két vörös fényre;
Csattant, kiáltott a jelszó:
A rabságnak már legyen vége!

“Ruszkik haza!” - dörren az orkán,
“Sztálint ledöntjük!” dübörögtek;
ömlött a nép, torok kiáltott,
a jelszavak meg mennydörögtek
Százfejű szörnyek mesévé váltak,
A provokátort meg kikacagták.

szobor előtt a nagy téren
Régi világuk megtagadták.
Kemény csapás volt mindazokra,
Akik előtt tapsoltak egykor!
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Álltak és néztek várakozva,
Ezer és ezer, százezer sor.
Diadal szállt végig a téren,
S mint tűzvész, orkán ült a tájra:
A magasságban zúgni kezdett
Hegesztőpisztoly kékes lángja.

Motorok zúgtak, erőlködtek,
Megingott végre a Gyalázat:
“Ledöntöttük a Sztálin szobrot!”
Verték, döngették a vázat.

És sztrájk is indult. Árva népünk
Kezébe vette végre sorsát.
Másnap már vérben fürdött minden,
De feltámadott Magyarország!
Aranybetűkkel, vérrel írva,
Új, nagy fejezetet nyitottunk
Ország-világ történetében:
Szabadságunkat marokra fogtuk!
Új eszme ragyog fenn az égen,
Dátum született a világon,
Mely tűzbe hoz ma minden szívet:
Szabad október 23!

Rádióhoz, stúdióba!”
“Vesszen Gerő, a gaz áruló!”
A forró éjszakában indult
Véres útjára száz golyó.
Én is rohantam, és jött Csepel,
Katonák, lányok, asszonyok,
Rendőrök, munkások, ezren, ezren,
Igaz és bátor magyarok.
1956. október 27.
Szabó László Dezső
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Az olasz labdarúgó bajnokság egyik élvonalbeli
együttesének, a Lazio Roma csapatának
himnusza az 1956-os Magyar Forradalomnak és
Szabadságharcnak állít emléket.
* Avanti ragazzi di Buda avanti ragazzi di Pest... - Előre budapesti srácok! *

Az otthoni mérkőzéseit a római olimpiai stadionban játszó Lazio szurkolóinak több tízezres tömege
valóban minden mérkőzésen elénekli az “Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest” c. dalt, amely
a klub himnusza.
Az üdvtörténeti jelentőségű 1956-os magyar forradalom és szabadságharc szellemi öröksége és
politikai üzenete megkerülhetetlen minden magyar ember és magyar intézmény számára. A budapesti
utcákon kifolyt minden csepp vér és minden áldozat népünk szabadságvágyának aranyfedezete,
amellyel élnünk nem csak jog, de kötelesség is.
Az olasz dal teljes szövegét, és annak nyersfordítását alább közzé tesszük, mely az egész magyar
nemzetet dicsőítő és a szabadságharcnak leverését közömbösen szemlélő világot, világhatalmakat
ostorozó dal.
Avanti ragazzi di Buda
Előre, budai srácok!

Ricordo che avevi un moschetto
Emlékszem volt egy puskád,

avanti ragazzi di Pest
Előre, pesti srácok!

su portalo in piazza, ti aspetto,
hozd le a térre, várlak,

studenti, braccianti, operai,
Diákok, napszámosok, munkások,

nascosta tra i libri di scuola
a tankönyvek közt elrejtve

il sole non sorge più ad Est.
a nap többé nem Keleten kel.

anch’io porterò una pistola.
én is viszek egy pisztolyt.

Abbiamo vegliato una notte
Átvirrasztottunk egy éjszakát,

Sei giorni e sei notti di gloria
Hat dicsőséges napon és éjjelen át

la notte dei cento e più mesi
száz és még több hónap éjszakáját,

durò questa nostra vittoria
tartott a győzelmünk,

sognando quest’alba d’ottobre,
októbernek ezen hajnaláról álmodva,

ma al settimo sono arrivati
de a hetedik napon megérkeztek

quest’alba dei giovan’ungheresi.
a magyar fiatalság ezen hajnaláról.

i russi con i carri armati.
az oroszok a harckocsikkal.
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I carri ci spezzan le ossa,
A tankok összezúzzák a csontjainkat,

gia cadono il primo e il secondo
már elesik az első s a második,

nessuno ci viene in aiuto
senki sem nyújt segítséget,

finita e la nostra vacanza,
vége a szabadságunknak,

il mondo e rimasto a guardare
a világ csak bámul

sepolto l’onore del mondo
a világ becsülete eltemettetett.

sull’orlo della fossa seduto.
a sír széléről.

Compagno riponi il fucile
Harcostársam, tedd el a fegyvert

Ragazza non dirlo a mia madre
Leány, ne mondd meg anyámnak,

torneranno a cantare le fonti
a források újra énekelni fognak

non dirle che muoio stasera
ne mondd meg, hogy meghalok ezen az estén,

quel giorno serrate le file
a napon, melyen zárjátok a sorokat,

ma dille che sto su in montagna
mondd azt, hogy a hegyekben vagyok,

e noi torneremo dai monti
és mi visszatérünk a hegyekből.

e che tornero a primavera
és visszatérek tavasszal.

Avanti ragazzi di Buda,
Előre, budai srácok!

Compagni noi siam condannati,
Bajtársaim, végünk,

avanti ragazzi di Pest
Előre, pesti srácok!

sconfitta è la rivoluzione
a forradalmat leverték,

studenti, braccianti e operai,
Diákok, napszámosok, munkások,

fra poco saremo bendati
nemsokára bekötött szemmel

il sole non sorge più all’Est.
a nap többé nem Keleten kel.

e messi davanti al plotone
az osztag (kivégzőosztag) elé állítanak.
Compagno il plotone s’avanza,
Bajtársam a sereg halad előre,
*Lazio-himnusz:* http://www.youtube.com/watch?v=Ypu8qCuMZEE
Végigéneklik. Köszönjük. Le a kalappal. 1956, a Lazio Roma Himnusza! Megköszönjük a Lazio
szurkolóinak a magyar szabadságharccal való nemzeti azonosulását és egyedülálló hűségét!
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Az 1956-os szabadságharc legkisebb katonája
Ítélkezés. “A törvény teljes szigorával”
– Varga János egykor és ma: a tizenhat
éves pesti sráctól az ifjúságot szimbolizáló
szoborig.
Aki az utóbbi években járt a Corvin közben, nem
mehetett el a mozi mellett úgy, hogy ne találkozzon Varga
Jánossal, hiszen egy 1956-ban készült felvétel alapján
róla mintázták az ott álló szobrot, a pesti srácot, amellyel
örök jelképként a forradalom és szabadságharc fiatal
hőseinek állítanak emléket. Varga János tizenhat évesen
csatlakozott az itt harcoló csoporthoz, később a Markó
utcai börtönben egy ideig Mansfeld Péter zárkatársa
volt, majd Wittner Mária és társai perének ötödrendű
vádlottjaként ítélték el. Fiatal kora ellenére az ügyész
halálbüntetést kért ellene is, de Tutsek vérbíró ítéletében
“beérte” tizenhárom esztendővel. “Mindegy volt, hogy mennyi az ítélet, csak életben maradjon az
ember!” – mondta Varga János, aki most a saját szobra mellett áll.

Egy magyar ember napja

A magyar ember látott egy reklámfilmet hazájáról, és ezért elhatározta, hogy
a mai napon csupa olyan dolgot vesz a kezébe, amit magyar feltalálóknak
köszönhet az emberiség.
Kezdetnek fogott egy golyóstollat (Bíró László, 1931), felírta, hogy
Találékony magyarok, majd egy mágnessel feltette a hűtőgépre (Szilárd
Leó 1929), utána biztonsági gyufával (Irinyi János 1836) rágyújtott egy
cigarettára, közben CD-t hallgatott, nézegette a hologramos matricát a
borítón (Gábor Dénes, 1947), majd beszedett egy C-vitamint (Szentgyörgyi
1931). Eszébe jutott egy barátja, telefonált egyet a vezetékes telefonjáról
(Puskás Tivadar 1878). Még volt egy kis ideje, ezért játszott egy kicsit
a komputerén (Neumann János 1944), elmélázott, hogy mely rendszert
használja, végül a Basic Computer mellett döntött (Kemény János 1964),
és Excel táblázatba rendezte tennivalóit (Simonyi Károly 1974). Megnézett
(volna) egy 3D-s filmet, de ezt még egy 3D-s szemüveggel (Rátai Dániel
2010) sem tudta megoldani. A kudarc után feltett egy bakelitlemezt a
hagyományos lemezjátszójára (Goldmark Károly 1948), és bekapcsolta a
tv-t is (Mihály Dénes, 1919). Látva, hogy éppen New Yorkot mutatják be,
megörült, hogy színes tv-je van (Goldmark Károly, 1948). Nagyon tetszett
neki a város, elsősorban a Central Park (Asbóth Sándor, ő készítette a
városrendezési tervét is). Még megnézett egy tudományos filmet az
űrkutatásról, ismét elcsodálkozott a holdautón (Pavlics Ferenc kb. 1960),
majd még indulás előtt megpróbálta kirakni a Rubik kockát (Rubik Ernő
1976).
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Már semmi nem kötötte le, így elindult sétálni, és mivel a közeljövőben
autót kívánt vásárolni, autókat nézegetett. Ezért magához vette automata
fényképezőgépét (Mihályi József 1938), dilemmázott egy kicsit, hogy a
régebbi típusú kontaktlencséjét (Dallos József 1928) vagy lágy anyagú
kontaktlencséjét (Győrffy István 1959). használja-e. Az első kocsi, ami
megtetszett, egy Ford T-modell volt (Galamb József 1908,) aztán talált
egy dízelmotoros BMW-t (Ansits Ferenc 1983), és megnézett magának
egy Chevroletet is, amelynek automata sebesség váltója volt (Bíró László
1932). Még felmerült egy VW bogár is a speciális dizájnja miatt (Barényi
Béla, 1925). Ez annyira tetszett neki, hogy ennek még a karburátorát is
megvizsgálta (Csonka János 1893). De hamar rájött, hogy marad neki a
bicikli, hazamenve meg is nézte a pincében, hogy rendben van-e, főleg a
dinamója (Jedlik Ányos 1861), majd ámultan nézte a szomszéd ház tetejére
leszálló helikoptert (Asbóth Oszkár 1928). Ezt a tényt azon melegében
elmesélte Pulitzer díjas (Pulitzer József 1917) újságíró barátjának, akivel egy
múzeumban találkozott, ahol éppen bemutatták a fényáteresztő üvegbeton
feltalálásnak fázisait (Losonczi Áron, 2001) - magát a betont nem tudták
megnézni, mivel annak jogi hercehurcáit 13 év alatt nem sikerült befejezni.
Mikor végre hazaért, már sötét volt, felkapcsolta, régimódi lévén, még kripton
töltésű lámpáját (Bródy Imre 1930), megivott egy pohár szódát (Jedlik
Ányos 1940), és mivel megfájdult a feje, keresett egy gyógyszert is, meg
is találta a legutóbb Bécsben vásárolt Kalmopyrint (Richter Gedeon 1912).
Az egész nap fáradozásait kipihenendő visszatért a bakelit lemezhez, és
feltette a Kodály-módszer vívmányait világszerte elterjesztő (Kodály Zoltán
1929) Psalmus Hungaricust.

S mivel ez a történet még a 2000-es évek elején játszódik, sajnos nem
állt módjában, hogy napi élményeit egy Prezi összeállításban (Árvai Péter,
Somlai-Fischer Szabolcs, Halácsy Péter 2008) ossza meg barátaival,
Ustream internetes felhőalapú video-platformon (Fehér Gyula 2007),
KARMA platformon (Kovach Anton) esetleg egy LogMeIn web-alkalmazás
(Anka Márton 2006) vagy NNG iGO navigációs program (Lipcsák Róbert
2005) segítségével.
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DR. LÉPINE-SZILY ALINKA – EGY IGEN
JELENTŐS EREDMÉNY TÖRTÉNETE
Abban az örömben volt részem, hogy szeptember 24-én
Budapesten jelen lehettem azon az eseményen, ahol kedves
barátunkat és a São Pauló-i magyar közösség aktív tagját,
Dr. Lépine-Szily Alinkát a Magyar Tudományos Akadémia
külső tagjává fogadta. Ez az aktus egy megérdemelt és
különösen jelentős eredmény elismerése volt, és nagyon
büszkék vagyunk rá.
Pontban délelőtt 11 órakor, az “Egzotikus atommagok
ismeretlen földjén” című előadás elhangzása előtt, Sólyom
Jenő, az Akadémia Fizikai Tudományok Osztályának
igazgatója bevezető beszédében vázolta Alinka szakmai
pályafutását és eredményeit és átadta neki az “Akadémia Új
Külső Tagja” oklevelet.
Mint olvasóink bizonyára emlékeznek, a Mini Híradó 22-es számában (2008 májusában) a 7. oldalon
Szűcs Rita akkori munkatársunk egy átfogó riportot készített Alinka pályafutásáról.
Azóta Alinka számos új eredményt ért el, melyeket különböző tudományos és nukleáris fizikával
foglalkozó szaklapok közöltek is.
Alinka előadását kétség kívül nagy szakmai érdeklődés kísérte a téma ismerői részéről, akik közé én
ugyan nem tartozom, de nagyon élveztem, hogy jelen lehettem.
Rövid összefoglalás Dr. Lépine-Szily Alinka szakmai pályafutásáról:
1970 – PhD cím megszerzése a Franciaország-beli CEA-n (Atomenergia és Alternatív Energia
Bizottság)
1992 – Meghívott kutató a GANIL-nál (Grand Accelerateur d’lons Lourds) a normandiai Caenben,
ahol elkezdte tudományos kutatásait az egzotikus atommagokról.
1992 és 2004 között 69 cikket publikált a legnevesebb nemzetközi folyóiratokban, mint a Nuclear
Physics, Physics Letters és Physical Review Letters.
1977-től 9 mesterképzésen és 9 doktori képzésen részt vett hallgató szakdolgozatának témavezetője
volt.
1996-ban az USP címzetes egyetemi tanára lett, három másik jelöltet utasítva maga mögé.
1997-ben részt vett egy, a São Pauló-i Egyetemen egzotikus atommagokat tanulmányozó laboratórium
létesítésére vonatkozó javaslat összeállításában.
2004-ben új korszak kezdődött az egzotikus atommagok tanulmányozásában, melyre Alinka
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szakosodott, és ami témája volt Magyar Tudományos Akadémián elhangzott előadásának.
Az ezen a területen folytatott kutatások célja – egyebek mellett – olyan új energiaforrások feltárása a
világ számára, melyek a jelenleg ismerteknél előnyösebben lennének hasznosíthatók.
Az előadás és az oklevél-átadás után az Akadémia fogadást adott a résztvevők, barátok és a sajtó
jelenlétében.
Mi, São Pauló-i magyarok ismételten gratulálunk Alinkának példátlan teljesítményéhez és
kívánunk neki – nyugdíjasként is – további sikereket.
Gombert J. Károly
Fordította: Kepe Ferenc (Magyarország)

XII. DÉL-AMERIKAI MAGYAR
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ 2014 BRAZÍLIA
Közzétesszük a “Hidak fórum”-ban megjelent cikket a
fesztiválról (kiegészítve fényképeinkkel)
“Úgy éljetek künn az Újvilágban,
míg vándorlástok bús évadja tart,
hogy hozzatok díszt a nemzetünk nevére,
hogy Bennetek tiszteljék a Magyart”
(Ábrányi Emil)
Július 19-én és 20-án magyar szótól, daltól, ropogós bokázóktól, csapásoktól volt hangos São Paulo
egyik legnagyobb kulturális épülete, a Tomie Othake Színház.

Tomie Ohtake Színház kívülről és a belülről, 647 férőhellyel

Alig néhány nappal a brazilokban vegyes érzelmeket ébresztő foci világbajnokság befejezése után a
magyar népi kultúra nagy ünnepségétől lett hangos a húszmilliós metropolisz belvárosa.
Dél-Amerika magyar közösségeinek nagy része képviseltette magát a kétnapos fesztiválon, melynek
a legnagyobb értéke a közösségek találkozása volt.
Argentína, Uruguay, Brazília és Venezuela magyar néptáncegyüttesei kétévente rendezik meg ezt a
találkozót. Idén Brazílián volt a sor, így a São Paulóban működő Magyar Ház és táncos szervezetei
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vállalták a házigazda szerepét. Venezuela néptáncosai az országban kialakult politikai és gazdasági
nehézségek miatt kimaradtak a programból, de a három ország magyar csoportjai így is hatalmas
műsorfolyammal álltak a színházat zsúfolásig megtöltő közönség elé.

A táncosok díszítik a Magyar Házat

Táncfesztivál propaganda a repülőtéren

Július 18-án, pénteken délután érkeztek a csoportok a Magyar Ház épületébe. Ezen a délutánon
Magyarország küldöttsége is megérkezett. A fesztivál teljes programjának zenei kíséretét a Dűvő
Zenekar vállalta, az Élő Forrás hagyományőrző Egyesület képviseletében pedig Gaschler Beáta és
Kovács Norbert táncoktatók igyekeztek tovább fokozni az amúgy is forró hangulatot.

A Dűvő zenekar érkezése a
repülőtérre

Érkezés a Magyar Házba

Ezen a pénteken már elkezdődött a nyolc napon át tartó ünnep, mely minden este-éjszaka táncházba
torkollott. A reggeli nap fénye általában még a mulatságban találta a kitartóbb táncosokat és a Dűvő
zenekart, így zajlott ez a fesztivál és az azt követő szimpózium minden egyes napján.
Szombaton és vasárnap délután felkészülési, színpadbejárási próbák voltak, majd mindkét este közel
három órás, két felvonásos gálaestet mutattak be az együttesek, felvonultatva az elmúlt évek kitartó
tanulásának és gyakorlásának gyümölcsét.
Részt vevő csoportok:
Kolomp Néptáncegyüttes – Argentína (14 táncos és 3 zenész)
Regős Néptáncegyüttes – Argentína ( 21 táncos)
Dunántúl Néptáncegyüttes – Brazília (12 táncos)
Pántlika Néptáncegyüttes – Brazília (18 táncos)
Ropogós Csárdás Néptáncegyüttes – Brazília (25 táncos és énekes)
Sarkantyú Néptáncegyüttes – Brazília (10 táncos)
Zrínyi Néptáncegyüttes – Brazília (10 táncos)
Ilosvai Néptáncegyüttes – Felvidék (12 táncos)
Tündérkert, Szivárvány, Senior Néptáncegyüttes – Uruguay (56 táncos)
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A műsorokat a Dűvő zenekar kísérte, szólót táncolt Gaschler Beáta és Kovács Norbert. Különleges
ízt adott a Felvidékről érkezett Ilosvai Néptánccsoport, akik régi barátságot ápolnak a Dél-Amerikai
közösségekkel. Vezetőik, Kupec Mihály és Andrea gyakori oktatói az ehhez hasonló továbbképzéseknek
és most, mint régi barátok érkeztek Brazíliába.

Kokron Ili nyitja meg az estét

A Dűvő zenekar

Leonardo Jeszensky
hegedűszólója

Kolomp (Argentína) – “Barátaimmal” Kalotaszeg és a Cefre banda kíséretével
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Regős (Argentína) – Bogyiszlói táncok

Dunántúl (Brazília) – Szatmári táncok
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A Pántlika bemutatja a kalocsai népviseletet a Magyar Ház Kalocsai
Falatozójában

Pántlika (Brazília) – Kalocsai táncok
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Pántlika (Brazília) – Kalocsai táncok

Ropogós csárdás (Brazília) – Széki rendetlen
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Ropogós csárdás (Brazília) – Széki rendetlen

Sarkantyú (Brazília) – Somogyi táncok

Schiffer unokák
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Sarkantyú (Brazília) – Somogyi táncok

Sarkantyú tánccsoport (3-10 évesek), Beatriz és Thomas Kiss, Alexandra Jeszensky tánctanárok
vezetésével
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Zrínyi (Brazília) – Szatmári táncok

Ilosvai (Felvidék) – Gömöri táncok
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Tündérkert Szivárvány (Uruguay) – Moldvai táncok

Tündérkert (Uruguay) “Elment Szent Péter Rómába”– Délalföldi táncok
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Tündérkert Senior (Uruguay) – Felcsíki táncok

Gaschler Beáta és Kovács Norbert (Magyarország – tánctanárok) – Búzatánc

A gálaműsorokat az ún. Grand Finale zárta, amit Kovács Norbert és Gaschler Beáta a szombat
délutáni próbán állított össze. A Grand Finale anyaga mezőségi tánc volt, melyet valamennyi
fellépő táncegyüttes közösen adott elő a hatalmas színpadon. A záró szám egyszerre okozott
meghatódottságot és kicsattanó sikert a közönség soraiban.
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Grand Finale - Mezőségi tánc

Grand Finale
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Szimpózium
A fergeteges hétvége után a jelen lévők nagy része autóbuszokra szállt és két órás zötykölődés
után elfoglalta szálláshelyét a dzsungelben, az egész héten át zajló szimpózium helyén. A rengeteg
közös mulatság mellett egy héten át, napi nyolc órát táncoltak és zenéltek a Dűvő zenekar, a KovácsGaschler és a Kupec házaspárok irányításával az együttesek tagjai. A mezőségi Bonchida magyar
és román táncait, illetve a Vág-Garam vidékének csárdásait, verbunkjait a hét végére nagy élvezettel
improvizálták a táborozók.

A Dűvő zenekar a dzsungelben

A Dűvő zenekar a szimpóziumon

Egy héten át tartott a szimpózium

A pénteki búcsúesten hatalmas tábortűz mellett egymás vállán zokogtak a régi és új barátok, hogy
aztán a szombati – valóban – záró estén, immár ismét a São Pauló-i Magyar Házban, még egy
reggelig tartó búcsú táncházzal fejeljék meg az együttlét örömét. Így zajlott tehát a XII. Dél-Amerikai
Magyar Néptánctalálkozó.
A program különlegessége az a magas minőség volt, amivel ez az esemény akár Budapesten is
megállta volna a helyét. A részt vevő együttesek mindegyike nagy felkészültségről, komoly tánctudásról
adott számot. Sokkal fontosabb azonban az a hatalmas lelkesedés, az a büszkeségtől feszülő
magyarságtudatos viselkedés, mely nem csak a színpadon, hanem a találkozó minden percében
jellemezte a csoportok minden egyes tagját, legyen az illető első, második, vagy sokadik generációs
magyar, vagy nem is magyar...… Ki kell emelni a csoportok vezetőinek jó szakmai minőségre törekvő
munkáját. Meg kell említeni azokat a fiatalokat, akik hosszabb-rövidebb időt Magyarországon töltöttek
és az Anyaországban szerzett tudást igyekeznek továbbadni. A találkozó sikerében nagy szerepe
volt a São Paulóban működő Magyar Ház közösségének, szervezőinek, kiemelten a helyi Pántlika
Néptáncegyüttes vezetőjének, Pedro Marquesnek, valamint a Zrinyieknek.

Találkozunk két év múlva Uruguayban!

Forrás: Kivonat a http://www.hidakforum.hu/index.php/esemenyek/fellepesek-45/507-xii-del-amerikaimagyar-neptanctalalkozo-2014-brazilia
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MAGYARORSZÁGI HÍREINK
Az állami ünnep alkalmából Szent István-rend kitüntetést kapott Kertész Imre Nobel-díjas
író, Rubik Ernő, a bűvös kocka feltalálója
Forrás: Magyar Nemzet 2014. augusztus 21.
A magyar állam legmagasabb kitüntetésére azok
érdemesülnek,
akik egyedülálló teljesítményükkel
nemzeti önbecsülésünk részévé válnak, akik világszerte
hazánk és nemzetünk jó hírét öregbítik.
Kertész Imre nemcsak azért vált méltóvá a kitüntetésre,
mert a magyar Nobel-díjasok sorát gyarapítja,
ráadásul magyar íróként ő volt az első, aki elnyerte
a legrangosabb irodalmi elismerést, hanem egész
életműve elismeréseként kapta meg a magas kitüntetést. Ez az életmű anatómiai pontosságú leírását
adja annak, amit a diktatúrák művelnek az emberi lélekkel.
Rubik Ernő zseniális találmánya, a bűvös kocka meghódította az egész
világot. A kocka nem pusztán játék, hanem olyasmi, ami kreativitásra tanít;
ez az egyszerű tárgy szimbolikus jelensége korunknak, egyedülálló szellemi
alkotás. Rubik Ernő találmánya nemzedékről nemzedékre százmillióknak
nyújt kifogyhatatlan inspirációt szerte a világban.
A Rubik-kocka 40. születésnapja előtt tisztelegtek New Yorkban azzal, hogy
egy hatalmas felfújható kockát úsztattak végig a a Hudson folyón.
Ferenc pápa Áder Jánost és Magyarország minden állampolgárát üdvözölte a közelgő nemzeti
ünnep alkalmából
Forrás: INDEX.hu 2014. 08. 18.
Szívélyes üdvözletemet küldöm Excellenciádnak és Magyarország minden
szeretett állampolgárának abból az örömteli alkalomból, hogy Szent István
védnöksége alatt most lesz nemzeti ünnepük. A Mindenható Isten szerető
gondviselésébe ajánlva a nemzetet, imádkozom azért, hogy minden magyar
továbbra is egy igazságra, az igazságosságra és az egységre épülő társadalom
megteremtését segítse elő – írta az egyházfö.
Az államalapítás ünnepe
Forrás: MTI, MNO 2014. augusztus 20
Augusztus 20 az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István
király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam
ezeréves folytonosságának emléknapja, és egyben az új kenyér
ünnepe is.
A tűzijáték során mintegy tizenegyezer effektet láthatott a
közönség. 4000 bombát, 700 üstököst és 6000-6500 úgynevezett
bombettatelepekről és római gyertyákról indított effektet lőttek ki,
sokszor 200-250 méteres magasságba. Az Erzsébet híd és a Margit híd között horgonyzó három
uszályról, illetve a Lánchídról lőtték ki a pirotechnikai eszközöket.
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Fradi-stadion
Forrás: MTI 2014 augusztus 10.

Elkészült az ultramodern, több mint 20 ezer fő befogadására
képes aréna. A Ferencváros új stadionja a 2012-es
Bajnokok Ligája győztes Chelsea elleni gálamérkőzéssel
nyitotta meg kapuit.

Varázslat a Várhegyen: meseszép lett a Várkert bazár
Befejeződött a Várkert Bazár felújítása, az új hajókikötő és a villamosmegállók már üzemelnek
Forrás: Szeretlek Budapest.hu 2014. augusztus 2.

Az idei Ybl-emlékév egyik kiemelt eseménye a Várkert
bazár átadása. Elsőként az Ybl Miklós által tervezett
részeket, a második ütemben elkészülő neoreneszánsz
kertet, az új építésű épületrészeket, a műemléki
épületekben kialakítandó vendéglátó és kereskedelmi
egységeket, valamint az Öntőház udvart adták át. A
Várkert összeköti a Várat a Duna-parttal.
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Egy biztos: Budapest egy igazi kuriózummal lett gazdagabb, olyannal, amihez még csak hasonlóval
sem büszkélkedik más város.
Megnyílt a Velencei-tó Kapuja, azaz a Velence Korzó
Fotók: velenceito.info 2014. június 4.
Közel 4 év várakozás után, megnyílt a Velencei-tó Kapuja.
Igazi strandhangulattal vár a velencei Korzó, sportpálya,
bicikli bérelés, bringó hintó, amivel kellemes körutat lehet
tenni a sétányon a napernyős, homokos strand mentén,
megcsodálható a Korzó impozáns épülete, a kilátás a
partra, a hajókikötőre. Kávézók, fagyizók, hangulatos
büfék várják a vendégeket. Elgyönyörködtető a környező
hegyek panorámája is. A zenélő szökőkútnál megállva,
bringóról csodálható víz és dallam együttes játéka.
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Átadták a megújult Diósgyőri várat
Forrás: MEGAZIN írta Kiss Viktor, 2014. szeptember 4–én.
Ünnepélyes keretek között átadták a megújult Diósgyőri várat,
amelyre több ezer látogató volt kíváncsi és akiket késő estig látványos
és változatos programok sokasága várt augusztus 30-án Nagy Lajos
király rekonstruált várában.
A vár tornyai között három palotaszárny is újjáépült, amelyben helyet
kapott Közép-Európa legnagyobb lovagterme, egy várkápolna és a
királynék lakóterme is. A Diósgyőri vár fejlesztésével Miskolc és az
ország olyan turisztikai látványossággal gazdagodott, amely Közép-Európában is egyedülálló.

Sikeres informatikai cégek
A legígéretesebb startupok közt az Arenim
Forrás: Sg.hu 2014.09.09
A Kun Szabolcs és Megyeri Attila által alapított Arenim Technologies magyar startupként indult, mára stockholmi operációs és budapesti fejlesztő központtal működő
nemzetközi IT vállalattá vált. Az Arenim Technologies a mobillehallgatás ellen védő,
“CryptTalk” nevű megoldás magyar kifejlesztője.
Cégünk küldetése, hogy professzionális és a piacon egyedülállóan biztonságos
telekommunikációs és vállalati IT megoldásokat nyújtson ügyfelei számára.
A “CryptTalkot” a mobilkommunikációs szakma már a világ legjobbjai között jegyzi.
A világ vezető designerei jönnek Pestre
Forrás: Sg.hu -2014.09.09
Prezi összehívta a világ vezető designereit, hogy újragondolják a digitális és a
fizikai világ találkozását. Október 2-3-án Budapesten olyan úttörő gondolkodású
designerek fognak találkozni, akik saját szakmájuk jövőjét formálják újra, akik
megmutatják, hogy mi történik, amikor a digitális és a fizikai világ találkozik.
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Az első millióm: Árvai Péter a Prezi.com társalapítója
Forrás: vimeo.com/77916369 - 2013.október 27.
Árvai Péter 34 éves üzletember, Svédországban nőtt föl, de öt éve
hazajött, céget alapított. Fejlesztésüket, a Prezit világszerte több mint
húszmillióan használják. Árvai Péter nem panaszkodik a bürokrácia, az
adók, a körülményes ügyintézés miatt. Úgy véli, mindannyiunknak van
hatalmunk változásokat elérni.
Mesélte, hogy amikor megérkezett Svédországból, nagybátyja
vitte haza a repülőtérről, és csak áradt belőle a panasz arról, hogy
Magyarországon nincs munka, nincs esély egyről a kettőre jutni.
Azóta a Prezi internetes prezentációkészítő szoftver fejlesztő cég
értéke meghaladja a százmillió dollárt, a felhasználók száma havonta
egymillióval emelkedik, jelenleg húszmillió körül jár.
Értelmező szoftver Debrecenből
Forrás: Figyelő Online - Halaska Gábor- 2014.09.03
A Slamby Kft-t 2013 végén alapították Debrecenben.
Naponta, átlagosan 2,5 milliárd gigabájtnyi adatot termel az
emberiség! Slamby olyan értelmező technológiát fejleszt,
amely képes az írott adatok megértésére és feldolgozására,
illetve a szerzett tudás alapján akár feladatok elvégzésére is.
A Slamby célja az, hogy ez a Debrecenben fejlesztett
értelmező technológia egyre több céghez, nagyvállalathoz,
intézményhez, vagy akár magánemberhez jusson el, akik
ezt használva könnyen és gyorsan tudják feldolgozni az
írott szövegeket, hasznos információhoz juthassanak,
hatékonyabb, pontosabban és gyorsabb döntéseket tudjanak
hozni.
Átadták az IT Services új debreceni telephelyét
Forrás: Sg.hu-2014.szeptember 9.
Magyarországon szinte elképzelhetetlen, hogy egy elektronikai gyártó
felkerüljön a legvonzóbb munkáltatók listájára. A 2239 négyzetméteres
irodaterület teljesen megújult, a legkorszerűbb gépészet beépítése és
a biztonságos wifi-szolgáltatás, illetve beléptető rendszer kialakítása
mellett új külsőt is kaptak az irodahelyiségek.
Az IT Services Hungary magasan képzett, több nyelven beszélő munkatársakat alkalmaz Debrecenben,
jelenleg 1657 dolgozót foglalkoztat. Országosan is növekszik a cég létszáma, az év eleji 3200 főről
az év végére mintegy 3900-ra.
Az ITSH számára a nemzetközi viszonylatban is versenyképes tudással rendelkező fiatal szakemberek
utánpótlását a Debreceni Egyetem biztosítja, a cég pedig nemcsak munkahelyeket teremt, hanem
karriert kínál számukra. Új telephelyet nyitott az IT-Services Hungary Kft. Pécsen.
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Harmadszor járultak szavazóurnához az idén a választók
2014-es magyarországi önkormányzati választás
Forrás: MNO - 2014. október 13.
Október 12-én Magyarországon
polgármestereket, helyi
önkormányzati képviselőket, valamint nemzetiségi önkormányzati
képviselőket választottak. Ez volt az első olyan önkormányzati
választás Magyarországon, melyet az új Alaptörvény szerint tartottak.
A képviselőket és polgármestereket – a rendszerváltás óta először – 5
évre választották.
Alacsony választási kedv mellett zajlott le a választás 42%-os részvételi aránnyal.
A Fideszé a főpolgármesteri cím és három kivétellel az összes megyei jogú város a
kormánypártoké. A megyei közgyűlésben is Fidesz többség alakult ki.

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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