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Ó Szent IStván dicsértessél
emlékezünk!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első 
Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép 
magyar népedre!

Mi, kik Téged Pártfogónknak 
választottunk Szószólónknak
Szólj Istennél érettünk, légy 
mindenkor mellettünk!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első 
Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép 
magyar népedre! 

A dal megjelent Havasi Balázs 
zeneszerző 2013. augusztu 20-i 
“Tűzijáték-szvitjében”, melyet külön 
erre az alkalomra komponált, és 
amely a budapesti ünnepi tűzijáték 
hivatalos zeneműve volt. Az eredeti 
dalnak csupán az első két sora 
csendült fel a műben: https://youtu.
be/VRhLOjTHUqk

A népdal a középkorban keletkezett, a 
moldvai csángók körében. 

Ó Szent István dicsértessél, menny és 
földön tiszteltessél!
De főkképpen nálunk ma, mint 
Országunk Oszlopa!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első 
Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép 
magyar népedre!

Boldogságos Szűzanyánknak, mint 
magyarok Asszonyának
Föláldoztad Hazánkat, szentelted 
Koronánkat!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első 
Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép 
magyar népedre!

Azért is hálaadással, ünnepélyes 
vigassággal
Mi együtt örvendezünk, szívünkből 
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VEZÉRCIKK

Vajknak születetett, Esztergomban látta 
meg a napvilágot István, a magyarok 
egyik törzsi vezetőjének, Gézának fia. 
István legyőzte vetélytársait és a felesége, 
Gizella szülőföldjéről érkezett bajor 
seregek segítségével egyesítette a magyar 
törzseket.
Államférfira valló helyzetfelismerése a 
bizánci ritus helyett a római katolikus 
kereszténység felé vezette. Kr. u. 1000-
ben – esetleg 1001-ben; a vélemények e 
tekintetben megoszlanak – koronázták 
meg, s már a magyarok királyaként 
törvényeivel szigorúan büntette azokat, 
akik nem vették fel a katolikus hitet.  
O rs z áge g ye s í té s i  i g yeke z e téb e n 
törvényeket hirdetett, hűbéri birtokokat 
osztott, püspökségeket alapított, s 
végezetül az országot a béke és haladás 
vizeire kormányozta. Ezek eredményeként 
az ország területe a Nyugat-Európából a 
Szentföldre vagy Konstantinápolyba 
utazó zarándokok és kalmárok kedvelt 
útvonalává vált. 
Ilymódon sikerült Magyarországot az 
egykori Szent Római Birodalom országai 
által elismert entitássá tennie.
Mi n d e z e n  c s e l e ke d e t e i  a l ap j án 
Istvánt a Magyar Állam alapítójaként 
t i s z te l jü k .  1038 .  augusz tus  15-
é n ,  Nag y b ol d o g a ss z ony  n apj án 
hunyt el, emlékét augusztus 20-án,  
Székesfehérváron történt temetése 
évfordulóján ünnepeljük. Istvánt 1083-
ban VII. Gergely pápa szentté avatta, 
egyidőben fiával, Imrével és annak 

mentorával, Gellért püspökkel.
2000-ben, Szent István koronázásának 
ezredik évfordulóján Bartolomaiosz 
ortodox pátriárka bejelentette, hogy 
a keleti keresztények Istvánt szintén 
szentjeik között tartják nyilván. Ilymódon 
Szent István az első – eredetileg csak 
nyugati, ám most már mindkét egyház 
által tisztelt – szent lett, ökumenikus hidat 
képezve ezáltal a két ritus között. 
Politikai éleslátásával István királynak 
s i ker ü l t  Mag yarország  számára 
kiváltságos földrajzi pozíciót teremtenie 
Európában, valóságos hidat Nyugat és 
Kelet között, ami biztosította a magyar 
nemzet túlélését ezeréves történelme 
veszélyes forgatagán keresztül.  A 
Keresztes háborúk idején Magyarország 
kötelező útvonalként szolgált valamennyi, 
Palesztína felé szárazföldön tartó sereg 
számára. Az Európát a XIII. században 
e l ö z ö n l ő  m o n g o l o k  b e t ö r é s e i k 
során megtizedelték a középkori 
Magyarországot. Az Oszmán Birodalom 
Európa meghódítására tett kísérletei 
mentén a magyar területek jelentős 
részét elfoglalta. A Habsburg Birodalom 
Magyarországot védbástyaként használta 
a terjeszkedési terveket dédelgető cárok 
ellen. Az első Világháború a magyar 
történelmi területek 2/3 részének 
leszakításával végződött.
Magyarország volt a Vasfüggöny első 
átszakításának színhelye is,  mely 
lehetővé tette, hogy emberi lények 
ezrei menekülhessenek a szabadságba a 

kommunista rendszer évtizedei után. Ez 
a szituáció napjainkban megismétlődni 
látszik a  testvérg yi lkos háborúk 
s különösen a szíriai helyzet okán. 
Most Magyarországot ismét a Kelet 
és Nyugat összekötő hídjaként látjuk, 
amikor menekültek tízezrei kísérlik 
meg jövőjüket menteni egy békés és 
prosperáló Európában. Ha Magyarország 
fennhatósággal rendelkezne történelmi 
területei egésze fölött, bizonyára több 
jóindulattal viseltethetne a menekültek 
iránt, függetlenül a Dublini megállapodás 
s z i g o r ú  b e t a r t á s á r a  v o n at k o z ó 
rendelkezésektől, amely a Magyarország 
által is elfogadott Genfi Egyezményen 
alapuló módon szabályozza a menekültek 
befogadásának és nemzetközi védelmének 
rendjét. 
A jelenlegi menekültek drámája valós, 
szomorú és nyomasztó. Ugyancsak 
szomorú a nemzetközi  közösség 
torz értékelése a budapesti Keleti 
pályaudvaron jelenleg folyó események 
kapcsán és a magyar nemzetnek a 
Trianoni békeszerződés által okozott 
szenvedések vonatkozásában.
Mindezek ellenére a magyar nemzet túléli 
a nehézségeket és főszerepet játszik a XXI. 
század történelmében. De így lenne ez 
Szent István nélkül is?
A Híradó jelen számának egyéb cikkei a 
világ más tájain élő magyar közösségek 
számtalan tervével és munkájával 
foglalkoznak. De lenne-e ennyi magyar 
közösség a világon Szent István nélkül? 
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AuguSztuS 20:  gondolatok Szent Istvánról 
és a magyar nemzetről
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BALÁZS PÉTER OTTHON

A B a l á z s  Pé t e r  g o n d o z ó 
otthon tevékenységének 

alapelve az ott lakó idős emberek 
átfogó gondozása az egészséges 
és boldog öregkor biztosítása 
érdekében. 

Az Otthon magántulajdonban 

Megörökített pillanatok a Cantina Lellisben rendezett ebédről Saurer Ingrid és a 
Nőegylet társaságában a Szeretetotthon lakóival.

São Pauló-i Nőegylet ebédjéN a 
a Szeretetotthon lakói is részt vettek

25 
június

lévő jótékonysági intézmény. 
Fe n nt ar t ó j a  a  S z e pt e mb e r 
30 Segélyeg ylet ,  társadalmi 
támogatással. Különböző civil és 
vallási szervezetek és a Freguesia 
do Ó-ban működő oktatási 
intézmények támogatnak minket. 
Támogatást kapunk továbbá több 

gazdasági társaságtól, valamint a 
São Pauló-i magyar közösségtől. 

A Szociális Terv meghatározza, 
hogy a férőhelyek hány százalékát 
kell fenntartani nem kielégítő  
pénzügyi háttérrel rendelkező 
idősek számára. 
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BALÁZS PÉTER OTTHON

27
június juNiáliS

Élményekben gazdag nap volt.  
A kemence melletti kávézás, 

édességek, ajándékok mindez 
kiváló hangulatban, vidám és 
kedves látogatókkal. A gyerekek 
jelenléte még vidámabbá tette az 
Otthont.

A “Juniális finomságok” sem 
hiányoztak. A jó tánczene, a 

“forró” meg a juniális “quadrilha”, 
szerencsjáték “bingo”, sorsolás, 
szurkolás emelték a hangulatot. 
Így ünnepelte az Otthon
Szent Péter-Pál napját.

A vezetőség, az Otthon lakói és 
alkalmazottai megköszönik a 
családtagok, a barátok, valamint 
az önkéntesek jelenlétét.

30
június

Szent  Péter és Szent Pál miséjét 
José Adriano atya a “Mãe de 

Deus” parókiából tartotta, melyen az 
Otthon lakói mellett az ottani  lakók 
is részt vettek.

A zenészek is eljöttek és a vidám 
“forró” hangjaira az Otthon lakói 
táncra perdültek, nagy lelkesedéssel 
ropták a táncot, amihez a forraltbor, 
na meg a juniális finomságok is 
hozzásegítettek. Köszönet a “Santa 
Mãe de Deus” parókiának.

SzeNtmiSe SzeNt Péter éS SzeNt Pál  
tiszteletére
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BALÁZS PÉTER OTTHON

A megemlékezés szentmisével 
kezdődött, melyet José Adriano 
atya a “Santa Mãe de Deus” 
parókiából tartott.  Unokák, 
családtagok és barátok jöttek 
meglátogatni a nagymamákat, 
nag ypapákat .  A mise  után 
m e g ü n n e p e l t é k  b o l d o g 
együttlétüket, közben finom 

28
Július

édességet eszegedtek. Az Otthon 
közreműködőinek munkája és az 
egyletek támogatása garantálja  
az Otthon lakóinak együttélését 
a közösséggel, hogy továbbra is a 
közösség tagjai és együttműködői 
lehessenek.
Köszönet a családok és  barátok 
szeretetéért. 

Apák napja11
Agusztus

Az Otthon köszönti az idős apákat.  
Boldog Apák napját kíván.

NagySzülők napjai megemlékezéS
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Atenção integral à saúde
Corpo de enfermagem, médico, nutricionista,

terapeuta ocupacional e fisioterapeuta.

Atividades agradáveis
em tempo integral  
e com total liberdade  
de escolha: horticultura,  
jardinagem, ambiente  
para leitura, jogos,  
artesanato, passeios  
e muito mais. 

www.larpedrobalazs.org.br
Rua Ribeiro de Morais, 952 – Freguesia do Ó – São Paulo – SP

Agende uma visita
pelo telefone (11) 3931-6560

BALÁZS PÉTER OTTHON
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Szent István királyunk ünnepe

Augusztus 20 az egyik legrégibb 
magyar ünnepnap: Szent István 

király napja, a keresztény magyar 
államalapítás, a magyar állam ezeréves 
folytonosságának emléknapja. 
Uralkodása idején I. István még 
augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony 
napját avatta ünneppé, ekkorra hívta 
össze Fehérvárra a királyi tanácsot és 
tartott törvénynapot. Élete végén a 
beteg király azon a napon ajánlotta 

fel az országot Szűz Máriának, s 1038-
ban ő maga is azon a napon halt meg. 

Az ünnepi dátumot Szent László 
király tette át augusztus 20-ra, 
mert 1083-ban ezen a napon, VII. 
Gergely pápa hozzájárulásával oltárra 
emeltette I. István (illetve még abban 
az évben fia, Imre, valamint Gellért 
püspök) relikviáit a székesfehérvári 
Bazilikában, ami szentté avatásával 
volt egyenértékű.

Mind a Magyarországon, mind 
a világ egyéb országaiban élő 
magyar közösségek megünneplik 
védőszentjük napját.

Így volt ez São Paulóban is:

09:45 – körmenet a Kollégium 
területén, majd 
10:00 – szentmise 
11:00 – néptánc bemutató és egyéb 
kulturális programok 
12:00 – Magyar ebéd
 
Mindeközben magyar kézműves 
termékek vására.
Ezt felsorolni sem kevés, de hogy 

mennyi önfeláldozó munka van 
mindezek mögött, azt leírni is nagyon 
sok lenne. Mennyi összmunka, 
hogy megtervezzék a műsor 
összeállítását, mennyi táncpróba a 
Pántlikának, Zrínyinek, betanítani 
a Sarkantyúkat, mennyi foglalkozás, 
hogy a cserkészek megtanuljanak 
részletet az István, a király című 
zenés játékból (musical), végül, 
ahogy István királyunk ránk hagyta, 
mindannyian együtt szerepeltek, 
hogy belőlünk meghatódottságot 
váltsanak ki, könnyeket fakasszanak 
és köszönetet kapjanak.
Milyen hatalmas munka van a 
magyar ebéd mögött, ahová be kellett 
szerezni a 400 főre szóló ebéd anyagát, 
a rengeteg húst fel kellett szeletelni, 
hatalmas fazekakban kevergetni, 
ízesíteni egy nappal előre elkészíteni, 
lehűteni, majd másnap időre 
felmelegíteni, felszolgálni; mindezt 
önkéntesként, hosszú évek óta. A 
finom sütemények sem maradnak 
el, na meg a “caipirinha” sem! Az 
asztalok elrendezése, megterítése 
cserkészeink munkája volt.
Egyeztetni kellett az vásári eladókkal, 
hogy minél nagyobb legyen a kínálat. 
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Szent István királyunk ünnepe

Időben kihirdetni a ünnepélyt, hisz 
mindez a lehető legnagyobb számú 
vendégseregnek szól, azoknak, akik 
megtisztelnek jelenlétükkel.

Az ünnepélyen megismertük Erdős 
Györgyöt, az új São Pauló-i magyar 
konzult, aki üdvözölte a jelenlévőket. 
Majd a Kőrösi Csoma Sándor 
Program ösztöndíjasai felolvastak 
két régi levelet, melyeket a Lapai 
Református Templomban találtak 
kutatásuk során. (Az ösztöndíjasok 
a São Pauló-i magyar közösség 
történelmének feltáró munkálatait 

végzik ezekben a hónapokban.) 
A műsor végén, egy kis ízelítőt 
vetítettek a 2013-as budapesti 
tűzijátékból, mely  Budapestet csodás 
megvilágításban tárta elénk. 

A műsor sikere koronázta a komoly 
felkészülést. Az ebéd a szakácsokat 
dicsérte, míg a sütemények 
cukrászainkat.
Az ünnepség teljes ideje alatt a 
jelenlévők az árusoktól magyar 
édességeket, italokat és más 
termékeket vásárolhattak.

Ezzel egyidőben Magyaroszágon 
folytak az est i  ünnepségek, 
melynek keretében előadták az 
immár 32 éves István, a király c. 
rockoperát a Királydombon, ahol 
azt 1983-ban bemutatták, majd 
a programsorozat hagyományos 
tüzijátékkal ért véget.
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megtiszteltetésben

A São Pauló-i régióban elsőként 
betelepülő magyar emigránsok, 

valamint azok leszármazottainak 
a tiszteletére, São Pauló állam 
kormányzója, Geraldo Alckmin 
kihirdeti az alábbi rendeletet, amely 
a “Comunidade Húngara”  (Magyar 
Közösség) nevet adja a Tietê folyó 
felett haladó egykori FEPASA vasúti 
hídnak.

1.cikk: A “Magyar közösség” 
nevet kapja a Tietê folyón átívelő  
vasúti híd. A CPTM vonat 
7-es számú “Rubi” elnevezésű 
vonala, a Piqueri negyedben, 
Lapa és Piqueri állomások 
között, halad át ezen a hídon.

A hivatalos átnevezés valószínüleg 
2015. október 23-án az egyik 
magyar nemzeti ünnepen történik 
meg. Az eseményen a híd lábaira 
helyezik el az új névtáblákat, 
melyek láthatóvá válnak a São 
Pauló fő utcaszakán, a Tietê folyó 
partján haladó napi két millió 
utazó számára. 

A  S ã o  P a u l ó - i  M a g y a r 
Segélyegylet, mely kilencven 
éve dolgozik a  São Pauló-i 
magyar közösségért, a magyar 
származásúak megbecsülését 
megtiszteltetésnek veszi és háláját 
fejezi ki São Paulo lakosainak. 
Tökéletesen találónak találja 

a hely kiválasztását, São Paulo 
nyugati része ugyanis a magyar 
bevándorlók által lakott egyik fő 
városrész volt: Lapa, Pompéia, 
Freguesia do Ó, Vila Ipojuca, 
Taipas (“Szent István király 
falva”) és különösen Piqueri, Vila 
Anastácio  negyedek, ahol az 
említett híd alappillérei állnak. 

Ez utóbbi volt a fő csomópontja 
a  m a g y a r  b e v á n d o r l ó k 
településeinek São Paulóban, az 
akkor már meglévő állomás pedig 
megkönyítette közlekedésüket 
a számos gyár irányába, melyek 
vasútvonal mentén működtek a 
múlt század első felében.

São paulo kormáNyzója megtiSzteltetéSbeN 
részesíti a São pauló-i magyar közöSSéget
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megtartotta Santa Catarina-i Rétesnapot

a jaraguá do Sul-i magyar Szövetség (aHjS) augusztus 16-án 
10-18 óra között a Városi rendezvényparkban

megtartotta az 5. SaNta CatariNa-i réteSNaPot

A rende zvényen  a  térs ég 
különféle tájjellegű ételeit 

(édeset és sósat egyaránt) szolgálták 
fel. Az édes készítményeken 
kívül (sajtos, mandulás, almás 
és banános) lehetőség nyílt a sós 
zöldséges és káposztás csirkés rétes 
megkóstolására is.

12 és 14 óra között a látogatók a 
magyar konyha-művészet egy másik 

hagyományos ételével, a paprikás 
csirkével is megismerkedhettek. 
Az ételt manióka-galuska és kígyó-
uborka-saláta körítette. Több mint 
nyolcezer 25 dekás rétes adag 
fogyott el. 

“A közönség megismerkedhetett 
a rétes készítés rejtelmeivel. 
Végigasszisztálhatta a rétestészta 
nyújtását és a töltelék behelyezését.”

Gratulálunk! Szervezzetek még sok 
ilyen rendezvényt! 

A rendezvény teljes bevétele a 
Szövetség által végzett munka 
támogatását szolgálja. 
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levél

A levél fordítása

Belém, 2015. március 13.

São Pauló-i Magyar Szövetség 
R. Gomes de Carvalho, 823
São Paulo – SP

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 Jezebel Fleury vagyok, eredetileg São Pauló-i, bár jelenleg Pará államban, Belémben lakom. Három 
hónapja elhunyt édesanyám, Melter Izabel magyarok – Melter Géza Ödön és Ágoston Erzsébet – gyermeke volt.

 Nagyszüleim és testvéreik 1926-ban emigráltak Brazíliába, miután harcoltak az I. világháborúban. 
Túlélték, de sejtették, hogy hamarosan jön egy újabb háború is, melyben ismét harcolniuk kellene, és az akár 
végzetes is lehetne számukra. Tódor Éva színésznővel egy hajón érkeztek; Santosban szálltak partra, ahonnan 
São Paulóba vitték őket.

 Brazíliába érkezésük után São Paulo államban egy kávéültetvényen dolgoztak. Noha a rabszolgaságot 
akkor már több mint 30 éve eltörölték, a bevándorlókat valójában rabszolgaként kezelték, ezért rövid idő után 
elmenekültek az ültetvényről – kávécserjék tövében kúszva, őrző-védő kutyák által üldözve.

 São Paulo városában kötöttek ki, ahol nagyapám a fémfeldolgozás területén helyezkedett el, mivel 
Magyarországon karosszéria-lakatos tanfolyamot végzett, majd mestervizsgát is tett. Ezen túlmenően szép 
képeket is festett, ugyanis a budapesti Szépművészeti Iskolát is elvégezte. Minthogy a fémkohászat terén komoly 
ismeretekkel és nagy tapasztalattal rendelkezett, szinte valamennyi brazil autógyártó cégnél dolgozott; utolsó 
munkahelye a DKW WEMAG volt. Nagyanyám 1979-ben, 78 éves korában hunyt el, nagyapám 1986-ban, 81 
évesen. Amikor éppen nem dolgozott vagy festett, szívesen fűzött kötetekbe korabeli magyar és brazil folyóiratokat.  

 A magyar lapok közül a Tolnai Világlapját vásárolta, és amikor Belémbe költöztünk, nagyapám 
édesanyámat megajándékozta e lap 1927-1938 közötti kiadásainak néhány bekötött számával. 

 Sajnos apám, én és három testvérem nem tanultunk meg magyarul beszélni és írni. Nagyszüleink ugyan 
magyarul szóltak hozzánk, de mi alig értettük őket. Most, édesanyám halálával elhatároztuk, hogy jobb sorsot 
szánunk a nagyapám által bekötött magazinoknak azáltal, hogy odaajándékozzuk őket egy olyan intézménynek, 
amely hasznukat tudná venni, főként historikus tartalmuk alapján.

 Az interneten lefolytatott kutatás során sikerült rátalálnom Szövetségükre. Apámmal és testvéreimmel 
úgy határoztunk, hogy a lapokat Önöknek ajándékoznánk. 

 Reméljük, szívesen fogadják őket, és hogy hasznát veszik a magyarság történetének és nagyszüleim 
emlékének megőrzésében. Biztos vagyok benne,  hogy nagyszüleim és édesanyám, ha élnének, egyetértenének 
ezzel a döntésünkkel.
  Szívélyes üdvözlettel:
  Jezebel Fleury
  Telefon: +55 91 3226-4493 / 3246-1779 

Fordította: Kepe Ferenc (Magyarországi  munkatársunk) 
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A kihívás

•  A legnagyobb migrációs hullám 
Európában a II. Világháborút 
követően. Az idén több mint 180 
ezer bevándorló lépett be menedék 
kérelemmel az Európai Unióba, 
átlépve a magyar országhatáron. Az 
év végéig ez a szám elérheti 4-500 
ezret. Ez tízszer nagyobb, mint a 
tavalyi mennyiség. A nagyságrend 
érzékeléséhez: ez olyan, mintha 
Brazíliának egy év alatt 8 millió 
bevándorlót és menekültet kellene 
befogadnia, regisztrálnia és ellátnia. 

 
•  Magyarország:  kis ország egy 

nagy feladatra. Magyarországnak 
–lakossága Pernambuco Államéval 
egyenlő – a Schengeni Egyezmény 
tagjaként ebben a régióban 
ellenőriznie és védenie kell az EU 
külső határait, minden ott belépő 
bevándorlót és menekültet – a 
menedékkérelmek feldolgozásán 
túlmenően – regisztrálnia kell 
(Dublini Egyezmény), szállást, 
élelmet, ivóvizet, orvosi ellátást, 
pénzügyi segélyt kell biztosítania. 

helyzet A hAtáron

•  M a g y a r o r s z á g  h a t á r a i 
nyitottak. Csak a Szerbiával 
közös  határszakaszon hét 

h a t á r á t l é p é s i  p o n t  v a n . 
Valamennyi menedékkérőnek 
e z e k e n  a  p o n t o k o n  k e l l 
belépnie. A menedékkérőket 
a hatóságok a fogadópontokra 
irányítják, ahol a nagyságrend 
miatt szükségszerűen felmerülő 
logisztikai nehézségek ellenére 
minden szükséges humanitárius 
segítséget megkapnak.

 
•  Sokan illegálisan lépik át a határt. 

Embercsempészek irányítják őket, 
következésképpen nem a hivatalos 
belépési pontokra mennek, nem 
mennek a fogadópontokra, 
megtagadják a regisztrációt, nem 
működnek együtt a hatóságokkal. 
Az ilyen személyek segítése sokkal 
komplikáltabb feladat, figyelembe 
véve indítékaikat és a hatóságok 
azonosításukra fordítható 
kapacitásait.

•  A kerítés a bevándorlók védelmét 
is szolgálja. Magyarország a 
Szerbiával közös határon kerítést 
épített, hogy védje az Európai Unió 
határát és hogy a bevándorlókat 
a legális határátkelő pontokhoz 
terelje. Ez az intézkedési mód 
ismert és nemzetközileg elfogadott: 
Spanyolország, Görögország, 
Bulgária és az Egyesült Államok 
is épített államhatárain kerítéseket.

A mAgyArok 
bevándorlókhoz 
és menekültekhez 
vAló viszonyA

•  Magyarország befogad minden 
menekültet és bevándorlót. A 
sajtóban közöltekkel ellentétben 
a magyarok nem intoleránsak, 
hiszen sajnos jól tudják, mit 
jelent menekültnek lenni. A 
Vasfüggöny 1990-es lebontása előtt, 
magyarok százezrei menekültek el 
Magyarországról az akkori rezsim 
által előállított politikai és társadalmi 
körülmények miatt. A magyar 
nemzet mind a mai napig nagyon 
hálás a menekültjeit befogadó 
országoknak, így Brazíliának is. 
Az elmúlt két és fél évtizedben a 
teljesen szabad társadalmi rendben 
élő Magyarország más országokból 
érkező személyek ezreinek adott 
menedéket.

•  Magyarország erején felül segít. A 
magyar hatóságok minden érkezőt 
segítenek. Az ellátó központokban 
Magyarország vizet és élelmet, 
orvosi ellátást, társadalmi ellátást és 
pénzügyi segítséget biztosít. Az egyik 
távközlési cég a bevándorlóknak 
ingyenes WiFi szolgáltatást biztosít. 
Összehasonlításképp: a magyar 
minimálbér napi 35 reálnak felel 

a migráCióS VálSág 
magyarorSzágoN elérte 

az európai unió határát

levél
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meg, ugyanakkor a bevándorlók 
ellátása napi 43 reálba kerül. 

•  A sajtóban megjelent sajnálatos 
összetűzések igen ritkák és 
a hatóságok által rövid időn 
belül kivizsgálásra kerülnek. A 
személyek nagy száma ellenére 
nem volt jelentősebb erőszakos 
esemény; az ellátó pontokat 
egyszer sem fenyegették vagy 
támadták meg.  Az Ausztriában 
7 1  i l l e g á l i s  b e v á n d o r l ó 
holttestével megtalált teherautó 
e s e t e  b i z o ny í t j a ,  m i l y e n 
tragédiát eredményezhetnek az 
embercsempészek menekülteket 
félrevezető kísérletei, melyek 
révén a menekültekben táplálják 
a  fenná l ló  rendszabá lyok 
megkerülésével kapcsolatos 
reményeket.

lehetséges 
megoldások: 
a válság kiinduló pontjainál 

kell intézkedni, nem elég csak a 
következményeket orvosolni

•   Közre kell működni a kiinduló 
országok megbékéltetésében. 
A nemzetközi közösségnek a 
tömeges vándorláshoz vezető 
körülmények megváltoztatásán 
kívül segítenie kell a kiinduló 
országok (jelen esetben Szíria és 
Irak) stabilizálásában. Ez okból 
döntött úgy Magyarország, hogy 
csapatokat küld az Iszlám Állam 
elleni harcba.

 
•  A  s z o m s z é d o s  o r s z á g o k 

pénzügyi támogatása. A magyar 
miniszterelnök javaslatot tett, 
hogy az Európai Unió 1%-kal, 
3 milliárd euróra emelje meg 
költségvetési előirányzatát a Szíria 
szomszédainak (Törökország, 
Libanon és Jordánia)  segítésére,  
hogy a kiinduló országokhoz 
legközelebb eső helyeken javítsák 
a menekültek életkörülményeit.

•   A tranzitországokkal való 
együttműködés. Magyarország 
n e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i a 
megtartására tett javaslatot a 
nyugat-ba lkáni  migrác iós 
útvonalon lévő tranzitországokkal 
való együttműködés erősítése 
céljából.

Magyarország mindenek előtt 
az Európai Unió határainak 
e l l e n ő r z é s é t  e r ő s í t é s é t 
kezdeményezi, hogy az utóbbi 
évtizedek legnagyobb migrációs 
hulláma a tervezett biztonságos és 
legális formában érje el a befogadó 
országokat.

Respostas dos leitores à carta 
do Embaixador (transcritos)

Köszönet a tájékoztatásért
Imádkozunk, hogy mindenkinek 
jobb legyen.
Öleléssel
Renato Bognar, e-mailen

Nagyon köszönöm ezt a levelet 
és meg fogom osztani, mert 
nagyon igazságtalan, amit a média 
rendszeresen bemutat. 
Helena Maria Fekete Nuñez, 
e-mailen

Helló, jó napot!
Köszönjük, hogy elküldték ezt 
a szöveget.  Nagyon tetszett 
a  Nagykövet á l lásfoglalása. 
Szeretném tudni, megoszthatom-e 
a Facebookon.
Megj.: Nagyszüleim a szlovén-
osztrák-magyar hármas határon 
laktak és jól tudom, milyen nehéz az 
ilyen térségekben az élet, főleg nehéz 

időszakokban. 
Remélem, hogy ez a fázis gyorsan 
elmúlik, hogy a humanitárius 
segítség azokhoz jut, akiknek tényleg 
szükségük van rá, és hogy semmi 
rossz nem keletkezik a bevándorlók  
ellenőrizetlen belépése miatt.
Válaszukat várva,
köszönettel:
Marcia Majczan, e-mailen

levél
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A brazíliai magyar nagykövetség 
hivatalos levelet publikált az Európai 
Unió magyarországi határán kialakult 
migrációs válságról.
A nagykövet nyilatkozatára mutató 
linket posztolták az INFO Associação 
Húngara de São Paulo  Facebook 
oldalon.
Én ebben a posztban a következő 
kommentet helyeztem el, emiatt 
bizonyára két nyelven is kapok majd 
sértegető válaszokat. De  nem tudok 
tovább hallgatni a magyar hatóságok 
által egy olyan anakronisztikus... és 
gyűlölködő előítéleteken alapuló 
ideológia nevében elkövetett barbár 
intézkedések láttán, mely  a nácizmus 
és a kommunizmus időszakában már 
bebizonyította, hogy  mire képes. 
“ Ne m  o l v a s t a m ,  n i n c s  i s 
szándékomban elolvasni a nagykövet 
hivatalos nyilatkozatát. Nekem 
elegendőek a látott felvételek és a 
miniszterelnök és a magyar kormány 
tagjai által adott abszurd és előítéletes 
nyilatkozatok. Az élőben elhangzott 
nyilatkozatok, melyeket a média nem 
kitalált vagy elferdített. A szögesdrót-
kerítések, a könnygáz-gránátok, 
a rendőrök gumibot-ütései és a 
rúgások – még egy fotóriportertől 
is – védtelen felnőttek és gyerekekkel 
szemben talán a média kitalációi? 
Halló, magyar nép, már elfelejtettétek 
1956-ot? Szégyen és gyalázat! És 
még mielőtt valaki azt mondaná, 
hogy én csak egy brazil vagyok, aki 
semmit sem ért az eseményekből, 
tudatom mindenkivel, hogy én egy 
magyar író fia vagyok, és tudom, 
hogy már halott apám szégyenkezne 
annak láttán, hogy mit csinálnak az 
országában, amit annyira szeretett. 
Azon túlmenően, hogy első kézből 
ismerem a menekültek helyzetét, 
azt a helyzetet, amit családunk átélt, 
amikor háborús menekültekként 
1952-ben Brazíliába érkeztünk.
Giovanni Lenard, emailen

Jó napot!
Nagyon szomorú, ami most ezekkel 
a személyekkel történik. Képzelem, 
mennyi gyermekeinek biztosabb 
helyet kereső elkeseredett szülő 
küszködik most mérhetetlen 
nehézségekkel és helyzetekkel, és 
hogy ez a világ nem tudja abbahagyni 
a háborúskodást. Hiszem, hogy 
mindenki számára van hely és 
nem tudom megérteni, elfogadni 
ezt a nagy kegyetlenséget. Kissé 
megkönnyebbülten hallom, hogy 
Magyarország – a média ezzel 
ellentétes híreivel szemben – nem 
zárta le határait, és ennek megfelelően 
szükségesnek tartom, hogy tegyék 
lehetővé mindenki számára a 
biztonságos belépést.
Munkájukat, mellyel széles körben 
lehetővé teszik a magyarországi 
események követését, nagyon jónak 
tartom.
Gratulálok Önöknek! 
Ane Ediely, emailen

Kommunikációs szakemberként 
megállapítom, hogy Magyarország 
rosszul kezeli a nemzetközi médiát. 
Ezt miért nem közlik?
Itt Brazíliában is, mely valamennyi 
bevándorló típussal szemben 
minden bizonnyal kategóriájában 
kiemelkedően jó, korlátozás 
nélküli befogadó készségről tesz 
tanúbizonyságot.
Természetesen minden igazságnak 
legalább két oldala van, de ez a 
hivatalos magyar oldal nem jut el a 
közvéleményhez, s ez a kicsi és nagy 
múltú ország egy nagy fontosságú 
humanitárius kérdésben lassan a 
gonosztevő arculatát veszi fel.
Kérem az illetékesnek eljuttatni
Köszönettel:
Péter Nádas, emailen

levél

Brazil barátaimnak:
Magyarország kis ország, mindössze 
tíz millió lakossal, és nem tartozik a 
gazdag országok csoportjába.
Az év eleje óta 190 ezer bevándorló 
érkezett az országba, ami megfelel 
Szeged városa teljes lakosságának. 
Ezen bevándorlók egy főre eső 
eltartási költsége az országban 
megfelel a minimálbérnek. 
A bevándorlók útlevél és vízum nélkül 
érkeznek, a regisztrációban nem 
működnek együtt a hatóságokkal.
Szeptember 15-től Magyarország 
a határain megerősítette az 
ellenőrzést, és csak alapos ellenőrzést 
követőn engedélyezi a belépést. 
Azoknak, akik nem felelnek meg a 
kritériumoknak, el kell hagyniuk a 
területet. A bevándorlóknak csak 
15%-a menekült, a többiek gazdasági 
okokból, a jobb élet reményében 
akarnak belépni Európába.
Az új Bevándorlási Törvény, melyet 
a közelmúltban hagyott jóvá a 
parlament, bűncselekménynek 
minősíti az illegális határátlépést 
és börtönnel bünteti az agresszív 
fellépést, valamint a határkerítés 
megrongálását. 
Szeptember 16-án – a közzétett 
hírek szerint – bevándorlók a röszkei 
ellenőrző pontnál megkíséreltek 
behatolni az országba. Agresszív 
módon viselkedtek és megsebesítettek 
20 rendőrt.
Orbán Viktor miniszterelnök 
nyilatkozatai szerint ezek a személyek 
létükben nem veszélyeztetettek, 
minthogy Görögország, Macedónia 
és Szerbia biztonságos országok.  
Ezek valójában gazdasági indíttatású 
bevándorlók, akik a jobb életet 
keresik, főleg Németországban és 
Svédországban. 
A miniszterelnök megvédte a magyar 
autonómiát és kijelentette, hogy 
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az országnak a befogadhatóság 
tekintetében meg kell tartania a 
döntés jogát. 
A rendfenntartó erők és a határőrizeti 
szervek elismerést és köszönetet 
érdemelnek a határ védelme 
tekintetében, ők a haza bástyáinak 
modern hősei.
A “Századvég” kutatóintézet kutatást 
végzett a magyar lakosság körében, 
melynek során a megkérdezettek 82%-
a támogatta a bevándorlási ellenőrzés 
szigorának növelését, minthogy 
elítélik az illegális határátlépéseket, és 
nem értenek egyet idegen személyek 

ellenőrzés nélküli beléptetésével sem. 
Nem akarják, hogy ismeretlenek 
sáskajárásszerűen elárasszák az 
országot, környezetükben tönkretéve 
mindent. 
Ezeknek az újonnan érkezőknek 
a számláját egyre több rendőrségi 
esemény terheli, és híre járja, hogy 
közöttük beszivárgó terroristák is 
vannak.
Az emberek véleménye szerint a 
problémákat magukban a kiinduló 
országokban kell megoldani, 
úgymint Szíriában, Afganisztánban, 
Pakisztánban… és ha nincs más 

levél

megoldás, csináljanak forradalmat, 
mint ahogy a magyarok tették a 
századok során. 
Változtatni kellene Németország 
álláspontján is, mert kormányuk 
először hívja a bevándorlókat, aztán 
szűrést vezet be és időnként lezárja 
határait és a kívül rekedteket más 
országokba küldi.
Ideje, hogy kirakjuk a táblát – 
“EURÓPA: NINCS SZABAD 
HELY”
Budapest, 2015. szeptember 18.
Vízvári Róbert – egy aggódó 
honfitársuk
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Tubor renáta

tubor reNáta, a Híradó és a mini Híradó  
terVezőgrafikuSa magyarorSzágra költözött

A Mini Híradó 42-es számában 
beszámoltunk róla, hogy 

a  m ag y ar  n ag y köve t  e l őt t 
ünnepélyes keretek között esküt 
tettek az új magyar állampolgárok, 
köztük Tubor Renáta, a Híradó 
kiadványok grafikai szerkesztője. 
Örömmel jelentettük, hogy “Most 
már eggyel több magyar dolgozik 
a Híradó számainak elkészítésén! 
Tubor Renáta március 15-én tett 
állampolgári esküt, s most már 
magyar állampolgár. Gratulálunk, 
Renáta, köszönjük hosszú évek 
során kifejtett odaadó önkéntes 

munkádat!”
Június 15-én Renáta a következőket 
közölte velünk: “Terveink lassan a 
megvalósuláshoz közelednek, 
a hivatalos formalitásokon már 
túl vagyunk, munkavállalási 
inter júkon vettünk részt  és 
e l h at á r o z t u k ,  h o g y  j ú l i u s 
utolsó hetében Magyarországra 
költözünk. Nagyon boldog vagyok, 
persze még rengeteg dolgot el kell 
intéznünk indulás előtt, de biztos 
vagyok benne, hogy sikerülni 
fog!!!”

Június 30-án újabb értesítést 
kaptunk: “Most kaptam egy 
t e l e f o n ü z e n e t e t ,  m e l y b e n 
megerősítették, hogy az interjú 
sikeres volt, és augusztus 3-án 
m á r  mu n k á b a  i s  á l l h at o k 
Magyarországon!!! A DIAGEO 
Kft. Személyügyi részlegénél 
fogok dolgozni, brazil ügyfelekkel. 
Tehát azon kívül, hogy már 
odaérkezésem előtt állásom lett, 
még portugálul is dolgozhatom.  
Hát, akkor minden sikerült, és… 
nagyon boldog vagyok!!!”

És július 27-én elrepültek Budapestre
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Tubor renáta

Renáta kiváló fotósnak bizonyult.
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Tubor renáta

És nemrég újabb üzenet érkezett tőle:

“Az élet itt nagyon vidám, egy nagy 
kaland számunkra az egész: vonatra, 
villamosra szállunk, piacra járunk, 
ételt rendelünk az étteremben, 
igazán tetszik minden. Az angol 
sokat segít, és a magyarok nagyon 
kedvesek, figyelmesek velünk. 

A munkakörülmények igen 
kellemesek, a munkatársak jó 
fejek, mind segítenek nekem. A 
férjemnek, Andersonnak még 
meg kell szereznie az állandó 
tartózkodási engedélyt, hogy 
dolgozhasson. Ez úgy három 
hónapot vesz igénybe, de bízunk 
benne, hogy minden sikerül majd.”

Renáta, tudjuk, hogy Magyarország 
már 26 éve szabadult meg a 
kommunizmustól, ugyanakkor 
Nyugat-Európa már a második 
világháború óta, vagyis mintegy 
70 éve intenzív fejlődésen megy 
át. De úgy érezzük, szeretett 
országunk sikerrel leküzd minden 
nehézséget. Legyetek sikeresek, 
legyetek nagyon boldogok!!!
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Külföldi

a külföldi magyar Cserkészek 
jubileumi Nagytábora

Közel 700 magyar cserkész érkezett 
a föld minden részéről.

FILLMORE, NEW YORK, USA, 
2015. augusztus 6. – Augusztus 6 és 
16 között zajlott a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség (KMCSSZ) 
ö t  é v e n t e  m e g r e n d e z é s r e 
kerülő Jubileumi Nagytábora, a 
Fillmore, New York-ban található 
Sík Sándor Cserkészparkban.  
Közel  700 mag yar cserkész 
érkezett nagyrészt az Egyesült 
Államokból és Kanadából, de 
voltak Ausztráliából, Ausztriából, 
Arge nt í náb ól ,  Br a z í l i áb ól , 
Németországból, Svédországból 
valamint a Kárpát-medencéből:  
K á r p á t a l j á r ó l ,  E r d é l y b ő l , 
Felvidékről, Vajdaságból és persze 
Magyarországról is.

Az idei év két fontos évfordulót 
is jelzett: az 1910-ben alapított 
m a g y a r  c s e r k é s z e t  1 0 5 . 
évfordulóját, illetve a kommunista 
kormány által betiltott Szövetség 
külföldi újjáalakulásának 70. 
évfordulóját.
A tábor keretmeséje Mikszáth 
Kálmán ’A két koldusdiák’ című 
regénye volt.  A táborozás során 
a résztvevők más városokban 
és más földrészeken élő magyar 
cserkészekkel ismerkedhettek, 
átérezve II.  Rákóczi Ferenc 
korszakának főbb jellemzőit.  A 
cserkészek játékok és vetélkedők 
formájában ismerkedtek meg 
a  mag yar  hag yományokkal 
miközben cserkésztudásukat is 

Brazilíából: Kaiser Andrea, Kiss Aliz  és Santucci Lizi

gyakorolták a vadonban.

“Felemelő és egyben megható azt látni 
amikor magyar cserkészek, akiket 
tengerek választanak el egymástól, 
itt Fillmore-ban egymás nyakába 
borulnak a hosszú út végén,” mondta 
Szentkirályi Endre, a Jubitábor 
parancsnoka.  “Ezeket a gyerekeket a 
magyar nyelv és a cserkészet szeretete 
egy életre köti össze.”

A tábor nagyrétén megelevenedett 
a Sárospataki vásártér. Egy színfal 
sejtelmesen ábrázolta a sárospataki 
főtér épületeit. A vásártérre 
varázsoltak mester műhelyeket, 
üzleteket és hivatalokat, egy 
kápolnát, a hadnagyok székhelyét, 
harangot, főkaput, kis kaput és egy 

szökőkútat.  A program magába 
foglalta a vásártéri hangulatot, 
amelyben kézműves mesterek 
bemutatták munkáikat.

A tábor záró hétvégen óriási 
“lakodalom” volt, 1000 cserkész 
és vendég részvételével,  élő 
népzenével és táncmulatsággal.  
A cserkészek a tábor folyamán 
megismerkedtek a hagyományos 
n é pi  e s kü v ői  s z o k á s o k k a l 
a Magyarországról meghívott 
Nógrád Táncegyüttes 13 tagja által.

Az érdeklődők követhették a tábor 
kisebb, nagyobb eseményeit a  
www.jubitabor.org portálon illetve 
a Facebookon és a Rákóczi Rádión 
keresztül. 
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Külföldi

Liziék sátra

A KüLföLdI MAgyAR 
CSERKÉSZSZöVETSÉgROL 
(KMCSSZ) 

´́

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
már 70 éve működő szövetségünk.  
A Kárpátmedence határain kívül 
élő magyar ifjúságot szolgálja. 
Székhelye az Egyesült Államokbeli 
New Jersey-ben van és 5 kerületből 
áll:  I. Európa, II. Dél-Amerika, III. 
USA és Venezuela, IV. Ausztrália, V. 
Kanada.  A KMCSSZ-nek világszerte 
kb. 3000 tagja van 67 csapatban,  
12 országban.  

További információ:
Gulden Julianna, sajtófőnök
KMCSSZ Jubileumi Nagytábor
• press@jubi.kmcssz.org
• tel: +36 20 966 2325
• www.jubitabor.org
•  www.facebook.com/

groups/2015JubiTabor/
• www.kmcssz.org
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Tánckurzusok

magyarorSzágról jött két ember, 
meSterSégük Címere t…..S

tánckurzusok színesítették 
a São paulo-i táncosok 

mindennapjait a tél elején
Júniusban a megszokottnál is 
jobban felpezsdült a néptáncos 
élet São Paulóban két vendég 
látogatásával. Kik is érkeztek a 
kolóniához? Magyarországról 
jöttek,  mesterségük címere 
t…s, ahogy egy gyerekjátékban 
m o n d a n á n k ,  u g y a n i s  k é t 
táncpedagógus jött két és fél hétre a 
São Paulói néptáncegyüttesekhez. 
(A játék: két gyerek kimegy a 
szobából, megbeszélnek egy 
mesterséget, majd bemennek a 
többi gyerekhez, s azt mondják: 
- Amerikából jött két ember, 
mesterségünk c ímere  -  i t t 
elmondják az első és az utolsó 
betűjét a mesterségnek -, majd 
mutatni kezdik. Ki kell találni a 
többieknek, mi is a foglalkozása 
a párnak.) 

Hortobág yi  Gyöng yvér – a 
Magyar Táncművészeti Főiskola 
Néptánc Tanszékének vezetője, 
korábban a Honvéd Együttes 
női tánckarvezetője – és Lengyel 
Szabolcs („Micsi”) – egyebek 
mel lett  a  budapest i  Bihar i 
Táncegyüttes és a csornai Pántlika 
Táncegyüttes táncpedagógusa, 
korábban a Honvéd Együttes 
vezető táncosa – a magyarországi 
néptáncos szakma tekintélyes 
képv is e lői  Pe dro  Marques 
felkérésére érkeztek a kolóniához. A 
Pántlika Táncegyüttesben, a Zrínyi 
Művészegyüttesben és a Ropogós 

Csárdás Együttesben tanítottak, 
emellett a Sarkantyú Együttesnél 
is tartottak foglalkozásokat.

A Pántl ika Tánceg yüttessel 
Hortobágyi Gyöngyvér nem 
először találkozott,  ugyanis 
korábban a Dél-Amerikai Magyar 
Találkozóról és Szimpóziumról 
is ismerte az együttes munkáját. 
A  2 0 1 4 - e s  s z i mp ó z iu m on 
kezdett el az együttes bonchidai 
román táncokat tanulni, amely 
alapokra építve tanították tovább 
a csoportot a pedagógusok, 
akik megállapítása szerint bár 
a bonchidai invertita táncok 
a legnehezebben elsajátítandó 
táncok közé tartoznak, az együttes 
ügyesen birkózott meg az anyaggal. 
A bonchidai mellett – szintén 
technikailag nehéz –gyimesi 
táncok oktatására is sor került, az 

együttes által táncolt táncanyagok 
körét héjszákkal, lassú és sebes 
magyarossal; csárdással, kettős 
jártatójával és sirülőjével bővítve. 

A Zrínyi Táncegyüttesnél rábaközi 
táncokat tanítottak a meghívott 
vendégek. Meglátásuk szerint 
rendkívül jó csoportszellem 
uralkodik az együttesben és 
nagyon lelkesen tanulták a fiatalok 
a táncanyagot. A tréningek során 
nagy hangsúlyt kaptak a technikai 
gyakorlatok, ahol a táncosok 
például a szatmári cigánytánc 
guggolásban ugrálós motívumait 
is vidáman, kitartóan csinálták. A 
munka és tanulás mellett is szinte 
egyáltalán nem volt hiányzás a 
kurzus során.

A Ropogós Csárdás Együttesben 
szilágysági táncok oktatására 
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Tánckurzusok

került sor, készülve ezzel már a jövő 
évi urugayi néptánctalálkozóra. 
Sokan jártak a próbákra, amelyek 
rendkívül jó hangulatban teltek. 

A gyerekfoglalkozásokon sok 
új játékot ismerhettek meg a 
gyerekek a vendégpedagógusoktól. 
Meglátásom szerint a gyerekeket 
elvarázsolta a megszokottól eltérő 
„játékvarázslat” a sok újdonsággal, 
és a tanárokat pedig a bűbájos 
és ügyes gyerekek vették le a 
lábukról. A kicsiket meglepve 
a tanárok portugál szavakat is 
tanultak, hogy egy-egy játéknál 
a magyar szokásokat azokhoz 
is közelebb hozzák, akik nem 

beszélnek a csoportban magyarul. 

Az együttesek tanítása mellett 
a táncos pár itt-tartózkodásuk 
során kapott meghívás alapján az 
USP-n is tartott egy órát, különféle 
magyar táncokat egy rendhagyó 
tánctörténeti  óra keretében 
bemutatva.

Meglátásom szerint a tánckurzusok 
során a táncosok nagyon sokat 
kaptak a meghívott pedagógusoktól; 
emellett pedig az itteni tanítás 
élményei feltöltötték a vendégeket 
is és élményekkel gazdagon tértek 
haza. 
Személy szerint nekem nagy 

meglepetést és örömöt jelentett, 
m i k o r  m e g t u d t a m ,  h o g y 
Gyöngyvérrel és Micsivel: a Honvéd 
Együttesből egykori kollégáimmal 
São Paulóban találkozhatom és 
táncolhatok újra. 
„Rendkívül jól éreztük magunkat az 
ottani magyar kolónia társaságában, 
az emberek nagy tisztelettel, 
kedvességgel fogadtak bennünket 
és barátságukkal megtiszteltek. 
Köszönjük az ott eltöltött két és 
fél hetet! Reméljük lesz folytatás, 
nagy örömmel megyünk folytatni 
a megkezdett munkát.”- írják 
otthonról az oktatók.
     
  Deme Orsolya

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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Worldskills

Az augusztus 11 és 16 között lezajlott 
WorldSkills fiatal szakemberek 
világversenyén 63 ország több 
mint 1200 versenyzője mérte 
össze tudását 50 versenyszámban. 
Magyarországot 13 szakmában 
14 szakember képviselte.  A 
versenyzők felső korhatára a 
verseny évében betöltött 22 év, 
kivétel a mechatronikát, amelyre 
24 éves korig lehet nevezni.

László Attila bútorasztalos lett a 
magyar csapat legeredményesebb 
versenyzője, így kiérdemelte 
a “Best of Nation / A Nemzet 
legjobbja” érmet is.

São Paulóban, a 20 milliós lakosú 
brazíliai metropolisban reNdezték 

a Szakmák olimPiáját,  
a WorldSkillS VerSeNyt

Csoportkép a verseny résztvevőivel

László Attila munka közben és a győztesek dobogóján

A győztesek üdvözlése – középen a magyar 
zászlóval László Attila bútorasztalos

Kiválósági érmet vett át a Zilahi Krisztián és 
Balázs Dávid alkotta mechatronikai csapat.
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Worldskills

Az egész versenyt a szakma iránti 
tisztelet és alázat kísérte, szinte ember 
feletti teljesítményt nyújtottak a 
versenyzők. 

A következő WorldSkills versenyt 
2017-ben, Abu-Dhabiban rendezik 
meg.

Olvassák el a WorldSkill 2015-
ben elért brazil sikerekről szóló 
összeál l ításunkat is  a  Mini 
Híradóban.

Ezüstérmes lett Csongrádi Dávid  
informatikus, akinek az ázsiai országok 

által uralt „informatikai hálózati 
rendszergazda” versenyben sikerült a 

második helyet elhoznia.

Kiválósági érmet vett át a Zilahi Krisztián és 
Balázs Dávid alkotta mechatronikai csapat.

Kunfalvi Melinda 
virágkötő 500 

pont feletti 
teljesítményéért 
“Medallion for 

Excellence /
Kiválósági 

éremben” részesült.  
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Nemzeti Hauszmann Terv

elindul a budai Vár rekoNStrukCiója?!
budavár feltámad halottaiból

Egy nagyszabású rekonstrukciót 
követően újra régi pompájában 
tárul majd elénk a Budavári Királyi 
Palota. A palota újra az ezeréves 
Magyarország legfontosabb jelképe 
lesz.

A második világháború során a 
Budai Vár hadszíntérré vált. A palotát 
és közvetlen környezetét súlyos 
találatok érték a bombázások alatt. 
A palota napokig lángokban állt, a 
kupolaszerkezet teljesen kiégett; volt, 
ahol csak a homlokzat maradt meg. 

Hauszmann Alajos tervei alapján felépült az új, neobarokk palota

A második világháború során a Budai Vár hadszíntérré vált

A palota napokig lángokban állt, a 
kupolaszerkezet teljesen kiégett; volt, ahol 
csak a homlokzat maradt meg 
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Nemzeti Hauszmann Terv

As ötvenes–hatvanas években 
helyreállították a várat, de sokaknak 
fel sem tűnt, hogy egy hiteltelen, 
szocreál épület áll a hajdani 
pompás királyi palota helyén, ami 
nyomokban sem emlékeztet a 
magyar királyok híres rezidenciájára. 
A dunai homlokzatról hiányzik a 
timpanon szoborcsoport mellett az 
összes stukkódísz, de a leginkább 
az eredeti Habsburg-lépcső hiánya 
szembetűnő. A palotát megfosztották 
minden pompájától, és szimbolikus 
értelemben a méltóságától is.

Az eredeti Habsburg lépcső

A háború utáni felújítás

Az eredeti Habsburg feljáró Az eredeti bálterem

Eredeti Királyi Palota, Hunyadi udvar                                                         

Mostani Budavári palota, Hunyadi udvar

 Eredeti Hauszman Alajos kupola 

A háború után felújított kupola

A Budavári Királyi Palota az 
esztergomi és a visegrádi királyi 
székhelyek mellett a harmadik 
legfontosabb uralkodói központ 
volt a magyar történelem során. A 
középkori, fényűző gótikus palotát a 
XIV. század elején kezdték el építeni, 
melyet Nagy Lajos, Zsigmond 
és Mátyás király is folyamatosan 
bővített.  Mátyás reneszánsz 
palotájának hanyatlása 1541-től, a 
török megszállással kezdődött és 
másfél évszázad alatt szinte teljesen 
tönkrement. Az új palota építése 

1715-ben kezdődött, immár barokk 
stílusban, amely azután folyamatosan 
formálódott és bővült a XIX. század 
végéig, amikor Ybl Miklós és 
Hauszmann Alajos tervei alapján 
felépült az új, neobarokk palota.
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Nemzeti Hauszmann Terv

A Budavári Palota az Országház 
mellett Magyarország szimbóluma 
volt :  a  Duna bal  par tján a 
törvényhozó, a jobb partján a 
végrehajtó hatalom központja 
állott.

A királyi palota felújítása a 
következő évtized legfontosabb 
állami vállalkozása lesz. A Budai 
Várnegyed rekonstrukciójának 
segítésére tavaly novemberben 
a l a k u l t  H a u s z m a n n -
bizottság építészekből, had-és 
várostörténészekből,  i l letve 
művészettörténészekből álló 
testülete, ahol megvitatják, miként 
lehet nemzeti  összefogással 
visszafoglalni a Budai Várat. 

 A Hauszmann-bizottság tagjai 
szer int  a  pa lota  fe lúj ítását 
ú g y n e v e z e t t  m e g e l ő z ő 
építkezésekkel kell  kezdeni. 
Erre kiváló lehetőség lenne a 
Budapesti Történeti Múzeumban 
a főbejárattal szemközti épületrész 
diadalívének és ablaksorának, 
valamint az emeleti  szinten 
lévő Szent István-teremnek a 
helyreállítása, ehhez ugyanis 
rendelkezésre áll a dokumentáció. 
A gazdagon díszített termek hiteles 

A Budavári Palota az Országház mellett Magyarország szimbóluma volt: a Duna bal partján 
a törvényhozó, a jobb partján a végrehajtó hatalom központja állott

Egy “élő várra” van szükség, ahol zajlik az élet

rekonstrukciója elkészíthető, 
de évekig tartó munkát jelent, 
nem beszélve a nyugati vároldal 
hiányzó épületsorát  jelentő 
testőrségi házról, lovardáról és 
istállókról.

Egy “élő várra” van szükség, ahol 
zajlik az élet. Az idegenforgalom 
további fellendülését is szolgáló 
budai vár kormányzati, állami 

A hírAdó olvAsóinAk figyelmébe!

Szeretnénk bemutatni Önöknek új grafikai szerkesztőnket, Thais Bircak 
Venturát, aki önkéntesként felajánlotta segítségét lapunk megújításához.

Szeretnénk megismerni véleményüket és javaslataikat, egyúttal 
megköszönni új munkatársunk értékes munkáját, mellyel igen 
látványosan megváltoztatta a Híradó arculatát.

reprezentáció színhelye is lesz, 
akárcsak a bécsi Hofburg, vagy 
a prágai vár, ha csak a közvetlen 
közelünkben nézünk szét.
A lovarda a Nemzeti Hauszmann 
Terv részeként épülhet újjá, 
amelynek keretében a Várnegyed 
felújítása is zajlik.

Sok sikert kívánunk a  Hauszmann-
bizottság tagjainak!
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Láthatóan megrendíti európát  – így
 HazáNkat iS – a meNekültVálSág!

MAgyARORSZÁgI HÍREINK

2015- ö t  m i n d e n 
bizonnyal az európai 

menekültügyi válság éveként 
emlegetjük majd. Miközben 
özönlenek a  kontinensre a 
menekültek,  közös európai 
menekültpolitikának a körvonalai 

sem látszódnak. 

A h h o z ,  h o g y  m e g é r t s ü k 
Magyarország szerepét a mostani 
helyzetben tudnunk kell:
Magyarország az Európai Unió 
teljes jogú tagja 2004. május 1-étől.

Érkezés a görög szigetekre

2015  első felében 57000 lépték át 
illegálisan Magyarország határát

2 0 0 7 .  n ove mb e r  1 5 - é n  a z 
Európai Parlament jóváhagyta 
Magyarország csatlakozását a 
Schengeni Övezethez. 
A  s chengeni  eg ye zmény  a 
határőrizet megszüntetését és a 
külső határok közös ellenőrzését 
jelenti. A már szintén uniós tag, 
de a schengeni egyezményhez 
egyelőre nem csatlakozó Románia 
é s  Hor v át or s z á g  e s e t é b e n 
h at á r f o r g a l o m - e l l e n ő r z é s i 
rendszer működik,  ami azt 

jelenti, hogy a határ személyi 
igazolvánnyal is átléphető.

S z i gor í tot t  e l l e nőr z é s  v an 
a magyar–szerb és a magyar–
ukrán határokon, mivel ezek 
az országok nem tagjai sem az 
Európai Uniónak, sem a schengeni 
egyezménynek. Törvénytelen 
határátlépés esetén annak az 
országnak kell gondoskodnia a 
bevándorlóról, amelyen keresztül 
a bevándorló a térségbe érkezett.
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Regisztrációs terület, ahol a menekülteket nyilvántartásba veszik A regisztrációs területről kitörő menekültek

A Dublin III rendelet érvényes 
jogszabály az EU-ban. E rendelet 
alkalmazása jelentősen nehezíti a nagy 
tömegű menedékkérelmek gyors 
elbírálását, illetve késlelteti a menekült 
státuszt kérelmezők Unión belüli 
továbbutazását. Növeli a nyomást 
az EU külső határrégióiban, ahol a 
menedékkérők túlnyomó többsége 
belép az EU területére, Magyarország 
esetében a magyar-szerb határra. 
Az év eleje óta 57 ezren lépték át 
illegálisan Magyarország határát, 
naponta több száz (az utóbbi időben 
több ezer ember) érkezik, köztük 
nagyon nagy számban afgán, szír, 
pakisztáni állampolgárok – közölte 
a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal szeptember 6-án.

Hivatalos magyar-szerb határátkelő, ahol 
mindenkit igazoltatnak

Illegális belépés a kukorica földeken keresztül Drótkerítés, az illegális belépés 
megakadályozására

Jegyük van, de dokumentumuk nincs – Így nem szállhatnak fel a vonatra  
(képek a Keleti pályaudvarnál felgyülemlett menekült-tömegről)

A magyar szerb határon kerítést 
húztak fel, amin kapukat hagytak, 
hogy a menekültek azon keresztül 
az kitűzött állomásra érjenek. Ennek 
kettős célja van. Nehezíteni az illegális 
határátlépést a 175 km-es szerb-

magyar határon és garantálni a 
regisztrációt.

A hatalmas tömeg sem a kerítést nem 
tartja tiszteletben, sem a regisztrációt 
nem képes kivárni, így illegálisan 

tovább mennek a nyugatra induló 
vasútállomásokra, megfelelő úti 
okmányok nélkül, ahol jegyet 
vesznek, de az ellenőrzésnél, nem 
engedik őket felszállni a vonatra, 
amit nem értenek meg. Így akár 
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Tüntet a tömeg, majd gyalog elindul az 
wosztrák határ felé.  

A magyar kormány 120 buszt küld értük, 
miután Ausztria és Németország  

engedélyezte a regisztrálatlan menekültek 
területére történő belépését

MAgyARORSZÁgI HÍREINK

A magyarok évek óta csomagok ezreivel 
segítik Kárpátalján szenvedő testvéreiket

gyalog is elindulnak, hogy eljussanak 
Nyugat-Európa valamely országába, 
főleg Németországba, hiszen ott 
nagyszámú afgán és szír közösség él. 
Ezek az emberek nagyon sok áldozatot 
hoztak, hogy elmeneküljenek a 
hazájukból, sokat fizettek és fizetnek 
az embercsempészeknek, így nem 
tántorítja el őket az az információ 
sem, hogy a célországból nagy 
valószínűséggel visszatoloncolják 
őket.

Míg egyik oldalról nagy aggódással 
figyeli a magyar nép a fékezhetetlen 
bevándorlást, a másik oldalon az 
ukrajnai háborús helyzet aggasztja. 
Az ott élő magyar etnikumú 
fiatalok sorozása és harcba küldése 
csak növeli a bizonytalanságot, a 
félelmet, aggodalmat. Magyarországi 
honfitársaink csomagok ezreivel 
segítik ott élő szenvedő testvéreiket.

Reméljük, a híradó megjelenéséig 
már némi megoldásról is írhatunk. 
Az azonban csak álom, hogy 
mindkét aggasztó probléma 
addigra véglegesen megoldódjon.


