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Mostani számunk szerkesztése nagyon 
hasonlított egy izgalmas thriller-film 
megnézéséhez.

Már az elején tudtuk, hogy nagy kihívásnak nézünk 
elébe, annak, hogy – a lehetőségek határain 
belül – tanúi lehessünk  Magyarország Rio 16-os 
teljesítményének.
A magyar sportolók teljesítménye iránti természetes 
érdeklődésen túlmenően még ott volt a velük 
való riport készítésének kihívása, az Olimpiai Falu 
berendezéseinek megtekintése, a sportolók edzési 
és összpontosítási rutinjának megismerése, s ezzel 
egyidejűleg biztosítani kellett a logisztikai hátteret 
is, mivel Rio de Janeiro csaknem 500 km-re van São 
Paulótól.
Ezzel egyidejűleg más fontos események is 
történtek; például a magyar Köztársasági Elnök 
São Pauló-i látogatása, részvétele a Magyarok 
Brazíliában II. Konferencián és látogatása a Magyar 
Házban.
A riportok előkészítése és rendezése, mindezen 
események egyidejű dokumentálása, az anyagok 
szerkesztése, végezetül nyomdai előkészítése és 

A sensação de redigir este número foi muito 
próxima daquela de assistir a um filme de 
suspense. 

Desde o começo, sabíamos que teríamos um difícil 
desafio pela frente, qual seja o de – na medida do 
possível – ser testemunhas do desempenho da 
Hungria na Rio 16. 
Além da natural ansiedade pelo desempenho dos 
atletas húngaros, havia também o desafio de en-
trevistá-los, visitar as instalações da Vila Olímpica, 
ver sua rotina de treinamento e concentração, ao 
mesmo tempo, preparar a parte logística, já que o 
Rio de Janeiro está a quase 500 km de São Paulo.
Também havia outros importantes acontecimentos 
em paralelo, como a vinda do Presidente da Hun-
gria a São Paulo, sua participação na abertura da II 
Conferência Húngaros no Brasil e sua visita à Casa 
Húngara.
Preparar e organizar as reportagens, documentar 
todos esses acontecimentos em paralelo, redigir 
as matérias e finalmente diagramar e colocar no ar 
pareceu ser um trabalho para profissionais e não 
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hálózatra tétele szakembereknek való feladatnak 
tűnt és nem önkéntesként tevékenykedő amatőr 
lapkészítők pénzkereseti tevékenységük mellett 
végzett munkájának.
A Debreceni Egyetemmel fenntartott speciális 
kapcsolatoknak köszönhetően (Csontos Pál 
professzor elkötelezettje a labdarúgásnak és egyéb 
sportágaknak) sikerült kapcsolatot találnunk 
néhány sportolóhoz és sportvezetőhöz; ennek 
eredményeként születtek a jelen számban 
megjelenő interjúk.
Schmitt Pál úr a Magyar Olimpiai Bizottság 
elnöke, korábbi olimpiákon két aranyérmet nyert 
párbajtőrben. Két éven keresztül köztársasági 
elnök volt. Jelenleg Budapest 2024-es Olimpiai 
Játékok rendezésére vonatkozó pályázatának 
koordinálásában is részt vesz.
Papp Márk fiatal nyíltvízi úszó is részt vesz a 
versenyeken.
És a São Pauló-i Magyar Konzulátus? Szintén 
segített, noha a Köztársasági Elnök látogatásával 
kapcsolatban rengeteg tennivalója volt.
És köszönet a Híradó összes munkatársának, akik 
az interjúalanyok részére a szakszerű kérdéseket 
összeállították, azoknak, akik éjszakánként a 
lapszerkesztési feladatokat elvégezték, azoknak, 
akik anyagokkal és egyéb eszközökkel hozzájárultak 
a 75. szám elkészültéhez és azoknak, akik a 
portugál és magyar nyelvű szövegeket a másik 
nyelvre fordították.
Annak tudata, hogy egy olyan kicsi ország, mint 
Magyarország, valamivel kevesebb, mint 10 
milliós lakossággal képes volt összesen 15 érem 
(8 arany, 3 ezüst és 4 bronz) megszerzésére egy 
magyar számára fantasztikus büszkeséget jelent, 
még akkor is, ha Magyarországon kívül él és nem 
számít az ország lakosának. Ebben a számban 
összegyűjtöttünk néhány  statisztikai számítást, 
melyek a magyar teljesítményt az ország lakossága 
és GDP-je arányában értékelik.
Reméljük, olvasóink kedvezően értékelik majd a 
magyarok déli féltekén elért eredményeit, és hogy 
a lap olvasása legalább olyan izgalmas lesz, mint 
egy thriller-film megtekintése.

para pessoas que fazem jornal em caráter voluntário 
e em simultaneidade com seu ganha-pão.
Graças a alguns privilegiados contatos na Univer-
sidade de Debrecen (o professor Csontos Pál é um 
apaixonado fã do futebol e dos esportes) consegui-
mos acesso a alguns desportistas e dirigentes, e foi 
assim que surgiram as entrevistas que aparecem 
nesta edição.
O Sr. Schmitt Pál é o presidente do Comitê Olímpico 
Húngaro e duplo medalhista de ouro em esgrima 
em Olimpíadas passadas. Também dedicou dois 
anos de sua vida ocupando a Presidência da Na-
ção. Atualmente atua também na coordenação da 
candidatura de Budapest para a Olimpíada de 2024.
Papp Márk é um jovem nadador de águas abertas 
e vai competir nas provas de fundo.  
E o Consulado da Hungria em São Paulo? Também 
ajudou, apesar de todas as suas preocupações e 
cuidados com a visita do Presidente. Obrigado, Misi 
Gyula, pelo apoio e ajuda.
E obrigado também a todos os colegas da equipe 
deste Híradó, que criaram as desafiadoras perguntas 
para os entrevistados, aos que trabalharam à noite 
para completar a diagramação, aos que contribu-
íram com material para as outras matérias deste 
número 75, aos que traduziram de português para 
húngaro e vice-versa.
Saber que um pequeno país como a Hungria, com 
seus pouco menos que 10 milhões de habitantes, 
consegue obter um total de 15 medalhas (8 de 
ouro, 3 de prata e 4 de bronze) e saber que você 
mesmo é húngaro, traz um enorme sentimento 
de orgulho, mesmo que, vivendo fora da Hungria, 
você não conta como população. Reunimos neste 
número alguns cálculos estatísticos que mostram 
o desempenho da Hungria se relacionado com a 
população e com o PIB.
Esperamos que os leitores tenham uma boa apre-
ciação do desempenho dos húngaros no Hemisfério 
Sul e que a leitura seja um bom entretenimento, 
como devem ser também os filmes de suspense!
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Esse evento ocorreu no dia 11 de agosto, em conti-
nuação à etapa inaugural que tinha acontecido em 
novembro de 2015. Desta vez o tema foi “Nyelv és 

megőrzött hagyományok” ou seja: “Língua e memória 
preservados”. A organziação e coordenação da confe-
rência foram do Dr. Balázs Vince Nagy, representante 
da “Conferência dos Reitores Húngaros” da professora 
Sarolta Kóbori no curso de língua e cultura húngaras, 
desenvolvido na USP, do Dr. Rodolfo Politano, que é sub-
coordenador do mesmo curso e de Andrea Lorenczy, os 
quais não mediram esforços para que o evento fosse 
coroado de sucesso, o que realmente aconteceu.
As palestras da conferência foram separadas em três 
partes, por assuntos: estudos de tradução, memória 
preservada e fotografia. Palestrantes brasileiros e hún-
garos tiveram a oportunidade de apresentar ao enorme 
público presente suas visões a respeito da preservação 
da memória e do idioma ao longo dos anos.
A primeira parte contou com a participação dos profes-
sores do Departamento de Linguística da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). O linguista 
Dr. Paulo Chagas de Souza discorreu sobre as interessan-
tes particularidades do idioma húngaro. As outras duas 
palestras sobre tradução foram: a do diretor da Casa 
Guilherme de Almeida e professor pleno do Programa 
de Pós-graduação em Estudos da Tradução da FFLCH, 
Dr. Marcelo Tápia Fernandes, que falou sobre tradução 
literária como criação intercultural; e a do tradutor e 
professor da FFLCH, Dr. Samuel de Vasconcelos Titan 
Junior, que apresentou o panorama e perspectivas da 
tradução do húngaro no Brasil.
O segundo bloco de palestras foi ministrado pela dire-
tora do Museu de Imigração do Estado de São Paulo, 
Marilia Bonas Conte, que fez uma relação entre a insti-
tuição que dirige e a presença húngara; pelo secretário 
da Igreja Cristã Reformada Húngara do Brasil, Imre 
Gridi-Papp, que contou a história dessa igreja no Brasil, 
baseada na região da Lapa, na cidade de São Paulo e 
pela presidente da Associação Húngara de Nova Fribur-
go, Rio de Janeiro, Éva Bitó, que falou dos preparativos 
rumo aos 200 anos de Nova Friburgo.
A última palestra da tarde foi feita pelo designer gráfico 
e ilustrador, Kiko Farkas e sua irmã Bia Bitelman Farkas, 
que falaram sobre “Thomaz Farkas, um húngaro que 
amou o Brasil”, do qual é filho e editor dos seus livros. 
Thomaz nasceu em Budapest, capital da Hungria, em 
1924. Chegou ao Brasil com seis anos de idade, natu-

A Magyarok Brazíliában Konferencia első 
alkalommal 2015 novemberében, másod-
szorra pedig 2016. augusztus 11-én került 

megrendezésre „Língua e Memória Preserva-
das” alcímmel. Dr. Nagy Balázs Vince, a Magyar 
Rektori Konferencia képviselője, Kóbori Sarolta, 
az USP magyar nyelv és kultúra tanfolyamának 
oktató ja, Dr. Rodolfo Politano, a tanfolyam al-
kordinátora valamint  Andrea Lorenczy vállalták 
a rendezvény szervezését, erőfeszítéseiket pe-
dig siker koronázta.
A Konferencia előadásai három témakörre tago-
lódtak: fordítástudomány, megőrzött emlékek és 
fényképészet. A nagy nézőközönség előtt a brazil 
és magyar előadóknak lehetősége adódott meg-
osztani nézeteiket a magyar nyelvről és az emlé-
kezet hosszú éveken át tartó megőrzéséről. 
Az első szekció előadói az USP Bölcsészkarának ta-
nárai voltak. Dr. Paulo Chagas de Souza nyelvész 
a magyar nyelv érdekességeiről tartott előadást. 
Dr. Marcelo Tápia Fernandes, a Casa Guilherme 
de Almeida igazgatójának előadása a műfordítás-
ról mint interkulturális értékteremtésről szólt. Dr. 
Samuel de Vasconcelos Titan Junior fordító pedig 
bemutatta a magyar nyelv fordításának áttekinté-
sét és perspektíváit Brazíliában. 
A második szekció első előadását São Paulo Be-
vándorlási Múzeumának igazgatónője, Marilia Bo-
nas Conte tartotta, összekötve az általa vezetett 
intézményt a magyarok jelenlétével Brazíliában. 
A São Pauló-i, Lapai Magyar Református Templom 
történetéről Gridi Pap Imre, a templom titkára be-
szélt. A brazíliai magyar emlékekről és kolóniákról 
szóló részt a Rio de Janeiro Szövetségi Államban 
található Nova Friburgo Magyar Közösségének el-
nöke, Bitó Éva zárta le, a város 200. születésnap-
jának közeledtével emlékezve a magyar városala-
pítókra. 
A nap záró előadását „Thomaz Farkas, egy magyar 
aki szerette Brazíliát” címmel gyermekei és hagya-
tékának gondozói, Kiko Farkas grafikusművész és 
illusztrátor valamint testvére, Bia Bitelman Farkas 
tartották. Thomaz Farkas Magyarország főváro-
sában, Budapesten született 1924-ben. Hat éves 
korában érkezett Brazíliába és 1949-ben vált bra-
zil állampolgárrá. Édesapja örökségét, a Fotopti-
ca céget vezette, fényképészként és filmesként is 

II. MAgyAROK BRAZíLIÁBAN 
KONfERENcIA 

II cONfERêNcIA 
HúNgAROS NO BRASIL
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kiváló alkotásai születtek. Lezárásként a Pántlika 
néptáncegyüttes lépett fel, mely együttes fiatal és 
felnőtt brazilokból, magyar leszármazottakból áll. 
A rendezvény díszvendége Magyarország Köztár-
sasági Elnöke, Áder János volt, illetve a megnyitón 
részt vett még az USP rektora, Dr. Marco Antonio 
Zago, Dr. Dubéczi Zoltán, a Magyar Rektori Kon-
ferencia főtitkára, Dr. Józsa János, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
rektora is. 
A konferencia fővédnöke Prof. Dr. Bódis József, a 
Pécsi Tudományegyetem Rektora, védnöke pedig 
Prof. Dr. Fischer Ferenc intézetigazgató egyetemi 
tanár (PTE-BTK-TTI), az Ibero-Amerika Központ 
igazgatója volt. 
A megnyitó részeként, a tudományos előadások 
kezdete előtt az USP és a BME között aláírásra 
került egy intézményi megállapodás együttműkö-
désről és közös projektek megvalósításáról. Még 
egy fontos felsőoktatási kezdeményezés valósul-
hatott meg: brazil egyetemek magyar származá-
sú professzorai megalapították a Brazíliai Magyar 
Professzorok Baráti Körét, ahova minden magyar 
és magyar származású professzort szeretettel vár-
nak. Adalberto Américo Fischmann, az USP Gaz-
dasági és Vezetéstudományi Karának (FEA) veze-
tője szerint a kezdeményezés lényege egy olyan 
kör létrejötte, mely a magyar hagyományokat, a 
kulturális, oktatási, természettudományi és zene-
tudományi kötődéseket erősíti. 
Áder János Köztársasági Elnök megköszönte a fo-
gadást és a hazájáról szóló konferencia megren-
dezését. Elmondta, hogy az utóbbi három évben 
több mint kétezer brazil egyetemi hallgató, (nagy 
számban São Paulóból) tanult Magyarországon, a 
Tudomány Határok Nélkül Ösztöndíjprogram ke-
retében – közülük százan az USP diákjai, kik első-
sorban mérnöki, egészségügyi és építészeti terü-
leteken fejlesztették tudásukat. 
Ezt emelte ki Dr. Dubéczi Zoltán, a Magyar Rektori 
Konferencia főtitkára is, emlékeztetve, hogy sok 
magyar kutató és tanár érkezik Brazíliába. „Büsz-
kék vagyunk arra, hogy brazilok diákok tanulnak 
országunkban. Hamarosan új magyar ösztöndíj-
program kerül bevezetésre, mely még több brazil 
számára ad lehetőséget magyar egyetemeken tör-
ténő tanulmányok folytatásához „ – nyilatkozta.
Az USP rektora, Dr. Marco Antonio Zago örömét 
fejezte ki, hogy egy olyan államfőt fogadhat, aki 
értékeli az oktatást és a tudományokat illetve fel-
emlegette a két ország közti intézményi, tudomá-
nyos kapcsolatokat. „E látogatás lehetővé teszi a 
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ralizou-se brasileiro em 1949, foi empresário dono da 
Fotoptica (negócio herdado do pai), fotógrafo e ligado 
ao cinema. No encerramento, apresentou-se o grupo 
de dança folclórica húngara “Pántlika”, composto por 
jovens e adultos brasileiros filhos e netos de húngaros.
O evento contou com a participação do Presidente da 
Hungria, János Áder, como convidado de honra; do se-
cretário da Conferência dos Reitores Húngaros, Zoltán 
Dubéczi; de János Józsa reitor da Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) – Universidade 
de Tecnologia e Economia de Budapest e do Reitor da 
USP, Dr. Marco Antonio Zago, entre outras autoridades.
A Conferência contou ainda com seu patrono de honra 
Prof. Dr. József Bódis, Reitor da Universidade de Ciências 
de Pécs e do patrono Prof. Dr. Ferenc Fischer, chefe de 
departamento (PTE-BTK-TTI), gestor do Centro Ibero-
-Americano.
Antes do início da conferência, a USP e a BME assina-
ram um protocolo de intenções de cooperação para a 
realização de projetos conjuntos.
Na ocasião, vários dos dezoito professores da USP com 
ascendência húngara firmaram um termo para a criação 
do Círculo de Amigos dos Professores Húngaro-Brasilei-
ros, para o qual serão benvindos todos os professores 
húngaros e de descendência húngara. Segundo um 
desses professores, o diretor da Faculdade de Econo-
mia, Administração e Contabilidade (FEA), Adalberto 
Américo Fischmann, a ideia é formar “um grupo para 
conservar as tradições húngaras, sobretudo as ligações 
com a cultura, a educação, a matemática e a música”.
O presidente da Hungria, János Áder, agradeceu a recep-
ção e a realização de uma conferência sobre seu país. 
O presidente disse que, nos últimos três anos, mais de 
dois mil brasileiros, muitos de São Paulo, foram estudar 
na Hungria, por meio do Programa Ciência sem Fron-
teiras, dos quais 100 são estudantes da USP, egressos 
principalmente dos cursos nas áreas de engenharia, 
saúde e arquitetura.
Esse também foi o tema destacado pelo secretário da 
Conferência dos Reitores Húngaros, Zoltán Dubéczi, 
lembrando que há muitos pesquisadores e professores 
de seu país fazendo o caminho inverso. “Temos orgulho 
de ter brasileiros estudando em nosso país. Em breve, 
será inaugurado no Brasil um programa de bolsas que 
permitirá que mais estudantes brasileiros possam fazer 
o mesmo”.
O reitor da USP, Marco Antonio Zago, ressaltou a alegria 
em receber um chefe de Estado que valoriza a educação 
e a ciência e lembrou os convênios existentes com ins-
tituições daquele país. “A visita é uma oportunidade de 
aumentar e fortalecer a cooperação científica e cultural 
com a Hungria”.
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tudományos és kulturális együttműködés  kiter-
jesztését és megerősítését Magyarországgal”.
Jelenleg három magyar egyetemmel van az USP-
nak megállapodása: ebből kettő a mérnöki te-
rülethez tartozik, a BME és az USP Műszaki Kara 
(Poli) között, valamint az Óbudai Egyetem és az 
USP São Carlos Mérnöki Iskolája között. A harma-
dik pedig két bölcsészkart köt össze: a Pécsi Tudo-
mányegyetem magyar nyelv és kultúra kurzusa az 
USP-FFLCH berkein belül működik. A tanfolyam,  
a már említett Kóbori Sarolta vezetésével, 2015 
első szemeszterében kezdődött.  Magyarország 
történelmét és kultúráját hivatott megismertetni, 
illetve a magyar nyelv elsajátításában segíteni a 
legújabb módszerek és kutatások alapján. Három 
félév alatt 300 diák iratkozott be a tanfolyamra, 
mely a kezdeményezés sikerét bizonyítja.    

Koszka Árpád, az USP Sajtóiroda támogatásával.
Ford. Kóbori Sarolta

Atualmente, a USP mantém três acordos com institui-
ções da Hungria: dois convênios acadêmicos são na área 
da engenharia, entre a Escola Politécnica e a BME, e a 
Escola de Engenharia de São Carlos com a Universidade 
de Óbuda, e o terceiro refere-se à cooperação entre a 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFL-
CH) e a Universidade de Pécs para a criação do curso de 
difusão cultural de Língua e Cultura Húngara. O curso, 
liderado pela já citada professora Sarolta Kóbori, foi im-
plantado no primeiro semestre de 2015 e tem o intuito 
de apresentar a história e a cultura do país, utilizando 
os mais modernos recursos e metodologias, além de 
ensinar o idioma húngaro e suas características grama-
ticais especiais. Em três semestres, o curso teve cerca 
de 350 alunos matriculados, um êxito que demonstra a 
competência e dedicação de sua organizadora.

Árpád Koszka, com apoio da Assessoria de Imprensa 
da USP.
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J ános Áder, presidente da Hungria este-
ve no Brasil entre 4 e 14 de agosto, por 
ocasião dos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro. Ele participou da Cerimônia de Aber-
tura  dos jogos mas na sua programação, sua 
visita à comunidade húngara de São Paulo 
no dia 11 de agosto foi da maior relevância. 
Durante seus dois dias na cidade, reuniu-se 
com o governador do Estado, Geraldo Alkimin 
e com seus secretários e abriu oficalmente a 
II Conferência Húngaros no Brasil, acontecida 
na USP, quando também ocorreu a criação do 
Círculo dos Amigos dos Professores Húnga-

Á der János Magyarország köztársasági 
elnöke a Rio de Janeiró-i Olimpiai Játé-
kok alkalmából  2016. augusztus 4-14. 

között, Brazíliába látogatott. Részt vett az 
Olimpia megnyitó ünnepségén és program-
jában kiemelt jelentőségű volt a Sao Pauló-i 
magyar közösséggel történt augusztus 11-i 
találkozó. A Sao Paulóban töltött két nap 
alatt megbeszélést folytatott Geraldo Alk-
min-nal, az állam kormányzójával és a São 
Pauló-i Állami Egyetemen megnyitotta a II. 
„Magyarok Brazíliában” konferenciát, ame-
lyen megalakult a Brazíliai Magyar Professzo-

ÖSSZEfOgLALÓ 
ÁdER JÁNOS 

KÖZtÁRSASÁgI 
ELNÖK BRAZíLIAI 
LÁtOgAtÁSÁRÓL 

RESUMO dA VISItA 
AO BRASIL dO 

PRESIdENtE dA 
HUNgRIA, JÁNOS 

ÁdER
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rok Baráti Köre. A kormányzói megbeszélésen 
a Brazília és Magyarország közötti tudomá-
nyos, oktatási és ipari együttműködésről volt 
szó. A köztársasági elnök köszönetet mondott 
a kormányzónak, amiért az állam parlamentje 
2008-ban az 1956-os forradalom október 23-i 
napját a „Magyar Közösség Napjá”-vá nyilvá-
nította, továbbá azért, hogy 2015-ben a Ti-
eté folyót átszelő forgalmas Piquerí kerületi 
vasúti hídat „A Magyar Közösség Hídjának” 
nevezték át, ezzel is kifejezve a magyar kö-
zösség megbecsültségét Sao Paulo államban.
A Sao Pauló-i magyar közösséggel, a Magyar 
Házban lezajlott találkozón a köztársasági 
elnök méltatta a több hullámban Brazíliába 
érkezett magyar honfitársakat és a közösség 
identitásmegőrző, egymást segítő, csaknem 
száz éves múltját. Konkoly Norbert nagykövet 
az ünnepi alkalomból magyar állami kitün-
tetéseket adott át. Iróffy Gábor Zsolt atya, a 
Szent Gellért Apátság szerzetese és a Szent 
Imre Kollégium emeritus igazgatója részére a 
Magyar Érdemrend Tiszti Keresztet és Pedro 
Marques da Silva, a Magyar Ház vezetője ré-
szére a Magyar Érdemrend Arany Érdemke-
resztjét. A találkozón Dr. Dénes Tibor, a Segé-
lyegylet elnöke mutatta be a közösség múltját 
és jelenét, felhívva a figyelmet a Segélyegylet 

ro-Brasileiros. Durante as conversações com 
os mandatários do estado, foram discutidas 
as possibilidades de cooperação nas áreas 
científica, industrial e de educação. O Presi-
dente agradeceu especialmente a criação do 
Dia da Comunidade Húngara pela Assembleia 
Legislativa em 2008, para celebrar a revolução 
húngara de 1956, e também a renomeação 
da antiga ponte ferroviária sobre o rio Tietê 
no Piqueri, rebatizada de Ponte Comunidade 
Húngara, refletindo assim o respeito que os 
paulistanos têm pelos húngaros.
Durante a visita à Casa Húngara de São Paulo, 
o Presidente honrou os emigrantes das várias 
ondas que chegaram ao Brasil ao longo do 
último século, ajudando-se mutuamente e 
preservando sua identidade húngara. Por oca-
sião dessa festividade, o Embaixador Norbert 
Konkoly condecorou o religioso do Mosteiro de 
São Bento e Diretor Emérito do Colégio Santo 
Américo, padre Iróffy Gábor Zsolt com a Cruz 
de Oficial da Ordem do Mérito Húngaro, e o 
Presidente da Casa Húngara Pedro Marques 
da Silva com a Cruz de Ouro da Ordem do 
Mérito Húngaro. No encontro, o presidente da 
Associação Beneficente Húngara, Dr. Francisco 
Tibor Dénes transcorreu sobre o passado e o 
presente da comunidade, chamando a aten-

VISItA dO PRESIdENtE dA HUNgRIA 
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90 éves, az Idősotthon 55 éves és a Magyar 
Bál idei 60 éves jubileumára. A találkozót fo-
gadás zárta, melyen a résztvevők kötetlen be-
szélgetést folytathattak a köztársasági elnök-
kel, aki láthatóan jól érezte magát a Magyar 
Házban.
Az augusztus 11-i Sao Pauló-i köztársasági el-
nöki látogatás jelentőségét Magyarország és 
a magyar közösség kapcsolatának erősítése 
mellett az is adja, hogy magyar köztársasági 
elnök utoljára 1997-ben járt Sao Paulóban. A 
köztársasági elnök mostani brazíliai látoga-
tása során, Rio de Janeiro és Sao Paulo vá-
rosokon kívül, járt Nova Friburgo-ban és Foz 
de Iguacú-ban is. Az Olimpia idején jelenléte 
igazi buzdítást volt a magyar sportolóknak, 
akik eredményeikkel Brazíliát megelőzve a 
12. helyet vívták ki Magyarországnak az ér-
mek száma szerinti rangsorban. Az elnöki 
látogatás olimpiai alkalma egyben kitűnő le-
hetőséget kínált Budapest főváros 2024 évi 
olimpiai pályázatának promóciójához, mely-
nek elsődleges helyszíne a több ezer ember 
által látogatott Rio de Janeiró-i „Magyar Szur-
kolói Ház” volt. 

Szöveg: Misi Gyula

ção para os jubileus de 90 anos da Associação 
Beneficente, para os 55 anos do Lar de Idosos 
Pedro Balázs (mantido pela Associação) e para 
a 60ª edição do Baile Beneficente Húngaro que 
ocorrem este ano. 
Ao f inal  do encontro houve um coquetel 
em que os presentes puderam manter uma 
descontraída conversação com o Presidente 
Húngaro, que deixou patente sua satisfação 
por ter visitado a Casa Húngara.
Além do reforço dos laços entre a Hungria e a 
comunidade húngara de São Paulo, a impor-
tância da visita do presidente se traduz tam-
bém pelo fato que a última visita de um Pre-
sidente húngaro à cidade ocorreu em 1997. A 
programação da visita do Presidente ao Brasil 
nesta ocasião incluiu também a cidade de Nova 
Friburgo (N.T.: onde também há uma comuni-
dade húngara) e Foz de Iguaçu. A presença do 
Presidente durante o período olímpico foi uma 
verdadeira comoção para os esportistas hún-
garos, que conseguiram com suas conquistas 
um 12º lugar na Tabela de Medalhas, acima 
do Brasil. Essa visita ofereceu também uma 
excelente oportunidade para a promoção da 
candidatura da cidade de Budapest para ser 
a sede dos jogos olímpicos de 2024. O ponto 
focal dessa promoção foi a Casa dos Torce-
dores Húngaros, que foi instalada no Jockey 
Club do Rio de Janeiro durante a Olimpíada, 
e que foi visitada por milhares de pessoas no 
decorrer dos Jogos.

Texto: Gyula Misi
Trad.: Árpád Koszka

VISItA dO PRESIdENtE dA HUNgRIA 
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Pouco depois do início dos jogos olímpicos Rio 2016, 
Schmitt Pál, presidente honorário do comitê olímpico 
húngaro, concedeu uma entrevista exclusiva para o Híra-
dó na qual, entre outros temas, ele fala das expectativas 
para os jogos, do investimento do governo
húngaro no esporte, da cidade do Rio de Janeiro e sobre a 
candidatura de Budapeste para sediar os jogos olímpicos 
de 2024.
Schmitt Pál tem 74 anos, foi um esgrimista de fama 
mundial, conquistou muitas medalhas em campeonatos 
nacionais e mundiais desta modalidade. Foi medalhista 
de ouro nos jogos olímpicos da Cidade do México em 
1968 e nos jogos de Munique em 1972. Sua
carreira como atleta perdurou até 1977, quando passou a 
exercer cargos públicos, a maioria deles ligados ao esporte 
e à diplomacia.
Mas foi entre os anos de 2010 e 2012 que ocupou seu 
cargo mais importante de sua carreira, o de presidente da 
Hungria. Em janeiro de 2016 foi nomeado presidente do 
comitê da candidatura dos jogos olímpicos de Budapeste 
2024, cargo que exerce atualmente.
Confira abaixo a entrevista na íntegra.

1. Como presidente do comitê olímpico húngaro, como 
está a expectativa para participar das olimpíadas no 
Brasil? Como tem sido a experiência em solo brasileiro?

Nem sokkal a Rio 2016 olimpiai játékok kezdetét köve-
tően Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság tisztelet-
beli elnöke exkluzív interjút adott a Híradónak, melyben 
egyéb témák mellett beszélt a játékokkal kapcsolatos 
várakozásokról, a magyar kormány sport-beruházásai-
ról,
Rio de Janeiro városról és Budapest 2024-es olimpiai já-
tékok megrendezésére vonatkozó pályázatáról.
Schmitt Pál 75 éves, világszerte ismert párbajtőröző 
volt, nemzeti és nemzetközi bajnokságokon e fegyver-
nemben sok érmet szerzett. Az 1968-as mexikóvárosi 
és az 1972-es müncheni olimpiai játékokon aranyérmet 
szerzett. Sportolói pályafutása egészen 1977-ig tartott, 
ettől fogva közéleti funkciókat látott el, ezek többsége 
a sporthoz és a diplomáciához kapcsolódott. 2010 és 
2012 között érte el vezetői pályafutása legmagasabb 
pontját, ő volt Magyarország köztársasági elnöke. 2016 
januárjában Budapest 2024-es olimpiai játékok meg-
rendezésére indított pályázata szervező bizottságának, 
az Olimpiai Pályázati Bizottságnak elnöke lett, s ezt a 
funkcióját most is betölti.
Az alábbiakban olvasható a teljes interjú szövege.

1. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökeként milyen 
eredményeket vár a magyar versenyzők brazíliai olim-
piai szereplésétől?  Mik Brazíliával kapcsolatos eddigi 

ScHMItt PÁLScHMItt PÁL
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tapasztalatai?
Nagy várakozással jöttünk Rióba.
Legutóbb Londonban 8 aranyérmet, 6 ezüstöt és 5 
bronzérmet nyertünk. 
Most 5-6 aranyéremre van esélyünk, és mindösszesen 
18 érmet szeretnénk nyerni. Az első benyomásaink az 
Olimpiáról nagyon pozitívak, az Olimpiai Falu kifogásta-
lan, a szállítás jól szervezett, és a szervezők mindenhol 
nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra.
A megnyitó ünnepségen a magyar csapat zászlaját, a 
kardvívó olimpiai bajnok, Szilágyi Áron vitte. 
A megnyitó ünnepség igen látványos volt, jól tükrözte a 
brazil kultúrát és a hagyományokat.

2. Hány sportoló érkezik Magyarországról Brazíliába 
és hány olimpiai sportágban szerepelnek Rio de Janei-
róban? Mi a magyar delegáció teljes létszáma?
A 160 magyar sportoló 18 különböző sportágban vesz 
részt.

3. Mik a magyar éremszerzési kilátások ezen az olim-
pián?
Az úszóktól további aranyérmeket, és érmeket várunk 
és azt reméljük, hogy a kajakosok is a hagyományokhoz 
méltón szerepelnek, ebben a sportban is számítunk ara-
nyéremre és értékes helyezésekre.

4. Mely versenyszámokban legnagyobbak a magyar 
sportolók éremszerzési esélyei?
Ami az esélyeket illeti most már két aranyérmen va-
gyunk túl, Szász Emese párbajtőr vívó, és Hosszú Katinka 
úszónő szereztek érmeket.

5.Minek köszönhető Magyarország kiemelkedő telje-
sítménye a vízi sportokban?
Magyarországon évszázados hagyománya van az úszó 
sportnak, az első olimpiai aranyérmünket is úszó spor-
toló Hajós Alfréd szerezte, 1896-ban, azóta úszásban és 
vízilabdában, minden olimpiai játékon nyertünk arany-
érmet. Vízilabdában 7 alkalommal volt első a magyar 
csapat.
Az eredményesség mögött tehát három dolog rejlik:
A hagyomány, kiválóan felkészült, tudományos alapon 
dolgozó edzők, és az elhivatott, tehetséges és szorgal-
mas versenyzők. 

6. Hogyan működik a magyar kormány sport-támoga-
tási tevékenysége?
A magyar kormány stratégiai ágazatnak deklarálta a 
sportot 6 évvel ezelőtt, kötelezővé tette Európában 
egyedülálló módon a mindennapos testnevelést az is-
kolákban, rendkívüli adókedvezményeket vezetett be (a 

Viemos para o Rio com grande expectativa. Em Londres 
conquistamos 8 ouros, seis pratas e cinco bronzes. Desta 
vez temos chances para cinco a seis medalhas de ouro, e 
gostaríamos de sair daqui com um total de 18 medalhas. 
Nossas primeiras impressões sobre a Olimpíada são 
muito positivas: a Vila Olímpica é impecável, os deslo-
camentos estão bem organizados e os organizadores 
estão dando grande ênfase para o tema da segurança. Na 
cerimônia de abertura a bandeira da delegação húngara 
foi levada pelo campeão olímpico de espada Szílágyi Áron.
A cerimônia de abertura foi muito bonita e refletiu bem 
a cultura e as tradições brasileiras.

2. Qual o número de atletas e de quantas modalidades 
olímpicas a Hungria participará no Rio de Janeiro? Qual 
o tamanho da delegação que a Hungria trará para o 
Brasil?
Os 160 atletas participarão de 18 modalidades esportivas.

3. Qual a expectativa de conquista de medalhas por 
parte da delegação húngara nestes jogos olímpicos?
Temos expectativas de mais medalhas de ouro por parte 
de nossos nadadores e também contamos com medalhas 
dos caiaquistas, se competirem de maneira compatível 
com nossas tradições: nesta modalidade também espe-
ramos por ouro e boas colocações.

4. Quais são as maiores promessas de medalha para 
a Hungria?
Neste momento em que respondo, já contamos com 
duas medalhas de ouro, conquistadas pela esgrimista 
Szász Emese e pela nadadora Hosszú Katinka.

5. A que se deve o bom desempenho da Hungria nos 
esportes aquáticos?
A Hungria tem uma tradição centenária na natação. Nos-
so primeiro ouro veio com Hajós Alfréd em 1896. Desde 
então temos conquistado ouros em todas as olimpíadas, 
seja em natação seja em polo aquático. Nesta modalida-
de a equipe húngara foi medalha de ouro sete vezes. Por 
trás dessas conquistas figuram três fatores:
A tradição, treinadores excepcionalmente preparados 
com bases científicas e participantes motivados, com-
petentes e dedicados. 

6. Como funciona o investimento do governo húngaro 
no esporte?
Há seis anos, o governo húngaro declarou o esporte como 
uma área estratégica, tornou obrigatória de maneira 
única na Europa a educação física diária nas escolas, 
ofereceu incentivos fiscais excepcionais (a s empresas 
podem deduzir dos seus impostos os valores dedicados 
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cégek a társasági adójukból leírhatják a sportnak nyúj-
tott támogatásaikat).
Soha nem látott sportlétesítmény fejlesztési program 
indult, az ország minden részén uszodák, csarnokok, és 
stadionok épülnek.
16 egyéni sportág a magyar kormánytól kiemelkedő 
anyagi támogatásban részesül.
A támogatásokat elsősorban az utánpótlás nevelésére 
kell fordítani.

7. A magyar GDP hány százalékát fordítják sport-fi-
nanszírozásra?
A magyar GDP 0,6%-át fordítjuk a sport finanszírozására.

8. Milyen lesz az olimpiai játékok megjelenése a ma-
gyar sajtóban és a televíziós közvetítésekben?
A Magyar Televízió szinte éjjel-nappal közvetíti a Já-
tékokat, minden magyar részvételről tudósít. A nézők 
sokszor a bőség zavarával küzdenek, meg azzal, hogy az 
úszó döntők otthoni idő szerint hajnali 3 és 5 között ke-
rülnek közvetítésre. 
28 újságíró van jelen, akik a TV, a napi lapok, heti lapok, 
digitális fórumok számára küldenek haza írott és fotó 
anyagokat.

9. Várhatóan hány magyar turista érkezik Brazíliába az 
olimpiai játékok megtekintése céljából?
Körülbelül 600 magyar turista van kint Rióban, akiknek 
a Tensi utazásiroda direkt járatokat biztosított leszállás 
nélkül Budapesttől Rióig.

10. Általában mi a magyarok várakozása a Rio de 
Janeiró-i játékokkal kapcsolatban?
Különös érdeklődéssel tanulmányozzuk a riói Játékokat, 
ugyanis Budapest is kandidál a 2024-es olimpiai Játékok-
ra, Los Angeles, Róma, Párizzsal együtt.
Egy 15 fős megfigyelő csoportot hoztunk, akik a szerve-
zés minden részletét megfigyelik és majd később ele-
mezik és hasznosítják.
A kandidálásunk elsősorban arra épül, hogy a Kelet-Kö-
zép európai régióban nem volt még olimpia, Magyar-
ország a NOB alapító tagja 120 éves a magyar olimpiai 
bizottság és az egyik legsikeresebb olimpiai résztvevő 
nemzet vagyunk. Egy gondosan elkészített tanulmány 
szerint Magyarország képes fenntartható, a modern kor 
követelményeinek megfelelő Olimpiát rendezni.
Az elmúlt, és a jövendő tokiói olimpiával együtt, az olim-
piai játékokat 10 milliós mega városokban rendezték, 
mi be tudjuk bizonyítani, hogy kisebb városok is sikerrel 
oldhatják meg ezt a feladatot.
Fontos szempont lesz az odaítélésnél a közbiztonság 
kérdése, ebben a kérdésben Magyarország és Budapest 

ao incentivo dado ao esporte). Foi iniciado um programa 
de melhora no desempenho esportivo jamais visto; em 
todo o país estão sendo construídas piscinas, ginásios e 
estádios. O governo apoia com recursos financeiros a 
dezesseis modalidades esportivas individuais, cujo foco 
maior é a renovação dos atuais expoentes.

7.  Qual é o percentual do PIB húngaro que é direcionado 
para o esporte?
O governo destina 0,6% de seu PIB para o apoio ao esporte.

8. Como será a cobertura jornalística e a transmissão 
televisiva dos jogos na Hungria?
A Televisão Húngara está transmitindo os jogos dia e noite 
e leva informação sobre todos os participantes húngaros. 
Os espectadores precisam conciliar a enorme quantida-
de de informação veiculada, e também com o fato que 
as finais de natação por exemplo, acontecem entre 3 
e 5 da manhã. Vinte e oito jornalistas estão presentes, 
que enviam matérias para a TV, jornais diários, revistas 
semanais e foros digitais.

9. Quantos turistas húngaros deverão vir para o Brasil 
acompanhar os jogos?
Aproximadamente 600 turistas húngaros estão no Rio, 
que conseguiram obter passagens diretas desde a Hun-
gria, através da agência Tensi.

10. De forma geral, qual é a expectativa do povo hún-
garo para os jogos no RJ?
Estamos estudando os jogos do Rio com particular inte-
resse, já que Budapest é candidata aos Jogos de 2024, 
juntamente com Los Angeles, Roma e Paris. Trouxemos 
um grupo de 15 observadores, que estão avaliando todos 
os detalhes relativos a organização, que depois serão 
analisados e aplicados. 
Nossa candidatura se baseia em que ainda não aconteceu 
nenhuma Olimpíada em algum país centro-europeu, em 
que a Hungria é sócia fundadora do Comitê Olímpico In-
ternacional, em que o comitê olímpico húngaro tem 120 
anos de existência e em que somos um dos povos mais 
bem-sucedidos em Olimpíadas. Segundo um criterioso 
estudo que foi feito, a Hungria é capaz de organizar uma 
Olimpíada sustentável que atenda as exigências da era 
moderna.
A última e a próxima Olimpíada de Tokio, sendo realizadas 
em mega cidades de mais de 10 milhões de habitantes, 
nós podemos demonstrar que cidades menores também 
podem cumprir com este desafio. Um ponto crucial na 
hora da decisão será a questão da segurança pública: 
nesse quesito a Hungria e Budapest em particular apre-
sentam estatísticas extremamente favoráveis, já que 
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biztonságosnak tartják.

11. Olvastuk/láttuk, hogy egyes delegációk milyen 
problémákkal találkoztak a Rio de Janeiró-i Olimpiai 
Faluban. A magyar delegációnak vannak e téren ne-
hézségei?
Sajnálatos, hogy a Játékokat megelőzően annyi negatív 
hírt hallottunk rióról a játékok szervezéséről. A magyar 
mondás szerint a rossz hírnek szárnya van, míg a jó hír 
csak lassan halad.
Annyi negatív dolog történt az utóbbi időben a sport 
világában, lásd atlétikai dopping esetek és korrupció, 
labdarúgó szövetség (FIFA) korrupciós ügyei, az oroszok 
államilag szervezett doppingolása, amely beárnyékolta 
a Játékok előtti olimpiai hangulatot.
A riói Olimpia sikerére sok mindenkinek szüksége van, 
elsősorban a brazil embereknek, másodsorban az olim-
piai mozgalomnak, és az egész világ sportot szerető köz-
véleményének.

12. A fentieken kívül van-e Önnek egyéb fontos észre-
vétele az olimpiai játékokkal kapcsolatban?
Még el akarom mondani a kedves brazil és magyar olva-
sóknak, hogy a Játékok története során első alkalommal 
magyar házat nyitottunk, a riói Jockey Clubban, melynek 
megnyitásán jelen volt Áder János köztársasági elnök, és 
számos NOB tag.
Augusztus 19-én a NOB elnök, Thomas Bach is vendége 
lesz a Magyar Háznak, akit majd a magyar miniszterel-
nök, Orbán Viktor fogad.
 Jó szurkolást kívánok minden egyes honfitársamnak!

nosso país é visto como um local seguro.

11. Temos lido/visto sobre os problemas que outras 
delegações estão enfrentando na Vila Olímpica do Rio 
de Janeiro. A delegação húngara teve algum problema?
É uma lástima que antes dos Jogos tantas notícias ne-
gativas tenham aparecido sobre a organização no Rio. 
Segundo um ditado húngaro, as más notícias têm asas 
enquanto as boas avançam devagar. Houve ainda mui-
tas notícias ruins no mundo esportivo, como os casos 
de doping, corrupção, os casos de corrupção na FIFA, a 
institucionalização do doping na Rússia, que acabaram 
por tirar o brilho do ambiente antes do início dos Jogos.
O sucesso dos Jogos do Rio dependem de todos: pri-
meiro dos brasileiros, e depois do próprio movimento 
olímpico e de toda a opinião pública do mundo amante 
dos esportes.

12. Alguma curiosidade a respeito dos jogos olímpicos, 
algo que não foi perguntado e o senhor julga perti-
nente? 
Quero finalizar dizendo para os nossos leitores húngaros 
e brasileiros que pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, 
abrimos uma Casa Húngara no Jockey Club do Rio de 
Janeiro cuja inauguração contou com a presença do 
Presidente da Hungria Áder János e vários membros do 
Comitê Olímpico Internacional. Em 19 de agosto o Pre-
sidente do Comitê Olímpico Internacional Tomas Bach 
também visitará a Casa Húngara, sendo recebido pelo 
Primeiro Ministro Húngaro Orbán Viktor. 
Aproveito para desejar boa torcida para todos os meus 
conterrâneos!

ScHMItt PÁL
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1. Qual é a expectativa de medalha para as equipes 
feminina e masculina de natação e de polo aquático?
Temos expectativas para nossos nadadores: Hosszú 
Katinka, Cseh László, Kapás Boglárka, Gyurta Dániel, 
Kenderesi Tamás e mais alguns. Naturalmente há 
também aqueles para quem já foi um grande resultado 
ter conseguido classificação para a mais importante 
competição mundial, e ter conseguido superar seus 

 O atleta húngaro de 22 anos, Mark Pápp, concedeu uma entrevista exclusiva ao Híradó, momentos 
antes de sua participação nos jogos olímpicos Rio 2016. Papp tem 1,85m, pesa 78 kg, e sua especialidade é a 
maratona aquática. Ele caiu nas águas do Fort de Copacabana dia 11 de agosto, onde concluiu a extenuante 
prova de 10 km de natação em águas abertas em 13º lugar, com o tempo de 1:53:11, apenas 12 segundos 
após o primeiro colocado.

1. Mik a magyar női és férfi úszó és vízilabda csa-
patok éremszerzési kilátásai?
Vannak éremesélyes úszóink, Hosszú Katinka, Cseh 
László, Kapás Boglárka, Gyurta Dániel, Kendere-
si Tamás és még jónéhányan. Persze vannak, akik 
számára hatalmas eredmény, az is, hogy kvalifikál-
ni tudták magukat a legjelentősebb világversenyre, 
és az egyéni csúcsaik megúszása és tapasztalatszer-

PAPP MÁRKPAPP MÁRK

Atleta: Papp Márk
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zés a fő cél. Az, hogy kinek, hogyan fog sikerülni, az 
nagyon sok dolgon múlik, a pillanatnyi mentális és 
fizikai állapoton túl az éjszakai döntők időpontjára 
való átálláson, a napi bioritmus alakulásán, annak 
a ténynek a feldolgozásán, hogy egy Olimpián ve-
szünk részt…, és a szerencsén egyaránt. Tudomá-
som szerint mind a női, mind a férfi vízilabda csapat 
határozott érem és aranyérem szerzési szándékkal 
és eséllyel érkezett az Olimpiára és biztos vagyok 
abban, hogy mindent meg is fognak tenni ennek 
érdekében. 

2. Mi Magyarország hagyományos vízilabda sike-
reinek titka?
Sajnos a vízilabdával kapcsolatos kérdésekben nem 
vagyok kompetens, nem igazán értek hozzá, de azt 
gondolom, legfontosabb a felkészültség,, a nagy 
tapasztalattal rendelkező szakembergárda és talán 
a leglényegesebb a mérhetetlen akarás, küzdés 
és elszántság. Fontosak a tradíciók és a hozzáértő 
szakemberek által nevelt utánpótlás, a kombinatív 
játékstílus és a folyamatos és azonnali helyzetfelis-
merő- és reagálóképesség.

3. Mik egy versenyúszó sportpályafutásának fő 
állomásai?
A legtöbb későbbi versenyúszó már 4-5 éves korban 
„lekeveredik” az uszodába, a történetek különbö-
zőek. Van, akit úszótanfolyamról fedeznek fel, van, 
aki célzottan versenyúszó szeretne lenni, de olyan 
is akad, aki pedig egészségügyi célból, asztma vagy 
ortopédiai problémák miatt, orvosi javaslatra kezd 
úszkálni és így mutatkozik meg a korai tehetség. 
Sokan már egész kis korban, az úgynevezett Béka 
vagy Delfin (6-9 éves korcsoport) Seregszemléin, 
Bajnokságain megvillannak, bajnoki címekkel, 10 
éves kortól korosztályos rekordokkal. Nálam ez így 
alakult. De van, aki csak a Gyermek Bajnokságon 
éri el a kezdeti sikereit. Később a fiatalok megpró-
bálnak kvalifikációs időt úszni az ifjúsági majd a fel-
nőtt világversenyekre. Akinek sikerül, annak több-
nyire borítékolható a folytatás, de ahogy telik az 
idő, sajnos egyre többen morzsolódnak le, hiszen 
nincs mindenkinél arányban az elvégzett irgalmat-
lan munka, a napi 3 edzés, a hajnali kelés, és az 
edzések közben érzett folytonos fizikai fájdalom az 
elért eredményekkel.
A közelmúltban a Magyar Úszó Szövetség a ko-
rai tehetséggondozás érdekében létre hozott egy 
úgynevezett Jövő Bajnokai Programot, ahová az 
ország különböző régióiból (ha jól tudom) a kb. 11-
13 éves korosztályból lehet bekerülni a megúszott 

resultados e para quem o ganho de experiência é o 
objetivo principal. O quê cada um vai conseguir de-
pende de muitos fatores, passando pelo estado físico 
e mental momentâneos, pela  adaptação do biorritmo 
ao horário noturno das provas, pela assimilação do fato 
de estar em uma Olimpíada, e também, da sorte... pelo 
meu conhecimento tanto o polo aquático feminino 
como o masculino têm intenção de medalha, e vieram 
para esta Olimpíada com condições para ouro, e tenho 
certeza que farão tudo para conseguir seus objetivos.

2. Por quê a Hungria historicamente é uma potência 
no polo aquático?
Infelizmente não sou competente para responder 
a questões de pólo aquático, mas creio que o mais 
importante são a preparação, a equipe de retaguarda 
altamente experiente e talvez o mais importante de 
todos, que é a vontade incomensurável, a luta e a 
dedicação. Também são importantes a tradição e a 
renovação conseguida pelos especialistas, um estilo de 
jogo variado e a capacidade de conseguir identificar e 
reagir às várias situações de forma contínua e imediata. 

3. Como é o ciclo da vida atlética de um nadador?
A  maioria dos nadadores já inicia ao redor de 4 a 5 
anos, mas as histórias diferem: Há os que têm seu 
talento descoberto nas aulas de natação nas escolas, 
há os que decidem ser competidores, mas há também 
os que começam a nadar por questões de saúde, como 
problemas ortopédicos ou de asma e assim descobrem 
sua vocação. Muitos se destacam desde a primeira 
infância nas disputas das assim chamadas categorias 
“Sapinho” ou “Golfinho”, conquistando records em 
suas categorias a partir dos dez anos. Comigo foi assim, 
mas há os que só começam a obter resultados nos 
Campeonatos Infantis. Mais tarde, os jovens buscam 
obter marcas para qualificar em torneios para ado-
lescentes e adultos. Para os que conseguem, existem 
oportunidades para continuar, mas conforme o tempo 
passa, muitos vão desistindo, porque nem todos têm 
a mesma disposição para o trabalho impiedoso que 
decorrem dos três treinos diários, ou para acordar de 
madrugada e aguentar as dores contínuas decorrentes 
dos treinamentos.
Recentemente a Federação de Natação Húngara criou o 
chamado Programa “Futuro Campeão” para aproveita-
mento dos talentos precoces. Nesse programa podem 
ingressar jovens de 11 a 13 anos das diferentes regiões 
do país, com base nos seus resultados. São 30 jovens 
por região, que recebem um apoio especial: recebem 
material esportivo, podem participar de grupos de 
treinamento específicos. Os melhores recebem tam-
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időeredmények alapján. Régiónként úgy tudom, 30 
fős lehet a létszám. A Programba bekerült gyere-
kek külön támogatásban részesülnek: felszerelést 
kaphatnak, külön edzőtáborozhatnak, a legjobbak 
akár egzotikus külföldi edzőtáborozáson is részt 
vehetnek, ami hatalmas élmény egy fiatal verseny-
ző számára. Ezeket a kiváltságokat a negyedévente 
rendezett Jövő Bajnokainak szervezett külön or-
szágos megmérettetéseken, felmérő versenyeken 
lehet megszerezni. A Program hatására talán még 
kiemelkedőbb lehet a magyar úszósport.

4. Hogy lesz valakiből élvonalbeli úszóversenyző? 
Erre nincs konkrét papírforma, mindenkinek meg-
van a saját története. De azt gondolom, többnyire 
a Korosztályos Bajnokságokon elért eredmények 
alapján válnak egyre motiváltabbá a fiatalok a 
további kemény munka elvégzésére, az egyre je-
lentősebb célok elérése érdekében. Talán az elért 
eredmények adják az erőt a folytatáshoz.

5. Kérjük, írja le egy magyar vízilabdázó napi 
edzési rutinját.
Sajnos, a tipikusan vízilabdás kérdésekre nem tu-
dok választ adni, nincs róla információm, teljesen 
más edzés- és időrendben készülnek. Személyesen 
is csak felületesen ismerem őket. 

6. Ki jelenleg a magyar úszók legnagyobb ellen-
fele?
Természetesen minden úszásnemben más. Remek 
versenyzőik vannak a nagy országoknak, az ameri-
kaiaknak, Dél-Afrikának, Ausztráliának, Franciaor-
szágnak, Olaszországnak, Brazíliának, Japánnak, az 
angoloknak. Kínából is egyre gyakrabban kerülnek 
elő váratlanul meghökkentő eredményeket elérő 
versenyzők, annyira, hogy a legutóbbi vb éremtáb-
láján ők végeztek az élen. Persze kisebb népességű 
országokból is ismerünk nagy neveket. Senkit nem 
szeretnék kiemelni, mert rengeteg versenyszám 
van és mindegyiknek megvannak a különböző 
nemzetiségű specialistái. A magyarok általában a 
nagyobb állóképességet igénylő, „leggyilkosabb” 
számokban alkotnak maradandót, a sprinterünk 
viszonylag kevés, viszont 400 m és 200 m vegye-
sen, 200 m pillangón, 200 m mellen jellemzően ott 
állunk a dobogón, de legalább a közelében.

7. Milyen a kapcsolat a magyar vízilabdázók és a 
közönség között?
A vízilabda Magyarországon hihetetlen népsze-
rűségnek örvend, a közönség folyamatosan tá-

bém apoio para treinamento no exterior, o que é uma 
experiência gigantesca para um jovem competidor. 
Esses privilégios podem ser conseguidos nas compe-
tições nacionais  organizadas pelo Programa Futuro 
Campeão que se realizam trimestralmente. Com esse 
programa, possivelmente a natação húngara poderá 
se tornar ainda mais significativa. 

4. Como se forma um atleta desta modalidade?
Para isso não existe uma fórmula; cada um tem sua 
história. Mas creio que de maneira geral, os jovens 
vão se motivando através dos resultados que conse-
guem nos Campeonatos das suas respectivas catego-
rias, para enfrentar o duro trabalho que os espera, 
para atingir resultados cada vez mais significativos. 
Talvez sejam os resultados alcançados que gerem a 
força para continuar.

5. Descreva a rotina diária de treinamento de um 
atleta de polo aquático na Hungria.
Infelizmente, não posso responder pelas questões 
específicas de polo aquático. Não tenho informações 
a respeito. Seus treinamentos acontecem de forma 
totalmente diferente e mesmo pessoalmente eu só 
os conheço de maneira superficial.

6. Atualmente qual é o maior rival da Hungria na 
natação? 
Naturalmente, cada modalidade tem o seu rival. Os 
grandes países têm excelentes competidores: os 
americanos, sul-africanos, australianos, franceses, 
italianos, brasileiros, japoneses e ingleses. Resultados 
surpreendentes vêm sendo alcançados com cada 
vez mais frequência pelos chineses, tanto que no 
último mundial eles é quem estiveram na frente no 
quadro de medalhas. Também conhecemos grandes 
nomes vindos de países menores. Não quero nomear 
ninguém, porque há inúmeras provas e para todas 
existem os vários especialistas de cada país. De 
maneira geral, os húngaros marcam presença nas 
modalidades mais “assassinas”, que exigem maior 
resistência. Temos poucos “sprinters”, mas em com-
pensação nos medley de 200 e 400 metros, nos 200 
metros borboleta e nos 200 metros peitos estamos 
pelo menos perto do topo.

7. Como é a relação entre os atletas húngaros de polo 
aquático e o público? 
O polo aquático na Hungria goza de uma popularidade 
incrível: a torcida apóia e ajuda os jogadores com sua 
paixão e os jogadores se tornam exemplos de esporti-
vidade e humanidade para as crianças. Na Hungria, o 
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mogatja, szurkolásával, szeretetével segíti a ver-
senyzőket, a magyar gyerekek számára emberi és 
sportolói példaképek a csapat tagjai. A vízilabda 
Magyarországon nemzeti sportnak számít.
8. A Balatonon kívül hol lehet még felkészülés-
ként nyílt vízen edzeni? 
A nyíltvízi úszók is medencében edzenek, nem csak 
nálunk, külföldön is. A magyarországi nyíltvízi lehető-
ségek valóban nem túl gazdagok. A szegedi verseny-
zőknek a nemzetközi kajakversenyeknek is otthont 
adó matyéri kajakversenypálya remek lehetőség a 
nyíltvízi versenyek gyakorlásához. A budapesti és az 
ország más régióinak lehetőségei már korlátozot-
tabbak. Mi, fővárosiak 1-2 alkalommal gyakorolunk 
valamelyik Budapest-környéki mesterségesen kiala-
kított tóban, de mivel a versenyhelyzetet ezzel még 
nem lehet leképezni, inkább minél több nemzetközi 
versenyen próbálunk részt venni, ez sokkal inkább a 
hasznunkra válik, mivel a nyíltvízi úszás kimondot-
tan tapasztalati sportág. Nem csupán úszástudás 
szükséges hozzá, hanem helyzetfelismerés, tűrő-
képesség a túl hideg vagy túl meleg vízzel, időjá-
rási viszontagságokkal, hullámzással kapcsolatban.  
Fontos az, hogy a különböző versenyhelyzeteket 
hogyan tudja lereagálni a versenyző, meg kell találni 
a verseny közbeni frissítés legoptimálisabb időpont-
ját, fontos a helyezkedés annak érdekében, hogy ne 
szakadjunk le az élbolytól, de mégis kimaradjunk a 
durvább verekedésekből. 

9. Milyen hivatalos versenyeken vesz részt Ma-
gyarország ebben az évben, és az erősorrendben 
mi az ország pozíciója? 
Természetesen minden világversenyen részt vet-
tünk-veszünk, ezek nagy része idén már lezajlott. A 
londoni Európa Bajnokságon az arányaiban pici és 
kis lélekszámú Magyarország az előkelő 2. helyezést 
érte el Nagy-Britannia mögött, 10 aranyéremmel. 
Idén természetesen az Olimpia a legjelentősebb 
nemzetközi verseny. A pozíciót illetően a tavalyi ka-
zanyi Világbajnokságon 8. helyezettek voltunk az 
éremtáblán, az EB-n, mint említettem másodikak, 
azt gondolom, ez a népességet tekintve előkelő he-
lyezést jelent. Az Olimpiát követően 2016-ban már 
csak a decemberben, Kanadában megrendezésre 
kerülő Rövidpályás Világbajnokság szerepel a jelen-
tősebb versenyek között a versenynaptárban.

10. Milyen hírek érkeznek Brazíliáról és az olimpi-
ai előkészületekről a magyar sportolókhoz?
A hírek alapján Brazília gyönyörű ország, az európai 
ember számára egzotikus, varázslatos hangulattal, 

polo aquático conta como esporte nacional.

8. Além do Lago Balaton, onde mais é possível treinar 
em águas abertas para a sua preparação?
Os nadadores de águas abertas também treinam em 
piscinas, não só na Hungria, mas também no exterior. A 
Hungria de fato não é muito rica em possibilidades para 
nado em águas abertas. Os competidores de Szeged 
podem se beneficiar da pista de caiaque de Matyér, 
que é um local excelente para os nadadores de águas 
abertas. Para os nadadores de Budapest e de outras 
regiões do país as opções são mais restritas. Nós da 
capital podemos treinar uma ou duas vezes nos lagos 
artificiais nas cercanias da cidade, mas as condições de 
competição não podem ser reproduzidas dessa ma-
neira. Então, nós procuramos participar ao máximo de 
competições internacionais, já que a natação de águas 
abertas é decididamente uma modalidade baseada na 
experiência. Não apenas é necessário o conhecimento 
da técnica de natação, como também o conhecimento 
da localidade, a resistência à água mais fria ou mais 
quente, condições meteorológicas relacionadas com as 
ondas. É importante que o competidor consiga identi-
ficar e reagir às diferentes condições de competição, 
descobrir o momento ótimo da recuperação durante a 
prova, seu posicionamento para não ficar distanciado 
do pelotão da frente, e ao mesmo tempo evitar as 
disputas mais violentas por posição.

9. Quais são as competições oficiais de que a Hun-
gria participa durante o ano e qual a posição dela 
no ranking?
Naturalmente, estivemos e estamos em todas as com-
petições importantes, das quais este ano a maioria 
já aconteceu. No campeonato Europeu em Londres, 
a proporcionalmente pequena Hungria logrou o bri-
lhante segundo lugar, apenas atrás da Grã-Bretanha, 
com dez medalhas de ouro. Este ano, evidentemente, 
a Olimpíada é a competição internacional mais im-
portante. Em relação a colocações, no Mundial do 
Cazaquistão do ano passado, fomos os oitavos, este 
ano no Europeu fomos os segundos como citei, o que 
na minha opinião é um enorme feito, comparado com 
a população do país. Este ano, após a Olimpíada, entre 
as competições importantes, só resta no calendário o 
Campeonato Mundial de Piscina curta que acontece 
no Canadá em dezembro.

10.  Quais são as notícias do Brasil e dos preparativos 
para os jogos olímpicos que chegam até os atletas?
Com base nas informações, o Brasil é um país maravi-
lhoso, que tem para o europeu um caráter exótico e um 
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kultúrával. Persze elértek minket a negatívabb hí-
rek is, a vízminőséggel, a politikai problémákkal, a 
közbiztonsággal, a kórházak helyzetével, az olimpi-
ai létesítmények a falu és a tömegközlekedési fej-
lesztések utolsó pillanatos befejezésével kapcso-
latban is. 
Engem ezek közül nyíltvízi úszóként leginkább a 
vízminőség és az esetleges fertőzésveszély érint, 
de biztos vagyok benne, hogy a helyiek mindent 
elkövetnek majd annak érdekében, hogy semmi-
lyen egészségügyi probléma ne történhessen a 
versenyzőkkel.
Biztos vagyok benne, hogy Brazília egy eredmé-
nyes és sikeres olimpiát fog rendezni!
 

ambiente cultural mágico. Claro que também ficamos 
sabendo das notícias ruins, como a qualidade da água, 
os problemas políticos a segurança pública, a situação 
dos hospitais, as obras de última hora nas obras dos 
palcos e da Vila Olímpica e nas obras destinadas ao 
transporte público.
A mim, como nadador de águas abertas, me interessa 
mais a questão da qualidade da água e o perigo de algu-
ma contaminação, mas estou certo que as autoridades 
locais farão todo o necessário para que não ocorra 
nenhum episódio de saúde com os competidores. 
Estou certo que o Brasil vai conseguir organizar uma 
Olimpíada coroada de sucesso!

PAPP MÁRK
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O Hino da  Hungr ia  tocou o i to  vezes 
enquanto a bandeira vermelha-bran-
ca-verde subia mais alto que todas 

as outras. É verdade que tocou outras vezes 
também, quando se iniciavam jogos de pólo 
aquático, por exemplo. E para os húngaros brasi-
leiros que estavam lá e sabiam a letra e a música, 
foi um orgulho poder acompanhar, muitas vezes 
com os olhos  marejados.
Isso aconteceu três vezes por conta de uma obs-
tinada e decidida mulher, que nunca abandonou 
seu ideal e que viveu boa parte de seus últimos 
quatro anos na água, treinando e se preparando 
para aquela primeira semana de Olimpíada.
Duas vezes porque um povo que sempre teve 
que lutar não deixaria de produzir alguns exí-
mios esgrimistas.
E outras três vezes porque mulheres húnga-
ras - novamente -  sozinhas, em dupla ou em 
quarteto conseguiram superar suas adversárias 
remando alucinadamente na Lagoa Rodrigo de 
Freitas.

A magyar himnusz nyolcszor hangzott el, mi-
közben a piros-fehér-zöld zászló az összes 
többinél magasabbra emelkedett. Valójá-

ban többször is elhangzott, például amikor a vizi-
labda játékok kezdődtek.
És a jelen lévő brazíliai magyarok számára, akik 
ismerték a Himnusz szövegét és dallamát, nagy 
büszkeség volt, hogy – sokszor a meghatódottság-
tól párás szemmel – együtt énekelhették nemzeti 
fohászunkat.
Ez háromszor egy határozott és makacs nő teljesít-
ményére következett be, egy nőére, aki soha sem 
adta fel kitűzött célját és aki az elmúlt négy év je-
lentős részét vízben töltötte, szigorú edzésekkel 
készülve az olimpiai játékok ama első hetére.
Kétszer azért, mert egy örökké harcra kényszerí-
tett nép soha nem áll le a kiváló kardozók képzé-
sével.
És újabb három alkalommal, mert újabb magyar 
nők – egyénileg, kettesben vagy négyesben – sike-
resen győzték le ellenfeleiket a Lagoa Rodrigo de 
Freitas vízén bemutatott fergeteges evezésükkel.

Atleta: Hosszú Katinka

O dESEMPENHO dA 
HUNgRIA NA OLIMPíAdA 

RIO 2016 
(E NAS OUtRAS ANtES dESSA)

MAgyARORSZÁg 
tELJESítMéNyE A 2016-

OS RIÓI OLIMPIÁN 
(éS A KORÁBBIAKON)
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OLIMPíAdA RIO 2016

Lássuk Magyarország komplett éremtáblá-
zatát:

Remény volt a nyerésre még a vízilabda és 
nyíltvízi úszás sportágakban, de a meghiú-
sult brazil éremszerzési várakozásokhoz ha-
sonlóan a magyar oldalon is volt némi csa-
lódás. De nem baj. A sport fejlődése hosszú 
folyamat, s négy év múlva Tokióban, vagy 
nyolc év múlva (talán Budapesten) újabb 
eredmények születnek, hogy ennek a kis 
közép-európai országnak a pozícióját erő-
sítsék a világ sportéletében.
Az általános olimpiai éremszerzési helyze-
tet elemezve szembe ötlik egy evidencia: 
a nagyobb országok általában több érmet 
szereznek. Következésképp nehéz összeha-
sonlítani olyan erősségeket, mint az Egye-
sült Államok és Kína olyan országokkal, 
mint Dánia és Finnország. Ebből adódik a 

Veja o quadro completo de medalhas da Hun-
gria na tabela abaixo:

Talvez a expectativa fosse por medalhas 
também no polo aquático e na natação de 
águas abertas, mas assim como muitas es-
peranças brasileiras de medalha ficaram pelo 
caminho, também houve algumas tristezas 
do lado húngaro.  Não importa. O desenvol-
vimento do esporte é um processo longo, e 
daqui a quatro anos em Tóqu io, ou oito anos 
(quem sabe em Budapest), mais resultados 
virão, para consolidar a posição deste nosso 
pequeno país da Europa Central no cenário 
esportivo mundial.
Quando se analisa o quadro geral de me-
dalhas nas Olimpíadas, salta aos olhos uma 
evidência: países maiores tendem a ganhar 
mais medalhas. Portanto, fica difícil compa-
rar potências como os Estados Unidos e a Chi-
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na com países como Dinamarca e Finlândia. 
Dessa constatação, surge uma pergunta: mas 
como seria se as medalhas obtidas fossem 
relacionadas à população dos respectivos 
países? 
Existe um site (www.medalspercapita.com) 
que teve a feliz ideia de fazer esses e outros 
interessantíssimos cálculos estatísticos, e 
mostra que mesclando esporte e demografia, 
os resultados são surpreendentemente dife-
rentes do que estamos acostumados a ver.
Vejamos como se compara a Hungria com o 
Brasil e com seus vizinhos no desempenho 
da Rio 16.

(1): Cálculo ponderado segundo uma fórmula desenvolvida 
pelo New York Times: : 1 ponto para bronze, 2 pontos para 
prata e 4 pontos para ouro.

Portanto, se vê que a Hungria se destaca de 
maneira muito clara com relação a seus vizi-
nhos, e pode se comparar com o Brasil, claro 
que antes de relacionar estes resultados à 
população.
Fazendo as contas com esta nova perspectiva, 
a Hungria aparece ainda melhor aos olhos do 
mundo. Os cálculos consideram as medalhas 
obtidas desde o início das Olimpíadas da era 
moderna e os valores demográficos são os 
atuais:
População por medalha de ouro: 56.255 (2. 
lugar na lista de países do mundo)
População por total de medalhas: 2 0.091 (3.)
População por medalha ponderada: 8.472 (2.)
Produto Interno Bruto por medalha pondera-
da: (2.)
Invariavelmente, a Finlândia aparece como a 
primeira colocada em quaisquer dos cálculos 
acima.
Com a proposta de cálculo feita pelo NYT, ficam 
valorizadas as vitórias mas também se levam 

következtetés: mi lenne, ha az egyes orszá-
gok által szerzett érmek számát az adott 
ország lakosságának nagyságával hasonlíta-
nánk össze? 
Van egy webhely (www.medalspercapita.
com), amely az alábbi – és egyéb igen ér-
dekes – statisztikai számításokat készítette, 
és a sportteljesítményt összevetve a demo-
gráfiai adatokkal a következő meglepő és a 
megszokottaktól merőben különböző ered-
ményeket hozta ki:
Lássuk, hogyan viszonyul a magyar sporto-
lók Rio 16-on elért teljesítménye a brazilo-
kéhoz és a szomszédos országbeliekéhez. 

(1): Súlyozás a New York Times által kidolgozott alábbi  for-
mula szerint: Bronz= 1 pont, ezüst=2 pont, arany=4 pont

Ennek megfelelően látható, hogy Magyarország 
jelentős mértékben kiemelkedik szomszédai kö-
zül, és Brazíliával lehet összehasonlítani, termé-
szetesen az eredmények lakossághoz való viszo-
nyítása után.
Ha ebből az új perspektívából végezzük a szá-
mításokat, Magyarország még jobbnak látszik a 
világ szemében. A számítások figyelembe veszik 
az újkori olimpiák kezdetétől megszerzett összes 
érmet, míg a demográfiai adatok jelenkoriak.
Lakosság száma aranyérmenként: 56.255 (2. 
hely a világ országainak listáján)
A lakosság száma és az összes szerzett érem há-
nyadosa: 20.091 (3. hely)
A lakosság száma és a súlyozott érempontok há-
nyadosa: 8.472 (2. hely)
GDP (bruttó hazai termék) és a súlyozott érem-
pontok hányadosa: (2. hely)
Valamennyi számítási módnál Finnország az első 
helyezett.
A New York Times számítási javaslata szerint 
felértékelődnek a győzelmek, de számításba 
kerülnek az ezüst és bronz érmekért kifejtett 

OLIMPíAdA RIO 2016
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Por qualquer ângulo que se olhe, a Hungria é uma potência esportiva!! Ria Ria Hungaria!!

Bármilyen szemszögből is vizsgáljuk a dolgot, Magyarország sport-nagyhatalom!!
Ria, Ria, Hungária!!

OLIMPíAdA RIO 2016

teljesítmények is. Ez a számítási mód bizonyos 
formában semlegesíti mind azokat a kritizált 
osztályozási módszereket, melyek csak az arany-
érmek számát veszi figyelembe, és azokat is, 
melyek az össz-éremszámot vizsgálják, figyel-
men kívül hagyva azok fémtartalmát.
A webhely adatait elemezve láthatjuk Magyar-
ország teljesítményének alakulását 21. századi  
Olimpiai Játékok során (a téli olimpiákat figyel-
men kívül hagyva):  

em conta os esforços e resultados trazidos 
pelas medalhas de prata e de bronze. Este 
método neutraliza de alguma forma tanto os 
criticados sistemas de classificação que privile-
giam os ouros como os sistemas que preferem 
o total de medalhas independente do metal. 
Analisando os dados do site é possível ver a 
evolução da Hungria ao longo desse século nos 
Jogos Olímpicos (não consideradas as Olimpí-
adas de Inverno):
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Nyíregyháza. Nasci ali, ali frequentei a escola, 
ali escrevi meus primeiros versos.
Nyíregyháza é a capital da província de Sza-

bolcs-Szatmár Bereg e desde 1990, é uma comarca. 
É uma cidade em crescimento dinâmico, atualmente 
a séti ma maior cidade da Hungria, orgulhando-se de 
ter quase 120.000 almas. Ela é vista como o segun-
do maior aglomerado urbano da “Planície Norte”, 
atrás de Debrecen, além do que é um polo turísti co 
atraente, e simultaneamente, um motor cultural e 
econômico.
O Jardim Zoológico de Nyíregyháza é conhecido a 
nível europeu, que dá abrigo a mais de cem dife-
rentes espécies.
Em 2016, a Escola Técnica de Nyíregyháza foi pro-
movida a Faculdade .
Os estrangeiros têm a tendência de relacionar a 
cidade à capital, então essa informação pode ser 
relevante: a distância de Budapest a Nyíregyháza é 
de 250 quilômetros.
Ali nasceu Gyula Krúdy, o mestre da moderna prosa 
em língua húngara, ganhador do prêmio Baumgarten 
em 1878. 
“Não temos nada – só temos nosso passado, e 
dentro dele, nosso maravilhosamente melodioso 
idioma”.
Porém isso não é exatamente verdade, já que Nyíre-
gyháza passou por visíveis mudanças e atualmente 

Nyíregyháza. Itt  születt em, itt  jártam iskolá-
ba, itt  írtam az első verseimet. 
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár Bereg me-

gye székhelye, 1990 óta megyei jogú város. Ma-
gyarország hetedik legnagyobb, dinamikusan 
fejlődő városa, közel 120 ezres lélekszámmal 
büszkélkedhet. Debrecen után az Észak-Alföld 
második legjelentősebb településének tekintjük, 
amellett , hogy vonzó turiszti kai szempont, a tér-
ség gazdasági és kulturális motorja is egyben.
A Nyíregyházi Állatpark európai szinten elismert, 
több száz különleges fajnak ad ott hont.
2016-ban a Nyíregyházi Főiskolát egyetemmé 
léptett ék elő. 
A külföldiek általában a fővároshoz viszonyítva 
tudják elképzelni, így releváns információként 
szolgálhat: Budapest-Nyíregyháza távolság kb. 
250 km.
Itt  született  Krúdy Gyula, a modern magyar pró-
zaírás mestere, Baumgarten-díjas író 1878-ban.
„Semmink sincs - csak múltunk van, és múltunk-
ban gyönyörűen zengő nyelvünk.”
Ez azért így nem teljesen igaz, hiszen Nyíregyhá-
za látványos változáson ment keresztül és virágzó 
központja az Észak-keleti  régiónak.
A sóstói tölgyes tanösvényén végigporoszkálva 
találkozhatunk Krúdy emléktáblájával és a sűrű 
lombkorona alatt  talán még a gondjainkról is 

NyíREgyHÁZA NyíREgyHÁZA
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megfeledkezhetünk egy csendes vasárnap dél-
után.
Mit érdemes tudni erről az észak-keleti gyöngy-
szemről? Nyíregyháza vidéke már a honfoglalás 
idejében lakott terület volt. 1209-ben említik 
először, ekkor még Nyír néven szerepel, a térség-
ben honos lombhullató fafajta után. 1236-ban 
már temploma is volt a településnek, innen kap-
ta a teljes nevét.  
Felemelő élmény, mikor Magyarországtól több 
mint 10 ezer kilométer távolságra is felcsendülni 
hallom a szülővárosom nevét.
2016. augusztus 20.-ának másnapján, Szent 
István tiszteletére rendezett ünnepségen újra 
méltatták Nyíregyházát, méghozzá a dél-ameri-
kai Sao Paulóban. Iróffy Zsolt atya, a Szent Imre 
Kollégium nyugalmazott igazgatója évtizedek-
kel ezelőtt érkezett Brazíliába. Nagy örömünkre 
mégsem felejtette el kis hazánkat, sőt, mintha a 
távolság még inkább megerősítette volna szere-
tetét Magyarország iránt. A ceremónia keretein 
belül szólt pár szót Nyíregyházáról is, mint a tér-
ség kiemelkedő fontosságú városáról, melynek 
lakói büszkék lehetnek arra, István király törek-
vései nyomán a város egyházmegyévé nőtte ki 
magát. 
Érdemes lehet tudni, hogy Ferenc pápa 2015-
ben a Hajdúdorogi Egyházmegyéből leválasztot-
ta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei részeket és 
Nyíregyházi Egyházmegye néven új püspökséget 
hozott létre belőlük. Az eredeti püspökséget Deb-
recen székhellyel főegyházmegyei rangra emelte. 
(A csatolt linken megtekinthető Zsolt atya beszé-

é um florescente centro na região Nordeste da 
Hungria. 
Percorrendo o caminho emoldurado de carvalhos 
que leva a Sóstó, podemos encontrar uma placa que 
relembra Gyula Krúdy, e talvez sejamos até capazes 
de esquecer nossos problemas sob a densa coroa 
de folhas que nos cobre em uma calma tarde de 
domingo.
O que é importante saber sobre esta gema nordes-
tina? A região de Nyíregyháza já era habitada por 
ocasião da Ocupação  (N.T.: Honfoglalás, época em 
que os então nô mades húngaros entraram e se fi-
xaram na planície que hoje é a Hungria). O primeiro 
registro escrito de 1209 menciona o aglomerado 
de Nyír, em virtude das bétulas que são endêmicas 
na região. Em 1236 já havia também uma igreja, e 
daí veio o seu nome completo (N.T.: Egyház é uma 
expressão relacionada a igreja. Literalmente, Nyíre-
gyháza significa a Igreja em Nyír).
É uma emoção especial ouvir o nome de minha cida-
de natal estando a dez mil quilômetros da Hungria. 
No dia seguinte ao 20 de agosto em 2016, na festa 
em homenagem a Santo Estêvão, Nyíregyháza foi 
novamente honrada, na São Paulo sulamericana . 
O Padre Iróffy Zsolt, diretor aposentado do Colégio 
Santo Américo chegou ao Brasil há décadas. Para 
nossa alegria, nem por isso esqueceu nossa pátria, 
ao contrário: é como se a distância intensificasse 
ainda mais o seu amor pela Hungria. Durante a ceri-
mônia ele disse algumas palavras sobre Nyíregyháza 
também, cujos habitantes podem orgulhar-se de 
ser uma diocese graças aos esforços do rei Estêvão.
Pode ser útil saber também que em 2015 o Papa 

NyíREgyHÁZA
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dének részlete videón.)
Ámbátor hosszú és rögös út választotta el Nyír-
egyházát ezektől az érdemektől, hiszen a 15. szá-
zadban még alig 400 fő lakta. Ki gondolná, hogy 
1605 és 1620 között Erdélyhez tartozott? A Rá-
kóczi szabadságharc után a város népessége sze-
rencsésen növekedésnek indult. Az újonnan le-
telepedők többsége a Felvidékről érkező szlovák 
evangélikus bevándorló volt, akik megalapították 
első gimnáziumukat egyben az akkori professzori 
iskolát, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos 
Gimnáziumot. A gyarapodás még inkább felgyor-
sult, mikor 1786-ban a város mezővárosi rangot 
kapott és négy vásárt tarthatott évente. Ekkor 
7500 lakosával már a vármegye legnépesebb te-
lepülésének számított. 
Történelmi jelentőségű pillanatnak számított, mi-
kor a 19. században Nyíregyháza pénzen megvál-
totta magát földesuraitól a Dessewffy  és Káro-
lyi családtól, majd különleges királyi kiváltságot 
nyert. A város egyre inkább virágzásnak indult, új 
városháza és kórház épült, iskolákat alapítottak, 
a közeli Sóstón fürdő és vendéglő üzemelt.
Nyíregyháza alig egy óra autóútra fekszik Szat-
márcsekétől, ahol 1823-ban Kölcsey Ferenc meg-
írta a Magyar Nemzeti Himnuszunkat.
Nyíregyháza polgárai részt vettek az 1848–49-es 
forradalomban és szabadságharcban, amelynek 
bukása után többeket bebörtönöztek, köztük a 
polgármestert, Hatzel Mártont is.
A 19. század második felében Nyíregyháza to-
vább urbanizálódott. 1858-ban az épülő vasútvo-
nal elérte a várost.  Rengeteg új épületet emeltek 
– színházat, távirodát, postát és pénzügyi palotát 
–, majd elindult a villamosközlekedés is a Nyírvi-
déki Kisvasút város és Sóstó közti szakaszán. 

Francisco dividiu a Diocese de Hajdúdorog em 
duas, constituindo a diocese de Nyíregyház, e a 
antiga diocese de Debrecen foi elevada ao nível de 
arquidiocese.
Porém o caminho até essas conquistas foi longo e 
cheio de percalços, já que pelo século XV a cidade 
contava com meros 400 moradores. Quem poderia 
imaginar que entre 1605 e 1620, a cidade pertenceu 
à Transilvânia? Mas após a luta pela liberdade de 
Ráko czi a população da cidade começou a crescer. 
A maior parte dos novos colonizadores eram migran-
tes eslovacos de religião evangélica, que fundaram o 
Ginásio Evangélico Kossuth Lajos de Nyíregyháza. O 
crescimento se acelerou ainda mais quando em 1786 
Nyíregyháza foi elevada à categoria de vila e adquiriu 
o direito de organizar quatro feiras por ano. Por essa 
época já contava com 7500 moradores e era o mais 
populoso assentamento da região.  Um momento 
de particular interesse histórico foi quando a cidade 
conseguiu resgatar sua dependência das nobres 
famílias Dessewffy e Károlyi, obtendo ao mesmo 
tempo privilégios da coroa. A  cidade se desenvolveu 
ainda mais: construíram-se uma nova prefeitura, um 
hospital, escolas.... no Lago  Salgado (Sóstó) abriu-se 
um hotel  e termas passaram a funcionar.
Nyíregyháza fica a menos de uma hora de carro de 
Szatmárcseke, onde em 1823 Ferenc Kölcsey escre-
veu nosso Hino Húngaro. 
Os cidadãos de Nyíregyháza tomaram parte na 
revolução e luta pela liberdade de 1848-49. Muitos 
foram presos após a queda desta guerra, incluindo 
o prefeito, Martin Hatzel.
Na segunda metade do século XIX, a cidade conti-
nuou a se urbanizar. Inúmeros prédios novos foram 
aparecendo – teatros, correios, telégrafos, e casa de 
finanças – e logo surgiu também a ligação ferroviária 

NyíREgyHÁZA
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Nyíregyháza 1876-ban Szabolcs  vármegye szék-
helye lett, így racionális lépésnek bizonyult 1891-
ben megnyitni a Nyíregyházi Királyi Törvényszéki 
Fogházat.
A Tanácsköztársaság ideje alatt a városban mun-
kás- és katonatanács alakult és Nyíregyháza tíz 
hónapig román megszállás alatt állt.
A két világháború közt a lakók büszkén ünnepel-
ték az Örökváltság 100. évfordulóját. 
Szomorú tény, hogy a  második világháború alatt 
több mint 6000 nyíregyházi zsidót deportáltak, 
további kétezer embert pedig orosz munkatábo-
rokba küldtek. Számos épületet leromboltak, je-
lentős városrészek rongálódtak meg. 
Ám a fejlődést ez sem állíthatta meg.  A város 
tovább növekedett, 1952-ben Nyírpazonytól Sós-
tóhegyet, 1954-ben Orostól Borbányát csatolták 
Nyíregyházához.
 Az 1960-as évektől a város megállás nélkül, lát-
ványosan fejlődik. Napjainkban Nyíregyháza fon-
tos kulturális és oktatási központ, és Debrecen 
után az Észak-Alföldi régió második legfontosabb 
városa.
Az indusztriális fejlődés tetten érhető olyan cé-
gek, mint a Hübner, Lego Manufacturing vagy 
Michelin Hungária megjelenésén és működésén 
a városban.
Ma a 115 ezres lélekszámot meghaladó megyei 
jogú város színes programokat kínál. Közművelő-
dési és sportintézmények, közgyűjtemények egy-
aránt megtalálhatók a palettán. Mint nyíregyházi 
polgár, büszke vagyok az olyan nívós létesítmé-
nyeinkre, mint a Múzeumfalu, Állatpark, festői 
szépségű Sóstó, Jósa András Múzeum, Móricz 
Zsigmond Színház, Könyvtár és Levéltár. Nyár vé-
gén megrendezésre kerül a Vidor Fesztivál, ahol 
országos szinten elismert előadók köszöntik a 
nyíregyháziakat.
Jó hír a borok kedvelői számára, hogy Nyíregy-
háza csupán 30 kilométer távolságra fekszik a 
világörökség részévé nyilvánított tokaji borvidék-

eletrificada no trecho entre Nyíregyháza e Sóstó. 
Em 1876 a cidade se tornou a sede da província de 
Szabolcs e como consequência natural foi aberta 
em 1891 a Casa de Detenção do Fórum Real de 
Nyíregyháza.
Durante o período da República Soviética  foram 
criados Conselhos de Trabalhadores e de Soldados, 
e Nyíregyháza foi ocupada pelo governo romeno 
durante dez meses.
Entre as duas guerras mundiais os habitantes da 
cidade celebraram com grande orgulho os 100 anos 
da Libertação  (N.T.: trata-se aqui de um processo 
de abandono da organização feudal que vigorou na 
Hungria até ser definitivamente extinta em 1848-49). 
Episódio triste foi a deportação de mais de 6000 
judeus locais durante a Segunda Guerra Mundial, 
além de mais 2000 pessoas que foram enviadas para 
campos de trabalhos forçados russos. Muitos edifí-
cios foram destruídos, importantes partes da cidade 
foram abandonados . Mas nem isso logrou frear o 
progresso. A cidade voltou a crescer e em 1952 e 
1954 novas áreas foram incorporadas ao município.
A partir dos anos 1960 a cidade progrediu visível e 
consistentemente. Atualmente, Nyíregyháza é um 
importante centro cultural e educacional, sendo 
depois de Debrecen a cidade mais importante da 
Planície Norte.
O progresso trazido pela industrialização explica a 
presença na cidade de empresas como a Hübner, a 
Lego Manufacturing e a Michelin Hungaria. 
Hoje, essa capital provincial de mais de 115 mil 
habitantes oferece atrações variegadas. Instituições 
esportivas e de educação comunitária bem como 
exposições se incluem no leque de opções. Como 
cidadã, me sinto orgulhosa de realizações do nível 
do Zoológico, do Museu da Aldeia, do Museu András 
Jósa, do Teatro e Biblioteca Zsigmond Móricz, e do 
Lago Sóstó, de pictórica beleza. No final do verão 
acontece o Festival Vidor, quando artistas de renome 
nacional saúdam os habitantes do local. 
Boa notícia para os apreciadores de vinho, já que a 
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től. 
Sóstógyógyfürdő várja a pihenni és regenerálód-
ni vágyókat úszó- és termálvizes medencével.
A kerékpárutak minőségének javítására és új vo-
nalak építésére a városi önkormányzat évről évre 
egyre nagyobb gondot fordít, így ösztönözve a 
lakókat a sportos életmódra.
A meleg, alföldi homok által érlelt paradicsomból 
és paprikából remek lecsót készíthetünk. Az itt 
érett barackból, szilvából, meggyből és körtéből 
mennyei lekvárt és messze földön híres pálinkát 
főzhetünk. Advent idején kihagyhatatlan élmény 
forralt borozni a városháza előtt, megcsodálni a 
nagy karácsonyfát és a forgatagban legjobb bará-
tunkkal elfelezni egy kürtőskalácsot. 
Láthatjuk, milyen hosszú utat tett meg, míg pár 
száz fős településből mezővárossá majd egyház-
megyévé nőtte ki magát eme alföldi város. 
Hogy milyen volt felnőni Nyíregyházán?
Az égbolt sehol nem ragyog olyan kéken, mint 
otthon.
Krúdy Gyula szavait idézve:”Elmegyek messze, 
és sohasem találhatsz meg, bármikor keresnél. 
Pedig egykor keresni fogsz. Majd súgok neked 
valamit, miért? Olyan lesz a hajad, mint a sirály 
szárnya, a kedved, mint a kéményben a szél, a 
szomorúságod, mint a sír. Mikor keresni kezdel 
engem, az ifjúságodat... Nem gondolsz álmatlan 
éjjelen többé a nőkre, akik betöltötték életedet, 
akik miatt szenvedtél, nyugtalankodtál, szalad-
gáltál, türelmetlenkedtél... akiket úgy hordoztál 
darab ideig a szívedben, mint bálványképeket... 
akik nélkül nem tudtál volna élni... akik végül 
mind megcsaltak, kiraboltak, lelkiismeret-furda-
lás nélkül elfelejtettek...mert  mindenki elhagy, 
mind elfelejt, kíváncsi kis lábaikon új utakra 
mennek, újabb szerelmet űznek mohó, falánk kis 
szívükkel, a férfiak új mondanivalójára kíváncsi-
ak... szeretők, szerelmek: tüzek és fagyok a férfi 
életének az országútján... időrabló oktalanságok, 
megkívánt borok, óhajtott mámorok... nadrágok 
és szoknyák... veréb- vagy fülemilehangok... éj-
szakák, amelyek elmúlnak... De én örökre a tiéd 
maradok.”
Nyíregyháza, én így szeretlek!

Szöveg: Kun Ágnes

região de Tokaj, declarada Patrimônio Mundial está 
a apenas 30 quilômetros da cidade.
As termas de Sóstó esperam os que desejam recu-
perar-se ou descansar em suas piscinas. 
O governo local destina ano a ano cada vez maior 
preocupação na construção e manutenção das 
ciclovias, incentivando assim os moradores para a 
prática de esportes.
Com os tomates e pimentões que amadurecem 
nas areias quentes da planície podemos preparar 
deliciosos lecsó. Preparamos geleias celestiais e 
aguardentes famosas em terras distantes com os 
pêssegos, ameixas, ginjas e peras que aqui brotam. 
No período de Advento, é uma experiência imper-
dível tomar vinho quente em frente à prefeitura, 
admirar a grande árvore de natal e compartilhar 
o „kürtős kalács” com nossos melhores amigos no 
meio da multidão.
Podemos ver assim o longo caminho que percorreu 
essa cidade entre aquela aglomeração de algumas 
centenas de pessoas até se tornar uma vila e depois 
crescer até se tornar a importante diocese. 
Como foi crescer em Nyíregyháza? 
O céu não brilha tão azul em lugar nenhum como 
lá.  Citando as palavras de Gyula Krúdy: „Vou para 
longe, e não me encontrarás, por mais que busques. 
Porém algum momento me procurarás. E então te 
sussurrarei algo baixinho, por quê? Teu cabelo será 
como a asa da gaivota; teu humor como o vento na 
chaminé; tua tristeza como o túmulo. Quando me 
procurardes, tua juventude... não pensarás mais 
nas noites sem sonho nas mulheres que preenche-
ram tua vida, pelas quais sofrestes, te inquietastes, 
correstes, te impacientastes... a quem carregastes 
durante um tempo em teu coração como imagens 
idolatradas... sem as quais não terias podido viver... 
as quais no fim te enganaram, roubaram, te esquece-
ram sem remorso... porque todas abandonam, todas 
esquecem, seguem por novos caminhos com seus 
pezinhos curiosos, usufruem de novos amores com 
seus coraçõezinhos vorazes e gananciosos, curiosas 
pelas novas falas masculinas... amantes, amores: tór-
ridas e gélidas na linha de vida dos homens... perdas 
de tempo sem sentido, vinhos desejados, ebriedades 
ansiadas... calças e saias....cantos de andorinhas e 
de rouxinóis...madrugadas que se vão... mas eu serei 
seu para sempre”. 
Nyíregyháza, eu te amo assim!

Texto: Ágnes Kun
Trad. Árpád Koszka
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Convido os nossos leitores para um passeio diferente 
pelo mundo das receitas que contam histórias. 
Nessa seção gastronômica procuramos desvendar 

a origem dos nomes de algumas iguarias conhecidas, 
como já fizemos em nosso último número.
Rigó János, de quem o bolo herdou o nome, era um 
violinista spalla famoso do século XIX. No início de sua 
carreira, tocava em bandinhas de aldeias, mas chegando  
à capital, sua carreira deslanchou. Com o tempo, criou 
coragem para tentar a sorte em Londres e em Paris.
Apesar de suas marcas de varíola, sua timidez, sua ig-
norância e de seu jeito rústico, Rigó era convidado para 
tocar em locais cada vez mais elegantes e acabou por 
conquistar rapidamente as audiências. Tanto que con-
seguiu também tocar o coração da filha de um magnata 
norte-americano chamada Clara Ward, que era a esposa 
do príncipe belga Caraman-Chimay. A mulher se separou 
do marido idoso e acabou por se casar com Rigó em 
1896, provavelmente na Hungria. A história romântica – e 
incomum para a época – foi uma alegria para os jornais 
sensacionalistas. 
O violinista cigano retornou várias vezes ao seu país de 
origem, por exemplo quando se hospedaram no hotel 

Különleges sétára, a mesélő ételek világába hív-
juk olvasóinkat. Gasztronómiai sorozatunkban 
igyekszünk néhány ismert finomság nevének 

eredetét felfedni, ahogy már a múlt számunkban is 
próbáltunk.  
Rigó János, akiről a süteményt elnevezték, a 19. szá-
zad nagy pályát befutott cigányprímása volt. Kezdet-
ben falusi bandákban zenélt, majd a fővárosba ke-
rülve karrierje egyre feljebb ívelt. Idővel bátorságot 
érzett ahhoz, hogy szerencsét próbáljon Londonban 
majd Párizsban.        
A himlőhelyes, félszeg, hiányos műveltségű, de be-
hízelgő modorú Rigó jobbnál jobb helyeken játszott, 
s csakhamar meghódította a közönséget. Olyany-
nyira, hogy egy amerikai milliomos lányának, Ward 
Klárának a szívébe is bemuzsikálta magát, aki Cara-
man-Chimay belga herceg felesége volt. Az asszony 
elvált idős férjétől, Rigó János pedig a feleségétől, 
és 1896-ban házasságot kötöttek egymással, való-
színűleg Magyarországon. A romantikus — és nem 
mindennapi — szerelmi történetet szenzációként 
tálalta sajtó. A cigányprímás a hercegnével  több-
ször megfordult a szülőföldjén, például, amikor a 

RIgÓ JANcSI: A HIStÓRIA dE 
AMOR ENtRE A RIcA BELdAdE 

E O VIOLINIStA VIRtUOSE 
cIgANO

RIgÓ JANcSI: A 
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RIgÓ JANcSI

Rémi, em Pest (atual Nemzeti szálló), guardas da cavalaria 
tiveram que zelar pelo sossego do casal. Segundo algu-
mas informações, foi em Paris que o galã ofereceu a seu 
amor a torta que mais tarde levaria seu nome.
Rigó Jancsi (N.T. Jancsi é o diminutivo carinhoso  de João. 
Aliás, Rigó é o nome de um pássaro que não temos no 
Brasil: parece nosso pássaro preto, porém seu bico é 
amarelo) aparentemente encomendou a iguaria para 
sua principesca amada e o confeiteiro deu o nome do 
galã para a torta – mas segundo alguns relatos, o próprio 
Rigó Jancsi teria preparado o manjar. Após a separação 
oficial da princesa de seu primeiro marido, o casal foi para 
a Hungria, e de lá para o Egito, onde supostamente, ela o 
teria ensinado a ler e escrever. Clara foi conhecida tam-
bém por ser inspiração para dois outros pratos: os oefs 
à Chimay (ovos recheados com cogumelos) e o Poularde 
Chimay (frango recheado ao molho). 
O casal dissipou milhões de dólares, e mais tarde, 
quando a o caixa minguou, Clara passou a completar 
o orçamento com aparições no Folies Bergère e no 
Moulin Rouge em trajes característicos desses locais. 
A Europa inteira tinha postais retratando-a assim. 
Inclusive o pintor Toulouse-Lautrec os eternizou na 
litografia Idylle Princière. 
Seu amor durou 10 anos, e depois disso Clara ainda 
teve romances com um garçom italiano e um ferro-
viário. Rigó Jancsi morreu pobre e abandonado. Simi-
larmente ao Gundel palacsinta (panqueca Gundel), ao 
bolo de ricota Rákoczi e à torta Dobos, o Rigó Jancsi 
(torta) teve um grande sucesso. Em Pákozd (N.T.: cidade 
natal do virtuose) se realiza desde 2004 o festival Rigó 
Jancsi no final de agosto, quando o doce de chocolate 
é consumido ao som de música cigana.
O doce é feito de pão-de-ló, chantilly e chocolate; não 
é à toa que é querido por tantos!! 

pesti Rémy, a mai Nemzeti szállóban foglaltak ma-
guknak szállást, lovasrendőröknek kellett vigyázniuk 
a nyugalmukra. Egyes feljegyzések szerint Párizsban 
kedveskedett először szerelmének a később róla le-
nevezett süteménnyel.
Rigó Jancsi a leánykéréskor állítólag ezt a finomsá-
got rendelte - egyes források szerint ő maga készí-
tette - hercegnő szerelmének. A cukrász nevezte 
el a süteményt Rigó Jancsinak. Miután Clara elvált 
herceg férjétől, a pár állítólag Magyarországra, majd 
Egyiptomba utazott, ahol Clara például írni és olvas-
ni tanította Jancsit. Chimay hercegnéről egyébként 
még Jancsival való megismerkedése előtt két ételt is 
elneveztek, ezek Franciaországban azóta is ismertek 
(Oeufs a Chimay – gombás töltött tojás és Poularde 
Chimay - szósszal leöntött töltött csirke).        
Állítólag több millió dollár nyakára hágtak kettes-
ben. Később Párizsban Clara a családi kasszát a Fo-
lies Bergere (ejtsd: folí berzser) és a Moulin Rouge 
(ejtsd: mulen rúzs) színpadán áttetsző ruhákban 
szerepelve egészítette ki, és egész Európa tele volt 
a róla készült képeslapokkal. Toulouse Lautrec is 
megörökítette őket az Idylle Princière című kőnyo-
matban.
Szerelmük 10 évig tartott, ezután Clara egy olasz 
pincérrel, majd egy mozdonyvezetővel is élt. Rigó 
Jancsi szegényen és magányosan halt meg.    
A Rigó Jancsi a Gundel palacsintához, a Rákóczi tú-
róshoz és a Dobos tortához hasonlóan nagy karriert 
futott be. Pákozdon 2004 óta rendeznek augusztus 
vége felé Rigó Jancsi fesztivált, ahol cigányzene és 
cimbalommuzsika hangjaira fogyaszthatja a nagyér-
demű ezt a csokis finomságot.   
Piskóta, tejszín és csokoládé alkotja, nem csoda, 
hogy sokunk kedvence!!
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RIGÓ JANCSI, AHOGY A GUNDELBEN KÉSZÍTIK

Hozzávalók:
A piskótához:
3 tojás
6 dkg kristálycukor
6 dkg liszt
2 dkg kakaópor

A krémhez:
4 dl tejszínhab
10 dkg étcsokoládé

A csokoládébevonathoz:
4 dkg étcsokoládé
fél evőkanál vaj

Elkészítés: A piskótához a tojásokat szétválasztjuk, 
a sárgáját a kristálycukorral habverővel habosra 
keverjük (kb. 10 perc), majd félretesszük. A tojásfe-
hérjét habverővel kemény habbá verjük, majd a két 
habot összekeverjük és egy nagy kanállal óvatosan 
hozzákeverjük a kakaóporral elkevert lisztet. Egy 
sütőlemezt szilikonos sütőpapírral lefedünk, vagy a 
sima sütőpapírt liszttel leszórjuk. A piskótából 200 x 
400 mm-es lapot formázunk kenőkéssel. Előmelegí-
tett 180 ºC-os sütőbe tesszük, és 8-10 percig sütjük. 
Közben elkészítjük a krémet.
A krémhez az étcsokoládét apró darabokra törjük és 
forrásban lévő víz fölé helyezzük, és főzőkanállal fo-
lyamatosan keverve felolvasztjuk. Vigyázzunk, hogy 
ne legyen túl meleg. A gőzről levesszük, és habverő-
vel elkeverjük benne a tejszínhab 1/3 részét, majd 
óvatosan hozzákeverjük a többi tejszínhabot.
A kihűlt piskótalapról a sütőpapírt lehúzzuk, és két 
egyenlő részre vágjuk. Az egyik lapot tálcára tesz-
szük és a csokoládékrémet vastagon, egyenletesen 
rákenjük. Vigyázzunk, mert a krém gyorsan köt. Hű-
tőbe helyezzük.
A másik piskótát csokoládéval áthúzzuk (bevonjuk), 
a következőképpen. Fém keverőtálba 4 dkg dara-
bokra tört csokoládét teszünk, hozzáadunk fél evő-
kanál vajat és gőz fölött kevergetve felolvasztjuk. 
A felolvasztott csokoládét a piskótalapra öntjük és 
szárazon késsel egyenletesen elkenjük. Megvárjuk, 
míg a csokoládé megköt, 5x5 cm-es kockákra vág-
juk, és így helyezzük a csokoládékrémmel bevont 
másik lapra. A hűtőben hagyjuk néhány órára vagy 
egy éjszakára, tálaláskor forró vízbe mártott késsel 
kockákra vágjuk. 

Koszkané Molnár Zsuzsanna

RIGÓ JANCSI, COMO É FEITO NA DOCEIRA GUNDEL

Ingredientes: 
Para o pão-de-ló:
3 ovos separados em claras e gemas
60 g de açúcar comum
60 g de farinha de trigo
20 g de cacau em pó.

Para o creme do recheio:
400ml de creme de leite batido em chantilly
100 g de chocolate em barra

Para a cobertura de chocolate:
40 g de chocolate em barra
Meia colher de sopa de manteiga.

Preparo: Bata bem as gemas com o açúcar, até obter 
um creme clarinho e liso. Em seguida bata as claras 
em neve e incorpore cuidadosamente ao creme de 
gemas. À parte, misture a farinha ao cacau em pó e vá 
incorporando, lentamente à mistura das gemas e claras. 
Unte bem uma assadeira média com manteiga e fari-
nha (ou forre a mesma com papel manteiga) e despeje 
a massa, nivelando-a com uma espátula. Asse a massa 
durante 8 a 10 minutos no forno pré-aquecido a 180ºC. 
Enquanto isso, prepare o creme do recheio:
Pique o chocolate e derreta cuidadosamente em ba-
nho-maria. Cuidado para não aquecer demais. Uma vez 
derretido o chocolate, adicione um terço do chantilly 
ao chocolate misturando com a batedeira e adicione 
o restante aos poucos com cuidado.
Desenforme o pão-de-ló, retire o papel e corte a massa 
em dois.
Coloque uma das metades sobre a travessa e cubra 
com todo o creme de maneira uniforme. Guarde na 
geladeira.
Prepare a cobertura: derreta o chocolate picado em 
banho-maria com a manteiga. Despeje sobre a outra 
metade do pão-de-ló fazendo uma camada fina e 
uniforme, usando uma espátula. Quando a cobertura 
começar a endurecer, marque vincos de 5 x 5 cm. Em 
seguida, ao esfriar, corte estes quadrados e vá assim 
colocando de forma alinhada, um a um sobre a base 
com o creme. Refrigere por uma noite.
Para servir, termine o corte dos pedaços, usando uma 
faca longa, reta e aquecida em água fervente, para 
facilitar o acerto no creme. 

Texto: Susana Molnár Koszka
Trad. Árpád Koszka
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