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HÍRADÓ
A vasfüggöny nemcsak a határ mentén omlott le, leomlott a Magyar Kormány és a mi Magyar 
Közösségünk között is. 1989 előtt elszigetelten éltük, nem akartunk közösséget vállalni azokkal, aki 
miatt el kellett hagyni hazánkat.
Ma  érezzük, hogy tudnak rólunk, hogy törödnek velünk, létezünk Magyarország számára. Politikusok, 
tánctanárok, magyar nyelvtanítók érkeznek közénk, kisebb segélyeket kapunk, a közeli konzulátuson 
intézhetjük ügyeinket, s ami a legfontosabb: aki magyar gyökereket érez magában, magyarrá válhat. 
Gondolnak reánk!  Köszönet érte.

A Vasfüggöny “Áttörés” szoborkompozíció (két szemszögből) – emléket állít 1989-nek, amikor a 
magyar nép több tízezer keletnémet menekültnek kinyitotta a vasfüggönyt, elindítva 

ezzel a Berlini Fal leomlását.
“Ritkán fordul ez elő, és büszke lehet rá az ember, ha annak a rab nemzetnek a tagja, amelyik a 
szabadságát adta egy másik nemzetnek” — mondta Melocco Miklós, Kossuth- és Munkácsy-díjas 
szobrászművész, a szobor alkotója.
Köszönet a magyar népnek, hogy a XX. század folyamán 
két alkalommal írta be nevét a világtörténelmébe: először 
az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmával, 
másodszor pedig 1989-90-ben a közép-európai békés 
rendszer-változással, a vasfüggöny kinyitásával, a 
több tízezer keletnémet menekült és turista határon 
való átjuttatásával a szabadságba, lebontva ezzel az 
Európát kettészakító vasfüggönyt.  A rendszerváltás 25. 
évfordulóján, a magyar nép megint megtette a magáét!  
Vörösmarty Mihály szavaival:

“Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
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VEZÉRCIKK
Március 16-án, az 1848-as forradalom évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen 
kilencvenhat második és harmadik generációs magyar leszármazott kapta meg magyar 
állampolgárságát. Új magyarok. Sokuk szemében a meghatottság csillogása látszott, amikor átvették 
állampolgársági igazolványukat és a Nagykövet úrral kezet szorítottak. Mások átszellemülten halk 
“köszönöm”-öt suttogtak. Ismét mások meg integettek nézőtéren ülő rokonaiknak, mintha csak egy 
szalagavatón vagy diplomaosztó ünnepségen lennének.

Ilyen jelenet többször is lejátszódott az utóbbi években, mindig valamelyik nemzeti ünnepünkkel – 
március 15. vagy október 23. – kapcsolatos megemlékezés alkalmával. 

Természetesen büszkeségre okot adó körülmény, ha azt mondhatjuk, európai polgárok vagyunk. De 
az, hogy magyar állampolgároknak mondhatjuk magunkat, ennél több, ennek különleges jelentősége 
van. Ezeknek az új állampolgároknak a szülei, nagyszülei vagy akár dédszülei évtizedekkel ezelőtt 
érkeztek Brazíliába, és az idők folyamán minden átélt nehézség ellenére képesek voltak átadni 
leszármazottaiknak egy keveset kultúrájukból és ősi gyökereikből, hogy ők most megszerzett 
állampolgárságukon keresztül az egészet átmenthessék saját maguk számára.  

De mindez nem lenne lehetséges, ha 25 évvel ezelőtt nem történt volna egy jelentős esemény a 
magyarság életében, s ez a Vasfüggöny leomlása. Mára már közhelynek számít, hogy e függöny 
leomlása Magyarországon kezdődött el. Magyarország volt, amely megnyitotta határait Ausztria felé, 
lehetővé téve ez által tízezrek távozását az akkoriban Kelet-Európában uralkodó rezsimek uralma 
alól. A többi már történelem…, de a kormányzati rendszer változása volt a kezdő lépés ahhoz, 
hogy csaknem egy negyedszázaddal később megszülessen az a törvény, amely lehetővé teszi a 
diaszpórában élő magyarok számára, hogy visszanyerjék állampolgárságukat. Igen, a Történelem 
megalkotja épületeit és megépíti emlékműveit.  Időbe telik, de végül ott a kész mű, sokszor ezrek, 
milliók kárára, de sokszor sokak javára is. A Történelem tények és események építésze, de vannak 
emberek, akik házakat, épületeket, templomokat építenek: 200 évvel ezelőtt Székesfehérváron 
született Ybl Miklós építőművész, aki örök időkre meghatározta Budapest városképét. Oly jelentős 
építmények, mint az Operaház, a Szent István Bazilika, a Corvinus Egyetem, a Várkert Bazár, a 
Festetics Palota az ő alkotói képzeletében születtek meg.

A Magyarországon 25 éve uralkodó új szeleknek köszönhetően az őseik földjére látogató új magyarok 
szabadon gyönyörködhetnek ezekben a csodálatos építészeti remekművekben.  

Koszka Árpád

Fordította: Kepe Ferenc (Magyarország)
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Eseményeinkből
Balázs Péter Szeretetház

 Köszönet a Segélyegylet és a Magyar Ház dolgozóinak a munkájukért

A Balázs Péter Otthonban működő társadalmi projekt folyamatos 
munkalehetőséget biztosít, így büszkén mondható, hogy a Magyar Ház 
húsz munkatársat foglalkoztat. Ezen munkatársak önzetlen munkája és 
segítsége elismeréseként ünnepséget szerveztünk, ajándéksorsolással 
egybekötve. Odaadó munkájukért méltó köszönetet kaptak, további jó 
munkát kívánva.

Köszönet a munkájukért
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Január  22 - São Paulo város 460. születésnapja
A város alapításának 460. évfordulója alkalmából az Otthon is ünnepséget rendezett. Grillezés és 
különféle vetélkedők garantálták a jelenlévők jókedvét.

Sikerült az álmokat valóságra váltani

A főbejárat

Február 12 – Felújítják az otthon udvarát

Az udvar felújítása
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Február 22 - Karnevál az Otthonban
Tanulják a szamba szövegeit a nagy felvonulásra

A szövegeket már tudjuk

A lépésekre is visszaemlékeztünk

Február 28 – karnevál péntek 
Mutassuk meg, hogy volt régen

Álarcos bálba megyünk
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Március 10 - A Nőnap megünneplése

A nemzetközi nőnap a nők iránti
tisztelet és megbecsülés kifejezésének
napja, amit az Otthonban is méltóan
megünnepeltek.
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2014-ES ÉVNYITÓ A MAGYAR HÁZBAN
Hosszú időnek tűnt a sikeres decemberi Cserkész Karácsonyi Vásár után a február közepei nyitás 
a LÁNGOS FEST-tel, ami jelezte, hogy már nagy volt a hiányérzet, hosszú volt a szünet, kellett 
az újabb találkozás. Boldogan vártak a lángosokra, fogyott a sör, bor és pálinka; a népi táncosok 
változatos táncaikkal és népviseletükkel, remek hangulatukkal úgy elbűvölték a jelenlevőket, 
hogy a fényképezés, filmezés közepette még az éppen totyogó lurkók is magyarost jártak. 
Megismétlendő est volt!

LÁNGOS FEST

A meghívó visszhangra talált! Nemcsak a lángosra volt kiéhezve a magyar 
közösség, hanem a találkozásokra is, a kedves viszontlátásra a hosszú 
nyári szünet után.

Hosszú sor alakult a lángosokért, mert nagy volt a kereslet. Több ízt ki 
kellett próbálni, közben a műsort is nézni kellett, na meg a táncházba is be 
akart állni mindenki, már csak azért is, hogy még több lángost ehessen.
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A táncosok is kitettek magukért. Kaptunk bemutatót Magyarország tájegységei táncaiból, 
természetesen a megfelelő népviseletekkel és a szokásos vidámsággal, kurjongatással. A 
Sarkantyúk voltak a legbuzgóbbak, hogy megmutathassák az eddig taultakat.

A bevétel a Magyar Ház fenntartását és a júliusi táncfesztivál költségeit részben fedezi.

Jót szórakoztunk és még jótékonyságot is gyakoroltunk!

A SÃO PAULO-I MAGYAR KOLÓNIA A MAGYAR TV-BEN
Amiért írok, hogy tegnap február 25-én vetítettek egy csodás filmet 
a magyarok életéről Brazíliában, egészen a kezdeti kivándorlásoktól 
feldolgozták a történelmet. Bemutatták a Lapa negyedet São Paulóban, 
a református és katolikus templomokat. Megszólalt egy katolikus pap, 
aki azt mondta, hogy valószínűleg ő lesz az utolsó magyar katolikus pap 

Brazíliában. A Magyar Ház működése, a cserkészet, a bibliakör, a könyvtár mind-mind szerepelt. 

Nagyon megható volt az egész, főleg, ahogy sokan mondták, hogy felveszik a magyar 
állampolgárságot, mert érzik a magyar gyökereiket. Nagy az asszimiláció, de próbálnak védekezni 
az unokák táncra, nyelvre való tanításával. 

Boldog vagyok, hogy nem passzoltam el, véletlenül kapcsoltam éppen az első képsornál rá. 

Egyébként követem a brazíliai eseményeket, legalábbis a fő történéseket. A Jóisten vezérelte 
oda a magyar menekülteket annak idején, hiszen a világ minden szépsége egyben megtalálható 
az új hazában.

A beküldő nevét – kérésére – nem közöljük

Kedves Nazinha!!
Ezúton szeretném Neked megköszönni azt a 
kedvességet és odaadást, amellyel a ROPOGÓS 
iránt viseltettél az elmúlt évek során. 

Nagyon köszönöm és kívánom, hogy életed ezen új 
szakaszában legyél nagyon boldog gyermekeid és 
unokáid társaságában.

Szeretettel ölel Téged Marika és a mi kis 
ROPOGÓS családunk.

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)

Csatlakozz Hozzánk!
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SÃO PAULÓ-I MAGYAR HÖLGYEK EGYESÜLETE
A Saurer Ingridke által mindig nagy gonddal és eleganciával megrendezett Magyar Nőszövetségi 
rendezvények nem maradtak méltó megörökítés nélkül. Gyönyörködjenek és elevenítsék fel a 
hosszú éveken át együtt töltött felejthetetlen órákat.
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- folytatás az előző oldalról -

Köszönjük Ingridkének és kívánunk erőt, egészséget, további jó ötleteket és felejthetetlen 
eseményeket! 
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY: SZABADSAjTÓ

Kelj fel rab-ágyad kőpárnáiról,
Beteg, megzsibbadt gondolat!
Kiálts fel érzés! melly nyögél
Elfojtott, vérző szív alatt.

Oh, jőjetek ki, láncra vert rabok,
Lássátok a boldog, dicső napot.
S a honra, melly soká tűrt veletek,
Derűt, vigaszt és áldást hozzatok.

São Pauló-i megemlékezés március 15-ről

Nehéz elképzelni, hogy a minden évben megtartott ünnepély színvonalát lehet fokozni, úgy hogy 
egyre változatosabb, többet mondó, meghatóbb legyen. Így történt az ez évi megemlékezéssel is.  
Már a megérkezésnél érezni lehetett, hogy valami rendkívüli fog történni, mert a terem zsúfolásig 
megtelt, s a műsor alatt arra is rájöttünk, hogy a jelenlévők egynegyede honosított magyar volt.

A Brazil himnusz eléneklése után Dr. Szijjártó Csaba nagykövet portugálul ismertette a ’48-49-es 
forradalom és szabadságharc történelmi jelentőségét, amit mindig megrendülve hallgatunk, hogy 
milyen lelkesedéssel és bátorsággal indultak el az események és mennyi áldozatot követeltek, de 
mindez nem volt hiábavaló, mert történelmünk dicső korszakává vált.

Dr. Szijjártó Csaba nagykövet A magyar állampolgárságot felvevők

A fellépéseivel mindig nagy sikert arató Pántlika néptánccsoport előadása gyönyörködtette a 
jelenlévőket.  Utána Pedro Marques, a Magyar Ház igazgatója egy film-összeállításon keresztül 
bemutatta az itteni magyar közösség tevékenységeit, a Balázs Péter Otthon és a Magyar Ház 
programjait, felkérve a jelenlévőket, hogy legyenek támogatói a közösségnek, csatlakozzanak a 
Segélyegylethez. A cserkészek tevékenységéről szóló film – Piller Mátyás munkája – nagy sikert 
aratott, elsősorban kiváló zenei aláfestésével.
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A Pántlika néptánccsoport szereplése Cserkészek Kossuth-nótát énekelnek

A cserkészvezetők magyarul és portugálul ismertették a cserkészek tevékenységeit,  majd  nagy 
leleményességgel előadták a székelyek részvételét a szabadságharcban, ami külön elismerést 
váltott ki. Ezt csak is egy tüzes toborzó tánc követhette, méghozzá Bocskai díszmagyarban, majd 
a “Kossuth Lajos azt üzente” nótát a nézőkkel együtt énekelve, tapsvihar kíséretében vonultak le 
a cserkészek és a táncosok a színpadról. Petőfi Nemzeti dala sem hiányozhatott; ezt Ember Sári 
szavalta el, gyönyörűen.

Külgazdasági szakdiplomatánk, László Zsuzsanna felolvasta Orbán Viktor március 15-i 
üzenetét, majd lefordította nagykövetünk, Dr. Szijjártó Csaba szavait, melyeket az új magyar 
állampolgárokhoz intézett, kérve őket, hogy folytassák a magyar nyelv elsajátítását, az interneten 
keresztül ismerjék meg a magyar történelmet. Tudják meg, hogy ki volt Kossuth Lajos. 

Ezután a szokásos eskütételi formalitásoktól eltérően a honosítottak nem vonultak fel a színpadra, 
mert nem fértek volna fel valamennyien, hanem helyükről felállva mondták el az eskü szövegét. 
Utána név szerint szólítva mentek fel a magyar honosítási dokumentumért, melyet a nagykövetünk 
személyesen adott át nekik.

Ember Sári szaval Eskütétel
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Mindig nagy meghatottság fogja el azokat, akik megkapják a magyar állampolgárságot, de azokat 
is, akik látják arcukon, milyen nagy élmény, hogy őseik által magyarrá lehettek.

Brazíliában közeledünk az 500. magyar állampolgár eskütételéhez, míg Magyarországon Böjte 
Csaba a nemzet 500.000-ik honosítottja lett; ő csodálatosan szép Országházunkban tette le az 
esküt. (Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa 
létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az 
éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása).

Az 1920-as trianoni terület-elcsatolásokat követően honfitársaink milliói, akik sohasem 
hagyták el őseik lakóhelyét, egyik napról a másikra más országok állampolgárai lettek. 
Ma már a világ szinte minden pontján élnek magyarok, akik a lakóhelyüktől függetlenül a 
magyar nemzet tagjai lehetnek.  Még Himnuszunk szerzőjének is kérvényeznie kellene a 
magyar állampolgárságot, de most visszakaphatná.

Március 15. – A nemrégiben átadott megújult 
Erkel Színházban 1848 néző várta izgatottan, 
az 1848 forintért vásárolt jegyét szorongatva, 
hogy elkezdődjön a Red Bull Pilvaker idei 
nagy durranása (előadása).

Színházi előadásként tér vissza március 15-én a Red Bull Pilvaker, az év legkülönlegesebb  ’48-as 
megemlékezése, amiben Magyarország neves színészei és elismert rapperei együtt tisztelegnek 
a forradalmi hősök előtt  az Erkel Színház színpadán az ünnep estéjén.

Erkel Színház
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Természetesen jött a Nemzeti Dal, de a rapperek hamar lecserélték azt az új Talpra Magyarral. 
Merthogy az est lényege ez lett volna: a ’48-as hős, Petőfi Sándor verseit újraértelmezték a 
2014-es év előadóművészei. Az est ékköve volt a Négy nap dörgött az ágyú c. vers és az azt 
előtte-alatta-utána kísérő hegedűszóló, amiben a régi népdal, az “A csitári hegyek alatt” hangzott 
el. Borsóztunk. De volt még egy libabőrös rész, mégpedig a vége, amikor minden résztvevő a 
Szózatot szavalta el. Hallottátok már úgy Vörösmarty művét, hogy nincs alatta az ének?

Szóval, az “A csitári hegyek alatt”-os 
emelkedett pillanat után lépett a színpadra 
egy humorista, aki  elmondta, hogy Petőfiék 
ma tuti a Starbucksban, és nem a Pilvaxban 
gyűlnének össze, a forradalomra Facebook-
eseményt szerveznének, a végén pedig egy-
egy selfie-t lőnének. Ugye?

Meg kellett említeni azokat a nőket is, akik a ’48-as eseményekből kivették a részüket: Szendrei 
Júlia divatot teremtett a kokárdával, Kossuth Zsuzsa ápolónő volt a harcokban, Bányai Júlia pedig 
kémkedett.

Az idei esemény egyik legnagyobb 
vállalkozása a Walesi bárdok 
feldolgozása: 
Fontosnak tartom, hogy értéket 
is közvetítsünk a fiatalok, illetve 
azok felé, akik nem tartják 
vonzónak azt a világot, amit 
úgy hívunk: irodalom. Ha az 
előadással növeljük a nemzeti 
érzést és hovatartozást, akkor 
az csak jó lehet – tette hozzá a 
szereplő.

A Szavak Forradalma a szabadságharchoz fűződő verseket úgy igyekszik közelebb vinni a 
fiatalokhoz, hogy a kor legismertebb költeményeit modern zenei alapokra helyezik az előadók.

Költészettel és rappel adunk tiszteletet az ünnepnek, a forradalmároknak, a kornak. Mert 
akarunk emlékezni erre az időszakra, és ez a rendezvény azt mutatja meg, hogy a mi 
fiataljaink hogyan gondolkodnak 1848-ról – foglalta össze a rendező. 

Telt ház és vastaps fogadta a Red Bull Pilvaker előadását!
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Kedves Olvasóink!
Szomorúan olvastuk, hogy a sok erőfeszítés ellenére az egyetlen argentínai magyar nyelvű kiadvány, a 
Magyar Hírlap a jövőben nem jelenik meg. Gratulálunk az eddigi rendkívül színvonalas munkához, mely 
a legnagyobb elismerést váltotta ki mindnyájunkból. Bízunk benne, hogy hamarosan ismét lehetőség 
nyílik a folytatáshoz.
A Szerkesztőség 

MEGSzűNIK Az uTOlSÓ MAGyAR lAP IS Dél-AMERIKáBAN
MNO 2014. JANUÁR 24., PÉNTEK 18:02 , SZERZŐ: LUKÁCS CSABA

zuhanórepülésben van az 
argentin gazdaság, és a sűrűsödő 
bajok hatnak a magyar közösségre 
is: márciusban megszűnik az 
utolsó latin-amerikai magyar 
sajtókiadvány, az Argentínai 
Magyar Hírlap. A hírt a január–
februári kettős számban jelentette 
be Haynalné Kesserű zsuzsánna 
kiadó-főszerkesztő, aki kilenc 
évig, száznyolc számon keresztül 
vezette a havonta megjelenő 
lapot.

A főszerkesztő a lap önkéntes munkatársainak küldött decemberi levelében két dologgal magyarázta a 
fájdalmas döntést. A privát ok, a megromlott egészségi állapot mellett a leállás fő oka a kiszámíthatatlan 
gazdasági környezet: nem tudnak megküzdeni a vágtató inflációval.

“Kizárt, hogy évi 28-30 százalékos inflációnál az előfizetési és hirdetési árakat három hónapnál hosszabb 
időre lehessen előre megtervezni. A kolónia ma nem képes eltartani egy nyomtatott újságot úgy, ahogy 
mi előállítjuk, […] a megható adakozások és fölülfizetések nem elegendők” – fogalmazott a főszerkesztő.

“Optimizmussal hisszük, hogy lesz valamilyen fajta folytatás a kolónia előnyére. Lehet, hogy sikeresen 
kitermel magából egy újabb vállalkozói közeget, amely képes és hajlandó beleadni tudását és életének 
egy jókora részét annak a föladatnak teljesítésére, hogy a kolóniát szolgálja hírekkel és egyebekkel. Saját 
meglátásom szerint ezt legkönnyebben elektronikusan lehetne megoldani. Születhetne egy internetes 
újság vagy hírlevél, akár egy komolyabb honlap, portál” – vázolta a lehetséges jövőképeket Haynalné 
Kesserű Zsuzsánna.

Az argentin peso az MTI jelentése szerint két nap alatt 13 százalékkal gyengült a dollárhoz képest – 
a nemzeti valuta ilyen gyors ütemű leértékelődésére a 2001–02-es, az ország legsúlyosabb szociális 
és gazdasági válsága óta nem volt példa. Az országban 2011 óta szigorúan korlátozzák a lakosság 
dollárvásárlásait. A hivatalos és a feketeárfolyam jó ideje szétvált: hivatalosan 7,79 pesót adnak a dollárért, 
feketén akár ennek a dupláját is meg lehet kapni. Nemcsak az ország gazdasága van összeomlóban, 
akadoznak a közszolgáltatások is: a nyári hőségben egész tartományokban áll le az áramszolgáltatás, 
a vízszolgáltatás is kimaradozik – Buenos Airesben például negyven fok fölötti rekordhőmérsékleteket 
mértek. Az elkeseredett lakosság tüntet, több helyen lezárták az utcákat, és konfliktusokra került sor az 
elégedetlenkedők és az ellenük kivezényelt rendőrök között.
http://mno.hu/kulfold/megszunik-az-utolso-magyar-lap-is-del-amerikaban-1207199

Kiadó-szerkesztő: Haynalné Kesserű Zsuzsánna
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Kedves Híradó olvasóink!  IRáNy A NéPRAJzI MÚzEuM!

Néprajzi múzeum kívül és belül

2013 májusában a Híradó 63. számában közöltünk egy  “Felhívás egy egyedülálló antropológiai 
gyűjtemény megmentésére”,  amelyben  Boglár Lajos barátai, tanítványai által létrehozott 
Szimbiózis Alapítvány  egy szponzorkereső kampányt indított, azzal a reménnyel, hogy 
magánemberek, cégek támogatásával összegyűjtheti a család által kért összeget, hogy  majd a 
tárgyakat a Néprajzi Múzeumnak ajándékozhassa.

Most örömmel olvastuk a Boglár-gyűjteményből a Néprajzi Múzeumban nyíló kiállításról: 

“Tisztelt Támogatóink!”
 
2014. február 5-től kezdetét veszi a múzeum Amazónia-programsorozata, melynek kiemelkedő 
eseménye lesz 2014. március 5-én a Boglár-gyűjteményből nyíló kiállítás  megnyitója a Néprajzi 
Múzeum Napján. Az előzetes tervek szerint ezen a napon 15 és 17 óra között idéznénk fel Boglár 
Lajos Professzor Úr alakját, aki ebben az évben lenne 85 éves, majd ezt követné 17 órától a 
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kiállítás megnyitója. Szeretettel várjuk Önöket, hamarosan küldjük a meghívót”. 

A előadássorozat programja: 
Amazónia – A Paradicsom elvesztése 
• Amazónia felfedezése, “az indián” európai fogadtatása (február 5. 17:30) 
• Amazónia élővilága (február 19. 17:30) 
• A Boglár-gyűjtemény (előadások és kiállításmegnyitó: március 5. - ingyenes) 
• Az amazóniai indiánok mindennapi világa (március 19. 17:30) 
• Vallás, rituális tevékenységek (április 2. 17:30) 
• Művészet (április 16. 17:30) 
• Amazóniai indiánok a modern világban (április 30. 17:30
 
Részletek a múzeum weboldalán: 
http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=733
 
2014. február 13-án 18.30-tól Jim Northrup észak-amerikai indián költő volt a Néprajzi Múzeum 
vendége, akivel a hagyományokról és a kortárs indián kultúráról beszélgetett Gyukics Gábor. 
A belépés díjtalan. 
 
Üdvözlettel: 
a Szimbiózis Kulturális Antropológiai Alapítvány Kuratóriuma

A XXII. téli olimpia székhelye 
az oroszországi Szocsi volt

Szocsiban 88 ország csaknem 3000 sportolója - köztük 
16 magyar - indult. Az ötkarikás eseményen 15 sportág 98 
versenyszámában avattak győztest.
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A csaknem háromórás megnyitó alatt látványban nem volt hiány: utazás Oroszország történetében, 
művészetében és kultúrájában, melynek során felbukkant többek között az 1917-es forradalom, a 
balett, Moszkva, vagy éppen a mostani játékok három kabalafigurája, a jegesmedve, a hópárduc 
és a nyúl. Gigantikus fényfestészetet jelenítettek meg a küzdőtéren, volt tűzijáték, és még a 
hóesést is sikerült szimulálni. 

Sajnos a téli olimpiákon nem várunk érmeket a magyar sportolóktól. Az idén mégis nagy öröm 
volt számunkra, hogy Miklós Edit az alpesi-síversenyek női lesiklásában hetedik helyen végzett.

Miklós Edit Erdélyben, Csíkszeredán született, 2011-ig Románia színeiben indult, majd a magyar 
állampolgárság megszerzése után, 2011 januárjától Magyarország színeiben versenyez. A 25 
éves Miklós Edit 25-ös rajtszámmal, 25. indulóként vághatott neki a 2713 méter hosszú pályának, 
az enyhe idő miatt a hó minősége már közel sem volt olyan jó, mint az első indulók lesiklása 
idején. 

A magyar sportoló kockáztatott, az elején egy 
balkanyarnál lecsúszott az ideális ívről, később 
azonban nagyon bátor sízést bemutatva, a 102 
km/h-s sebességet is elérve (ezzel a második 
mért ponton gyorsabb volt, mint az aranyérmes 
Gisin) a hatodikként ért célba. Később az őt 
követő norvég Lotte Smiseth Sejersted még 
megelőzte, így lett hetedik, ami a magyar 
alpesi sí legjobb olimpiai eredménye.
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Mivel az olimpiai közvetítések joga csak országhatáron belüli sugárzást tett lehetővé, Edit 
csíkszeredai rajongói csak a román kommentárt hallgatva szoríthattak. A Maszol.ro internetes 
hírportál közlése szerint a romániai riporterek is nagyon drukkoltak neki. Csak azt sajnálták, 
hogy nem Romániáért versenyez. “Örülök, hogy nem felejtettek el. Az élet megy tovább, én most 
már magyar színekben versenyzem, itt mindent megkapok ahhoz, hogy a legmagasabb szinten 
versenyezhessek” – reagált Miklós Edit a magyar nyelvű portál kérdésére.

Forrás: Internet

40 éVES A RuBIK-KOCKA
A kocka 1974-es feltalálásáig maga Rubik 
Ernő sem sejtette, hogy találmánya később 
számos nemzeti és nemzetközi verseny 
központi elemévé válik. 1975-ben igényelte 
a kocka szabadalmazását, amit két évvel 
később meg is kapott. 

Rubik Ernő, a kocka megalkotója
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A 2014 –ES KARNEVÁLRÓL SEM HIÁNYZOTT A RUBIK-KOcKA
RIO DE JANEIRO-I SZAMBAISKOlA:

SãO PAulO-I SZAMBAISKOlA:

VERSENYEKEN:                                                                         AuTÓHIRDETÉSEN:

A Rubik-kocka (eredeti nevén Bűvös kocka, a szabadalmi leírásban térbeli logikai játék) 
mechanikus, egyéni logikai játék. A kocka oldalai különféle színűek és elforgathatók a lap 
középpontja körül. A forgatás során a szomszédos oldalak színe megváltozik. A rendszertelen 
forgatással az oldalak színösszeállítása összekeverhető. Bizonyították, hogy elméletileg 
bármely keverés után legfeljebb 20 tekerésből kirakható, de az összetettsége miatt összesen
43 252 003 274 489 856 000 (kb. 4,3.1019) eltérő állás hozható létre. A játék célja, hogy 
egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett 
színösszeállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.

Forrás: Wikipédia
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A JÖVŐ MOBIlJA-NAPlÓBEJEGyzéS, 2017. MáJuS 19.(SzOMBAT)

Hamarosan egész életünket 

a mobiltelefonok fogják 

meghatározni

Öt hete bolyongok cél nélkül a városban és a kukákból kiguberált ételmaradékokkal 
táplálkozom. Még szerencse, hogy mindenütt találok ilyen ingyenes újságokat, így legalább 
van mivel betakaróznom, amikor a híd alatt vagy egy pincében töltöm a hideg éjszakát.

Öt hete elvesztettem legújabb kiadású, mindentudó mobilomat. Időnként odamegyek az 
azóta ebben a parkolóban veszteglő autómhoz. De nem ülök bele, hiszen úgysem tudnám 
elindítani, mivel a mobilom egyúttal ajtónyitóként és indítókulcsként is szolgált. 

De hát az egésznek amúgy se volna értelme, hiszen azt sem tudom, hol lakom, ugyanis 
eddig mindig a telefonba beépített GPS vezetett haza. De még ha haza is találnék valahogy, 
akkor sem tudnám a lakásajtót a telefon nélkül kinyitni.

Vásárolni nem tudok, mivel már évek óta mindent a mobilon keresztül fizetek. Időnként 
találok az utcán néhány régi eurót, de már egyre kevesebb üzletben fogadják el a készpénzt 
fizetésre.
Szeretném a telefonszolgáltatót felhívni, hogy egy új mobilt rendeljek, de nem emlékszem a 
számára, amit az elveszett telefonban mentettem el.

Ugyanez érvényes a családom, a barátaim és az ismerőseim telefonszámára is. 

Voltam már a rendőrségen és a lakónyilvántartóban is, de hát mobil nélkül természetesen nem 
tudtam a személyazonosságomat igazolni, mivel már évek óta minden adatom digitálisan a 
telefonban van rögzítve.

Ezt a naplót egy kitört hegyű ceruzával írom egy papír fecnire; mindkettőt a szemétben 
találtam. Remélem, valaki majd el tudja olvasni, amit írtam, ugyanis kézírásom szinte 
olvashatatlan, végül is évek óta nem írok, eddig mindent a mobil diktafonjára mondtam.

Most találkoztam egy régi ismerősömmel, aki pontosan úgy járt, mint én. Fogalmam sincs, 
hogy hívják – ő maga sem emlékszik a saját nevére, ugyanis az éppen az elveszett mobiljában 
volt elmentve.

SZERZő: SIGI RESl (NÉMETORSZÁG)
FORDíTOTTA: KEPE FERENC (MAGYARORSZÁG)
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A mai kisgyerekek előbb tanulják meg kezelni a digitális 
készülékeket, mint a cipőjüket bekötni.

A gyerekek világában már meghatározó a technika

Az AVG számítástechnikai biztonsági cég Franciaországban, Nagy-Britanniában, 
Spanyolországban, Németországban, Ausztráliában, Csehországban, Brazíliában, Kanadában, 
Új-Zélandon és az Amerikai Egyesült Államokban összesen 6017 édesanyát kérdezett meg 
gyermeke szokásairól. Kiderült, hogy már a 3-5 éves korosztály tagjai is meglehetősen 
felkészültnek számítanak az IT-eszközök kapcsán. A számítógépes játékokkal 66 százalékuk 
játszik, míg okostelefont a 47 százalékuk használ. Ezzel szemben cipőt kötni csak a 14, míg 
segítség nélkül úszni csupán a 23 százalékuk tud.

LEGYEN ÖN IS A

MAGyAR KÖzÖSSéG TAGJA!
Taggá válni annyit jelent mint:

- támogatni a Magyar Egyesületek által szervezett kulturális eseményeket, 
valamint a Segélyegylet a Balázs Péter Szeretetotthonban kezdeményezett 

társadalmi programját;
-  támogatása révén biztosítani a Magyar Ház fenntartását, amely otthont ad a 

São Pauló-i magyar közösség kulturális és társadalmi rendezvényeinek;
- kedvezményes részvételt az adott év során megrendezésre kerülõ valamennyi 

programon.

A Taggá válási program keretén belül az elsõ száz új tagot Maria Isabel de Thurzo 
Sipos Altilio Viagem Gastronômica Pela Hungria címü könyvével ajándékozzuk 

meg.

Jelentkezés:
http://www.htcweb.com.br/clientes/ahungara/
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ybl Miklós nagysága előtt hajtja 
meg a fejét a Magyar Nemzet

Kétszáz éve született a magyar építőművészet egyik legnagyobb 
alkotója, a felejthetetlen nevű Ybl Miklós. Ybl alkotásai, amelyek 
félszázadnál hosszabb időn át szinte hihetetlen bőséggel fakadtak 
teremtő erejéből, lépten-nyomon hirdetik, mit jelentett és jelent 
számunkra Ybl Miklós.

Szerte az országban egész sereg restaurált és újonnan épített kastély és templom hirdeti nevét, s 
ha Budapest múlt századbeli építéseinek történetét lapozzuk, azt vesszük észre, hogy Ybl Miklós 
neve csaknem minden esztendő történetének lapján ékeskedik. Ybl alkotó zsenije Budapestet 
egész sereg olyan épülettel gazdagította, melyek örökké a város büszkeségei lesznek. A magyar
építőművészetnek olyan lendületet tudott adni, alkotó erejének szinte túlcsapó termelésével 
annyira gazdaggá tudta tenni a magyarországi építkezést, mint senki más.

Csaknem hatvan évig döntő, irányító szerepe volt a főváros építkezésében. Amit alkotott – nagy 
részben a klasszikus stílusok jegyében –, mindig egységes és harmonikus volt s művészettel 
telt. Monumentalitása, nagyszabású lendülete két leghatalmasabb alkotásában: az Operaház 
épületében és a lipótvárosi (Szent István) bazilikában érte el legtökéletesebb fokát.

Az Operaház
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Az Operaház lépcsőháza

Az Operaház nézőtere



HÍRADÓ - 25

Ybl Miklós palotái Budapesten egyszerre jelentik a ragyogó értéket, a nemes hagyományt és az 
építészet eljövendő céljait. Életútja jó példa arra, hogy a jeles korok és a nagy személyiségek 
miként találhatnak egymásra. A klasszikus építészeti célok követése mellett Ybl modern eszközöket 
is használt, ismerte és alkalmazta az öntöttvas szerkezeteket és a térelemek sokaságát. 
Építészetében elragadó a formák és a színek összhangja, a tér és az épület kapcsolata.
Gyakorlatias ember volt, aki egyaránt szerette a szépet és a nemeset, ám mindig szem előtt 
tartotta az épület célját, rendeltetését.

A Szent István bazilika

A Bazilika belülről

Ybl Miklós 1814. április 6-án született Székesfehérvárott. Édesapja jómódú kereskedő volt, aki a 
megyei választmány tagjaként a városi kereskedőcég irányításában is részt vett.
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1825-től a bécsi Császári és Királyi Polytechnikai Intézetben végezte tanulmányait. 1832-től 
Pollack Mihály (a Nemzeti Múzeum építője), majd 1836-tól Koch Henrik építész irodájában 
dolgozott. Mindkét mestere kora híres építészei közé tartozott. 1840-ben Münchenbe ment, ahol 
beiratkozott a Királyi Művészeti Akadémiára. 1841-ben Itáliában tett tanulmányutat. Hazatérésekor
szembesült a ténnyel, hogy családjának anyagi gondjai adódtak, eladni kényszerültek 
székesfehérvári házukat.

Ybl ezután Pesten próbált szerencsét, ahol a helybeli “Polgári Szabadalmas Építő Czéh Mesterei” 
első ízben elutasították építőmesteri folyamodványát, de a következő évben “kebelbeli kőműves 
mesterré” fogadták.

Károlyi kastély légvonalból - Parádsasvár

Károlyi kastély - Parádsasvár
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1841-ben Pollack Mihály fiával, Ágostonnal építészeti intézetet nyitottak.
1845-ben Károlyi István gróftól megbízást kapott egy kastély felépítésére.
Hamarosan a Károlyi család uradalmi építésze lett. 1851-ben Széchenyi István is Yblt kérte fel, 
hogy cenki birtokára templomot tervezzen.

A szabadkígyósi Wenckheim kastély

Céhtaggá válása után a romantikus stílusnak rövid időn belül búcsút intett, s ezt követően – 
főként olaszországi tapasztalatai hatására – neoreneszánsz stílusban tervezte épületeit. Ekkortájt 
épült tervei alapján a pesti Képviselőház (jelenleg Budapesti Olasz Kultúrintézet), melynek 
eredményeként elnyerte a Ferenc József rend lovagkeresztjét.

1870-ben hozzáfogott a Fővámház megtervezéséhez. Az elkészült épületet sokan kritikával 
illették, mások azonban korszakalkotónak tartották. A jelen szakmai közvéleménye ez utóbbi 
álláspontot osztja.

Munkabírása csodálnivaló volt. A Budai Takarékpénztár, Széchenyi Béla gróf palotája, a Rác 
fürdő (régiesen Rácz-fürdő) épülete, a ferencvárosi templom, a Nemzeti Lovarda, a már említett 
Sándor utcai régi képviselőház, a Margit-sziget épületei, a csurgói és a kígyósi kastély, a 
hódmezővásárhelyi Nagytemplom, Apponyi gróf hőgyészi, Waldstein gróf veszprémi kastélya és 
egész sereg vidéki főúri kastély fűződik nevéhez.

1873 szeptemberében Budapest főpolgármestere meghívásos pályázatot hirdetett meg az 
Operaház tervezésére. A pályázatot Ybl nyerte meg. A kivitelezés 1875 októberében indult, 
építésvezetőnek magát Ybl Miklóst nevezték ki. Kilenc évvel később, 1884-ben a Bánk bán 
előadásával nyílt meg a dalszínház, melyen a királyi család is részt vett. Egyidejűleg a Várkert-
bazár megvalósításán is dolgozott, mely olasz, német és francia függőkertek mintájára készült. 
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A fóti plébánia templom

Belépett a Közmunkatanácsba, 1882-ben megkapta a Lipót rend lovagkeresztjét, 1885 júniusában 
pedig a király a főrendiház tagjává nevezte ki.

A tervező halála után folytatta a Hild József által tervezett Szent István Bazilika építését is. Az 
építési terveket teljesen átalakította, úgyhogy a templom valójában Ybl alkotásának tekinthető. Az 
olasz reneszánsz stílusban elkészült templom Ybl művészetének egyik legszebb s legjellemzőbb 
emléke. Ezt követően a budai Vár kiépítésén fáradozott. Ezt a művét azonban már nem tudta 
befejezni, 1891. január 22-én, 77 éves korában elhunyt.

Ybl Miklós szobra a Várkert 
Bazár mellett

Ybl Miklós síremléke 
a Fiumei úti Nemzeti 

Sirkertben

Halála után öt évvel barátai és tisztelői szobrot emeltek emlékére a Várkert Bazár mellett.
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A magyar építészet ünnepévé szeretné tenni az Ybl Miklós születésének 200. évfordulója 
alkalmából rendezendő emlékévet az Ybl Emlékbizottság, amely tavaly május 21-én tartotta alakuló 
ülését. Az emlékév hivatalos megnyitója 2014. április 6-án, Ybl születésnapján, Budapesten, a 
főművének tekinthető Magyar Állami Operaházban rendezendő díszelőadás lesz.

Ugyanaznap a Szent István bazilikában emlék istentiszteletet rendeznek.
Ekkor tartják meg a XII. “Ybl Miklós és a Magyar Építészet, Építőmesterek Ünnepét”, melynek 
indítása a mester szobránál való főhajtás lesz.
Az Opera falán emléktáblát avatnak.
Sor kerül az Ybl Miklós díjak átadására.

Székesfehérváron – Ybl szülővárosában – bemutatják a bicentenárium alkalmából kiadott Ybl 
emlékérmet és kiállítást rendeznek “Ybl Miklós, a város szülötte” címmel. Sor kerül egy Ybl Miklós 
konferenciára is, melyen mai szemmel méltatják a mester alkotásait. Átadják az újonnan létesített 
Ybl sétányt és megkoszorúzzák Ybl Miklós székesfehérvári szobrát.

Országszerte csaknem kétszáz eseményt rendeznek az évforduló alkalmából.
Kastélylátogatások, templomi koncertek, szakmai konferenciák lesznek – és kiemelt esemény a 
szintén általa tervezett, most felújított Várkert Bazár átadása.

ÜNNEPSéGEK éS MEGEMléKEzéSEK Az yBl éVFORDulÓ AlKAlMáBÓl

A megújuló Várkert Bazár látványképe
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1952-ben történt megalapítása óta a tervező-alkotó építészek 
legrangosabb elismerése az Ybl Miklós díj. A díjjal emlékérem, az 
adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. Az érem bronzból 
készül, kör alakú. Borsos Miklós szobrászművész alkotása. Egyik 
oldalán Ybl Miklós dombormű arcképe, a szélén YBL felirat található. 
A másik oldalán vésett felirattal az adományozott neve és az 
adományozás évszáma látható.

Az yBl-díj

yBl BuDAPESTI SéTáK
Az emlékév folyamán az Ybl Egyesület Budapesten városnéző rendezvényeket szervez 
építészettörténész szakvezetéssel.

Ha Budapesten jársz látogasd meg Ybl Miklós hihetetlen gazdag életművét, Budapestet a mai 
napig meghatározó műemlékeit. Az Ybl Egyesület lényegesnek tartja, hogy tudjuk, mely épületek 
előtt haladunk el – esetleg nap, mint nap, napjában többször is… 

ybl Miklós palotái-bérházai          -      Útvonal:

I.Ker. Fő utca 1 - lánchíd palota IX. Ker. Bakáts tér 1- Assisi 
Szent Ferenc templom

VIII. Pollack Mihály tér 
3.-Gróf Károlyi Alajos 
palotája

VIll. Ker.PollackMihály 
tér 10. - Festetics 

palota
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V. ker. Károlyi u. – a Pesti Hazai Első
Takarékpénztár Székháza – Ybl palota

V. ker. Múzeum krt. 7. unger Henrik bérháza

V. Múzeum krt. 19. Róth Zsigmond bérháza

VIII. Bródy 
Sándor utca 14. 
– Gróf Degenfeld-
Schomburg 
palota

VIII. Bródy Sándor utca 8. – Régi 
Képviselőház, ma Olasz Kulturális Intézet

I. Ker.,Hadnagy utca 8-10.- Rác fürdő
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VIII. Pollack Mihály tér 10. – Gróf Festetics György palotája – 
Andrássy Gyula Budapesti Németnyelvű Egyetem

VIII. Ötpacsirta utca 4. – Gróf Pálffy 
Pálné palotája – Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Zenei Gyűjteménye

VIII. Szentkirályi utca 
35. – Gróf Károlyi 
Alajos bérháza

VIII. Múzeum utca 
9. – Bókay János 

professzor bérháza

VIII. Üllői út 
17-19. - Károlyi 

palota-bérház

IX. Ráday utca 
18.-Erkel utca 
15. sarok – 
Gróf Károlyi 
György palota
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IX. Vámház krt. 15. – Dlauchy Károly bérháza IX. Vámház krt. 13. – bérház

IX. Vámház krt 1-3. – Fővámház – ma Budapesti Corvinus Egyetem

V. Arany János utca 1. - Akadémia bérháza V. Szent István tér – Bazilika
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VI. Andrássy út 18. - Fölsinger Rezső bérháza VI. Dalszínház u. 2. – Kreische Antal bérháza

V. Andrássy út 22. – 
Magyar Állami Operaház

VI. Hajós utca 7.,9. -bérházak

“Te voltál az, aki e hazában az építést valódi művészetté emelted. 
Neked köszönhetjük, hogy a kövek e hazában is megtanultak 
beszélni, és szavuk a lelket emeli...”
(Tolnay Lajos)
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Ne hagyja ki, ha Budapestre megy!
KOSSuTH TéR
Aki ismerte a régi Kossuth teret, meg fog döbbenni a változásoktól. Első benyomásunk, hogy 
letisztult és egyben kitárult a tér. A részletek elegánsan egyszerűek, a kortárs építészet inkább 
hozzátesz az összképhez, mint elvesz belőle.
A főváros kapott egy gyalogosan remekül átjárható, padokkal, füves területekkel hívogató teret.

A főváros kapott egy gyalogosan remekül átjárható, padokkal, füves területekkel hívogató teret

letisztult és egyben kitárult a tér

Wachsler Tamás beszámolója szerint a több mint 23 ezer négyzetméternyi zöldfelületből 11 
ezer 800 négyzetmétert borít gyepszőnyeg. A parkosított részeken 133 fát és 92 ezer darab 
cserjét ültettek. Tágas gyep, hullámmintás bokros zónák, tükörként működő medence, elegáns 
gránitburkolat: elkészült az átépített, autóforgalomtól megszabadított Kossuth tér, amely az 
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Országházat méltó módon keretező, kortárs formaképzésű területté vált. Budapest kapott egy 
méltó főteret, a városlakók pedig egy emberléptékű parkos területet.

József Attila méltó helye a Dunánál A Parlamentet látogató turisták váróhelye

PESTI VIGADÓ
Megújulva, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc és Balassa Sándor műveivel, valamint Makovecz Imre 
művészetét bemutató kiállítással nyílt meg a megújult Pesti Vigadó épülete, eredeti pompájában, 
de a legmodernebb technikával csatlakozik a zenei csúcsintézményekhez, vagyis az Operához, 
a Zeneakadémiához, a Művészetek Palotajához és a Budapest Music Centerhez.

A Pesti Vigadó építészeti stílusa egyedülálló Az eredeti pompájában felújított hall

Eredeti pompájában felújított belső rész
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Eredeti pompájában felújított belső rész Koncertterem

Az V. emeleti előadó- és kiállítóterem A VI. emeleti tetőterasz csodás kilátással

A pesti Duna-korzó közepén álló pesti Vigadó nem csak elhelyezkedése, hanem építészeti 
stílusa miatt is egyedülálló. A tetőteraszról szintén egyedi látvány tárul a szemünk elé, így felülről 
pillanthatunk a Duna-korzóra, az itteni hotelek tetejére; és ami még ennél is nagyobb esztétikai 
élmény, a hamarosan elkészülő Várkert Bazár épületegyüttesére.

VÁRKERT BAZÁR
A Várkert Bazár fejlesztése nem csupán műemléki rekonstrukció, tehát nem csak a Világörökség 
részét képező épületegyüttes és a kapcsolódó kertek korhű helyreállítása. Ennél többről van 
szó: a felújított épületegyüttesben kiállítóhelyiségeket, multifunkcionális rendezvénytermet és 
alkotóműhelyeket is kialakítanak. Emellett a látogatókat kiszolgáló vendéglátóhelyek nyílnak és 
turisztikai információs pont is létesül.

A Várkert Bazár 
látványképe

A 4 méteres 
Mária szobor a

várfokon
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FERENCIEK TERE
A már jó ideje készülő Ferenciek tere új arculatot kapott és végre a nagyközönség számára is 
élvezhető. Igen látványos az újjávarázsolt gyalogos-aluljáró, amely ma már tengernyi színben 
pompázik.

A Ferenciek tere 1902-ben és ma

Az aluljáró A Ferenciek tere
ERzSéBET TéR
Az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park fejlesztése, amelynek részeként az Akvárium Klub 
és a Design Terminál rekonstrukciója mellett újratelepítették a park zöldfelületeit, megújultak a 
burkolatok, új utcai bútorokat telepítettek a térre, a sétányt pedig kiszélesítették. A beruházás során 
kialakították az 1000 négyzetméteres Erzsébet Műhelyt, amely sportprogramokat, táncházakat, 
színházi előadásokat fogad majd be, az Akvárium Klub pedig egy újabb, 1300 négyzetméteres 
koncertteremmel bővült ki. A Design Terminálnak otthont adó egykori buszpályaudvar újra nyitva 
áll a nagyközönség előtt.

Az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park fejlesztése
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A közelmúltban nyitotta meg kapuit a Duna pesti oldalán az alakja után Bálna névre hallgató 
kulturális, gasztronómiai és kereskedelmi központ, amely egyéb szolgáltatások nyújtása mellett 
helyet kíván adni különféle szórakoztató és szabadidős aktivitásoknak is. Az épületkomplexum 
Duna felőli oldalán elhelyezkedő éttermekből, bisztrókból és kávézókból, valamint a Bálna 
“farkában” lévő kilátóból remek kilátás nyílik a folyóra és a főváros budai oldalára.

A Bálna bejárata

Kilátás a Bálnából
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A Bálna kívülről és belülről

A régi Közraktárak egyik megőrzött épületében működik majd a megújult Budapest Galéria, az 
első szinten a boltívek alatt biopiac és régiségpiac nyílik. A Bálna fejében található többszintes 
látványos tér különféle kulturális események és vásárok színhelyeként szolgál. Egyfajta 
terminálként szolgál a Nehru-parton kikötő hajók utasai számára. A 250 férőhelyes mélygarázs 
megkönnyíti a környékre érkezők parkolását, így például a Nagycsarnok vásárlóiét is.

A Bálna visszatükröződik a Dunában
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ELINDULT A 4-ES METRÓ
Forrás: MTI-2014. március 28.
Március 28-án átadták át a 4-es metrót, mely a Kelenföldi vasútállomást köti össze a Keleti 
pályaudvarral, gyönyörű állomásokkal.

Mozaikokkal fedett Szent Gellért téri állomás - Bikás park - Kálvin téri megálló

Forrás: A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Kinek is köszönhető a 
vasfüggöny lebontása?

Egyszerre volt spontán és egyeztetett folyamat a 
vasfüggöny lebontása; bár június 27-én ünnepeljük 
a határnyitás huszonötödik évfordulóját, a 
vasfüggöny technikai lebontása már 1989. május 
2-án megkezdődött. Igaz, gazdasági kényszer is 
állt a határnyitás mögött, ugyanis a nagyon rossz 
állapotban lévő szerkezet lebontása lényegében a 
határőrség követelésére indult meg, mivel valamit 

kezdeni kellett vele, pénz viszont nem volt a felújítására. ĺgy a kommunista Magyar Szocialista 
Munkáspárt (MSZMP) Politikai Bizottsága 1989. február 28-i ülésén elfogadta a szovjet gyártmányú 
“S-100” jelzésű elektronikus jelzőrendszer megszüntetését.

Horn Gyula és Alois Mock átvágják a
vasfüggönyt

A vasfüggöny bontása
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A fénykép, melyen Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák külügyminiszter a kamerák előtt 
átvágták az egyik utolsó szakaszt a vasfüggönyön bejárta a világot.

A kommunizmusból a demokráciába vezető magyar átmenet egyik legnagyobb hatású szimbolikus 
eseménye az 1956-os forradalom mártírjai, köztük Nagy Imre miniszterelnök újratemetése 1989. 
június 16-án. 1988 tavaszán Kádár János, a kommunista Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára 
egy amerikai televíziónak adott interjúban kijelentette, hogy Nagy Imrét nem lehet rehabilitálni. 
Kádár azonban, akinek uralmához Nagy Imre kivégzése kötődött, még megélte a néhai mártír 
miniszterelnök, hatalmas tömeget megmozgató újratemetését, amely a budapesti Hősök terén 
tartott ünnepélyes megemlékezéssel indult.

Kihantolták Nagy Imrét és az ő perével kapcsolatban kivégzetteket. A testek arcukra fordítva 
feküdtek a sírban, kezük drótkötéllel volt átkötve. Koporsóba helyezték át őket.

A gigantikus ravatallá alakított Műcsarnok homlokzata előtt sorakoztak Nagy Imre, Gimes Miklós, 
Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József koporsói és az ismeretlen mártírokat jelképező 
koporsó melyre az 1956-os forradalmat szimbolizáló lyukas magyar zászlót terítettek.

A hangszórókból felhangzott az 1956-ot követő kivégzések áldozatainak névsora.
Háromnegyed órán keresztül sorolták a neveket.

12 óra 30 perckor pedig egy perce megállt az élet és országszerte megszólaltak a harangok. A 
járókelők egyperces néma megállással, a gépjárművezetők megállással és dudálással tisztelegtek 
Nagy Imre és mártírtársainak emléke előtt.

Orbán Viktor, aki először követelte országos nyilvánosság előtt a szovjet csapatok kivonását 
mondta: “Valójában akkor, 1956-ban vette el tőlünk - mai fiataloktól - jövőnket a Magyar 
Szocialista Munkáspárt. Ezért a hatodik koporsóban nem csupán egy legyilkolt fiatal, hanem a mi 
elkövetkezendő húsz vagy ki tudja hány évünk is ott fekszik.”

A megemlékezés a Himnusszal zárult. A koporsókat a temetőbe kísérték. A méltóságteljes 
tempóban haladó menet útját, a virágokkal roskadásig telt halottaskocsikat, az azokat követő 
családi autókat, végül a buszok tucatjait az emberek százainak sorfala szegélyezte végig a 
Rákoskeresztúrra vezető lezárt útvonalon. A temető kapujában újabb százak várták a menetet, 
hogy utoljára búcsút vehessenek a halottaktól. Miután a koporsók a rendeltetési helyükre kerültek, 
kezdetét vette a szertartás.

Itt is betűrendben felolvasták a több mint kétszáz kivégzett nevét. A több száz név után utolsóként 
következett az ismeretlen mártírok koporsójának földbehelyezése, ezt Nagy Imre koporsójával 
együtt átvitték a 301-es parcellába és közvetlenül mellé temették.

Végül megáldották a jeltelen sírban fekvőket és egyházi személyek búcsúztatták a mártírokat. A 
ceremónia végeztével a Himnusz hangjai mellett engedték le a koporsókat végső nyughelyükre.

A legtöbb korabeli értékelés szerint az újratemetés a magyar kommunista egyeduralom 
történetének szimbolikus záróaktusa volt.
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A Hősök tere 1989. június 16-án A 301-es parcella

A 301-es parcella az 1956-os forradalmat követő megtorlás sok áldozatának a nyughelye a 
rákoskeresztúri Újköztemetőben. A magyar nemzet egyik legfontosabb történelmi emlékhelye. 
1989-ben az események folytatódtak. Augusztus 19-ére békedemonstrációt hirdettek Sopronkőhida 
határában Páneurópai Piknik címmel a debreceni, soproni, budapesti és szentmargitbányai civilek, 
mely fölött Habsburg Ottó és Pozsgay Imre vállalta a fővédnökséget. Ausztria és Magyarország 
között szimbolikusan három órára megnyílt a határátkelő, amit a helyszínen piknikező, közel 
hatszáz keletnémet állampolgár arra használt ki, hogy Nyugatra távozzon.

A közel 600 keletnémet állampolgár szökése

A magyar határőrizeti szervek tagjai megtagadták a lőparancsot. Az esemény a két Németország, 
valamint Európa békés újraegyesítésének első mérföldköveként vonult be a történelembe és a 
köztudatba. Aztán ismét lezárult a határ, s az országban rekedt keletnémetek további két hónapig 
élvezhették az “echte ungarische” [valódi magyar] vendégszeretet. Az egész magyar társadalom 
a keletnémeteknek szurkolt és ellátták őket. – A változás szele megcsapta az embereket, izzott 
a hangulat, részesei lettek a történelmi napoknak. Segítették a menekülőket, ahogy lehetett: “… 
Etettük, befogadtuk őket, így végeredményben a határáttörés a mi sikerünk is”.
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Keletnémeteket befogadó táborok

Kozma atya, az irgalmas rendi szerzetes, így emlékezik vissza a ’89-ben történtekre: “... 
Nyolcvankilenc júliusában körülbelül ötven-hatvanezer keletnémet állampolgár érkezett 
Magyarországra azzal a céllal, hogy megkíséreljék az átkelést a nyugati határon. Augusztus 
első napjaiban mintegy harmincezer keletnémet lepte el Budapest utcáit, parkjait, sokan a mi 
templomunk közelében táboroztak le. Kezdtük szervezetten segíteni őket;
egyetlen nap leforgása alatt létrehoztunk egy 960 főt befogadó tábort, majd további hármat 
létesítettünk. A négy táborban három hónap leforgása alatt 48.600 ember fordult meg. 
Megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a rabság milyen mély nyomokat hagyott bennük – féltek 
egymástól, tőlünk, s féltek a nyomukban lévő keletnémet titkosszolgálattól, a STASI-tól. Amikor 
végre elhitték, hogy nem az NDK-ba való visszatoloncolás miatt gyűjtjük egybe őket, hanem 
segíteni akarunk rajtuk, kezdtek fölengedni…” mígnem a vasfüggöny végleg leomlott, maga alá 
temetve a velejéig romlott rendszert.

Ugyanez a Kozma Imre atya Ferenc pápával koncelebrált a vatikáni Szent Márta Házban 
2013. december 2-án bemutatott szentmisén.
Az irgalmas rendi szerzetes hangsúlyozta, hogy személyre szóló vatikáni meghívást kapott 
Ferenc pápától. “A pápa nagyon jól ismeri a munkánkat Magyarországon és Európában 
egyaránt” - számolt be Kozma Imre atya. Hozzátette, hogy a pápa azt mondta neki: 
“Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket! Mindketten közös terhet hordozunk: 
a szegényeket és a betegeket”.

TÖRTÉNELMET ÍRTAK A MAGYAROK: 1989. SZEPTEMBER 11-ÉN 
BEKÖVETKEZETT A VÉGLEGES HATÁRNYITÁS.
Ez a határnyitás mindenki öröksége, a politikai közeg mellett a magyar társadalomra is szükség 
volt a határnyitás elérésére.

A keletnémet polgárokat átengedték a határon
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1989. november 9-én leomlott a berlini fal

Angela Merkel német kancellár – tekintettel keletnémet származására és  Helmut  Kohl 
kabinetjében egykor betöltött szerepére ezt mondta: “Németország mindig emlékezni fog arra, 
hogy a magyarok milyen nagy szerepet töltöttek be a németek szabadságban való egyesülésében. 
Szívből köszönöm, magyar barátaim.”

Befogadás emlékmü: “Idegen voltam és befogadtatok” - Angela Merkel német kancellár

A huszonöt éve Sopronpusztán történtekért köszönet jár a magyaroknak; 
ők voltak, akik Európa kettéosztottságának felszámolását megkezdték. Ami 
akkor Magyarország nyugati határán történt, nagy hatással volt a későbbi 
németországi eseményekre is, mivel “itt repedt meg először a berlini fal, itt 
hullott ki belőle az első tégla”. Az akkori események megalapozták Európa 
átalakulását, újraegyesítését.

Forrás: Internet
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MAGYARORSZÁGI HÍREINK
Magyarország köztársasági elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők 2014. évi 
választásának dátumát.
A szavazás napja: 2014. április 6.
Forrás:hu.wikipedia.org/.../2014-es_magyarországi_országgyűlési választások.

A rendszerváltás utáni hetedik országgyűlési választás Magyarországon, az első olyan, amit a 
2012. január 1-jével hatályba lépett új alaptörvény rendelkezései szerint tartanak meg, mely csak 
egyfordulós. A VÁLASZTÁSON A FIDESZ PÁRT GYŐZÖTT.

Ritka pillanat a Fehér Házban: az amerikai elnök egy magyar vállalkozóval, árvai Péterrel 
fog kezet.
Forrás: MTI 2014. március 1.

Az öt éve indult Prezi.com magyar 
vállalkozás saját fejlesztésű, 
internetes prezentáció-készítő 
szoftverét ma a világ 190 
országában közel 36 millióan 
használják, havonta buda-
pestnyi új felhasználó regisztrál.

A cég társalapító-vezérigazgatóját, Árvai Pétert a Fehér Házban fogadta Barack Obama amerikai 
elnök abból az alkalomból, hogy a magyar vállalkozás csatlakozott az elnök által létrehozott 
ConnectED iskolai programhoz. A PREZI Edu Pro nevű prezentációs szoftverének 100 millió 
dollár értékű licencével támogatja a kezdeményezést, amely azt célozza, hogy öt éven belül az 
összes amerikai tanuló számára elérhetővé váljon a nagy sebességű, széles sávú internet. A 
program további támogatói a szintén most csatlakozott Adobe, továbbá az Apple, a Microsoft, az 
AT&T, a Sprint, a Verizon, az Autodesk és az O’Reilly Mediab. Az Adobe 300 millió dollár értékű 
szoftverrel és szoftverlicenccel szállt be a programba.

A vállalkozás Magyarországon is számos támogatói programban vesz részt.

Prezi tagja a Bridge Budapest nevű kezdeményezésnek, amelyben a ustream a logMeIn,az 
NNG Kft. és a Seagate Technologies cégekkel együttműködve egyetemisták, frissdiplomások 
számára teszik lehetővé, hogy gyakornokként dolgozhassanak a résztvevő cégek külföldi irodái 
mellett olyan nagy vállalatoknál, mint a Facebook, a Twitter, vagy a SoundCloud.

A Prezi.com tavaly hátrányos helyzetű vidéki fiataloknak tartott programozói kurzust, az 
idén pedig lányoknak szervez ilyet annak érdekében, hogy több nő dolgozzon az IT világban. 
A szakmai programok mellett a vállalkozás önkéntesei mélyszegénységben élők otthonainak 
felújításában segédkeznek Nógrád és Pest megyében.
A cégnek több mint 200 alkalmazottja van, Budapesten, San Franciscóban és Dél-Koreában 
működtet irodát. Budapesten folyik a fejlesztés, itt 150-en dolgoznak. A cég jelenleg arra 



törekszik, hogy a szoftvert könnyen hozzáférővé tegye az összes létező technológiai platformon, 
ennek érdekében az év végére legkevesebb háromszázra akarja növelni dolgozói állományát. A 
magyar alapítású Prezinél, minden amerikai alkalmazottnak el kell jönnie Budapestre - írja 
a Business Insider a magyar startup-ról.

Sikerünk titka címmel tartott előadást Szegeden a Prezi március 25-én.

A programsorozat célja, hogy egy-egy sikeres magyar vállalkozás bemutatásán keresztül hívja 
fel elsősorban a fiatal generáció figyelmét és inspirálja arra, hogy ma is lehetséges saját ötlet 
által sikereket elérni Magyarországon. A képzési programot sikerrel befejező hallgatók Google-
minősítést kapnak az elsajátított ismeretekről.

Magyar világsiker, az iGO Navigációs rendszert fejlesztő NNG
Forrás:MTI és vg.hu 2014. Március 14.
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National Public Champion díjat nyert az iGO 
fejlesztője. Magyarország legsikeresebb, 
leginnovatívabb és legetikusabb vállalata 
az NNG.
Ha valaki nem ismerné az NNG-t, ez az a cég, 
amely a 2005-ös CeBIT kiállításon bemutatta 
innovatív, 1 GB-os SD-kártyán teljes Európa-
térképet adó navigációs szoftverét, az iGO-t. 
Utána évekig meghatározó lett tömörítésével, 
pontosságával és nem utolsósorban alacsony 
árával is az iGO. A tenyérnyi navigációs 

készülékekre szinte mindenki ezt telepítette, majd elkészült okostelefonra optimalizált verziója 
is, igaz, pontosan az utóbbi miatt ma már számos alternatívája van. Ma ugyanis jellemzően már 
nem PNA (Personal Navigation Assistant) készülékekről, hanem internetkapcsolattal rendelkező
okostelefonokról navigálunk. Előre látta ezt az iGO, s megvetette lábát az autóiparban. Ma már 
számos autógyártó számára a hazai cég készíti a gyári navigációs rendszert. A vállalat központja 
Budapesten van, de nyolc irodával rendelkezik világszerte, többek között Izraelben, 
Svájcban és az Egyesült államokban. Emellett Kínában, Indiában és Ausztráliában is építi az 
NNG az autóipari kapcsolatait. Az idei tervekben szerepel a japán leányvállalat létrehozása, 
amit az is indokol, hogy a múlt évben megjelent a távol-keleti szigetország piacára szánt 
termékük. A társaság még ebben az évben megnyitná második magyarországi fejlesztő 
központját. 
Az NNG is csatlakozik a Bridge Budapest programhoz annak érdekében, hogy fejlessze és 
ösztönözze a magyar vállalati szférát. A nonprofit kezdeményezést a Prezi, a Ustream és a 
LogMein alapította 2013-ban azzal a céllal, hogy segítsék a fiatal magyar tehetségeket, minél 
többen lássanak bizonyítékot arra, hogy Magyarországról indulva is lehet világsikert elérni.

ustream egyik legdinamikusabban fejlődő vállalat
Forrás: Sg.hu MTI 2014. március 24.
A világ egyik legdinamikusabban fejlődő, magyar fejlesztésű és bárki által elérhető, élő videó 
platformja, a Ustream a mobileszközökön való megjelenés optimalizálására, valamint a 
felhasználóbarát kezelőfelületek továbbfejlesztésére koncentrál az idén. A részben magyar 
tulajdonú startup cég tervei között budapesti irodájának bővítése is szerepel.
A cég közvetítéseit havonta körülbelül 80 millió ember nézi, felhasználóik száma pedig 5-600 
ezerrel nő havonta. A Ustream Hungary Kft. 2010 májusában alakult, jegyzett tőkéje 500 ezer 
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forint. Egyedüli tulajdonosa a San Franciscóban bejegyzett Ustream, Inc, amelyet három 
magánszemély, John Ham, Brad Hunstable, és Fehér Gyula alapított. A Ustreamnek Budapesten 
és San Francisco mellett Szöulban, Tokióban és Los Angelesben van még irodája. Budapesten 
elsősorban a termékfejlesztést, terméktámogatást és a minőségbiztosítást végzik, emellett a 
globális infrastruktúra-üzemeltetés is itt zajlik. San Franciscóba telepítették az üzletfejlesztést, 
értékesítést, marketing és egyéb támogató funkciókat, míg a szöuli és tokiói irodában értékesítéssel, 
ügyfélkapcsolatokkal, marketinggel foglalkoznak.
A cégnél összesen mintegy 250-en dolgoznak, ebből Budapestenen 110-en, és tervezik a bővítést.
Fehér Gyula, a Ustream egyik alapítója nemrégiben az egyesült államokbeli Stanford Egyetem 
tartott előadást a cégről. A “European Entrepreneurship and Innovation Thought Leaders” című 
szeminárium keretében tartott előadásokat rendszeresen látogatják befektetők a Szilícium-
völgyből, így az előadók szakmai kapcsolataikat is bővíthetik. Több mint százan voltak kíváncsiak 
a Ustreamre, a közönség soraiban a Stanford hallgatói mellett professzorok, vállalkozók, illetve 
egy török és egy brazil kormánydelegáció is helyet foglalt - írta e heti közleményében a Ustream. 
Fehér Gyula a közlemény szerint elmondta: “előadásom során arra törekedtem, hogy a 
cégünk bemutatása mellett Magyarországról és az egyre fejlődő Budapesteni startup-
kultúráról is képet adjak”.

logMeIn – Ingyenes magyar távelérési megoldás
Forrás: Internet http://www.logmein.hu/#termekeink

Kevesen tudják, hogy a világ legnagyobb webes távelérési megoldást kínáló cégét egy magyar 
programozó – Anka Márton – alapította 2003-ban. A cég központja – a piaci igények miatt – 
Bostonban található, de a fejlesztés Budapestenen és Szegeden zajlik. Magyarországon a 
LogMeIn Free hozta meg a cég hírnevét – éppen ingyenessége miatt -, de a vállalat bevételei 
elsősorban az Egyesült Államokból származnak. Termékeinket a világ minden országában 
használják. A LogMeIn ma már valódi globális brand. Délkelet-ázsiai, ausztráliai és óceániai 
régiónk központja Sydney-ben, európai irodánk Amszterdamban.
Anka Márton egy Margit körúti lakásból induló vállalkozásból, egy bostoni központtal 
rendelkező multinacionális céget épített. Az ötletén alapuló szoftvert a világ több mint 90 
millió eszközén használják. Ma is aktívan fejleszt, szoftvereit személyes honlapján teszi 
közzé.

Magyar startup hódítaná meg a globális hajóbérlési piacot
Forrás: SG.hu - 2014. március 26.

Nemzetközi vizekre evez a BoatForRent.com, a világ első online hajóbérlési piactere. A magyar 
internetes startup már 51 országban közvetít több mint 12 000 hajót. A több milliárd dolláros 
hajóbérlési piacon egyelőre nincs is igazi versenytársa.

A kormány és a Magyar Telekom partnerségi együttműködési megállapodást 
kötött a digitális Magyarországért
Forrás: MTI - 2014. február 21.

Deutsche Telekom - DT teljes mértékben támogatja a Magyar Telekomot, amelynek tervei között 
szerepel, hogy az év végére a magyar lakosság 80 százaléka számára 4G lefedettséget nyújtson, 
2018-ra pedig minden háztartásba eljuttassa a nagysebességű szélessávú internetet. Ezzel 
Magyarország idő előtt teljesítheti az Európai Unió Digitális Menetrendjében 2020-ra kitűzött 
célokat. A magyar leányvállalat ezzel egyfajta modell szerepet tölt be a vállalatcsoportban is. A 
vállalat vezérigazgatója a távolabbi jövőről szólva elmondta, hogy a felhő alapú szolgáltatások 



teljes mértékben megváltoztatják majd az iparágat.

átadták a Magyarországot és Szlovákiát összekötő földgázvezetéket
Forrás:MTI - 2014. március 27.

Az új gázvezeték növeli Magyarország és a régió ellátásbiztonságát, erősíti Magyarország 
tranzitszerepét és hozzájárul a hazai gáztárolók előnyösebb kihasználtságához. Az összesen 111 
kilométer hosszú, kétirányú, 75 bar nyomású csővezeték magyarországi szakasza 92 kilométer 
hosszú lesz, két végpontja Vecsés és Balassagyarmat. A magyar-szlovák gázvezeték a kelet-
közép-európai észak-déli gázfolyosó fontos elemeként összeköttetést biztosít majd a nemzeti 
földgázvezeték rendszerek között Lengyelországtól Horvátországig.

Elindult a 4-es metró 4G hálózattal
Forrás: MTI-2014. március 28.

Március 28-án átadták a 4-es metrót, mely a Kelenföldi vasútállomást köti össze a Keleti 
pályaudvarral, gyönyörű állomásokkal. A Teleonor közleménye szerint a 4-es metró az 
első budapesti metróvonal, ahol a Hipernet 4G az összes megállóban és a metró teljes 
nyomvonalán elérhető.

HÍRADÓ - 49

II. János pápa téri megálló Bikás park Rákóczi téri megálló

életbe lépett az új Polgári Törvénykönyv - Ptk .
Forrás: MNO 2014. február 18.

Ezzel lezárul hazánk jogrendszerének megújulása.
Hosszas egyeztetés, előkészítés és egy átgondolt kodifikációs folyamat végére tett pontot az 
Országgyűlés 2013-ban, amikor elfogadta az új polgári törvénykönyvet.
2014 március 15-én életbe lépett a jogszabály. 

Újabb magyar étterem kapott Michelin-csillagot
Forrás: Index 2014. március 12.

A budapesti Onyx és Costes után egy harmadik magyar étterem, a Sas utcában található 
Borkonyha is megkapta a gasztrovilág egyik legrangosabb elismerését, a Michelin-csillagot – 
közölte a hírt a Világevő blog szerdán. A Magyarország legjobb éttermei közé sorolt Borkonyhát 
Sárközy Ákos séf neve fémjelzi, az étterem egy francia bisztró és egy kortárs családi étterem 
fúziója, idén negyedik éve várja az egyszerű, de ízletesen elkészített fogásokra vágyókat.
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Tímár Sándor Kossuth-díjat kapott
Forrás: MTI 2014. Március 16.

A São Paulo-i magyar néptáncosok körében jól ismert Tímár Sándort, nyugalmazott koreográfust, 
néptánc-pedagógust, a magyar néptánc-oktatás egyedi módszertanának kidolgozása, a hazai 
táncházmozgalom elindítása és fenntartása, valamint a magyar néptáncművészet nemzetközi 
népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Kossuth-díjjal tüntette ki a 
Köztársaság elnöke. Gratulálunk és szeretettel várjuk a júliusi Dél-amerikai Magyar Néptánc 
Fesztiválra.

Olvasásban a világ 10 legjobbjai között vagyunk
Forrás: Index könyvesblog 2014.03.05.

Vajon miben nyomjuk le nemcsak a németeket, az olaszokat, a briteket vagy a japánokat, de 
még az amerikaiakat is? Hát persze, hogy az olvasásban! A NOP nyilvánosságra hozta a World 
Culture Score Indexet, vagyis a világméretű médiafogyasztási felmérés eredményét, amelyben 
az olvasás mellett a televíziózási, a rádióhallgatási és az Internet előtt eltöltött időt vizsgálták. A 
magyarok hetente átlagosan 6 óra 42 percig bújják a könyveket, ezzel az előkelő tizedik helyet 
szerezték meg a listán. A legtöbbet Indiában olvasnak, átlagosan heti 10 óra 42 percet.

Tihany megújulása az ország megújulásának szimbóluma
Forrás: MTI - 2014. március 22.

A megújult tihanyi bencés apátság egyházi 
épületegyüttes a magyarság szimbóluma, ahová 
számos hazai és külföldi látogat el.
Az első ütemben az eredeti barokk stílushoz 
igazodva burkolták a templom padozatát, 
megújult az épület lábazata, padjai, valamint a 
templomhajó faborításai. Megújult a világítás és a 
hangosítástechnika is, valamint a templom alatti 
kripta is új téglaburkolatot és világítást kapott, 
amit ünnepélyesen adtak át.
A beruházás második ütemében, ez év végéig 
készül el, a templom nyugati homlokzatának 

festése, nyílászárókat cserélnek a rendház egyes részein, valamint restaurálják a kripta sírfeliratait.

A National Geographic “A Duna, Európa 
gyöngyszeme” című sorozata végigköveti 
a közel 3000 km hosszú folyó útját a Fekete 
erdőtől a Fekete tengerig, bemutatva azt a tíz 
országot és négy fővárost, melyeken a Duna 
áthalad.
Forrás: TERMÉSZET, UTAZÁS-NAGYVILÁG 2014. 
Február 17. 

Magyarországon készített exkluzív felvételeket a 
National Geographic Channel, a Dunát egyedülálló 
módon bemutató sorozatának részeként.



Magyarország és gyönyörű fővárosunk egyre több filmes forgatócsoport és tévéstáb figyelmét 
kelti fel, sőt tavaly októberben az egyik legnevesebb amerikai utazási magazin több mint egymillió 
szavazatának összesítése alapján Budapest nyerte el a világ második legszebb városa címet. 
Fővárosunkban a National Geographic Channel is gyönyörű képsorokat készített, ráadásul a stáb 
több hazai tájegységre is ellátogatott.

Újjászületett az egervári várkastély
Forrás:MTI, 2013. november 16.

Reneszánsz látogatóközpontot alakítottak ki a zala megyei Egervár felújított várkastélyában.
Zala megye egyik legnagyobb értéke újult meg, s ma már a belső berendezése is párját ritkítja. 
Nemcsak élményturisztikai célokat szolgál majd ezentúl, de rendszeresen tartanak kulturális 
eseményeket is, köztük az ország legrégebben működő nyári színházának előadásait.

Megújult a lillafüredi függőkert
Forrás:MTI - 2013. szeptember 28. 
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Lillafüreden 1927 és 1930 között Lux Kálmán tervei alapján, neoreneszánsz stílusban épült fel a 
Palotaszálló, amely egy meredek emelkedő tetején található. Ennek megerősítésére támfalakkal 
tagolt teraszos sétányrendszert alakítottak ki. Innen nyílik az Anna mésztufa-barlang és több 
kisebb kőfülke, itt áll József Attila szobra és István főherceg látogatásának emlékoszlopa. A 
függőkertet két oldalról a Szinva, illetve a Garadna patakok határolják. A megújult látványosság 
minden egyes teraszrésze új tartalmat kapott, a vízesést új kilátópontokról lehet megtekinteni: 
kialakították a fiatalság és találkozások, a vízesés, a virágok, a zene, a költészet, a szobrászat 
teraszát, és az Anna-kilátót.

A diósgyőri vár felújítása, rekonstrukciója megkezdődött. A tervek szerint megújul a vár mind 
a négy szárnya, helyreállítják a lovagtermet, a kápolnát, kiállító tereket alakítanak ki és külső 
várszínház is létesül, mindez várhatóan a 2014 nyarára.
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Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.

Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,

Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

Kellemes Húsvétot 
kívánunk egy sonkás tállal
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BOLDOG ANYÁK NAPJÁT!
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