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A társadalmi szervezetek jellemzői
Egy jól működő szervezet leírása

A társadalmi szervezetek olyanok, mint a testületek,
mindegyik egy sajátos, a környezete igényeivel
összhangban
lévő
cél
érdekében
működik,
többékevésbé meghatározott határok között, melyek
magától a környezettől elválasztják, egyedivé teszik
őket; működésük során erőforrásokat és információkat
alakítanak át a környezet számára hasznos termékké
(vagy szolgáltatássá), fejlődőképesek, vagyis az
idő előrehaladtával egyre összetettebbek lesznek,
miáltal irányításukhoz egyre nagyobb integráltság
és koordináció válik szükségessé. A szervezet a
testületekhez hasonlóan homeosztázisra törekszik,
vagyis belső egyensúly elérésére és megtartására,
igyekszik a belső és külső erők hatását a lehető
legkisebbre szorítani.
Ezzel a nyílt rendszerekről szóló kis bevezetővel
szeretnék bemutatni néhány olyan jellemzőt, melyekkel
a Magyar Segélyegyletet szoktuk illetni: a magyar
közösség elvárásainak kielégítése a tagoknak nyújtott
társadalmi és kulturális szolgáltatásoknak egy szociális
terv megvalósításán keresztül való nyújtásával.
A Szeptember 30. Segélyegylet sokrétűsége,
összetettsége
1926-os
megalakulásától
fogva
egyre növekedett, irányításához és az egyensúlyát
veszélyeztető külső és belső erők visszaszorításához
egyre több erőforrásra lett szükség. Az irányításhoz
szükséges többleterőforrások előteremtéséhez a
közelmúltban egy fontos lépés vált szükségessé:
szövetség a São Paulo-i Magyar Intézmények
Szövetsége (AEHSP) igazgatóságával.
Ez az egyre mélyebb közös munka lehetővé tette a
Magyar Ház felújítását (a Közösség felbecsülhetetlen
értéket képviselő anyagi hozzájárulásával). Az
irányítás koordinálása és integrációja lehetővé tette a
katalógusában több ezer művet nyilvántartó Besenbach
Károly Könyvtár fizika és szerkezeti átalakítását. Ilyen
volt a 2012-es Magyar Bál megrendezése is, melynek
hozadéka volt az új színhely élvezete mellett a Balázs
Péter Otthon társadalmi rendezvényeit segítő jó
pénzügyi eredmény is.
Ezeken túlmenően a Segélyegylet vezetése a Balázs
Péter Otthonban pozitív működési eredményt ért el, amit
tovább erősítettek az ügyfél-elégedettségi felmérések

jó eredményei is. A felmérés kiemelte az Otthon által
nyújtott szolgáltatások pozitív megítélését; íme egy
újabb remek társadalmi-kulturális projekt, melyet a
Balázs Péter Otthon és a Cummins cég együttműködése
tett megvalósíthatóvá (ld. külön riportunkat ebben a
számban)!
A közösség érdeklődéssel reagál a magyar
állampolgárság felvételének lehetőségére és tagjai
egyre nagyobb számban vesz részt a magyarnyelvi
szabadtanfolyamokon, melyeket a Magyar Ház saját
székhelyén biztosít az érdekelteknek, és ugyancsak
folyamatosan nő az érdeklődés az ugyanott egyre
gyakrabban
megrendezésre
kerülő
kulturális
események iránt is.
Komplexitás, új kihívások: természetes, hogy ezek
a folyamatok nem konfliktusmentesen zajlanak.
Ugyanakkor, köszönhetően a két intézmény vezetőinek
előretekintő intézkedéseinek, az ilyen súrlódásokat
kellő érettséggel kezelik és oldják meg.
Előrehaladás és egyensúly: lehetséges, ha a vezetők
önkéntes munkában szakszerű döntéseket hoznak.
Növekedés és fejlődés: A projektek között szerepel a
kantin szakszerű üzemeltetése is. Ezzel a Magyar Ház
használói valódi étkezési lehetőséghez jutnak. Szerepel
továbbá egy portugál nyelvű szöveggyűjtemény a
magyar nyelv oktatásához (már nyomtatás alatt áll);
a szabadtanfolyam tanárainak elméleti és gyakorlati
képzése Magyarországról érkező, a magyar nyelv
külföldiek számára való oktatására szakosodott
instruktorok segítségével; új és gyakoribb kulturális
és társadalmi események; közös projekt a Johannita
Renddel: a Magyarországgal szomszédos országokban
élő magyar közösségek ellátása könyvexport révén.
A magyar közösség az éltető környezet. A Magyar
Segélyegylet
egy
életképes
szervezet,
mely
folyamatosan fejlődik, egyre inkább képes az
elvárt követelmények kielégítésére és megfelelő
szolgáltatások nyújtására a közösség számára.
Legyen a 2013-as év a megvalósítások tanúja!
Koszka J. Árpád
Fordította: Kepe Ferenc - Magyarország

HÍRADÓ é uma publicação da Associação Húngara – Magyar Segélyegylet
Fundador: Gedeon Piller
Equipe da Redação: Hilda Budavári, K. J. Gombert
Diagramação e composição: Renata Tubor
Diretoria da Associação Húngara:
Presidente: Francisco Tibor Dénes; Vice–presidente: Madalena Judite Ráth; 1ª Secretária: Charlotte Németh,
2º Secretário: Alberto Kiss; 1º Tesoureiro: Árpád João Koszka; 2º Tesoureiro: Francisco Montano
Endereço: Rua Gomes de Carvalho, 823 – Vila Olímpia – São Paulo – SP – CEP 04547-003
Telefone / Fax 55-11-3849-0293
E-mail: 30desetembro@uol.com.br

HÍRADÓ - 3

ESEMÉNYEINKBŐL:
Balázs Péter otthon:

Október 28. – Dr. Kocsis Attila látogatást tett a Balázs Péter
otthonban
A magyar közösségben tett hivatalos látogatása végén Dr. Kocsis
Attila rövid látogatást tett az Otthonban, hogy megismerje kiváló
felszereltségét és az ott élő magyar származású lakókat. A kert –
a ház egyik büszkesége – megtekintése mellett alkalom nyílt arra
is, hogy a Segélyegylet által végzett szociális munka részleteit
megismerje.

Dr. Kocsis Zoltán az Otthon kertjében

Dr. Szijjártó Csaba az otthonban

Október 31 Halloween a Balázs Péter Otthonban:

November 30. – Könyvbemutató és dedikálás: Életutak és gasztronómia Beszélgetések a Balázs
Péter idősotthonban
Ez a könyv a Cummins Vendas e Serviços vállalat munkatársainak több mint 200 órányi önkéntes
munkájából született, a CSE csoport koordinációjában. Az élettörténeteket és recepteket az Otthon lakói
mondták el a résztvevőknek. A könyv az önkéntes munka szép példája, amely a receptek, érzések és
érzelmek révén örökre összeköti az interjúkészítőket a nyilatkozókkal.
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Helyszín: Livraria Cultura, Av. Paulista, Conjunto Nacional
Fényképek a sikeres könyvbemutatóról:

December 2. – Baráti látogatás az Otthonban. ‘EU AMO PT CRUISER’
A sikerről a fényképek tanúskodnak:
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December 8. - Karácsony az Otthonban.
A várva-várt esemény, a szeretet ϋnnepe nagy boldogságot okoz az Otthon lakóinak. A nagy készϋlődés
izgalommal tölti el a szíveket, a látogatók, az ajándékok, még hosszú hetekig beszédtéma és boldog
emlék lesz a lakók számára.

Cserkészeink Jézus születésével köszöntötték az Otthon lakóit

Zene sem hiányzott az újonnan kifestett és kidekorált Otthonból

A jól megszervezett és a szeretettől áradó ϋnnepség a résztvevőknek és a lakóknak egyaránt felért egy
karácsonyi ajándékkal. Köszönet érte.
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A Magyar Nagykövetség São Paulo-i Külgazdasági és Konzuli
Irodája Szatmáry Kristófnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium
gazdaságszabályozásért felelős államtitkárának látogatása
alkalmából rendezett fogadást a Szent Imre Kollégiumban
november 13-án. Az esemény keretében bemutatták a Duna
Televízió képviselőit, Várhelyi Zsuzsanna festőművész kiállítását, illetve
megkóstolhatták a villányi Tiffán Pincészet borait.

A Magyar Diaszpóra Tanács II. Ülése
A LAMOSZSZ (Ildikó Kunckel) és Brazília (Montano Ferenc)
képviseletében.
CÉL: a diaszpóra magyarsága az egységes magyar nemzet
részeként fejtse ki véleményét, tegyen javaslatokat és hozza
meg döntéseit a magyar-magyar kapcsolatok előmozdítása, a
magyar nemzeti közösségek gyarapodása érdekében. A Tanács
történelmi együttműködést hozott létre a szétszórtságban élő
magyar szervezetek között, közösséget teremtve az egyházak, a
civil és kulturális szervezetek, egyesületek valamint a cserkészet
képviselőinek bevonásával. A Magyar Diaszpóra Tanács tavaly
novemberben alakult, és alapító okirata szerint a [Magyar] Kormány elkötelezett, hogy az új alaptörvényben
az egységes nemzetre megfogalmazott felelősségviselést a diaszpóra tekintetében is megvalósítsa.

A Magyar Diaszpóra Tanács II. Ülése az Országház Vadásztermében

Az alapító okirat tartalmazza, hogy a diaszpórában élő magyarságnak kellő figyelmet kell kapnia a
nemzetpolitikában. A tanács a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek közös fóruma,
amely a diaszpórában élők sajátos igényeit és érdekeit tartja szem előtt, valamint megteremti a diaszpóra
magyarságának önálló képviseletét.
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Magyar Ház
Október 10. – Moldvai Táncház a Zsivaj együttessel
A Moldvai Táncházban a résztvevők élőzenei kíséret mellett
sajátították el a tánclépéseket. A magyar származású zenészekből
álló Zsivaj együttes és Leonardo Jeszensky hegedűs, a “zenekar
mentora”, először mutatták meg ilyen népes közönség előtt, hogy
brazil földön is tudják, mi az igazi magyar népzene. Egész este
játszották a pörgős ritmusú “talpalávalót”. A Magyar Ház tele volt,
a több mint százfős lelkes közönség megkóstolhatta a magyar
ételeket és italokat és megismerhette a moldvai ritmusokat.

Október 21. – Előadássorozat: A magyar népzene története 4 részben (okt. 21.,
28. és nov. 4., 11.)
Az előadássorozat célja, hogy bemutassa a magyar népi éneklés különböző stílusait,
mintaműveket elemezzen, a Kodály-módszer szerint alapismereteket adjon a szolfézzsal
kapcsolatosan. A részvételhez nem szükséges zenei képzettség, kottaolvasási tudás,
sem a magyar nyelv ismerete.
Előadó: Leonardo Jeszensky
Október 27. - A magyar közösség csoportjainak találkozója Répás Zsuzsannával, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárával. A találkozó lehetőséget teremtett rá, hogy
államtitkár asszony és Dr. Kocsis Attila, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikai
államtitkársága diaszpóra osztályának vezetője kapcsolatot teremthessen a magyar közösség
csoportjaival, például a Segélyegylettel, a Balázs Péter Otthonnal, a magyar nyelvtanfolyam szervezőivel,
illetve a teniszegylettel, az irodalmi körrel, a Könyves Kálmán Szabadegyetemmel, a tánccsoportokkal, a
magyar vacsora szervezőivel és a Brazil-Magyar Kereskedelmi Kamarával. Végezetül államtitkár asszony
elmondta, hogy látogatása célja a meglévőkön túl további új kommunikációs csatornák kialakítása a
Magyarországon kívül élő magyarokkal, a magyar-magyar kapcsolatok erősítése érdekében.
Október 27. - Október 23-i megemlékezés
A São Paulo-i magyar közösség szervezésében a Magyar Házban emlékeztek meg az 1956-os
Forradalomról és Szabadságharcról.
Külön beszámoló ebben a Híradóban.
Október 28. - Ünnepi Istentisztelet a Lapai Református templomban
Ez évben ünnepli 80. éves fennállását a múlt században Brazíliába érkező
magyarok által alapított, erdélyi stílusú templom. Magyarok és leszármazottaik
számos generációja vett részt e falak között istentiszteleteken, esküvőkön és
keresztelőkön. Ezen a vasárnapon a meghatott hívők ünnepi istentiszteleten
vehettek részt, melynek két különleges résztvevője is volt. Dr. Kocsis Attila, a
nemzetpolitikai államtitkárság diaszpóra osztályának vezetője hirdetett igét,
ugyanis hivatalos munkaköre mellett lelkészként is tevékenykedik. A jelenlévők
számára ihletett üzenetet adott át a reményről, bátorságról és hitről. Másik
kedves vendégünk Dr. Szijjártó Csaba, Magyarország nagykövete volt, aki az
istentiszteletet a karzatról követte figyelemmel.
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November 8. - Magyar vacsora a Magyar Házban
A vacsorák egyre sikeresebbek, hála a kiváló menü-összeállításnak,
a még kiválóbb szakácsnőknek, Tirczka Lizinek és Lajtavári
Marikának, ízletes és magyaros főztjüknek és Ferkó, azaz Montano
Ferenc szervezésének.
Asztalfoglalás: Francisco Montano - francisco@pedraforte.com vagy
tel.: 9 9102-2533.

December 9.
Év végi koncert

Az immár hagyománnyá vált év végi koncert az idén is egyben évzáró ünnepély volt a Magyar Házban,
mely méltón zárta a kulturális programot Ronaldo Rolim zongoraművész és Emanoel Christian Velozo
ének-kíséretével.
São Paulo-i Magyar Nőegylet
December 11 –én a Magyar Házban - Sütemény, kávé, hűsítő, cseresznye fesztivál alkalmával “titkos
barát” ajándékozással és sok vidámsággal, humorral, valamint zenekísérettel szórakoztak a nőegylet
tagjai, BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁNVA!

Fennállásának első évfordulóját ünnepelte a

Ropogós Csárdás

Az ünneplés vízözönnel kezdődött ugyanis időközben kitört a vihar,
de ez mit sem rontott a csoport és a többi táncos jókedvén. Nagy
öröm, hogy egy 26 éve alakult sikeres öreg Ropogóst felújítanak
igazi táncos lábú lelkes ifjú tagok.
Szívből gratulálunk nektek, örülünk, hogy van folytatás, mivel a mi
öreg ropogós lábaink már nem bírják ezt a rettenetes iramot!

Az öreg Ropogósok
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BRAZIL-MAGYAR KAPCSOLATOK

Február 23-án a Planalto palotában dr. Szijjártó Csaba új
magyar nagykövet átadta megbízólevelét Dilma Rousseff
brazil köztársasági elnöknek. A hivatalos ceremónia után
a nagykövet elmondta, megbízatása során a magyarbrazil kapcsolatok további elmélyítésén fog munkálkodni,
melyben számít a Brazíliában élő magyar emigráció
támogatására is.
Képünkön a magyar nagykövetünk a brazil köztársasági elnök és
Antônio Patriota külügyminiszter társaságában.

Nemzetgazdasági Minisztérium: bővül a brazil-magyar együttműködés
Forrás: MTI 2012. november 19.

Brazília Magyarország legjelentősebb kereskedelmi partnere Dél-Amerikában. A kétoldalú kereskedelem
folyamatosan bővül, ezt az együttműködést erősítik tovább.
Több együttműködési megállapodást kötöttek a magyar-brazil gazdasági együttműködési vegyes bizottság
első ülése alkalmából Brazíliavárosban – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfőn.
Az NGM tájékoztatása szerint a november 12-én megtartott vegyes bizottsági ülés napirenden szerepelt
a kereskedelemfejlesztés, a befektetésösztönzés, az oktatás, az innováció, illetve a mezőgazdaság
területén folytatott együttműködés.
A nemzetgazdasági tárca tájékoztatása szerint a Vidékfejlesztési Minisztérium és a brazil mezőgazdasági,
állattenyésztési és élelmezésügyi minisztérium közös, a mezőgazdasági és élelmiszeripar területén
megvalósuló együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot írt alá az ökológiai gazdálkodás, biodiverzitás,
génmegőrzés, szőlészet és borászat, erdészet, élelmiszerbiztonság, akvakultúra, valamint az oktatás
területén.
Magyarország és Brazília kétoldalú gazdasági kapcsolatainak megerősítése céljából a Nemzeti
Külgazdasági Hivatal befektetésösztönzési és kereskedelemfejlesztési együttműködési megállapodást írt
alá társszervezetével, az ApexBrasillal. A megállapodás kiterjed kölcsönös segítségnyújtásra kiállítások,
vásárok, üzleti delegációk és egyéb exportfejlesztő programok megszervezésére, továbbá üzletemberfórumok szervezésére, valamint kiadványok, üzleti információk cseréjére és segítségnyújtásra üzleti
partnerek felkutatásához.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) elnevezésű brazil szövetségi
felsőoktatási koordinációs ügynökség és a Magyar Rektori Konferencia (MRK) képviselői keretszerződést
írtak alá arról, hogy Magyarország csatlakozik a Tudomány Határok Nélkül programhoz.
A Brazil Fejlesztési Bank és a magyar Eximbank együttműködési megállapodása hozzájárul a két ország
gazdasági és pénzügyi kapcsolatainak fellendítéséhez- hangsúlyozza az NGM közleményében.
A magyar küldöttséget vendégül látta São Paulo Állam Gyáriparosainak Szövetsége (FIESP), valamint
elnöke - a magyar alapítású Szent Imre Kollégium öregdiákja - Paulo Skaf is.
A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok előmozdításában játszott kiemelkedő szerepvállalásáért Paulo
Skafnak Szatmáry Kristóf államtitkár átadta a köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend
középkeresztje kitüntetést.
Az NGM tájékoztatása szerint a São Pauló-i Szent Imre Kollégiumban Szatmáry Kristóf államtitkár átadta
az intézmény képviselőjének azt a magyar zászlót, amelyet Kövér László, az Országgyűlés elnöke
ajándékozott az iskolának.

10 - HÍRADÓ
Brazília Magyarország legjelentősebb kereskedelmi partnere Dél-Amerikában.
Az elmúlt években a kétoldalú kereskedelem folyamatosan bővülő tendenciát mutatott, különösen a
Brazíliába irányuló magyar kivitel növekedett kiemelkedő ütemben, 2011-ben mintegy 55 százalékkal az
azt megelőző esztendőhöz képest.
Az NGM tájékoztatása szerint 2012 első nyolc hónapjában a magyar export
(206,4 millió dollár) 33 százalékkal, míg az import (104,7 millió dollár) 16 százalékkal növekedett az előző
év azonos időszakához képest.
Tudomány határok nélkül – ösztöndíj program Magyarországon
JELENTKEZÉS 2013. JANUÁR 14-IG

A brazil állam által meghirdetett Tudomány Határok Nélkül programban immár magyar egyetemek képzéseire
is lehet jelentkezni! Tizennégy magyar egyetem összesen hatvankét angol nyelvű alapképzését hirdette
meg a program keretein belül, amelyekből hét képzés az egészségügy területéhez, további ötvenöt pedig
más tudományterületekhez tartozik.
Részletes információk és a jelentkezési feltételek az alábbi honlapon:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/hungria
A Tudomány Határok Nélkül program magyarországi honlapja elérhető a http://www.csfhungary.hu címen,
ahol hasznos információk találhatóak a programról, Magyarországról és az utazás előtti teendőkről.
Érdeklődők emailjeit a következő email címre várjuk: info@csfhungary.hu

MRK-307/2012
Alinka Lepine-Szily
Instituto de Física
Universidade de São Paulo
Kedves Alinka!
Júniusi és november közepi, Szent Imre kollégiumban történt találkozásunkra hivatkozva ezúton
tájékoztatom arról a brazil-magyar oktatásügyi kedvező fejleményről, hogy a november 20-án kiírt pályázati
felhívás alapján Magyarország a közép-európai országok közül elsőként csatlakozott a Tudomány
Határok nélkül programhoz. A Tudomány Határok Nélkül program a brazil állam által támogatott ösztöndíj
lehetőség, amely 100 000 brazil BSc és PhD képzésben résztvevő, természet- mérnöki- egészség- és
informatikatudományok területén tanuló diáknak teszi lehetővé, hogy tanulmányaik során egy évet külföldi
egyetemen töltsenek.
15 magyar felsőoktatási intézmény (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Moholy Nagy Művészeti
Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem ,
Széchenyi István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szent István Egyetem) kínálatában 56 BSc, 7
osztatlan egészségtudományi és 45 PhD szakra jelentkezhetnek a brazil diákok. A brazil felsőoktatási
intézményekben november 20-án került meghirdetésre a pályázati felhívás, amely alapján a 2013/2014es tanév szeptemberében induló képzésekre lehet pályázni. A jelentkezés határideje 2013. január 14,
felületéül pedig a Tudomány Határok Nélkül program weboldala szolgál. (http://www.cienciasemfronteiras.
gov.br/web/csf)
A program magyar megvalósulásának webes felületei a www.csfhungary.hu, www.facebook.com/ciencia.
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sem.fronteiras.hungria és az info@csfhungary.hu, ezeken az oldalakon összegyűjtve érhetőek el az
összes intézményre vonatkozó információk.
Kérem szíves közbenjárását és segítségét annak érdekében, hogy erről a lehetőségről minél több érdekelt
diák és potenciális jelentkező értesüljön! Kérem, a lehetőségről értesítse kollégáit, diákjait, barátait, a
brazíliai magyar közösséget. Úgy gondolom, ez nagyszerű lehetőség mind a diákok, mind a két küldő
és a fogadó intézmények részére, és a program megvalósulása elősegítheti Brazília és Magyarország
szorosabb oktatási és kutatási együttműködését.
Segítségét hálásan köszönöm!
Budapest, 2012. november 26.
Tisztelettel:
Dr. Dubéczi Zoltán
főtitkár

SUZANA MONTORO a São Paulo irodalmi díj nyertese

Suzana Montoro “Os hungareses” című műve kapta a 2012-es São
Paulo Irodalmi Díjat az elsőkönyvesek kategóriájában.

Suzana Montoro nehéz feladatot vállalt magára, amikor “külföldi” jegyekkel a
brazil olvasó számára egy teljesen új világot jelenített meg, de anélkül a sokkoló
érzés nélkül, melyet anyja – a könyv egyik mesélője – élt át, amikor egyik napról
a másikra jugoszlávvá változott, “ugyanazzal a természetességgel, ahogy az
ember reggelente felébred”. S még amikor a történet São Paulo állam vidéki
környezetében is játszódik, továbbra is az az érzésünk, hogy idegen földön
vagyunk. És ez tűnik a könyv egyik nagy erényének, hogy az irodalom,
származása és tehetsége kapcsán meglehetősen izgalmas kérdéseket vet fel.
“Valamennyien idegenek voltunk saját földünkön, anyanyelvünk árvái. Nem
mondhattuk el, amit nem tudtunk és nem tudtuk elmondani, amire képesek
lettünk volna.”
Szinopszis – Os Hungareses – Suzana Montoro
A regénynek van egy allegóriája, s ez a falu nemzetiségi hovatartozásának
megváltozása. Az, hogy noha ennek pillanatáról nem beszél, az egész történetet
magával ragadja, teljeséggel áthatja. A szereplők mesélnek egymásról, de
reakcióik éppen olyan szegényesek, mint elvesztett nyelvtudásuk. A könyv
leíró hangneme a forma és a tartalom tökéletes összhangját eredményezi. A
szerző egy szegény, pénztelen nép szenvedéstörténetét meséli el, háborúk,
halottak, elválások, betegségek közepette, de ez a nép mindig megtalálja a
módját a túlélésnek; felváltva harcol az ellenséges környezet ellen és fogadja
megnyugvással az elkerülhetetlent.
“A haza földje táplál minket”.
Suzana Montorónak – noha elsőkönyvesként kapta az elismerést – ez nem az
első könyve, csak az első regénye. Több ifjúsági és gyermekkönyvet írt már,
melyek a korábbiakban az “Olvasásra kifejezetten javasolt” minősítést kapták a
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Könyv Alapítványtól (FNLIJ).
Köszönjük, büszkék vagyunk az “Os hungareses” c. könyvre és további sok sikert kívánunk
Suzana Montorónak!
A Mini Híradó szerkesztősége
A Magyar Kolónia nevében
Fordította: Kepe Ferenc - Magyarország
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DÖMÖTÖR KOKRON MARGIT- Messzi Tábortüzek

Gyönyörű népdalainkat már öt kontinens magyarjai éneklik.
És Margó ennek szellemében élte életét.
Margó Budapesten született, életének első éveit Hódmezővásárhelyen, ebben, az ország déli részén lévő
kis városban töltötte. A második világháború vége felé, hatéves korában hagyta el Magyarországot. Élt
Svájcban, Argentínában, Chilében továbbá Brazíliában, ahol élete nagyobb részét töltötte. São Paulóban
csatlakozott a cserkészmozgalomhoz, s ezt a tevékenységet, azaz a külföldön élő magyar fiatalok
nevelését élete végéig folytatta.
Szerteágazó tevékenységében a legjelentősebb népi művészetünk értékeinek tanulmányozása és széles
körben való megismertetése volt. Mintegy kétezer magyar népdalt ismert.
Élete utolsó éveit az Egyesült Államokban töltötte, ahol a cserkészeten kívül tagja volt a Connecticut
állambeli Magyar Kulturális Szövetségnek is. Korai halála motiválta a Connecticuti Magyar Kulturális
Szövetség által támogatott Dömötör Kokron Margit (DKM) Alapítvány létrehozását, melynek célja Margó
népünk művészi értékeinek megőrzésére és megtartására irányuló munkájának továbbvitele.
Amikor népdalaink felhangzanak az ausztráliai, európai, dél- és észak-amerikai tábortüzek mellett,
képzeletben kitágítjuk a Kárpát-medence földrajzi határait; érezzük, tudjuk, hogy a szétszóratás ellenére
egyazon nép tagjai vagyunk.
A DKM Szövetség négy CD-t (1-4, zenével és szöveggel) készített “Messzi Tábortüzek” azaz “Longinquos
Fogos de Conselho) címmel, köszönhetően szeretett és feledhetetlen Margónk példátlan odaadásának.
Az összeállítás a magyar népzene kedvelői számára nélkülözhetetlen forrásanyag.
Elismerés és hála érte, Margó. Hiányolunk!
Károly J. Gombert
Fordította: Kepe Ferenc – Magyarország

CSERKÉSZEK TUTAJTÚRÁJA A TISZÁN
Ennek a túrának a célja a jövő évi, 2013-as JUBILEUMI tutajtúra előkészítése
volt!
Tizenöt cserkész vett rajta részt Argentinából, Felvidékről, Magyarországról és Németországból.
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Jándon másfél nap alatt felépitettük a tutajt, majd egészen Tuzsérig ereszkedtünk a Tiszán.
Egy ilyen járművel naponta átlagosan huszonöt kilométert lehet megtenni, feltéve, hogy evezünk is. A tutaj
egész jól kormányozható egy hosszú evezővel a tatról, a kapitány állásából. A folyó sodrására hagyatkozva
2,3 km/h, evezve akár 5 km/h sebességet tudtunk elérni.

Az evezősök (meglepő módon) eveztek, a naposok pedig kiszolgálták a legénységet (sütemény,
gyümölcs, limonádé...), gondoskodtak az élelemről, megfőzték az ebédet, vacsorát, stb. Emellett különféle
tisztségeket is be kellett töltenük. Igy volt biztonsági-, elsősegély-, beszerzési-, program-, zászló-, térkép-,
fedélzet-, média-, napló-, kézműves-, horgony, kenu-, és ivóvíz-felelős. Utunk során a tutajon főztünk,
játszottunk, aludtunk. A beszerzést egy szárazföldi kisérőjárművel intézte Nusi (köszönjük neki és kedves
családjának).
Többször találkoztunk túrázó kenusokkal is, mindannyiuk figyelmét nagyon felkeltette a tutajunk!
A “Tutajtúra - 2013” részletei hamarosan megtekinthetők lesznek az alábbi honlapon: www.tutajtura.com.
Hamarosan felteszünk fényképeket meg videót a 2012-es tutajtúráról!
További információért, kérjük, forduljon a Külföldi Magyar Cserkészszövetség sajtóirodájához:
2208 Gates Court, Morris Plains, NJ 07950, U.S.A.
Tel: (+1-703) 424-6755
Internetes honlapunk: http://www.kmcssz.org
KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
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Százast bocsátott ki a jegybank annak tiszteletére, hogy 100 éves a Magyar
Cserkészszövetség

1910-ben létrejöttek itthon az első csapatok, a szövetség pedig 1912. december 28-án alakult – a
Kálvin téri református templomban. Őket a piaristák csapata követte. Az I. világháború valamelyest
megakasztotta a szárba szökkenő ifjúsági szerveződés terjedését, de a fegyverek elhalkulása után
azonnal kivirágzott, és a II. világháborút követő szovjet megszállásig töretlenül népszerű volt. Miért is?
Értelmet és tartalmat adott a fiatalok szabadidő-eltöltésének, a kezdetektől fogva közösséget adott nekik,
önkénteseken keresztül pedig jelentős ifjúságnevelés terepe is volt, egyfajta életmodellt állított a családok
elé a természet szeretetén, okos felhasználásán, a találékonyságon, rendszereteten, kötelességtudaton
és a hasznos hétköznapi ismeretek átadásán keresztül. A szocializmus hajnalán csak azért engedélyezték
újra a frissében betiltott cserkészmozgalmat, hogy aztán besöpörjék az úttörőmozgalom alá. Így is sokan
folytatták a tevékenységet földalatti csoportokban, így a rendszerváltozáskor nem kellett a nulláról
elkezdeni.

São Paulo-i megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharc 56. Évfordulójáról
Október 27-én a Magyar Házban több mint 120 vendég jelenlétében
Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
nemzetpolitikáért
felelős
helyettes
államtitkára,
ünnepi
beszédet mondott. Az ünnepségen jelen volt Dr. Kocsis Attila, a
nemzetpolitikai államtitkárság diaszpóra osztályának vezetője,
valamint Dr. Szijjártó Csaba nagykövet és Dobos Eszter konzul.
Dr. Dénes Francisco Tibornak, a Segélyegylet igazgatójának beszéde nyitotta meg az ϋnnepséget.
A rendezvényen a brazíliai magyar közösség két fontos tagja is állami kitüntetésben részesült: Dr.
Dénes Francisco Tibor, aki komoly orvosi hivatásának gyakorlása mellett rengeteg időt áldoz a magyar
közösségért, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kapta, míg Pillerné Tirczka Éva évtizedeken át tartó
önfeláldozó munkájáért a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjét vehette át.

Dr. Dénes Francisco Tibor beszéde és kitϋntetése - Pillerné Tirczka Éva kitϋntetése
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A kitüntetéseket Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszony adta át. A kitϋntetések átadását a
jelenlévők éljenzése kísérte. Szívből gratulálunk!
Az “Os hungareses” regény szerzője, Suzana Montoro írónő
ismertette, hogy mi ihlette a könyv megírásában. Műve “Az Év Könyve
- Elsőkönyves Író” díjat nyerte. A São Paulo Irodalmi díjat São Paulo
Szövetségi Állam Kulturális Államtitkársága alapította 2008-ban a
brazil kortárs szépirodalom ösztönzése és széleskörű népszerűsítése
céljából. Idén 2011 során megjelent könyveket neveztek, szám szerint
209-et. Nagy megtiszteltetés a magyarságnak, hogy Suzana Montoro
ismertette a számunkra oly fájdalmas történetet a brazil olvasókkal.
Tapsvihar lett a köszönet, kívánva további sikereket.
Zárásként sor került a már hagyománnyá vált honosítási eskütételre is, melynek során tízen kaptak magyar
állampolgárságot.
Szép volt hallani, ahogy mindannyian együtt mondták az eskü szövegét:
“Én,......... esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem.
Magyarországnak hű állampolgára leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletben tartom és
betartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem
úgy segéljen!”
A Himnusz hangjaival lett vége a felemelő rendezvénynek, melyet koktél és baráti beszélgetés követett.
Ekkor került sor ez év első felében a Magyar Ház felújítására nagylelkűen adományozók nevét megörökítő
tábla leleplezésére is. Koszka Árpád rövid beszédében kiemelte a Házban történt munkálatok fontosságát,
mely lehetővé teszi a magyarok és barátaik együttlétét származástól, politikai és vallási meggyőződéstől
függetlenül.

Október 23. Magyarországon – “legfiatalabb”
nemzeti ünnepünk
Az idei október 23-i ünnep emlékeztetett legjobban az
1956-os felvonulásra. Éppen úgy menetelt a rendezett
tömeg a Margit hídon át, mint 56 évvel ezelőtt. Szinte
megtévesztően ugyanúgy festett.

Az Országgyűlés tavaly decemberben fogadta el az állami kitüntetésekről szóló törvényt, amely alapján
a Magyar Becsületrend Magyarország és a nemzet érdekében tanúsított kiemelkedő szolgálat, vagy
hősiesség elismerésére szolgál.
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A Magyar Becsületrend első érmét dr. Tamás Aladárné Szűcs Ilona érdemelte ki.

A Magyar Becsületrend első kitüntetettje dr. Tamás Aladárné Szűcs Ilona

Ilonka néni a felvidéki Balogvölgy tanítónője, aki idén töltötte be 100. életévét, nemzedékek hosszú
sorát tanította magyarul írni és magyarul olvasni. Az egyszerűsített honosítást lehetővé tevő magyar
törvénymódosítást követően, Anikó lányával együtt kérvényezte a magyar állampolgárság felvételét.
Emiatt Szlovákia megfosztotta őt szlovák állampolgárságától. Több mint egy éve egyik élharcosa annak,
hogy a magyarságukat nyíltan vállaló felvidékiek a magyar állampolgárság felvételét követően
megtarthassák szlovák állampolgárságukat is.

Ott állt az Országház előtt a kitüntetett Ilonka néni, aki az egyszerűsített honosításról szóló törvény
elfogadása után visszavette a magyar állampolgárságát, amiért a szlovák állam megfosztotta
szlovák állampolgárságától.
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I l o n k a n é n i s z a v a i:
“Örülök, hogy ilyen sokan vagyunk.
Megköszönni ezt a nagy-nagy kitüntetést, amit nem is tudom, miért kaptam, a világ legtermészetesebb
dolga. Én most üdvözletet hozok a Felvidékről, a felvidéki sorstársaimtól, akikkel együtt harcolunk az
igazunkért. A szép szó erejével csak egy idézetet szeretnék elmondani. Felvidéken, a Balogvölgyén, az
ősi Balogvár romjai mellől, ahol valamikor Gyöngyösi István lakozott, Széchy Mária ajándékaként, és
ezeket a sorokat írta Murányi Vénusz című versében. Ha tehetném, ezeket a sorokat mindenkinek a
szívébe vésném.
“Nem nemes elme, mely mindig változik,
akármi szélre is nádként ingadozik,
ott tisztul az arany, hol az tűz lángozik,
az rózsa is tövis között virágozik.”
Ebben minden el van mondva, amit tennünk kell. Én is azt teszem”.
Jól nézzük meg őt, mert van abban valami torokszorító, hogy napjaink legbátrabbja egy százéves törékeny
néni hatalmas lelkierővel küzd és teszi, amit tennie kell!
Mély tisztelet Ilonka néninek, és minden bátor, idegenbe szakadt honfitársunknak, akik felvállalják
magyarságukat és nemzetüket.
A magyar nők hősiessége nemzedékről nemzedékre száll. Amikor a forradalom leverése után, 1956
december elején tüntetésre hívták a nőket a diktatúra, a levert forradalom miatti tiltakozásul, több ezres
tömeg vonult a Hősök terére nem rettenve meg a megtorlásoktól, a szovjet katonák fenyegető jelenlététől.
“Még a golyó sem fog benneteket” – volt olvasható a magyar asszonyoknak, lányoknak szóló röpiraton
1956 decemberében.
Nők 1956-ban, akikről keveset tudunk, de közel hatvan évvel később is van üzenetük a számunkra.

56 ÉVE HITTÜNK MAGYARORSZÁG FÜGGETLENSÉGÉBEN
A diákok 1956. október 23-ra tüntetést szerveztek Budapesten:
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A tömeg délután a Petőfi-szobortól a Margit-hídon át a Bem térre vonult. Itt sok nemzeti színű zászlóból
kivágták a sztálinista címert:

A Parlament előtt már százezres tömeg követelte Nagy Imrét a kormányba:

Este fél tíz körül a tüntetők ledöntötték a Sztálin-szobrot, a zsarnokság jelképét:
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A Rádiónál a tizenhat pont beolvasását követelték, ezt azonban megtagadták tőlük.
Az Államvédelmi Hatóság a tömegbe lőtt:
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Eldördültek az első lövések, megérkeztek a tankok Budapest utcáira,
megindult a fegyveres harc:

GYŐZÖTT A FORRADALOM! Szabadok voltunk október 26-tól november 4-ig
1956 a történelem egy kiemelkedő pillanata volt: a népfelkelés és a forradalom
napjai tiszták és átszellemültek, inspiráltak voltak és ott volt az utcán az
emberekkel. Ez még az emberek viselkedésében is megfigyelhető volt: a betört
kirakatokból nem tűntek el áruk, senki nem nyúlt hozzájuk, az utcán nyitott
dobozokban pénzt gyűjtöttek a sebesültek családjainak és adakoztak. Az isteni
boldogság, az üdvözültség érzése úszott a levegőben; a derű, a nagylelkűség és
a humor uralkodott.

Tüzet sem raktak s kigyúltak a lángok,
Szemek szikráztak, fölizzott a szív,
Testvér lett az is, kit először láttál
S megittasultál, hogy a HAZA hív.
Különös ősz volt. Íze lett a szónak,
A kézfogásnak újra ereje,
Fájó gerinced gyógyította gyorsan
A friss szabadság édes melege.
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AZTÁN JÖTT AZ ÖSSZEOMLÁS: a szovjet támadással egy csapásra eltűnt ez a szellemiség, szovjet
tankok és csapatok tömege özönlötték el az országot, a forradalmat “fasiszta felkelésnek” mondják. A
fegyveres ellenállók küzdenek, még bíztak az ENSZ közbelépésében. Harcoltak az utolsó csepp vérükig.

AZTÁN JÖTT A MEGTORLÁS: deportálások a Szovjetunióba, börtönök, kivégzések:

Maléter Pál ezredes, honvédelmi miniszter és Nagy Imre, a forradalom miniszterelnöke (a forradalom több
más vezetőjével együtt őket is kivégezték)
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Magyarok ezrei szöktek külföldre a megtorlástól való félelmükben

Sokan eltűntek. Volt, ki messze szökve
Cipelte sebét s még ma is zokog,
Volt, aki vallott sosem ismert bűnről
És elszenvedte, mit érte kapott.

Sortűz is dördült. Az volt szerencsésebb,
Kit nem lengetett magasan a szél.
Az eltaposott nemzet fájdalmáról
Szavak helyett sok sírgödör mesél.
Részletek Bartal Klári: 1956 című verséből

HUMOR
56 - ból
• - 1956-ban ki várta a legjobban a Mikulást?
- Sztálin, mert már október 23-án kirakta a csizmáit.
• ’56-os magyar népdal:
“Megyen már a vörös csillag lefelé
• Szív küldi szívnek szívesen:
“Szeretlek én, jöjj vissza hozzám” (Nagy Imrének a magyar nép)
“Te sem vagy különb a többinél” (Kádár Jánosnak a nemzet)
“Elég volt nekem magából” (a Szovjetuniónak a magyar nép)
“Zúg az erdő, zúg a nádas, üthetik a nyomomat” (a mecseki ellenállók a pécsi szovjet városparancsnoknak)
• Színlap

Rendezte: a Szovjetunió.

Verfürdő

(dráma 2 felvonásban)

Eddig két előadást tartottak. Az elsőt Poznanban, a másodikat Budapesten.
Különösen a második aratott nagy sikert. Rendkívül sok magyart mozgatott ki a házából és az életéből. Az
első felvonás úgy indult, hogy majdnem tízmillió magyar küzdött egy emberként a sikerért. Tapsolt, tombolt
az egész ország. Még az égitestek is megmoz-dultak. A nagyobb városokban csillaghullás is volt. Rengett
a föld, minek következtében a szobrok leomlottak.
Függöny.
A vasfüggönyt lehúzzák a szovjet hadsereg műszaki alakulatai.
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Pártunk (az MSZMP) és kormányunk demokratikus célkitűzései - 1956
Élet nélküli félelem.
Békés egymás ellen élés.
Az 1945-ös romállapotok maradéktalan visszaállítása.
Élelem nélküli élet.
Budapest vérfürdőváros nagy idegenforgalommal.
Budapest szocialista megőrzése, prompt lakásleválasztás.
Kádártaxi szolgálat megjavítása (hívás nélkül házhoz lövünk)
Ingyen társasutazás a Szovjetunióba.
Magyarország leltár miatt zárva.
Ne csüggedjetek, hazudunk rendületlenül.
Minden házban összkomfort, hideg- meleg háború.

Magyar Ari: 56 lángja
Szabadság-vágy szunnyadó parázsa,
oly hirtelen kapott lángra....
új fényt vetett a világra...
De,... rövid volt a lángolása!
Ti - kik hallgattatok szívetek szavára,
véretekkel történelmet írtatok
a haza javára!
Ti - kiknek életét a haza kérte...
Emléketek most e kőtáblára vésve.
Példátok örökre szent minékünk,
tőletek tanuljuk, hogyan kell élnünk!
Hogy számunkra drágább
semmi sem lehet..
mint a szabadság és a honszeretet...
Pesthidegkút

Csatlakozz Hozzánk!
A Segélyegylet ÖNKÉNTESEK segítségét várja!
Fektesd kapacitásaidat, tehetségedet olyan tevékenységbe,
mellyel közvetlenül vagy közvetve olyanok javát szolgálod, akiknek arra NAGY SZÜKSÉGÜK van!
Tovább tájékoztatás: 11 3931 6560 (Suzana)
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NAGYJAINKAT ÜNNEPELJÜK
PetőfSándor,
köszöntünk
190. születésnapodon
Köszöntünk születésed 190. évfordulóján, mert itt élsz közöttünk
verseiddel.
Így írnak rólad:
Petőfi nemcsak a maga idejének volt leghaladóbb elméje és legkorszerűbb poétája, de oly
mértékben aktuálisan élt, hogy időtlenné tette a maga aktualitását. Az ő forradalmisága ma is
forradalmiság. Az ő szerelmi lángolása ma is szerelmi lángolás. Amit ő tragédiának érzett, azóta
is folyton tragédia: és ami az ő számára humor, az mindmáig derűt áraszt.
Adatait szinte fölösleges leírni: oly ismertek, mint versei. Ki ne tudná, hogy az 1822-ról 1823-ra
virradó szilveszter éjszakáján született? Ki ne tudná, hogy Petrovics Sándornak hívták? Hogy
mindössze huszonhat évet élt? Hogy 1848 forradalma elválaszthatatlan a nevétől? És hogy 1849ben, a Segesvár melletti csatában esett el? Ki ne tudná, hogy kora legkövetkezetesebb hazai
forradalmára volt, aki túlnézett a polgári forradalmak céljain? És ki ne tudná, hogy amit irodalmi
népiességnek nevezünk, az minálunk a legkövetkezetesebben az ő költészetében valósult meg
a több mint ezer versében?
Milyen is volt az ő szelleme? Petőfi forradalmat csinált a költészettel és forradalmat csinált a
költészetben. Mindent költőként akart megélni: a szabadságot, a szerelmet, a magyarságot és
az emberiség nagy eszméit. Meg akarta írni mindazt, amihez köze volt, amit átélt, még akkor
is, ha az csupán egy disznótor volt. Költészetét akár verses naplónak is tekinthetjük: számot ad
mindarról, amit egy ember átélt és mindarról, amiben egy ember őszintén hitt. Petőfi számára az
élet irodalom, az irodalom pedig az élet volt.
Szerelmi költészete addig sohasem tapasztalt hitelességgel szólt már nem csupán a szerelméről,
hanem magáról a szerelemről is, annak minden fázisáról: az érzés fellobbanásától a beteljesülésen
át a házasság gyötrelmeiig. Petőfinek egyedülálló humora volt, ami jelen van nem egy versében
és még inkább a prózájában. Verseinek egy része nemcsak közismert, de olyan népdallá vált,
amelyről sokan azt sem tudják, hogy Petőfi írta. Legfőbb esztétikai elvét, az egyszerűséget tükrözik.
Bravúros egyszerűsége tudatos művészi munkája eredményeképpen jön létre, s az olvasóban
azt az illúziót kelti, hogy ennél egyszerűbben, természetesebben aligha lehet szólni. Költészete
mögött szakadatlanul ott kell érezni életét, ezt a tüneményes életet, amely a XIX. század európai
történelmének nagy alakjai közt jelöli ki személyét és egyéniségét. Ezt a nagyszerű, gyorsan
elviharzó életet azonban a tetteken és az eszméért vállalt hősi halálon túl nemcsak díszíti, hanem
hitelesíti költészete, mint ahogy költészetének eszméit és hőfokát hitelesíti élete és hősi halála.
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SZEPTEMBER VÉGÉN
Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!
Koltó, 1847. szeptember

Magyar nemzeti gyásznap –Október 6
Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos, Magyarország első alkotmányos
miniszterelnöke emlékére felvonták, majd a Szózat hangjaira félárbocra engedték
a nemzeti lobogót az Országgyűlés épülete előtt, a nemzeti gyásznapon tartott
megemlékezésen, 2012. október 6-án.
A szabadságharc bukása után a teljes terror jegyében a vértanúkról említést
sem lehetett tenni. Illegálisan annál többet beszéltek róla. A népballada az igazi
HŐSÖKRŐL járt szájról szájra:

Jaj, de szépen süt az őszi nap sugára...
Jaj, de szépen süt az őszi nap sugára,
az aradi vártömlöcnek ablakára,
szánja azt a tizenhárom magyar vitéz,
ki a tömlöc fenekén a halálra kész.

Uram Fia az ítélet akasztófa,
mintha rablók, útonállók lettek volna,
mintha méltók nem volnának egy lövésre,
katonákhoz, férfiakhoz illő végre.

Elítélték sorba mind a tizenhármat,
szőttek - fontak a nyakukba ezer vádat,
elnevezték felségsértő pártütőknek,
mert a magyar szabadságért harcra keltek.

Aradi vár, aradi vár, halál völgye,
tizenhárom magyar vitéz temetője,
viruljanak sírotokon szép virágok
felejthetetlen légyen az ő haláluk.
(aradi népballada)
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100. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTÉK SZENTÁGOTHAI JÁNOS NEMZETKÖZI
HÍRŰ AGYKUTATÓ TERMÉSZETTUDÓSNAK ÉS SOLTI GYÖRGY VILÁGHIRŰ
KARMESTERNEK PÁRIZSBAN, AZ UNESCO SZÉKHÁZÁBAN.
Forrás: Figyelő Online 2012.09.14

Az ENSZ Nevelésügyi, Kulturális és Tudományos szervezete, az UNESCO a 2012-es esztendőt
Szentágothai János (Budapest, 1912 – 1994), a múlt század “egyik legelismertebb és legkreatívabb
neurobiológusa”, valamint Solti György (Budapest, 1912 – Antibes, Franciaország 1997), “a 20. század
második felének legnagyobb karmestere” születése 100. évfordulójának szentelte. Szentágothai Jánosra
tudományos konferenciával emlékeztek, Solti György tiszteletére pedig koncertet rendeztek az UNESCO
székházában.
Tíz nap különbséggel mindketten Budapesten születettek, de életük eltérően alakult.
Szentágothai egész életét Magyarországon töltötte, de a neve a világon
mindenhol ismert, ahol agykutatást folytatnak. Az ő élete és munkássága szorosan
Magyarországhoz, a magyar kultúrához és szellemi élethez köthető. Szentágothai
János tudományos pályafutása töretlen volt, élete pedig példamutató, mert az
erkölcsön, a kultúrán, az elhivatottságon és az értékeken alapult. Személyiségét
rendkívüli kreativitás jellemezte a kutatólaboratóriumban, az egyetemi előadóteremben
és a Magyar Tudományos Akadémia elnöki székében is. Szentágothai 1956-ban
sem akart disszidálni, annak ellenére, hogy Bécsben minden elő volt készítve
érkezésére. Magyarsága mellett azonban emberi kapcsolataihoz, munkahelyeihez
vagy Pécshez is nagyon ragaszkodott.
Solti György viszont kénytelen volt elhagyni hazáját, nemcsak azért, hogy
az egész világ élvezhesse egyedülálló tehetségét, hanem Magyarország
tragikus történelme miatt is. A legnagyobb presztízsű koncerttermekben és
operaházakban Európától Los Angelesig és Chicagóig az egyik legelismertebb
karmester és a magyar kultúra egyik legjelentősebb nagykövete volt.
New Yorkban koncertekkel, itthon rádió- és televízióadásokkal emlékeznek az
évfordulón, a karmester századik születésnapján, október 21-én. Minitárlat,
kerekasztal-beszélgetés sok-sok érdekes történettel, filmvetítés, emléktáblaavatás, ünnepi beszédek alkották a világhírű karmester centenáriumára rendezett eseménysort. Az esti,
ünnepi Figaro házassága-előadás előtt az Operában a Maestro özvegye, Lady Valerie Solti és Bogyay
Katalin mondott laudációt. Az emlékezések megkoronázásaként pedig október 27-én Lady Valerie Solti
a Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal kitüntetést vette át Orbán Viktor miniszterelnöktől a
Parlamentben, melyet férje, Solti György világhírű karmester szellemi hagyatékának ápolásáért, a magyar
kultúra és a magyar tehetségek támogatásáért vehetett át.

Lady Valerie Solti kitüntetése a Parlamentben és Bogyay Katalin UNESCO nagykövettel az Operában

Solti György a Farkasréti temetőben nyugszik, sírján a “Hazatért” felirat olvasható - nem véletlenül...
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Bolyai János (Kolozsvár, 1802 – Marosvásárhely, 1860) az egyik leghíresebb
magyar matematikus, a “geometria Kopernikusza”
Az erdélyi tudományosság legkiemelkedőbb képviselője 1831-ben megjelent
“Appendix” című művével megalkotta a nemeuklidészi geometriát, amelyek
nélkülözhetetlen alapot jelentettek a 20. század fizikai elméletei számára.
Ő maga is szorgalmazta egy nemeuklidészi alapokra helyezett mechanika
kidolgozását, azaz “majdnem egy évszázaddal Einstein előtt megfogalmazta
Einstein gravitációértelmezésének a célkitűzését.” A komplex számok,
a számelmélet, illetve az algebrai egyenletek témakörében folytatott
kutatásai kéziratban maradtak ugyan, és csak jóval később kezdődött meg
feldolgozásuk, azonban mai szemmel nézve is igen figyelemre méltóak (Ha
már nem emlékeztünk meg róla a 200. születésnapján, megemlékezünk a
210-iken).

Illyés Gyula születésének száztizedik évfordulója
Illyés Gyula (1902-1983) háromszoros Kossuth-díjas magyar költő, író,
drámaíró, műfordító, lapszerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja. A Digitális Irodalmi Akadémia megalakulásától annak posztumusz tagja.
Életművében a népi, nemzeti és egyetemes értékek ötvöződnek. Egyfajta morális
igényesség jellemzi művészetét. Szerepe a ’45 utáni magyar kultúra arculatának
kialakításában meghatározó.
A Rákosi-korban igyekezett visszavonultan élni. 1956 októberének legnagyobb
hatású irodalmi eseménye az “Egy mondat a zsarnokságról” c. versének
megjelenése. A Kádár-kor kezdeti éveiben is visszavonultan élt, a hatalom
ellenségesen kezelte, majd a hatvanas években fokozatosan enyhült a helyzet.
1961-től rendszeresen jelentek meg alkotásai, 1969-ben megindult életmű-sorozata, amelynek 22 kötete
jelent meg 1986-ig.
Izgalmasan érdekes, társadalmi mélységeket feltáró és politikailag vádló művei közt kétségtelenül az irodalmi
főmű “A puszták népe”, ez a személyes emlékeken alapuló, mégis tárgyilagos társadalomábrázolás.
Munkásságát idehaza és máshol számos kitüntetéssel ismerték el. Az utóbbiak közül a legjelentősebbek:
Le Grand Prix International de Poésie (Belgium, 1966), Herder-díj (Ausztria, 1970), Commandeur de
l’Ordre des Arts et des Lettres (Franciaország, 1971), Prix des Amitiés Françaises (Franciaország, 1978),
Mondello-díj (Olaszország, 1981).
Egy részletes életrajz kötetnyit mondhatna el róla, emberi, politikai és művészi egyéniségéről. Kitűnő
irodalmi tanulmányai is fejezetet juttathatnának neki egy kritikai és irodalomtörténeti kézikönyvben. Emberi
kapcsolatai a kor nagy költőivel – Babits Mihály, Déry Tibor, Füst Milán, Gárdonyi Géza, József Attila, Juhász
Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Márai Sándor, Móricz Zsigmond,
Nagy László, Németh László, Örkény István, Ottlik Géza, Pilinszky János, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós,
Tóth Árpád, Weöres Sándor, Móra Ferenc, Sarkadi Imre, Váci Mihály – esztétikai és lélektani tanulmányok
tárgyai lehetnének. Életrajzát nyomon követve az évszázad sokféle kapcsolatára derülhetne több fény.
De talán ennyi is jelzi, hogy egy igazán nagyon jelentékeny költő-író-drámaszerző emberi egyéniségében
ennek a sokarculatú, zegzugos évszázadnak egyik nagy alakjáról van szó.

Büszkék vagyunk nagyjainkra!
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MAGYARORSZÁG
VILÁGÖRÖKSÉGEI
A Budapest Világörökségéért Alapítvány kezdeményezésére az Országgyűlés 2012-t a
Világörökség Évévé nyilvánította.
Magyarország 1985-ben csatlakozott a Világörökség Egyezményhez és
törvényerejű rendelet formájában beépítette azt a magyar jogrendbe. A
Világörökség Bizottság két évvel később, 1987-ben döntött az első két
magyarországi helyszín, Budapest és Hollókő felvételéről a Világörökségi
Listára. 2002. nyara óta pedig hazánk, ez a 93 ezer négyzetkilométernyi kis
ország, már nyolc világörökségi helyszínnel büszkélkedhet. Helyszíneink
közül hét a kulturális és egy a természeti kategóriában került felvételre. Két
helyszínünk (Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai, valamint
a Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj) határokon átnyúló, szomszédainkkal –
Szlovákiával és Ausztriával – közös.
1. Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed, az Andrássy út és történelmi környezete (1987.
Kulturális)
2. Hollókő ófalu és táji környezete (1987. Kulturális)
3. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (1995. Természeti)
4. Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen természeti környezete (1996.
Kulturális)
5. Hortobágyi Nemzeti Park - Puszta (1999. Kulturális - kultúrtáj)
6. Pécsi ókeresztény sírkamrák (2000. Kulturális)
7. Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj (2001. Kulturális - kultúrtáj)
8. A tokaji történelmi borvidék (2002. Kulturális - kultúrtáj)

Budapest Duna-parti látképe:

Budapest Duna-parti látképe

Budapest Duna-parti látképéhez tartozik a budai oldalon a Petőfi híd budai hídfőjétől a Gellérthegyen át, a
Tabánon keresztül a Várhegyig és a Vízivárosig terjedő terület, valamint a pesti oldalon a Margit híd pesti
hídfőjétől a Petőfi hídig terjedő szakasz. (1987)
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Budai oldal:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem

Gellért-hegy, Sziklakápolna, Szabadság szobor,
Szabadság híd

Gellért szálló

Gellért-hegy, Szent Gellért szobor, Erzsébet híd

Budai Várnegyed:

Budavári kapu

Budavári-sikló

Budai várnegyed
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Budavári Palota - a hajdani magyar királyi palota, fővárosunk egyik legkiemelkedőbb nevezetesség a Duna
felett a Várhegyről a jellegzetes zöldes színű kupolájával magasodik az ég felé.

Mátyás templom,
Szentháromság szobor

Mátyás templom oldalról

HÍRADÓ - 31

Szent István király lovas szobor

Halászbástya

Halászbástya a Duna felől a Mátyás templommal

Budai várnegyed

Szent Anna templom

Pesti oldal:
Az Országház a pesti oldalon áll a
világ egyik legszebb Parlamentje.
268 méteres hosszúságával, 96
méter magas kupolájával, az előtte
hullámzó Dunával impozáns látványt
nyújt . Itt látható az első magyar király,
Szent István 1000 éves koronája is.

Országház
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Magyar Tudományos Akadémia

Gesham szálloda

Dunakorzó Kiskirálylány

Gesham palota a Lánchiddal

Pesti Vígadó

Dunakorzó
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Belvárosi Nagyboldogasszony templom- Erzsébet híd

Budapesti Corvinus Egyetem – Szabadság híd

Andrássy út és történelmi környezete (2002 Kulturális):
A főváros egységes építészeti képet mutató sugárútja, amely Budapest legbelső részét, az Erzsébet
teret köti össze a Hősök terével. A mai Belváros felőli szakaszát 3-4 emeletes, eklektikus, neoreneszánsz
bérházak szegélyezik. Az épületek közül kiemelkedik az Operaház és a Balettintézet, a régi Zeneakadémia
és a Kodály körönd sgrafitto-díszes sarokházai. A Hősök tere félköríves kolonnádjának szobrai a magyar
történelem kiemelkedő uralkodóit és vezetőit örökítik meg. A tér két oldalán, egymással szemben áll a
Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok. A sugárút alatt húzódik a kontinens első földalatti vasútja.

Parisi Nagyáruház

Régi Zeneakadémia

Budapesti Állami Operaház

Terror Háza

Kodály körönd
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Árpád fejedelem és a hét vezér

Gabriel arkangyal kezében a
magyar koronával és az apostoli
kettős kereszttel

A téren látható szobrok:
• középen: a Millenniumi Emlékmű, az oszlop tetején Gábriel arkangyallal, a talapzaton Árpád fejedelemmel
az élen. Mellette balra (Hátulról előre) Tétény, Ond, Kond. Mellette jobbra (hátulról előre) Tas, Huba, Előd.
• bal oldali oszlopcsarnok (balról jobbra): Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla,
Károly Róbert, Nagy Lajos. Az oszlopcsarnok tetején az Andrássy út felé néz a Munka és Jólét szobra, a
másik végén pedig a Háború lovaskocsija.
• jobb oldali oszlopcsarnok (balról jobbra): Hunyadi János, Mátyás király, Bocskai István, Bethlen Gábor,
Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos. Az oszlopcsarnok tetején az Andrássy út felé a Tudás és
Dicsőség szobra, a másik végén a Háborúval szemben pedig a Béke lovaskocsija áll.
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A tér két oldalán, egymással szemben áll a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok

Műcsarnok

Szépművészeti museum

A budapesti Millenniumi Földalatti Vasút a kontinens első földalatti vasútjaként 1896. május 2-án került a
nagyközönség használatába
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BUDAPEST HÍDJAI
Négy Duna-híd (Margithíd, Lánchíd, Erzsébet-híd, Szabadsághíd) szintén része a világörökségnek.

A II. világháború végén a német hadsereg a
hidakat felrobbantotta

A felépített hidak, mint ékszer ragyognak

Margit híd - 1877-ben avatták fel
Margit híd - a Világörökség területének északi határa a margitszigeti lejáró miatt “Y” alakú.

Felújított margit híd
Felrobbantott híd a vízbe sűlyedt villamossal

Lánc híd 1849-re készült el
A Széchenyi lánchíd, amelynek névadója gróf Széchenyi István volt, Budapest egyik jelképe. A
Duna egyik legrégibb, legismertebb, és legszebb hídjaként számon tartott 380 m hosszú Lánchíd.

Lánchíd felrobbantva

Újjáépült Lánc híd
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Erzsébet híd - 1903-ban készült el
A híd Erzsébet királynéról kapta nevét. Az eredeti eklektikus stílusban épült hidat 1945-ben a
visszavonuló német csapatok robbantották fel; a híd olyan súlyosan megsérült, hogy helyreállítása
túl költséges lett volna, ezért egy új hidat építettek a helyére, amelynek íve pontosan követi az
eredeti ívét.

A Dunába robbantott híd

Újjáépített Erzsébet híd

Szabadság híd - 1896 nyitották meg
A hidat az 1896-ban rendezett nagyszabású ünnepség sorozat részeként adták át, amely a
honfoglalás 1000. évfordulóját volt hivatott megünnepelni. A felépülő hidak között a sorban
a harmadik volt. A híd eredeti neve Ferenc József volt. Maga Ferenc József császár verte be
a legutolsó szöget. Ez a híd se kerülhette el sorsát, a II. világháborúban felrobbantották, majd
újjáépítették.

II. világháborúban
felrobbantott Ferenc József
híd

Az újjáépített híd Szabadság nevet kapta

Hollókő Ófalu és táji környezete
Hollókő, a Cserhát hegyei között megbúvó, jellegzetes hagyományait máig őrző település egy része, az
Ófalu 55 háza került védettség alá. A falu különlegessége abban rejlik, hogy nem egyszerű skanzen, ami
múzeumként mutatja be a népi hagyományokat, hanem ma is élő falu, ahol a hagyományok a mindennapok
részévé váltak. (1987)

Hollókő ófalu és táji környezete (1987. Kulturális)
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Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai
A határon átnyúló terület rendkívül gazdag barlangokban, ráadásul a terület méretéhez képest szinte páratlan
skáláját találjuk itt ezeknek a föld alatti képződményeknek - a világörökséget ezen barlangok összessége
alkotja. A világörökség tehát itt nem azonos a legismertebb, aggteleki Baradla-cseppkőbarlanggal, és nem
azonos az Aggteleki Nemzeti Parkkal sem - noha természetesen szoros kapcsolatban állnak egymással.
(1995)

Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (1995. Természeti)

Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete
A Világörökségnek része az ezeréves Bencés Főapátság és annak temploma, a Millenniumi Emlékmű, a
Kálvária és a Boldogasszony-kápolna. (1996)

Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen természeti környezete (1996. Kulturális)

Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta
A Hortobágy Európa egyik legnagyobb, védett füves pusztája. Örökség a Hortobágyi Nemzeti Park, mely
magában foglalja a Hortobágyot és a Nagykunság jelentős területét, valamint a hortobágyi Kilenclyukú
híd, a Hortobágyi Csárda és a pásztorvilág életét bemutató Pásztormúzeum épülete is, melyek a vidék
arcát meghatározó emberi alkotások. (1999)

HÍRADÓ - 39

Hortobágyi Nemzeti Park - Puszta (1999. Kulturális - kultúrtáj)

Pécsi ókeresztény sírkamrák
Pécs belvárosában, a Dóm tér és a Szent István tér alatt IV-VI. századi ókeresztény temető húzódik
Az eddigi kutatások és ásatások különböző sírépítményeket, és több mint száz sírt tártak fel itt, egy
háromkarélyos sírkápolna (Cella Trichora), egy hétkarélyos temetői épület (Cella Septichora) és egy
mauzóleum köré csoportosulva. Az első festett sírkamrát - melyet bibliai jelenetek, Péter és Pál apostolok
képei, állati és növényi motívumok díszítenek - 1780-ban fedezték fel. A műemlékegyüttes egyes részletei
látogathatók. (2000)

Pécsi ókeresztény sírkamrák (2000. Kulturális)

Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj
A Fertő-tó magyar és osztrák oldalon lévő értékei - különleges élőhelyi adottságai az épített környezettel
együtt. Az egykori hatalmas mocsár- és lápvilág máig fennmaradt területei egyedülálló növény- és állattani,
tájképi, néprajzi és kultúrtörténeti értékek menedékhelyei. (2001)
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Eszterházy kastély

Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj (2001.
Kulturális - kultúrtáj)

A tokaji történelmi borvidék kultúrtáj
Egységes kulturtájként került a listára a méltán világhíres Tokaj és környéke, az aszú termőhelye. (2002)

A tokaji történelmi borvidék (2002. Kulturális - kultúrtáj)
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MAGYARORSZÁGI HÍREINK
Megalapították Kolbászfalut
Forrás:MTI 2012. december 01.

Indulhat a Kolbászfalu program Békéscsabán. Interaktív látogatóközpontot, fesztiválcsarnokot és
egy tematikus parkot is kialakítanak - minden létesítményt a kolbászkészítés jegyében.
Amig menteni próbálják a Gyulai kolbász gyártót, addig Békéscsaba a kézműves gasztronómiai
hagyományok fellegvára, a csabai kolbász elismert termék, a hozzákapcsolódó kolbászfesztivál
nemzetközi turisztikai vonzerővel rendelkezik.
Újabb stratégiai megállapodást köt a kormány
Forrás: MTI 2012. november 28.

Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Microsoft Magyarország Számítástechnikai Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.-vel.
Eddig hat nagyvállalattal írt alá stratégiai megállapodást, a legutóbbit a Hankook Tire Kft.-vel. Az első
stratégiai megállapodást a Coca-Colával lett kötve, ezt követően a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
Nyrt.-vel állapodtak meg. Később következett a székesfehérvári Alcoa-Köfém Kft., majd a Daimler és a
Suzuki.
Egyebek mellett a Knorr-Bremsével, a ThyssenKrupp-pal, a Bombardier-vel, a Nokia Siemensszel és
az Opellel is megállapodás megkötéséről tárgyalnak.
Üzenetértékű a Hungerit beruházása
Forrás:MTI 2012. november 12.

Szentesen Európa egyik legkorszerűbb takarmánykeverő üzeme épült fel. A magyar tulajdonú vállalkozás
beruházása, amely 37 új munkahelyet teremtett, 405 millió forint uniós és kormányzati támogatást kapott.
Az üzem éves kapacitása 170 ezer tonna, így a Hungerit-csoport 95 ezer tonnás takarmányszükségletén
kívül értékesítésre is jut az itt készülő tápból.
A cégcsoport szinte az egész baromfi vertikumot lefedi a „földtől az asztalig”. A szülőpár telepektől a
tojás útja a keltetőbe vezet, majd a kikelt napos állat a vállalkozás baromfitelepein növekszik, míg a
vágóhídra nem kerül. A Hungerit közel 55 ezer tonna baromfit, elsősorban brojlercsirkét, pecsenyekacsát
és libát dolgoz fel évente, amelyekkel a hazai piacon a kiskereskedőktől a legnagyobb áruházláncokig a
kereskedelem minden szintjén jelen van. Emellett jelentős exportpiaccal rendelkezik, ami az árbevétel
közel felét teszi ki
Eredményt duplázott a Rába
Forrás:NOL| 2012. november 8.

Az állami tulajdonú gépgyártó vizsgálja a járműüzletág fejlesztési lehetőségeit, miután 17,9 százalékos
növekedést jelentett az elmúlt év hasonló időszakához képest .
Mol továbbra is a legnagyobbak között
A Coface-csoport által immár hetedik alkalommal összeállított, a legnagyobb kelet-közép-európai
cégeket tartalmazó listán (CEE Top 500) 65 magyar vállalat szerepel.
Forrás: Népszabadság| 2012. november 8

A rangsorban a Mol Nyrt. a második helyen áll, e pozíciót annak köszönheti, hogy egy év alatt több mint
24 százalékkal növelte forgalmát. A listán szereplő vállalatok 86,1 milliárd euró nettó árbevétel mellett
együttesen 3,1 milliárd euró nyereséget értek el 2011-ben.
Magyarország egyébként összességében a harmadik helyet foglalja el a Coface CEE Top 500 listáján
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mind a vállalatok számát, mind azok összforgalmát, nettó nyereségét és létszámát tekintve. (MTI)
Logisztikai központot hoz a Konica Minolta
Forrás: SG.hu 2012. november 6.

Magyarországon alakítja ki a kelet- és közép-európai piacokat kiszolgáló logisztikai központját a Konica
Minolta. A nyomtatástechnológiai megoldásokat gyártó és forgalmazó japán nagyvállalat a forgalom
növekedésével és a piac bővülésével indokolja a logisztikai átszervezést, amelynek egyik nagy nyertese
Magyarország lesz. Tizenöt kelet- és közép-európai országot hivatott kiszolgálni az új logisztikai bázis,
amelyet a főváros közelében fekvő Pátyon alakít ki a Konica Minolta. Az új központ a jövő év augusztusára
éri el teljes kapacitását, amely napi öt kamion áru befogadását és kezelését, illetve naponta mintegy
nyolcszázötven küldemény útnak indítását jelenti.
Magyarország versenyképes az információbiztonság terén
Forrás: MTI 2012. november 5.

A Budapesten a közelmúltban tartott nemzetközi kibertér-konferencia informatikai és hálózatbiztonságának
kiépítése és biztosítása is az Nemzeti Biztonsági Felügyelet feladata volt. Ma a kiberbűnözés a legnagyobb
bűnözési kategória. Az úgynevezett fejlett világ ellen a legtöbb támadás olyan országok proxy szolgáltatóin
keresztül érkezik, amelyek nem működnek együtt az információ megosztásban. Az információbiztonság
területén ma Magyarországon olyan versenyképes tudás van, amellyel Európában élen járhat.
Bemutatták a hazai pilóta nélküli repülőgépeket
Forrás: MTI 2012. november 5.

A magyar fejlesztésű gépek veszprémi bemutatóján ismertették, hogy a pilóta nélküli repülőgépek többek
között alkalmasak katasztrófavédelmi feladatok, vészhelyzetek elhárítására is. Az úgynevezett drónok a
katonai terület mellett polgári területen is segítséget jelenthetnek, például eltűnt személyek felkutatásában,
vagy különböző vezetékek, hálózatok, települések feltérképezésében. A magyar drónok minden része hardver, szoftver - magyar fejlesztés és magyar munkahelyeket teremt.
Növekszik a magyar informatikai szolgáltató ágazat
Forrás: MTI 2012. október 26.

Az informatikai szolgáltatások iránt jelentkező nagy nemzetközi keresletnek és a Magyarország által
kínált kedvező lehetőségeknek köszönhetően erőteljes növekedést ért el az utóbbi években a T-Systems
Intertational magyarországi leányvállalata az IT Systems Hungary (ITSH. Az ITSH alkalmazottainak
száma októberben elérte a 3 ezret. Az informatikai szolgáltató ágazat Magyarországon mintegy 30 ezer
főt foglalkoztat.
Műszaki Emmy-díjat kapott Hollywoodban a magyar filmes technológia
Forrás: hvg.hu 1012. október 25.

A korábban Oscar díjat is kapott magyar Colorfront technikai Emmy-díjat kapott Hollywoodban. A cég által
kifejlesztett On-Set Dailies szoftver elismerése annak szól, hogy a technológia gyökeresen megváltoztatta
a TV sorozatok és mozifilmek készítésének módját.
Budapest lesz a Fiat régiós központja
Forrás: MTI 2012.10.17.

Budapesti központú új vállalatban egyesíti 2013-tól magyarországi, csehországi és szlovákiai
márkaképviseletét a Fiat Csoport autóipari vállalat.
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BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK KEDVES OLVASÓINKNAK
Ha megkérdeznénk a Brazíliába bevándorolt magyarokat, hogy mit volt a
legnehezebb megszokni, a válasz egyöntetű lenne: a nyári Mikulást és a
karácsonyt a kánikulában.
DECEMBER 6-ÁN JÖN A MIKULÁS: KÍVÁNJUK, HOGY A VIRGÁCSOKON SOK CSOKI
LEGYEN

DECEMBER 24-ÉN JÖN A JÉZUSKA ÉS AZ ANGYALOK HOZZÁK A KARÁCSONYFÁT,
AZ AJÁNDÉKOKAT, AZ ÁLDÁST

DECEMBER 31- JANUÁR 1: MULASSUNK, LEGYÜNK NAGYON BOLDOGOK
ÉS BOLDOGSÁGUNK TARTSON EGÉSZ ÉVEN ÁT

“Legyen béke és szeretet szívedben; Boldogságod sose érjen véget”

