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József Attila

Mama

Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.
Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.
Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.
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Magyarság – Ország vagy Nemzet?
Gyermekkorunkban itt, São Paulóban azzal a tudattal nevelkedtünk, hogy Magyarország egy távoli föld,
ahonnan szüleink jöttek, egy ország, ahol banán helyett cseresznye terem, ahol karácsonykor hó van s
ahol egy olyan rezsim uralkodik, amely elnyomja az emberek szabadságát.
Nehéz lett volna magyarnak lennünk, annak éreznünk magunkat a cserkészmozgalom, az istentiszteletek
és a magyar ünnepek nélkül, melyeken szüleink barátai – szintén emigránsok az Óhazából – felidézték
magyarországi életük élményeit. Mindenkinek megvolt a saját története, saját drámája, egyeseknek
saját tragédiája is. E történetek tartották őket együtt, emiatt társultak közösségbe emlékeik, kultúrájuk és
hagyományaik megőrzésére. Azóta e csoportok részei vagyunk mi is.
Magyarok gyermekeiként nőttünk fel.
Sokunknak így kellett élniük, azzal a szomorú tudattal, hogy nem lehetünk magyarok, csupán amiatt, mert
bizonyos történelmi körülmények, melyeknek nem is voltunk részesei, jogilag megakadályoznak ebben.
Aztán egy nap új szelek kezdtek fújni a Kárpát-medencében. Bizonyos formalitások és némi türelem árán
mi, a Baktérítőn születettek, akik cseresznye helyett banánhoz szoktunk, s akiknek a karácsony meleget és
esőket jelent hideg és hó helyett, szintén megkaptuk a lehetőséget a magyar állampolgárság felvételére.
Az új szelek következményeként szövetségeink és érdekcsoportjaink képviselethez jutottak a magyar
kormánynál, amely most minket a magyar nemzet részének tekint.
Mindez a történelmi jelentőségű elmozdulás egy olyan – ha nem is egyedülálló, de – nagyon fontos
eseményt eredményezett, mint a LAMOSZSZ értekezlet 2. találkozója, melyre Brazíliában április 1921. között került sor, s ami talán az év legfontosabb eseménye volt a latin-amerikai magyar közösségek
számára, mert nagyban hozzájárul a Magyarországgal minket összekötő út kikövezéséhez.
A LAMOSZSZ akciói, kapcsolatai és rendezvényei lehetővé tették, hogy Latin-Amerika magyarjai
Magyarország politikai térképére kerüljenek és szerves részévé váljanak a magyar nemzetnek, függetlenül
attól, hogy magyar földön vagy annak határain túl élnek.
A LAMOSZSZ-nak és a Kárpát-medencében fújó új szeleknek köszönhetően Latin-Amerika magyarjai
szabadon hozzáférnek az Óhaza kultúrájához, az ősi gyökerekhez, s ezáltal mélyebben átélhetik az
Egyenlítőtől délre élő új generációk magyarságának felemelő érzését.

Azelőtt mindössze magyarok fiai voltunk. Most azonban már magyarok vagyunk.
Koszka Árpád
Fordította: Kepe Ferenc (Magyarország)
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ESEMÉNYEINKBŐL
Magyar Ház

Ami szép az még szebb lesz. Néhány tehetséges önkéntes művész díszíti a Magyar Ház helyiségeit
különböző tájakról származó magyar népi motívumokkal. Csodálatosan szépek! Gratulálunk!

Január 21- 25 - Magyar Iskola
Az újonnan induló magyar nyelvtanfolyam tanárai Dr. Csontos Pál, a Debreceni
Nyári Egyetem igazgatójának vezetésével nyelvi szemináriumon vettek részt,
ahol elsajátíthatták a magyar mint idegen nyelv tanításának módszereit.
Megismerkedtek az új nyelvkönyvvel is, ami nemrég jelent meg portugálul és
akár az önálló nyelvtanulást is lehetővé teszi.

Február 10 – Magyar ízek, magyar múlt – Belcsák Barna beszámolója
Monte Verde egyik legrégibb szállója az El Brujo (egyesek szerint időbeli
sorrendben véve a második). Magyar házaspár, Juhász János és neje
Clarisse alapították 1968-ban. A mostani tulajdonosok, Sr. Nei e Dona
Raquel elhatározták, hogy felelevenítik és ápolják a hely magyar múltját,
amit kívül a főépület falusi házra emlékeztető elemei, belül pedig a magyaros
mintákban gazdag díszítés őriznek mindmáig.
A tulajdonosok jótékony célú vacsorát, azt megelőzően pedig egy
főzőtanfolyamot rendeztek “Introdução à Arte Culinária Húngara” és
“Sabores da Hungria” címmel. Tízen vettek részt a kurzuson, a vacsorán hetvenen voltak, ami itt telt házat
jelent.
A két munka oroszlánrésze Tirczka Lizi érdeme. Vacsorára kettőt kaptunk mesterművei közül:
marhapaprikást galuskával és székelygulyást petrezselymes krumplival, uborkasaláta kíséretében.
Az előétel körözött volt és utóételnek egy magyar recept ihlette édesség – amit Dona Raquel csinált – és
Dorval, egy itteni ismert cukrász linzere lett felszolgálva.
A siker mértéke nem csak a vacsora alatt tanúsított jó hangulat, hanem az is, ahogy a résztvevők kifejezésre
jutatták, lelkesen, őszinte hálával, megelégedettségüket, amit nem csak ott és akkor lehetett tapasztalni,
hanem később, napok múltán is, ahogy szájról szájra járt az este jó híre.
Így történt 2013 karnevál vasárnapján ez az emlékezetes társadalmi esemény, a magyar vacsora; itt, a
dombtetőn, amit régen “Morro dos Húngaros” néven ismertek.
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Március 9 – Hímes tojás festő tanfolyam a Magyar Házban

Tizenhét fő vett részt. Lukács Pérola és Cristina vezette. Az egész délután át
tartó és különféle festési és díszítési technikákat ismertető kurzust követően
mindenki hazavihette a művét és várhatta a locsolókat.

Március 23 – Könyves Kálmán Szabadegyetem – Kárpátalja magyarsága
Dr. Jenkovszky László, aki Ungváron született, a fizika és matematika tudományok doktora, a kijevi
Elméleti Fizika Kutató Intézet, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia professzora, a Magyar
Tudományos Akadémia külső tagja tartotta a nagy érdeklődéssel fogadott előadást. Megismertette velünk
az ukrajnai magyar kisebbség nem könnyű életét. Dr. Jenkovszky néhány napra jött Brazíliába egy fizikus
kongresszus meghívására.
Kárpátalját 1945 elején csatolták a Szovjetunióhoz. Lakossága kb. 1 millió, ennek kb. 20 százaléka
magyar, a többi ruszin, ukrán, román, orosz, cigány. Kárpátalja jelenleg Ukrajna egyik megyéje. Nagyobb
városai: Ungvár (székhely), Munkács (Zrinyi Ilona várával!), Huszt, Beregszász (színmagyar város volt),
Nagyszőlős, Técső (Felső-Tisza). Miután Ukrajna a Szovjetunió felbomlásával Oroszországtól függetlenné
vált, ukrán lett a hivatalos (és kötelező!) nyelv, ami megneheziti a kárpátaljai magyarok helyzetét – például
a felvételi vizsgákon (vannak falvak, ahol csak magyarul tudnak!). A magyar az orosz nyelvvel együtt
hátrányos helyzetbe került. Erős az ukrán nacionalisták nyomása, akik például többször is meggyalázták
a Vereckei Honfoglalási emlékművet (nem tűrik az 1000 éves Magyarország gondolatát). Közvetlenül a
háború után a magyar (és a német=sváb) férfiakat elhurcolták munkatáborokba, amiről a mai napig is
hallgatnak a hatóságok.
Dacára kis létszámnak (egytizede az erdélyi magyarságnak), Kárpátalja magyarsága kitart, sőt feltűnő
eredményeket is produkált a háború utáni évek során, főleg tudományban, művészetben (pl. festészetben:
Erdélyi, Boksai, Kassai, Gluk, Koczka, Manajló…), sportban. Több magyar a nagyobb városokban
(Lembergben, Kijevben, Moszkvában) érvenyesül. A “vasfüggöny” lebomlása előtt erős kapcsolatot
tartottunk észtországi finnugor rokonainkkal (pl. a tartui egyetemmel).
Kárpátalján működnek magyar nyelvű iskolák, van egy magyar nyelvű felső szintű oktatási intézmény
(Beregszászban), az ungvári egyetemen van magyar tagozat, ahol fizikát és matematikát magyarul
tanítanak.
.
Vannak magyar egyesületek (sajnos gyakran egymás ellen is harcolnak, részben követve a magyarországi
pártokat és támaszkodva azok támogatására), az ukrán parlamentben van egy beregszászi magyar
képviselő. Sajnos, nagy a kivándorlás, főleg Magyarországra, sokan átveszik a magyar állampolgárságot.
Március 24 – Piros Tojás Ünnep a Balázs Péter otthonban
Virágvasárnapi szentmisével kezdődött a rendezvény. Az Otthon új fedett területtel gazdagodott, ami
megkönnyíti a rendezvények szervezését. Az idén finom frissen sült sós előételeket fogyaszthattak a
résztvevők, majd grillezett hús (churrasco), saláták és a legvártabb fogás, finom fánk baracklekvárral volt
az ebéd.

HÍRADÓ - 5

A Sarkantyú és a Pántlika néptáncegyüttesek fellépése, valamint a cserkészek által eladott tombolajegyek
sorsolása nagy élményt nyújtott az otthon lakóinak és a vendégeknek egyaránt.
Április 6 – Budapest Bár a Magyar Házban
A Budapest Bár együttes fellépései mind a Magyar Házban,
mind a brazil közönség előtt nagy élményt, hatalmas sikert
jelentettek. Nem lehetett betelni velük, nem lehetett őket
leengedni a színpadról; állva, vastapssal, “vissza!-vissza!”
kiabálással tombolt a közönség; még a ráadások sem voltak
elegendőek megnyugtatásukra. A Budapest Bár egy klasszikus
felállású cigányzenekar; kitűnő zene, magyaros dallamvilág
megbolondítva csipetnyi füstös kávéházi hangulattal,
kiváló élvonalbeli magyar énekesek előadásában, örökzöld
táncdalokat, filmslágereket, kuplékat ad elő újszerűen, remek
ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
A zenekarvezető Farkas Róbert számára Brazília különösen fontos
ország, hiszen 2009-ben és 2010-ben kétszer is ösztöndíjat kapott,
hogy gyerekeknek zenét tanítson, illetve ő maga kitűnő brazil
zenészektől tanuljon gitározni. A Budapest Bár zenekar tagjai:
Farkas Róbert (hegedű, gitár), Farkas Mihály (cimbalom), Ökrös
Károly (harmonika, zongora), Farkas Richárd (bőgő), Frenk (dob,
ének), Németh Juci (ének), Lovasi András (ének), Ferenczi György
(ének).

BUDAPEST BÁR,
A SÃO PAULÓ-I
KÖZÖNSÉG
VISSZAVÁR!!!
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2013. április 19-21 között a São Paulo-i Magyar Ház adott otthont a Latin-Amerikai Magyar Országos
Szervezetek Szövetsége II. Küldöttgyülésének és Találkozójának.
A LAMOSZSZ meghatározó szerepet tölt be a latin-amerikai magyar közösségek magyarországi
képviseletében, valamint a közelmúltban forrásokhoz juttatta, és hozzásegítette a külföldi magyar
szervezeteket ahhoz, hogy megfelelő helyzetet teremtsenek a magyar kultúra ápolásához és megőrzéséhez
az óceán másik felén.
Minden jelenlét a Magyarországgal való kapcsolatot erősítette és a külföldi magyar közösségek életerejét
bizonyította.
Elnök: Kunckelné Fényes Ildikó
2012. november 2-án a nyugati magyarság képviselői közül az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében
Márton Áron-emlékérmet kapott Kunckelné Fényes Ildikó fizikus, a Latin-Amerikai Magyar Országos
Szervezetek Szövetségének elnöke Caracasból.
A találkozóról beszámolunk a következő számunkban.

Magyar könyvek küldése Magyarországra

Jelenleg számtalan olyan magyar könyv van a Magyar Ház könyvtárában, melyeket magánszemélyek
szereztek be vagy adományoztak különböző, itt most nem részletezett megfontolásokból. Igazság szerint
nagyon sok könyvünk van meg több példányban, melyek sajnos elfoglalják a helyet a Magyar Házba
folyamatosan érkező újabb használt könyvek elől.
Mit tegyünk hát ezekkel a fölösleges könyvekkel? A közelmúltban ezekből már több küldeményt juttattunk
el Magyarországra, ahol bizonyos intézmények részéről érdeklődés mutatkozott e könyvek átvételére.
A könyvküldés ilyen távolságra nem éppen olcsó dolog, de néhány kapcsolatunknak köszönhetően sikerült
alacsonyabb költségszinten Hamburgba menő konténerekben “vendégcsomagként” elhelyeznünk a
könyveket. Ott kiváltják őket újabb jó lelkek, akik továbbítják a küldeményeket a végcélhoz, Magyarországra.
Köszönetet kell mondanunk – és bizonyos mértékben már meg is tettük ezt – azoknak a személyeknek,
akik önkéntesként részt vesznek ebben a tevékenységben.
Az utolsó, ez év januárjában Magyarországra érkezett küldemény egy kedves ismerősünk, Kozmann
Róbert konténerében kapott helyet, teljesen ingyen.
Őszinte köszönetünk Kozmann úrnak, aki lehetővé tette, hogy ez az utolsó küldemény költségmentesen
juthatott el rendeltetési helyére, a magyar ügyet szolgálva.
Gombert Károly J.
Fordította: Kepe Ferenc (Magyarország)
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MÁRCIUSI ÜNNEPEINK
Nőnap
“Oh, a nő jobb, mint a férfiak,
Kis világa a szív birodalma,
Melynek, mint istenség, édenét
S kárhozatját is csak ő alkotja.”
Madách Imre

Nemzeti ünnepünk a Szent Imre Kollégiumban
Méltóan ünnepelte meg a nemzeti ünnepet a São Pauló-i magyarság.
Dobos Eszter, Magyarország São Pauló-i Konzulja ismertette az
ünnepünket a magyar és a brazil közönségnek. Táncosaink is kitettek
magukért, mind a Zrínyi, mind a Sarkantyú és a Pántlika néptánccsoport
is sikert arattak, főleg a Zsivaj Zenekar élőzenei kiséretével.

Cserkészeink

Juan Honfi szaval

Zsivaj együttes

Pántlika néptánccsoport
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Dobos Eszter konzul beszéde

Honosítottak

Cserkészeink is felkészültek, ők mindig fontos részei az ünnepnek. A pálmát Juan Honfi vitte el,
ahogy elszavalta a Nemzeti Dalt, mert maga Petőfi Sándor is gratulált neki fentről.
Nagy örömmel, meghatottsággal tett ünnepi keretek között 29 magyar állampolgársági esküt.
A Debreceni Magyar Köztelevízió munkatársai felvételt készítettek, hogy Magyarországon levetítsék az
itteni ünnepünket.

Húsvét
Itt hímestojás-tanfolyammal készültek a Húsvétra. Lukács Gyöngyi
tanította a szép magyar szokást, hogy legyen mit adni a locsolóknak.
Volt is nagy locsolkodás a Magyar Házban!

Magyarországon Hónyuszi ment az idén:
“Március van, itt a húsvét.
Mégis esik kint a hó,
jól meg vagyunk zavarodva
nyúl jön vagy a Télapó.
Felhúzzuk a hócsizmánkat,
sütünk, főzünk, díszítünk,
beiglit süssek vagy mifenét,
most mire is készülünk?
Ablakot most nem pucoltam,
hiszen nincsen karácsony,
Húsvétkor majd bentről nézzük,
hogy jégcsap lóg a faágon.
Megesszük a sonkát, tojást,
meg sok finom husikát,
csak az a baj, hogy a hó
ellepi a nyuszikát.
Csak a füle hegye lóg ki,
kiskosara a hóban,
ez a húsvét így alakul,
mindegy, most már jól van”

HÍRADÓ - 9

Tolcsvay László –
Felhangosítottam a Nemzeti dalt
Tolcsvay László Erkel Ferenc-díjas magyar zenész, énekes, zeneszerző, előadóművész
1973-ban megzenésítette, “felhangosította” a Nemzeti dalt, de 1981-ig egyáltalán nem
adhatta elő, mert a pártállam nem szerette.

Hallgassa meg a youtube-on: http://youtu.be/o4gumM6DMjM és
http://www.youtube.com/watch?v=xwv32MDA6p4
Március 15-e 1848 óta az ifjúság ünnepe. Bár azóta sokan, sokféleképpen próbálták torzítani
félremagyarázni, kisajátítani, az állami megemlékezések gyakran üres külsőségei mögött az emberek
szívében mindig is az maradt, ami. A tavasz, a zsongás, az újrakezdés, a szabadság tiszta, nyíltszívű
ünnepe. Nem véletlen, hogy a pártállam nem szerette. Nem is olyan régen ezen a napon még kutyás
rendőrök lepték el a várost, minden lépésen igazoltattak, a túl nagy méretű kokárdákat és az esetleges
Kossuth-címereket letépték, a csoportosulásokat szétoszlatták, és a televízió élő közvetítéseiben is
gondosan lekeverték a disszonáns külső hangokat.
1973-ban azt találták ki, hogy a Petőfi-év kapcsán mindenki zenésítsen meg Petőfi-verseket, a dalokat
előadják márciusban, az egészről lemez készül.
Szabadon választhattunk. Amikor leültem a zongorához, automatikusan a Nemzeti Dalt kezdtem
játszani. Gyakorlatilag két óra alatt kész lettem vele. Megmutattam Béla testvéremnek, akinek tetszett,
de megjegyezte, nem biztos, hogy jó, ha a refrének csak minden második versszak után térnek vissza.
Zeneileg azonban így jött ki. Egy hét múlva aztán az ORI-ban előadtuk a számot. Falfehér arcokat láttam.
Szándékosan jó magasra írtam a szólamot, hogy keményen lehessen énekelni. Éreztem, remek dal lett,
jól elkaptuk a lényeget. Valami történt.
Az ORI akkori igazgatója utána félrehívott, s közölte, hogy bár tehetséges vagyok, csapnivaló, amit
csináltam, felejtsem el. A lemezfelvételből nem lett semmi, a Petőfi-ünnepségekből is kimaradtunk. Még
azon a héten szombaton azonban előadtuk a dalt a Várklubban, s kétszer vagy háromszor egymás után
kellett eljátszanunk, mert egyszerűen nem engedtek le bennünket a színpadról. Akkor és ott tudatosodott
bennem, hogy mit tettem. Örültem, és valamiféle elégtételt éreztem a korábbi sérelmekért.
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Amikor 1973 végén a búcsúkoncertünket tartottuk, kismagnóval sokan felvették a műsort. Aznap este
természetesen eljátszottuk a Nemzeti dalt is. A kazetták aztán elindultak a maguk útján, az Amerika
Hangjától kezdve a Szabad Európa Rádióig mindenhol hallható volt. S bár nem játszottuk a dalt, sokan
telefonon megkerestek, kérték a kottáját, hogy ilyen-olyan ünnepségeken elénekelhessék. Amikor 1979ben a Fonográffal Erdélyben turnéztunk, a román hatóságok mindjárt azzal kezdték, hogy a Nemzeti dalt
nem adhatjuk elő.
1973 és 1981 között egyáltalán nem adhattuk elő a dalt.
A nyolcvanas évek közepén felkértek, hogy írjam meg a múzeumkerti ünnepség zenéjét, nem láttam
értelmét, hogy másik húsz verset megzenésítsek. Addig amúgy sem akartam részt venni az egész
állami cirkuszban, amíg nem tisztázott: március 15-e forradalmi ifjúsági nap, vagy az 1848-as forradalom
emlékének ünnepe. Nem véletlen, hogy a tavasznak ez az a pillanata, amikor az emberek úgy érzik
magukat hazafiasnak, ahogy kell. Nem erőszakosan, nem felsőbbrendűen, nem másokon uralkodni
akaróan, hanem perspektivikusan és harmonikusan. Ez mindig március 15-e fog maradni. És az is maradt.
Ugyanolyan tiszta, mint Petőfi költeményei. Ezért nem vállaltam akkor el, de annak nem tudtam gátat
szabni, hogy a Nemzeti dalt felhasználják.
Nemcsak felhasználták, de hozzá is nyúltak, például az eredetihez képest felgyorsították, amiért dühös
voltam, mert azt feltételeztem, hogyha valaki belepiszkál, azt tisztelettel teszi. Nem így történt. Pedig ez a
dal éppen azért lassabb tempójú, amiért a magyar lélek melankolikus. Még ha harcias, akkor is az. Amióta
azonban a Dísz téren vagy Szentendrén Bélával rendszeresen játsszuk, amióta március 15-én csak a
magyar zászló lobog, és amióta tényleg arról szól, amiről szólnia kell, azóta úgy érzem, a Nemzeti dal
ismét kipucolódott, és az őt megillető helyre került.
Többszőr kérték, hogy más Petőfi verset is megzenésítsek, de miután Petőfi sem írt másik ilyen verset,
nekem is nehéz lenne megismételni. Egyébként sem szándékozom, nem kívánok “hazafias dalokat író
ember” lenni, ezt nem lehet programszerűen csinálni. Egyébként is meggyőződésem, hogy ezt a dalt
Petőfi írta, én csak felhangosítottam. Hogy ne csak el legyen szavalva szépen, nyakkendőben, hanem
olyan környezetbe kerüljön, ahová való.

190 éve született Madách Imre
A reformkor egyik legnagyobb írója. Legkiemelkedőbb
alkotása, “Az ember tragédiája” nemcsak a magyar
irodalom egyik gyöngyszeme, de világsikert is aratott.
Ismert műve még a “Mózes” és a “Csák végnapjai”. Madách
Imre Alsósztregován (ma Szlovákia) született 1823-ban.
Gyermekkorát szüleinek kastélyában töltötte külön nevelők
vezetésével.
A hat idegen nyelven (német, francia, szlovák, angol, latin,
ógörög) tudó Madách 1837 őszén került a Pesti Egyetemre. Az
első két szemeszterben bölcsészetet, majd a harmadiktól jogot
hallgatott. Figyelemmel kísérte a folyóiratokat, a kor legjelesebb

magyar költőinek műveit olvasta.
1841 októberében és novemberében tette le ügyvédi vizsgáját a Pesti Egyetemen. 1842. január 16-ától
tiszteletbeli aljegyzőként dolgozott. 1842 és 1844 közötti válságkorszakban születnek a dráma formájú
történelmi példázatok (Csák végnapjai, Mária királynő, Nápolyi Endre), egy Szophoklész-parafrázis (Férfi
és nő), valamint személyes ihletésű drámája, a “Csak tréfa”. Barátságot köt Szontagh Pállal, akivel a
centralisták Eötvös József vezette csoportjához csatlakoznak, de közben megyei politikusként a helyi
viszonyok jobbításáért is küzdöttek. Madách táblabíró, 1846-tól főbiztos, aktív szervezője az 1847-es őszi
követválasztásnak.
1845-ben feleségül vette Fráter Erzsébetet. 1846-ban megszületett fia, Imre, aki még aznap meghalt. 1848.
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január 1-jén megszületett második fia, Aladár. Augusztusban Madách Imrét nemzetőrök szervezésével
bízták meg. 1848-1849-ben Madách betegsége miatt nem vehetett részt a szabadságharcban.
A forradalom és szabadságharc idején öccse, Károly a hadügyminisztérium tisztviselője, Pál pedig
Kossuth futára a tavaszi hadjáratban, majd Nógrád vármegye alispánja. Imre 1849 júniusáig mint főbiztos
szervezi a nemzetőrség felfegyverzését és ellátását. A szabadságharc bukását nemcsak az ország,
hanem családja, közvetlen környezete tragédiájaként is megéli. Pál öccse Kossuth futáraként hal meg,
titkos menyasszonya ebbe beleőrül. Nővérét, Máriát, s annak honvéd őrnagy férjét, gyermekeit Erdélybe
való menekülés közben román parasztok brutálisan meggyilkolják. Károly testvére menyasszonyának
apját Haynau az elsők között végezteti ki. 1851. június 7-én megszületett lánya, Jolán.1852-ben Kossuth
titkárának, Rákóczi Józsefnek bújtatása miatt egyévi várfogságra ítélik, Pozsonyban, majd Pesten
raboskodik. Birtoka jövedelmét lefoglalják. A börtönben verseket írt krétával az asztallapra és megírta
“Az ember tragédiája” első változatát “Lucifer” címen. 1853-ban bizonyítékok hiányában elengedik, de
felügyelet mellett Pesten kell maradnia. Ez év április 2-án megszületett lánya, Anna Borbála. Házassága
azonban megromlik, 1854-ben elválik feleségétől. Alsósztregovai magányában irányítja birtokát, neveli
gyermekeit.
1856 és 1857 között megírta Az ember tragédiája második változatát. 1859. február 17. és 1860. március
26. között készítette Az ember tragédiája egyetlen fennmaradt változatát. 1861-ben választási “hadjáratot”
folytatott. Röplapjának központi gondolata a francia forradalom eredeti jelszava: “Szabadság, egyenlőség,
testvériség”.
Márciusban országgyűlési képviselő lett. 1862. január 30-án megválasztották a Kisfaludy Társaság tagjává.
1863. január 13-án megválasztották az MTA levelező tagjának. 1864 elején írta ’Tündérálom’ címen utolsó,
befejezetlenül maradt művét. Október 5-én szívelégtelenségben elhunyt. Sírja az alsósztregovai kastély
parkjában áll.
Zichy Mihály, a kor híres romantikus festője és könyvillusztrátora 1887-ben ’Az Ember
tragédiája” c. műhöz összesen 20 metszetet készített, melyből kettőt bemutatunk:

A Paradicsom

AZ ÚR: Mondottam ember: küzdj’ és bízva
bízzál!
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INTERJÚ DR. ANDREAS KÁROLY GOMBERTTEL
Dr. Andreas Károly Gombert tanár, kutató és tanácsadó az ipari
biotechnológia területén, az élesztők fiziológiájának és metabolikus
tervezésének szakértője. 2013 februárjáig docensként dolgozott a
São Paulo-i Egyetem Műszaki Főiskoláján, amikoris az UNICAMP
Élelmiszermérnöki Tanszékén kezdett új szakmai karriert.
Az Alois Orsovay munkatársunk által készített interjúból további részleteket
tudhatunk meg erről a fiatalemberről
Mikor és hol születtél?
São Paulóban születtem 1970-ben.
Szüleid milyen származásúak?
Magyar apa és német felmenőkkel rendelkező
brazil anya gyermeke vagyok.
Milyen főiskolán, egyetemen tanultál és mely
területeken szereztél diplomát?
1987: Visconde de Porto Seguro Főiskola, São
Paulo
1988
1992:
Vegyészmérnöki
diploma
megszerzése a São Paulo-i Egyetemen (USP)
1999 - 2000: Kutatás a Dán Műszaki Egyetemen
(Technical University of Denmark), Dánia
1997 - 2001: Vegyészmérnöki doktori tanulmányok
és doktorátus megszerzése a São Paulo-i
Egyetemen (USP)
2003 - 2004: Posztdoktori tanulmányok – Minho
Egyetem (UMINHO), Portugália
2006 a 2008: Posztdoktori tanulmányok – Delfti
Műszaki Egyetem (TU DELFT), Hollandia
2009: Habilitált oktató –São Paulo-i Egyetem (
USP)
Hol dolgozol jelenleg, és mely területeken fejted ki
szakmai tevékenységedet?
Docens vagyok az USP Vegyészmérnöki
Tanszékén, kutatásokat végzek, egyetemi
hallgatókat oktatok és oktatóként posztgraduális
valamint szabadegyetemi képzésben veszek
részt. Működési területem az ipari mikrobiológia
és a biológiai engineering.
Három doktort (mindegyikük külföldi gyakornoki
múlttal) és két mestert képeztem fő mentorként,
ezen kívül egy doktort és egy mestert társmentorként. Felügyeltem egy posztdoktoranduszt
és jelenleg irányítok négy magisztranduszt,
továbbá felügyelek egy posztdoktoranduszt,
valamennyien ösztöndíjasok.

Koordináltam négy – már lezárt – kutatást és
jelenleg két, brazil támogatási ügynökségek és/
vagy vállalatok (VALE) által finanszírozott projektet
koordinálok. Ezen túlmenően munkatársként részt
veszek különféle kutatási projektekben, melyeket
külföldi és brazíliai csoportok koordinálnak,
továbbá támogatási ügynökségek és/vagy cégek
(Petrobrás) finanszíroznak.
Mi volt a fő indítékod ennek a területnek a
választásánál?
Ami azt illeti, mindig szerettem a biológiát, de a
végén vegyészmérnökként végeztem és hát aztán
lehetőség adódott a biológia és a mérnöki munka
elegyítésére. Ez az, amit ma csinálok; van benne
sok engineering és ugyancsak sok biológia.
Miért az akadémiai pályát választottad és nem a
magánipart?
Az akadémiai pályát az kíváncsiság mozgatja,
a lehetőség, hogy megválaszoljuk mindazon
kérdéseket, amelyek foglalkoztatnak minket,
továbbá a munka szabadsága, ami nem függ a
munkaidőtől vagy attól, hogy éppen milyen ruha
van rajtad. Ez az intellektuális szabadság. Volt
lehetőségem az ipar megtapasztalására, és jó
volt, mert világossá vált számomra, hogy az nem
az én világom.
Vannak publikált munkáid, cikkeid? Hol jelentek
meg?
Eddig mintegy 40 tudományos cikket publikáltam
indexált nemzetközi szaklapokban. Mindig
törekedtem rá, hogy minőségi munkákat készítsek,
és hogy azokat jó lapokban publikáljam, és ne a
mennyiségre törekedjem, mint ahogy a brazíliai
tudósok többsége teszi ezt manapság.
Vettél
részt
munkaterületeddel
foglalkozó
kongresszusokon vagy paneleken Brazíliában
vagy külföldön?
Szakmai panelek mindig vannak Brazíliában.
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Már két külföldi panelen is részt vettem. Ami a
kongresszusokat illeti, igyekszem évente legalább
egyen itt, Brazíliában, és egyen külföldön részt
venni.

Olvastál már magyar íróktól valamit?
Szeretem Márai Sándor műveit (Paulo Schiller
portugál fordításában, kiadója a Companhia das
Letras).

Megítélésed szerint mi volt eddig a legnagyobb
elért eredmény kutatásaid területén?
Hogy részt vettem a Saccharomyces cerevisiae
élesztőgomba központi anyagcseréje metabolikus
folyamatainak első feltérképezésében. A cikket,
amit 2001-ben
publikáltunk, eddig csaknem
kétszáz helyen idézték, ami jónak tekinthető.

Milyen típusú zenét szeretsz?
Eklektikus ízlésű vagyok, szeretem a brazil
népszerű zenét, a klasszikus muzsikát, a rockot,
popot és még a magyar népzenét is.

Hogy látod szakterületed fejlesztési esélyeit
Brazíliában?
A brazil ipari biotechnológia szempontjából most
nagyon jó időszakban vagyunk . Sok nemzetközi
játékos érdeklődik Brazília iránt, minthogy mi
rendelkezünk a legjobb körülményekkel a világon
olcsó cukor előállítására és mikrobák segítségével
egy sor termékké való átalakítására. A fejlesztéstámogatási ügynökségek (FAPESP, CNPq és
mások) szintén készek pénzt tenni ebbe az
ágazatba.

Tervezel-e a közeljövőben egy újabb
Magyarországra?
Pillanatnyilag nincsenek ilyen terveim.

Van kapcsolatod más országok egyetemeivel,
netán magyarországiakkal?
Jó kapcsolataim vannak holland, portugál,
német, dán, svéd és spanyol egyetemekkel.
Magyarországgal még nem volt lehetőségem
együttműködésre.
Hány nyelven beszélsz ennyi külföldi gyakorlati
tapasztalat után?
Portugálul jól beszélek, írok és értek, hisz ez az
anyanyelvem. Az angolt, németet és spanyolt is
folyékonyan beszélem. Viszonylag jól beszélek és
értek hollandul és tudok egy kicsit magyarul is.
1993-ban egy három hónapos nyelvi kurzust
végeztem Budapesten.
Térjünk át más témákra: Vettél-e már részt
a São Paulo-i magyar közösség valamilyen
tevékenységében?
Kisgyerekként cserkészkedtem néhány évet és
később 15 éven át tagja voltam a Pántlika néptáncegyüttesnek, amelytől 2006-ban, Hollandiába való
távozásomkor váltam el.
Van hobbid? Mi?
Szeretek olvasni és zongorázni, moziba járni – de
sajnos nagyon kevés időm van ezekre a kedvenc
időtöltésekre.

Meg tudnál nevezni néhány magyar zeneszerzőt?
Bartók, Liszt és Kodály
utat

Mik a célkitűzéseid rövid- és középtávon?
Meg akarom szilárdítani új pozíciómat az
UNICAMP-on
és
folytatni
szándékozom
együttműködési
tevékenységemet
kutatási
területem továbbfejlesztése és a minőségi humán
erőforrás képzése érdekében.
Van valami üzeneted a mai fiataloknak, hogyan
válasszák ki az igazi pályát?
Manapság már sokkal könnyebb az ideális szakmai
karriert meghatározni. Régebben volt egy bizonyos
nyomás az emberen, hogy mérnöknek, orvosnak
vagy jogásznak tanuljon. Az emberek ma már
kevésbé félnek az olyan pályától, mint pl. a biológia,
fizika, pedagógia és egyebek, ami azt mutatja,
hogy társadalmunk már érettebb és nyitottabb
a választásokra. Tehát a fiatalok tanulják azt,
amire elhivatottságot éreznek, és ne ragadjanak
le a már említett tradicionális karriereknél. Ilyen
vagy olyan módon meg fogják találni a helyüket a
társadalomban és professzionálisan valósíthatják
majd meg magukat.
Gratulálunk, Dr. Andreasnak
a kiváló
eredményekért és kívánunk neki sok szakmai
sikert édesapja, Gombert Károly J.- kollégánk
a Mini Híradó szerkesztőségében – és
felesége büszkeségére, és természetesen a
teljes magyar kolónia örömére. Tudjuk, hogy
Andreasnak van egy nagyon kedves felesége
és két belevaló gyereke. Gratulálunk!
A Híradó munkatársai
Fordította: Kepe Ferenc (Magyarország)
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Pályázat:

Emlékezet címmel visszaemlékezés gyűjtő pályázatot ír ki az
Országút Társulat
Minden ember élete és emlékezete különleges, egyedi, mással nem helyettesíthető, s ezért
nagyon fontos mindezeknek a felkutatása, megőrzése. Látszólag jelentéktelen vagy röpke
emlékek is fontos dokumentumok lehetnek egy-egy korszak történetéhez. A magyar történelem
kiemelkedő időszakairól és hétköznapi pillanatairól szóló emlékek összegyűjtése egyaránt célja
a pályázatnak (természetszerűleg s különösen a határon túli magyarságé). Várunk tehát, – mert
nélkülözhetetlennek tartunk – minden visszaemlékezést, levelezést, melyek a világháborúk,
frontok, hadiesemények, megszállások, diktatúrák, kitelepítések, politikai perek, 1956 eseményeit
vagy azok hatásait viselő mindennapokat örökítenek meg.
Három kategóriában várjuk az írásokat:
1. Korabeli feljegyzések (egykori naplók, levelek frontról, emigrációból, börtönből – vagy
akár hétköznapokról, ha azok korfestő erejűek stb.).
2. A visszaemlékező későbbi feljegyzése, emlékirata, önéletírása.
3. Mások (családtag, ismerős stb.) által leírt, felvett, rögzített emlékezések vagy riportok.
A visszaemlékezések akár fénymásolatban, akár elektronikus másolatban (fénykép, szkennelés),
akár eredetiben is beküldhetők. Hangfelvételt és filmet is szívesen fogadunk. Különös értéket
jelentenek a dokumentumot illusztráló fényképfelvételek. Ha a másolatkészítés gondot jelent,
kérjük, keressenek minket egyeztetés céljából alábbi címeinken.
A díjazás:
Az emlékezéseket, melyek a kiírási feltételeknek megfelelnek, könyvben jelentetjük meg. A
könyvből tiszteletpéldányt adunk minden beküldőnek, reményeink szerint többet. Másfelől a
visszaemlékezésekből színházi est készül, melyet a könyvbemutató alkalmával állítunk először
színpadra.
Bár minden emlékezés egyedi értéket jelent, s így rangsorolásuk bajos lenne, mégis szeretnénk
a kiemelkedőeket külön anyagi jutalomban részesíteni szerény képességeinkhez mérten.
Mértékéről a pályázatok beérkezése után tudunk dönteni.
Leadási határidő: 2013. november 30.
A pályázati kiírás részletesen: www.orszagut.comze.com
Levelezési cím (visszaemlékezések leadására):
Kondorosy Szabolcs (Országút Társulat)
Budapest, 1024, Margit körút 5/b.
Email (kérdések esetén vagy a visszaemlékezések beküldésére):
orszagut.palyazat@gmail.com
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Hazatérés
Hamza D. Ákos gyűjteményes kiállítása
Hódmezővásárhelyen
Amikor a neves filmrendező, forgatókönyvíró, producer, költő, festő- és szobrászművész, Hamza Dezső
Ákos 1989-ben Sâo Paulóban elhatározta, hogy képzőművészeti munkásságának eredményét - mintegy
kétszáz, főként absztrakt-szürrealista festményt és kilenc kisplasztikát - ősei emlékére Jászberénynek és
a Jászságnak adományozza, nem gondolta, hogy ötletéből később múzeum születik.
Hamza D. Ákos 1903-ban született Hódmezővásárhelyen, innen került még gyermekként szüleivel
Nagyszebenbe, majd Aradra. Gimnáziumba Szolnokon járt, de a kecskeméti piaristáknál érettségizett.
Egyetemi tanulmányainak befejezése után Párizsba került, ahol tíz évet töltött el, többek között
dekoratőrként az egyik filmgyárban. 1938-ban költözött vissza Magyarországra. Néhány barátja
társaságában Budapesten önálló vállalkozásba kezdett, filmeket gyártott és forgalmazott, nem kis sikerrel.
A háború után Franciaországban, Olaszországban élt.
1953-ban egy Brazil producer és a Maristelle filmvállalat alapítója, Marinho Audra
meghívására Rio de Janeiróba utazott, ám a tervbe vett hat film közül pénzhiány
miatt csak egy készült el, a „Ki ölte meg Annabellát”? (Quem matou Anabela?)
Nem jött azonban vissza Európába, feleségével São Paulóban telepedett le, s
minden idejét a festészetnek és a szobrászatnak szentelte, a filmes szakmát
csupán művészeti tanácsadóként segítette (olyan alkotások megvalósítását
támogatta javaslataival, mint a Pensão da Donna Stella, Amazonas, Doutora é
Muito Viva).
Első brazíliai kiállítása 1955-ben nyílt meg a Portinari Galériában. Sâo Paulóban alkotta meg Napciklusát,
amely az európai embert újszerűen ért tropikus fényhatásokat, színeket tükrözi, s a központi égitestre
minimalizálja a témát. Tropicalia-füzérével a maga visszafogott, individuális módján a Hélio Oiticica által
fémjelzett mozgalomhoz csatlakozott, amely az 1960-as években bontakozott ki, s a brazil identitás
kérdését feszegette. Az irányzat előítélet nélkül fogadta be a különböző műfajokat és az egyes népcsoportok
művészetét, így kívánt egyedülállóvá válni. Mivel leginkább a szociális érzékenység és a szókimondás
jellemezte, a későbbi katonai diktatúra betiltotta.
A brazíliai magyarok kulturális életéből hitvese, Hamza Lehel Mária is aktívan kivette részét, hisz divat- és
látványtervezéssel, valamint újságírással foglalkozott, vezette a Dél-Amerikai Magyar Hírlap Női szemmel
című rovatát, amiért a Brazil Újságírók Szakszervezete kitüntetéssel jutalmazta.
Hamza D. Ákos mindemellett a társadalmi szerepvállalással sem hagyott fel, hisz 1956-ban a magyar
forradalom ügyének védelmében külföldi államférfiak közbenjárását kérte. Szabadkőművesi tevékenységét
is folytatta, sőt, 1961-ben az általa 1956-ban létrehozott Resurrectio elnevezésű páholy főmesterévé
választották.
1972 az az esztendő, amikor jelképesen, de visszatért Európába: Bécsben és Párizsban állított ki,
és ellátogatott Budapestre. Egy esztendővel később Münchenben mutatkozott be, 1982-ben pedig
Torinóban. Jászberényben 1987-ben rendezett kiállítást, a város pedig díszpolgárává fogadta. 1988ban, nyolcvanötödik születésnapja alkalmából megkapta a Magyar Népköztársaság Csillagkeresztjét,
a budapesti Filmmúzeumban pedig a magyar hangosfilm című sorozat keretében műsorra tűzték
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“Szíriuszát”. Ennek hatására 1989-ben a feleségével együtt úgy döntöttek, hogy végleg hazaköltöznek,
életművük zömét (200 festményt, 9 faszobrot és mintegy 400 divatrajzot) pedig a városnak adományozzák.
Jászberény tanácsa tiszteletből egy kertes házat ajánlott fel nekik, amelyben haláláig, 1993. május 16-ig
laktak. Ebben az épületben nyílt meg 1995-ben az általa alapított Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria.

A mostani kiállítást a 2012-ben felújított Hortobágyi Tornyai János Múzeumban
láthatja a közönség 2013 január 27-től március 24-ig. A Vásárhelyen látható 50
festményét és 5 plasztikáját a jászberényi Hamza Múzeumtól kapta kölcsön a
Tornyai.

HAZATÉRÉS
Hamza D Ákos kiállítás

Hamza világpolgár volt, hiszen élt Párizsban, Rómában, São Paulóban. Jász gyökereire
azonban mindig büszke volt. Élete alkonyán pedig visszatért oda, ahonnan vétetett, a
Jászságba, Jászberénybe.
Köszönjük a meghívót és ismertetjük virtuális jelenlétünket:
Brazília nagyköveteként büszkeséggel tölt
el, hogy Hamza 36 évet élt hazánkban,
amely során intenzív tevékenységet
folytatott, különösen a festőművészetben,
de kimagasló munkásságával hozzájárult a
brazil filmművészet fejlődéséhez is, például
ő rendezte a “Ki ölte meg Annabellát?” című
filmet – tudtuk meg a megnyitón Eduardo
Moreira Limától

Ezután Almási István, Hódmezővásárhely
polgármestere
beszéde
következett.
Elmondta, nagyon fontos, hogy a művész
szülővárosa méltóképpen emlékezzen
Hamza D. Ákosra, és ne hagyja, hogy
elfeledjék a város híres szülötteit. A kiállítás
célja, hogy a vásárhelyiek is megismerjék
azt a reneszánsz embert, aki a művészet
majdnem minden ágában jelentőset
alkotott – tette hozzá a polgármester

HÍRADÓ - 17

A rendezvény jó hangulatáról Paku
Beáta, és Bencsik-Kovács Zoltán
gondoskodott, akik Karády-dalokkal
és brazil ritmusokkal színesítették a
programot

Egy kis ízelítőt adtunk a megnyitó és a kiállitás hangulatából.
A Híradósok

Boglár Lajos

1929. december 27. (Sao Paulo, SP)
† 2004. szeptember 23. (Budapest)
Magyar etnológus, kulturális antropológus, a néprajztudományok kandidátusa, a
szociológiai tudományok doktora.
Boglár Lajos Brazíliában született emigráns magyar szülőktől. 1942-ben a család
visszaköltözött Magyarországra.
Egyetemi tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
Bölcsészettudományi Karán végezte 1948-1953 között, etnológia-ősrégészet
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szakon. 1953-1979 között a Néprajzi Múzeumban muzeológus, majd a Nemzetközi Osztály vezetője volt.
Boglár Lajos a hazai néprajz és kulturális antropológia egyik legkiemelkedőbb alakja, az ELTE Kulturális
Antropológia Tanszékének alapítója. Latin-amerikai kutatásai és az ezekből született könyvek, filmek,
kiállítások világszerte ismertek. Első jelentős kutatómunkáját 1959-ben végezte a nambikuarák között,
majd ezt követték a Wahari alapjául szolgáló 1967–68-as és 1974-es útjai a piaroa indiánokhoz. Az
1980-as években a kajapókat, majd a wayanákat és a guaranikat kutatta. Emellett számos terepmunkát
végzett Magyarországon, utolsó kutatását pedig a Jaraguá do Sul-ban élő “újra-magyarok” között végezte.
Tapasztalatával, elszántságával élete végéig segítette tanítványait, fiatal kutatótársait az antropológia
szemléletének gyakorlati alkalmazásában a kutatói-oktatói munka területén.
1989-ben a Magyar Latinamerikanisták Társaságának alelnöke lett.
Éveken keresztül a Brazil–Magyar Társaság elnöke volt.
1999-ben a Soros-alapítvány alkotói díjával tüntették ki.
Útjai során az indián törzsektől, akikkel hónapokon keresztül együtt élt, használati és dísztárgyakat
vásárolt, illetve kapott ajándékba; ezekből nagy jelentőségű gyűjteményt állított össze.
Kilenc európai múzeum őrzi gyűjteményeit, állandó kiállítása Tatabányán látható.
Kutatási eredményeit, tapasztalatait több könyvben foglalta össze:
• Trópusi indiánok között (1964)
• Wahari (1978)
• Indián művészet Mexikótól Peruig (1983)
• Mítosz és kultúra (1997)
• Nekrei (1998)
• Pau brasil (2000)
• A kultúra arcai (2001)
Kutatóútjai során
rendszeresen fényképezett
és filmezett. Több önálló
dokumentumfilmet is
készített:
• Asszonyfarsang
• Bödönhajó
• A piaroák világa (1968)
• A sámán nyaklánca (1968)
• L’Indien (1974)
• Wayana útinapló (19911996)
• Magyarok Brazíliában
(1997)
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Felhívás egy egyedülálló antropológiai gyûjtemény megmentésére
Dr. Boglár Lajos (1929–2004) kulturális antropológus,
néprajzkutató
1959-től
folyamatosan
végzett
gyűjtőmunkát dél-amerikai trópusi őserdei indián törzsek
körében. Brazíliában a nambikuara, guarani, kajapó
és botokudo indiánoknál, Venezuelában a piaroáknál,
Francia-Guayanában pedig a wayana indiánok között
kutatva gyűjtött össze Magyarországon páratlan és
napjainkra már pótolhatatlan kollekciót e közösségek
ünnepi és hétköznapi tárgyaiból. Gyűjtőmunkáját 1999ig folyamatosan végezte, itthon általa ismerte meg mind
a szakma, mind pedig a nagyközönség a dél-amerikai
indiánok kultúráját.
Nemzetközileg is elismert gyűjtő- és kutatómunkájának eredménye az a felbecsülhetetlen értékű
tárgyanyag, amely ma a budapesti Néprajzi Múzeumban található.
Halálát követően a család tulajdonában maradt a gyűjtemény egy értékes része. Közöttük olyan
amazóniai tárgyak, amelyek többségéhez Boglár Lajos haláláig ragaszkodott, személyes emlékei fűződtek
hozzájuk. Ezek szakszerű állagmegőrzését a család nehezen tudja biztosítani. A megoldást e gyűjtemény
megvásárlása és szakszerű múzeumi elhelyezése jelentené. Sajnos a Néprajzi Múzeum jelenleg nem
rendelkezik olyan pénzügyi háttérrel, hogy a családnak a kb. 4,5 millió forintos vételárat ki tudná fizetni.
A Boglár Lajos barátai, tanítványai által létrehozott Szimbiózis Alapítvány ezért egy szponzorkereső
kampányt indít, azzal a reménnyel, hogy magánemberek, cégek támogatásával összegyűjtheti a család
által kért összeget, majd a tárgyakat a Néprajzi Múzeumnak ajándékozhatja.
Reméljük, hogy a folyamatos külföldi érdeklődés ellenére sikerül hazánkban tartani ezt az egyedülálló
néprajzi kollekciót, a magyar amerikanisztika legjelesebb és legemlékezetesebb alakjának rendkívül
értékes, ma már pótolhatatlan életművét.
A hagyaték megvásárolható darabjait és az adományozás lehetséges módjainak leírását meg lehet
tekinteni a http://boglar-hagyatek.blogspot.com web-címen.
Az Alapítvány kéri azokat a személyeket, akik adományukkal szeretnének hozzájárulni a gyűjtemény
egyes darabjainak a Néprajzi Múzeum javára történő megvásárlásához, a boglar.hagyatek@gmail.com
e-mail címen jelezzék szándékukat. .
A Szimbiózis Alapítvány számlaszáma
Magyarországról történő átutaláshoz 11717009-20044576 (OTP Bank)
Külföldről történő átutaláshoz: HU79117170092004457600000000
A számlavezető bank távirati azonosítója (SWIFT kódja): OTPV-HU-HB
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FIATALJAINK

Társalgás a reggelinél

Városnézés

Tengerparti társalgás

Vacsorázzunk együtt

Mai pletykázás

A múzeumban

Édeskettesben

HÍRADÓ - 21
BENCE BARÁTUNKNAK, AKI ITT

mint vízbe süllyedt templomok harangja

HAGYOTT MINKET:

a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
“Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,

Kosztolányi Dezső

vagy bort ivott és boldogan meredt a

Halotti beszéd

kezében égő, olcsó cigaretta

Látjátok feleim, egyszerre meghalt

füstjére, és futott, telefonált,

és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.

és szőtte álmát, mint színes fonált:

Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,

a homlokán feltündökölt a jegy,

csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.

hogy milliók közt az egyetlenegy.

De nincs már.
Akár a föld.

Keresheted őt, nem leled, hiába,

Jaj, összedőlt

se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,

a kincstár.

a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.

Okuljatok mindannyian e példán.

Többé soha

Ilyen az ember. Egyedüli példány.

nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.

Nem élt belőle több és most sem él,

Szegény a forgandó tündér szerencse,

s mint fán se nő egyforma két levél,

hogy e csodát újólag megteremtse.

a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Édes barátaim, olyan ez éppen,
Nézzétek e főt, ez összeomló,

mint az az ember ottan a mesében.

kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,

Az élet egyszer csak őrája gondolt,

mely a kimondhatatlan ködbe vész

mi meg mesélni kezdtünk róla: “Hol volt...”,

kővé meredve,

majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,

mint egy ereklye,

s mi ezt meséljük róla sírva: “Nem volt.. “

s rá ékírással van karcolva ritka,

Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,

egyetlen életének ősi titka.

mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.

Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,

A ROPOGÓSOK
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Oscar Niemeyer, a világhírű brazil építész
Pár nappal 105. születésnapja előtt elhunyt Oscar Niemeyer, a modern
építészet egyik kiemelkedő alakja.

A Brazil mester világszerte megdöbbenést keltett
formabontó épületeivel, ő tervezte például Le
Corbusier-vel karöltve a New York-i ENSZ székházat, a
Francia Kommunista Párt székházát, valamint az olasz
Mondadori Kiadónak otthont adó egészen különleges
komplexumot.
Tervei nyomán, készült a brazil parlament épülete, az
elnöki és az igazságügyi palota, a Nemzeti Színház, a
Nemzeti Múzeum és Könyvtár, a niterói Kortárs Művészeti
Múzeum és a berlini Interbau épületegyüttes egyik
lakóháza. Olyan országokban is állnak általa tervezett
épületek, mint India, Izrael, Algéria, Portugália. Műveit
szinte lehetetlen felsorolni. A rendkívül tehetséges és
kitartó Niemeyer mindvégig folytatta munkáját, ha már
másképpen nem ment, ágyban fekve kommandírozta a
keze alatt dolgozó építészgárdát.
Niemeyer Rio de Janeiróban született 1907. december 15-én, 21 évesen fejezte be középiskolai
tanulmányait. Nem sokkal később megnősült, munka mellett az Escola de Belas Artes hallgatója lett,
1934-ben építészdiplomát szerzett. A nemzetközi hírnevet az 1939-es New York-i világkiállítás hozta meg
számára, a brazil pavilon páratlan sikert aratott.
A gigászi, fővárosépítési terveket megelőzően Niemeyer is kicsiben kezdte. 1940-ben Belo Horizonte
polgármestere, Juscelino Kubitschek kérte fel Niemeyert egy hatalmas terv megvalósítására, a Belo
Horizonte új külvárosa, Pampulha általános tervének elkészítésére, ami az Assisi Szent Ferenctemplomának, kaszinójának, jachtklubjának megtervezése volt.

HÍRADÓ - 23

Assisi Szent Ferenc-templom Pampulha-n

1947-ben a New York-i ENSZ-palota tervezésében vett részt, a Yale és a Harvard Egyetem is professzori
állást kínált neki. Kommunista nézetei miatt azonban - Fidel Castro egyszer azt mondta róla: “Niemeyer
és én vagyunk az utolsó kommunisták a földön” - megtagadták tőle a vízumot.
Dél-Amerika legnagyobb városában a világ legnagyobb lakóházát, a COPAN-t, az Ibirapuera parkot és a
Latin Amerika Emlékművet tervezte.

A COPAN (Companhia Pan-Americana) épületben 1.160 különböző méretű lakás található, amikben kb.
5.000 ember él. A 115 méter magas COPAN hat egymáshoz épített lakótömbből áll és S-formát mintáz. 1957ben kezdték el építeni, 1963-ban költöztek be az első lakók. A világ legnagyobb lakóháza.

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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Az Ibirapuera park – oázis az épületek rengetegében

A parkban található 4.870 négyzetméteres Auditórium 800 férőhelyes, de a színpad végén levő 20 méteres
ajtó kitárásával 15.000 szabadtéri nézőnek nyújt teret

Az Oca épületben kiállításokat rendeznek
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A Latin Amerika emlékmű kiterjedése 84.482m2; több épületből tevődik össze. A hatalmas kéz a LatinAmerika térképét ábrázolja s egyben a függetlenségért kiontott vért is

1956-ban Kubitschek lett Brazília államfője, és felkérte Niemeyert, tervezze
meg az ország új fővárosát. A kormányépületek tervezését elvállalta, de a
városterv készítésére országos pályázat kiírását javasolta, amelyet Lúcio
Costa nyert meg.
A repülőgép formájú várost mesterséges tó veszi körül.
Niemeyer rajzasztalán született a brazil parlament épülete, a Planalto, a
kormány-székház valamint az Itamaraty, a külügyminisztériumnak otthont
adó, boltíveiről híres palota.

Brazíliaváros

A Parlament
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Az Alvorada palota, a brazil elnök rezidenciája

A Planalto palota, a brazil elnök hivatala
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Az Igazságügyi palota

Az Alkotmánybíróság palotája

28 - HÍRADÓ

Az Itamaraty Palota – a Külügyminisztérium épülete

A “Candango” szobor, mögötte a Tancredo Neves emlékmű
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Brazíliaváros katedrálisa és belső tere
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A “Claudio Santoro” Nemzeti Színház 3 teremmel:-Martins Penna (437 férőhely), Villa Lobos (1.307) és
Alberto Nepomuceno (95)

A Nemzeti Múzeum

A Nemzeti Könyvtár

Az Indiánok emlékműve

A Történelmi Múzeum
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A városalapító Juscelino Kubitschek elnök emlékműve és a Kubitschek híd

Brazíliaváros 1987-óta a világörökség része. Ezzel a legnagyobb terület (112,5 km²) és a legmodernebb
település nyerte el a méltó helyet a Világörökségi listán, aminek a tiszteletére a fenti emlékművet tervezte
Oscar Niemeyer

A hithű kommunista Niemeyernek 1966-ban, a katonai diktatúra hatalomra kerülése után el kellett hagynia
hazáját, így jó huszonkét évre európai száműzetésbe vonult az építész, aki hat évvel korábban még
ünnepelt hírességként adta át - az őt akkor még nem üldöző államnak - új fővárosát.
Niemeyer sok külföldi épületen dolgozott. Megtervezte a Haifai Egyetem kampuszát, azonban a jobboldali
puccs miatt nem tért vissza Brazíliába. Párizsban nyitott irodát, ahol többek közt a Francia Kommunista
Párt számára tervezett székházat, illetve innen tett eleget az európai, ázsiai és észak-afrikai felkéréseknek
is.

A Haifai

Egyetem Izraelben (1963)

A Francia Kommunista Párt székháza
Párizsban(1972)
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A Mondandori Kiadó székháza , Olaszország(1975)

“Le Volcan” Kultúrközpont Le Havre (1982)
Kultúrközpont

Kaszinó (Funchal, Madeira) (1976)

Avilés, Spanyolország (2011)

Csak 1985-ben, a diktatúra megdöntése után tért vissza Brazíliába. Egyik kedvenc művét, egy állami
iskolát ekkor tervezte Rio de Janeiro államnak.

Állami általános iskola, napközivel és bölcsődével – E koncepció alapján 506 iskola épült Rio államba
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1988-ban Niemeyer a hazatérés örömére megtervezte a riói Szamba-teret (Sambódromo), ahol a
szambaiskolák tagjai mind a mai napig közel 700 méteren vonulhatnak fel 70.000 néző előtt.

Sambódromo, ahol a szambaiskolák tagjai közel 700 méteren vonulhatnak fel 70.000 néző előtt

Saját elmondása szerint Niemeyer épitészeti stílusát leginkább a Brazíliában igen szembeötlő gömbölyded
formák ihlették. A hegyek és folyók kanyarulatai mellett teljesen érthető módon a Brazil hölgyek kerek
vonalai inspirálták az építészre jellemző lekerekített vonalvezetést.
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A Sambódromo - “Apoteose”, ahol a felvonulás végződik

Paraná államban a”NAGY SZEM” –nek is nevezett Oscar Niemeyer Múzeumot tervezte
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Niterói városban (Rio de Janeiro állam) 1996-ban a Modern Művészet Múzeumát avatta fel Niemeyer

Niterói és Rio de Janeiro között járó hajók állomása - étteremmel

A hajóállomáshoz cölöpökre épült folyosó vezet
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A gyönyörűen kivitelezett hajóállomás Niteróiban

Népszínház Niterói városában

Brazília és a világ egyik legkiemelkedőbb építésze, Oscar Niemeyer 103. életévét azzal ünnepelte,
hogy egyszerre két múzeumot is megnyitott. Az Oscar Niemeyer Alapítvány épülete a Rióval
szomszédos Niteróiban a modernista építész 70 éves pályafutása termékeiből szemezgetve mutat
be rajzokat és maketteket. Ezen a napon nyílt meg az Oscar Niemeyer Kulturális Központ Avilésben (Spanyolország északi része) és Niteróiban a róla elnevezett alapítvány.

Oscar Niemeyer az Alapítványt már kerekes székben avatta fel

Oscar Niemeyer világhírű brazil építész, aki megtervezte hazája fővárosát,új fejezetet írt az
építészetben.
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MAGYARORSZÁGI HÍREINK
A matyókra figyel most a világ
Grund 2012. december 05.

A kétszáz éves múltra visszatekintő matyó hímzés felkerült az UNESCO szellemi örökség
listájára.

2009 óta eddig magyar elemként a mohácsi busójárás szerepelt ezen a listán, tavaly ehhez csatlakozott
a legjobb megőrzési gyakorlatok regiszterébe bekerült a magyar táncház oktató módszer. A matyó
hímzés mellett harmincöt másik szokás, illetve hagyomány pályázott az emberiség szellemi kulturális
örökség reprezentatív listájára. Franciaországból a breton fest-noz (éji ünnep) táncos-zenés fesztivál nyert
felvételt, de a kulturális örökség része lett például a Brazil karneváli zene és tánc, a frevo, az ecuadori
toquilla pálma szalmakalap fonása és a ladakhi buddhista ének is.

A Flextronics dolgozóinak töredéke talált új munkahelyet
Forrás: MTI 2012. december 13.

A Flextronics Internacional a szingapúri központú cég 1100 dolgozót bocsátott el zalaegerszegi gyárából
így annak tőrzsállománya 2000 főre csökkent.

Világszínvonalú kézműves cipők Dömsödről
Forrás:Makrai Sonja-2012. december 15.

Fabula László Magyarország legfiatalabb cipészmestere. Tokiótól Londonig számos magas rangú
megrendelője van, most épp az angol bespoke szabászat bölcsőjének, a Henry Pool & Co-nak készít
mintacipőt. Kézművesség mesterfokon.

Világelső lett a soproni gimnazisták robotikacsapata
Forrás: MNO 2012. december 15.

A soproni Széchenyi István Gimnázium 16-17 éves leendő mérnökei és programozói megnyerték a
Google Lunar X PRIZE és a LEGO diákoknak, évente meghirdetett nemzetközi versenyét (MoonBots
2012), huszonkét ország száznegyvenhat csapatát megelőzve.
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Kodályt ünnepelte a Google
2012. december 16.

Bizonyára sokan vannak, akik kíváncsian nyitják meg a világ legismertebb
böngészőjét, ahol időről időre a jól ismert logó szellemes illusztráció
formájában emlékeztet nevezetes évfordulókra. December 16-án Kodály
Zoltán, háromszoros Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenetudós,
zeneoktató, népzenekutató születésének 130. évfordulójára emlékeztet
a jól ismert Google-logó.

Audi Hungaria

Forrás: MNO,MTI 2012. december 18.
Az Audi új gyárának alapkövét 2011. július 7-én tették le; az üzemben 2013-tól évi 125 ezer jármű készülhet.
Ez a társaság negyedik olyan gyára, amelyben az autógyártás minden munkafázisát egy helyen végzik.
Indításával, a létszám 2100-zal bővül.
Magyarország gazdasági növekedési lehetőségei a világszerte húzóágazatnak számító autóiparban
vannak. Több autógyár is komoly beruházással hívta fel magára a figyelmet : a Mercedes-Benz mellett
tavaly szeptemberben az Opel jelentett be egy nagyobb beruházást Szentgotthárdon.

Gyáravató Salgótarjánban

Forrás:MHO/MTI - 2012. december 27.
Felavatták a Tarján Glass Kft. új öblösüveggyárát. Újraindult a kézi készítésű üvegek kelyhek, palackok,
dekorált termékek gyártása Salgótarjánban néhány évvel a nagy múltú Salgótarjáni Öblösüveggyár csődje
után. A Tarján Glass 47 dolgozóval kezdi meg a működését, de jövőre akár 250 fővel bővülhet a létszám.
Magyarországon évente 300 millió üvegpalackot használnak fel a hazai bor és pálinka palackozására,
ennek 95 százaléka importból származik, kormányzati cél a hazai termékek körének bővítése. 2013-ban
bővítik a gyárat egy automata palackgyártó gépsor üzembe helyezésével: ezzel további 250 új munkahely
jöhet létre Salgótarjánban.

Több támogatás jut idén informatikai fejlesztésekre
Forrás: SG.hu-2013. január 7.

Fél milliárd forinttal, összesen 4,5 milliárd forintra emelte és 2013. február 28-áig meg is hosszabbította
a GOP-2011-2.2.1 pályázat beadási határidejét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások számára ,hogy fejlesszék.

Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány
Forrás: MHO/MTI- 2013. január 11.

Az IBM Magyarország Kft.-vel kötött stratégiai megállapodást a magyar kormány. A kormány eddig a
Coca-Colával, a Richter Gedeon Nyrt.-vel, az Alcoa-Köfém Kft.-vel, a Daimler AG-vel, a Magyar Suzuki
Zrt.-vel, a Hankook Tire Kft.-vel, a Microsoft Magyarország Kft.-vel, a GE Hungary Kft.-vel, a Stadler
Trains Magyar-ország Vasúti Szolgáltató Kft.-vel és a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.-vel kötött stratégiai
együttműködési megállapodást.

Egymilliárdos fejlesztésbe kezd ContiTech Vácon
MHO/MTI- 2013. január 14.

Összesen ötmillió euró értékű beruházás fejeződik be idén a ContiTech Fluid Automotive Kft. váci
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telephelyén. Az autóipari hűtő- és fűtőberendezések tömlőit gyártó cég bázisát bővíteni kellett az új
termékkör, azaz az üzemanyagtömlők szerelése miatt. Emellett Vácon fogják fejleszteni és gyártani az
extrudált műanyagcsöveket a Continental AG más gyárai számára is. Makón is bővíthet, ugyanis tavaly
megvásárolták a 26 ezer négyzetméteres gyártócsarnokuk melletti 18 ezer hektáros önkormányzati telket.

Gyurta Danit ezrek tapsolták állva Norvégiában
Nemcsak olimpiai érme, a szíve is aranyból van
Forrás: MTI 2013. január 14.

A londoni ötkarikás játékokon 200 méter mellen győztes, vb- és Eb-győztes
úszó nyári sikere után jelentette be, hogy a londoni arany másolatának
átadásával is tisztelegni kíván a tragikus hirtelenséggel tavaly április végén,
26 éves korában elhunyt riválisa emléke előtt. Az ígéretet tett követte, s
az időközben megszületett ereklyével utazott Norvégiába, ahol egy gála
keretében találkozott Dale Oen szüleivel és öccsével, Robinnal.

Amerikai piacon hódít a magyar ruhamárka
Son 2013. január 16.

Virtuozitás és elegancia, kifinomultság és extravagancia – ez mind egyszerre jellemzi
az ÁERON ruhákat, amelyek a tengerentúlon egyre nagyobb sikerrel hódítanak.

Áron Eszter évekkel ezelőtt még gondolni sem mert volna arra, hogy egyszer csak a saját
neve által fémjelzett ruhamárka, az ÁERON meg fogja babonázni az amerikai és ázsiai
divatpiacot. A márka jelenleg csak külföldön kapható, de a sikereket látva már nem kell
sokat várni arra, hogy itthon is elérhető legyen.

Ismét magyar kézbe kerül a kabai cukorgyár
Forrás: MH- 2013. január 16.

Répatermelőkből álló hajdú-bihari befektetői csoport vásárolja meg az egykori üzemet. Kabán az egész
üzem technológiáját leszerelték és értékesítették. Az infrastruktúra, az áramellátás, a siló és a vágányok
még rendelkezésre állnak, de több tízmilliárd forintnyi beruházásra lesz szükség ahhoz, hogy ismét
beinduljon a termelés és a feldolgozás. A rendszerváltozás idején még tizenkét cukorgyár működött. A
privatizáció során az üzemek külföldi tulajdonba kerültek, jelenleg csak a kaposvári üzem működik, ahol
csupán a hazai cukorszükséglet harmadát állítják elő. A hazai cukorfogyasztás háromszázezer tonna
körüli, így importra szorulunk.

Júniusra elkészül a Grundfos második székesfehérvári gyára

Forrás: MTI 2013. január 21.
A Grundfos vállalatcsoport ma a világ legnagyobb szivattyúgyártó cége; 43 országban 74 vállalata
van. Magyarországon villanymotorokat, nagyméretű keringető és szennyvízszivattyúkat, szennyezett
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víz-szivattyúkat és nyomásfokozó szivattyúkat állítanak elő. A vállalat összesen közel kétezer embert
foglalkoztat.

Kanada segíti a magyarok hazaköltözését
Forrás: Magyar Nemzet 2013. január 22.

Tavaly év végéig körülbelül háromszáz magyar tért haza a kanadai kormány által nyáron életre hívott
önkéntes hazatérő és reintegrációs program segítségével. Az programban részt vevők olyan személyek,
akik időközben elálltak menedékkérelmüktől, s a visszailleszkedésükhöz a kanadai kormány ingyenes
hazautaztatással, tanácsadással és anyagi támogatással járult hozzá.

Újra a boltok polcain a Gyulai

Forrás: Magyar Nemzet 2013. február 01
A nemrég csődbe ment húsipari vállalt ismét termel és hagyományos termékei
mostantól megint kaphatóak. A békési városban persze nem csak a kolbásznak, hanem
a megmentett, majd’ 300 munkahelynek is örülnek.

IK 3.0 – 30 éves jubileumi «István, a király»!

2013-ban Szegeden a Szabadtéri Játékokon mutatják be a 30 éves jubileumát
ünneplő „István, a király” rockoperát. A szegedi előadás után a darab I.K.30. címmel
Budapesten a Papp László Sportarénában is látható lesz.
Nem lenne meglepő az sem, ha az 1983-ban bemutatott előadás egykori sztárjai is
ismét színpadra lépnének, akár új szerepekben, vagy éppen csak egy dal erejéig.

Prezi a magyarok Nokiája
Forrás: MTI 2013. február 11.

A Prezi nevű magyar internetes prezentációkészítő szoftvert fejlesztő cég értéke meghaladhatja a 100
millió dollárt. Jelenleg világszerte 17 millióan használják a magyar szoftvert. A felhasználók száma havonta
1 millióval emelkedik, és másodpercenként jön létre egy-egy újabb Prezi-prezentáció. Az informatikára
szakosodott amerikai Accel Ventures kockázatitőke-befektető társaság 14 millió dollárral finanszírozza a
céget. Somlai-Fischer Ádám, a 36 éves szakember szerint a Prezi megváltoztatja Magyarországot, mint
ahogy a Nokia megváltoztatta Finnországot.

Szent István 2013

A megemlékezések és évfordulók sorában a 2013-as év kivételes lesz a székesfehérváriak számára.
Államalapító királyunk halálának 975. évfordulója alkalmából, Szent István életműve előtt tisztelegve, a
2013-as esztendőt Székesfehérvár városa emlékévvé nyilvánította. Szeretnénk, ha mindenki részesülhetne
az ünnepből, az együttlét felemelő érzéséből.
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Párizs hódol a magyar mester előtt

Breuer Marcell munkáiból nyílt kiállítás a francia fővárosban
Forrás: Grund MTI 2013. február 21.

Breuer Marcellnek (1902–1981), a Bauhaus modern művészeti irányzat egyik világhírű mesterének
építészeti és formatervezői munkáiból nyílt életmű-kiállítás Párizsban.

Hosszú várakozás után megújul és a főváros egyik kiemelt látványossága
lehet a Várkert bazár
A Várkert bazár és környezete fejlesztésének az első lépése
a budai Vár átfogó rendezése. A volt ifjúsági park területe alatt
multifunkcionális rendezvényhelyet, cukrászdát, kávézót, kisebb
üzleteket, kiállítótermeket alakítanak ki. Épül egy teremgarázs,
amely 250 autó elhelyezésére alkalmas. Rekonstruálják a királyi vár
hajdani kertjét is. A tervek szerint olyan lesz, mint Erzsébet királyné
korában: romantikus, a XIX. századi kertekre jellemző műsziklás
megoldással. A másik oldalról pedig bejárhatóvá válik a gyönyörű,
oszlopsoros promenád. Ugyanakkor akár az Ifjúsági-park hangulata
is visszatérhet, természetesen jóval kisebb területen, és nem olyan nagy hangerővel, a különálló Öntőház
udvarban. A Várkert bazárt és környékét közösségi térként, találkozóhelyként vehetik majd használatba
a budapestiek, ahol kiemelt szerepet kap a turisztika és a kultúra. A szobrászműterem, a bemutatóterem
a kortárs művészet egyik új helyszíne lehet, de emléket állítanak az itt száz éven keresztül alkotó nagy
szobrászainknak, Stróbl Alajosnak, Fadrusz Jánosnak, Zala Györgynek.
A budai Vár átfogó rekonstrukciójának első lépése után, hamarosan helyreállítják az egykori Honvéd
Főparancsnokság Dísz téri épületét, a Kossuth tér átépítésének idejére pedig a Sándor-palota
tőszomszédágában lesznek az ünnepélyes állami zászlófelvonások.

Pápaválasztás

Forrás:Hiradó.hu 2013. április 22.
A mostani pápaválasztás történelmi volt: több, mint 600 éve nem történt meg, hogy úgy kellett kiírni a
konklávét, hogy az előző pápa még élt, és önként távozott a posztjáról. XVI. Benedek gyengeségével
indokolta, hogy megválik a pápai címtől. A magyarok Erdő Péter esztergomi érsenek drukkotak, de Jorge
Mario Bergoglio Buenos Aires 76 éves jezsuita érseke lett a pápa, aki a Ferenc nevet választotta.

Áprilisban csaknem a duplájára bővítik a Stadler szolnoki gyárát
Forrás: Magyar Nemzet 2013. március 13.

A gyárban jelenleg a motorvonatok alumíniumkarosszériájának készítése, fényezése folyik. Míg 2012ben 215 egységet állítottak elő, ebben az évben ez 370-re emelkedik. A lap értesülései szerint tavasszal
megkezdik az új üzemcsarnok építését, amely 12 ezer négyzetméterrel bővíti a jelenlegi 16 ezres területet,
és amelynek munkába állásával 450-re nő a kocsitest gyártás. Eközben a munkások száma a jelenlegi
400-ról 800-ra változik.
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Donkó László: Anyák napján
Köszöntelek anyám
lila orgonával,
rózsafavirággal,
tuli-tulipánnal.
Köszöntelek anyám
édes gyermekszóval
áldjon meg az élet
minden széppel, jóval!
Könnyet sose ejtsél,
mosoly legyen szádon,
hisz te vagy a legjobb
nékem a világon!
Köszöntelek anyám
lila orgonával,
rózsafavirággal,
tuli-tulipánnal.

