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Ligeti János: Karácsony éjszakáján...
1958
Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!
Engedd, hogy a harangszó,
ha már mindenüvé elért,
Egymáshoz öleljen szülőt,
barátot, testvért
És mindazokat, kiket a sors
ma idegen fenyő alá állit,
De lélekben itthon vannak
mind egy szálig!...
Kiket - mint tékozló gyermekeket –
már elveszettnek hittünk.
Ma hazahozza őket az egyszerű
jászolba vetett hitünk
És a magyar röghöz
láncoló szeretet,
Mely legyőz minden távot,
tengert, gyűlöletet,
Hogy öledbe hozza édes szülő
a gyermekedet.
Hitvesnek a hitvest, testvérnek
a testvért, barátnak a barátot..
Óh, színezüstben csillogó
karácsonyfa, legyél érte áldott!
Bár ne aludna ki fényed soha ,
mely lángol karácsony éjszakáján,
Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján !
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Óriási Krisztus szobor óvja Székelyföldet
Már
az
eredeti
látványtervekből
is
kimutatható,
hogy
a
monumentális
méretekkel
rendelkező
fémszobor
megjelenését a brazíliai Rio de Janeiro
városában található ugyancsak nagy méretű
alkotásra, a Megváltó Krisztus szobrára
alapozták. A műalkotás fejét, kezeit és
palástját egy körülbelül 20 méter magas
fémvázra helyezték rá. A szobor a tárt karú
Jézus Krisztust ábrázolja. A hat emeletből
felépülő
galvanizált
fémszerkezet
egy
majdnem 400 köbméteres, mintegy két
méter magas masszív betontalapzaton
helyezkedik
el.
A
műalkotás
teljes
magassága eléri a 22 métert, ezzel KeletEurópa
legmagasabb
Krisztus-ábrázolásának számít.
Már messziről látszik a Farkaslaka illetve
Székelyszentlélek fölé magasodó Gordontetőn álló Krisztus szobor, mely egyben
kilátó
is
és
uralja
a
tájat.
A
székelyudvarhelyi
Zawaczki
Walter
szobrászművész tervezte és készítette az
alkotást.
Székelyország szívében, Székelyudvarhely
és Parajd között fekszik Tamási Áron
szülőfaluja, Farkaslaka.
A
település
határában állították fel a Jézus Szíve szobrot a 940 méter magas Gordon-tetőn.
Messzire csillog a napsütésben, és mivel nem korrodálódik, feltehetően felújítás nélkül is
még hosszú ideig hanyatt esik rajta a fény.
A testben elhelyezett lépcsők segítségével bárki felmászhat egészen a szobor fejébe,
ahonnan szép időben a Fogarasi havasokig lehet ellátni.

A testben elhelyezett lépcsők segítségével bárki felmászhat egészen a szobor fejébe
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Kilátás a Krisztus fejéből
Fogarasi havasok
A Jézus Szíve kilátó az erdélyi sajtó beszámolója szerint 200 ezer euróba került, ennek
anyagi forrásait közadakozásból fedezték. Helyi és környékbeli vállalkozók, a helyi
közbirtokosság, a polgármesteri hivatal és magánszemélyek - főleg nyugdíjasok fogtak össze a a szobor megszületéséért. Felállítását a Pro Temp Alapítvány
kezdeményezte.

Sokaknak igazi vallási élményt jelent az alkotás, számukra rajta keresztül urunk ismét
a nép közé szállt. Érvelnek a Jézus Szíve kilátó turisztikai vonzerejével is, de vannak
akik abszurdnak tartják, hogy egy szakrális műtárgy egyben kilátóként is működhet:
milyen „tiszteletlenség” belebújni Jézus fejébe?! Farkaslaka polgármesterének
szavaival: a párizsi Eiffel-torony építése idején számtalan ellenzője volt, míg mára a
város jelképévé vált és várhatóan turisták ezreit vonzza majd, zarándokhely lesz. A
székelyudvarhelyi Zawaczki Walter szobrász szerint a majdani zarándokok az alkotás
testében elhelyezett csigalépcsősor segítségével eljuthatnak a szobor fejrészébe,
ahonnan széles panoráma nyílik a környező tájra.
A nemrégiben elhunyt, Kossuth-díjas Makovecz Imre egy kápolnatervrajzot
ajándékozott, amelynek kivitelezését 2020-ra tervezik.
A monumentális Jézus Szíve kilátó ott áll a hegytetőn, a helyiek pedig azzal
büszkélkedhetnek, hogy ők a gazdái az egyik legmagasabb Krisztusábrázolásnak.

EZ A MI KRISZTUSUNK – MONDJÁK A SZÉKELYFÖLDIEK.
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Embaixada da Hungria, Brasília
Magyarország Nagykövetsége, Brazíliaváros
2014. november 10.

Dr. Konkoly Norbert magyar nagykövet a mai napon átadta megbízólevelét Dilma
Roussef köztársasági elnöknek.
Konkoly
Norbert
nagykövet
átadta
megbízólevelét Dilma Rousseff brazil
államfőnek. Az ünnepségen folytatott
beszélgetés során elégedetten állapították meg, hogy Magyarország rendkívül népszerű a brazil fiatalok körében,
hiszen már a kétezret közelíti a
Tudomány Határok Nélkül elnevezésű
brazil
ösztöndíj-program
keretében
Magyarországon tanuló vagy tanult
brazil diákok száma. A brazíliai magyarságról szólva egyetértettek: fontos
államalkotó közösségként tekinthetünk
rájuk. Az elnök asszony üdvözölte a
magyar-brazil kapcsolatok fejlesztéséért
tett lépéseinket, a Kereskedőház létrehozását Rio de Janeiróban és a Főkonzulátus rövidesen sorra kerülő újranyitását São Paulóban. Jó volt magyarnak lenni a brazil elnöki palotában.
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Szeretettel köszöntjük Magyarország új brazíliai nagykövetét,
Dr. Konkoly Norbert urat!
Az egyik szemünk még könnyezett Dr. Szíjjártó
Csaba volt nagykövetünk távozása miatt, a másik
azonban már mosolygott is, amint megismerhettük a
új brazíliai magyar nagykövetet Dr. Konkoly Norbert
személyében, aki Portugáliából érkezett hozzánk.
Nagy örömünkre szolgált az a bejelentése, hogy São
Paulóban ismét lesz főkonzulátus.
Isten hozta Nagykövetünket, sok sikeres évet,
eredményes együttműködést kívánunk.
A Híradó szerkesztősége

Az alábbiakban idézzük Nagykövet úr köszöntőjét, melyet a Nagykövetség
Facebook oldalán tett közzé:

Szeretettel köszöntöm a brazíliai Magyar Nagykövetség Facebook oldalán!
Örömmel látjuk, hogy Magyarország egyre népszerűbb Brazíliában. Mára már
közel kétezer brazil ösztöndíjas választott tanulmányai folytatásához magyar
egyetemet, évente több tízezer brazil turista érkezik Budapestre, és Brazília 80100 ezer főt számláló, aktív magyar közösségnek ad otthont. A fejlődő üzleti és
kulturális kapcsolatok szintén arra ösztönöznek bennünket, hogy még több
felületen mutassuk be brazil barátainknak és partnereinknek: hazánk a legjobb
hely a világon. A „lájkok” és a kommentárok bátorítást adnak majd nekünk ebben
a munkában. Kellemes barangolást kívánok!
Konkoly Norbert
nagykövet
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ESEMÉNYEINKBŐL
Balázs Péter Szeretetotthon
November 18
ÜNNEPI ISTENTISZTELET
ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TISZTELETÉRE
Időpont: 2014. november 18-án, kedden 18:30-kor, a Balázs
Péter Szeretetotthonban.
A misét José Renato Ferreira atya, a Nossa Senhora Mãe de
Deus parókia plébánosa tartja.
A szertartást követően fogadás volt a jelen lévő családtagok
és barátok számára.
November 13 - Interaktív színházi előadás az Otthonban

Kellemes délutánt töltöttek az Otthon lakói
az "As fúrias" [Házsártosok] nevű,
szépkorúakból álló szinészgárdával. A "Cabaret Fonfon" című színdarab (mely a játékba
aktívan bevonja a közönséget is, azaz a ház lakóit) nagy siker volt, tánccal egybe
kötve. Köszönet Maria Amonnak, az esemény szervezőjének és
az "As fúrias"
színészgárdának.

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;
1°Secretário:Árpád João Koszka, 2ª Secretária: Michaela Dobozy; 1º Tesoureiro:
Francisco Montano; 2ª Tesoureira: Esther R. Toth.
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
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November 1 – Memória műhely
Befejeződtek a foglalkozások a Conceiçāo és Danilo – az UNIP (Sāo Pauló-i Egyetem)
pszichológia szakos tanárai – által vezetetett MEMÓRIA MŰHELY-ben. Az érzelmi
tevékenység fontossága jól látható az felszabadult nevetésben. Tévedések és találatok
között.
Köszönet a foglalkozásvezetőknek!

Október 31 - Az Otthonban csak édességek
A Boszorkányok napját már finom édességekkel teli reggelivel kezdték az otthon lakói.
Boszorkány sapkákkal várták a feldíszített termekben az igazi boszorkányokat.

Október 14 – Tavaszi ebéd a Cantina Lellis-ben
A São Pauló-i Magyar Nőegylet Sauer Ingrid rendezésében a Lellis Trattoria
étteremben, kiváló ételválaszték és élő zene mellett köszöntötte a szeptemberi és
októberi születésnaposokat. Meglepetések voltak, és a jókedv sem hiányzott.

Jelszó:Legyen a ruhádon egy virág!
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Október 10 – Játékok minden korosztálynak
A Gyereknap közeledtével uzsonnával összekötött hangulatos délutánon nem
maradtak el a játékok, a babák sem.

Október 4 – Retró buli a 80-as évek hangulatában
Édes vagy sós süteménnyel és üdítővel a vendégek is hozzájárultak az ünnepi
hangulathoz. A jó zenét DJ Pedro Jr. garantálta, a jó hangulat meg csak fokozódott a
családtagok és a vendégek jelenlétével. Köszönet a zenéért, a részvételért.

HÍRADÓ - 9

Október 9 – Megemlékezés a letelepedett népekről és kultúrájukról
www.portaldoo.com.br



Az 1940-ben épült magyar iskola a Freguesia do Ó-n, ahol most
a Balázs Péter Szeretetotthon áll (Ribeiro de Morais utca, 952)



Halai Mária évekkel ezelőtt és most. Férje egyike volt a
Máriának most elhelyezést biztosító Otthon építőinek

Kiegészítjük az előző Híradónk „MAGYAR
TÖRTÉNELEM TANFOLYAM, a Magyar
Házban” cikkét
Nagy örömmel fogadtuk Dra. Alinka tájékoztatóját a komoly felkészültségről, mely
valóban csapatmunka volt, amelyhez gratulálunk:
2013 szeptemberében Szenttamásy János, a Szabadegyetem rektor-helyettese,
összehívta a dékánokat egy Magyar történelem tanfolyam előkészítésére, mely portugál
nyelven kerülne megtartásra az újonnan honosítottaknak, a cserkész-szülőknek, a
néptáncosoknak stb. E célból több gyűlésre került sor, október 16-án, december 14-én
és 2014 februárjában.
Kiválasztottuk a Külföldi Magyar Cserkészszövetség könyvét (őrsvezetőképző
történelemkönyv, 36 oldal), amit Kokron Edit lefordított magyarról portugálra, Fejér
Szabolcs képeket keresett az interneten minden eseményhez, Ember Sári
összeszerkesztette a szöveget a képekkel, jómagam kinyomtattam 60 példányban egy
36 oldalas szép jegyzetet. Ezenkívül a március 15-i ünnepélyen százával osztottuk a
szórólapokat, amivel sikerült elérnünk az újonnan honosítottak nagy részét.
A tanfolyami előadásokra 2014. május 6-án, 13-án, 20-án és 27-én, esténként a
Magyar Házban került sor, az első óra 20 óratól kb. 21 óráig, utána rövid szünet, majd
a második óra 21.15- től 22.15-ig. Már az első órától kezdve nagyon nagy volt az
érdeklődés; több mint 50 résztvevő volt, és nagyon tetszett nekik a kurzus.
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Program:
május 6
Honfoglalás és Árpád házi királyok
Vegyes házi királyok (Mohácsig)

Előadó:Kokron Edit
Előadó: Lépine-Szily Alinka

május 13

A török megszállás kora (1526-1700)
1700 - 1800

Előadó: Fejér Szabolcs
Előadó: Fejér Szabolcs

május 20
Reformkor, szabadságharc, Kiegyezés,
1867-1920, az első világháború, Trianon

Előadó: Szenttamásy János
Előadó: Rabockay Tibor

május 27
A két háború között, a második világháború
1945-1990

Előadó: Kapos László
Előadó: Hegedüs György

Az utolsó óra után egy baráti összejövetelt tartottunk, lángossal, sörrel, jó
beszélgetésekkel, a hallgatók és tanárok részvételével.
Nagy összefogás és alapos felkészülés eredménye volt a nagy siker, nagyon sokan
kérték, hogy évente ismételjük meg.”
A Híradó szerkesztősége elismeréssel gratulál az új kezdeményezés sikeréhez;
köszönet illet érte minden résztvevőt – szervezőt, előadót és hallgatót.

Megemlékezés
az 1956-os forradalomról
a Szent Imre Kollégiumban
A forradalom 58. évfordulóját ünnepeltük, de
hazánkban csak 25 éve lett Nemzeti Ünnep ez a
dátum. 58 évig még beszélni sem lehetett
róla.
Ez
alkalommal
Dr.
Konkoly
Norbert,
Magyarország
új
nagykövete
tartotta
a
megnyitó beszédet.
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Honfi Jani szavalt, a Pántlika néptánccsoport pedig magyar táncokat adott elő, mint
mindig, most is nagy sikerrel.

Honfi Jani szaval

A Pántlika néptánccsoport

A Pántlika néptánccsoport

Az 56-os forradalomról volt vetítés; megkönnyeztette azokat, akik ezt átélték. A filmet
Piller Mátyás állította össze, gratulálunk hozzá. Mátyás a forradalom 60. évfordulójára
az itt élő '56-os magyarokról fog készíteni dokumentumfilmet.

Budapesti utca

Hullott a vörös csillag

A Parlament előtti sortűz
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Budapesti utca

Magyar menekültek

Nagykövetünk levezette a magyar állampolgársági eskütételt. Egyre több magyar lesz
Brazíliában.
A megemlékezést a Segélyegylet és a Konzulátus által közösen szervezett
fogadás zárta.

65 ÉVES A 13-AS SZONDI GYÖRGY CSERKÉSZCSAPAT
Hatvanötödik évfordulóját ünnepelte meg 20014 októberében São Paulóban, az
embui Simon Bálint cserkészparkban a 13. Szondi György cscs.
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13. Szondi György cscs.
A csapat apraja és nagyja, vezetősége és szülői közössége, sok régi cserkész, vendégek
együtt ünnepeltek.

Az embui
Simon
Bálint
cserkészpark
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Zászlófelvonás

Akadályverseny

Akadályverseny
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Számháború

Cserkészek, barátok, nagymama unokájával ünnepelt

Tábortűz

További Jó Munkát!

Zászlólevonás
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Vacsora a Magyar Házban Lépine-Szily Alinka
professzor asszony tiszteletére
Október 25-én a São Pauló-i Magyar Házban ünnepi
vacsorát rendeztek Lépine-Szily Alinka professzor asszony
tiszteletére a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává
választása és beiktatása alkalmából.

A rendezvény informális vacsorafogadás volt, melyen a
professzor asszony mintegy 70 barátja is megjelent,
közülük többen szintén az USP–São Pauló-i Egyetem magyar származású tanárai.
A fogadás során a meghívottak számára levetítettek egy rövid, de néhány igen
érdekes részletet tartalmazó videót a Magyar Tudományos Akadémiáról.
A vacsora végén a professzor asszonyt a hosszú éveken keresztül a Magyar Ház
elnökeként is tevékenykedő Kapos László úr köszöntötte, és kifejezésre juttatta a São
Pauló-i magyar kolónia büszkeségét egyik tagjának ilyen jelentős elismertsége láttán.
Ezt követően átadta a szót Jeszenszky Paul Jean Etienne úrnak, aki szintén az USP
professzora. Jeszenszky úr rövid beszédében visszatekintést adott az ünnepelt ragyogó
akadémiai pályafutásáról, külön kiemelve, hogy dédapja, a Magyarországon nagy
tiszteletnek örvendő Szily Kálmán (1838-1924) 1889 és 1905 között az Akadémia
főtitkára volt.

Kapos László úr köszöntője
Jeszenszky Paul Jean Etienne úr beszéde
Az üdvözletek után felkérték az ünnepeltet, hogy mondjon néhány szót. Megköszönve
az
iránta
tanúsított figyelmet
Alinka asszony
elmondott
néhány részletet
jelöléséről,
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magyarországi munkatársairól, az Akadémia működéséről és székfoglaló beszéde
tartalmáról.

Igen kellemes este volt, már önmagában
azért is, hogy sikerült ennyi jó barátot
összehozni, de főképpen az ünnepelt
kiemelkedő szakmai tevékenysége iránt
érzett öröm és büszkeség okán.

Írta: Jeszenszky Paul Jean Etienne
Fordította: Kepe Ferenc (Magyarország)

Alinka professzor asszony ismertetője

Képek a Magyar Tudományos
Akadémiáról

Magyar Tudomànyos Akadémia épülete és előadóterme

Az előadótermet Lotz Károly freskói díszitik
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Könyves Kálmán Szabadegyetem
2014. november 1.

Dr. Kubassek Péter János PhD, geográfus, tudománytörténész,
az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója

Magyar női utazók és földrajzi felfedezők öt világrészen
címmel tartott előadást a Magyar Házban
Dr. Kubassek kutatási területei: A földrajz-tudományok története,
régi magyar utazók, földrajzi felfedezők, világjárók tevékenysége,
természeti földrajz, karsztmorfológia.
Öt kontinens 87 országában járt.
Húsz könyv és több mint kétszáz tanulmány, cikk szerzője.
A Móra Ferenc-díj és a Magyar Érdemrend tiszti keresztje
kitüntetettje.

Dinamikus, fényképekkel, térképekkel, adatok vetítésével gazdagított, kitűnő előadást
tartott, melynek alapján a jelenlévők e nagy utazó személyiségek (többek között
Molnár Mária betegápoló [Pápua Új-Guinea] és a Germanus Gyula orientalista
feleségeként több évet Indiában töltött Hajnóczy Rózsa [a Bengáli tűz c. könyv
szerzője]) életútját nyomon követhették s őszintén sajnálkozhattak, amikor a program
véget ért.
Dr. Kubassek – ígérete szerint – további kutatásairól egy újabb előadásban számol
majd be.
Ahogyan mondani szokták, minden sikeres férfi mögött áll egy nagy nő – ezt azok
mondják, akik maguk is "nagy" emberek, és akik elismerik, hogy élettársuk mindig,
mindenben mellettük áll.
Bánffy Ágnes

HÁROM ÉVES A ROPOGÓS CSÁRDÁS!
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A sikeres fesztiváli szereplés után egy táncos családdá forrott össze a Ropogós
Csárdás. Az együtt töltött órák a barátságot, szeretetet, és összetartozást csak
növelik, s ami a legjobb: az egész a legkellemesebb testmozgással, a tánccal van
egybekötve, eközben magyar népdalokat hallgatnak, énekelnek, sőt, legtöbbször a
Zsivaj népzenekar húzza nekik a láb alá valót. Szívből kívánjuk, hogy még sok-sok
éven keresztül ünnepeljenek így együttesen!

Gyönyörködnek a fesztiváli videóban és táncolnak

László Zsuzsa felolvassa nagykövetünk köszöntőjét:

"Kedves Ropogós Csárdás!
Lelkes Magyar Barátaim!
Örömmel értesültem róla, hogy a tánccsoport a harmadik születésnapját ünnepli.
Tudom, hogy messze Magyarországtól nehéz megtalálni azt, ami segít nekünk megőrizni a
magyar kultúrát és önazonosságot.
Tudom azt is, hogy egy színes, vibráló nagyváros annyi vonzó elfoglaltságot kínál, hogy
komoly verseny folyik az emberek minden percéért és figyelméért.
A Ropogós Csárdás és annak tagjai kiállták ezt a versenyt. Összejönnek, táncolnak,
tanítják egymást és közben megélik azt, ami nekünk, magyaroknak, talán a legfontosabb:
bárhol is vagyunk a világban, számíthatunk egymásra.
Ehhez valamennyiőtöknek szívből gratulálok és még sok boldog születésnapot kívánok!
Brazíliaváros, 2014. november 1.
Üdvözlettel,
Konkoly Norbert
Nagykövet"
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A majdnem harminc éves Ropogósok magyar tortával, mezei
virágkosárral, na meg egy kis pálinkával köszöntik az ifjú Ropogós
Csárdást!

A mi Híradónk egy szakdolgozat
témájává vált?
Igen, a Budapesti Műszaki Egyetem Kommunikáció szakos
hallgatója, Unger Anna kvalitatív elemzést végzett az újságról.
Így történt:
2014. február 19-én kaptunk egy e-mailt:
"Tisztelt Híradó Főszerkesztőség!
Unger Anna vagyok, a Budapesti Műszaki Egyetem Kommunikáció szakos hallgatója.
Ebben a félévben diplomázom, és szakdolgozatom témája az Önök újságja, a Híradó.
Szeretnék sajtóelemzést végezni a folyóirat egyes számaiból és aztán
következtetéseket levonni a kultúraközvetítés szempontjából (mennyire közvetíti az
újság a magyar kultúrát, mit emel ki, milyen az olvasók reakciója, stb). Mivel portugál
szakot is végeztem, közel állnak hozzám a brazíliai/portugál-magyar kapcsolatok.
Szeretném kérdezni egyrészt, hogy jó helyre írok-e, másrészt, hogy feltehetnék-e
Önöknek néhány kérdést az újságról, illetve, hogy ha szükségem lenne segítségre,
számíthatok-e az Önök közreműködésére?"
Válaszként elküldtük az utolsó 10 év Híradóit, (39. szám [2004 április] – 66.
szám [2014. április]) és megerősítettük, hogy szívesen válaszolunk a
kérdésekre.
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Unger Anna jelezte, hogy úgynevezett kvalitatív elemzést végez az újságról. Ez azt
jelenti, hogy 3 kérdést fog vizsgálni részletesen:
•Az újság kultúraközvetítő szerepét.
•Az újság identitásképzését, ezen belül a "brazíliai magyar " identitást
•A diaszpóra tagjainak homogenizálódását, ami megjelenik az újságon keresztül.

Ehhez van szüksége a mi tapasztalatainkra, meglátásainkra.
Elsősorban arra volt kíváncsi, van-e brazíliai magyar identitás, Tehát a brazil kultúra
befolyásolja-e a brazíliai magyar hagyományokat? A brazil temperamentum,
világnézet, gondolkodás hatott-e a bevándorlókra? Mi hogyan érezzük ezt magunkon?
Mindezekre válaszoltunk, írásban, és skype-on, majd május 9-én megkaptuk
a szakdolgozatot a következő e-mail kíséretében:
"A beadás küszöbén állok, készen van a dolgozat!
Mielőtt beadom, feltétlen szeretném, ha megnéznétek,
Remélem tetszik, és tudtam újat mondani számotokra.

hogy mindent jól írtam-e le.

Nem tudom, hogy mások is el fogják-e olvasni közületek, mindenesetre üzenem a
brazíliai magyaroknak, hogy nagyon megható volt olvasni ezt az újságot, örültem,
hogy ezt a témát választottam, mert nem is tudtam, hogy tőlünk ilyen távol ekkora
élet folyik, Nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen honfitársaim vannak. És nagyon
drukkolok, hogy a Híradó fenn tudjon maradni; remélem, az ottani fiatalok tisztában
vannak vele, mennyire fontos összetartó erő egy ilyen újság is.

Várom a választ, hogy beadható-e a dolgozat.
Köszönöm: Anna”
Válaszunkban gratuláltunk az elemzéshez, a nagyon komoly, alapos, jól
szerkesztett, érdeklődést keltő dolgozathoz.

Anna júniusi e-mailje:
Egyelőre csak a konzulensem eredménye jött meg, ő 95 pontot adott, még várom az
opponens véleményét.
Most még tanulok az államvizsgára, ahol egyúttal meg kell védenem a dolgozatot;
még két hét, már nagyon túl lennék rajta!
Október 7-én Anna ezt írta:
Nekem éppen szombaton volt a diplomaosztóm, végül is a szakdolgozatnak nagy
sikere lett, a konzulenstől és az opponenstől is 90 százalék feletti értékelést kaptam, a
diplomám végül kitüntetéses is lett! Úgyhogy ezúton ismét köszönöm a segítséget,
nagyon élveztem a szakdolgozat írást.
Így vált a mi Híradónk szakdolgozati témává: Kultúraközvetítés az Atlanti
óceánon túl - egy São Pauló-i magyar folyóirat kapcsolata a magyar
diaszpórával.

Anna, köszönjük, hogy átvitted újságunkat az Atlanti
óceánon, hogy HAZAVITTED!
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Amikor a külföldi kérdi a gyerekedet, hogy mit hozott a Mikulás karácsonyra válaszod
némiképp zavart, hiszen a Mikulás nálunk december 6-án ajándékoz és amúgy
karácsonykor a kis Jézus hoz ajándékot, és nem 25-én, hanem egy nappal előtte,
szenteste.
Amikor el kell magyaráznod, hogy családnév van az első helyen, vagyis az nem a
keresztneved.
Amikor az eljegyzési gyűrűd az ellenkező oldalon viseled.

Amikor fokhagymás-tejfölös-sajtos lángost eszel - nem is kívánnál finomabb falatokat.
Amikor van névnapod, és szerte a világon senki nem érti, mire jó az.

Amikor sörrel nem koccintasz.
Amikor egy olyan nyelvet beszélsz, amit sehol a világon nem értenek, csak a magyarok.
Amikor a mesék nem úgy végződnek, hogy örökké boldogan élnek, hanem hogy boldogan
élnek, míg meg nem halnak.
Amikor a paprika legalább olyan fontos, mint a só és bors.

Amikor egy 79 km hosszú tavat (Balaton) Magyar Tengernek hívsz, és keresztben átúszod.
Amikor valamelyik rokonod Attila, vagy József, vagy János, vagy László, vagy István.
Amikor sírva vigadsz.
Amikor a Himnuszt csak meghatódva tudod énekelve imádkozni.
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Paraszt bácsi interjú
A
Duna-tévések
lemennek
vidékre,
hogy
bemutassák, hogyan élnek ott az emberek, hogy
telik egy nap falun. Megkérik az egyik paraszt
bácsit, mesélje már el, mit szokott csinálni,
reggeltől estig.
- Hát,hajnalban fölkelek, oszt megiszok egy kupica pályinkát.
- Állj, állj, ez így nem lesz jó! Nem mondhatjuk a nézőknek, hogy maguk már korán
reggel ivással kezdik a napot. Tudja mit? Mondja helyette azt, hogy fölkel, és elolvassa
az újságot. Érti, kedves bátyám? Ivás helyett olvasás. Na, tessék fölvesszük újra!
- Hát, hajnalban fölkelek, oszt elolvasom az újságot. Adok enni a malacoknak, oszt
kiolvasok még egy újságot. Délelőtt kint dolgozgatok a fészerben, oszt kiolvasok közbe
két-három könyvet. Délben ebédhez elolvasok két magazint, aztán ebéd után
körbejárom a birtokot. Közben elolvasok még egy könyvet. Este behajtom az állatokat,
aztán kiolvasom az esti újságot. Utána átmegyek a könyvtárba, ott együtt olvasgatunk
a haverokkal, de az csak 10-ig van nyitva.
Utána még át szoktunk menni a Józsihoz, mert annak meg saját nyomdája van...

25 éve omlott le a berlini fal
A
berlini
fal
a
Nyugat-Berlint
körülvevő
határépítmény volt, hossza 155 km, Kelet-Berlin és
az NDK területén. 1961 és 1989 között létezett.
A hidegháború alatt a kettéosztott Berlin Európa
megosztottságának és az elnyomásnak egyik fő
szimbólumává vált.
A
berlini
fal
rendeltetése
az
volt,
hogy
megakadályozza
a
keletnémet
állampolgárok
tömeges méretû menekülését Nyugat-Berlinbe.
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A 155 kilométer hosszú, az NDK területén egész Nyugat-Berlint körülvevő
betonfalrendszer vonalán 300 figyelőtorony és 43 föld alatti torony volt. A "határ" 50100 méter szélességben a pártállami területen tilos zóna volt mindenki számára,
megközelíthetetlenségét az állig felfegyverzett határőrökön kívül kutyák futtatására
szolgáló sáv, vizesárkok és külön gépkocsiút biztosította. Létezésének szűk három
évtizede alatt a fal egyre kifinomultabb, a szökést szinte teljesen lehetetlenné tevő
határzárrá alakult át. Számos szökési kísérlet végződött a menekülők halálával.

Még áll a fal

Keletnémet menekültek 1989-ben

Bontják a falat
Az akkori magyar kormányzat az osztrák
határ
megnyitásával,
a
keletnémet
menekültek Nyugatra engedésével 1989
szeptemberében ütötte ki az első követ a
berlini falból.
A fal 1989-es leomlása a hidegháború
befejeződésének emblematikus dátumává
változott. A létesítmény legnagyobb részét
a két német állam egyesülése után
lebontották, napjainkban már csak egyes
szakaszai láthatók.

Rózsákat helyeztek el a hátsó fal réseiben
Németországban hivatalos állami ünnepséget rendeztek a berlini fal leomlásának 25.
évfordulóján, melyre meghívták az semények kedvező alakulásában egykor pozitív
szerepet játszó kelet-európai vezetőket, M. Gorbacsovot, Lech Wałęsát és Németh
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Miklóst. Angela Merkel német kancellár Klaus Wowereit berlini polgármesterrel közösen
helyezett el virágot a Bernauer Strassén lévő emlékhelynél, ahol egy kis szakaszon
eredeti állapotában maradt meg az 1989-ben elbontott Berlini Fal. A rózsákat a hátsó
fal réseiben helyezték el.

A kommunizmus áldozatainak emlékére gyertyát gyújtottak. Az egykori
fal nyomvonalán elhelyezett világító léggömböket a magasba engedték.

„Danke Ungarn” –
Köszönjük, Magyarország
Köszönjük, Magyarország – a
történelmi fényképen ez az üzenet
olvasható a Budapest és más
magyar városok központi helyein
kifüggesztett plakátokon.
Az akcióval Németország – amelyet a Német Nagykövetség képvisel a Német-Magyar
Ipari és Kereskedelmi Kamara támogatásával – a határnyitás 25. évfordulóján szeretne
köszönetet mondani a magyaroknak akkori bátor tettükért. A Fal leomlásához, a Német
Egység megvalósulásához és Európa megosztottságának befejezéséhez vezető úton
fontos mérföldkő volt ez a lépés.
Ennek folytatásaként indult el Németországban a kampány, amelynek keretében 1400
óriásplakátot helyeznek ki kilenc német városban. Így kívánják kifejezni hálájukat azért,
hogy Magyarország éppen 25 éve nyitotta meg határait a keletnémet menekültek előtt.
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Ujjongva, útlevelüket lengetve léptek át a magyarosztrák határon a nyugatra tartó keletnémetek
1989. szeptember 11-én hajnalban, miután éjféltől
Magyarország
megnyitotta
határait
az NDK
állampolgárai előtt.
A német tulajdonú LUK Savaria Kft. ügyvezetője
köszönetet
mondott
azoknak
a
magyar
családoknak, akik befogadták az NDK menekülő
állampolgárait a határnyitás előestjéig.
Ez szívélyes és önfeláldozó tett volt.

"Mi németek az idők végezetéig hálásak leszünk a magyaroknak, hogy meghozták ezt a
humánus döntést, ami a szabadságot szolgálta. A magyarok nagy bátorságról tettek
tanúbizonyságot 25 évvel ezelőtt, amiért szívből jövő köszönet jár".

Halottaink
Juhász Gyula
Távol mezőn és dombon és hegyen
Alusznak ők és sírjuk jeltelen.
És tenger mélyén és sivatagon
És nincs kereszt fölöttük, nincs halom!

Özvegyek, árvák, fájdalmas anyák
Vert tábora néz vérzőn, sírva ránk,

Négy anyaszélnek minden tájai
Látták harcolni őket s hullani.

A kegyeletnek pisla mécse ég
S betegen virraszt az Emberiség.

Ily aratásod nem volt s ne legyen,
Öreg Kaszás e földi téreken.

Halottaink közt legnagyobb halott,
Közös anyánk, hazánk is ott van, ott!

S míg annyi gaz és annyi gyom maradt,
Elvittél sorra szépet, fiatalt.

A dús, a boldog, drága szép haza,
Ma csonka, béna, vérző és kusza.

Húszéves lángészt, férfit, aki ép
És nem pótoltad őket semmiképp.

Nincs e világon annyi koszorú,
Mely eltakarjon, áldott szomorú,

Két kézzel vágtál rendet s rend helyett
Csak gyász, nyomor és ínség született.

Nincs annyi könny, mely méltón elsirat
És sebeinkre írt ad és vigaszt.

Világunk dísze már világtalan,
A temetők odvában oda van.

Ne is legyen! Szót, könnyet már ne ejts,
Magyar, virágod egy, a nefelejts!

Ó mily vetés ez, szörnyű, szent vetés,
Érlelni őket tenger könny kevés!

És addig nem lesz élet, béke sem,
Míg föl nem támad ő, győzelmesen!
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Máté Bence a BBC világversenyén a legjobb volt
Nagy Göncöl című felvételével a pusztaszeri Máté Bence
természetfotós nyerte meg a BBC Wildlife magazin és a londoni
Természettudományi Múzeum világversenyének madarakat
ábrázoló kategóriáját.
72 éjszakát ült lesben a nyertes képért.
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Szőke Gábor Miklós szobrász – 1984. szeptember 23. (Budapest)
A kortárs képzőművészet kiemelkedő alakja, monumentális köztéri alkotásairól és
egyedi, fiktív világáról ismert szobrászművész. 2010-ben végzett a Magyar
Képzőművészeti Egyetemen. Munkásságát jellemzi a lécekből kialakított, expresszív
struktúra, állatszobrai a világ számos táján fellelhetőek, Magyarországon jelenleg 18
köztéri alkotást jegyez, melyek a fővároson kívül, több vidéki nagyvárosban is
megtalálhatóak.

Európa legnagyobb madárábrázolása. Szárnyai 16 méter szélesen nyúlnak ki.
A szobor csaknem 18 tonnás és 5000 rozsdamentes acéldarabból és lemezből áll
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Szőke Gábor Miklós. Ő az, aki megálmodta a Ferencváros stadionja előtti Sas szobrot,
amely nem csak Európa legnagyobb madárábrázolása, hanem a főváros látványossága
is. Amúgy a kitárt szárnyú sast, karmai között egy labdával, a görög származású Manno
Miltiadesz rajzolta bele a Fradi címerébe még 1929-ben.
A sas mély értelmű, összetett jelkép, sokrétű jelentéstartalmat szimbolizálhat.
Nagytestű ragadozó madár, a madarak királya, az ég, a Nap, az eget ostromló erő és
harciasság, és az isteni uralom jelképe. A napistenek emblémája, diadal a sötétség
felett. A keresztény szimbolikában Jézus Krisztus égi aspektusa. A kereszténység a sast
a keresztség felvételével nyert új élet, az újjászületés és a kegyelemmel megerősített
lélek erejével hozta összefüggésbe.

Az orosz Unikornis szobor helyben, a város szeme láttára készült. Oroszország harmadik
legnagyobb acélgyárát üzemeltető városának, Vikszának a szimbóluma lett. A város
közepén található parkban, orosz mesébe illő környezetben, egy tóparton áll.
2013-ban Szőke Gábor Miklós két óriásszobra, egy puli és egy "orosz unikornis" szinte
egyszerre jelent meg a világ két, egymástól nagyon távoli pontján, Oroszországban és
az Egyesült Államokban, Washingtoni Smithsonian Folklife Fesztiválon, és unikornisát a
Moszkvától keletre fekvő Vikszában. Műveit mindkét helyen a város szeme láttára
állította fel.

A pulit a város szeme láttára állította fel.
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Washington-puli, amivel nem lehet betelni – nézze meg a puli építését:
http://youtu.be/zPBmAxOW81o

Az ötméter magas rozsdamentes acélból készült szarvasszobor a Volga partján fekszik
Nyizsnyij Novgorodban a város legnevezetesebb épületéhez a Kremlhez vezető lépcső alatt.
Ez a tér népszerű pihenőhely a város látogatói és lakói számára, hajókirándulások
kiindulóhelye, így a szobor felavatása óta - 2014. június 13. - nagy népszerűségnek örvend
szerte a városban.

Dinó szobor Budapest szívében, az Erzsébet téren
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A hintaló egy monumentális köztéri szobor, mellyel vizuális megjelenésén túl közvetlen
interakcióba lehet kerülni. Több tonnás súlya ellenére könnyen mozgásba hozható, akár két
ember is ki tudja lendíteni egyébként statikus helyzetéből. Az egyszerre hetven embert is
befogadni képes szobor lényege közhellyel élve az együttes erő, az összehangolt mozgás Huszár András építész és Szőke Gábor Miklós közös munkája

Dante nevű dobermanok a Deák téren és a Műcsarnoknál, a Hősök terén

A Sziget Fesztiválra, a Colosseum elé hatalmas dobermann-fejet készített
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Nagyon abszurdnak tűnik,de ez a 11 méteres tigris egy olyan zsákfalu elejére
került, mint Szakácsi. Azóta a faluban Tigris Fesztivált rendeznek, Tigris Band
alakult, a település hatalmas támogatást nyert, amit megköszöntek egy, a
tigrisnek írt levélben

A Skanzen rackabirkája

Kazincbarcika egyik közterét ékesíti a sárkány

Óvodába
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Óvoda udvarára

Minden munkámat kutatómunka előz meg, sokat beszélgetek a megrendelővel,
tanulmányozom az épített környezetet, az embereket, a helyi kultúrát. Más jelent egy
szobrom Nyizsnyij Novgorodban, mást Washingtonban és mást a Szentendrei Skanzen
bejárata előtt. Én ezt szeretem a munkámban, azt kívánom mindenki találja meg azt,
amit a legjobban szeret és dolgozzon meg érte - Szőke Gábor.

.

Több, mint 5 méter magas, 1 tonnás székemet szokásomhoz híven 800 méternyi fadarabból ácsoltam
össze. Az eltérő méretű, formájú, keresztmetszetű fadarabokat csavarokkal, kapcsokkal rendeztem
egymáshoz a káosz elv és a koherencia együttes erejével”
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Szőke Gábor Miklós nem attól lett ismert szobrász, hogy képes volt mindenki számára
felismerhető és értelmezhető szobrokat készíteni, de ez nem is vált a hátrányára.
Magyarországon majdnem húsz köztéri munkája van, és hamarosan olyan kulturális
exportcikk lesz, mint a gulyásleves vagy Palvin Barbara ( a magyar divatmodell).

TOVÁBBI SIKEREKET !!!

O Embaixador da Hungria no Brasil
Tem a honra de convidá-lo para o “Prelúdio”, final do concurso caça-talentos de
música clássica da
TV Cultura
a ser relaizado no dia 30 de novembro às 11 horas na Sala São Paulo
(Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo - SP,CEP: 01218-020).
Este ano, a Hungria tem o orgulho de oferecer o prêmio principal do concurso, uma

bolsa de
estudos de um ano na Acadêmia de Música Franz Liszt de Budapeste.

November utolsó hetében az itt látható meghívót kaptuk a Magyar Nagykövetségről.
November 30-án volt a Sala São Paulóban a TV Cultura által rendezett, június 21 óta tartó 2014-es
PRELÚDIO klasszikus zenei verseny döntője. Ez a verseny, amely már a nyolcadik a sorban,
a brazil televíziós vetélkedők közül az egyetlen, amelyet fiatal, 28 év alatti amatőr
szólisták számára rendeznek. A klasszikus zene iránt rajongók milliói izgulták végig a
Theatro São Pedro patinás nagytermében megtartott selejtezőket és az két elődöntőt,
hogy aztán november 30-án kiderüljön, az ifjú tehetségek közül ki bizonyul a
legjobbnak, ki nyeri a fődíjat, amely ebben az évben a Magyar Nagykövetség által
felajánlott egyéves ösztöndíj a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémiára.
Várakozásuk meghozta gyümölcsét; az eredmény ékesen bizonyította a már rég
tudott igazságot – a művészetben a tehetség gyakran fontosabb, mint az élet korból
adódó gyakorlat. Ezt a versenyt a finalisták legfiatalabbika, a mindössze 15 éves Lucas
Targino Farias nyerte mesteri hegedűjátékával.
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Lucasnak nem ez az első sikere. Négy éves korában kezdett el
zenét tanulni, nyolc éves korában megnyerte a São Pauló-i „A
Pauta Mágica” versenyt, tizenkét évesen pedig már az Egyesült
Államokban koncertezett.
A PRELÚDIO - 2014 során Mendelssohn E mol hegedűversenyével
és Max Bruch G mol hegedűversenyével bűvölte el a közönséget és
a zsűrit.

Gratulálunk
Lucasnak,
és
kívánjuk,
minél
eredményesebben hasznosítsa egyéves budapesti
tartózkodását és zeneakadémiai tanulmányait.

A SZERELEM ARCAI – KONCERT
2014-ES ÉVZÁRÓ A MAGYAR HÁZBAN
A meghívó kézhezvételekor nem nem akartuk elhinni, amit
láttunk: Carmen Monarcha a Magyar Házban Daniel Gonçalves
zongorakíséretével!
Carmen, a szoprán, aki André Rieu több albumában és az
Egyesült Államok számtalan televíziós programjában szerepel?
Élőben hallhatjuk tőle Giacomo Puccini „O mio babbino caro”ját, az Habanerát a Carmenből és még sok más áriát? Az
élmény még ennél is több volt: egy nagyon szerény és
meghatóan kedves celebritást láttunk, egy végtelenül elegáns,
kívül-belül gyönyörű teremtést, aki előadásmódjával és
énekhangja szépségével elbűvölte közönségét. És akit Daniel
Gonçalves, a tehetséges zongorista büszkén és nagy
szeretettel kísért.
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Törtük is a fejünket: Kinek a fejéből pattant ki ez a
nagyszerű ötlet, és hogyan tudta megvalósítani?
És íme, a válasz: Verő Judith segített, aki
személyesen ismeri Carment és zongoristája, Daniel
Gonçalves, aki mellesleg a Magyar Ház 2013-es záró
koncertjét tartotta.

Judith a következőket mesélte: A primadonnák néha
egészen mindennapi emberként viselkednek! Carmen
Monarcha pedig ilyen! Egyszerű, nagylelkű és nagyon
szimpatikus (és nemzetközileg elismert szoprán,
akinek csodálatos hangja és nagy átéléssel előadott
dalai megkönnyeztették a Magyar Ház közönségét),
már az első kérésre azt válaszolta, „természetesen,
nagy örömmel megyek”!
Akár romantikus áriáról van szó, akár lehengerlő
népzenéről, a koncerteken hangja sajátos csengésével
és brazilos temperamentumával mindig képes mélyen
megérinteni hallgatói lelkét és megnyerni a jelenlévők
szívét.
A koncert végén a közönséggel közös fotó készült róla, DVDket dedikált, és köszönetünk jeléül megölelhettük.

KÖSZÖNJÜK EZT AZ ELŐADÁST; TÁVOZÁSKOR
VALÓBAN ÚGY ÉREZTÜK, IGAZI KARÁCSONYI
AJÁNDÉKOT KAPTUNK!
Írta: Verő Judith
Fordította: Kepe Ferenc (Magyarország)
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MAGYARORSZÁGI HÍREINK
50 évvel ezelőtt, adták át Budapesten az új Erzsébet hidat
Forrás: Inforádio – 2014.11.21.

1964. november 21-én - a második
világháborúban
elpusztult
dunai
átkelőhelyek közül utolsóként - adták át
a forgalomnak az újjáépített Erzsébet
hidat, 1945. január 18-án a visszavonuló
német csapatok felrobbantották. A Duna
ezen a szakaszon 270 méter széles a
378
méter
hosszú
Erzsébet
híd
közbeeső pillér nélkül épült fel.

Közfelháborodás Napja

Forrás: MTI - 2014. november 18.

Több tízezres kormányellenes tüntetés sorozat ért véget
Budapesten
november
17-én.
A
budapesti
demonstrációval egy időben
több magyarországi és
külföldi városban is hasonló demonstrációkat tartottak.
A fiatalok meg akarták döntetni a rendszert 1989-ig
visszamenőleg. A rendezvény után a Parlament
lépcsőjén órákig tartó nyomakodásba kezdett a
túlerőben lévő rohamrendőrökkel a tüntetők közül kivált
csoport. Azóta a tanárok és a nyugdíjasok is tüntettek.

Kétmilliárd euróval csökkent a magyar adósság az unió felé
Forrás: MTI - 2014.11.08.

Kétmilliárd eurót – az Európai Bizottsággal 2008 őszén megkötött
hitelmegállapodásban meghatározott törlesztőrészletet – utalt át
október végén Magyarország az Európai Központi Bank számlájára:
az elszámolás után csökken az államadósság.
A Moody's azért javította a magyar adósosztályzat kilátásait, mert a
kormány sikereket ért el az adósság féken tartásában és a
gazdasági növekedés beindításában.

Prezi társalapítója az első magyar, aki a Europioneers díjat megkapta
Forrás: SG.hu - 2014. november 05.

Árvai Péter, a Prezi társalapítója és vezérigazgatója
nyerte el az „Év európai internetes vállakozója” díjat.
Az Europioneers díjért 27 országból összesen 1200
vállalkozás indult. Magyar cég vagy vállalkozó eddig
még sohasem kapta meg a “Web Entrepreneur of the
Year” címet.
„Nagyon örülök ennek az díjnak, amiért nem csak én,
hanem a két alapítótársam, Halácsy Péter és Somlai -Fischer Ádám, illetve a Prezi
dolgozók közösen dolgoztak meg. A díjak azért is fontosak, mert ezzel egyrészt
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Magyarország jó hírét visszük a világban, másrészt pedig ezen keresztül sokakhoz eljut
az üzenetünk, hogy fontos elkezdeni vállalkozni, fontos hinni magunkban” – mondta
Árvai.
November 19-én 57 millió dolláros befeketetést kapott a Prezi a Spectrum
Equity-től és az Accel Partners-től. A tőkét a globális növekedés felgyorsításához
fogják használni. Egyúttal bejelentették, hogy a Prezi regisztrált felhasználóinak száma
meghaladta az 50 milliót.

A világ első dollármilliomos úszónője Hosszú Katinka
Forrás: Nemzetisport.hu - 2014. november 5.

A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) is elismeréssel
írta Hosszú Katinkáról, hogy ő az úszás első
dollármilliomosa.
Az idén szerzett 59 darab érmét lemérték - ebből 51
arany -, tíz kilót nyomott.
A rövid
pályás
Világkupa-szezonban az egy versenyen szerzett legtöbb
érem mellett természetesen az összesen nyert legtöbb
érem rekordja is az övé. Az idei pénzdíja is rekord, 389
ezer dollárt keresett. Gyurta Dániel 214.500 dollárt
keresett az idei szezonban. Ők az év sportolói.

Nem a netadóra

Forrás:MTI -2014.október31.

Az
internetadó
terve
ellen
három
tüntetés
szerveződött a fővárosban, és vidéki településeken is
tiltakoztak. A kormány gigabájtonként 150 forint
kivetését tervezte. A közteher felső határa lakossági
előfizetések esetén 700, céges szerződéseknél 5000
forint lett volna, amelyet a szolgáltatók lettek volna
kötelesek megfizetni.
Végül a kormány bejelentette, hogy az internetadót
nem fogják bevezetni jelenlegi formájában jövő év
elejétől egyeztetnek a szolgáltatókkal és szakmai szervezetekkel, melynek felelőse a
Fidesz európai parlamenti képviselője, Deutsch Tamás lesz, ő vezeti majd a nemzeti
konzultációt a netadó ügyében.

Ilyen Kaláka-koncert még nem volt!
Forrás: MNO -2014. október 31.

Negyvenöt éves a Kossuth- és Prima Primissima
díjas Kaláka, a megzenésített versek hazai
műfajának alapító zenekara, akik a Művészetek
Palotája Bartók Béla Hangversenytermében két
koncertet is adtak ebből az alkalomból. Délután
négykor „Ragyog a mindenség” címmel elsősorban
a gyermekeknek játszottak, este fél nyolckor pedig
„Szívem zsong a szép szavaktól” elnevezésű
műsorukban neves közreműködőkkel a felnőtteknek
énekeltek.
A negyvenöt éves jubileum kapcsán egyébként statisztika is készült a négy és fél évtized
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énekelt verseiről: több mint háromszáz költő versét zenésítették meg, több mint
ezer dalt írtak, több mint tízezer koncertet adtak negyven országban, dalaikból harminc lemez készült.

Ágymozi Budapesten ami Európában egyedülálló, csak Londonban van
hasonló
Forrás: Szeretlek Magyarország 2014. október31.

Ágymozi nyílt Budapesten, Óbudán, a Bécsi úton,
november 21-én, ahol székek helyett ágyak kaptak
helyet.
A szórakoztató központban található
néptáncés
folklórterem
mellett
különböző
korosztályoknak szóló diszkó és koktélbárok,
éttermek is. És persze a “Bed Cinema”. A
moziteremben 35 darab kétszemélyes ágy kapott
helyet, a páros belépőkhöz némi harapnivaló is jár.
A moziteremben a borítását és a matracokat tekintve inkább a kanapéra hasonlító
ágyakat találunk, melyeket minden film után alaposan kitisztítanak. Minden ágy mellett
van étel- és italtartó, továbbá az ágy alatt megtalálható egy fiók, amibe a lábbeliket
tehetik. A technikát tekintve a legmodernebb felszerelés is rendelkezésre áll
a
teremben, természetesen 3D-s filmeket is játszhatnak benne.

Az Ericsson Magyarország alkalmazottainak a legmagasabb az IQ-ja
Forrás: SG.hu - 2014. október 21.

Hazánkban
az
Ericsson
Magyarország
alkalmazottainak a legmagasabb az IQ-ja. A
Mensa
HungarIQa,
a
világ
legmagasabb
intelligenciájú embereit tömörítő nemzetközi klub
magyarországi
tagozata
által
meghirdetett
versenyen az Ericsson Magyarország nyert a
nagyvállalati kategóriában. A díjért versengő 18
vállalat mindösszesen 509 munkavállalót delegált a versenybe, akik közül 183 fő (149
férfi és 39 hölgy) érte el a Mensa szintet, vagyis az emberiség 2%-ára jellemző
intelligenciahányadost. Az Ericsson ezekben a mutatókban lett a legjobb.

A 130 pont feletti IQ, az emberiség csupán 2%-ára jellemző. A megfelelő szint elérése
esetén ez egyben meghívást is jelentett a legmagasabb intelligenciával rendelkezők
társaságába, a Mensába.

Budapesten van Európa legjobb tere – az Erzsébet tér
Forrás: Szeretlek Magyarorszá -2014. oktòber17.

European Property Awards „Európa legjobb közcélú fejlesztése” díjjal jutalmazta az
Erzsébet téri Kulturális Központ és Parkot október 14-én. A díjakat Londonban adták át.
Az Erzsébet téren az Akvárium Klub fölötti park, valamint a park és a Design Terminál
közötti sétány olyan szépre sikerült, hogy nemzetközi elismerést érdemelt.
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A Deák tértől a Szent István Bazilika felé vezető sétányt kiszélesítették, a parkot
teljesen megújították, a füves részre szökőkutakat építettek. Az Akvárium Klub, a
Design Terminál és a Fröccsterasz mellett kinyitott a Terminál Étterem és a Gastroshop
is. Egy hatalmas, 1300 fős koncerttermet építettek, de létrehoztak a mélyben egy
másik nagy, 1000 négyzetméteres teret is, ami az Erzsébet Műhely nevet kapta. Ide
mindenekelőtt nagycsaládosokat, gyerekeket, fogyatékossággal élőket várnak majd
kulturális programokkal, sportfoglalkozásokkal, táncházakkal.

Sopreso győzött a OpenAxel startup versenyen Madridban
Forrás:Sg.hu 2014. Október17.

A Prezi és a Ustream után újabb magyar siker:
a Sopreso nyert a
startup versenyen egy
prezentációs eszközzel. A Sopreso nevű
interaktív prezentáció-támogató szolgáltatást
fejlesztő magyar startup a kiemelt győztesek
közé került az Európai Bizottság
által
finanszírozott OpenAxel startup-verseny döntőjében, Madridban.
A legjobbnak a Sopreso projektjét ítélték a zsűritagok. Alkalmazásuk lehetővé teszi,
hogy a résztvevők bármilyen mobil eszközzel csatlakozzanak a prezentációkhoz, így
egyirányú előadások helyett valós idejű közösségi kommunikáció jöhet létre, mely során
az előadók eddig sosem látott mennyiségű információt szerezhetnek a közönségüktől.
A magyar fejlesztők ezzel a célzott mentorálás és rengeteg üzleti támogatás mellett egy
szakmai utat is nyertek a Szilícium-völgybe.

Európa legjobbja a magyar informatikus csapat- EuroSkills 2014 verseny
Forrás: Sg.HU 2014. október13.

A Franciaországban lezajlott szakmai Európa
bajnokságon a magyar informatikus csapat
magabiztos teljesítménnyel nyerte meg az
aranyérmet. A 25 ország részvételével 41
különböző szakmában,
több mint 450
versenyző részvételével zajlott az EuroSkills
2014 verseny.
A háromnapos verseny során egy összetett
informatikai hálózat felépítése és beállítása volt
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a feladat, de a zsűri a rendszer biztonsági beállításait is részletesen tesztelte. A magyar
fiúk, Bora László, Pető Roland és Varga Ákos mindhárom napon a legmagasabb pontot
érték el a mezőnyben, így teljesen megérdemelten állhattak fel a dobogó legmagasabb
fokára.
A magyar küldöttség 15 szakmában képviseltette magát, és végül 4 arany, 2 ezüst és
5 bronzéremmel térhetett haza. A nemzetek rangsorában ez a nagyon előkelő hatodik
helyet eredményezte.

Hatalmas üzleti siker: az NNG magyar vállalkozás Európa legjobbja
Forrás: MTI - 2014. október 11.

Európa leggyorsabban növekedő vállalatának
választották az NNG-t, a budapesti székhelyű
navigáció fejlesztő vállalatot. Az International
Business Awards (IBA) díjakat Párizsban adták
át. Emellett az IBA zsűrije az észak-amerikai
régióban
is
bronzzal
jutalmazta
a
cég
Amerikában elért üzleti eredményeit.

Az NNG Kft. az autóipari, az okostelefonos és a személyi navigációs szektor számára
kínál fedélzeti 3D-s navigációs alkalmazásokat, amelyekhez különböző szolgáltatások,
valamint online szoftver- és térképfrissítő portál kapcsolódik. Az NNG iGO Navigációs
szoftverét használó központjukba is, ahova 200 munkavállalót keresnek.

LEGYEN ÖN IS A
MAGYAR KÖZÖSSÉG TAGJA!
Taggá válni annyit jelent mint:
- támogatni a Magyar Egyesületek által szervezett kulturális eseményeket, valamint
a Segélyegylet a Balázs Péter Szeretetotthonban kezdeményezett társadalmi
programját;
- támogatása révén biztosítani a Magyar Ház fenntartását, amely otthont ad a São
Pauló-i magyar közösség kulturális és társadalmi rendezvényeinek;
- kedvezményes részvételt az adott év során megrendezésre kerülõ valamennyi
programon.
A Taggá válási program keretén belül az elsõ száz új tagot Maria Isabel de Thurzo
Sipos Altilio Viagem Gastronômica Pela Hungria címü könyvével ajándékozzuk meg.
Jelentkezés:
http://www.htcweb.com.br/clientes/ahungara/

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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Karácsonyi vásár
Cserkészeink arra készültek, hogy az idei Karácsonyi Vásár még jobb legyen, mint a
tavalyi... és sikerült nekik! De nem csak a cserkészek dolgoztak sokat, hanem a sátrak
szervezői, az finom ételeket készítő önkéntesek, a Zsivaj csapat zenészei, a Sarkantyú
és a Pántlika tánccsoportok is alaposan kivették részüket a munkából. Ez alkalommal a
Ropogós csárdás csoport sokat gyakorolt, hogy az áhított sikert learathassa.

Kis Jézuska megszületett - cserkészek előadása

A Sarkantyú tánccsoport a szülőket és nagyszülőket alaposan megríkatta, miközben a Zsivaj
banda ugyancsak kitett magáért
A nagy meglepetést a Paraísópolis (szegény negyed) gyerekei okozták, ugyanis magyar
néptáncot adtak elő, amit a közönség nagy tapssal fogadott; a szereplők izgatottan, ám
annál nagyobb élvezettel táncoltak. Lizi és Gida tanította be a táncot, amit a gyerekek
meg is köszöntek nekik hálásan.
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Paraísópolis magyar néptáncosai

Paraísópolis magyar néptáncosai

A nagy siker azonban a Santo
Américóban első alkalommal
fellépő Ropogós Csárdásé lett és
várhatóan marad is a jövőben
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Kiss

Ilona

Márta,

a

Ropogós

Csárdás

táncosa

ezt

írta

"facebook"-ban:

Gyerekek, gratulálok az előadáshoz! A próbákon és az előkészületek során a tánc iránt
megnyilvánuló vidám szeretetetek egyértelműen érezhető volt az idei évzáró
előadáson. Sok pozitív hozzászólást kaptam, még Timár Böskétől, a Csillagszemű
magyar táncegyüttes koreográfusától és művészeti igazgatójától is, aki szintén ott volt.
Sokan még azt is mondták, szándékukban áll, hogy 2015-ben csatlakozzanak hozzánk.
Ez nagyszerű! És köszönöm a Kórus munkáját is!

Patricia e Gida páros táncában is gyönyörködött a közönség

Pántlika együttes kalocsai népviseletét megcsodálták és vidám táncait nagyon megtapsolták
Befejezésként egy kisebb ajándéksorsolás váltott ki nagy reményeket és vidám kacagást
a nézők soraiban.

Kedves barátainknak kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánva
hagytuk el a helyszínt.

Köszönet Orbán Zsuzsinak a fényképekért.
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Közlemény:
Sajnos a budapesti Mikulásfutásra Schiffer Dani és Sanyika nem
neveztek be, mert São Pauló-ban táncoltak, de lehet, hogy jövőre
inkább a motoros felvonulást választják.
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A Magyar Diaszpóra Tanács IV. Ülése
A 2011 novemberében alakult tanács a világon szétszórtságban élő magyarság
szervezeteinek közös fóruma. A Magyar Kormány Budapesten szervezte a Diaszpóra
Tanács IV. ülését, amelyen bemutatták az alábbi, kifejezetten a diaszpórában élő
magyarok számára létrehozott programok eredményét:
• Körösi Csoma Sándor Program
• Julianus Program
• Mikes Kelemen Program

További információ az alábbi szájton található: https://www.nemzetiregiszter.hu/index
A Tanácson a brazíliai magyarokat Montano Filho Francisco és Ráth Madalena Judite
képviselte.
Az alábbiakban közlünk néhány fényképet a tanácskozásról valamint a Zárónyilatkozat
szövegét.

A helyszín: Várkert Bazár

Ráth Madalena Judite

Montano Filho Francisco
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Orbán Viktor miniszterelnök előadása

Nagyterem

Ülésterem

Rövid séta a felújított Várkert Bazárban vezetéssel
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Rövid séta a felújított Várkert Bazárban vezetéssel

Magyar Diaszpóra Tanács
IV. ülés
Zárónyilatkozat
A Magyar Diaszpóra Tanács megalakulása óta képviseli a világ magyarságának ügyét, és
érvényesíti Magyarország nemzetpolitikájának alapgondolatát, a nemzet összetartozását. 2010 óta
közösen dolgozunk a világnemzetté vált magyarság gyarapodásán. Elértük célunkat: megerősítettük
Magyarország és a diaszpóra magyarságának kapcsolatát, a Magyar Diaszpóra Tanács keretében
gördülékenyen és eredményesen működik a nemzet ügyeit érintő párbeszéd és döntéshozatal,
valamint sikeresen működtetjük a diaszpórát érintő programokat. 2014-ben a magyar nemzet közjogi
egységének kiteljesedéseként a diaszpórában élő magyar állampolgárok is részt vehettek a
parlamenti választáson így immár mostantól össznemzeti parlament képviseli a magyar nemzet
közös ügyeit, szolgálja a nemzeti egységet.
A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai a következőkben állapodnak meg:
• Örömüket fejezik ki, hogy az Országgyűlés korábbi döntésének értelmében a diaszpórában élő
magyar állampolgárok is részt vehettek a magyarországi parlamenti választáson, és a jövőben
immár ebben a formában is szerepet játszhatnak a magyarság közös ügyeinek alakításában.
Emellett továbbra is kiemelt célnak tekintik a történelmi sikertörténetté vált egyszerűsített
honosítás folyamatának népszerűsítését valamint a magyar állampolgárság egyszerűsített
megállapításának támogatását.
• Üdvözlik a kiemelkedően sikeres Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjprogram folytatását, amely az
ösztöndíjasok kibővített létszámának köszönhetően még eredményesebben szolgálta a diaszpóra
magyar közösségeinek megerősítését. Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan öt kontinensre, de
már 24 országba kiküldött 100 ösztöndíjas eredményesen
végezte tájékoztató,
közösségszervező, hagyományőrző és identitáserősítő tevékenységét. A tagok örömüket fejezik ki
a Program folytatása kapcsán, amely hasznos segítséget nyújt szervezeteik munkája során.
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• Üdvözlik a 2013. július 15-én útjára indult Julianus Programot, melynek célja, hogy bemutassa
a diaszpórában fellelhető magyar értékeket, és betekintést nyújtson a világban
szétszórtságában élő magyar közösségek identitásmegőrző munkájába. Fontosnak tartják a
Program további népszerűsítését, a magyar emlékek tárházának folyamatosan frissítését.
• Üdvözlik a Mikes Kelemen Program működését, amely a diaszpórában fennmaradt magyar
hagyatékokról és tárgyi örökségekről való gondoskodást tűzte ki célul. Három kontinens
(Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália) hét országának tizenhárom gyűjtőpontjára érkeztek
meg az adományok 2014. január 1. és szeptember 30. között, amelyek hazaszállítása jelenleg
zajlik. Örömüket fejezik ki, hogy a program támogatja egy gyűjtemény létrehozását a
Magyarság Háza közreműködésével, amely megőrzi és bemutatja az értékes magyar
hagyatékokat rendszerezve, hogy fennmaradhassanak a jövő generációi számára.
• A másod- és harmadgenerációs fiatalok magyar identitása kulcskérdés az egész nemzet
számára, ezért a tagok szorgalmazzák a diaszpórában élő fiatalok anyanyelvi oktatását, az
identitást átörökítő foglalkozások megszervezését.
• Elismerik azt a szerepet, amelyet a diaszpóra szervezetei, kiemelten a magyar nyelvű egyházi
közösségek játszanak a magyar nemzetpolitika céljainak elérésében, a magyar identitás
megőrzésében, valamint kifejezik együttműködési készségüket a további közös munka
kapcsán.
• Aggodalmuknak adnak hangot a nyugati sajtóban megjelenő, Magyarországot érő, kettős
mércét alkalmazó támadásokkal kapcsolatban. Kérik és szívesen fogadják a magyar
kormányzat tájékoztatását ezen ügyekben, és kijelentik, hogy együttműködnek a Magyar
Kormánnyal a közvélemény, a sajtó és a politikai szereplők hiteles tájékoztatásában azokban
az országokban, ahol élnek.
A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben foglalt elvek
érvényre juttatásában, a kijelölt feladatok elvégzésében. A Tagok bíznak abban, hogy
együttműködésük sikerrel szolgálja az egyetemes magyarság egységét, valamint a magyar
nemzet teljesítőképességének és megbecsültségének növekedését a világban.
Budapest, 2014. november 19.

Csoportkép a résztvevőkkel
Az eseményről részletes beszámolót a következő Híradóban találhatnak.
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Karácsony a pálmafák alatt



EZT A LEGNEHEZEBB MEGSZOKNI

ÁLDOTT
KARÁCSONYT ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK KEDVES
OLVASÓINKNAK!

