
15. év  70. szám – São Paulo,  2015. április 

Informativo da Associação Húngara - Brazíliai Magyar Segélyegylet 

 

 

 

 

 
  

OLVASSA  E  SZÁMUNKBAN: 
ILYENEK VOLTUNK MI SÃO PAUÓ-I MAGYAROK..............................................................3 
BALÁZS PÉTER SZERETETOTTHON...............................................................................6 
1848 MÁRCIUS 15...................................................………………………………………………....…...14 
BUDAPEST OSTROMA ...............................................................................................20 
MAGYARORSZÁG GYÓGYVÍZ - NAGYHATALOM..............................................................25 
MAGYARORSZÁGI HÍREINK........................................................................................33 

HÍRADÓ 
 

 Áldott kezeddel simogatsz meg, 

Anyám. 

Intő szavad még mintha hallanám, 

Míg rám borulsz 

S áldott kezeddel simogatsz meg. 

 

A régi intést elfeledtem, 

Anyám. 

Azért zúdult annyi vihar reám; 

Úgy összetört... 

A régi intést elfeledtem. 

 

Beteg vagyok, az élet megtört, 

Anyám. 

Hol az a vágy, mely hajszolt hajdanán? 

Már nincs vágyam, 

Beteg vagyok, az élet megtört. 

 

De fáj nekem, hogy úgy szeretsz Te, 

Anyám. 

Mondd, miért sírsz? Engem siratsz talán?... 

Nem érdemlem... 

De fáj nekem, hogy úgy szeretsz Te. 

 

Már hallom a harangszó hangját, 

Anyám. 

De jó is itt, e csendes kis tanyán - 

Leroskadni... 

Már hallom a harangszó hangját... 

Ady Endre: Áldott kezeddel 
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VEZÉRCIKK 

 

Retrospektív előretekintés (Visszatekintés előre) 
 

Szórványban élünk, tízezer kilométerre kulturális 

hazánktól. De az internet segítségével 

kommunikálhatunk magyarországi barátainkkal és 

rokonainkkal. Szinte azonnal értesülünk a gazdaságot, a 

politikát és a társadalmat érintő hírekről. 

Összeköttetésben állunk Magyarországgal. 

S mégis, egyre nagyobb nehézségekkel küszködünk 

kultúránk és nyelvünk megtartásában. Nehezünkre esik 

az ottani fiatalok nyelvezetében folyton megjelenő 

neologizmusok értelmezésében, a magyar nyelvet (a 

portugálhoz hasonlóan) ellepő anglicizmusok 

követésében. Magyarnak maradni a technológia által 

kínált minden könnyítés ellenére nehéz számunkra; 

alkalmazkodóképességünk e téren folyamatosan romlik.   

És ezért, amikor szembekerülünk a szüleink és 

nagyszüleink által Brazíliába érkezésük idején olvasott 

újságcikkek másolataival és azokkal, melyek a Híradó 

jelen számában megjelennek, nem tudjuk eleget 

csodálni az akkori magyarok kitartását, hogy a politika 

által támasztott nehézségek, a nagy távolság és a 

megfelelő technológia hiánya ellenére minden áron meg 

akarták tartani kapcsolataikat kulturális bölcsőjükkel... 

Egyesek városból érkeztek, mások vidékről; volt, aki 

Északról s volt, aki Erdély hegyeiből és erdeiből. Voltak 

köztük tanult emberek és voltak kevésbé képzettek. 

Volt köztük mérnök és majdnem mérnök, kézműves, 

földműves, volt jogi diplomával rendelkező. E nagyfokú 

szerteágazóság ellenére – különböző  okok miatt 

távoztak örökre Magyarországról – a brazil 

társadalomba beágyazva megalkották a maguk kis 

trópusi Magyarországát, hiszen valamennyien érezték 

az együtt maradás és a valahova tartozás 

szükségességét. 

A vallási hovatartozáson kívül a sport is fontos 

összetartó erő volt közöttük, amint ezt az évek során 

létrejött magyar klubok nagy száma is igazolja.  

De az idő haladt, a város gyarapodott. A távolságok 

nagyon megnőttek Brazília legnagyobb városában. A 

Magyarországgal fenntartott kapcsolatok 

meggyengültek, hiszen a fenntartás lehetőségei 

minimálisak voltak. Brazília jobboldali katonai rezsim 

alatt élt, Magyarország pedig szocialista 

gazdaságpolitikai kísérlet tárgya lett. Antagonisztikus 

helyzet, amely nem kedvezett a hivatalos 

kapcsolatoknak (és sok leszármazottnak szüleitől és 

nagyszüleitől örökölt politikai nézete miatt nem is 

álltérdekében, hogy a kapcsolatok javuljanak). 

nagyszüleitől örökölt politikai nézete miatt nem is állt 

érdekében, hogy a kapcsolatok javuljanak). 

 

Az eredmény: Az első emigrációs magyarok 

leszármazottai, akiknek nem állt módjukban, hogy részt 

vegyenek az 50-es, 60-as évek cserkészcsoportjaiban, 

már nem érezték szükségét, hogy közösség részei 

legyenek. Őket felszívta a brazil társadalom.  

A szövetségek, klubok és különböző csoportok 

fokozatosan elvesztették lelkes híveiket és lassan 

eltűntek. Még a mindig is legfontosabb összetartó 

erőnek számító vallási közösségek is elgyengültek, 

részben a hívők, részben a karizmatikus vezetők 

elvesztése miatt. Hogy menjünk magyar misére, 

istentiszteletre, ha már nem magyar pap vagy lelkész 

vezeti azt? 

Mára csak két intézményünk maradt: a Magyar 

Egyesület (Associação Húngara - együttműködés a 

csaknem százéves Magyar Segélyegylet és az 1985-

ben alapított Magyar Ház között, amelynek hivatalos 

neve ma AEHSP – São Pauló-i Magyar Szervezetek 

Egyesülete) és a São Paulóban működő 

cserkészcsoportok egyesüléséből létrejött Szondi 

György Csoport. 

A magyarországi politikai nyitás és az új törvény által 

biztosított  egyszerűsített állampolgársági eljárás 

hatására a harmadgenerációs leszármazottak lelkesen 

veszik fel a magyar állampolgárságot, magyarul 

tanulnak, tanulják a különféle magyar tájegységek 

tánclépéseit, lelkesen ismerkednek a magyar konyha 

ízeivel, vagyis valamennyien magyarrá akarnak válni! 

Egy évszázad alatt megváltoztak a körülmények, de az 

emberi természet a régi: világossá vált, hogy a jelenlét, 

a közös értékek vallása valóban fontos dolog.  A 

technológiai közelség nem elegendő, a fontos a 

részvétel! A Magyar Szövetség az a hely, ahol az új 

magyar polgárokban ismét tudatosulnak ezek a közös 

értékek, ahol rendezvényeken vesznek részt és 

visszanyerik magyarságukat. Már nem klubok vannak, 

hanem tánccsoportok, magyar nyelvi tanórák, 

népművészeti tanfolyamok (pl. hímestojás-készítés)... 

A Magyar Ház ebben az évben lesz 30 éves. És nem 

véletlen: jelenlegi elnöke Brazíliában született, brazil 

apa és magyar anya gyermeke. Szimbóluma Marx 

Károly híres mondásának: “A történelem megismétli 

önmagát”... De ebben az esetben nem silány 

bohózatként, hanem egy igazi sikertörténet formájában! 

Koszka J. Árpád 

Fordította: Kepe Ferenz (Magyarországi  

munkatársunk) 
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Ilyenek voltunk mi, São Pauló-i magyarok 

a múlt század 20-as 30-as éveiben! 

Nyomtatott újságunk volt, hirdetésekkel: 

Futballcsapataink meccsei sportünnepnek számítottak: 

„Nagy magyar SPORTÜNNEP 
A  Brazíliai  Magyar  Köztársasági  Kör  sportosztálya  és a sãopaulói Magyar Sport Club 

december   5-én  d.u.  fél két  órai  kezdettel  az  Antarctica  F.C.  pályáján  (Rua Moóca, 328)  

tartják  második serlegmérkőzésüket a Fenyvesi-, illetőleg  Strenger-vándordíjért. 

A két sãopaulói magyar futballcsapat izgalmas mérkőzését minden magyarnak meg kell nézni! 

Magyarok!     Jöjjetek el tömegesen a sportünnepélyre! 

Belépődíj:  az  I.  hely  28200,  a  II.  hely  18100. 

A   Largo  do  Thesouróról   a   8.  számu   villamos   és   autóbusz  egészen   a   futballpályáig   

visz”.  
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A magyar focicsapatok címerei és elnevezései (korabeli helyesírással):  

SãoPauloi  

Magyar Sport Club 

portugálul:  

Sport Club  

Húngaro-Paulistano  

Villa Mariai Magyar Törekvés  

Sport Egyesület 

portugálul:  

Sociedade Esportiva Húngaros 

 da Villa Maria “Törekvés”  

Ypirangai  

Magyar Sport Egylet 

portugálul:  

Esporte Clube Húngaro Ypiranga 

Hungária Foot Ball-Club  -  São Paulo 

Brazíliai Magyar Labdarugó 

Szövetség 

portugálul:  

Liga Esportiva Húngaro-Brasileira  

Anastációi Magyar Egyesület 
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SMB - São Paulói  

Magyar Barátság  

portugálul:  

SAH - Sociedade Amizade 

Húngara  

Tanya Üdülő Egyesület 

...az utolsó igazán magyar 

szellemű üdülő- és sportklub 

 São Paulóban (1963-1996)!  

A Tanya Üdülő Egyesület emléklapja 

és végezetül: 
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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 
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Balázs Péter Szeretetotthon  

És mi történt az évek múltával? Megöregedtünk, beolvadtunk, elsodort a São 

Pauló-i rohanás? Talán. De itt vagyunk még, mert a fiatalok folytatják....!!!  

São Paulo város születésnapját ünneplik az Otthon lakói 
Január 23. 
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Kedélyes beszélgetéssel, szabadidős tevékenységgel, churrascóval, sok-sok fényképpel ünnepelték 

meg São Paulo születésnapját az Otthonban. A lakók elmesélték, hogy az Otthonba költözés előtt a 

város melyik részében éltek. Így megismerhettek egy kicsit a Vila Buarque történetéből, ahol Lena és 

Elza éltek, Creuza  a Casa Verdéről, Adalberto Piritubáról, Adélia Moócáról mesélt, Rose Butantã-ról. A  

mi  kedves százesztendős,   Aldánk Higienópolisban élt, Benê és Prudente Freguesia do Ó-ban. 

Gyzella, mint a legtöbb magyar, aki São Paulóba érkezett, Anastáción lakott, Elena Limão, Carolina 

Sumaré negyedről mesélt, így sok városrészről  emlékeztek meg.  

 

Az elmélyülés pillanatai 

Február 13.  

Csodás reggel volt, új barátokkal. A kertben a szabad ég alatt, kellemes napsütésben és enyhe 

szellőben, kis csoportok alakultak a témák szerint, majd megvitattak bibliai részleteket.  Lélekemelő 

pillanatok voltak. 
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A mindennapi élet az Otthonban 

Február 20. 

Egy nap valaki megkérdezte Facebookon, hogy csak ünnepnapok vannak-e az Otthonban. 

 

 

Így arra a következtetésre jutottunk, hogy azt is meg kellene mutatnunk, hogy milyenek a hétköznapok.  

Megjelenítettünk egy kis mintát az Otthon infrastruktúrájából a lakók és ellátók mindennapi  

tevékenységeiről. 

. 
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Az Otthon lépést tart a  város karneváli  ritmusával 
Február 21.  

A São Pauló-i karneválban vonulnak  a ”Bloco na Vila Madalena”, „Largo da Batata” és  más  csoportok. 

Az Otthon gondoskodott arról, hogy lépést tartson a város karneváli ritmusával. Az önkéntesek 

Teleperformance munkacsoportot létesítettek, az Otthon lakóival maszkokat gyártottak és karneváli  

„marchinhas”-t játszottak, s énekeltek.  

Köszönet érte, igazi  2015-ös Karneválunk volt!  

. 

Nőnapi megemlékezés az Otthonban 

Március 8 

Nőnapot tartottak az otthonban és köszöntötték azokat,  akik 

a mindennapi életükben fontos szerepet töltenek be: az 

Otthon nőlakóit, családjaikat, az ellátókat, az önkénteseket 

és a  barátnőket. 
Kellemes beszélgetés volt, megemlékezve a hírességekről, 

mint Tarsila do Amaral, Ana Nery, Auta de Souza, “Pagu” 

többek között. Mit is jelent nőnek lenni: szeretet, anyaság, 

szenvedés, küzdelem,  önfeláldozás és sok más.  Az Otthon 

férfi lakói elismeréssel köszöntötték a hölgyeket. 

Felejthetetlen pillanatokat éltek át mosollyal és könnyekkel a 

méltató elismerések, az ünneplés alatt.  

Koccintottak is a nők egészségére!  
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Piros Tojás Ünnep a Balázs Péter Otthonban  
Március 29  

A szorgalmas önkéntesek már egy nappal előtte készítették a finomságokat. 

Virágvasárnapi szentmisével kezdődött a rendezvény. Az Otthon kertje új betonburkolatot kapott, ami 

megkönnyíti a bentlakók közlekedését  és a rendezvények szervezését. A finom  sós előételek után 

grillezett hús (churrasco) és saláták várták a résztvevőket, de  a legizgalmasabb fogás a finom fánk 

baracklekvárral elmaradt; finom túros kifli volt helyette.  

A Pántlika fellépése, valamint a cserkészek által eladott tombolajegyek sorsolása nagy élmény volt az 

otthon lakóinak és a vendégeknek egyaránt. Boldog húsvéti  ünnepeket kívánva búcsúztak a vendégek. 

Húsvétra készülődtek a tojásfestők, a cserkészek nagy locsolkodással 
emlékeztek meg, mig a magyar közösség  

a Balázs Péter Szeretetotthonban ünnepelt, majd mindenki szertteivel töltötte 
az áldott húsvéti ünnepeket. 
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MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANFOLYAM 

Örömmel tudatjuk kedves Olvasóinkkal, hogy 2015 májusától az Universidade de São Paulo Keleti 

Nyelvek Tanszékén ingyenes MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANFOLYAM indul. 

Kezdő, haladó és felsőfokú szinten, heti két alkalommal - az esti órákban és szombaton is - tanulhatnak 

az érdeklődők. 

Mindenkit szeretettel várunk!  

 

További információkat talál a http://letrasorientais.fflch.usp.br/hungaro weboldalon illetve a Facebookon.  

Kérdéseivel forduljon hozzánk az alábbi e-mail címen: magyar@usp.br 

A tanfolyam hat modulból áll, a tanmenet követi az Európa Tanács által kialakított Közös Európai 

Referenciakeret beosztását. Az első modul az alapfok A1 szintjének felel meg, a második modul 

pedig az A2-es szintnek. A harmadik és negyedik modul a középfok B1 és B2 megfelelői, míg az 

ötödik és hatodik modul már a felsőfokú ismeretek C1 és C2 szintjeivel egyeznek meg.  

 

A tanfolyam vezetője: 

KKÓBORIÓBORI  SSAROLTAAROLTA  docensdocens                                                                                                                    

Magyar nyelv és irodalom, illetve magyar mint idegen nyelv tanár; 

mozgóképkultúra és médiaismeret tanár, filmtörténész. Magyarországon 

született, tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte. 

Diplomái: magyar nyelv és irodalom (2006); magyar mint idegen nyelv 

(2009 – szakdolgozatának címe: A magyar nyelv és kultúra helyzete São 

Paulóban) és filmelmélet – filmtörténet (2009). Doktori disszertációját az 

európai művészfilm és a brazil filmművészet kapcsolatáról írja. A Pécsi 

Tudományegyetem  oktatója, az Universidade de São Paulo magyar 

nyelv és kultúra tanfolyamának vezetője. 

2015 első szemeszterében magyar nyelv és 

kultúra tanfolyam indul a Pécsi Tudományegyetem 

szervezésében. A kurzus támogatója a Pallas 

Athéné Domus Animae Alapítvány. A magyar 

nyelv elsajátítása mellett az ország történelmét és 

kultúráját is megismerik a hallgatók. 

Magyarországról és a brazíliai magyar 

közösségekből is jelentős személyiségeket várunk 

vendégelőadóknak. Kiemelt célunk a 

magyarsághoz kapcsolódó programok, 

események szervezése, többek között akadémiai 

szinten is, a Brazíliai Magyar Nagykövetséggel, a 

São Pauló-i Magyar Közösséggel és a 

magyarországi partnerekkel együttműködésben.   

http://emkt.ahungara.org.br/emkt/tracer/?2,2289294,a44aa1d8,b5e3,3
http://emkt.ahungara.org.br/emkt/tracer/?2,2289294,a44aa1d8,b5e3,3
http://emkt.ahungara.org.br/emkt/tracer/?2,2289294,a44aa1d8,b5e3,3
http://emkt.ahungara.org.br/emkt/tracer/?2,2289294,a44aa1d8,b5e3,3
http://emkt.ahungara.org.br/emkt/tracer/?2,2289294,a44aa1d8,b5e3,3
http://emkt.ahungara.org.br/emkt/tracer/?2,2289294,a44aa1d8,b5e3,3
http://emkt.ahungara.org.br/emkt/tracer/?2,2289294,a44aa1d8,b5e3,3
http://emkt.ahungara.org.br/emkt/tracer/?2,2289294,a44aa1d8,b5e3,3
http://emkt.ahungara.org.br/emkt/tracer/?2,2289294,a44aa1d8,b5e3,3
http://emkt.ahungara.org.br/emkt/tracer/?2,2289294,a44aa1d8,b5e3,4
http://mail.uol.com.br/compose?to=magyar@usp.br
http://mail.uol.com.br/compose?to=magyar@usp.br
http://mail.uol.com.br/compose?to=magyar@usp.br
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Programok: I-es, III-as és V-ös Modulok 

2015 első félévi kurzusok 

Kurzus Időpontok Terem Időtartam 
Csoport-

létszám 

I-es Modul 

1-es Csoport 

  Kedd: 12h00 – 13h30 és 

  Csütörtök: 12h00 – 13h30 
201 

200 
  május 7 – július 2 30 

I-es Modul 

2-es Csoport 

  Csütörtök: 17h45 – 19h15 és 

  Szombat: 10h15 – 11h45 
200 

200 
  május 7 – július 4 30 

III-as Modul 

1-es Csoport 

  Szerda: 12h00 – 13h30 és 

  Péntek: 12h00 – 13h30 
200 

200 
  május 5 – július 3 30 

III-as Modul 

2-es Csoport 

  Szerda: 17h45 – 19h15 és 

  Szombat: 08h30 – 10h00 
200(*) 

200 
  május 9 – július 4 30 

V-ös Modul 

Egyetlen csoport 
  Péntek: 17h45 – 19h15 201   május 8 – július 3 30 

(*) Június 3 és július 1 között az órák a 201-es teremben lesznek. 

  

DOBOS ESZTER  
és 

GYURICA GÁBOR   
búcsúja 

Az idő ellenünk dolgozott, mert onnantól kezdve, hogy megtudtuk, Eszternek és Gábornak 

lejár a konzuli  megbízása, szinte repültek a hónapok, és csak azt vettük észre, hogy már 

egy szép, méltóan meglepetésszerű búcsúestet szervezünk. „Martinhánk” vette kézbe a 

rendezést: megmondta, ki mit hoz, sósat, édeset,  és megszervezte az ajándék vételt és 

az emlékfüzet készítését. Mindezt titokban, de aztán mégis kiszivárgott, ám ez csak 

fokozta az örömet.  

Ingyenes tanfolyam 

Beiratkozás: Serviço de Cultura e Extensão da FFLCH-USP 

Beiratkozási időszak: 2015. április 20. és május 5. között 

Kapcsolat: 

Email: magyar@usp.br 

Facebook: https://www.facebook.com/cursodehungaro 

http://sce.fflch.usp.br/node/1974
http://sce.fflch.usp.br/node/1974
http://sce.fflch.usp.br/node/1974
mailto:magyar@usp.br
https://www.facebook.com/cursodehungaro
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Március 8-án a Ropogós Csárdás csoporthoz jöttek a fiatal tánccsoportosok, és világos, az öreg 

Ropogósok sem hiányozhattak.  Kiraktuk az asztalokra a hozott finomságokkal, és persze az előkerült 

kis pálinka alapot adott, hogy Gábor megkezdje a bemelegítést a táncházhoz.  Igyekeztünk 

bebizonyítani, hogy Gábor nem foglalkozott velünk hiába.  

 

A tánc fénypontja volt, amikor a jelenlévők a fesztiválon bemutatott tánchoz párbaálltak, Eszterrel és 

Gáborral az élen, és olyan ihaj-tyuhaj módra ropták a táncot, hogy az énekeseknek is össze kellett 

szedniük magukat, hogy tartsák az iramot. 

 
  

Kevés konzult búcsúztatnak el barátként, de mi őket családtagnak 

érezzük, ezért még jobban fognak hiányozni nekünk.  

Az ajándékok átadása külön szertartás volt, de a legszebb útravaló  a sok 

szívből fakadó emlékfüzet-bejegyzés lehetett. 

Elénekeltük a RopogósRopogós  CsárdásCsárdás búcsúdalát:: „Haza is kéne már 

menni...”.  És csináltunk csoportképet. 

Eszter,Eszter,  GGáábor,bor,  vváárunkrunk  benneteketbenneteket  vissza!!!vissza!!!     
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Megemlékezés március 15-ről, 
nemzeti ünnepünkről a Szent  
Imre kollégiumban  

58 év távollét után még mindig szokatlan számunkra az anyaország gondoskodása irántuk, hiszen 

eleinte voltunk politikai menekültek, szökevények, akiknek  otthon maradt rokonait megbélyegezték, 

voltunk emigránsok, hazátlanok. Később már hazamehettünk minden bántódás nélkül, aztán 

visszakaphattuk állampolgárságunkat. Mára már teljesen elismert hazafiakká váltunk, akikről 

megemlékeznek Nemzeti Ünnepeinken, sőt, megköszönik befogadó országunknak, hogy itt élhetünk. 

Meghatódunk, de még alig hiszünk a fülünknek. Így volt ez a március 15-i megemlékezésen is.  

 Szatmáry Kristóf magyar országgyűlési képviselő beszéde az 1848-as eseményekről László Zsuzsanna 

fordításában a magyarul nem tudók számára is nagy élmény  volt. 

A Zsivaj zenekar kísérte Kiss Beatriz népdalait, amit hatalmas tapssal jutalmazott a hallgatóság.    

A Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést adták át Julio Medaglia brazil karmester-zeneszerzőnek, 

aki  a PRELÚDIO klasszikus zenei verseny karmestere is volt, melynek győztese egyéves ösztöndíjat 

kapott a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémiára. Júlio Medaglia életútja során sokszor találkozott 

magyarokkal.   

A Pántlikák „Délalföldi tánca”  hatalmas sikert aratott. Cserkészeink a Zsivaj zenekarral és a Pántlika 

táncosaival közösen toborzókat énekeltek, táncoltak, míg végül a Tolcsvay trió által megzenésített 

Nemzeti Dalt adták elő magyar nemzeti zászlóval, megkönnyeztetve a közönséget. 

A magyar kormány még ezt követően is tartogatott számunkra meglepetést: kaptunk egy aranykötéses  

„Magyarország Alaptörvénye” kiadványt  a Magyar Ház számára, melynek bevezetője sorait felolvasták. 

A szöveg így kezdődik: „ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART” és a Nemzeti Hitvallással  folytatódik. 

Nelson Ascher magyar származású költő, fordító,  Petőfi “Egy gondolat bánt engemet” című versét 

fordította portugálra. A fordítás csodálatunkat és nagy elismerésünket váltotta ki. 

Felolvasták Orbán Viktor miniszterelnök levelét is, melyben köszöntötte a határon túli magyarokat. 

Szatmáry Kristóf úr beszéde                   Zsivaj zenekar   és Kiss Beatriz                   Julio Medaglia kitüntetése 

Pántlikák Délalföldi tánca                                 Cserkészek,  Zsivaj zenekar és a Pántlikák   közös előadása 
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Felavatták az új magyar állampolgárokat, köztük RenataRenata  TuborTubort, a Híradók önkéntes szerkesztőjét, aki 

sírt a meghatódottságtól, hogy végre magyar lett! A Jaraguá do Sul-i magyarok a Nemzeti zászlónkat 

kapták ajándékul. 

Az ünnepségnek volt egy kevésbé vidám része is: Dobos Eszter és Gyuricza Gábor konzulok 

elbúcsúztatása. A szomorúság mellé boldogító érzés is vegyült: kevés konzult búcsúztattak kiválóan 

végzett munkájáért ilyen nagy elismeréssel és szeretettel, mint Esztert és Gábort!   Várjuk őket vissza!  

Magyar Himnusszal, majd koktéllal zárult a sokunk által legszebb ünnepélyünknek  nyilvánított  

esemény. 

Mostantól eggyel több magyar dolgozik a Híradó szerkesztésén! 

Igaz, a létszám változatlan, de nagy örömünkre szolgál, hogy bejelenthetjük: hűséges 

munkatársunk, TuborTubor  RenátaRenáta március 15-én ünnepélyes keretek között letette az esküt és 

magyar állampolgár lett.                                   . 

         Gratulálunk, Renáta, általad is nő és fiatalodik a világ magyarsága! 

                Nelson Ascher szaval                             Aranykötétes  Alaptörvény  átadása                           Eskütétel 

 Tudor Renata  magyar állampolgár lett  Jaraguá do Sul Nemzeti zászlót kap  Dobos Eszter és Gyurica Gábor búcsúztatása 
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Budapest ostroma – 70 éve történt 

A  II. világháború egyik leghosszabb helységharca volt  

Második Sztálingrádnak is nevezik 

70. szám 

Ez a múlt már tartást is ad, hiszen több generáció folyamatos munkáját bizonyítja. S egyúttal 

felelősség is, ha eddig eljutottunk, nem adhatjuk fel, tovább kell folytatnunk. Fiatalok! 

Lelkesedjetek, a Szerkesztőség örömmel lát benneteket munkatársként. Előbb-utóbb át kell 

adnunk a stafétabotot. Lapunk jövője most már leginkább rajtatok múlik! 

A mindenkori szerkesztőség hitvallása szerint lapunk célja, hogy minél szélesebb körben 

informálja olvasóinkat a magyarsággal kapcsolatos eseményekről, történjen az akár Brazíliában 

vagy az amerikai kontinens más országaiban, akár Magyarországon vagy másutt a világban. 

Brazíliai olvasóinknak megpróbáljuk idehozni Magyarországot, a másutt élő magyaroknak pedig 

bemutatni kolóniánk életét, tájékoztatni őket fontosabb eseményeinkről. 

HÍRADÓ 
Híradónk elérte a hetvenedik kiadást! 

LEGYEN ÖN IS A  MAGYAR  

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 kerülő valamennyi programon. 

A Taggá válási program keretén belül az első 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/ 
 

  KÖZÖSSÉG TAGJA! 

http://www.htcweb.com.br/clientes/ahungara/


CSERKÉSZEINK PROGRAMJAIRÓL  A CSERKÉSZEINK PROGRAMJAIRÓL  A 

FÉNYKÉPEK  BESZÉLNEK FÉNYKÉPEK  BESZÉLNEK  
Hogy a 2015-ös évet sok energiával kezdjék, felmásztak a PEDRA GRANDE DE ATIBAIA-ra: 
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„Arany Keresztes Lovagok” Tábor 
 

JÓ  MUNKÁT! 

Juquitiba 

2015 

február 
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A Vörös Hadsereg gyűrűje 1944 karácsonyán zárult be Budapest körül, ahol mintegy 800 ezer polgári 

lakos rekedt. A körülzárt városban egyre súlyosabbá váltak a viszonyok, nem volt gázszolgáltatás, 

villany csak napi 2-3 órán át, egyre kevesebb volt az élelem és később már az ivóvíz is, szabadon 

garázdálkodtak a zsidókra és katonaszökevényekre vadászó nyilas csoportok. A védők száma mintegy 

92 ezerre volt tehető, ebből 50 ezer volt a magyar katona, a támadó szovjet és román csapatok együttes 

létszáma mintegy 176 ezer főt tett ki. 

Budapest ostroma – 70 évvel ezelőtt 
A II. világháború egyik leghosszabb helységharca volt  

Második Sztálingrádnak is nevezik 

Az ostrom 102 napig tartott, amiből a védők 52 napot teljes bekerítettségben harcoltak végig. A 

szovjetek vesztesége mintegy 95 ezer halott és sebesült volt, az összes magyarországi veszteség a 

védők és a polgári lakosság körében (halottak és sebesültek) több mint százezerre tehető. A főváros 

épületeinek 73%-a valamilyen formában érintett volt a harcok által; 3,7% teljesen elpusztult, 23% 

súlyosan megsérült. Több mint 32 ezer lakás megsemmisült vagy lakhatatlanná vált. Kiégett a pesti 

Vigadó, a királyi vár, súlyosan megsérült az Operaház, a Zeneakadémia és a Nemzeti Színház; a 

visszavonuló németek felrobbantották az összes Duna-hidat. A fővárost védő 50 ezer magyar katonából 

20 ezren pusztultak el, a többiek – részben sebesülten – fogságba estek.  

A hidakat felrobbantották a németek 

Lakóházak A kettészakított Budapest  
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A megmaradt védők nagy része megadta magát. 1945. február 13-án, 70 évvel ezelőtt, az utolsó 

ellenálló egységek is letették a fegyvert. Budapest elfoglalásának hírét Moszkvában díszsortűz adta a 

lakosság tudtára. A budapesti pincékből lassan-lassan előmerészkedőket hatalmas romhalmaz várta, az 

újáépítés évekig elhúzodott. 

„Budapest ostroma több szempontból is rendkívüli volt. A szovjet hadsereg magyarországi összes 

veszteségének fele Budapesttel kapcsolatosan keletkezett. A város elfoglalásáért indított hadművelet 

108 napig, a tényleges ostrom 102 napig tartott, amelyből 52 napot a védők teljes bekerítésben harcoltak 

végig. Ezzel szemben Berlin két hét alatt, Bécs hat nap alatt elesett. Sztálingrád ostroma ugyan 125 

napig tartott, de ennek döntő része nem érintette a város területét, ahonnan a civil lakosságot egyébként 

is evakuálták. Budapest ostromához igazából csak Varsó 1944-es ostroma mérhető – csak ott a 

németek voltak a támadó fél” – írta az ostromról Ungváry Krisztián történész. 

Az akkori magyar nagymamák elesett férjeiket siratták az első 

világháború után, rokonaikat, akik az elszakadt országrészekben 

maradtak a Trianoni békediktátumot követően, majd a második 

világháborúban harcoló, elesett vagy fogságban lévő fiaikat, s végül 

aggódhattak a szovjet elnyomás alatt nevelt unokákért, akik közül sokan 

részt vettek az '56-os forradalomban, meghaltak, börtönbe kerültek, vagy 

külföldi emigrációba kényszerültek. 

Ismét beigazolódtak Kölcsei Ferenc Himnuszunkban megfogalmazott 

szavai: 
 

„Megbűnhődte   már e nép a múltat s jövendőtMegbűnhődte   már e nép a múltat s jövendőt!” 

Magyar lány ragyogó falfestményeiért rajong Magyar lány ragyogó falfestményeiért rajong 
az egész világaz egész világ  
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Tehetséges magyar művész robbant be a köztudatba. Fábián Bogi Bécsben él és faldekorációkat készít. 

Nem is akármilyeneket; alkotásai nagy részét úgy készíti, hogy azok nappali fényben és esti 

sötétségben is láthatók. Sőt, a festmények közül akad nem egy, amely kizárólag lámpaoltás után látszik 

a falon. A művek azonban nem mindig állnak meg a falaknál, a dekorációk gyakran "átfolynak" a padlóra 

és ott folytatódnak. 

Fábián Bogi két egyszerű eszközt használ csak: ultraviola fényt és UV-reagens festéket. Meg egy 

harmadik fontosat: a tehetségét. 

Egészen lebilincselő élmény lehet belépni egy otthoni helyiségbe, majd a villanykapcsoló 

lepöckölésével átlényegülni egy másik dimenzióba. Mondjuk sosem látott galaxisok közé. 
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Varázslatos hangulatú kompozícióiról egyre több külföldi oldal számol 

be. Az 1984-ben Budapesten született művészt hitvallása szerint a 

természeti j 

elenségek és a társas kapcsolatok is inspirálják. A BoredPanda.com 

szájton közzétett saját válogatásához fűzött megjegyzésekben úgy 

fogalmaz, hogy egyfajta álomvilágot kíván teremteni.  

Fábián Bogi kerámiafestéssel is foglalkozik.  

Bogi azt írja magáról a weboldalán:  „Az a célom, hogy egyedi tereket hozzak létre, amiket 

személyiséggel és lélekkel ruházok fel, és amikben a pihenés, meg maga az élet is élménnyé válik.”  

További sikereket kívánunk!  

In memoriam Rejtő Jenő – az idén lenne 110 éves... 

Író álnevei: P. Howard, Gibson Lavery) 

Varázslatos hangulatú kompozícióiról egyre több külföldi oldal számol be. Az 1984-ben Budapesten 

született művészt hitvallása szerint a természeti jelenségek és a társas kapcsolatok is inspirálják. 

A BoredPandán közzétett saját válogatásához fűzött megjegyzésekben úgy fogalmaz, hogy egyfajta 

álomvilágot kíván teremteni.             

Fábián Bogi kerámiafestéssel is foglalkozik. 

(Budapest, 1905. március 29. - 

 
Ukrajna, Jevdokovo, 1943. január 1.) 

45 regény írója (légiós, humoros-bűnügyi, western 

történetek, színművek), olvasottságuk Jókai 

regényeivel vetekszik. 

Híres figurái: Buzgó Mócsing, Piszkos Fred, Senki 

Alfonz, Wagner úr, Gorcsev Iván, Vanek úr 

· A dolgok csak azért javulnak, hogy el tudjanak romlani. 
· Mosolyogj! A holnap rosszabb lesz a mánál. 
· A férfi addig él, míg kíván. A nő, amíg kívánják. 
· A házasság megdermedt szerelem. 
· Nem én vagyok részeg, te vagy túl józan. 
· Alkoholistának nevezünk bárkit, aki többet iszik az orvosánál. 

Íme, néhány gyöngyszem írásaiból: 

 

 

http://www.boredpanda.com/glowing-murals-by-bogi-fabian/
http://www.boredpanda.com/glowing-murals-by-bogi-fabian/
http://www.boredpanda.com/glowing-murals-by-bogi-fabian/
http://www.boredpanda.com/glowing-murals-by-bogi-fabian/
http://www.boredpanda.com/glowing-murals-by-bogi-fabian/
http://www.boredpanda.com/glowing-murals-by-bogi-fabian/
http://www.boredpanda.com/glowing-murals-by-bogi-fabian/
http://www.boredpanda.com/glowing-murals-by-bogi-fabian/
http://www.boredpanda.com/glowing-murals-by-bogi-fabian/
http://www.boredpanda.com/glowing-murals-by-bogi-fabian/
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  Beküldte: Budapesti munkatársunk, Kepe Ferenc 

 

 

- folytatás Rejtő Jenő írásaiból -  

 

 

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) 

· Eddig beképzelt voltam, de most már tökéletes vagyok! 
· Seggfej az, akire dühös vagy, de nincs módodban bántani. 
· Az ember legyen becsületes, ha nincs más megoldás. 
· Nem az a fontos, hogy mit akarsz mondani, hanem, hogy mit értenek! 
· Igazat minden ostoba mondhat, de a jó hazugsághoz bizonyos intelligencia kell. 
· Az erény magában hordozza büntetését. 
· Tévedni emberi dolog, de kínos. 
· A kíváncsi turista olyan, mint a szerelmes férj. Mindent elhisz és semmit sem lát. 
· Az élet olyan, mint egy nyári ruha mellénye: rövid és céltalan. 
· Embernek lenni nagy betegség. És gyógyíthatatlan is. 

 

Megemlékezés 
 Szabó Csabáról  

Szabó Csaba Budapesten született 1934-ben. Apja, Dr. Szabó Gyula, a Képviselőház 

“cserkészőrsének” volt tagja, és az 1933-as Gödöllői Jamboree tábori rendőrségének a 

parancsnoka. Apám mindig nevetve emlegette, hogy ő is ott volt a Jamboreen, de úgy, hogy a szülei 

sem tudtak akkor még róla... A háború végén családja Ausztriába menekült, majd Németországon és 

Franciaországon keresztül Argentínába vándorolt ki. Az 50-es években Brazíliába jött át dolgozni, 

bekapcsolódott az itteni magyar cserkészmunkába, és azon keresztül ismerkedett meg feleségével, 

Réz Pannival. Házas életüket Argentínában kezdték, ott született meg négy gyerekük, majd 1968-

ban visszaköltöztek Brazíliába. Itt aktívan részt vett a cserkész-életben, mint a 64-es Zrínyi Péter 

csapat parancsnoka, mint körzeti parancsnok, és több ízben kiképzőként vezetőképző táborokban. 

Utoljára a Mogi Guaçuban megtartott Jubileumi Táboron vett részt, mint a tábori konyha felelőse, 

Ányos páterrel együtt. “Moldvai áldás”-nak elnevezett borsos tokányukat sokáig emlegették a tábor 

résztvevői... A 90-es években átköltöztek Pannival São Carlos-ba, ahol megalapították az ottani 

Cultura Inglesa angol nyelviskolát, amit éveken keresztül nagy sikerrel irányítottak. 2001-ben egy 

infarktust követően szívműtéten esett át; ennek következményeképpen agyi ér-katasztrófát 

szenvedett, amely évekre részlegesen megbénította. 2014 december 23-án hunyt el, az Alvorada 

Kórházban, családja körében. A Cemitério da Paz-ban helyeztük örök nyugalomra. Nyugodjék 

békében. 

Szabó Gergely 
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Magyarország gyógyvíz-nagyhatalom! 
Gyógyvízkincsünk a legnagyobb Európában 

Magyarország vízrajzának  jellegzetessége a termálvizekben való gazdagság: hévízkészlete 

világviszonylatban is jelentős, európai viszonylatban egyedülálló. Az ásvány- és gyógyvizek nagy 

része oldott ásványi anyagokat is tartalmaz, így gyógyhatású, azaz fürdő- és ivókúrára alkalmas. 

Jelenleg több mint ezer a 30 °C fölötti meleg vizet és jelentős részben gyógyvizet adó kutak 

száma hazánkban. Gyógyvíz előfordulások az ország szinte minden régiójában vannak, a kutak 

háromnegyede az Alföldön található. 

Európai összehasonlítás: 

Egész Európában a Kárpát-medence a leggazdagabb termál- és gyógyvizekben 

A felszínről sugárirányban a Föld középpontja felé haladva 1 km-enként átlag 30 °C-kal emelkedik a 

hőmérséklet (geotermikus gradiens), de bizonyos területeken ennél nagyobb a hőmérséklet emelkedés, 
így Magyarországon is 50-60 °C, azaz 2 km mélységben már eléri a 100 °C-t.  

 

Nem minden ásványvíz és termálvíz gyógyvíz. Ha a feltörő víz 30 Celsius-foknál melegebb, az 

termálvíznek minősül. Ásványvíznek akkor nevezhető, ha valamelyik ásványi anyag tartalma 1000 mg 

felett van benne. A gyógyító kategória használatát Magyarországon – ahogy a világ legtöbb országában 

– törvény szabályozza.  Orvosi feladat annak a meghatározása, hogy a beteg számára mely 

gyógyfürdőkúra előnyös, hatásos.  
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Az országban mintegy 150 meleg vizes gyógyfürdő, köztük 36 speciális – többek között radioaktív, 

kénes-savas, sós-brómos-karbonátos, jódos vizet tartalmazó – fürdő található. Európa egyetlen 

barlangfürdője Északkelet-Magyarországon található (Tapolcai barlang-fürdő), a Balaton közeli 

Hévíz pedig Európa legismertebb meleg (33 °C) gyógyvizű tava. 

Magyarország gyógyfürdői (települések szerint): 

Agárd 

Balf 

Barcs 

Békéscsaba 

Budapest  

gyógyfürdői    .       

Berekfürdő 

Bogács 

Bük 

Cegléd 

Cserkeszőlő 

Csokonyavisonta 

Csongrád 

Debrecen 

Dombóvár 

Eger 

Füzesgyarmat 

Győr 

Gyula 

Hajdúböszörmény 

Hajdúnánás 

Hajdúszoboszló 

Harkány 

Hegykő 

Hévíz 

Igal 

Kehidakustány 

Kiskunmajsa 

Komárom 

Lenti 

Makó 

Mezőkövesd 

Mezőtúr 

Miskolctapolca 

Mórahalom 

Mosonmagyaróvár 

Nyíregyháza 

Orosháza 

Gyopárosfürdő  

Pápa 

Parádfürdő 

Sárvár 

Szeged 

Szentes 

Szigetvár 

Tamási 

Tiszakécske 

Tiszaújváros 

Túrkeve 

Zalakaros 

A Hévízi Gyógytó a világ legnagyobb biológiailag is aktív, természetes termáltava. A többezer 

éves tőzegfenekű gyógytavat egy 38 m mélyen fekvő forrásbarlang - ásványi anyagokban 

gazdag, hideg és a meleg vizű - forrásai táplálják.  A 410 literes másodpercenkénti vízhozam 

mellett a tó vize három nap alatt kicserélődik. A feltörő víz hőmérséklete a forrásnál 38,5 oC. A 

tó vizének felszín közeli  hőmérséklete nyáron eléri a 37 oC-t, de télen sem csökken 24 oC alá, 

így még a leghidegebb hónapokban is alkalmas a fürdőzésre. 

A magyar balneológia a kezdetektől a világ szakmai élvonalában foglal helyet. Az 1891-ben megalakult 

Magyar Balneológiai Egyesület az ország egyik legrégibb orvosegyesülete volt. 
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A Bükk hegység lábánál található Miskolctapolca gyógyhatású forrásvizével és természetes meleg vizű 

barlangfürdőjével. A látogatók az időjárástól függetlenül válogathatnak a termál-, tavi, illetve a 150 méteres 

barlangfürdők között. A 31 Celsius-fokos víz kalcium, magnézium-hidrogénkarbonátos, nyomokban metabórsav, 

metakovasav, jód, bróm és radon tartalmú. A fürdő termál részében két gyógymedence található, innen juthatunk a 

különleges élményt nyújtó természetes barlangfürdő 5 medencéjébe és a szauna parkba. 

Egerszalók igazi nevezetessége a település déli részén 410 méter mélyről feltörő 65-68 Celsius 

fokos meleg vizű hőforrás domboldalon lefolyó vize csodálatos természeti képződményt – 120 m2-es  

mészkő-lerakódást – épített ki. A kalciumot, nátriumot, magnéziumot, ként tartalmazó 

hidrogénkarbonátos gyógyvíz metakovasav tartalma is jelentős. 

Budapest a világ legtöbb gyógyfürdővel rendelkező 
fővárosa 

Budapest 1934 óta birtokolja a fürdőváros titulust – megérdemelten, hiszen a világ fővárosai közül ez a 

város rendelkezik a legtöbb termál- és gyógyvíz-kúttal. 118 fúrt kút, illetve természetes forrás található a 

területén, amelyek együttesen napi 50.000 m³ vizet adnak. A vizek ásványianyag-tartalma és 

hőmérséklete változó, 21-78 Celsius fok közötti. 1300 ásványvízforrásával, amiből 250-260 minősül 

gyógyhatásúnak.  

A budapesti termálvizeket már a rómaiak is hasznosították, majd a XVI. században, a török hódoltság 

idején lendült fel a fürdőkultusz: a törökök sorra építették a fürdőket a Gellért-hegy lábánál az akkori 

Budán. Ma 14 gyógyfürdő áll a gyógyulni vágyók rendelkezésére Budapesten. 
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GELLÉRT GYÓGYFÜRDŐ 

A szecessziós stílusban épült Gellért Gyógyfürdő és Szálló 1918-ban nyitotta meg kapuit; 1927-ben 

hullám strandfürdővel és 1934-ben pezsgőfürdővel bővült, majd medencéi korszerű vízszűrő-forgató 

berendezéssel lettek ellátva.  A Gellért Gyógyfürdőben szinte valamennyi gyógy szolgáltatás igénybe 

vehető, komplex gyógyfürdőellátást biztosító részleggel (nappali kórház) és inhalatóriummal 

rendelkezik.  

A Gellért gyógyfürdő vízellátását a Gellérthegy belsejében létesített forrásfoglalások biztosítják. A víz 

nátriumot is tartalmazó kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos és szulfátos-kloridos hévíz, melynek 

fluoridion-tartalma is jelentős.  

SZÉCHENYI FÜRDÖ     

A Széchenyi Fürdő Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexuma, Pest első gyógyfürdője. 1881-ben már 

"Artézi fürdő" működött, míg 1913-ban Czigler Győző tervei alapján épült a Széchenyi Gyógyfürdő. 

1927-ben férfi és női népfürdőosztállyal és strandfürdővel bővült, 1960-ban termál osztály, valamint 

nappali kórház (komplex fizioterápiás osztály) létesült. Az uszoda medencéinek rekonstrukciójára, 

szűrőforgató-berendezéssel történő ellátására 1999-ben került sor. A főváros legmélyebb és 

legmelegebb vizű forrása 74-75 Celsius-fokos. 

Nátriumot is tartalmazó kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, szulfátos hévíz, melynek fluorid- és 

metaborsav-tartalma is jelentős. Az ivókút vize kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, kloridos, 

szulfátos, alkáliákat és jelentős mennyiségű fluoridot tartalmazó gyógyvíz. 
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Az 1550-es években emelt művészi kivitelezésű és díszítésű építményt Szokoli Musztafa pasa már 

1566-ban átépítette.  Kupolája 10 m átmérőjű, 8 oszlop tartja. Benne egy nyolcszögletű medence 

található. Körben dongaboltozatos folyosó helyezkedik el. Az uszoda – gyógy-uszoda és szauna – 

1896-ban épült, megnyitásakor Budapest második fedett uszodája volt. Felújították 2005-ben, majd a 

palackozóüzemet 2014-ben átépítet-ték wellness részleggé. 

  

A tető déli végén kialakított szabadtéri medencéről a fürdőzők a rakpart és a Duna forgalmát a szabad 

térből figyelhetik meg. A törökfürdő és az uszoda között helyezkedik el a fogadócsarnok, melyet 2012-

ben teljesen felújítottak. A Rudas fürdő közelében 21 meleg vizű forrás található. A rádioaktiv hévíz 

tartalmaz  nátriumot, kálcium-magnézium-hidrogén-karbonátot és szulfátot, továbbá a luoridion -tartalma 

igen jelentős.  

 

RUDAS GYÓGYFÜDŐ 

 

 

 

SZENT LUKÁCS GYÓGYFÜRDŐ   

Itt található a főváros egyetlen melegvizes iszapfürdője. A XII. században betegápolással foglalkozó 

Szent János-lovagok, majd a rodoszi és máltai lovagrendek telepedtek le, akik kolostoraik mellé fürdőt is 

építettek. A török korban is működött a fürdő. 1884-ben felépült a gyógyszálló, modern vízgyógyászati 

osztályt létesítettek, és átépítették az uszodát. A világ minden tájáról érkeztek ide a gyógyulni vágyók, 

akik a sikeres gyógykúrát követően márvány hálatáblákat helyeztek el a fürdő udvarának falán. 
 

A fürdő ivócsarnoka 1937-ben épült. Budapesten 1979-ben a Lukács Fürdőben jött létre az első 

komplex gyógyfürdőellátást biztosító részleg (nappali kórház). 1999-ben került sor az uszodai szabadtéri 

medencék korszerűsítésére. A fürdő másik udvarában levő két különböző hőmérsékletű úszómedence 

is szűrőforgató-berendezéssel épült újjá. Vízösszetétel: Nátriumot is tartalmazó kálcium-magnézium-

hidrogénkarbonátos és szulfátos-kloridos hévíz, melynek fluoridion-tartalma is jelentős. 
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KIRÁLY GYÓGYFÜRDŐ 

A fürdő építését Arszlán budai pasa kezdte meg 1565-ben és utóda, Szokoli Musztafa fejezte be. Egyike 

azon ritka török kori építészeti emlékeknek, amelyek eredeti pompájukban tárják a látogató elé a korai 

oszmán fürdőkultúrát. Vizét akkor is és ma is a jelenlegi Lukács Fürdő környékéről biztosították, 

felújítására 1950-ben került sor. Vízösszetétel: nátriumot is tartalmazó kálcium-magnézium-

hidrogénkarbonátos és szulfátos-kloridos hévíz, melynek fluoridion-tartalma is jelentős. 

RÁC GYÓGYFÜRDŐ 

A Rác fürdőt a kénes Nagy-forrás és a Mátyás-forrás látja el gyógyvízzel. A közvetlenül a törökfürdő 

alatt feltörő víz tartalmaz kálciumot, magnéziumot, hidrogén-karbotot, szulfát-kloridot, illetve nátrium- és 

fluorid-iont is.  

A fürdőnek 8000 négyzetméteren 13 medencéje van. A török fürdő részen a központi, nyolcszögletű 

nagymedence 1 méter mély, vize 36 oC-os. Mellette három darab 1 méter mély, 33 - 42 oC-os 

kismedence és egy 14 oC-os merülő medence található. 

Az Ybl Miklós tervezte részben a kétkupolás csarnokban két darab 1,3 méter mély, 36 oC-os 

nagymedence mellett két 0,9-1 méter mély, 36 oC-os kismedence és egy hideg vizes merülő medence 

található. 

A modern részben, amit Flora fürdő néven is ismernek, 1 méter mély 36 oC-os nagymedence és egy 

merülő medence található. Ez a rész az ókori római fürdők (thermák) stílusát idézi. A tetőteraszon 

nyitott, 20 méteres úszómedence kapott helyet. A még meg nem nyitott fürdőben minden lehetőség 

adott a széles körű orvosi és wellness-szolgáltatásokhoz. Többféle szauna, gőzkabin és só kabin bővíti 

a kínálatot. 

DAGÁLY TERMÁLFÜRDŐ, STRANDFÜRDŐ ÉS USZODA 

A fürdő 1948-ban nyitotta meg kapuit, vízbázisát az 1944-ben fúrt kút biztosította, amellyel végre 

hasznosították a Duna medre alatt lelt, és a Duna vizébe ömlő termálvizeket.   1970-től a Széchenyi 

Gyógyfürdő vizét vezették ide, mellyel a  Dagály is a gyógyfürdők sorába lépett, és azóta is széles körű 

gyógyszolgáltatást biztosít vendégei részére. A 25 m-es vízszűrő-forgató rendszerű, sátortetős uszodát 

1983-ban nyitották meg. 
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Jelenleg 10 különböző formájú és hőmérsékletű medence található a kellemes, festői környezetben.  

2000-ben a strand területén található 2 nagy méretű termál ülőmedencét átépítették 4 modern vízszűrő-

forgató berendezéssel ellátott medencévé.  

2002 nyarán megújult a gombamedence és a vese alakú medence, amelyet a tengerpart zúgását utánzó 

egyedi koncentrikus hullámokat keltő hullámgéppel láttak le. Vízösszetétel: nátriumot is tartalmazó 

kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos és szulfátos-kloridos hévíz, melynek fluoridion-tartalma is 

jelentős. 

DANDÁR GYÓGYFÜRDŐ 

A fürdőt 1930-ban adták át, majd 1936-ban átalakították. A II. világháború alatt a fürdő kevésbé 

rongálódott meg, így azt már 1945-ben megnyithatták. 1978-ban a teljes felújítást követően 

gyógyfürdőként helyezték ismét üzembe. Vízösszetétel: nátriumot is tartalmazó kalcium-magnézium-

hidrogénkarbonátos és szulfátos-kloridos hévíz, amelynek fluoridion-tartalma is jelentős.  

Fürdők Éjszakája  
Magyarországon rendeznek Múzeumok éjszakáját, Színházak éjszakáját, így – lévén  

Magyarország fürdő-nagyhatalom   -  nem hagyhatják ki a Fürdők éjszakáját sem.  
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2014-ben augusztus 1-én rendezték a Fürdők Éjszakáját  

A látogatók ekkor országszerte 49 helyszínen élvezhették éjszaka a fürdők különleges 

szolgáltatásait. Az eseményt azért ebben az időpontban szervezték meg, mert a virrasztani 

vágyó vendégek elé a nyár utolsó hónapjában különleges látvány tárul. Az égbolton 

augusztusban gyakran figyelhetünk meg hullócsillagokat és a forró nyári éjszakán mindenkinek 

kellemes időtöltés az éjszakai fürdőzés. 

EZEK UTÁN IRÁNY A GYÓGYFÜRDŐ!! 
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy 2014 folyamán a Corvina 

Útikönyvek sorozatban megjelent Bede Béla: Gyógyfürdők és 

gyógyszállók Magyarországon c. könyve. A könyv 122 kiemelt magyar 

gyógyfürdő részletes leírását tartalmazza Bagyinszki Zoltán fotóművész 

kiváló fényképeivel illusztrálva. A kiadvány utalást tesz további 110 

fürdőhelyre, melyek ugyan nincsenek gyógyfürdővé nyilvánítva, de magas 

oldott-ásványianyag tartalmú termálvízzel rendelkez-nek. A kötetet annak 

a 98 határon túli gyógyfürdőnek és gyógyszállónak a listája zárja, amelyek 

Magyarországon az I. világ-háború előtt létesültek, és még ma is 

működnek.  

http://www.libri.hu/konyv/bede_bela.gyogyfurdok-es-gyogyszallok-magyarorszagon.html  

ISBN 978 963 13 6195 7  ISSN 0201—0836 

www.corvinakiado.hu  

Magyarország élen jár a vízi turizmusban 
 Új víziturizmus-védjegy született 

                  .                                         . 

Magyarország élen jár a vízi turizmusban, közel 

százezer ember vízitúrázik rendszeresen az országban, 

és még több a szabadidős turista, számukra nyújt 

megfelelő tájékozódási lehetőséget és folyamatos 

minőséget egy új vízitúra megállóhelyeket minősítő 

rendszer, a „Lapátos vízi megállóhelyek” védjegy.  

Magyarország   vízhálózata igen kiterjedt, mintegy 3.500 

km vízi út szolgálja ki a turisták igényeit. 

http://www.libri.hu/konyv/bede_bela.gyogyfurdok-es-gyogyszallok-magyarorszagon.html
http://www.libri.hu/konyv/bede_bela.gyogyfurdok-es-gyogyszallok-magyarorszagon.html
http://www.libri.hu/konyv/bede_bela.gyogyfurdok-es-gyogyszallok-magyarorszagon.html
http://www.libri.hu/konyv/bede_bela.gyogyfurdok-es-gyogyszallok-magyarorszagon.html
http://www.libri.hu/konyv/bede_bela.gyogyfurdok-es-gyogyszallok-magyarorszagon.html
http://www.libri.hu/konyv/bede_bela.gyogyfurdok-es-gyogyszallok-magyarorszagon.html
http://www.libri.hu/konyv/bede_bela.gyogyfurdok-es-gyogyszallok-magyarorszagon.html
http://www.corvinakiado.hu/
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A védjegy rendszer a szállás-helyek 

csillagozásához hasonlítható, és tovább 

segíti az öt különböző jármód: a túrakenu 

és kajak, a természetjárás, a kerék-

pározás, a lovaglás, valamint a vitorlázást 

összehangolását, ezzel hozzájárulva a 

„Be járható  Magyarország  program” 

k omp le x i t ásáho z .Lé t rehoz t ak  e gy 

folyamatosan frissülő, naprakész online 

adatbázist, amely megbízható információt 

nyújt a túrázóknak a megállóhelyek által 

n y ú j t o t t  l e h e t ő s é g e k r ő l ,  i l l e t v e 

s z o l g á l t a t á s o k r ó l . 

 

 

 

 

 

Évente 100 ezernyi vízi turista jelenik meg a Dunán és a Tiszán, miközben a nemzetközi kajak-kenu 

szövetségben 40 millió regisztrált tag vesz részt szabadidősportokban A rendszernek több promóciós 

programja is lesz, ilyen lesz 2015-ös május elsejei Városligeti vízifesztivál, valamint a Bécs-Pozsony-

Budapest vízitúra is.                                      

MAGYARORSZÁGI HĺREINK  

Felminősítette Magyarországot a Standard & Poor’s 

Forrás: MTI 2015. március 20. 

Az S&P szerint a devizaalapú ingatlanhitelek átváltása, valamint a helyi 

valutában történő hitelfinanszírozást előtérbe állító kormányzati stratégia 

is enyhítette Magyarország sebezhetőségét a potenciális külső 

sokkoktól, köztük az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve 

monetáris szigorítási ciklusától.  

A felminősítés nyomán mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő - az 

S&P mellett a Moody's Investors Service és a Fitch Ratings is - azonos, a 

 befektetési ajánlású kategóriától egy fokozattal elmaradó besorolással és stabil kilátással tartja nyilván 

Magyarországot. 

PÖRÖG AZ AUTÓIPAR: 
Forrás: MTI,  2015. március 5. 

Új korszak kezdődik az esztergomi Suzukinál 

Elindították a Suzuki esztergomi gyárában az új Vitara sorozatgyártását. A modellt csak Esztergomban 

gyártják, innen exportálják hetven országba, de három éven belül további harminc ország piacán 

szeretnének megjelenni.  
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A Magyar Suzuki 2015-ben körülbelül 165 ezer  gépkocsi gyártásával 

számol. 

Japán 3,5 milliárd eurós összberuházásával Magyarország legnagyobb 

ázsiai befektetője, a 149 működő vállalat közvetlenül 25 ezer embernek ad 

munkát.  

Még három japán vállalat jelentett be új beruházásokat, amelyekkel több 

száz új munkahelyet hoznak létre. 

Újabb Mercedes típus készül Kecskeméten  

Megkezdték az új Mercedes CLA Shooting Brake gyártását Kecskeméten, 

ezzel a második olyan széria gurul le a szalagról, amely kizárólag 

Kecskeméten készül. 

A brazil sajtó, többek között, az autósok "Bibliája", a Quatro Rodas, 

fényképes beszámolót közöl arról, hogy a 300 ezer legyártott CLA és B 

osztály után újabb Mercedes típus készül Kecskeméten, a 4 ezer főt 

foglalkoztató üzemben. 

Az Opel bővít Magyarországon 

A szentgotthárdi Opel gyár területén új oktatóközpontot hoz létre a General 

Motors. A beruházás 1,7 millió eurós összértékű. A General Motors 

szolgáltató központja is irodát nyit Budapesten. A szentgotthárdi Flex 

motorgyár pedig 500 fővel bővül az idén. 2014-ben csaknem 4 milliárd dollár 

volt az Egyesült Államokba irányuló magyar kivitel összértéke. Ez 20 

százalékos növekedés a megelőző évhez képest, amely jelentős részben az 

autóiparnak köszönhető, hiszen a szektor Amerikába irányuló exportja 40 százalékkal nőtt. 

Colleen Bell, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete kijelentette: a magyar–amerikai 

kereskedelmi viszony kiemelkedően fontos az Egyesült Államoknak. „Továbbra is elkötelezettek 

vagyunk amellett, hogy együttműködjünk magyarországi partnereinkkel e viszony további erősítésén” – 

mondta. 

A Harman amerikai hangtechnika-gyártó cég új beruházása Pécsett  

A pécsi beruházással a Harman magyarországi foglalkoztatottjainak a 

száma meghaladja a kétezret. A Harman beszállítója többek között 

olyan prémium gyártóknak, mint az Audi, a BMW, a Mercedes, a 

Porsche vagy a Land Rover. A cég egyike a száz legnagyobb első 

körös autóipari beszállítónak a világon.  

 Minden idők legjobb évét zárta az Audi Magyarországon 

Az Audi győri telephelyén mintegy kétmillió motor készült 2014-ben, 

több mint 135 ezer autót gyártottak. Az Audi Hungaria Motor Kft. a 

német  Audi AG 100%-os magyarországi leányvállalata, a világ 

legnagyobb motorgyára. Tevékenységi köre motorok és 

motorkomponensek, illetve gépjárműgyártás a kapcsolódó 

szerszámgyártással, amelyet  11 300 munkatárssal lát el.  

Az Audi eddigi beruházásainak mértéke Győrben meghaladta a 4 milliárd eurót, ezzel az Audi az egyik 

legnagyobb külföldi befektető Magyarorországon. A gyár kivitele adja a teljes magyar export 9%-át. 

Ezze l  a  te l j e s í tménnye l  j e len leg  Magya ro rszág  másod ik  l egnagyobb  expo r tő re .  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAC&url=http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-694081&ei=VfwZVe6MHcm1sQTWhIAg&usg=AFQjCNHzLltAGk4OT9s-zGpZsI-n-FQA_w
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Ezúttal a francia Le Bélier-vel rázott kezet a kormány 

Új gyáregységet alakít ki a Veszprém megyei Ajkán az 

autóalkatrészeket gyártó francia Le Bélier vállalat, A Le 

Bélier legnagyobb üzeme Magyarországon van, és itt 

működik a francia vállalat legnagyobb kutatás-fejlesztési 

bázisa is. Több mint 400 francia cég van jelen 

Magyarországon, és  ezek   összesen  52  ezer      embernek  

 adnak munkát. A Le Bélier a hatodik francia vállalat, amellyel a magyar kormány megállapodást kötött a 

stratégiai együttműködésről, és  az  54. a kormány stratégiai partnereinek sorában. 

Stratégiai megállapodások: 
A kormány eddig 58 Magyarországon befektető vállalattal kötendő stratégiai partnerségi 

megállapodás megkötéséről döntött, amelyekből több mint ötvenet már meg is kötöttek. Az első 

ilyen megállapodást 2012 nyarán írták alá, 2013 végére 36-ra nőtt, majd 2014-ben további 16-tal 

emelkedett a kormány stratégiai partnereinek a száma. Legutóbb a múlt héten a magyar kormány 

és az amerikai informatikai cég, az Oracle vállalat képviselői írtak alá stratégiai megállapodást. 

Stratégiai megállapodás japán céggel 
Forrás: MTI - 2015.03.10. 

 A japán tulajdonban lévő Zoltek cég kilencszáz fővel a világ 

legnagyobb szénszálgyártó üzemét működteti Magyar-országon – 

Nyergesújfalun. A társaság nettó árbevétele 2014-ben 

huszonkilencmilliárd forint volt – jelentette az MTI. Beruházásra 2014-

ben egymilliárd forintot meghaladó összeget fordított. A bevételek 

kilencvennyolc százaléka exportból származott. A kivitel hatvan 

százalékát az Európai Unió országaiban, harminc százalékát az 

Egyesült Államokban értékesítették. A japán Toray vállalatcsoport 

2014 márciusában teljes egészében   megvásárolta az amerikai céget. 

Számos új repülőjárat indul Budapestről 
Forrás: MTI - 2015. február 25.  

Tizenegy új, többnyire déli, délnyugati irányba induló közvetlen járat 

indul a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérről. Napi járatot 

indított a dubaji székhelyű Emirates légitársaság Budapest és Dubai 

között. Májustól újra lesz közvetlen járat Peking és Budapest között. 

A Kanadából érkezők két légitársaság járatai közül választhatnak, az 

Air Transat menetrendszerűen hetente indít járatot Torontóból és 

Montrealból; a görög hátterű startup SkyGreece pedig hetente kétszer 

közlekedik Toronto és Magyarország között.  
Így ismét lesz Magyarország és Észak-Amerika között közvetlen légi összeköttetés.  

Az űripar is húzóágazat - Magyarország teljes jogú tagja lett az ESA-nak  

(European Space Agency) 

 
Forrás: MTI - 2015.02.24. 

 

Magyarország teljes jogú tagként csatlakozik az Európai 

Űrügynökséghez (European Space Agency, ESA), mellyel az 

űrtevékenységen alapuló tudományos és technológiai fejlődés az 

értékteremtés egyik legfontosabb húzóerejévé válhat . A belépéssel egy 

időben az ESA összes ipari, oktatási és tudományos tendere megnyílik 

vállalataink előtt, az űriparban tevékenykedő, magas hozzáadott értéket 

termelő cégek és műhelyek további dinamikus fejlődésükkel növelhetik 

az ágazat és az egész ország versenyképességét. 
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Rákóczi-emléknap lett március 27, a  fejedelem születésnapja 
Forrás: MTI – 2015.03.17. 

Rákóczi-emléknapot tartanak a jövőben minden év március 27-én, a fejedelem 

születésnapján - erről döntött az Országgyűlés. A döntés révén már idén 

lesznek megemlékezések országszerte  és  a  Felvidéken. 

A Himnusz 90 másodperces változata 
https://youtu.be/ddtGCqJZIrQ  

A Himnusz 90 másodperces, szimfonikus változata fog ezentúl szólni a 

magyar  sportolók  nemzetközi győzelme után. Hangnemváltás  is történt, B-

dúrban hangzik el a mű. Reméljük, hogy sokszor fogjuk hallani a 2016-os 

olimpián. 

Munkácsy képet vett a magyar állam 
Forrás: MH -2015.02.26.  

Megvásárolta a magyar állam előtt Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus című 

alkotását a kanadai Hamilton galériától, amely Debrecenben lesz látható 

a Déri Múzeum Munkácsy Termében a Krisztus-trilógia másik két 

darabjával, az Ecce Homoval és a Golgotával együtt. A múzeumban 

jelenleg 2016-ig letétben lévő Golgotáról Pákh Imrével, a tulajdonossal a 

miniszter megbízásából Baán László, a Szépművészeti Múzeum 

főigazgatója tárgyal.  

 Munkácsy Mihály festőművész, a magyar nemzeti művészet korszakos jelentőségű mesterének (1844–

1900) Krisztus szenvedéstörténetét feldolgozó, monumentális alkotásai Krisztus történetét jelenítik meg. 

A trilógia három festményből áll: Krisztus Pilátus előtt (1881), Ecce Homo (1896) és Golgota (1884). A 

Krisztus Pilátus előtt 1881-ben készült. 

Időközi választás Veszprémben 

Forrás: MTI - 2015.02.22. 

Veszprémi országgyűlési képviselőt választottak az uniós biztossá kinevezett 

Navracsics Tibor helyére. Kész Zoltán független jelölt győzött, így a Fidesz 

elveszítette kétharmados többségét a törvényhozásban. 

Külföldről is érdeklődnek az online pénztárgépek iránt 
Forrás:MH/Híradó.hu – 2015.02.20. 

Egyre több külföldi adózási szakember érdeklődik az elektronikus közúti 

áruforgalom ellenőrző rendszer (EKAER) és az online pénztárgépek iránt, 

hiszen minden kormányzatnak szüksége van az eredményesebb 

adóbeszedésre, a költségvetési bevételek biztosítására. 

Az EKAER rendszer lényege, hogy egy, az adóhatóság által működtetett 

elektronikus  rendszerben  kell  eleget  tenni  a  közúton  szállított árukkal 

kapcsolatos bejelentési kötelezettségeknek. A rendszám alapján a hatóságok az adott árut 

folyamatosan, valós időben nyomon követhetik. 

https://youtu.be/ddtGCqJZIrQ
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Vlagyimir Putyin látogatása Budapesten 

Forrás: MTI - 2015. 02. 17.  
Rövid budapesti munkalátogatásán Putyin orosz elnök először a 

Hősök terén helyezett el virágokat a hősök emlékkövén, majd 

hadisírokat koszorúzott a budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkertben 

található szovjet parcellákban. A második világháborúban, valamint az 

1956-os forradalom idején meghalt szovjet katonáknak emléket állító 

parcellákat egy orosz alapítvány újította föl. Az orosz államfővel 

délután az Országházban folytatott megbeszélést Orbán Viktor, majd 

tárgyalásuk után közös sajtótájékoztatót tartottak.  Később Áder János 

köztársasági elnök fogadta Vlagyimir  Putyint a Sándor-palotában. 

 

 
Angela Merkel látogatása Budapesten 
Forrás: MH – 2015.02.02. 

Az Európai Unió egységesen tüntetett 
Forrás: MTI - 2015.január 18. 

Merénylet a Charlie Hebdo  szatirikus hetilap, 

szerkesztősége ellen.  

A 17 halálos áldozatot követelő merényletek után a francia 

kormány Párizsban a terrorizmus elleni történelmi tiltakozó 

felvonulást rendezett, melyen több  millióan vettek részt,  

amelynek élén mintegy ötven ország állam- és kormányfője 

vonult   fel    Francois   Hollande   francia   államfő   oldalán,  

Víztechnológiai Kutatóközpont  Nagykanizsán - a világ víziparának vezető állama lehet 

Magyarország 
Forrás: MTI – 2015. 01. 28.  

Németország első női kancellárja, aki tizedik éve van hatalmon, és 

népszerűsége töretlen, kevesebb mint egy napot töltött a magyar 

fővárosban, mégis gazdag, a szakértők szerint jelzésértékű programot 

bonyolított le. Orbán Viktor miniszterelnökkel európai uniós ügyekről 

és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt, a német nyelvű Andrássy 

egyetemen hat magyarországi felsőoktatási intézmény több mint száz 

hallgatójával találkozott, majd az antiszemitizmus    elleni    harc    

iránti    szilárd      elkötelezettségét demonstrálva több magyarzsidó 

szervezet vezetőivel folytatott eszmecserét. 
A kancellár rokonszenvvel tekint Magyarországra. A vizit elválaszthatatlan az egykori keletnémet 

menekültek nyugati kiutazását lehetővé tévő, 1989. szeptemberi magyarországi határnyitás 25. 

évfordulójától.  

köztük a  magyar miniszterelnök. A politikusokkal párhuzamosan egy másik útvonalon a Charlie Hebdo 

című szatirikus lap elleni  véres merénylet és az azt követő túszejtések 17 áldozatának hozzátartozói 

indultak el. Mindkét csendes menet a République (Köztársaság) tértől indult az onnan három 

kilométerre található Nation (Nemzet) térre.  

Az ivóvíz a 21. század egyre fontosabb természeti kincse, a vízkészlet 

felbecsülhetetlen érték.  Felavatták a Hidrofilt Kft., a Pannon Egyetem és a 

nagykanizsai önkormányzat együttműködésében megvalósított Soós Ernő 

Víztechnológiai Kutatóközpontot. A vízipar olyan terület, ahol a felhalmozott 

szaktudás, tapasztalatok és hagyományok predesztinálnak arra, hogy a világ 

víziparának egyik vezető országa legyünk. A magyar vízkezelő rendszereket 

használja több hazai gyár és  16 országba szállítottak már eddig berendezésekből. 
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Kulcsár Edinánk a világ második legszebbje 
Forrás: MNO 2014. december 14. 

Második helyezést ért el Kulcsár Edina a Miss World 2014 

nemzetközi szépségverseny londoni döntőjében, Miss Dél-

Afrika, a 22 éves Rolene Strauss nyerte el a Miss World 

2014 címet és a vele járó koronát.  Az Excel London 

rendezvényközpontban megrendezett döntőn, amelyen 121 

nemzet versenyzője vett részt, a harmadik helyet az 

Egyesült Államok képviselője, Elizabeth Safrit szerezte 

meg. 

Több mint húsz éve kezdődött a Tüskecsarnok építése 

Forrás:Index 2014.11.29 

A közelmúltban készült el a budapesti négyezer fő 

befogadóképességű multifunkcionális nagycsarnok, a szabadidős 

sportolókat váró sportcentrum és a kétszintes mélygarázs. 

 

A csarnok tetején összesen nyolcvannégy, egyenként hat méter 

magas, piramis alakú, üvegből készült „tüskét” helyeztek el, hogy 

természetes fény jusson az arénába. Ezek speciális éjszakai 

világítást kapnak, így a tervezők reményei szerint Budapest egyik új 

látványossága lehet. Az ötödik legnagyobb fedett sportkomplexum 

Magyarországon. 

 

Forrás:Index 2014.11.29. 


