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Csoda volna, ha a magyar
arcokon még mosoly kélne

A trianoni béke pontjai ismertek: Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy
kétharmadát, ennek megfelelően 325 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós középhatalomból
93 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált.
Csoda volna, ha a magyar arcokon még mosoly kélne, mikor közeledünk gyászunk 100.
évfordulójához, amikor tehetetlenek vagyunk, hogy nem tudunk segíteni a magyarságukért
megbántottakon, kirekesztetteken, meggyalázottakon, a szenvedőkön. Nem lehet beletörődni az
elfogadhatatlanba a visszafordíthatatlanba. Reményt még szinlelni sem lehet.
Elvesztettünk 232.000 km2-t ezer éves hazánkból! https://youtu.be/6FcheOCJx5c

Viszont élnünk kell, és nem is akárhogyan. Végtelen akaraterővel kell megküzdenünk a
mindennapokért, mert élni akarunk. Érezzük, hogy a sok balszerencse közt van egy olyan erő, ami
visz minket előre, és ez olyan belső erő, ami egy Nemzetté forraszt minden magyart, akárhol is éljen.
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HÍD TRIANON ÉS SÃO PAULO KÖZÖTT
Kilencvenöt évvel ezelőtt, 1920. június 4-én, Magyarország kétharmadát elveszítette területének és lakosságának.
A Versailles-i Nagy-Trianon kastélyban a győztes felek aláírták és Magyarország képviselőivel aláíratták a
Békediktátumot.
Az I. világháború vesztes országai közül egy sem szenvedett hasonló megaláztatást. Közel hetven éve, ezt a
szerződést tartják az emberiség által elkövetett egyik legnagyobb történelmi igazságtalanságnak. Mindenekelőtt a
magyarok, akik egyik napról a másikra új országban találták magukat. Magyarok, akik az aláírást követő napon egy
szétzilált, elszegényedett ország polgárai lettek. Minden magyar, akinek a szerződés súlyos következményeit el
kellett szenvednie.
Nem kétséges, az I. világháború egyike volt a történelem legvéresebb háborúinak, melyben az érintett országok
több százezer katonája életét vesztette, több százezren sebesültként tértek vissza otthonaikba, de hogy mindezért
a magyaroknak kellett fizetniük, már kifejezetten igazságtalan volt.
A Vae Victis (Jaj a legyőzötteknek) kifejezés soha ilyen valós nem volt korábban.
A történelem sajátos iróniája, hogy ma már párhuzamot tudunk vonni Trianon és São Paulo között (és nem csak
azért, mert a városnak is van egy ilyen nevű parkja). A hírhedt szerződés valahogy katalizátorként működött a São
Paulóban élő magyarok és leszármazottaik tevékenységének felvirágoztatásához.
Másképp hogyan is teremtődtek volna meg a feltételek arra, hogy a jelenlegi magyar kormány egy egyszerűsített
honosítási törvényt hozzon létre, amely lehetővé teszi a diaszpóra számára, hogy magyar állampolgárságot
szerezzen? A törvény, melyet eredetileg a Nagy-Magyarországról leszakadt területeken élő magyarok és
leszármazottaik segítésére fogalmaztak meg (magyarok élnek Romániában, Szerbiában, Horvátországban,
Szlovákiában, Ausztriában, Ukrajnában), közvetve lehetővé tette a tengeren túli, a Nyugat-Európában és a világ
más részein élő magyarok számára is az egyszer már megvolt, de Trianon generálisai által elbitorolt tényleges
magyar állampolgárság visszaszerzését.
Magyar csoportok, melyek évtizedeken keresztül, három nemzedéken át hatalmas erőfeszítéseket tettek, hogy a
nagy távolság, a kapcsolatok hiánya ellenére megőrizzék kulturális gyökereiket, pedig minden kapacitásra
szükségük volt a nem minden esetben általuk választott új világban való túléléshez, hirtelen szemben találták
magukat a származási országukba való visszaintegrálódás lehetőségével.
Jó példa erre az eltökélt akaratra, hogy magyarok lehessünk, a legutóbbi Táncház, amely május 30-án volt a
Magyar Házban. Több mint 200-an fizették meg a belépőt, hogy megtanulhassák – vagy akik már tudták –
gyakorolhassák a magyar tánclépéseket, hogy megehessenek egy tányér gulyást, vagy egy lángost s esetleg
leöblíthessék mindezt egy-két adag szilva- vagy barackpálinkával.
A Magyar Ház még kicsinek is bizonyult ennyi érdeklődő számára, a Körösi Csoma Sándor program fiataljai brazil
fiúkkal és lányokkal beszélgettek, az idősebb korosztályok tagjai eljöttek gyerekeikkel, unokáikkal, hogy
visszaszerezzenek egy keveset a talán már a gyermekkorban elvesztett magyar ízekből. Mások ételükre, italukra
várva a sorban érdeklődéssel nézték a táncosok előadását, és arra gondoltak: “talán még én is képes vagyok
ezekre a lépésekre.” S így is volt: a szinte megállíthatatlanul játszó a Zsivaj együttes zenéjére egy bizonyos ponton
minden jelenlevő táncra perdült.
Későre járt már; a lassú és a friss hangjai azonban tovább emelték a hangulatot, s a zeneszó lassan körbelengte a
környék éjszakai sötétbe burkolózó házait is.
Ez Táncház az öröm pillanata volt azok számára, akik mindig is támogatták az új nemzedékek számára nyitott
Magyar Ház gondolatát. Nyitott házat azok számára is, akik még nem bírják tökéletesen a nyelvet, és ezért nem
értékelhetik helyén egy Márai szöveg kifinomultságát, de ettől semmi esetre sem érzik magukat kevésbé
magyarnak. Nyitott ház ezeknek az embereknek, hogy kezdjenek fokozatosan ismerkedni a magyar kultúrával
olyan egyszerű és könnyen érthető módon, mint a zene, a tánc, a konyhaművészet, melyeken keresztül választ
kaphatnak a nagy kérdésre: “Végtére is, milyen érzés magyarnak lenni?”
Az erős akaratú emberek úgy vélik, ez ugyan eltarthat egy ideig (és mi az a kilencvenöt év egy olyan népnek,
amelynek évezredes története van?), de a nagy csapások után még mindig talpra álltunk.
Nagy büszkesége a brazíliai magyarságnak, hogy részt vehet ebben az újjászületésben. A Híradó mostani
számában néhány cikk megkísérli bemutatni ennek az állításnak a létjogosultságát.

Koszka J. Árpád
Fordította: Kepe Ferenc (Magyarországi munkatársunk)
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A BALÁZS PÉTER OTTHONBAN
A Balázs Péter gondozó otthon tevékenységének alapelve az ott lakó idős emberek átfogó gondozása
az egészséges és boldog öregkor biztosítása érdekében.

Az Otthon magántulajdonban lévő jótékonysági intézmény. Fenntartója a Szeptember 30 Segélyegylet,
társadalmi támogatással. Különböző civil és vallási szervezetek és a Freguesia do Ó-ban működő
oktatási intézmények támogatnak minket. Támogatást kapunk továbbá több gazdasági társaságtól,
valamint a São Pauló-i magyar közösségtől. A Szociális Terv meghatározza, hogy a férőhelyek hány
százalékát kell fenntartani nem kielégítő pénzügyi háttérrel rendelkező idősek számára.

NOSZTALGIÁZUNK
A Ház, melyben jelenleg a működik, 1940-ben épült. A magyar kolónia tartja fenn az intézményt.
Az alábbi nosztalgia-képek a rég- és közelmúlt emlékeit őrzik.

A Ház, melyben jelenleg a Balázs Péter Otthon működik, 1940-ben épült

Vezetőségi tagok

Korabeli rajz az iskoláról

Ottnon lakói és látogatók
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Vezetőségi tagok, támogatók

A Freguesia do Ó-i iskola és a Sportklub épülete a 40-es években.

Imádkozás gyermekeinkért
május 8

Reggeli alatt rövid meditációt tartottunk. A lakók üzenetet hagytak, anyák gyermekeiknek, azoknak is,
akik már nincsenek köztünk.

„Kedves fiam, ma már beszéltem Vele. Kértem, hogy gondoskodjék rólad helyettem is. Már öreg vagyok, ez minden,
amit tehetek.
Ölellek: Anyád, aki nagyon szeret téged.”
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Anyáknapi megemlékezés
május 9

Az Otthon a gyermekek, a család, a barátok és DJ Pedro Jr. társaságában megemlékezett az Anyák
Napjáról. Igen kellemes este volt. Az Otthon lakói mindenki részvételét köszönik.

Az egészségügyi ápolók világnapja. A védőoltások napja
május 12

Az egészségügyi ápolás művészet, s ahhoz, hogy valaki ezt a tevékenységet akként is űzze, nagy
elkötelezettségre, alapos felkészültségre van szükség, mint egy igazi festőművész vagy szobrász
esetében.

Tisztelet valamennyi egészségügyi gondozónak! Megbecsülés és tisztelet illeti őket!
Az Otthonba kiszálltak a Freguesia do Ó-i egészségügyi hivatal munkatársai. Reggel mindenki
védőoltást kapott, a bentlakók és a személyzet már védett az influenza ellen.

A kísérleti Lian Gong gyakorlatok napja
május 18

A Lian Gong kitartó és hosszan tartó munkát jelent, a test fizikai edzését és mozgatását, az erősödés és
a harmonikus fejlesztés érdekében. Egyaránt táplálja a szellemet és a testet.

A bentlakók sok gyakorlatot végeztek, s ez hasznukra vált.
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Ebéd a Cummins önkénteseivel
május 22

Míg egyes bentlakók a kertben biblia-tanulmányokkal foglalkoztak, mások memóriájukat és
mozgáskoordinációjukat erősítették játékokkal, a többiek a Cummins önkéntesekkel közösen készítették
el az ebédet.
A finom tésztát és a mártást a bentlakók és az önkéntesek készítették, a csirkét a személyzet sütötte a
kemencében, a saláta a házi kertből érkezett. Nagyon kellemes délelőtt volt ez, az ebéd pedig csupa
öröm és boldogság. Az Otthon köszöni a Cummins önkéntesek közreműködését.

Dom Plácido atya és bencés szerzetes látogatása
május 24

Az Otthonba ellátogatott Dom Plácido atya és bencés szerzetes. Így ünnepeltük Pünkösd napját. A
Szentlélek maradjon velünk ebben a házban.

Felismered az Otthon lakóit a vidám „keretek” között?

7 de junho

.
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Felavatták Magyarország São Pauló-i Főkonzulátusát
2015. április 28-án
Újranyitotta a São Pauló-i magyar főkonzulátust Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős
államtitkár, Konkoly Norbert rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, valamint Maris Zsolt São Pauló-i
főkonzul a Cidade Jardim Corporate Center Capital Building, Avenida Magalhães de Castro, 12.000 Jardim Panorama cím alatt. A Városi Közgyűlést Chico Sardelli (PV), a testület korábbi elnöke
képviselte.
Brazília – Magyarország első számú gazdasági partnere a
dél-amerikai térségben – a világ hetedik legnagyobb
gazdaságaként és 200 milliós, rendkívüli ütemben fejlődő
piacként óriási lehetőségeket rejt Magyarország számára.
Az államtitkár szerint a két ország tavalyi félmilliárd dolláros
kereskedelmi forgalma tovább növelhető, aminek
érdekében több konkrét lépés is történt.
Magyar Levente a hazai vállalatok számára főként a
vízgazdálkodás, a hulladékkezelés és a közvilágítás terén
jelentkező üzleti lehetőségekről tárgyalt Brazíliában
Ez alkalommal a São Pauló-i Egyetemen aláírták a magyar nyelv és kultúra oktatásának beindításáról
szóló megállapodást.
São Paulo 22 milliós város, a latin-amerikai térség gazdasági
központja, és a mintegy 100 ezres brazíliai magyar
közösségnek is az otthona. Ezek a tényezők mind indokolták,
hogy a szocialista kormány által bezárt főkonzulátust
újranyissuk, ugyanis a déli nyitás stratégia keretében
Brazíliával és azon belül is São Paulóval való szoros napi
kapcsolattartás e nélkül elképzelhetetlen” – tette hozzá.
Magyar Levente reményét fejezte ki, hogy a Rio de Janeiró-i
magyar kereskedőház tavalyi megnyitását követően idén
„Politikai és gazdasági megfontolás alapján
nyáron São Paulóban is hasonló intézmény kezdheti meg
nyitottuk
újra São Pauló-i főkonzulátusunkat”
tevékenységét.
Elmondta, hogy mind São Paulóban, mind Brazíliavárosban abban állapodott meg helyi vezetőkkel,
hogy Magyarország a hazai vízgazdálkodási és infrastruktúra-fejlesztési, városfejlesztési és szennyvíztisztítási ismereteket, megvalósítási technológiákat és innovációs eredményeket Brazília rendelkezésére
fogja bocsájtani.
„Ez valószínűsíthetően milliárdos megrendelésekhez fog vezetni, ugyanis Brazília szennyvizeinek
rendkívül kis részét tisztítják csak, és a milliós nagyvárosok majd mindegyike komoly vízgazdálkodási
problémákkal küszködik. A hulladékkezeléssel kapcsolatban is vannak kihívások Brazíliában. Ezeken a
területeken pedig Magyarország világszínvonalú technológiával és megoldásokkal rendelkezik, ami
rendkívüli módon felkeltette a brazil partnerek érdeklődését” – fogalmazott Magyar Levente.
Szavai szerint az intézményi párbeszéd megkezdése után a tárgyalások érdemi szakasza most
kezdődik. Kijelentette: hazatérve arra fogja bátorítani az érdekelt magyar vállalatokat, hogy minél
hamarabb a helyszínen mutassák be képességeiket
Kitért arra, hogy São Paulo közvilágítását a közeljövőben LED-es alapúra fogják cserélni, ami szintén
üzleti lehetőséget biztosíthat magyar vállalatoknak arra, hogy brazil cégekkel együttműködve részt
vegyenek ebben a projektben.
Az államtitkár társelnökként üzleti fórumon és a kétoldalú gazdasági vegyes bizottság ülésén vett részt,
illetve megállapodott annak a kölcsönös ösztöndíjprogramnak a folytatásáról, amelynek alapján jelenleg
több mint 2000 brazil hallgató tanul Magyarországon. Egyúttal megállapodást írt alá arról, hogy a São
Pauló-i Egyetemen elindul a magyar nyelv és kultúra oktatása.
(MTI)

.
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Noemi Jaffe „Írisz: az orchideák” címmel
regényt írt az 1956-os magyar
forradalomról
Az írónő új könyve a Magyar Forradalommal és annak a
nemzetközi kommunizmusra gyakorolt hatásával foglalkozik
Noemi Jaffe új könyvében az 1956-ban a sztálini önkény által gyakorolt üldöztetésekkel, az emberi jogok
semmibe vételével, az ország külvilágtól való elzárásával elégedetlen emberek ezreit mozgósító magyar
forradalomról van szó. Néhány győztes megmozdulás után azonban a tiltakozó tömegek alulmaradtak
az országra törő szovjet tankokkal szemben. E tragédia következménye, ami az „Írisz: az orchideák”
főhősét Brazíliába hozza és megteremti a cselekmény kibontakozásának légkörét. A könyvet június 2-án
mutatta be Képző- és Iparművészeti Múzeum (Museu das Artes e do Ofício)

Menekülés a szabadságba
Noemi elmeséli, hogy miközben a könyvet írta, Brazíliában elkezdődtek
a 2013 júniusi tüntetések, melyeken ő is részt vett. „Nagyon

elgondolkodtam az eseményeken és összehasonlítottam őket a
Magyar Forradalom idején történtekkel. Persze a dolgok
meglehetősen eltérőek, de nekem úgy tűnt, mintha az ottani,
később „magyar”-ként aposztrofált forradalom magja hullott volna
erre az országra. S most, hogy látom az események 2015-ös
manifesztálódását, ami nem más, mint a 2013 júniusi
megmozdulás veresége” – teszi hozzá.
Magyarország Szovjetunió általi inváziója a nemzetközi kommunista mozgalomban komoly
nézeteltéréseket váltott ki. A támadást maguk a kommunisták is „imperialista erőszaknak” minősítették,
ám ebben az esetben az erőszakot a szovjetek követték el.

Noemi, akit saját bevallása szerint lenyűgözött a magyar nyelv és ez a kelet-európai
ország, a címadó főhőst olyan személyiségként alkotta meg, akinek fő tulajdonsága az
állandó harc.
Nagy élményt nyújt a regény olvasása!
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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Nosztalgia Hétvége
Egy kiváló ötlet, mely a szívekbe talált.
A fényképek alapján Petőfi Sándor Szülőföldemen című verse
jut eszünkbe:
„ Gyermek vagyok, gyermek lettem újra...”

„

Meghívó „Kedves felnőtt cserkészek, vezetők! Mint a Nemzeti dalban... " Itt az idö, most vagy soha!"
1. Nosztalgia Hétvége
Felidézzük a múltbeli cserkész eseményeket – olyan élményeket és értékeket, amelyeket már ismerünk,
átéltünk és erősen él emlékeinkben!

.
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Célja: Összehívni a legtöbb Brazíliában elérhető magyar cserkészt, aki élete során már táborozott
Camposban (mert olyan nincs, aki még ne járt volna arra!), hogy újra átélhessünk a régi pillanatok élményeit!
Toborozzatok, hívjátok meg régi őrsi tagjaitokat, csapattársaitokat! Mindenkit szeretettel várunk!
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Mire számithatsz? Nagyon sok remek programra, jó hangulatra és legfőképpen kitűnő társaságra!
Szívesen várjuk a hozzátartozókat! (Fontos! Alvás a házban, külön lány és fiú szobákban!)

Hol ? Rua Carlos Gomes 215 Descansópolis - Campos De Jordão (Estrada do Horto, próximo ao
Camping Club do Brasil). Nincs szervezett utazás, igy mindenki saját magának kell megoldja az utazását
és a táborhelyre jutást.

Mikor? 2015. május 1-3.

A szervezők nevében kívánok Jó munkát!
Santucci Mérő Lizi - 13.Szondi György cspk.
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FERGETEGES TÁNCHÁZ SIKER

Hírtelen kicsi lett a Magyar Ház, nem férünk el benne! Tele mosolygós arcokkal, táncra kész lábakkal. Úgy
látszik, az új magyar állampolgárokban felébredt a hovatartozás érzése.
Aki nemrég a facebookon tette hírré, hogy „újból magyar lettem”, most lelkes tagja a magyar közösségnek.
Így láthatjuk, hogy a kivándorolt magyaroknak is mennyit jelent, hogy megkaphatták a magyar
állampolgárságukat. Hát még az elcsatolt tereületeken élőknek!

Nem hiányoztak fiataljaink a táncházat vezető Pántlikából és Zrínyiből, immár a Zsivaj együttes élő zenéjére;
sőt, a magyar iskola tanulóival már népdalokat is énekelt a lelkes közönség.
Finom vacsora, lángos, sör, bor, pálinka, sütemény várt a táncházi szünetekben, elvégre pótolni kellett az
energiát.
Jó volt zsúfolt házat látni, örömmel töltötte el a szívét azoknak, akik mindig is a Magyar Házba járnak és
azoknak is, akik most fedezték fel, hogy milyen jó együtt lenni! A sikeres Táncházról a Vezércikk is beszámol.

Csíksomlyói búcsú:
búcsú a hálát adó összmagyarság pünkösdi zarándoklata
Csíksomlyó a magyarság nemzeti búcsújáróhelye

Immár nyolcadik alkalommal indult el
május 22-én a csíksomlyói
búcsúra a zarándokvonat,
amelynek legfontosabb eseménye a csíksomlyói Mária-ünnep, a pünkösdi búcsú, zarándoklat Gyimesbe, a
történelmi Magyarország ezeréves határához.
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Népszerűségében ma már legendaszámba megy a Csíksomlyói Expressz, mely Szombathelyről indult,
majd Budapesten csatlakozott hozzá a Székely Gyors. A tizenhat kocsiból álló, egyesített szerelvény
ezeregyszáz zarándokot vitt a búcsúra II. Rákóczi Ferenc
fejedelem „zászlaja” alatt. A
zarándokvonatokat vontató járművek grafikája évek óta a magyarok történelméhez kapcsolódik.
Korábban Széchenyi-, Liszt-, Aranycsapat- és Hunyadi-mozdonyok közlekedtek a zarándokhelyre, a
Rákóczi-mozdony pedig egészen a Rákóczi-várig vontatja majd a szerelvényt, ahol a vasúti őrháznál
lévő emlékhelyen hajtanak fejet a második világháborúban hősi halált halt magyar katonák
emlékének. Aki részt vett, az a búcsú mellett Erdély tájaival, a helyi emberekkel, szokásokkal és
magával a székely kultúrával is közelebbről megismerkedhetett.

Az idei búcsú jelmondata (Oltalmad alá futunk) a jubileumi Mária-évhez kapcsolódik, amelyet a csíksomlyói Mária kegyszobor
készítésének 500. évfordulója alkalmából hirdettek, mely a világon ismert legnagyobb kegyszobor. A reneszánsz stílusú, hársfából
készült alkotás magassága 2,27 méter, alkotója ismeretlen.

A székely nép így vall a Szűzanyában való megrendíthetetlen hitéről:
„Az első világháború örvényét követően mindenünkből kiforgattak, azért mégis megmaradtunk. A
második világégésben tönkrementünk, a kommunizmus megfosztott életterünktől, a diktatúra ‘sarlója s
kalapácsa’ alatt véreztünk, de azt is túléltük, mert az örvény mélységeiben is megtartottuk hitünket és a
család szeretetét. Számunkra a csíksomlyói Szűzanya tisztelete egyszerre jelent istenszeretetet,
családszeretetet, nemzetszeretetet, a szeretet még sok-sok szálát. Röviden, Ő a csodatévő
Boldogasszony, ezért ragaszkodunk hozzá.
A Szűzanya tisztelete népünk körében meggyökerezett Szent István király idejében. Szentkirályunk
1038-ban, Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén az ország vezetőinek és püspökeinek
társaságában végrendelkezett. Országát és koronáját, népét és lelkét végképp a Szűzanyának ajánlotta
fel. Ki jobbra bízhatta volna ezt a fiatal országot, mint Szűz Máriára. Ezért nehézségeinkben és
bajainkban, örömeinkben és sikereinkben hozzá fordultunk, szentségét, szépségét csodáltuk, oltalmát
kértük, hálánkat leróttuk és énekünk: Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk.”
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Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi
fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík,
Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte,
majd legyőzte a fejedelem seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újfent Csíksomlyón
adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután pünkösd szombatján minden évben
elzarándokolnak oda.

A csíksomlyói zarándokok teljes búcsúval járó pápai áldásban is részesültek.
Százezrek gyűltek össze szombaton a csíksomlyói hegynyeregben a pünkösdi zarándoklatra A
helyszínre vezető csíkszeredai Szék utcán szombat reggel tömött sorokban haladtak a zarándokok a
csíksomlyói kegytemplom felé, amely elől aztán felkapaszkodtak a hegynyeregbe. A keresztaljáknak
nevezett, kereszt alatt vonuló csoportok élén tábla jelzi a település nevét, ahonnan a zarándokok
érkeztek. Az egyházi zászlók mellett megannyi magyar és székely zászló is tarkította a képet.

A csíkszentimrei Szántó Zsolt immár negyedszer járja be lóháton a Mária-út Budapest és Csíksomlyó
közötti, közel 900 kilométeres szakaszát. A lovas május 2-án indult el a budapesti Anna rétről, az
Országháznál tesz rövid kitérőt, majd a Hősök teréről kezdi meg tulajdonképpeni zarándokútját. 33
nap alatt érkezett meg Csíksomlyóra, és a pünkösdi búcsú helyszínén egy eredeti mongol jurtát állított
fel. Még a Fülöp-szigetekről és Kongóból is érkezett zarándok.
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Az eseményre a magyar kormány támogatásával felújították a Makovecz Imre tervei alapján készült
Hármashalom oltárt, ami a magyar címer jegyeit viseli magán.

Jubileumi évet írt a csíksomlyói zarándoklat 2015-ben. A búcsú idei mottója az anyanyelvhez való
hűség fontosságát is kiemelte: "Hűség a hithez, a hazához és az anyanyelvünkhöz". Így nem is
csoda, hogy az esemény egyik legmagasztosabb pillanata az volt, amikor százezrek ajkáról szólt
a magyar és a székely himnusz.

A „Tudomány határok nélkül” program ranglistáin előkelő helyen áll mind
Magyarország, mind a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a brazil hallgatók továbbképzésében
A MŰEGYETEM A VILÁG ELSŐ ÖT EGYETEME KÖZÖTT A BRAZIL ÖSZTÖNDÍJPROGRAMBAN
Forrás: Internet - 2014. július 16.

A brazil kormány „Tudomány Határok nélkül” programja keretében a dél-amerikai állam eddig 55
ezer 657 egyetemi hallgatója töltött legalább egy félévet egy másik ország felsőoktatási
intézményében. Tanulmányaikat a brazil állam finanszírozza.
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A fogadó országok világ- és európai ranglistáján Magyarország felettébb előkelő helyen végzett.
Hazánk a világ országai között 11., Európában a 7. helyen áll. A fogadó egyetemek sorrendjében a
Műegyetemet mindössze négy egyetem előzi meg a világban. A pontos sorrend a fogadott brazil
hallgatók száma alapján:
University of Toronto
897
Universidade de Coimbra
846
University of California /UCLA/ 726
Universidade de Porto
588
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 538
Monash University /Australia/ 526
University of Queensland
513
California State University
433
University of Strathclyde
372
Politecnico di Milano
314

Magyarországra 1542-en jöttek, több mint egyharmaduk választotta a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem képzéseit.
A hazai felsőoktatási intézmények listáját a BME vezeti 538 hallgatóval, a második a Debreceni
Egyetem 172 brazil ösztöndíjassal, harmadik helyen áll az ELTE 121 brazil diákkal. Negyedik
helyen végzett a Szent István Egyetem 97, ötödik az Óbudai Egyetem 87 brazil hallgatóval.
Összesen tizenkilenc felsőoktatási intézményben tanulhattak.
Érdekesség, hogy Magyarországra több brazil hallgató jött, mint a legtöbb hallgatót fogadó
spanyol egyetemre (Universitat de Barcelona /194/), német egyetemre (Technische Universität
München /193/) és francia egyetemre (Institute Polytechnique de Grenoble /156/). Jelentős
mértékben megelőztük a hollandok leggyakrabban választott egyetemét (University of
Groningen /108/) és a brazilok által leginkább kedvelt osztrák egyetemet (Universität Wien/ 15/ )
A hallgatók érkezése előtt a válogatott tanári kar külön képzést is kapott. Angol nyelvtanárokban
ugyanis nincs hiány, így lehetőség van a legalkalmasabbak kiválasztására. A brazil hallgatók
alapos felkészítésén túl a hallgatók komfortérzetéért is sokat tettek a tanárok: szerveztek
hajókirándulást Esztergomba, játékos városnéző programokat, fedezték augusztusi utazási
bérletük költségét, sőt még egy műegyetemes pólót is készíttettek a diákoknak, amiben a
csoportok együtt vonultak a brazil nagykövet elé. A mentorokat az Egyetemi Hallgatói
Képviselet pályáztatás útján választotta ki, elsődleges feladatuk a segítségnyújtás a hivatalos
ügyek (pl. tartózkodási engedély) intézésében, illetve az albérletkeresésben, és a szabadidős
programok szervezésében is rendelkezésre állnak.
Diego Sorocabából érkezett Budapestre, a BME-n zajló mérnökképzés nemzetközi híre
miatt választotta itteni tanulmányait. Elutazása előtt mindössze annyit tudott
Magyarországról, hogy hazánk Kelet-Európa Párizsa. Nyáron részt vett az Idegennyelvi
Központ angol nyelvű felkészítő kurzusán, ahol nemcsak sok hasznosat tanult, de nagyon
élvezte is.

Izabella, aki a brazil fővárosból érkezett Budapestre, már korábban is sokat olvasott
hazánkról. Építészhallgatóként tölt egy évet a BME-n, szereti a különböző kultúrák
keveredését, a történelmet, és a magyar nyelvvel is szeretne mélyebb „barátságot kötni”.
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Paula Chiachia Pasta

Már a jelentkezés előtt hallottam Magyarországról. Felkeltette az
érdeklődésemet a számos magyar Nobel-díjjal kitüntetett kutató és az
ő tudományos munkásságuk. (…) Egyedül a nyelv okoz fejtörést. A
magyar egy csodálatos, de nehezen tanulható nyelv. Ami nagyon
tetszik benne, hogy egy-egy szónak több jelentése is van. Az
anyanyelvemhez képest ez számomra új élmény volt”. (Paula
Chiachia Pasta, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának
brazil cserediákja, aki a brazil hallgatók nevében mondott köszöntő
beszédet az októberi egyetemi tanévnyitó ünnepségen)

Budapestben az egyik legcsodálatosabb a kulturális sokszínűség és a számtalan
szabadidős programlehetőség. Ha este 9 körül csak úgy eszünkbe jut, hogy
szeretnénk valahová kimozdulni, gond nélkül találunk egy jó helyet, akár egy kiállítást
vagy egy koncertet, ahová biztonságosan és könnyen eljuthatunk. (…) Újra vissza
fogok jönni Magyarországra. Brazil és más nemzetiségű barátokra leltünk itt. Mára
nem csak Brazília, hanem Magyarország is az otthonom lett. Ezt a két országot
őrzöm a szívemben, mindkettőt szeretem, mindkettőt másért.” (Natália Luchiari, a
Natália Luchiari BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának brazil cserediákja, aki a jövőben
Magyarországon szeretné folytatni MSc vagy PhD tanulmányait.)

Natalia Luchiari
fényképe a
facebookon

A BME
épülete a
Duna
pesti
oldaláról
nézve

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 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/
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Mit mond, ha a kapcsolat megszakad …

ÉLETKERT MAGYAR PAVILON
A MILÁNÓI VILÁGKIÁLLÍTÁSON
„Táplálni a világot, energiát adni az életnek” – ezzel a mottóval rendezi Olaszország 2015. május 1.
és október 31. között a következő Világkiállítást, melynek fő témája az egészség, a környezet és a
fenntartható fejlődés lesz.
A milánói világkiállításon rekordnak számító 54 ország-pavilon épült, mintegy másfél kilométer hosszú
főutcáját 32 út keresztezi. A 145 ország képviseletével megrendezendő milánói eseményre 20 millió
látogatót várnak.
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Magyarország saját pavilonnal képviselteti magát. A háromszintes, közel kétezer négyzetméteres
pavilon a két végén sámándob formákkal lezárva Noé bárkáját idézi, egyik pajzsán az életfa jelkép
látható. Az épület körüli kertben különböző magyar fát, gyümölcsöt, zöldséget és tradicionális gyógy- és
fűszernövényt, hungarikumokat telepítettek. Az épület nyitott tetőteraszáról szép kilátás nyílik az Expo
2015 főutcájára és a szomszédos pavilonokra, ahonnan szívesen fényképeznek a látogatók. A megnyitó
ünnepség egyik kiemelkedő eseménye a Zsolnay-kút leleplezése volt, melynek különleges, eozin-mázú
kerámiáját a magyar csúcsteljesítmény egyik képviselőjeként tartják számon a világban. A kút egy
hónapig lesz megtekinthető a magyar pavilonban, mely időszak alatt a látogatók Magyarország
legkiválóbb ásványvizeit kóstolhatják meg és kaphatnak ízelítőt mindabból a felbecsülhetetlen értékű
vízkincsből, mellyel az ország rendelkezik.

A Milánói Világkiállításon az ország elsődleges célja megmutatni mindazt a szellemi örökséget és
hagyományt, azt a saját identitást is megőrző egyediséget, amely az országot a modern, közös Európa
részévé teszi. Hazánk minden meghirdetett tárgykörben képes felmutatni valami kiemelkedően egyedit:
ásvány-, természetes és gyógyvizeink, kiváló éttermeink, élelmiszereink, szőlőkultúránk és boraink,
valamint technikai vívmányaink egyaránt szerepelni fognak a kiállításon. Magyarország – az élelmiszerhamisítás és minőségrontás lehetőségét kiküszöbölő, élelmiszerbiztonságot szolgáló, árukövető
informatikai rendszer bemutatása mellett – a GMO-mentesség iránti elkötelezettségét is képviselni fogja.
Megjelenésünk irányadó filozófiája az egészséges élelmiszer és életmód kölcsönhatása, az
élelmiszerbiztonság megteremtése, valamint a genetikai diverzitás megőrzése a jövő generációi
számára.
Nagy érdeklődés kísérte a Életkert fantázianevű pavilon előtt tartott koncertet: a
pavilon egyik látványossága Bogányi Gergely csodazongorája, az
előcsarnokban felállított hangszeren neves magyar művészek Bartók Béla és
Kodály Zoltán műveit szólaltatják meg. A magyar pavilon részletes programja a
www.expohungary.hu honlapon érhető el.
A milánói EXPO egyik attrakciója lesz a nagyszabású Leonardo-kiállítás.
A látványos projekt április 15-én nyílt a Palazzo Reale-ben, ez az Itáliában
valaha megrendezett, legátfogóbb Leonardo da Vinci kiállítás, amely a
reneszánsz zseni munkássága előtt tiszteleg.

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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a z as zt al os l e g é ny b ő l l e tt
hí r es fes t ő, a ki hat alm a s
m ér e t ű v á sz n ai v al a z e g és z
világot me gh ó dí t ot t a
1844. február 20-án Lieb Mihályként született Kárpátalján, Munkácson. Eredeti nevét 1868-ig használta,
majd a Munkácsit választotta, aminek a végére később már "y" került. Szülei korán meghaltak, s a
család egy asztaloshoz adta inasnak Békéscsabára, de nyomorban élt. 1861-ben ismerkedett meg
Szamossy Elek festővel, ő vette a szárnyai alá. Együtt dolgoztak, később Pesten, majd Bécsben
képezte magát. A „Siralomház”
festményét már Düsseldorfban készítette, a képet 1870-ben
aranyéremmel tüntették ki Párizsban. Ekkor, mindössze 26 évesen Párizs ünnepelt festője lett.
Műtermet nyitott ott, de Békéscsabán is.

Siralomház
Párizsban aranyéremmel tüntették ki a 26 éves festőt
Munkácsy a fényes francia palotákban is csak a magyar Miska maradt. Nemcsak kiváló festő, hanem a
kor legnagyobb „szociológusa” is volt, aki egyaránt ismerte az európai- és a magyar társadalom falusi és
városi közösségeit. És mert ismerte, meg is tudta festeni. Mindazonáltal a kor szokásainak megfelelően
előkelő enteriőröket is festett, melyeket a francia közönség nagyra értékelt.

Levélolvasó

A szobában

Colpach kert
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Zeneszoba

Liszt Ferenc

Virágcsendélet

A vak Milton az Elveszett paradicsomot diktálja lányainak

Köpülő asszony

Csavargók
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Sztrájk

Zálogház

Munkácsy az európai és a magyar társadalom falusi és városi közösségeinek kiváló ismerője volt.
Tanulmányozta és nagy műgonddal lefestette a sorsukba beletalált embereket. Európai, keresztény és
magyar polgár volt egy személyben és zseniális tehetségű festő, de ahhoz, hogy hatalmas méretű
életművét létrehozza, nagy szorgalom, megfeszített szellemi és fizikai munka szükségeltetett.
Romantikusan realista festő volt, aki mindig invenciókkal teli munkákat alkotott. Mindenki felismeri és
elismeri művészetét, nem kell magyarázni, belemagyarázni, megfejteni. Nagy méretű vásznain készíti el
kompozícióit gazdag embertípusokkal, eszköztárakkal mintegy előrevetítve a XX. századi
karakterszínészekkel, számos statisztával és pazar díszlet anyaggal dolgozó, gazdag kiállítású színes
széles vásznú filmek világát.

Anyai ösztön
Zongoralecke
Vázlataiból rendkívüli koncentráló képességű, tömör formalátású és kiváló rajzkészségű festőre
következhetünk, aki csak és kizárólag saját lelki erejére, képzeletvilágára, festői tudására és hitére
támaszkodott.
Egyik leghíresebb munkája a Krisztus trilógia, amit eredetileg talán maga sem triológiának képzelt el.
Egy újtestamentumi képet készült festeni, és csak hosszas mérlegelés után döntött a Krisztust Pilátus
előtt ábrázoló téma mellett. A három kép során a jelenetek nem időrendben követik egymást, mert az
utolsóként festett Ecce Homo a második a szenvedéstörténetben, s csak ezután következik a Golgota.
1891-ben hozzáfogott az akkor épülő Országház számára megrendelt Honfoglalás c. képhez. A műhöz
különböző embertípusokról számtalan fotótanulmányt készített Magyarországon.
1893-ban fejezte a munkát.
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Krisztus a Pilátus előtt

Ecce Homo
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Golgota

Trilógia
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1891-ben hozzáfogott az akkor épülő Országház számára megrendelt Honfoglalás c. képhez 1893-ban fejezte a munkát
Egyre romló idegállapota miatt 1897-ben szanatóriumba került. 1900. május 1-jén halt meg. A
Kerepesi temetőben temették el, Békéscsabán pedig már két nappal a temetése után utcát neveztek
el róla.
.
Rengeteg levél, önéletrajzi visszaemlékezés, tanulmány és a kortársak memoárjai már éltében
kultikussá emelték.

Jókai - Munkácsy Mihály ravatalánál
A láng megemészti az észt. "Boldogok az együgyűek, mert övék a mennyország." de a lángészé a halhatatlanság itt ezen a földön.
Dr. Jókai Mór
1900. május 8.

MAGYARORSZÁGI HÍREINK
„Mindszenty a magyar nép lelkiismerete volt”– 40 éve hunyt el
Forrás: MTI - 2015. május 6.

A magyar katolikus egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja. Mártír volt, aki
csodálatos helytállással viselt el testi és lelki szenvedéseket egyházához és
népéhez mindvégig kitartó hűségében. Testileg-lelkileg megkínozták, s a
kommunisták hazug vádak alapján 1949-ben életfogytiglani fegyházra ítélték.
Korszakunknak, egy olyan korszaknak a vértanúja, amelyben új mártírtípust
teremtett az ideológiai és politikai okokból támadt vallásüldözés. Romában Pietro
Parolin szentszéki államtitkár misét mutatott be Mindszenty József hercegprímás,
bíboros érsek pappá szentelésének 100., érseki kinevezésének 70. és halálának
40. évfordulója alkalmából.
Mindszenty József szobra szülőfalujában, Csehimindszenten

Az illegális bevándorlás nagy probléma az EU-ban és Magyarországon is
Forrás: Inforádió és egyéb hírforrások

Az fejlődő világ harci cselekmények által sújtott területeiről Európa felé induló menekülthullám az elmúlt
hónapokban jelentősen felerősödött. A tengeren és zöldhatáron át érkező menekültek fogadásának és
ellátásának terhe elsősorban az Unió határán lévő országokat – köztük Magyarországot – sújtja
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Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy nap alatt 8-900 menekült és illegális
bevándorló érkezik Magyarországra. Számuk az idén már elérte a 61 ezret, csaknem valamennyiük
Szerbia felől érkezett. Az illegális határátlépések zöme embercsempészek közreműködésével történik.
Január elseje és június 22-e között 59 929 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be Magyarországon. A
magyar kormány a kérdés megvitatására széleskörű lakossági konzultációt kezdeményezett, és a déli
határszakasz egy részének mechanikai zárral való biztosítását tervezi, de ennek legalább annyi
ellenzője, mint támogatója van. Az Unió illetékes szervei keresik a menekültkérdés lehetséges
megoldásának és a terhek tagállamok közötti észszerű elosztásának módjait.

Vasárnapi zárvatartás Magyarországon
Forrás: MTI 2015. 03.15

A magyar kormány a törvénnyel azt szeretné, hogy a munkavállalók a hét utolsó napját pihenéssel
töltsék. Csak azok a 200 négyzetméternél kisebb boltok, illetve üzletek lehetnek nyitva vasárnap is, ahol
a tulajdonos vagy valamelyik családtagja áll a pult mögött.
A kereskedelmi ágazat legtöbb szereplője már korábban jelezte: rossznak és károsnak tartja a
vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvényt, de igazodnak a jogszabályi előírásokhoz. Az üzletek a
nyitvatartási idő meghosszabbításával igyekeznek kompenzálni azt, hogy a hét utolsó napján nem
tarthatnak nyitva: többnyire fél-egy órával korábban nyitnak és ugyanennyivel hosszabbítják meg a
nyitva tartást. Szakértők figyelmeztetnek, a vasárnapi zárvatartás ellátási gondokat okozhat a turisták
által preferált üdülőkörzetekben, így a Balatonnál is.

Fiatal magyar kutató ütheti ki az Alzheimert
Forrás: 2015. május 1. szerző: Konopás Noémi

Úgy tűnik, végre eljött a pillanat, hogy külföldön dolgozó tehetséges magyar kutatókat csábítsanak haza.
A Lendület programnak köszönhetően Amerikából jött haza dr. Hangya Balázs is, hogy az Alzheimerkór kutatására önálló labort alapíthasson. Az is megtörténhet, hogy az ő munkája segítségével küzdi le
a tudomány a súlyos kórt.

Sejtbiológiai áttörést értek el magyar kutatók.
Forrás: InfoRádió/MTI - 2015. április 23.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biokémiai Tanszékének
kutatóinak elsőként sikerült biológiailag aktív hatóanyagot, gyógyszert
úgy célba juttatni, hogy annak hatása mindössze egyetlen sejtre vagy
akár sejten belül bizonyos régióra összpontosul. Az új technológia
ezáltal jelentősen hozzájárulhat a tanulási folyamatok és memória
vizsgálatához vagy az egyes pszichiátriai kórképek, illetve különféle
függőségek (alkohol, nikotin, drog) terápiás kezeléséhez. A
kutatócsoport eredményeit a rangos Chemistry&Biology tudományos
folyóirat április 23-i száma címlapon közölte.

Európa-szerte csodájára járnak a szegedi zöldegyetemnek
Forrás: 2015. május 14.szerző: Kuslits Szonja

A Szegedi Tudományegyetem épületeiben termálvízzel fűtenek,
esővízzel öblítik a wc-t, napelemek biztosítják az energiát és
napkollektorok a meleg vizet. Sőt, az intézményhez kapcsolódó
óvodában a gyerekek kukatündérrel játszanak és mindent tudnak a
szelektív hulladékgyűjtésről. Európa 11. legkörnyezettudattosabb
egyeteme.
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Több mint negyvenezer diák utazhat a Határtalanul! programmal a 2015/2016-os
tanévben
Forrás: MTI - 2015.05.30.

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, a határok
lebontása, személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése elsősorban a
középiskolások körében.A program keretében a határon túli magyar iskolák
tanulói Magyarországra látogatnak el, az itthoni diákok pedig a szomszédos
országok magyarlakta területeit keresik fel, így személyes tapasztalatokat
szereznek a külhoni honfitársainkról. A magyarországi tanulók Erdélybe,
Felvidékre, Délvidékre, Kárpátaljára, Szlovéniába és Horvátországba
szervezett kirándulásokon vesznek részt.

Ezt várja Magyarországtól az IMF
Forrás: MTI – 2015.05.11.

Javultak a magyar gazdaság növekedési kilátásai a Nemzetközi Valutaalap (IMF) közzétett KözépKelet- és Délkelet-Európát vizsgáló regionális tanulmánya (REI) szerint. Reálértéken számolva az őszi
jelentésben szereplő 2,3 százalék helyett idén 2,7 százalékos gazdasági növekedést vár az IMF, jövőre
pedig 2,3 százalékos bővüléssel számol. A magyarországi export 6,2 százalékkal nőhet 2015-ben,
korábban még 5,3 százalékos növekedést vártak. A valutaalap becslése szerint a lakossági fogyasztás
2,6 százalékkal bővül ebben az évben, gyorsabban, mint az őszi előrejelzésben szereplő 1,5 százalék.

Fényes jövőt jósolnak a magyar gazdaságnak Londonban
Forrás: MTI, 2015. június 5.

Londoni pénzügyi elemzők szerint a felülvizsgált idei első negyedévi növekedési adatok is arra utalnak,
hogy 2015 egészében 3 százalékot meghaladó növekedés várható a magyar gazdaságban.

Csökkenő adósságot jósol Brüsszel
Forrás:MTI - 2015.05.06.

Felújította a magyar növekedésre vonatkozó előrejelzését az Európai Bizottság. A tavalyi 3,6
százalékos ütem után idén 2,8 százalékos, jövőre pedig 2,2 százalékos GDP-növekedés várható
Magyarországon. Eközben szépen csökken majd az adósságráta.

Kezükbe veszik a magyarok az ország adósságállományát
Forrás: MTI - 2015. május 7.

Áprilisban 51 milliárd forinttal nőtt a lakosság számára értékesített állampapírok állománya, ezáltal a
forintadósságban 17 százalékos, a központi költségvetésben pedig több mint 10 százalékos a lakossági
részesedés. A magyar állampapírok népszerűségét a garantált magas hozam biztosítja.

Ahány nagykövetség van, annyi kereskedőház lesz
Forrás: MTI, 2015. június 6.

A Kormány a külgazdasági kapcsolatok, s ezen belül a külkereskedelmi forgalom fejlesztésének,
különös fontosságot tulajdonít. Ennek megfelelően 2018-ig a magyar kereskedőházak száma a mostani
29-ről 117-re növekszik, vagyis eléri a nagykövetségek számát – tájékoztatta Magyar Levente a
Külgazdasági- és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős a Népszava című országos
napilapot. Hangsúlyozta: az üzleti alapon működő kereskedőházak működtetésére mindig a helyi
viszonyokat jól ismerő szakembereket, üzletembereket kérnek fel.

Hány fiatal akar hazajönni a kormány hívó szavára?
Index 2015.06.12.

A Központi Statisztikai Hivatal adati szerint 250 - 300 ezer állandó magyarországi lakhellyel
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rendelkező magyarállampolgár dolgozik külföldön, s ez a szám az utóbbi időszakban emelkedett is. A
külföldön dolgozók nagy része 35 év alatti, akik elhelyezkedési nehézségek és a magasabb jövedelem
elérése érdekében távozott az országból. A Kormány a külföldön dolgozó fiatalok hazacsábítására
„Gyere haza, fiatal!” elnevezéssel programot dolgozott ki, melynek keretében a hazatérőknek nyújt
támogatást. Eddig 800 fiatal jelezte hazatérési szándékát. Sie Gábor annak az 50 fiatalnak az egyike, aki
jelentkezett a kormány Gyere haza, fiatal! programjára, s akit Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
fogadott a székesfehérvári Macher Gépészeti és Elektronikai Kft.-ben, ahol a „gazdasági válság idején
külföldön munkát kereső” magyar fiatalokat segítik állást és lakást találni itthon, és az állásinterjúkra
történő hazautazás költségét is állják. A programra 100 millió forintot szánnak, amit bővíthetnek, ha jól
működik a program.

Gumióriás fejleszt Nyíregyházán
Forrás: MNO - 2015. március 5.

A gumiabroncsgyártással foglalkozó Michelin-csoport, 40 millió eurós új
beruházása az idén kezdődik, és 2017 végére fejeződik be. Az 1013
alkalmazottat foglalkoztató nyíregyházi gyár termékei az európai és északamerikai piacokon jelennek meg. A nyíregyházi gyárban a legutóbbi
fejlesztés 2011-ben fejeződött be és mintegy 50 millió euróba került. A
Michelin Hungária négy magyarországi telephelyén összesen 1650 embert
foglalkoztat. A társaság magyarországi beruházásainak értéke 2015-ig elérte
a 302,7 millió eurót.

FAG Magyarország Ipari Kft. (Schaeffler Group) autóipari beruházás
Forrás: MTI 2015. március 20.

A jelenlegi évi 20 millió darabról 30 millióra nő a gördülőcsapágy gyártó kapacitás
Debrecenben. Vásárlói többek között az Audi, a Volkswagen, a BMW, az Opel, a Ford,
a Renault, a Peugeot, a Fiat, valamint a Toyota, a Mitsubishi, a Hyundai, a Mazda és a
Nissan. A cégcsoport négyezer embernek ad munkát, hatezer német vállalat működik
Magyarországon, ezek 300 ezer családnak adnak megélhetést.

Átadták Tiszafüreden a tiszaigari API-GAR Szociális Szövetkezet új mézüzemét
Forrás: MTI 2015. április 13.

Húszezer magyar méhész munkájának eredménye, hogy az ország világszerte
ismert és elismert kiváló mézeiről, a méhészet hosszú ideje a magyar agrárium
egyik legsikeresebb ágazata. A magyar méhészek 1,1 millió méhcsaláddal évente
22-24 ezer tonna mézet állítanak elő. Ennek több mint háromnegyedét
exportálják, 95 százalékban a nyugat-európai piacokra. Az unió
mézkereskedelmének 40 százaléka Magyarországról származik, a mézexport
éves árbevétele 60 millió euró körüli. Világviszonylatban Magyarországon a
második legnagyobb a méhsűrűség.

Az indiai Apollo Tyres 146 milliárdos befektetése bátorító jel Magyarország számára
Forrás: MH/MTI – 2015.04.10.

Az indiai beruházások több mint nyolcezer ember foglalkoztatását teszik lehetővé
Magyarországon. A gyöngyöshalászi az első Indián kívüli zöldmezős beruházása az
Apollo Tyres-nek. Az Apollo Tyres már megkezdte a létszámfelvételt, eddig 250
végzősnek kínáltak ösztöndíjas foglalkoztatást és az első 90 technikussal már meg is
kötötték az ösztöndíjas szerződést. A végzős hallgatók a két hónapos elméleti és
nyelvi képzés után szeptembertől négyhónapos indiai és hollandiai gyakorlati képzést
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kapnak az Apollo gyáraiban. Hazatérésük után a gyöngyöshalászi üzemben első feladatuk a gépek
telepítése és beüzemelése lesz.

Két gyárat épít Magyarországon a Metecno csoport
Forrás: MH/MTI – 2015.05.28.

Zöldmezős beruházásban, 2017 tavaszáig két, acélszerkezetű építőanyagokat előállító gyárat épít 25
millió eurós beruházási költséggel Magyarországon az olasz családi tulajdonban lévő Metecno csoport.
A jövő év első negyedévében elkészülő első gyár acéllemezből készít - egyebek mellett - fal- és
tetőburkoló anyagokat, valamint ereszcsatornákat. Az egy évvel később működni kezdő második üzem
szendvicspaneleket állít majd elő.

Kijött a gödörből a hazai ingatlanpiac és az építőipar
Forrás: MTI – 2015.05.06.
Az első negyedévben kevesebb új lakás épült ugyan, mint egy évvel korábban,
de lényegesen több építési engedélyt adtak ki – jelentette a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH). Jelentősen javultak az általános gazdasági kilátások
Magyarországon az elmúlt években, ezért is sikerült kimozdítani a mélypontról az
ingatlanpiacot és az építőipart.

Zenélő Budapest
Forrás: http://budapestvideo.hu/video/zenelo-budapest 2015. május 20

Hat
fővárosi
helyszínen
432
ingyenes,
szabadtéri
minikoncerttel várja közönségét a Zenélő Budapest nevű
programsorozat május 20 - tól egészen augusztus 15-ig.
A hat helyszínen különböző stílusú zenei programok hallhatók. A
koncertek a színhelyekhez illeszkednek. A Vajdahunyad várában
erdélyi népzenét és népdalelőadást élvezhet a közönség, a
Magyarság Háza erkélyén játszó fafúvósok operaénekessel Liszt
és Erkel korát idézik, a Várkertbazárnál, stílusosan, huszárruhás
rézfúvós kvintett, az Óbudai főtéren pedig a helyi polgárok múltidéző dallamai szólalnak meg egy
szaxofon együttes tolmácsolásában. A Szent István Bazilika előtt harangjáték csendül fel és egy
klarinétművész idézi fel a polgári hangulatot.

Világsiker kapujában az új magyar streetfood-őrület
Forrás: MNO – 2015.06.05.

A főváros VII.kerületének belső részeire behajtanak a
klasszikus BKV-járműveket idéző büfékocsik, rajtuk a
bagelre hasonlító étellel, a ringgel. Rövid idő alatt a termék
és a hozzá tartozó „körítés” olyan hatalmas népszerűségre
tett szert, hogy most már több külföldi érdeklődő is van az
üzlet iránt.

Nyitva állnak a kastélyok a turisták előtt
Forrás: MH.hu – 2015.05.14.

Kimagasló eredményeket, nyolc-tíz százalékos bővülést ért el a turizmus az
elmúlt években, és megnőtt a kereslet a kastélyszállodák iránt is. A Nemzeti
Kastély- és a Várprogramot fogadott el a kormány. Az egyik legrégebbi az 1491ben épült zalacsányi Batthyány Kastélyszálló a 21. század igényeinek
megfelelően újítottak fel. Augusztusra kész a Zala Springs Golf Resort 18 lyukú
golfpályája.
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Megújult a fertődi Esterházy-kastély
Forrás: MNO. – 2015 .04.16.

Lezárult a fertődi Esterházy-kastély felújításának második üteme. Megújult
a kastély egykori Marionettszínháza és a Narancsház is. Már kezdi
visszanyerni régi pompáját és fényét a legszebb magyar barokk kastély, és
bízunk benne, hogy a már elindult következő ütemmel együtt olyan
megújult állapotba kerül a kastély, amely egy nagyon komoly turisztikai
vonzerőt jelent majd, egy európai színvonalú és Európából is látható
attrakcióvá válik

Átadták a megszépült a hollókői várat
Forrás: MTI 2015. 05.07.

Újra látogatható a hétszáz éves vár Öregtornya - Átadták a felújított középkori várat
Hollókőn csütörtökön. A majdnem egy évig tartó munka eredményeként
látogathatóvá vált a hétszáz éves vár Öregtornya mellett, a felső várban
visszaállították a 13. századi konyhát, ebédlőt és várúri lakrészt, az alsó várban
pedig a 16. században épült gazdasági épületeket állították helyre.

Elkészült az Esztergomi Vármúzeum
Forrás: MNO- 2015. április 17.

Elkészült
a
Magyar
Nemzeti
Múzeum
Esztergomi
Vármúzeumának rekonstrukciója. A megújult Királyi Palotát és
Kápolnát április 18-án tárják a nagyközönség elé. Az új kiállítási
terek mellett részlegesen látogatható lesz a Studiolo, vagyis
Vitéz János reneszánsz freskókkal díszített dolgozószobája is,
amelynek egyik faliképét a feltárást végző szakemberek szerint
Botticelli készíthette.

Molnár Levente világhírű operaénekes - A Csíksomlyói Szűzanya lábától jövök!
Forrás: Szerző: Vig György, 2013. december 21.
Molnár Levente harmincéves korára a müncheni Staatsoper első baritonja,
főszerepeket énekel Bécsben, Berlinben, Londonban, Párizsban.
Szerződés várja New Yorkban, ahol Puccini főszereppel mutatkozik be a
Metropolitanban. Az egykori csíki legényke mindenütt otthon érzi magát,
ahol énekelhet, mégis a budapesti Opera a legkedvesebb számára.
Molnár Levente: „Rengeteg szerződésem van, 2017-ig tele a naptáram.
Annak különösen örülök, hogy a Magyar Állami Operaházban is számítanak
rám. Amikor Erdélyben kérdezték tőlem, hol is van a hazám, ezt
válaszoltam: mindenütt otthon érzem magam, ahol magyarul beszélnek, a
hazám pedig a színház. Megéltem már azt is, hogy külföldi előadáson
valaki magyar zászlót lengetett. Ezek olyan szép dolgok, hogy el sem

tudom mondani!
A magyarság önmagában olyan összetett dolog, amit mások meg sem értenek. Egyik legnagyobb
büszkeségem, a magyar anyanyelvem. Ott van mindjárt a kedvenc szavam: segítség [segíts, ég!].
Gyönyörű! Ha rosszul érzem magam, vagy nincs elég erőm, csak felnézek, és kimondom. Az se
mindegy ám, hogy a Csíksomlyói Szűzanya lábától jövök. Ki lehetne ennél erősebb szövetséges?

HÍRADÓ - 31

