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Kedves Tagtársaim!

Az elmúlt hónapokban két esemény megrendezé-
sére került sor a klubban. 

Március 18-n ünnepeltük az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc 170. évfordulóját. Szép számmal jöt-
tünk össze, aminek én mindig örülök, és a számok azt su-
gallják, hogy ennek az ünnepnek még nagyon sokáig lesz 
mondanivalója minden generáció számára. A történelmet 
ismerjük, bár az ember mindig tanul valami újat, viszont 
mégsem ezért gyűlünk össze évről-évre. Maga az eszme, a 
szabadságért hozott önfeláldozás az, amit ünneplünk, és ez 
az, amit minden korosztálynak a maga módján végig kell 
küzdeni. Ebben az évben a magyarországi választás sok 
mindenkit próbára tett. Nagy meglepetés nem született. 
Amit én szomorúnak tartok, az a tény, hogy Magyarorszá-
gon nincs egy összetartó, konstruktív ellenzék, ami egy jó 
egyensúlyt adna a kormánynak. Bárhogy is van, reméljük, 
hogy Magyarország előre fog haladni, és ez a generáció, 
méltó utódja lesz hősies elődeinek.

A másik esemény a Nyílt Nap volt, ami programok 
sorozatát foglalta magába. Ezt az eseményt meghirdettük 
a Facebookon is és legnagyobb meglepetésemre betéved-
tek teljesen ismeretlen vendégek. Ösztöndíjasunk, Gáspár 
Roland, nagy lelkesedéssel szervezte ezt a napot. Ez a prog-
ram az ő ötlete volt, én pedig úgy gondoltam, hogy meg-
érdemli a támogatást, hiszen ez is egy mérvadó, amiből 
lehetett látni, melyik korosztályt, mi érdekli. Volt aki csak 
vásárolni jött aztán ott maradt zárásig és volt, akit csak a 
film érdekelt. A tánc részre főleg fiatalok jöttek. A tapasz-
talatok alapján el kell gondolkodnunk és talán célzottabb 
programokat szervezni a jövőben.

Amikor e köszöntőt írom, még egy hét van az évi köz-
gyűlésig. Biztos vagyok benne, hogy azt is sikerrel tudjuk 
lebonyolítani. 

Mindenkinek szép tavaszi napokat és a hölgyeknek 
boldog Anyák Napját kívánok!

elnöki  
köszöntő

Vaskó Ágnes
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A magyarok Istenére esküszünk ... !

Petőfi Sándor: Nemze-
ti Dal heves es buzdító 
szavai   és a vers maga 

számomra az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc egyik fontos jelképe. 
Március 18-án, vasárnap 14:30 órakor jelentünk 
meg szép számban a Magyar Közösségi Házban, 
hogy megemlékezzünk az egyik legfontosabb ma-
gyar történelmi eseményünkről. A szabadságharc 
fontossága és jelentősége a magyar identitásban 
vitathatatlan.  

Az idei színes programban Vaskó Ágnes elnök- 
asszony bevezető szavait Gáspár Roland a Kőrösi 
Csoma Sándor program ösztöndíjasának beszéde 
követte. Roland az újságunk archív és régen elfele-
dett számainak 1848-as megemlékezéseiből olva-
sott fel részleteket. 

Változtatás nélkül közöljük Gáspár Roland 
ösztöndíjas megemlékezésen elhangzott sorait:

Minden forradalom próbája, hogy vívmányai 
kiállják-e az idő vasfogát! Ma az 1848-as forrada-
lomra és szabadságharcra emlékezünk, én azonban 
némiképp rendhagyó módon, március 15-től kis-
sé eltérve szeretném megtartani ezt a beszédet. 

A forradalom és szabadságharc történéseivel a 
terem hallgatósága javarészt tisztában van. Az ese-
ményeket ismerhetik tanulmányaikból, olvasmá-
nyaikból vagy az évtizedeken keresztül hűen meg-
tartott megemlékezésekből.

Feleleveníthetnék sorjában az eseményeket és 
beszélhetnénk a népek tavaszáról, a márciusi ifjak 
bátor fellépéséről, a 12 pontról, a vértelen forra-
dalom eredményeiről, az áprilisi törvények meg-
csúfolásáról, a szabadságért és igazságért folyta-
tott küzdelemről, a „győztes” szabadságharcról, a 
„vesztes” szabadságharcról, a megtorlásról.

A megmaradás jegyében én is a múlthoz for-
dulok vissza, de nem az imént felsorolt események 
részletezésébe fognék bele. Ezúttal nem arra a bizo-
nyos 170 évvel ezelőtti márciusi napra tekintenék 
vissza a Pilvax kávéházban. A mostani időutazás 

helye Victoria, ideje 1978. Ez a 40 év történelmi 
léptékekben mérve nem olyan sok idő. De végté-
re is egy teljes emberöltőről beszélünk, ami azért 
valljuk be, mégsem kevés. 

Egy közösséget a tagjain keresztül lehet meg-
ismerni. Egy közösség múltját pedig a róla fenn-
maradt történetekből, öröklődjön az szájhagyo-

Burgess Zsuzsanna
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mány útján vagy írott formában.  
(Mint tudjuk ugyanígy volt ez 
1848-ban is. Hiszen a megtorlás 
éveiben számtalan áldozatot és 
hőstettet a nép kollektív tudata 
őrzött meg az útókornak. Sok 
történetet családi legendáriu-
mok őrizték meg, hiszen hosszú 
éveken keresztül csak suttogva 
lehetett róluk beszélni.)

Nos, én a társaskör „családi 
legendáriumához” fordultam. 
A „Mi újság nálunk?” korábbi 
számaiból szemezgettem. Na-
gyon érdekes és tanulságos eze-
ket a régi írásokat olvasgatni. 
Erős, fekete betűkkel papíron 
is látni azt, amikről már hírből 
hallottam az elmúlt félév során. 
Engedjék meg, hogy felidézzem 
azoknak az éveknek néhány em-
lékezetes március 15-ei momen-
tumát. (újságrészletek)

Zárógondolat gyanánt. A fia-
talok kezdeményezése és vívmá-
nya volt 1848. Mögéjük sorako-
zott fel minden magyar érzelmű 

ember (korra, nemre és szárma-
zásra való tekintet nélkül). Az 
1970 és 1980-as években szintén 
a fiatalok (Önök közösen) tartot-
ták életben ezt a közösséget, itt 
Victoriában. Nincs ez másként 
ma sem. Ismét a fiatalok vívmá-
nya lehet, hogy 20 év múlva is 
sikerüljön megünnepelni nem-
zetünk egyik legszebb ünnepét 
együtt a Magyar Házban. Persze 
ezért tenni kell. Ez az élet rend-
je, elvégre mindenkinek a maga 
csatáit kell megvívnia. Bízom 
benne lesz hozzá akarat és kitar-
tás! (beszéd vége) 

A felolvasást a gyerekek al-
kalomhoz illő előadása követte. 
A kicsik verseivel váltak igazán 
emlékezetessé az idei program 
percei. Panuska János 1848-as 
katonadalokat énekelt. A mű-
sort forradalmi témájú videó 
bejátszások és dalok tették még 
színesebbé. A 45 perces műsor 
után kötetlen beszélgetés kezdő-
dött, jó kávé és finom sütemé-

nyek mellett.
Mivel a Nemzeti Dal soraival 

kezdtem írásomat, ehhez illően 
Petőfi versének utolsó versszaká-
val zárom soraimat: 

„Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”  
                v
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Mindenki tudja, hogy 
Kanadában rengeteg 
magyar él. Azonban 

a pontos létszám becslése meglehetősen nehéz. 
A Kanadai Statisztikai Hivatal 2016-os felmé-
rése szerint országszerte 64 335 fő vallotta ma-
gáról, hogy az anyanyelve magyar. Nyilvánvaló, 
hogy magyarok és magyar származású emberek 
ennél jóval nagyobb számban élnek az ország-
ban. Kanadában számos hagyományőrző és kul-
turális egyesület, vallási közösség, iskola valamint 

Folytatódik „Bemutatkozik” 
rovatunk egyéb szervezet működik. Ezek igyekeznek össze-

fogni a kanadai magyarságot. A következő rövid 
írások célja, hogy számba vegyék azon városokat és 
szervezeteket, ahol a Kőrösi Csoma Sándor prog-
ram ösztöndíjasai is a közösségek összefogásán, 
a magyar kultúra megőrzésén munkálkodnak. A 
sorok írói arra törekedtek, hogy saját tapasztala-
taikon keresztül mutassák be szervezeteiket és ez-
által közelebb hozzák a victoriai magyarokhoz a 
(be)fogadó közösségüket. Harmadik állomásként 
Manitoba és Ontario tartomány mutatkozik be. A 
következő oldalakon Molnár Judit (Winnipeg) és 
Nagy Dóra (Ottawa) ismertetője olvasható.       v

Gáspár Roland, 
KCSP-ösztöndíjas

Magyar élet Ottawában
Ü dvözlet Victoria! 

Nagy Dóra KCSP ösztön-
díjas jelentkezem egyene-

sen Ottawából, a főváros magyar 
közösségét képviselve és bemu-
tatva. Szeptember óta élvezhe-
tem az ottawai magyarság ven-
dégszeretét, melynek melegségét 
remélem, hogy egy kicsit ebben 
a beszámolóban érzékeltetni tu-
dom. 

Ottawában több ezer magyar 
származású ember él. A magyar 
szervezetek nem tudják az ösz-
szes magyar származású embert 
elérni, felkelteni érdeklődésüket 
a magyar rendezvények, progra-
mok, szervezetek iránt, de az ak-
tív magyar közösség körülbelül 
200-300 főre tehető. 

Az ottawai magyarság köz-
ponti szervezetei a Magyar Ház, 
a 28-as számú Kölcsey Ferenc 

Cserkészcsapat, a Magyar Osko-
la, az Ottawai Magyar Katolikus 
Közösség valamint az Ottawai 
Magyar Rádió és Könyvtár. Sze-
rencsére ezen szervezetek igen 
aktív közösségi életet élnek, 
minden korosztály számára lehet 
találni megfelelő programot.

A Magyar Ház minden hét 
péntekjén közös ebédre és vacso-
rára várja az érdeklődőket, ahol a 
közös étkezés után kártyapartik, 
magyar örökzöld dalok éneklé-

se teremti meg a jó hangulatot. 
A Magyar Ház ad otthont a 
Könyvtárnak, melynek rendsze-
rezése jelenleg is folyik, mivel 
folyamatosan kapunk újabb és 
újabb magyar nyelvű könyveket 
a családoktól. A Magyar Ház ve-
zetőségi tagjai szerkesztik a heti 
rendszerességű Ottawai Magyar 
Rádió műsorát. Mivel sajtóorgá-
numa nincs az ottawai magyar 
közösségnek, így ezen a médi-
umon keresztül tudják elérni a 

— Nagy Dóra, KCSP-ösztöndíjas 
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szélesebb közösséget. A Magyar 
Ház ad otthont a Kanadába ér-
kező magyar művészek előadása-
inak, melyben zenei koncerttől 
felolvasóestig, színdarabig terjed 
a skála. A Magyar Ház adomány-
gyűjtő rendezvényeket is szervez 
körülbelül 2-3 havi rendszeres-
séggel, amely általában süte-
ményvásár, kolbászvásár, töltött 
káposzta vásár – hát nem lehet 
mit tenni, a magyar ember a ha-
sán keresztül fogható meg.

A 28-as számú Kölcsey Fe-
renc Cserkészcsapatot körül-
belül 50 lelkes fiatal alkotja. A 
vezetőgárda is igen fiatal, gim-
nazisták és egyetemisták segítik 
az őrsöket. A cserkészcsapat őszi 
és téli táborokat, őrsi és rajki-
rándulásokat szervez a résztvevő 
gyerekeknek. Adománygyűjtő 
akcióik az Apple Day, a kará-
csonyi süteményvásár, valamint 
a cserkészvacsora. A cserkészcsa-
pat együttműködik a többi ma-
gyar szervezettel is, így résztvevői 
a Magyar Ház eseményeinek, az 

egyházközségben pedig min-
den évben betlehemes előadást 
mutatnak be a jelenlévő közön-
ségnek. A cserkészfoglalkozások 
minden hét szombat délutánján 
14:00-16:00 között biztosíta-
nak magyar légkört a gyerme-
kek számára. A szeptemberben 
kezdődő foglalkozások május 
közepéig tartanak, de az igazán 
lelkesek nyáron sem pihennek, 
mert akadályverseny, piknik, 
nyári táborok adnak lehetőséget, 
hogy cserkészélményeiket és ta-
pasztalataikat bővítsék.

A Magyar Oskolába körül-

belül 20 gyermek jár, 5-13 éves 
korosztályban. Minden hét 
szombatján 10:30 – 13:30 kö-
zött biztosítunk a gyerekeknek 
magyar nyelvű foglalkozásokat. 
A gyerekek 3 csoportba, korosz-
tály szerint és magyar nyelvtudás 
szerint vannak szétbontva. A 
legkisebbek sokat játszanak, éne-
kelnek és ismerkednek a magyar 
ABC-vel. Az elsős, másodikos 
korosztályú gyerekek már biztos 
magyar nyelvtudással rendelkez-
nek, náluk már a bűvös magyar 
nyelvtani szabályok is a tanterv-
be kerülnek, valamint kézműves 
foglalkozáson is részt vesznek. 
A legnagyobbakkal, a 9-13 éves 
korosztállyal már a harmadikos, 
negyedikes szintű magyar nyelv-
tani tudást igyekszünk elsajátí-
tani, nagy hangsúlyt fektetve a 
szóbeli beszéd fontosságára.

Mint ösztöndíjas, a Magyar 
Oskola programját és tanter-
vét igyekszem színesebbé tenni: 
néptánctudásomat hasznosítva 
néptánc foglalkozást tartok két 
csoportra bontva az iskola ta-n Húsvéti tojásfestés a Magyar Házban

n A cserkészekhez látogatott a Mikulás
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nulóinak. Ezentúl egyéni ötle-
tekkel, egyfajta témanapokkal 
igyekszem gazdagítani a gyerekek 
tudását játékos módon. Például 
novemberben kihelyezett iskolai 
könyvtáras napot tartottunk a 
Magyar Ház Könyvtárában, ahol 
a gyerekek játékos módon ismer-
kedtek meg a könyvtár rendsze-
rével, használatával. Közösen 
kitöltöttük egy regisztrációs és 
egy olvasójegyet a könyvtárba, 
majd megfigyeltük a felépítését, 
rendszerezését. A kisebbeknek 
az egyik szülő meséket olvasott 
a könyvtár könyveit felhasznál-
va, míg a nagyokat a könyvtár-
használatra ösztönöztem egy fel-
adatlap kitöltésével. Közel esett 
Márton-nap, így Márton-napi 
népszokásokhoz kapcsolódó 
cikkeket, fogalommagyarázato-
kat kellett keresniük a könyvtár 
könyveit, újságjait, enciklopédi-
áit felhasználva. Ezenkívül csat-
lakoztunk a Szent László-em-
lékévhez, amikor szintén egy 

játékos feladatlapon keresztül 
ismerkedtünk a lovagkirállyal. 
Legutóbb a Mátyás király-emlé-
kévhez kapcsolódva arra helyez-
tem a hangsúlyt, hogy a korabeli 
kulturális háttérrel, a reneszánsz 
kultúrával ismerkedjenek meg a 
gyerekek. Így reneszánsz tánco-
kat tanultunk, valamint játékos 
feladatokon keresztül barátkoz-
tunk a korabeli étkezési, öltöz-
ködési, lakberendezési szoká-
sokkal, a könyvtár és az iniciálék 
világával. 

Az Ottawai Magyar Ka-
tolikus Közösség minden hét 
vasárnap, délben gyűlik össze 
a magyar-angol nyelvű szent-
misére. Lelkipásztorunk nem 
magyar származású, ám nagyon 
barátságos közösségünkkel, a 
miseválaszokat pedig magyarul 
mondjuk. Az Egyházközség ad 
otthont a cserkészcsapat kará-
csonyi süteményvásárának, va-
lamint minden évben szeretettel 
fogadják, hogy a karácsonyi bet-
lehemes előadás kapcsán gyere-
kekkel, fiatalokkal, élettel telik 
meg a templom egy rövid időre.

Az ottawai magyar szervezeti 
életben több téren is részt veszek 
ösztöndíjasként. A Magyar Ház 
rendezvényeinek állandó részt-
vevője és segítője vagyok, vala-
mint a Mikulásvárás, a farsangi 
batyusbál és a március 15-i mű-
sor szervezője voltam, melyben a 
néptánccsoportokkal együttmű-
ködve készítettem előadásokat. 
A Könyvtár rendszerezésében is 
segédkezem. A cserkészcsapat-

n Az Ifjúsági Néptánccsoport székelyföldi viseletben

n Az Ottawai Magyar Egyházközség
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nál őrsvezetőként működöm és 
a táborok, kirándulások, ado-
mánygyűjtő akciók szervezésé-
ben segédkezem. A magyar is-
kolában néptáncot oktatok két 
korosztálynak valamint magyar 
nyelvtan és irodalom órát tar-
tok a 9-12 éves korosztálynak. 
Amennyiben más programmal 
nem ütközik, részt veszek a ka-
tolikus közösség szentmiséjén is.

Ösztöndíjas munkám kap-
csán a közönség nagyon hálás az 
általam szerkesztett műsorok si-
keressége láttán, valamint rend-
kívül örülnek, hogy több mint 
10 év után újra megalakultak a 
néptánccsoportok Ottawában, 
ahol a fiatalok jó társaságban 
tölthetik szabad idejüket, ma-
gyar kultúrával kapcsolatos is-
meretet sajátítanak el és állandó 

szereplői a Magyar Ház rendez-
vényeinek, amelyet leginkább a 
hálás közönség élvez őket látva a 
színpadon.

Amennyiben kedves victoria-
iak bárki erre vetődik, az ottawai 
magyar közösség szeretettel várja 
Önöket rendezvényeire, prog-
ramjaira vagy egy kellemes kávé, 
tea melletti beszélgetésre a Ma-
gyar Házban!     v

Magyar élet Winnipegben

A legutóbbi (2016) nép-
számlálási adatok szerint 
Manitoba tartomány-

ban közel 10.000 ember vallotta 
magát magyar származásúnak, 
közülük pedig 1250 fő magyar 
anyanyelvűnek. A tartomány 
fővárosában, Winnipegen élő 
magyarok számát 3000 fő körül 
határozzák meg. Ez a szám né-
hány évtizeddel ezelőtt sokkal 
nagyobb volt, mivel sok 56-os 
menekült érkezett egyenesen 

Winnipeg városába, de a szélső-
séges időjárás, illetve a gazdasági 
lehetőségek miatt nagyon sokan 
elköltöztek.

A magyar közösségi élet 
azonban soha nem szűnt meg, a 
magyar kultúra ápolása, a nép-
táncoktatás és a hagyományok 
továbbadása mind a mai napig 
szerves részét képezi az itt élő 
magyarok életének. 

A városban két magyar kö-
zösség is működik: 

A Manitóbai Magyar Kul-
turális Egyesület működteti a 
Magyar Házat, és ők adják ki 
a negyedéves kulturális lapot, a 
Híradót is. A tagok száma 110-
120 főre tehető. Az Egyesület 
1982-ben lett bejegyezve, azzal 
a céllal, hogy közösségi alkalma-
kat teremtsen és hozzájáruljon a 
magyar kultúra ápolásához.

A Magyar Házban havonta 
egyszer kerül sor egy nagy vasár-
napi ebédre, amelyet a lehetősé-

—Molnár Judit, 
KCSP-ösztöndíjas  
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multikulturális fesztiválja (meg-
határozva 2010-ben a CIOFF, a 
Nemzetközi Folklór Fesztiválok 
és Népi Művészeti Tanács által). 
Az 1970-től minden évben meg-
szervezett kéthetes fesztivál misz-
sziója ünnepelni az etnokulturá-
lis sokszínűséget, elősegíteni a 
kultúrák közötti kölcsönös meg-
értést és a másság elfogadását. 
A fesztivál ideje alatt több mint 
40 pavilon működik Winnipeg 
városában. A magyarok az első 
évektől részt vettek a fesztiválon 
és több mint 40 évben működ-
tettek (egy vagy két) pavilont. 
Jelenleg, akárcsak az elmúlt 
években, két magyar pavilon 
működik a fesztivál ideje alatt, 
az első héten a magyar katolikus 
templom közössége, a második 
héten a Magyar Ház közössége 
szervezi a programot. A feszti-
válon való részvétel célja, hogy a 
magyar pavilonokban bemutas-
sák a hetente kb. 3000 látogató-
nak Magyarországot, a magyar 
kultúrát, a hagyományokat, a 

melynek keretein belül gyerekek 
és felnőttek egyaránt táncolnak. 

A Páduai Szent Antal magyar 
templom közössége a városban 
működő másik aktív szervezet. A 
programjaikon részt vevők szá-
ma megközelíti a Magyar Ház-
ban jelen levők számát, azzal a 
megjegyzéssel, hogy sokan van-
nak, akik mind a két közösség-
be eljárnak. A templomot több 
mint 40 évvel ezelőtt építette a 
magyar közösség, ahol azóta is 
szünet nélkül zajlik a közösségi 
élet. Itt is rendszeresen vannak 
ünnepségek, megemlékezések 
és közösségi ebédek.  A magyar 
templom kereteiben működik 
a Kapisztrán Magyar Néptánc- 
csoport, ahol szintén folyik gyer-
mek- és felnőttoktatás is. 

Minden kétséget kizáróan, 
a winnipegi magyarok életének 
legnagyobb megmozdulása a 
nyaranta megszervezésre kerülő 
Folklorama fesztivál. 

A Folklorama a világ legna-
gyobb és leghosszabb ideig tartó, 

gekhez mérten mindig összeköt-
nek valamilyen eseménnyel, így 
ezek keretén belül ünneplik meg 
a következő jeles napokat: Már-
cius 15., Húsvét, anyák napja, 
gyermeknap, Augusztus 20., 
Október 23., Karácsony.

A heti rendszerességgel zajló 
programok közt vannak a ma-
gyar órák, a kezdő és a közép-
haladó csoportok számára, vala-
mint a gyermekeknek szervezett 
hétvégi magyar foglalkozások. A 
Golden Age csoportban az idős 
magyar emberek találkoznak. 

Az egyesület gondozásában 
negyedévente kiadásra kerül a 
Híradó, amely egyrészt az aktu-
ális híreket, másrészt a magyar 
kultúra gazdagságát igyekszik 
eljuttatni az olvasókhoz. Ugyan-
csak az egyesület biztosít hátte-
ret a hetente egyszer megszólaló 
magyar rádióadásnak is. 

A Kulturális Egyesület mel-
lett, de külön jogi személyiség-
gel és vezetőséggel működik a 
Kárpát Magyar Néptánccsoport, 

n Március 15-ei ünnepség az iskola
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n Kapisztrán tánccsoport a Folkloramann Húsvéti foglalkozás a gyerekekkel

népviseletet, néptáncot, népze-
nét és a magyar konyha gazdag 
és színes ízvilágát. A hét minden 
napján három fellépés, népze-

ne és néptánc bemutató, meleg 
vendégszeretetet és autentikus 
nemzeti ételek várják a látogató-
kat. A cél tehát, Magyarország és 

a magyarság képviselete a több 
mint 400.000 látogatót fogadó 
fesztiválon.     v

 

Nyílt Nap

2018. április 21-én ren-
deztük meg az első 
Nyílt Napot a Magyar 

Házban. A rendezvényre 
egész napos programmal ké-
szültünk. Déltől a vancouveri 
Duna Deli bolt magyarországi 
termékekkel és házi készítésű 
finomságokkal várta a vásár-
lókat. Kora délután az érdeklődők 
Herendi Gábor Kincsem című 
kosztümös történelmi filmjét te-
kinthették meg. Az alkotás a 19. szá-
zad és talán a világ egyik leghíresebb 
lovának „a legyőzhetetlen csodakan-
cának” történetét meséli el az Oszt-
rák-Magyar Monarchia korában. A 
filmvetítés után következett a várva 
várt ebéd. A készülődés közben pe-
dig Magyarországot népszerűsítő is-
meretterjesztő és turisztikai videókat 
tekinthettek meg a vendégek. 

Ebédre gazdag gulyással és fi-
nom rétesekkel, házi pogácsával 
vártuk a vendégeket. Az ebéd igazán 

jól sikerült. A jelek szerint minden-
ki elégedetten és jóllakottan várta 
a táncház kezdetét. A táncházon a 
Búzavirág csoport táncosai is részt 
vettek. Sajnos viszonylag csak szűk 
réteg vette a bátorságot és perdült 
táncra. A várakozásnak megfelelően 
inkább a képzett táncosok és a fia-
talok kaptak kedvet a mulattsághoz, 
viszont a többi vendég örömmel 
nézte a lelkes kis csapatot. Persze mi 
mindenkinek örültünk. A rendez-
vény jó hangulatban telt, amihez a 
bár is hozzájárult. Kivételes módon 
ezúttal különféle fröccsökkel is olt-
hatták szomjukat a vendégek.

 Remélhetőleg ez a típusú ren-
dezvény is elnyerte a társaskör tet-
szését. Talán lesz folytatása a jövő-
ben. Összességében úgy gondolom 
a Nyílt Nap szervezése nem volt 
haszontalan dolog. Már csak az idei 
40. Nyugat-Kanadai Magyar Nép-
tánc Fesztiválra való tekintettel is, 
amiről információt szerezhettek az 
összegyűltek. A program szervezé-
sében és lebonyolításában közremű-
ködőknek nagy köszönet jár a sok 
munkáért, külön kiemelve Jávorszky 
Dóra (Seattle) és Arany János (Van-
couver) KCSP-ösztöndíjasokat.   v

—Gáspár Roland
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2018. április 8-án vasárnap zajlottak le ... Ma-
gyarországon az országgyűlési választás. 100%-os 
feldolgozottság mellett az összesített eredmények 

alapján az országos listás választáson 2 824 206 sza-
vazattal a szavazók 49,27% támogatta a kormánypár-
tot. A választáson igen magas volt a részvételi arány, a 
rendszerváltás óta az egyik legmagasabb. A választásra 
jogosultak mintegy 70% százaléka járult a szavazóur-
nák elé.

Az országos listán és az egyéni választókerületek-
ben leadott szavazatok alapján a betölthető képvi-
selői helyek szám (199) az alábbi módon alakult: A 
FIDESZ – KDNP párszövetség 133 mandátumot 
szerzett, a JOBBIK 26, míg az MSZP-PÁRBESZÉD 

Országgyűlési választások

20 mandátumhoz jutott. A három nagyobb párt mel-
lett a DK 9 míg az LMP 8 mandátumot birtokol. A 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és 
az EGYÜTT 1-1 képviselőt küldhet a Parlamentbe 
egyéni szavazatok alapján, további egy Független jelölt 
is helyet szerzett az Országgyűlésben.

Forrás: http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/sza-
vossz/hu/start.html            v

 

Elhunyt Magyari Béla

Életének 69. évében, április 23-
án elhunyt Magyari Béla kép-
zett űrhajós. A hírek szerint 

Magyari Bélát hosszan tartó betegség 
után hétfőre virradóra érte a halál. Az 
egykori vadászpilóta és űrhajós Farkas 
Bertalan tartaléka volt a Szojuz–36 
küldetésén.

Magyari Béla 1949-ben született 
Kiskunfélegyházán, és már fiatal ko-
rában is a repülésről álmodott. 1967–
1971 között a magyar, majd a szovjet 
repülőműszaki főiskola növendéke 
volt, 1972-ben lett repülőtiszt. Ma-
gyari a tanulmányai befejezése után 
Pápán szolgált, MiG–21 típusú gépen 
repült. 1977-ben lépett elő I. osztá-
lyú vadászrepülő pilótává. 1978-ban 

kapott lehetőséget arra, hogy társával 
együtt kozmonauta-kiképzésen ve-
gyen részt Csillagvárosban a Gagarin 
Űrhajóskiképző Központban. Erre az 
1967-ben aláírt Interkozmosz űrkuta-
tási program teremtett lehetőséget. 

Az űrrepülésre 1980. május 26-án 
került sor. Magyari Béla sikeresen fejez-
te be a kiképzést és kiválóan helyt állt a 
programban. De az űrbe végül Farkas 
Bertalan és Valerij Kubaszov jutott fel. 
Magyari Béla és szovjet társa Vlagyimir 
Dzsanyibekov tartalékosként szerepelt 
a küldetésben. A küldetés idején Ma-
gyari az irányítóközpontban dolgozott, 
majd azt követően őrnaggyá léptették 
elő, és megkapta a Magyar Népköztár-
saság Űrhajósa kitüntetést.   v

n Magyari Béla űrhajós, a 

Szojuz–36 űrhajó tartaléksze-

mélyzetének tagja, vadászpi-

lóta magassági öltözékben 

Fotó: MTI/Németh Ferenc.
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A New York Times Magyarországról

Március végi írásában a New York Times 11 
pontban gyűjtötte össze a magyar főváros 
legcsábítóbb érdekességeit. 36 óra Buda-

pesten című írásában felhívja a figyelmet az egyre 
színesebb gasztronómiai életre. A cikk beszámol 
az új Michelin-csillagos éttermekről, népszerű bá-
rokról és divatos magyar márkákról, de természe-
tesen említést tesz Budapest történelmi értékeiről 
is, kezdve a Budai váron át a híres gyógyfürdőkig. 
A felsorolásban csupa kimagasló minőségű hely 

szerepel, amely a külföldi turisták számára igen 
vonzó lehet. Az írás mindemellett útbaigazítással 
és tanácsokkal szolgál, hiszen a mellékelt térképen 
túl irányárakat is megad. Ha valaki érdeklődését 
felkeltette és szeretné megtudni, hogyan látják és 
láttatják a magyar fővárost turisztikai szemmel, az 
eredeti cikket elolvashatja az online kiadványban. 

A teljes írás megtalálható az alábbi linken: 
https://www.nytimes.com/2018/03/29/tra-
vel/36-hours-in-budapest.html       			v
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