
 
 
                    
 
 
A montreáli magyar televízios 
adás második szezonja 
 
A CH kabel televizió programjában 
újra láthatjuk a magyar televízió 
műsorát. Mint már fél évig 
szerencsés helyzetben voltunk, 
amikor már alkalmunk volt a 
magyarságnak anyanyelvén műsort 
sugározni Montreálban, ismét 
megnyílt számunkra ez a lehetőség. 
A CH rendezősége az új évadjában 
ismét ad 26 héten keresztül 
lehetőséget a magyaroknak, hogy 
saját nyelvükön szóljanak 
honfitársaikhoz és a magyar kulturát, 
tudományt, híres embereit 
bemutathassák. 
 
Az adások március elején 
kezdődnek és augusztus végéig 
tartanak. Ez az időkeret a 
magyarságnak nagyon megfelel, 
mert ellentétben az elmúlt félévvel, 
most az új második félévben 
szervezhetik programjaikat, ami 
alkalmat ad arra, hogy a fontos 
magyar dátumok és események erre 
a szezonra eső részét is 
megünnepelhetik és a magyar nézők 
mellett a kanadaiakkal is 
megismertethetik. 
A stáb az előző összeállításhoz 
hasonlóan kezdi működését. Az idén 
is Nikolényi Csaba  
jelentkezik, mint a műsor vezetője, 
mellette, Varga Timea és Ádám 
Christopher tevékenykednek, mint 
riporterek. A műsor összeállítását 
Mailáth Mária végzi és a rendező  
 

 
 
 
 
 
Patakfalvi Zsolt. 
 
Az egy éves pihenő alkalmat adott a 
műsor anyagának további 
összegyűjtésére. Azon 
szorgoskodunk, hogy nézőink elé 
olyan műsort varázsoljunk, ami 
igényeiket kielégiti és tetszésüket 
elnyeri majd. Időnk volt arra is, hogy 
végig gondoljuk az elmúlt időt, és 
munkánkat kiértékelve rájöttünk, hogy 
az első időben a kezdeti nehézségek 
ellenére - amik az egymást nem 
ismeréséből akadtak -a CH 
vezetősége véleménye szerint, a 
magyar műsor volt az eddigi etnikai 
műsorok legjobbja. Ezt 
figyelembevéve és tudva, hogy együtt 
működése oly harmonikussá vált, 
annak eredményeként a jövőben 
mindig jobb és jobb műsorokat leszünk 
képesek a nézőinknek bemutatni. 
Figyelembe vesszük azt is, hogy a 
múlt évi tevékenységünkkel szemben, 
amikor inkább csak azokat a 
személyeket mutattuk be, akik a 
magyar közösség munkáját vezetik, 
most azok is bemutatásra kerüljenek, 
akik a munkát végzik, akik a 
mindennapi apró dolgokkal foglalkozva 
teszik az egész közösség munkáját 
tökéletesebbé. Mindenképpen 
szándékunkban van megtartani, de ha 
lehet tovább mélyíteni azt a családias 
hangulatot, ami bennünket összefog 
és ezt kiterjeszteni nézőinkre is.  
 
Rendezőnk, Patakfalvi Zsolt mondta, 
hogy az első sorozat adásra úgy 
készült, mint magyar származású de 
már Kanadában felnőtt fiatalember és 
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hogy olyan műsort rendezzen, 
amivel tiszteletben tartja saját 
magyar származását. Most ezt 
magyarságára büszkén folytatja.  
 
Az a tény, hogy ismét 26 hetet 
kaptunk szemben azokkal a 
nemzetiségi csoportokkal, amelyek 
létszáma sokkal nagyobb azt 
mutatja, hogy elnyertük a CH 
rendezőség elismerését. 
Természetesen ezt nem egyedül mi 
érdemeltük ki, hanem az egész 
montreáli magyar közösség, akik 
segítettek nekünk munkánkban 
támogatásukkal. A sok email-el, amit 
a TV állomás kapott, elismerő, vagy 
éppen kritikus kommentárokkal, azt 
bizonyította, hogy nézik a műsort, 
érdeklődnek és ez volt, ami a 
legtöbbet jelentett az elkövetkező 26 
hétnek elnyerésében. 
 
Továbbiakban is örömmel várjuk 
kedves nézőink segítségét, 
hozzászólásokkal, indítványokkal, 
arra vonatkozóan, mit szeretnének 
látni, hallani, amit a lehetőségekhez 
mérten ebben az évben is 
figyelembe veszünk és teljesítünk. 
Ez évben már saját email címet is 
kaptunk, ahol elérhetnek bennünket: 
hungary@chmontreal.com 
 
Első adásunk 2005 március 6-án 
21.30-22.00 órakor lesz a 14-es TV 
állomáson. Ettől kezdve, a Montreáli 
Magyarság minden szombaton 
ugyanebben az időben jelentkezik és 
a műsor a hét folyamán háromszor 
ismétlődik. Ennek időpontját a 
későbbiekben közöljük, amikor a 
teljes műsorrendet megkapjuk. 
Viszontlátásra!  
 
                             Mailáth Mária  

Montreal’s Hungarian Television 
Program Returns for a Second 
Season  
 
The Montreal Hungarian community’s 
weekly television broadcast, The 
Hungarians, will return for a second 
season to Canwest Global’s CH-14 
cable channel. Beginning on March 6, 
2005, the Hungarian-language 
community program will air half-hour 
broadcasts each Saturday at 9:30pm 
and will feature interviews with various 
leading figures of local Hungarian 
organizations. Last season’s hosts will 
all be returning for another 26 
episodes on the community program. 
Csaba Nikolényi, a political science 
professor at Concordia University, will 
once again serve as the show’s main 
anchor. Co-hosts Christopher Adam, a 
graduate student at Carleton 
University in Ottawa, and Timea 
Varga, a teacher at the weekend 
Hungarian School of Montreal, are 
both returning for a second season. 
Zsolt Patakfalvi, a founding director of 
the popular program Travel Travel, on 
CFCF 12, is also returning as director 
for the upcoming season, while Mária 
Mailáth, editor of the Hungarian 
Chronicle, will again assist the director 
in selecting the guests for each 
program.  
 
In its first season, The Hungarians 
earned the acclamation of both CH 
television and the Hungarian 
community, which contributed to the 
success of the program by providing  
the station with much needed 
feedback on the program and by 
advertising during commercial breaks. 
In the second season, viewers are 
encouraged to once again send any 
comments regarding the show to the 
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program’s new e-mail address: 
hungary@chmontreal.com .  
 
The program’s first season followed 
many years of silence, during which 
the Hungarian community of 
Montreal had no television broadcast 
at all. The previous season lasted 
from September 2003 to February 
2004 and 26 broadcasts were aired, 
including a special show dedicated 
to commemorating the 1956 
Hungarian revolution, a Christmas 
broadcast in December and on-site 
reports from the Raoul Wallenberg 
exhibit. The new season, which will 
last from March until September, will 
allow the hosts and producers of the 
studio-based program to feature 
events not covered during the course 
of last year’s fall-winter 
programming. Beginning on March 6, 
The Hungarians—or “A Montreáli 
Magyarság”—will fill in the time slot 
presently occupied by CH TV’s 
Polish broadcast.  
 
Új logója van a magyar adásnak 
 

 
 
Új logója van a Montreáli 
Magyarságnak! Ettől kezdve nézőink 
a fenti jelvényt látják majd a 
képernyőkön a heti műsor alatt. 
Műsorunk szombatonként 21.30-kor 
látható a CH-14 kábel csatornán, 
illetve a 62-es állomáson kábel 
nélkül. A Bell Express-Vu műhold 

rendszerrel pedig Kanada szerte 
fogható a magyar adás. A programot 
hetente háromszor ismétlik. A pontos 
időpontokért, folyamodjon a The 
Gazette által publikált heti tévé 
programhoz, vagy a montreáli TV 
Guide című kiadványhoz. 
 
Húsvéti műsorunk  
 
2005. március 26-án, 21.30-kor 
láthatják a montreáli magyar televízió 
adás Húsvéti műsorát. Műsorunk 
tartalmából adunk egy kis ízelítőt a 
honlap olvasóinak: 
 
Glaser János, nyugdíjazott 
középiskolai történelem tanárral 
beszélget Nikolényi Csaba a Húsvét 
vallásos jelentőségéről és a 
keresztény hagyományok eredetéről. 
Glaser úr hosszú évek óta 
tevékenykedik a montreáli magyar 
cserkészetben és a közelmúltban 
szerezte meg mesterfokú diplomáját 
teológiából. 
 
Bobo Vian, Québec szerte ismert 
magyar származású színművésznő 
látogat el stúdiónkba verseket szavalni 
a húsvéti ünnepekről és a közelgő 
tavaszról. 
 
Varga Timea és Ádám Christopher 
riporterek beszélgetnek a 
hagyományos magyar húsvéti 
szokásokról valamint a Purim nevet 
viselő zsidó ünnepről, mely ez évben 
egybe esik a Húsvéttal. 
 
A Purim ünnepét Christopher mutatja 
be a nézőknek: 
 
A Purim egy zsidó ünnep, mely a 
Krisztus előtti V. századból ered. Az V. 
századi perzsa birodalomnak volt egy 
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királya, akit Achashverosh-nak 
(Ahasvérus) hívtak. A királyi 
udvarnak pedig volt egy vezírje, 
Hámán. Mordechai (Márdokeus) egy 
zsidó férfi, egyik látogatása során 
nem volt hajlandó tisztelgően 
meghajolni Haman elött. Ekkor 
Haman annyira mérges lett, hogy 
felszólította a perzsa népet az egész 
zsidóság kiirtására. A király egyrészt 
bele is egyezett Haman tervébe. De 
amikor erről tudomást szerzett a 
perzsa királynő, Eszter—aki egyben 
Mordechai unókahúga volt--akkor 
beavatkozott és leállította a népirtási 
kisérletet. Így menekült meg az V. 
századi perzsai zsidóság a 
genocídiumtól. A Purim ünnepe erről 
emlékszik meg. Az ünneplő családok 
a szegényeknek adakoznak és finom 
ünnepi kekszeket, a Hamantaschen-
t, készítenek az egész család 
részére. 
 
A Purim megünneplésére az 
Ótestamentum Eszter könyvében 
találhatunk említést: 
“És megírá Márdokeus e dolgokat, 
és leveleket külde minden zsidónak, 
a ki Ahasvérus király minden 
tartományában, közel és távol, vala. 
Meghagyva nékik, hogy tartsák meg 
az Adár hónapnak tizennegyedik 
napját és annak tizenötödik napját 
évről-évre, “Mint olyan napokat, a 
melyeken megnyugovának a zsidók 
ellenségeiktől, és mint olyan 
hónapot, a melyben keserűségök 
örömre és siralmuk ünnepre fordult; 
hogy tartsák meg azokat vigalom és 
öröm napjaiul, és küldjenek 
adjándékot egymásnak és 
adományokat a szegényeknek”  
(Eszter könyve 9,22). 
 
A Húsvéti adást háromszor ismétlik: 

-Vasárnap reggel 7.30-kor, 
-Kedden 23 órakor, 
-Csütörtök reggel 10.30-kor. 
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