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Kanadai jótékonysági tábor diákoknak

Canadian Charity Camp for Students

Idén is csodálatos élményben volt részük
azoknak a határon túli diákoknak, akik ingyenesen vehettek részt a kanadai Rákóczi Alapítvány által, immár 21. alkalommal szervezett Magyarságismereti Mozgótáborban.
(6. oldal)

This year again, some students beyond the border
had a wonderful experience as they could take part
– free of charge – in the „Hungarian Culture and
History” course which is always held at different
venues. Now it was the 21st time that the Canadian
Rákóczi Foundation organised the event. (page 6)

Sikeresen zárult
a IV. Magyar Világtalálkozó

The 4th Hungarian World Meeting has
Concluded Successfully

Nagy sikerrel zárult a IV. Magyar Világtalálkozó, amelynek kilenc napos rendezvénysorozatán több mint harmincezer látogató vett
részt, s mintegy 70 országot, államot képviseltek a jelenlévõk. (8. oldaltól)

The 4th Hungarian World Meeting has come to
a successful end, as during the nine days the
events attracted more than thirty thousand visitors from nearly 70 countries.
(page 8)

Civil elismerések
a legjobbaknak

Civil Recognition and Awards
to the Best Ones

Mága Zoltán, Varga Miklós, dr. Papp Lajos
és más neves személyiségek vehették át a
IV. Magyar Világtalálkozó alkalmából az összmagyarság összefogásának és nemzettudatának erõsítéséért kapott elismeréseket.
(10-11. oldal)

Zoltán Mága, Miklós Varga, Lajos Papp M.D.
and other noted persons have received awards
given on the occasion of the 4th Hungarian
World Meeting for activities to make the union
and patriotism of Hungarians all over the world
stronger.
(pages 10-11)

A Panoráma Világklub mûvészeti
programsorozata

Panorama World Club Events of Art
During the recent months Panorama World Club
Art Gallery has presented three projects. The
pieces of art of „Világok virága” (Flower of Worlds),
„Nívó VilágGaléria Gyûjtemény” (World Gallery
Collection) and „Béke paletták” (Paintings of
Peace") have been exhibited at several venues
from Mexico through Budapest, Ópusztaszer and
Szeged to Paris.
(pages 18-19)

A Panoráma Világklub Mûvészeti Galériája az elmúlt hónapokban három projectet is bemutatott.
Mexikótól kezdve Budapesten, Ópusztaszeren,
Szegeden át Párizsig számos helyszínen megtekinthették a "Világok virága" , a Nívó VilágGaléria
Gyûjtemény és a "Béke paletták" alkotásait.
(18-19. oldal)

The Franciscan Brother, Csaba Böjte has
Travelled to Australia

Ausztráliában járt Böjte atya
A távoli kontinens magyar közösségeit kereste
fel nemrégiben Böjte Csaba atya, akinek Gold
Coaston zajlott programjáról számol be ottani
tudósítónk.
(29. oldal)

The Franciscan brother Csaba Böjte has recently
visited Hungarian communities in the far country,
and our correspondent there has sent us a report
of his tour on the Gold Coast.
(page 29)

Felejthetetlen élmények az erdélyi úton

Unforgettable Experiences in Transylvania

Kolozsvár, Székelyudvarhely, Csíksomlyó, a Gyimesek és
Szék települések programjai szerepeltek a Panoráma Világklub nemrégiben lezajlott erdélyi útján, amelyen 43-an vettek részt, s a Világklub-programok mellett megismerkedtek
számos természeti és történelmi nevezetességgel.
(31-32. oldal)

43 participants of the Panorama World Club tour to Transylvania
have recently taken part in events in the towns and villages of
Cluj Napoca (Kolozsvár), Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely),
Sumuleu Ciuc (Székelyudvarhely) and Sic (Szék). Apart from visiting the „World club” events they got acquainted with sites of
nature and history, as well.
(pages 31-32)

Főpolgármesteri üzenetek a Világtalálkozónak
Tarlós István, Budapest fõpolgármestere
fogalmazta meg a legtalálóbban az idei Magyar Világtalálkozó üzenetét, amikor azt
mondta az Uránia Nemzeti Filmszínházban
tartott megnyitó ünnepségen: „egy a nemzet, éljen akár a Kárpát-medence szívében
vagy szétszóródva a nagyvilágban, akkor
tud egységes és erõs maradni, ha tagjai öszTanka László
szefogódzva, értékeiket határtalan összefofõszerkesztõ
gással egybekovácsolva fényt és szeretetet
visznek maguk, egymás és az emberiség jelenébe és jövõjébe.”
Erre törekedtünk kilenc napon át a több száz fõs szervezõi
gárdával, s örömünkre szolgált, hogy több mint harmincezren

fordultak meg a különbözõ helyszíneken, mintegy hetven országot képviselve. Magyarok és nem magyarok együtt, békében, barátságban, azt keresve, ami összeköt népeket és kultúrákat – a meghirdetett jelmondatunk, „határtalan összefogás
értékeinkért” szellemében.
És még egy fontos gondolat a fõpolgármestertõl: „hiszem,
hogy nemcsak nyelvében, kultúrájában, a tudomány területén
elért eredményekben, de szívében, az emberiség felé forduló
szeretetében is él a magyar”.
Ritkán hallani ilyen megnyilatkozást közéleti szereplõtõl,
hiszen a szeretet, mint történelmi ismereteinkbõl tudjuk, nem
politikai kategória.
Lehet, hogy az lesz?
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NEMZETKÖZI KÖRKÉP

INFORMÁCIÓK

Elsöprõ Fidesz-KDNP-gyõzelem az európai parlamenti választáson

„Egységben lehetünk sikeresek!”

Obama találkozott a rendszerváltó országok vezetõivel

Számíthatunk Amerika támogatására

Az európai parlamenti választáson a Fidesz-KDNP fölényes gyõzelmet aratott. A voksolás rendkívül alacsony részvétellel zajlott, a magyar választók mindössze 28,92 százaléka járult urnákhoz. Magyarország 21 képviselõt küldhet az EP-be.
A Fidesz-KDNP a szavazatok 51,49 százalékát söpörte be, míg a Jobbik 14,68, az
MSZP 10,92, a Demokratikus Koalíció 9,76,
az Együtt-PM 7,2, az LMP 5,01 százalékot
kapott.
Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda
vezetõje ismertette: a Fidesz-KDNP 12, a
Jobbik 3, az MSZP 2, a Demokratikus Koalíció 2, az Együtt-PM 1, az LMP 1 mandátumot szerzett az EP-ben.
Az újabb elsöprõ gyõzelmet kitörõ
örömmel fogadták a Fidesz-KDNP háza

Orbán Viktor a Fidesz-KDNP európai
parlamenti képviselõi között

táján. „Hadd kiáltsuk világgá örömünket!
Gyõztünk! – kezdte beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. Mi gyõztünk a legjob-

Chicagóban száz éves lett a Norridge-i Magyar Református Egyház

Kezdődhet az újabb dicsőséges évszázad!

ban, mert az Európai Néppárt gyõzelméhez arányaiban mi járultunk hozzá leginkább.”
A kormányfõ elmondta: büszkék lehetünk arra is, hogy a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja és a Híd, valamint a Romániai Magyar Demokratikus Szövetség is bejutott az Európai Parlamentbe.
Mivel a Fidesz-KDNP nemzeti listát állított, az erdélyi Tõkés László, a kárpátaljai Bocskor Andrea és a délvidéki Deli Andor is mandátumot szerzett az EP-ben.

Tíz éves az egyetemi ösztöndíjprogram

A résztvevõk egy csoportja, balról a negyedik
Barack Obama, a jobb szélen Áder János

Barack Obama amerikai elnök a tíz kelet-közép-európai rendszerváltó ország elnökeivel tartott varsói munkaebédjén kijelentette, hogy valamennyi NATO-tagország számíthat az Egyesült Államok támogatására.
Az amerikai elnök nyilatkozatát idézve, amely szerint „senki nem veheti el
önöktõl, amit az elmúlt 25 évben építettek”, Áder János köztársasági elnök kijelentette: „ez a mondat és a több mint kétórás beszélgetés arról gyõzött meg, hogy
Magyarország polgárai jól döntöttek, amikor az 1997. novemberi népszavazáson a

Cél: a megmaradás, a gyarapodás

Magyar hallgatók Amerikában
Számos magyar tehetség bizonyíthatta
már rátermettségét Amerikában. Több
mint 400-an vettek részt a Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap (HAESF)
programjában 10 év alatt.
Kövér László avatta fel a torockói Duna-házat

Nincs, és nem lehet többé határon túli
és határon inneni magyar ügy – hangsúlyozta Kövér László az erdélyi Torockón,
a Duna Televízió által létrehozott kulturális központ, a Duna-ház avatásán.
Az Országgyûlés elnöke hozzátette: a
nemzet közjogi egyesítése után immár
„csak egyetlen szerves magyar ügy létezik: a magyar megmaradás és gyarapodás
ügye”.

NATO-hoz való csatlakozás mellett álltak
ki”.
Ami a NATO-költségvetését illeti, emlékeztetett arra, hogy Magyarország eddigi
vállalásainak nem tett eleget, és a kormány úgy döntött, hogy 2016-tól igyekszik elérni a tagországok átlagszintjét.
A rendszerváltás 25. évfordulóját a visegrádi országok Németországgal együtt
ünneplik, egymás országában egy-egy ottani fontos eseményre emlékezve. Június
16-án, Nagy Imre mártír miniszterelnök
újratemetésének 25. évfordulóján Budapest került sorra.

A ReConnect Hungary-program
fiataljait fogadta Balog Zoltán

Ismerkednek
a hazai gyökerekkel

A gyülekezet az Istentisztelet után, középen Ft. Poznán Béla püspök

Hatalmas ünnep volt a chicagói magyarság történetében 2014. június elseje: a
Norridge-i Magyar Református Egyház fennállásának 100. évfordulóját ünnepelték.
A hívek délelõtt 11-kor istentiszteletre
gyülekeztek, ahol megjelent Nt. Balogh András, a Szabad Magyar Református Egyház,
Nt. Lukács János, a Chicagói Magyar Baptista Gyülekezet lelkésze és Vitális Sándor, a
Szent István Király Magyar Katolikus Egyház
gondnoka.
A megemlékezés ünnepi szónoka és díszvendége Ft. Poznán Béla püspök volt. Az elõima és apostoli köszöntés két nyelven – angolul és magyarul – hangzott el Nt. Tóth Péter lelkész ajkáról, aki öt évig pásztorolta a gyüleke-

zet, és akinek két gyermeke is itt született Chicagóban. A szent lecke Péter apostol közönséges második levele 3. részének a 8-tól 18-ig
terjedõ verseit foglalta magába, amelynek 13.
verse alapján, „de új eget és új földet várunk
az Õ ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik” – hirdette az igét a püspök úr.
Beszédében Ft. Poznán Béla a gyülekezet
áldásos helyzetét ecsetelte, ugyanis az ifjú lelkész, Nt. Trufán Áron immár 2006 novemberétõl pásztorolja a fõleg ifjakból álló gyülekezetét, és nemcsak az imatermet újították
fel, de magyar könyvtárat is szerveztek, sõt
az egyház új épülettel is gazdagodott, nem
adván fel még a Nt. Tóth Péter idejébõl származó templomépítési terveket sem.

A Kanadai Magyar Papi Egység találkozója Ancasterben

Új lendület a lelkipásztoroknak
Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok
lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom–budapesti segédpüspök vezetésével
a minap a kanadai Ancasterben tartották

a Kanadai Magyar Papi Egység lelkipásztori találkozóját – közölte Licskó Szabolcs,
a KMPE titkára.
Az Ontario tartományban lévõ településen gyûltek össze az Észak-Amerikában
szolgáló katolikus papok. A találkozón,
mint minden évben, több, az Egyesült Államokban szolgáló pap is csatlakozott. A
lelkipásztori örömök mellett, tapasztalatcsere és a pasztorációs kihívások megoldási javaslatai is terítékre kerültek.

Balog Zoltán miniszter (jobbról) tájékoztatta
a fiatalokat

Együttmûködés a magyarok sorsának gondozására

Jövőnk a Kárpát-medencében van
Jeszenszky Géza (balról) átadja
az emlékplakettet George D. Gouldnak

Az évfordulós eseményen George D.
Gould, az amerikai kincstár volt pénzügyi
államtitkára, az alap volt elnöke emlékplakettet vett át Jeszenszky Gézától, aki külügyminiszterként és washingtoni nagyköveteként is dolgozott.

Székely összefogás
Edmontonban
Az edmontoni magyar házban a Nyugat-kanadai Székely Magyar Kulturális
Egyesület megalakulása alkalmából rendeztek ünnepséget. Az új, a székelyek és
magyarok összefogását célzó egyesület
létrejöttét a Kanadai Magyar Kulturális
Tanács, illetve Szenthe Anna, a diaszpóra
tanács kanadai elnöke kezdeményezte.
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A szociális és az egészségügyi
Egyetemmel és a Nyugat-magyarszolgáltatások bõvítésérõl állapoországi Egyetemmel, és több
dott meg a Nemzetstratégiai Kutamegállapodás – határon túliakkal
tóintézet és a Magyar Máltai Szeis – elõkészítés alatt áll.
retetszolgálat. Az együttmûködés
Szász Jenõ szerint a fõ feladat
egyik fõ célja a magyar emberek
a magyar emberek sorsának gonsorsának gondozása.
dozása, a lelki megújulás és a gyaSzász Jenõ, az NSKI elnöke
rapodó magyarság”. Ennek érdeszerint összefüggõ Kárpát-mekében fontos, hogy Kárpát-medencei rendszereket kell létrehozdencei hálózatokat építsenek ki,
ni az oktatás, a kultúra és a gazmert mint fogalmazott: „nincs
Szász Jenõ
daság világán túl a szociális háló
máshol magyar jövõ, csak a Kárkiépítésével is. Kiemelte, korábban meg- pát-medencében”. Ezért vissza kell hívni
állapodást kötöttek a Budapesti Corvinus az elvándoroltakat is.

Felkutatják népünk értékeit
Fontos faladatunk, hogy
felmérjük a trianoni békediktátum által elszakított
területek magyar értékeit –
mondta Lezsák Sándor, az
Országgyûlés alelnöke Jánoshalmán, a Hungarikumok, helyi értékek címû
rendezvényen.

Drávaszögi fiatalok táncolnak

A ReConnect Hungary identitásépítõ
programban részt vevõ tizenöt magyar
származású amerikai és kanadai fiatalt
fogadott Budapesten Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere. A találkozón
kiemelt helyen szerepelt a hazai roma közösség helyzete.
Balog Zoltán a megbeszélés után újságíróknak elmondta: a most Magyarországra látogatott fiatalok a harmadik és negyedik generációt képviselik, magyarul már
nem beszélnek, de „a szívükben még van
egy kis hely Magyarországnak”.
Ezt a helyet szeretnék tágítani – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: ezek a fiatalok a saját országukban egyfajta nagykövetei lehetnek Magyarországnak.

A Balassi Intézet a Külügyminisztériumhoz kerül

Erősítik a magyar identitást
Betagozzák a külföldi magyar kulturális intézeteket a
külképviseleti rendszerbe – közölte Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere a Balassi Intézethez tartozó 23 magyar intézet
igazgatóinak budapesti találkozóján.
Balog Zoltán szerint a Balassi Intézet és a magyar külügyi diplomácia offenzívában van, új külképviseletek nyílnak, és például az
átalakítások nyomán a tallinni magyar intézetre a korábbinál is komolyabb szerep hárul. Emelkedhet a magyar kulturális diplomácia
költségvetése, és a forrásokat egységesítik.
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A papi találkozó résztvevõi

Szép mûsort adott a Csárdás táncegyüttes

KANADA

HÍREK ERDÉLYTÕL CHICAGÓIG

Nagyszerû élményt nyújtott a Magyarságismereti Mozgótábor

Csíksomlyón tartották a hagyományos népünnepélyt

Erősödött a Rákóczi Családi Kör

Ezernyi gyönyörű székely leány!

Idén is csodálatos élményben volt részük azoknak a határon túli magyar diákoknak, akik részt vehettek a torontói Rákóczi Alapítvány Magyarságismereti Mozgótáborán.

A székelység 1990-ben indította újra a régi hagyományt, az Ezer Székely Leány Napja rendezvényt,
amely azóta újra bevett szokássá, ünneppé vált!

A szervezõk zárásként is nagyszerû
programot nyújtottak a meghívottak és
résztvevõk számára. A sétahajózás során
a Duna egyik leglátványosabb szakaszán
tett körutat a Rákóczi nevû elegáns hajó,
mind a hét Duna-híd alatt elhaladván, a
Világörökséghez tartozó Duna-parti építészeti mûremekeket és a fõváros látványát is elénk tárván.
Már az érkezési és beszállási ceremónia is megható volt. Ayklerné Papp Zsuzsa, a Rákóczi Alapítvány elnöke, Aykler
Béla, valamint Lakatos Sándor, a kuratórium elnöke voltak a fõ szervezõk, akik
személyesen fogadták vendégeiket.
Támogatóként szintén ott volt Suti bácsi, Yitzhak Livnat (Weiss Sándor) és fia,
Raz Livnat, akik saját családjukon keresztül is megszenvedték Auschwitz tragédiáját. Suti bácsi nagyszerûen beszél magyarul, s fiával együtt nagylelkûen és szeretettel támogatják a Magyarságismereti
Mozgótábort.

Ayklerné Papp Zsuzsa ismerteti a Rákóczi
Alapítvány célkitûzéseit, mellette Szabó
Stefánia torontói fõkonzul és Bokor Balázs,
a Külgazdasági és Külügyminisztérium
osztályvezetõje

A fiatalok helyesek voltak, a lányok
csinosak, a fiúk jóképûek, mindanynyian egészséges lelkületûek, játékosak, ugyanakkor fegyelmezettek.
Minden vendég külön kísérõt kapott
a mozgótábor diákjai közül, akik nem
csak karonfogva kísértek fel bennünket
a hajóra, hanem azt követõen üdítõket
is szolgáltak fel, de beszélgetõpartnereink is voltak, ha ezt igényeltük.
Miközben a hajó könnyedén siklott a kék Duna fodrozódó vízén, a fiatalok két csoportra széledve – Bethlen- és Zrínyi-csoport – zenés, éneklõs elõadással szórakoztatták a közönséget. Ayklerné Papp Zsuzsa bemutatta a vendégeket, majd rövid beszédet tartott a program céljairól és
lényegi pontjairól.
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A csíksomlyói nyeregben több mint
2000 népviseletbe öltözött leány és persze
asszony is regisztráltatta magát, de a férfiak, fiúk száma is elérte a majd 1000-es létszámot. A hagyományoknak megfelelõen,
Csíkszeredában, a Szabadság téren gyülekeztek az ünnepély résztvevõi, kis elõzetes ízelítõt adva zenéjükbõl, táncukból,
majd következett a felvonulás.

Igazán szépek a székely leányok

Fergeteges villámcsõdület a Times Square-en

Táncra perdültek New York szívében

Az idei Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor résztvevõi

Több díszvendég is jelen volt, közöttük
Szabó Stefánia torontói fõkonzul asszony
is részt vett a hajókiránduláson, aki jelenlétével fontos legitimációt kölcsönzött az
eseménynek, ugyanakkor kedves mosolyával és együttmûködõ hozzáállásával
emelte a mûsoros program fényét.
Tanka Lászlóval és lányával ültünk
együtt, három kísérõnk társaságában:
Incze Borbándi Johanna Mária (Hanna)
Kézdivásárhelyrõl,
Varga
Brigitta
Kisgejõcrõl Ungvár mellõl, valamint
Stégmár Kristóf Szõgyérõl (Komárom
melletti falu) érkezett.
A tizenegy napos rendezvényen csodálatos és tartalmas barátságok, talán még
szerelmek is szõvõdtek. Hanna szerint a
miskolci barlangfürdõ, a mohácsi és a
parlamenti látogatás voltak a legkiemelkedõbb programpontok.
Miközben a lap kiadójával, Aykler Bélával a Kanadai/Amerikai Magyarságról

Csoportkép a dunai hajózásról
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beszélgettünk, két tüneményes kislány
Magyarfaluból, Csángóföldrõl, odaült
mellénk népviseletben. A 13 éves Bogdán
Adéla Madalina és Turbuk Mária Klaudia

Több tucatnyi hazai és amerikai magyar néptáncos és a hozzájuk csatlakozók villámcsõdületet rendeztek a nemzeti összetartozás napja alkalmából New York szívében, a Times Square-en.
„A célunk az, hogy a magyar összetartozás napján felhívjuk
a figyelmet arra: a kultúra az, ami összetart bennünket” – jelentette ki Szászi Barnabás, az egyik fõszervezõ.
A kívülállókkal együtt kétszáz embert vonzó rendezvényen
a Hencida Népmûvészeti Egyesület tagjaihoz csatlakoztak
egyebek között az amerikai Délibáb és Csûrdöngölõ táncosai
és zenészei. Szászi Barnabás elmondta, hogy a New York-i esemény a Magyarországtól Ausztrálián és Dél-Amerikán át az
Egyesült Államokig tucatnyi országon átívelõ Great Hungarian
Flashmob (Nagy Magyar Villámcsõdület) része volt, amelynek
keretében több száz, a világban élõ magyar kerekedett táncra.
Magyar táncos forgatag
a Times Square-en

Gál Kinga európai parlamenti képviselõ
(balról az elsõ), Szabó Stefánia torontói
fõkonzul (balról a második) és
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
(jobbról a második) is találkozott a Rákóczi
Alapítvány vezetõivel és a mozgótábor
résztvevõivel

elkápráztattak bennünket hibátlan magaviseletükkel és okos válaszaikkal.
A zárórendezvény utolsó eseménye a búcsúvacsora volt a Matthias
Corvinus kollégiumban, ahol
mindannyian összegyûltünk, és
meghitt beszélgetések közepette
fogyasztottuk el az „utolsó vacsorát”, ami persze reméljük semmiképp sem az utolsó lesz a jövõt illetõen. Két szóval lehet leírni ezt a
csodálatos napot: hibátlan és magyarságtudatunk szempontjából
kulcsfontosságú! Elismerés illeti a
rendezõket és a támogatókat, hogy
törõdnek a határon túli fiatal magyarok nemzettesthez tartozásával
és jövõjével!
Topolánszky Ádám

Legyen a film vizuális!
Életmûdíjjal ismerték el Zsigmond Vilmos
Oscar-díjas amerikai magyar operatõr munkásságát a 67. cannes-i filmfesztiválon. Az ünnepélyes átadón Catherine Deneuve francia színésznõ és Jerry Schatzberg amerikai rendezõ köszöntötte a díjazottat, akinek Woody Allen és Robert
de Niro videóüzenetet küldött, Isabelle Huppert
pedig levélben méltatta az operatõrt.
A szegedi származású, 84 éves mûvész
Zsigmond Vilmos 1956-ban emigrált az Egyesült Államokba,
ahol John Boormannal, Woody Allennel,
Brian De Palmával, Steven Spielberggel és Michael Ciminóval is együtt dolgozott.

Jókedvet hozott
a hagyományos találkozó

Torontóban is megemlékeztek a háborúk áldozatairól

Dicsőség a nemzet hőseinek!

Juhász Sándor kísérte zongorán
a katonadalokat éneklõ hölgyeket

A nagyvilág magyarlakta részein megemlékezéseket tartottak a hõsök emléknapján; azok elõtt tisztelegtünk, akik a legnagyobb áldozatot hozták nemzetünkért, hazánkért, mindnyájunkért: az életüket adták értünk.
A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége torontói csoportja a
Szent Erzsébet Egyházközség nagytermében tartotta meg emlékünnepségét.
A két Himnusz közös éneklése után Ft. Rigó Jenõ plébános
mint házigazda üdvözölte a megjelenteket. Borbás Károly, a torontói MHBK-csoport vezetõje meleg szavakkal köszöntötte az
ünneplõket. A mûsort Borbás Erzsébet vezette. Elmondta, hogy
még köztünk élnek a II. világháború csatatereit megjárt katonák,
akikkel együtt emlékezünk a Hazáért meghalt hõs bajtársaikra.

Liszt és Bartók ismét Chicagóban
Mottó: „Mai ember,
minden idõk legvadabbikának embere, próbálj mindenekelõtt ember lenni, csak akkor
törõdhetsz hazával,
társsal és baráttal...”
– Bartók írja 1935-ben
Josef Stransky bankár
fiának albumába.
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Bartók Béla (balról) Reiner Frigyes
karmesterrel Amerikában (1943)
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Bevonul a Szent Korona

Megnyitó ünnepség
az Uránia Nemzeti Filmszínházban

Zsúfolásig megtelt az Uránia

Tarics Péter Wass Albert verset mond

Nagy sikerrel zárult a IV. Magyar Világtalálkozó – Több mint
harmincezer látogató a kilencnapos rendezvénysorozaton –
Mintegy 70 országot, államot képviseltek a jelenlévõk

A Fórum résztvevõi az Aquincum Hotelben

A zsúfolásig megtelt Operettszínházban rendezett nagysikerû Mága Zoltán koncerttel ért véget a IV. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozata, amely május 18-26. között kilenc napon át zajlott a fõváros számos helyszínén, Ópusztaszeren és
Szegeden, majd folytatódott a kapcsolódó rendezvényekkel Erdélyben. Az események sorát szentmise indította el, majd az
Uránia Nemzeti Filmszínházban került sor a megnyitó díszünnepségre. Másnap az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban
az egész napos programok „Gyere haza, várunk!” címmel zajlottak. Aztán konferenciák sorozata következett különféle témakörökben, majd három napon át a Syma Rendezvényközpontban felépített Világfaluban reggeltõl estig peregtek az események. A kilenc napos rendezvénysorozaton mintegy 70 országot, államot képviseltek a jelenlévõk, a különféle programokat összesen több mint 30 ezren látogatták – a díszvendége Kárpátalja magyarsága volt, ahonnan több mint száz fõs
küldöttség érkezett. A Világtalálkozó jelmondata – Határtalan összefogás értékeinkért – mellett az események hangulatát
hûen fejezte ki a találkozó üzenete: jó magyarnak lenni!

Ezer torokból szóltak népdalaink

„Az emberiség felé forduló szeretetében is él a magyar”
– mondta köszöntõjében Tarlós István, Budapest fõpolgármestere
Zsúfolásig megtelt Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínház díszterme, a IV.
Magyar Világtalálkozó megnyitó ünnepségére, amelyet „Hazádnak rendületlenül
légy híve!“ címmel, a Szózat vezérgondolatának szellemében rendeztek meg. Már

Jó magyarnak lenni!

Tamás Gábor énekel

A Himnusz éneklése közben

A Nemzeti Összetartozás
Emlékmûve tövében
állították fel
a nagyszínpadot

Zárókép a színpadon

Ezt követõen dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke nyitotta meg
a rendezvényt, megemlítve, hogy „ jó
magyarnak lenni, mert olyan szellemi,
tárgyi és emberi értékeink vannak, amelyek túlnõnek határainkon, más népek,
nemzetek számára is fontosak, szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy a világ
általunk is elõbbre halad. Ezért is választottuk a Világtalálkozó jelmondatául a
határtalan összefogás értékeinkért jelA megnyitó közönsége
mondatot”.
Tarlós István, Budapest Fõpolgármestere köszöntõjében kiemelte, hogy „ egy a Alnour, szudáni magyar fiatalember elnemzet, éljen akár a Kárpát-medence szí- mondta, hogy bár szudáni szülõktõl szárvében vagy szétszóródva a nagyvilágban, mazik, de megtanult magyarul, megszeakkor tud egységes és erõs maradni, ha tagjai - Reményik
Dr. Fisch Vilmos lelkészi köszöntõje
Sándor hasonlatával élve - ösza bejáratnál pergõ tánccal, zenével, ka- szefogódzva, értékeiket határláccsal és kis kupica pálinkával várták az talan összefogással egybekováérkezõket a kárpátaljai Ritmus hagyo- csolva fényt és szeretetet viszmányõrzõ néptánccsoport tagjai, a Kokas nek maguk, egymás és az emZenekar és Vesztergám Miklós tárogató- beriség jelenébe és jövõjébe.
mûvész, majd a díszteremben a Világta- Hiszem, hogy nemcsak nyelvében, kultúrájában,
a tudomány területén elért eredméTarlós István beszédet mond az Uránia Filmszínházban
nyekben, de szívében, az emberiség felé forduló rezte a magyar állampolgárságot, s Maszeretetében is él a magyar" - gyarországot második hazájának tekinti,
jelentette ki.
s az ifjúság köreiben kiemelten törekszik
Csepreghy Nándor, a Mi- a magyar érdekek segítésére.
niszterelnökség
fejlesztésCsepreghy Nándor köszönti a jelenlévõket p o l i t i k a i
kommunilálkozók történetét bemutató pár perces kációjáért felelõs hefilm levetítése után a történelmi zászlósor lyettes államtitkára a
és a Szent Korona másolatának bevonulá- kormány azon intézsával kezdõdött az ünnepség.
kedéseirõl szólt, ameA Himnusz felcsendülésében a Kapos- lyek megvalósítása
vári Kodály Zoltán Mûvészeti Iskola kóru- során nélkülözhetetsa is közremûködött, majd dr. Fisch Vil- len a nemzeti összefomos evangélikus lelkész, a Magyarországi gás, Magyarország
Egyházak Ökumenikus Tanácsának fõtit- nemzetközi kapcsolakára köszöntõjében a lélek, a hit fontossá- tainak fejlesztése, az
gát hangsúlyozta a világ magyarságának ország jó hírnevének Nagy sikert arattak a fiatalok
összetartásában.
erõsítése.
Musab
2014/ 3. szám
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Elismerések az összmagyarság
összefogásának és nemzettudatának erősítéséért
Mága Zoltán, Varga Miklós, dr. Papp Lajos a kitüntetettek között
Negyedik alkalommal került sor a Világtalálkozón civil-elismerések átadására, amelyet a Magyar Világtalálkozó Szervezõbizottsága, a társrendezõ és együttmûködõ szervezetek, a Panoráma Világklub és Társklubjai, valamint a Magyarságszolgálati Alapítvány Kuratóriuma a beérkezett ajánlások alapján ítélt oda.
A Világ Magyarságért közéleti és mûvészeti elismerést azok kapják, akik az
összmagyarság összefogásának és nemzettudatának erõsítése érdekében kiemelkedõ munkát végeznek, ezzel köszönve
meg hazafias áldozatvállalásukat, s hozzájárulásukat a magyarság szellemi örökségének megmaradásáért és az országok
közötti civilkapcsolatok elmélyítéséért.
Az idei közéleti kitüntetettek: Bokor Balázs diplomata, nagykövet; Hg. Esterházy
Antal, a Közép-európai Club Pannónia elnöke; dr. Papp Lajos szívsebész professzor;
Kassai Lajos lovas íjász. A Világ Magyarságáért mûvészeti díjat Hegedüs Tünde festõés szobrászmûvész; Mága Zoltán hegedûmûvész; Varga Miklós elõadómûvész; a Kaposvári Csiky Gergely Színház közössége
nevében Rátóti Zoltán igazgató vette át.
A Tiszteletbeli Magyar címet azok a nem
magyar származású személyek kapják,
akik Magyarország és a magyarság javára
hosszú idõ óta végeznek értékes tevékenységet, országunk jó hírnevét erõsítik. E díjat
ketten vették át: Alexander Merezhko,
oroszországi Világklub-elnök és Miguel
Manuel Segunda, angolai diplomata.

Bokor Balázs

A Kaposvári Csiky Gergely Színház
közössége nevében Rátóti Zoltán igazgató
vette át az elismerést

Alexander Merezhko

Pörneki András

Joó Géza

Varga Miklós

A kitüntetettek egy csoportja

Miguel Manuel Segunda

Kassai Lajos

Hg. Esterházy Antal

Korábbi évek kitüntetettjei
(összesítve)
Az Összefogás a Magyarságért Díjat
azok kapják, akik a Világklub jelmondata,
a „határtalan összefogás értékeinkért”
szellemiségét képviselve a határokon átívelõ kapcsolatteremtés és együttmûködés érdekében tevékenykednek. Idei kitüntetettek: Joó Géza közgazdász, filmproducer, a Magyar Világtalálkozók szóvi-

Mága Zoltán

Dr. Papp Lajos köszönõ beszéde

võje; dr. Mezei László jogász, a Kossuth
Lajos Koszorúja Alapítvány elnöke;
Pörneki András, a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Világklub elnöke. Valamennyi kitüntetett az elismerõ dokumentum mellé
Józsa Judit erdélyi keramikusmûvész
„Életfa-kereszt – megmaradásunkért” címû alkotását kapta ajándékként.

Hegedüs Tünde

Dr. Mezei László cserkész fiai
közremûködésével vette át az elismerést
A IV. Magyar Világtalálkozó képeit készítették:
Hajósi Miklós, Somogyi György, Széll Péter,
Kuppi Ferenc, Konkoly Tege György

A Világ Magyarságáért
közéleti elismerés
 Bollók Barbara és Bollók Ferenc

(poszthumusz) – közéleti vezetõk
(USA);
 Böjte Csaba – ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója.
 Buzánszky Jenõ – válogatott labdarugó, az Aranycsapat tagja, a
Nemzet Sportolója;
 Dr. Czeglédi József – a Közép-európai Club Pannonia ügyvezetõ elnöke;
 Csapó Endre – az Ausztráliai Magyar Élet fõszerkesztõje;
 Dobai Sándor – a Benelux-államok
fõtisztelendõje;
 Duray Miklós – felvidéki közíró;
 Dr. Erdélyi Géza – nyugalmazott
felvidéki református püspök, a tanácskozó zsinat elnöke;
 Farkas Bertalan – az elsõ magyar
ûrhajós, ûrkutató;
 Dr. Horváth János – amerikai-magyar állampolgár, a magyar Országgyûlés korelnöke;
 Kardos Béla – az Ausztráliai Magyar Szövetség tiszteletbeli elnöke.
 Kányádi Sándor – Kossuth-díjas
magyar író, költõ;
 Kenéz István – Balatonlelle város
polgármestere;
 Dr. Kis Boáz – református lelkész,
a Magyar Népfõiskolai Kollégium
elnöke;
 Dr. Koncz Gábor és Bába Szilvia - a
Magyar Kultúra Alapítvány vezetõi;

 Nick Ferenc – a Magyar Kultúra

Lovagrend alapítója;

 Dr. Orbán István – a Gyermek- és

Ifjúságvédelmi Szövetség elnöke

 Papp M. Zsuzsa – a torontói Rákó-

czi Alapítvány elnöke, filmrendezõ,
író;
 Piller Éva – a brazíliai cserkész
mozgalom vezetõje;
 Dr. Pozsgay Imre – egyetemi tanár,
volt államminiszter.
 Dr. Szalontai Éva – svéd-magyar
újságíró, a Magyar Kultúra Lovagja;

A Világ Magyarságáért –
mûvészeti elismerés

 Boráros Imre – felvidéki Erzsébet-

díjas színmûvész;

 Farkaslaki Jakab György – erdélyi

fafaragómûvész és csontszobrász,
a Megmaradásunkért jelképmû alkotója.
 Józsa Judit – erdélyi kerámiamûvész, a Magyar Kultúra Lovagja;
 József Attila Színház (Budapest)
közössége;
 Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva elõadómûvészek;
 A Magyar Kultúra Lovagrend fafaragómûvész csoportja
 Pitti Katalin – operaénekes, Lisztdíjas Érdemes Mûvész;
 Sára Sándor – Kossuth-díjas filmrendezõ;
 Szamosszegi Bodó Sándor – amerikai-magyar festõmûvész;
 Tamás Gábor – svédországi elõadómûvész, a Magyar Kultúra Lovagja.

Összefogás a Magyarságért Díj
 Nagyváradi-Kis Anna filmprodu-

cer, újságíró, a Somogyi Világklub
alapítója.

 Szilágyi Árpád, a Magyar Kultúra

Lovagja, a Csongrádi Világklub alapítója.
 Tarics Péter újságíró, író, elõadómûvész, a Felvidéki Világklub alapítója.

Tiszteletbeli Magyar cím

 Abdelbari Boumediene – algériai

állampolgár, mérnök, a Világklub
algériai elnöke;
 Ahmed Szliman – mauritániai állampolgár, mérnök – az Afrika Európáért Alapítvány elnöke;
 Alexander Horsch – német állampolgár, zenész – az õsi magyar népzene kutatója;
 Debora Rúbia Soares Santos
Domján (Pimenta) – brazil állampolgár, táncmûvész - a Brazil Kulturális Központ mûvészeti vezetõje;
 H.E. Yunnus Al Saif – dubaji állampolgár, televíziós szerkesztõriporter, a Világklub dubaji
elnöke.
 Jaring Landman – holland állampolgár, képzõmûvész – a Hollandiai Világklub alelnöke.
 Manuel Palacios – ecuadori állampolgár, kutató, a Világklub ecuadori elnöke;
 Suresh Chaudhary – indiai állampolgár, közgazdász – az Indiai Világklub elnöke

TUDÓSÍTÁS

KULTÚRA

Kárpátalja magyarsága volt a Világtalálkozó díszvendége

Mága Zoltán, Varga Miklós, Mesi - színházi és népmûvészeti együttesek bemutatói

Együttérzés és együttműködés honfitársainkkal

Színvonalas gálaműsor az Uránia dísztermében

Kárpátalja magyarsága volt a díszvendége a IV. Magyar Világtalálkozónak, amelynek szervezõbizottsága kiemelt figyelmet fordított a nehéz helyzetben lévõ honfitársainkra, kifejezve szolidaritását és segítõ szándékát az ott élõkért. A határtalan összefogás értékeinkért jelmondat szellemében összeállított programok során a középpontba kerültek a kárpátaljai magyarság kulturális, idegenforgalmi és gazdasági értékei, bemutatva a rendezvényre érkezõ hazai és határon túli közönségnek.
lenfaluban, Aknaszlatinán és Tiszapéterfalván
jöttek létre társklubok, Lovas Ilona, dr. Mezei László
és Pörneki András magyarországi társelnökök szervezésével. Jórészt az e régiókból érkezõk képviselték a
IV. Magyar Világtalálkozón
az ott élõ magyarságot.
Budapesten, az Uránia
Az Uránia bejáratánál a Kokas Zenekar fogadta a vendégeket Nemzeti Filmszínház dísztermében megtartott megKárpátalja területén az elmúlt három nyitó ünnepségen, majd másnap az
évben Beregszászon, Técsõn, Munká- Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékcson, Ungváron, Nagyszõlõsön, Nevet- parkban rendezett Európai Ifjúsági Na-

Az eszenyi Ritmus Táncegyüttes

pon, többek között fellépet az eszenyi Ritmus Táncegyüttes, s Kokas zenekar.
A SYMA Rendezvényközpontban felépített Világfaluban a szervezõbizottság
külön kiállítóhelyet, pavilont biztosított
ingyenesen Kárpátalja kulturális, történelmi, idegenforgalmi és gazdasági értékeinek bemutatására.
Úgy gondolva, hogy a mostani kiélezett politikai helyzetben még inkább
szükség van az együttérzés kinyilvánítása
mellett a konkrét segítségnyújtásra,
együttmûködésre a kárpátaljai magyarsággal, s nem csak a Kárpát-medence, hanem szerte a nagyvilágban élõ magyarok
részérõl is.

Gyakran vastaps fogadta a kulturális
gálamûsorban fellépõ mûvészeket! Mága
Zoltán Príma Primissima-díjas hegedûmûvész, Varga Miklós Magyar Mûvészetért-díjas elõadómûvész, Guessous Majda
Mária (Mesi) magyar-marokkói népdal
énekes, Kárpátaljáról az eszenyi Ritmus
néptánc együttes, a Kokas Zenekar és
Kokas Erzsébet népdalénekes, a kaposvári
Csíky Gergely Színház mûvészei (Rátóti
Zoltán, Varga Zsuzsanna, Hunyadkürti

György, Huzella Péter, Nyári Oszkár),
Méry Péter, a Világtalálkozó dala, a Határtalan dal szerzõje hatalmas sikert aratott,
miként az intézmény alapításának 300.
évfordulóját ünneplõ kaposvári Kodály
Zoltán Központi Általános Iskola kórusa
és a Somogyi Aprók gyermek néptánccsoportjának mûsora. A Nagyváradi-Kis Anna programigazgató rendezésében zajló
megnyitó ünnepség a Szózat és a Székely
Himnusz közös eléneklésével ért véget.

A Szent Korona másolatának õrzõi

Kárpátaljai táncosok
A Határtalan dal elõadói

A Csíky Gergely Színház mûvészeinek mûsora

Közösségek üdvözletei – szerte a nagyvilágból
Országok képviselõinek köszöntõje
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A Világtalálkozóra érkezett közösségek üdvözletét
adták át a Kárpát-medencébõl (Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Õrvidék), majd az öt földrészrõl
(Ausztrália, Észak- és DélAmerika, Afrika, Ázsia és
Európa) érkezettek. Itt jelentette be Zelei József burgenlandi Világklub-elnök,
kerékpáros békenagykövet
újabb nagy vállalkozását:
több héten át tartó útja során felkeresi az I. világháborús emlékhelyeket Budapesttõl Párizsig. Mint
említette, magával viszi a
IV. Magyar Világtalálkozó
és a Panoráma Világklub
békeüzenetét az Európát
átívelõ útjára.
2014/ 3. szám

Kaposvári kisdiákok tánca

Nagy sikert arattak a kisdiákok

Vesztergám Miklós tárogatómûvész

Mága Zoltán
2014/ 3. szám

AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

13

TUDÓSÍTÁS
Megérkezett elsõ világháborús emlékútjáról Zelei József kerékpáros békenagykövet

Negyven nap alatt közel négyezer kilométert
kerekezett, s mintegy száz helyszínt keresett fel
a Világtalálkozó békeüzenetével

A IV. Magyar Világtalálkozó megnyitóbeszéde
Az alábbiakban ismertetjük a IV. Magyar Világtalálkozó elnöke, dr. Tanka Lászlónak
megnyitóbeszéde fontosabb részleteit.

„Nem csak összetartó,
hanem befogadó nemzet is vagyunk”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Honfitár- tisztelettel köszöntöm messze földrõl érsak, Kedves Barátaim!
kezett vendégeinket, a magyarsággal roAmint a kárpátaljai táncegyüttes mû- konszenvezõ, együttmûködõ országok,
sorát néztem, egy néhány hónappal ez- nemzetek állampolgárait, Magyarország
elõtti élmény jutott eszembe. Beregszá- barátait: Indiából, Algériából, Mauritániászon jártunk a Világklub-küldöttséggel, s ból – és több más országból – elnézést kéegy baráti beszélgetésen Zán Fábián Sán- rek, hogy nincs idõm felsorolni valador református püspök úr azt mondta ne- mennyiüket, örülünk, hogy itt vannak.
künk: „Mi jól élünk itt a Kárpátalján! Nagyon fontos számunkra Magyarország
Büszkék vagyunk magyarságunkra, terí- jó hírnevének erõsítése más országokban
tett asztal elõtt ülünk, s velünk az
Isten! Ki lehet ellenünk?”
Köszönöm az itt jelenlévõ közel százfõs kárpátaljai küldöttségnek, hogy nem csak a szép magyar táncokat, a muzsikát hozták
el ide abból az embert próbáló nehéz politikai klímából, hanem ezt
az életszemléletet is! Összhangban van ez Világtalálkozónk szellemiségével, amelynek üzenete
három szóba belesûríthetõ: jó magyarnak lenni! Jó magyarnak lenni, mert olyan szellemi, tárgyi és
emberi értékeink vannak, ame- Tanka László beszéde közben
lyek túlnõnek határainkon, más
népek, nemzetek számára is fontosak. élõ barátaink, társklubjaink által. Sajátos
Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, a kapcsolat azokkal, akik évekig itt tanulhogy a világ általunk is elõbbre halad. tak, beszélik nyelvünket – olykor szebben
Ezért is választottuk a Világtalálkozó jel- szólnak, mint mi magunk –, itt szereztek
mondatául azt, hogy határtalan összefo- diplomát, s hálásak azért, hogy a civilszfégás értékeinkért.
rában is újabb lendületet kaphat – a két
Köszönöm, hogy megtiszteli rendezvé- nép érdekében – ez az együttmûködés.
nyünket jelenlétével a fõpolgármester úr,
A Világtalálkozón azt is szeretnénk
a helyettes államtitkár úr, számos állami megmutatni, hogy nem csak összetartó
és társadalmi intézmény vezetõje, képvi- és befogadó a magyar nép, hanem boldog
selõje, diplomaták, honfitársaink, a mé- nemzet is. A Világtalálkozó rendezvényedia határon innen és túl. Mindez azt is jel- in a mosoly kötelezõ, a pozitív szemléletû
zi, hogy összetartó nemzet vagyunk. S jövõbe tekintésre, a hasznos cselekvésre,
az állam, a kormány történelmi jelentõsé- a teendõkre helyezzük a hangsúlyt.
gû, a nemzetet határok felett összetartó Amellett, hogy tisztában vagyunk a neerõfeszítései mellett a civilszféra is teszi a hézségekkel, s kritikusan szemléljük a vidolgát, segíti a maga eszközeivel népünk lágunkat, környezetünket, – olykor – néboldogulását.
ha – még önmagunkat is.
De nem csak összetartóak vagyunk,
Az idei Világtalálkozón erõteljesen szehanem más népek, kultúrák nemzetek retnénk nyitni az ifjabb korosztály felé,
vonatkozásában befogadóak is. Nagy komolyan gondolva azt, hogy nélkülük
14
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nincs jövõ, csak általuk és velük képzelhetõ el. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy
sajátos lehetõségeinkkel a kivándorló fiatalok számát fékezzük, valamint, ha már
úgy érzik, hogy mégis csak el kell hagyniuk az országot, akkor az a feladatunk,
hogy tartsák meg magyarságukat, kötõdésüket, kapcsolataikat – bízva abban, hogy
egyszer mégis hazatérnek.
Három feladatot tûztünk ki ennek érdekében. Kifejezetten ifjúsági világklubokat, közösségeket alakítunk köreikben, hogy távol a hazától is tartsanak össze egymással,
õrizzék a nyelvet, ne szakadjanak
el az anyaországtól és egymástól.
A Panoráma Világklubnak jelenleg
140 társklubja van, öt kontinens
mintegy 80 országában, s bár sok
fiatal van közöttünk, az ifjúsági
klubok száma még kevés, alig egy
tucatnyi.
A másik teendõ: olyan határon
átívelõ közös kezdeményezéseket
indítunk el, amelyekbe bevonjuk
õket, azaz egy-egy feladat összeköt
bennünket. Ilyenek például a közös Világklub-rendezvények, amelyekre elmegyünk, a mûvészek körében a Nívó
VilágGaléria gyûjtemény, az üzleti életben a Tudásház project, és van még néhány ötletünk erre vonatkozóan.
A harmadik teendõ pedig: haza hívni
õket, akár csupán egy-egy eseményre,
akár végleg… Holnap, Ópusztaszeren az
egész nap errõl szól: Gyere haza, várunk! címmel Európai Ifjúsági Napot rendezünk az Ópusztaszeri Történeti Emlékpark kiváló vezetõivel együttmûködve…
Hosszú hét elé nézünk! Köszönöm valamennyiüknek, hogy eljöttek a megnyitóünnepségünkre. Köszönöm a több száz
fõs szervezõi gárdának, a fellépõknek, a
közremûködõknek áldozatos és önzetlen
munkájukat! Az elkövetkezõ napok programjaira hívok és várok mindenkit! És ne
felejtsük el a jelszót: jó magyarnak lenni!

2014. június 11-én, ünnepélyes külsõségek közepette indult el Budapestrõl, a Ludovika téren található Névtelen hõsök emlékmûvétõl negyven napos, négyezer kilométeres útjára Zelei József kerékpáros békenagykövet, s útja végeztével érkezett meg Székesfehérvárra, ahol részt vett a Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred tiszteletére tartott megemlékezésen, s zászlószalagot kötött a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokságának díszzászlajára. Az elsõ világháború 100. évfordulója elõtt tisztelgõ útja a „Centenáriumi Kerékpáros Béketúra – az I. világháború emlékére – egy békés Európáért” címet viselte. Útja során fél száz festmény gyûjtött össze a Békepaletták kiállításhoz, s díszpáholyból nézhette végig a 72 ország részvételével rendezett párizsi nemzetközi centenáriumi megemlékezést.
ban kifejezve: közel
négyezer kilométert
tett meg kerékpáron;
mintegy száz I. világháborús emlékhelyet
keresett fel; tizenhárom kereszttel és
nemzeti szalaggal ellátott emlékkövet, 10
nemzeti koszorút, 50
méternyi feliratos
nemzeti szalagot helyezett el az emlékhelyeken; két kopjafát
állított fel; sok marékZászlószalagkötés a 7-es gyalogezred emléknapján

„Ezt a túrát a Doberdónál hõsi halált halt
dédnagyapámnak és minden katona emlékének ajánlottam, akik az elsõ világháborúban
harcoltak, illetve életüket adták a hazáért” –
fogalmazott Zelei József útja céljáról, s köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítették útja során. Elmondotta, több mint
százezer emberhez sikerült eljuttatni a IV.
Magyar Világtalálkozón, május 19-én, az
Uránia Nemzeti Filmszínház díszünnepségén bejelentett békeüzenetét, s ezáltal felhívni a közvélemény figyelmét a háború értelmetlenségére és embertelenségére. „Tisztelegtem mindazon hõsök emléke elõtt, akik a
legdrágábbat, az életüket áldozták a háborúban.” Mint a Panoráma Világklub burgenlandi elnöke, a magyar zászló mellett magával
vitte a klub zászlaját is, és mindvégig hirdette
a közösség jelmondatát: határtalan összefogás értékeinkért. Zelei József útja számok-

nyi magyar
földet szórt a
hõsök sírjaira, jelképezve,
hogy
anyaföldben
nyugodhatnak. Egy kulturális miszsziót is megvalósított a Panoráma Világklub
Mûvészeti Galériája vezetõjének, Hegedüs
Tünde festõ- és szobrászmûvésznek a szervezésében: 50 magyar és külföldi festményt
gyûjtöttek össze és mutatták be Párizsban, a
világon egyedülálló multikulturális, a „Béke
paletták” elnevezésû program keretében.
Zelei József útját jelentõs közéleti és médiaérdeklõdés kísérte: mintegy harminc helyszínen rendeztek számára ünnepélyes fogadtatást, tizenöt helyi önkormányzat vezetõivel,
a helyi diplomáciai
képviseletek, a magyar közösségek,
szervezetek, hagyományõrzõ
egyesületek, Világklubok vezetõivel
találkozott. Több
tucat interjút adott

2014/ 3. szám
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A székesfehérvári díszünnepség résztvevõi

a magyar,szerb, bosnyák, horvát, olasz, szlovén, svájci és francia médiumoknak, a Duna
Televízió pedig folyamatosan beszámolt
programjairól, valamint film is készül az útról. Mint elmondotta, legemlékezetesebb az
volt számára, hogy részt vehetett a július 14i párizsi nemzetközi ünnepségen, ahol díszpáholyból nézhette végig a 72 ország részvételével megrendezett centenáriumi megemlékezést.
A kerékpáros békeút állomásai: Budapest (Hõsök tere) - Eger - Maklár - Budapest - Dabas - Örkény - Szeged - Szabadka - Újvidék - Szarajevó - Split Rijeka - Trieszt - Isonzó folyó völgye Piave folyó völgye - Nervesa
- Monte Grappa - Trento Bolzano - Zürich - Basel Sochaux - Nancy - Verdun Reims - Saint-Quentin Cambrai - Yepres - Oostende
- Arras - Párizs - Székesfehérvár - Budapest (Hõsök tere).
Az emlékezés és a tisztelet
jeleit olyan nevezetesebb hadszínterekre vitte el, mint például Isonzo völgye: Monfalcone, Lago di
Doberdo, Fogliano Redipuglia, Monte San
Michel, San Martino del Carso, Visintini,
Goricia, Kobarid (Caporetto); Piave völgye: Nervesa, Monte Grappa; a franciabelga front: Verdun, Arres, Yepres,
Oostend, Párizs stb.

Érkezés a Hõsök terére
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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Mesemondó

Tánc, tánc, tánc

Megpihenve a hûvösben

Hátulnézetbõl a konferencia közönsége

Jó volt a hangulat a konferencián

A Határtalan dal
az ópusztaszeri
színpadon

A Nemzeti
Összetartozás
Emlékmûve tövében
állították fel a
nagyszínpadot

Tarics Péter Wass Albert-verset mond

A Kokas zenekar mûsora

Gyere haza, várunk!
- ifjúsági program az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban
Minden nemzetnek szüksége van egy olyan helyre, ahová hazatérhet, ahol a külföldön töltött hosszú évek után is befogadják. A rendezvénnyel azt a célt tûzték ki a szervezõk, hogy minden olyan magyar embert hazahívjanak, akik elvándoroltak,
illetve azokat a fiatalokat is megszólítsák, akik tanulni vagy dolgozni utaztak ki. És Ópusztaszer az a hely, ahová minden
magyarnak haza kell térnie – fogalmazott köszöntõjében Kertész Péter, az ONTE igazgatója.
E gondolat jegyében állították össze a
nap programjait, amelyre több mint kétezren érkeztek, kicsik és nagyok, magyarok és nem magyarok. Jöttek Ausztráliából, Argentínából, Brazíliából, az Amerikai Egyesült Államokból, Olaszországból,
Franciaországból, Nagy-Britanniából,

Dr. Tanka László nagyszínpadi köszöntõje

Hollandiából és még sok más országból, s
természetesen közvetlen a határon túlról,
legtöbben Kárpátaljáról. De jöttek nem
magyar származású vendégek is, például
Indiából, Angolából, Szudánból, az Arab
Emírségekbõl.

Farkas Sándor országgyûlési
képviselõ beszéde
16
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Magyarsághíd-konferencia:
szellemi hídépítés
Több mint kétszázan vettek részt a Magyarsághíd-konferencián, amelynek résztvevõi közül sokan megoszthatták tapasztalataikat, élményeiket a közönséggel. A Ma-

Alessandra Olaszországból és Tarics Péter
Felvidékrõl vezették a mûsort

gyarsághíd-konferencia célja egyfajta szellemi híd építése a Kárpát-medence magyarsága, s a világba szétszéledt honfitársaink, valamint Magyarország barátai között, kiemelten foglalkozva az ifjúság helyzetével.
A világ különbözõ országaiból érkezõ ven-

Matl Péter, a Nemzeti
Összetartozás Emlékmû alkotója

dégek elmondták rövid bemutatkozásuk
során, mit és miként tesznek a magyar értékek népszerûsítéséért,s milyen újabb lehetõségeket kínálnak az együttmûködésre. A
rendezvényen felszólalt Musab Alnour, szudáni magyar fiatalember, Hegedüs Tünde és
mûvészbarátai: Adele Kehl (Svájc), Mimi

A konferencia elnöksége

Divinyi Gehin, Guy Gehin és Lengyel Jenõ
Pál (Franciaország), Kárpátaljáról Lovas Ilona és Török Edit, Matl Péter, Csontos
Sandra, a Gyere Haza Alapítvány vezetõje,
Ausztráliából a Kaponay család; Argentíná-

Nagy sikert arattak a kárpátaljai táncosok a színpadon

Sokan vettek részt
a Magyarsághíd-konferencián

ból: dr. Besenyi Károly és unokája, Indiából Suresh Chaudharry Világklubelnök; Örményország képviseletében: Martaian Ermone-Zabel és Dávid
Krisztián; Szudánból Szená Borza Világklub-elnök, Olaszországból
D'Innocenzo-Vollnhofer Alexandra. Felvidékrõl Tarics Péter, Algériából
Abdelbari Boumediene – és még sokan mások.

Szabadidõs programok a téren
Egész nap zajlottak a különféle szabadidõs, kulturális programok a
skanzenben, a jurtákban, a nomád parkban, a monostorban és a
Rotundában. Bárki megtekinthette – tárlatvezetéssel egybekötve – a
Feszty-körképet – mintegy 800-an éltek ezzel a lehetõséggel. Zajlottak
a kézmûves foglalkozások, kreatív játékok sora a szabadban, ünnepség és beszélgetõs mûsorok a nagyszínpadon, ahol neves népmûvészeti együttesek, énekesek, zenekarok léptek fel.
A Nemzeti Összetartozás Emlékmûve tövében nem csak a Himnusz késztette vigyázzállásba a vendégeket, hanem Wass Albert Üzenet haza címû versét is hasonló áhítatossággal fogadták Tarics Péter
felvidéki elõadómûvész tolmácsolásában. Azután Tanka László, a Világtalálkozó elnöke köszöntötte a zarándokokat: „lehet vihar, esõ, kánikula, Ópusztaszerre minden magyarnak el kell jönnie. Idén több
százan látogattak el a Kárpát-medence országaiból, de nem csak magyarok, hanem Magyarország barátai is.” Úgy fogalmazott, a találkozó
mindenki számára elérhetõ szellemi táplálékot rejt, s arra sarkallta az
ünneplõket: fogjanak össze határtalan értékeik megóvásáért.
A Magyar Kultúra Lovagjának szavait Farkas Sándor országgyûlési
képviselõ fûzte tovább. „Minden nemzetnek megvan a maga szent helye – kezdte – innen erednek gyökereink, innen indulunk a világ tájaira és ide térünk vissza, haza.” A nemzetek Európájának nevezte a kontinenst, ahol minden államnak törekednie kell saját kultúrája ápolására, s egyúttal tiszteletben is kell tartania szomszédaik hagyományait.
Kitért arra is, az áprilisi választások 100 ezer külhoni magyart mozgattak meg, akikkel erõsebb lett az ország. Köszöntette az egybegyûlteket
Matl Péter, a Nemzeti Összetartozás Emlékmûvének alkotója, aki elmondta a közönségnek a mû jelkép rendszerét.
Gazdag kulturális mûsornak tapsolhatott a közönség: Varga Miklós adott koncertet, elhangzott a Világtalálkozó dala, a Határtalan dal
Méry Péter szerzõ elõadásában, majd a kárpátaljai díszvendégek, az
eszenyi táncegyüttes és a Kokas Zenekar zárták a megnyitót. A nap során a Bálaszínházban bábelõadásokkal, koncertekkel, a skanzenben
pedig vándorfotográfussal, esztergálással, íjászattal és kártyaszövéssel
várták a látogatókat. A lovas pályán a honfoglaló magyarok szokásaival ismerkedhettek meg a kisiskolások.
Fotók:
Somogyi György és Hajósi Miklós

Aki Londonból tért haza

Török Edit Nagyszõlõsrõl

Lengyel Jenõ festõmûvész
Franciaországból

A Kaponay család Ausztráliából

Indiából, Argentínából
is érkeztek vendégek

Csontos Sandra, a Gyere haza
Alapítvány vezetõje interjút ad

Lovas Ilona Kárpátaljáról

Kertész Péter igazgató beszéde
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Örmény és algériai világklubvezetõk

A Szilágyi-házaspár
pogácsával és kupica
pálinkával fogadta
a vendégeket

Hegedüs Tünde franciaországi vendége
elérzékenyült,
mikor szülõföldjérõl beszélt

A Nívó-alkotások egyik csoportja

A párizsi bemutatófalon a képek

Az Uránia Filmszínház megnyitó
ünnepségét is képek ölelték körül

Mexikóban kezdõdött – Svájcba készülnek

A Világtalálkozó mûvészeti programsorozatáról

„Világok virága” – Festőművészek közös,
monumentális alkotása – NÍVÓ VilágGaléria Gyűjtemény –
Békepaletták világháborús emlékhelyekről
Immár hagyományosan Szegeden kezdõdtek, majd Ópusztaszeren, Budapesten folytatódtak a IV. Magyar Világtalálkozó mûvészeti
programjai, amelyek a rendezvénysorozatot követõen Franciaországban értek véget, egy békeprogram keretében. Az események három projekt köré csoportosultak: a Világok virága monumentális közös festmény készítése; a Nívó VilágGaléria Gyûjtemény gyarapítása és bemutatása; valamint az I. világháború centenáriumi ünnepség sorozatához kapcsolódó Béke paletta közös alkotás elkészítése. A mûvek létrejöttében több mint száz hazai és külföldi mûvész vett részt, s a programok szervezését több tucatnyi önzetlen,
lelkes szervezõ segítette Hegedüs Tünde festõ- és szobrászmûvész, A Világ Magyarságáért kitüntetés tulajdonosának irányításával.

A Világklub Mûvészeti Galériája a magyar mûvészek összefogását, támogatását,
segítését az üzleti szempontok erõsítésével
továbbgondolta és elindította a NÍVÓ
VilágGaléria Gyûjtemény programját. A
gyûjteményhez csatlakozó mûvészek egyegy alkotásukkal kapcsolódnak. Minden
darabja eredeti alkotás, amelybõl sugárzik
az alkotójának szellemisége, lelke, mégis
promóciós darabként viszi a hírét, tehetségét a magyar mûvészeinknek. Külön figye-

A Magyarsághíd-terem falán is láthatóak
voltak a Nívó-alkotások

lemmel fordulunk az irányba, hogy a világban szétszóródva alkotó magyar származású mûvészeinkhez is eljusson a gyûjte-

Díszvendégek Svájcból, Franciaországból
A IV. Magyar Világtalálkozó mûvészeti
programsorozata Szegeden, a Feketesas
Mûvészeti és Kulturális Szalonban vette
kezdetét egy nemzetközi mûvésztalálkozóval, amelynek díszvendégei Svájcból és
Franciaországból érkeztek. Az elõzõ Világtalálkozón megkezdett monumentális
festmény, a „Világok virága”, közös alkotása tovább folytatódott a Világfaluban: a
mû reprezentálja a magyar mûvészek
összefogását és stílusgazdagságát. Ez az
alkotás már a 2013. évi fesztivált követõen
magán hordozta majd 100 mûvész keze
munkáját, s meghívást kapott több hely-

Az ópusztaszeri kiállítás

színre, bemutatásra került Szegeden, Verõcén, Ópusztaszeren. A IV. Magyar Vi-

Olykor nagy érdeklõdés kísérte
a hírességek festését

Fesztiválon bemutatásra került, majd Szegeden a Feketesas Kulturális, Mûvészeti
Szalonban. Ezt követte a IV. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozata, amely

vészek béke üzeneteit Európából. A Duna
Televízió a helyszínen forgatta és tudósította az eseményt, amelybõl egy dokumentumfilm is készül. A megvalósulását

A szegedi kiállítás megnyitóján

Remek volt a hangulat
a szegedi mûvészeti találkozón

otthont adott a gyûjteménynek, továbbá
az Uránia Filmszínházban, mind a Nemzetközi Sajtótájékoztatón, mind pedig a
Megnyitó Díszünnepségen. Ezt követõen
Ópusztaszeren az Ifjúsági Találkozón, végül 65 darabra bõvülve, gazdagította a Világfalu tömegrendezvényt a SYMA Rendezvényközpontban.
A NÍVÓ Gyûjtemény, ez ideig soha
nem alkalmazott módszerrel, eredeti alkotásokkal, mégis technikailag alkalmazható, utaztatható módon viszi a jövõben
hírét, tehetségét a magyar nemzet mûvészeinek. Júniusban a teljes anyag bemutatásra
került
Franciaországban,
Sochaux-ban, továbbá meghívást kapott
októberre Svájcba, Zürichbe. Szervezés
alatt állnak további kiállítások, így például Szerbiában, Kaliforniában, s más helyszíneken.

A franciaországi Sochaux-ban is
láthatók voltak a képek
Magyarország egyik legnépszerûbb énekese,
Vastag Csaba is festett egy motívumot

lágtalálkozón ismét színesítette, gazdagította mûvészeti közös alkotószíntérrel a
fesztivált. A magyar mûvészek lelkes
együttmûködéssel, további kivirágoztatással közel 200 virágra bõvítette a palettáját a nagy mûnek.
Már csupán annyi szabad hely fenntartásával elkészült a nagy festmény, amenynyi lehetõséget szándékozunk biztosítani
azon magyar mûvészeink számára, akikhez el kívánjuk juttatni a közös alkotás lehetõségét. A Magyar Világtalálkozó Euró-

Hegedüs Tünde a Világok virága
festmény elõtt

pai Ifjúsági Találkozó progGyakran egyszerre többen is
ramján, Ópuszfestették motívumaikat
taszeren is bea Világok virága közös alkotásra
mutatásra került, majd 2014. június közepén, Franciaországban, Sochaux-ban, a MALS galériában láthatták az érdeklõdõk, s festhették
hozzá motívumaikat a mûvészek. Terveik
szerint a „Világok virága” folyamatosan
bemutatásra kerül a magyarországi és európai színtereken.

Számos fiilmfelvétel készült

ményhez való csatlakozási lehetõség. Az
alkotások bemutatásaival a Nívó egy szelekciós folyamaton halad át idõrõl idõre,
ami megmutatja mûvészeinek piaci keresletét és helyzetét a világban. Minden bemutató dokumentálása visszacsatolásra
kerül a gyûjtemény alkotóihoz, amely gazdagítja a mûvészeti életmûvüket.
A NÍVÓ Gyûjtemény elsõ 18 darabja
Mexikóban, Cancúnban, a 7. Magyar

Hegedüs Tünde külföldi festõmûvész társaival

párizsi mûvész egyesület adott lehetõséget egy galériájának a külsõ homlokzatán.
A „Béke paletták” – mûvészeti összefogással a békéért - projekt együttmûködésben
zajlott Zelei József kerékpáros békenagykövet európai békeútjával. A „Béke paletták” tematikus részét képezik a Panoráma Világgaléria NÍVÓ Gyûjteményének.

Balázs Bulcsú, a Duna Tv szerkesztõje
(jobbról) Párizsba is elkísérte a kiállítást

Multikulturális mûvészeti összefogás
Párizsban
49 darabból felépítésre kerültek Párizs
belvárosi utcáján a „Béke-paletták”. A két
méter magas, öt méter hosszú, – Hegedûs
Tünde festõmûvész által megalkotott háborús jelenetet ábrázoló képre – kerültek
fel az egyéni alkotások, amelyeket Európa
számos országából küldték a mûvészek –
a magyar származású alkotókhoz több
nemzet mûvészei is csatlakoztak.
Ezzel az összefogással szándékozik a
program felhívni a figyelmet az együttmûködõ Európáért, reprezentálni a mû-

Párizs, Ateliers de Ménilemontant Mûvészeti Egyesület
galériájának homlokzatán felépül
a Béka paletták bemutatója

követõen lebontották az összeállított monumentális mûvet, amely produkció egy
folyamatosan bõvítésre kerülõ mûvészeti
összefogást indított el az együttmûködõ,
békés Európáért.
A „Béke paletták” performance megvalósítására az Ateliers de Ménilemontant
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Párizsban, az Eiffel-torony lábánál,
Zelei József kerékpáros békenagykövet
megérkezik a Béke palettákkal
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A IV. Magyar Világtalálkozó keretében a KEP és az NSKI közös sikeres rendezvénye

Társadalmi Párbeszéd Fórum
Közép-Európáról és a Kárpát-medencéről
A korábbi évek sikeres gyakorlatát követve ismételten szervezett Társadalmi Párbeszéd Fórumot a Közép-európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület (KEP) Budapesten, a Világtalálkozó keretében. Ezúttal a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel
(NSKI) közösen Közép-Európa helyzetét, benne a Kárpát-medencét választottuk rendezvényünk témájául, tekintettel az I.
világháború centenáriumára is.
Gazdasági versenyképességrõl –
kiváló elõadók
A Fórum természetesen nem csak aktuális, mai kérdésekkel foglalkozott, hanem

Szép Gyula

versenyképessége” címmel. Alapos elemzésében óvatos optimizmussal jelölte meg
a jövõ kilátásait. A rendezvény keretében a
Kárpát-medencei együttmûködésrõl fon-

Radda István

Garaczi Imre

elõadásokat, több más fontos, rövid határon túli és hazai elõadás követte: Erdélybõl
Szép Gyula, a Kolozsvári Operaház igazgatója, a KEP képviselõje Romániában; Kör-

Duray Miklós

Dobson Tibor

Tanka László

Elismerés Esterházy Antalnak

Világfalu fesztiválhangulatú rendezvényén – amelyet 5 földrész közel 70 országából mintegy 30 ezren látogattak meg. A
Társadalmi Párbeszéd Fórum rendezvényeirõl több film is készült tekintettel arra,
hogy az összes elõadás felvételre került. A
IV. Magyar Világtalálkozóhoz júniustól
kapcsolódó 3 centenáriumi I. világháborús közép-európai emléktúrán a KEP és az
NSKI képviseletében – együtt hagyományõrzõ honvéd civil szervezetekkel – 9 helyen megemlékeztek a magyar hõsökrõl.

Kovács Árpád

nemzetstratégiai nyitottságának eredményeként várhatóan ebben az ágazati programban kerülhet sor elsõként. Végül mintaként három konkrét példa került bemutatásra a határokon átívelõ fejlesztési kezdeményezések lehetõségeibõl Komáromi
Róbert, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõigazgatója, Dobson Tibor, a Magyar Tûzoltó Szövetség elnöke, valamint

Köszöntötte a Fórumot dr. Tanka László, a Világtalálkozó elnöke és Duray Miklós tekintélyes felvidéki közéleti személyi- Nemzeti integráció a Kárpát-medencében
A Fórum keretében sor került május 22ség is. A Társadalmi Párbeszéd Fórumot
hg. Esterházy Antal KEP-elnök nyitotta én A nemzeti integráció fejlesztési rendszere
meg, aki ünnepélyes keretek között átvet- a Kárpát-medencében címû magas színvote dr. Tanka Lászlótól a Világ Magyarságá- nalú szakmai tanácskozásra is. E rendezvény
ért közéleti kitüntetést. Zárszavában fõvédnöke Szász Jenõ, az NSKI elnöke képviMarinovich Endre megköszönte a színvonalas
elõadásokat, a szervezõk jó munkáját és kifejezetten sikeresnek minõsítette az NSKI – KEP
együttmûködését. Ez valóban kifejezésre jutott a
IV. Magyar Világtalálkozó munkájában több területen, így elsõsorban a
Világtalálkozó kiemelt
közéleti programjának a
Horkay Nándor
Komáromi Róbert
Radetzky Jenõ
Társadalmi Párbeszéd
Fórumnak a megszervezésében, két rendezvény
keretében, 15 ország közel 200 képviselõjének
jelenlétében, a Fórum folyamatos internetes közvetítés mellett öt világrész felé.

Köpeczi-Bócz Tamás

Emlékezés a hõsökre
Bacsárszki Pál

Bársony András

Czeglédi József

Gantner Péter

Fráter Olivér

felvetette a múlt, valamint a jövõ problematikáját is. A felkért elõadók elismert szakemberek voltak. Az értékes bevezetõ elõadást a KEP társelnöke, dr. Marinovich
Endre professor emeritus, a Veritas h. fõigazgatója tartotta. Az elsõ elõadást prof.
pr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács
elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság
elnöke vállalta „Közép-Európa gazdasági

tos elõadást tartottak többek között Fráter
Olivér az NSKI elnökhelyettese, Molnár
György az NSKI igazgatója és Radetzky Jenõ, az MKIK alelnöke.
Az I. világháború sokrétû hatásáról
prof. dr. Szakály Sándor történész, a
Veritas fõigazgatója számolt be, az ukrajnai válság aktualitásairól pedig Bársony
András volt kijevi nagykövet. Ezeket az

möci Károly, a Vajdasági Egészségügyi
Klaszter elnöke, a KEP alelnöke és képviselõje Szerbiában; Mézes Rudolf, a CSEMADOK alelnöke, a KEP képviselõje Szlovákiában; Radda István, a Panoráma Világklub
Ausztriai Társklubja elnöke, az 56-os Szabadságharcos Lovagrend osztrák-magyar
nagypriorja és dr. Gantner Péter történész,
nemzetközi szakértõ.

A Duna Palota közönsége

A fórum elnöksége

Marinovich Endre összefoglaló beszéde

20

AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

2014/ 3. szám

A KEP és az NSKI
eredményes együttmûködése a Magyar VilágtaMézes Rudolf
Szakály Sándor
Körmöci Károly
Molnár György
lálkozó keretében kiterjedt a Világtalálkozó
több programjának meglátogatására és seletében az intézet elnökhelyettese Fráter Bacsárszki Pál, a FEOP Zrt elnök-vezérköszöntésére – elsõsorban a három napos Olivér köszöntötte a hallgatóságot.
igazgatója elõadásában.
Ezt rövid elõadások követték a nemzeti
E tanácskozás összefoglalásaként megálintegráció idõszerû politikai, stratégiai kérdé- lapítható, hogy a Kárpát-medencében napjaseirõl Duray Miklós, az NSKI elnökének ta- inkra létrejöttek a feltételei a nemzetegyesítést
nácsadója, dr. habil. Garaczi Imre egyetemi szolgáló fejlesztési rendszer létrehozásának.
docens és Horkay Nándor NSKI kutatási
(További inf. www.karpathaza.eu,
igazgatója részérõl. Molnár György, az NSKI
www.kepcp.hu , www.vilagtalalkozo.hu).
Kárpát-medencei hálózatfejlesztési igazgatója bemutatta az NSKI kezdeményezését a
A Fórum fõvédnökei: Hg. Esterházy
nemzeti integráció fejlesztési rendszerének
Antal, a KEP elnöke és prof. dr. Kovács
létrehozásáról és az ennek érdekében a 2014Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a
2020 között felhasználható európai uniós fejMagyar Közgazdasági Társaság elnöke
lesztési forrásokról.
voltak. Konferenciaigazgató és a SzerDr. Köpeczi-Bócz Tamás, az EMMI hevezõ Bizottság elnöke: dr. Czeglédi Jólyettes államtitkára ismertette a Kárpátzsef, a KEP ügyvezetõ elnöke, a Szermedencei szintû fejlesztési programok
vezõ Bizottság titkára: Vasvári József, a
megvalósításának lehetõségeit 2014-2020
KEP klubigazgatója voltak.
között az Emberi Erõforrás Fejlesztési
Operatív Programban, melyekre az EMMI
Esterházy Antal
az elismeréssel
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A színpad elõtti közönség

Bemutatkozik az Africa-Europa Challenge

A résztvevõk egy csoportja

Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozó

Hátulnézetbõl a konferencia

Lõrinc János Ökonet-vezetõ elõadása

és befektetés-ösztönzési elnökhelyettese
mutatta be a Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Afrika, a kihívás kontinense – Kereskedõházak a nagyvilágban –
Vállalkozások ajánlásai
Az Aquincum Hotelben lezajlott, s számos ország üzletemberének részvételével rendezett Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozó célja volt az üzleti, gazdasági kapcsolatteremtés és együttmûködés lehetõségét kínálni a résztvevõk számára. Ugyanakkor a Fórum nyitott és segítõkész volt a külföldi országok termékeinek, szolgáltatásainak, technológiáinak Magyarországon és más országokban történõ megismertetése iránt; továbbá tájékoztatás hangzott el a kormány gazdasági
törekvéseirõl, az érdekképviseleti szervezetek munkájáról, az üzleti életet segítõ intézkedésekrõl, intézményekrõl. A találkozó egyik kiemelt témája Afrika üzleti lehetõségeivel foglalkozott.
Bevezetõül Joó Géza, a Világklub Üzleti
Fórumának elnöke köszöntötte a mintegy
kétszáz fõs konferenciát, majd dr. Tanka
László, a Magyar Világtalálkozó elnöke
hangsúlyozta, hogy a rendezvény a Világklub szellemisége, értékrendje alapján az
üzleti, gazdasági kapcsolatteremtés és
együttmûködés lehetõségét kínálja számára, akik készek elõsegíteni a magyar értékek, termékek, szolgáltatások, találmá-

Dolgoztak a kamerák

Kiemelt témakörként szerepelt a konferencián Afrika, mint az uj gazdasági lehetõségek kontinense. Elsõként H.M.
Lounes Magramane, Algéria budapesti
nagykövete tájékoztatta az üzletembereket országának azon intézkedéseirõl,
amelyek a külföldrõl érkezõ vállalkozásokat segítik. Majd Bokor Balázs, a Külügyminisztérium Afrika- Közel-Kelet Fõosztályának helyettes vezetõje beszélt a korAleksandr Merezhko
oroszországi
üzletember

A közönség egy csoportja

üzletfejlesztési tevékenységét. Ezután Szárszó Tibor, a Magyar Nemzeti Kereskedõház
Zrt. ügyfélszolgálati igazgatója beszélt a magyarországi cégek Európai Unión kívüli ex-

Nemes Gábor, a
The Aquincum Hotel
igazgatója

porttevékenységének segítésérõl, a magyar
termékek, szolgáltatások kivitelérõl a magyar kereskedõházak által.

mányzati törekvésekrõl, ezt követõen pedig az Africa-Europe Challenge projektet
mutatták be, a BF Futura társaság képviseletében Gál József és dr. Kondricz Péter
projektigazgatók.
A konferencia további részében több
mint húsz vállalkozás mutatta be röviden
tevékenységét, projectjeit. Többek között: Lõrinc János, az Ökonet Kft. tulajdonos-igazgatója; Révész Tamás a TWD

Investments Nyrt. marketing menedzsere; Gyuricza Gábor üzletember, a Világklub Brazil-Magyar Üzleti Fórumának elnöke; Aleksandr Merezhko oroszországi
üzletember; Hegedüs Tünde, a Nívó Világ
Galéria Gyûjtemény mûvészeti igazgatója; Weinhardt Attila, a Portfolio.hu elemzõje; Uresh Chaudhary, a Világklub IndoMagyar Üzleti Fórum elnöke; András
Tünde, a Vitéz Kürtõs marketingvezetõje;
Peszleg Tibor János villamosmérnök, a
Green Home Concept (épületfûtés napelemmel-magyar találmány) feltalálója;
Bedõ Imre, a Férfiak Klubja igazgatója; Kerekes György, a Sky Cab, a magyar riksa
találmány menedzsere; B. Szabó Péter borász Zürichbõl – és még mások, majd a
fórum fogadással ért véget.

H.M. Lounes Magramane,
Algéria budapesti nagykövete

Bödõcs Róbert, a HITA üzletfejlesztési és
befektetés-ösztönzési elnökhelyettese

Bokor Balázs, a Külügyminisztérium AfrikaKözel-Kelet fõosztályának helyettes vezetõje

Dr. Sebestyén Andor,
a londoni Birodalmi Rákkutató professzora

B. Szabó Péter svájci magyar borász

Suresh Chaudharry indiai üzletember

Szárszó Tibor, a Magyar Nemzeti
Kerekedõház Zrt. ügyfelszolgálati igazgatója

András Tünde, a Vitéz Kürtõs marketingvezetõje

Gyuricza Gábor brazíliai üzletember

Algéria nagykövetével
Abdulbari Boumediene üzletember

Tanka László és Joó Géza,
a konferencia vezetõi

A bejáratnál egy magyar találmány,
a Sky Cab várta a résztvevõket

A konferencia elnöksége

nyok, technológiák és teljesítmények, népszerûsítését, térhódítását és üzleti sikerét
megvalósítani szerte a nagyvilágban.

A Fórum résztvevõit Nemes Gábor, a
The Aquincum Hotel igazgatója üdvözölte,
majd Bödõcs Róbert, a HITA üzletfejlesztési

A gazdasági kapcsolatteremtés és együttmûködés lehetõségét kínálja
a Panoráma Világklub Üzleti Fóruma
(Részletek a Szabályzatból) Hogyan építhetik üzleti kapcsolataikat a magyarok szerte a nagyvilágban? Miként segíthetik
egymást a kölcsönös gazdasági érdekek mentén? Hogyan tudják egymást, lehetséges üzlettársaikat megtalálni a világ bármely
pontján egy-egy termék, szolgáltatás, találmány vagy ötlet megismertetésére és hasznosítására? Hogyan lehet magyar-magyar
összefogás, közös projekt az üzleti kapcsolatok, a marketing területén is? Ezekre a kérdésekre kíván a gyakorlatban konkrét
választ adni a Panoráma Világklub Üzleti Fóruma (rövidítve: BIF, angolul: Business Forum), amely az üzleti kapcsolatépítés elõsegítésére jött létre.
A tízmilliós Magyarország határain túl mintegy ötmillió magyar él a Kárpát-medencében és szétszóródva a nagyvilágban,
közöttük, valamint Magyarországgal és a magyarsággal rokonszenvezõ külföldi személyek, vállalkozók, szervezetek, intézmények köreiben kívánja megteremteni a kapcsolatkialakítás és az együttmûködés lehetõségét az Üzleti Fórum (BIF), amely
rendezvényeivel, közös projektjeivel, információs hálózatával, infrastruktúrájával, kapcsolatrendszerével, kiadványaival segíti a partnerkapcsolatok létrejöttét és mûködését.
(Alapelvek) A Fórum a Világklub szellemisége, értékrendje alapján, a Társklub-hálózat keretei között az üzleti, gazdasági
kapcsolatteremtés és együttmûködés lehetõségét kínálja mindazok számára, akik készek elõsegíteni a magyar értékek, termékek, szolgáltatások, találmányok, technológiák és teljesítmények, népszerûsítését, térhódítását és üzleti sikerét megvalósítani szerte a nagyvilágban. Hangsúlyozva az etikai szabályok betartását, az üzleti életben a tisztesség, a korrektség, a jogszerûség elveit.
A Fórum ugyanakkor kölcsönösen nyitott és segítõkész a külföldi országok termékeinek, szolgáltatásainak, technológiáinak a magyarországi és európai országokban történõ megismertetése, piaci megjelenése, üzleti megvalósítása iránt. A BIF a
tagjai által mûködtetett üzleti vállalkozások, termékek, szolgáltatások, találmányok stb. népszerûsítéséhez, üzleti érdekeik
elõsegítéséhez és új piacok nyitásához nyújt segítséget, egyfajta üzleti közösségképzõ funkciót kíván ellátni szervezett kereteken belül. Szolgáltatásainak elõnyei a magyar vállalkozások számára – a többi között –, hogy általa a magyar-magyar kapcsolatok, együttmûködések költséghatékonyan, szervezett formában új lehetséges piacokra is eljuthatnak.
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IV. Magyar Világtalálkozó - Ahol jó magyarnak lenni
5. Báthory-Brassai Nemzetközi Konferencia
A magyar életminõség jobbulásáért
MOTTÓ:
aki megért
s megértet
egy népet
megéltet

 Védelmi infokommunikáció és kritikus infrastruktúrák, Dr. Ranai Zoltán vezetésével;
 Társadalomtudományok, oktatás, nyelvészet, Dr. Pletl Rita segítségével;
 Mûszaki és természettudományok, mezõgazdaság, Dr. Imecs Mária és Borbély Endre hozzá-

járulásával;

 A lakosság testi, lelki erõnléte, mint versenyképességi tényezõ, Dr. Kádár Annamária támo-

gatásával;

A KÁRPÁT-MEDENCEI VERSENYKÉPESSÉG
Kányádi Sándor

Óbudai Egyetem; 2014. május 21-22.
A konferencia elnöksége dr. Fodor János rektor
megnyitó beszéde közben
 Kerekasztal szekcióban Dr. Botos Katalin elnökletével élénk párbeszéd alakult ki az aktuális problémákról.

A konferencia keretében fórumot biztosítottunk egy tudós-tudós párbeszédhez, és egyúttal létrehoztunk egy generációs hidat is
azzal, hogy a felsõoktatási hallgatóktól a legfelsõ egyetemi és szakmai vezetõkig minden szint képviseltette magát elõadásokkal.
A BBK-sorozat valódi Kárpát-medencei magyar találkozóvá nõtte ki magát azzal, hogy az összes határon túli magyar egyetemrõl

Az Óbudai Egyetemen sikeresen zajlott le a Báthory-Brassai Konferenciasorozat (BBK) immár 5. rendezvénye. Az idei konferencia témája a „Kárpát-medencei versenyképesség” széles értelemben, multidiszciplináris megközelítésben.
Sikeréhez jelentõsen hozzájárult az Óbudai Egyetem támogatása,
amiért köszönet jár az egyetem korábbi és jelenlegi rektorának, Prof.
Dr. Rudas Imrének és Prof. Dr. Fodor Jánosnak. Hasonlóan jelentõs
támogatást kaptunk Prof. Dr. Vajda Istvántól, a Kandó-Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánjától, valamint Dr. Tanka Lászlótól, mint a Panoráma Világklub elnöke és a Magyar Világtalálkozók fõszervezõje. Emellett szakmai munkára
megtermékenyítõen hatott az Óbudai Egyetem fiatalos szellemisége. A BBK fõvédnöke Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács Elnöke. A BBK sikeres szervezésében kiemelkedõ szerepe volt Neubauer Éva, SZIE doktorandusz önkéntes munkájának. Meg kell említeni Dr. Ozsváth Judit (Kolozsvár BBTE) kiemelkedõ munkáját, az ISBN számmal ellátott BBK kiadványok szerkesztésében.
A BBK gondolata 2010-ben született. Azóta az elõadások száma évente megkétszerezõdik. Idén már két nap alatt 181 elõadás hangzott el 220 elõadótól 24 szekcióban. Az elõadások témakörei megfeleltek a meghirdetett címnek, vagyis minden, ami a magyar versenyképességhez hozzájárul a Kárpát-medencében, beleértve a nemzeti összetartozás tudatát is. Az alábbi szekció
csoportok alakultak ki:
 A megnyitó plenáris ülésen, Dr. Kõrösi Mária elnökletével kiemelkedõ szaktekintélyek tartottak érdekfeszítõ elõadásokat: Dr. Csath Magdolna, Dr. Finszter Géza, Dr. Botos Katalin, Sándorné Dr. Kriszt Éva és Lóránt Károly.
 Gazdasági kérdések: versenyképesség, makrogazdaság, KKV, EU, management és pénzügyek, területi tervezés, turizmus, Dr.
Csath Magdolna koordinálásával, 8 szekcióban.
 Történelem és politikai földrajz Dr. Váralljai-Csocsán Jenõ és Dr. Kõrösi Mária szervezésében, 5 szekcióban;

és karról érkeztek elõadók: a Lembergi Egyetemrõl, az Ungvári Egyetemrõl, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemrõl, a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem marosvásárhelyi karáról, a kolozsvári
Babes-Bolyai Tudományegyetemrõl, a kolozsvári Mûszaki
Egyetemrõl, Bukaresti Tudomány Egyetemrõl, komáromi
Selye János, a szabadkai és újvidéki egyetemekrõl. Természetesen csaknem az összes magyarországi felsõoktatási
intézmény is jelen volt. A Kárpát-medencei jelleget az is
erõsítette, hogy a szervezésben támogatást kaptunk az erdélyi tudományos szervezetektõl is: a Kolozsvári Akadémiai Bizottságtól, a Romániai Magyar Közgazdász Társaságtól, az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaságtól, a
Rajka Péter Vállalkozók Szövetségétõl, és a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségétõl is.
Az Báthory-Brassai Konferencia sorozatról további információkat annak honlapján (http://www.bbk.alfanet.eu/) lehet megtudni. Idei konferencia szekcióbeosztása
itt
látható:
http://www.bbk.alfanet.eu/userspace/5bbk2014_minden/
5bbk2014_idobeosztas_publ.pdf .
A 2015-re tervezett 6. Báthory-Brassai Konferencián – reményeink szerint – már nem a válságkezelés,
hanem a Kárpát-medencei fellendülés lesz a középpontban, kiemelve a gyakorlati terveket és a sikeres megvalósításokat az élet minden területén. Továbbra is szeretnénk kihangsúlyozni a nemzeti összetartozás tudatának fontosságát a Kápát medencei együttmûködésben a gazdaság, technológia, tudomány, oktatás és mûvészetek területein is, továbbra is szélesen értelmezett multidiszciplináris megközelítésben. Markánsan meg akarjuk jeleníteni, a tudományos színt mellett, a gyakorlati tevékenységet a vállalkozás, KKV, mûszaki és oktatási területeken, kiemelten az
egyetem-gazdaság kapcsolatokat. Szeretnénk bemutatni a Wekerle, Mikó és
Baross Gábor tervek eredményeit.
A fényképeket Dr Tuzson Tibor és
Hajósi Miklós készítette.
Az ábrák az 5.BBK.2014. elõadásaiban szerepelnek.
Dr. Tuzson Tibor, A BBK sorozat Szervezõ Bizottságának Elnöke
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CSÍKSOMLYÓ

EGÉSZSÉGKONFERENCIA

Mi van a szívedben?
Amikor elindulsz Csíksomlyóra, tele vagy várakozással. Ha elõször mész, talán aggodalmakat is viszel magaddal, mi lesz veled ekkora tömegben? Aztán, ahogy érkezel, ahogy közeledsz, megérzed, hogy ez nem egy tömeg. Ez egy nép. Nép, akinek a legjobbjaival készülsz éppen találkozni. Ha barátokkal mész, az sokat segít. A Panoráma Világklub két csapata utazott idén Somlyóra. A nagyobb csoport,
dr. Tanka László vezetésével busszal utazott, a kisebb csoport a Csíksomlyó Expresszen. Találkoztunk a Somlyó hegyén, és találkoztunk Madéfalván is. Velünk utazott Szabó Sándor, az Amerikai Magyar Református Egyház püspöke, aki az indulásnál megáldotta a vonatot, és gyújtó hangú beszédeket tartott, amerre csak járt, és amerre engedték neki. Ezen a négy-öt napon minden porcikáddal érezted, milyen jó magyarnak lenni.

A Panoráma Világklub Felcsíki Társklubja a 122. a társklubok sorában. Tiszteletbeli
elnöke Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere, alelnök Csibi József. Nagy szeretettel fogadtak minket, méltóságteljes ünnepség keretein belül hivatalos formában is
megalakult a Felcsíki Társklub. Szép keresztet állítottunk, meg is áldotta T. Bartalus Zoltán plébános úr. Beszédek, himnuszok
hangzottak el. Jutott mindenre idõ és figyelem, pedig Madéfalva Csíksomlyó mellett
nagy érdeklõdés központjába került az idén.
1764. január 7-én történt a madéfalvi vérengzés, ennek 250 esztendeje, erre emlékszik idén a község, emlékezni gyûlnek öszsze a földkerekség minden pontjáról az elszármazottak, a csángók, és az itthon maradottak egyaránt.
A jubileum emlékezésre ad okot, nem
ünnepre. Az emlékezés keserû felhangokkal is terhes. Hogyne lenne az? Százak
maradtak holtan a mezõn, égett a falu,
otthon nélkül maradtak a családok. Sokakra fogság várt, sokakra a menekülõk
keserû kenyere.
Aztán a
gyõztesek
még azt is
képesek
voltak elhitetni a néppel, hogy
mindaz,
ami történt
velük, az
engedetlenség jogos büntetése. A nép a bûnös, vezekelniük kell. És a legyilkolt nép, a
megfélemlített, félrevezetett nép vezekelt.
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Ha meggondolod,
meg lehet érteni némi indulatot.

Isten ereje a miénk, nem csupán képletesen, hanem konkrétan.

Hit, remény,
szeretet

Madéfalva fejlõdik, nagy tervei vannak. A falu vezetõi keresik a kapcsolatokat, a Kárpátaljai Társklubbal például
azonnal összebarátkoztak. Nyitott emberek, nyitott elmék, nyitott szívek. Ez a jövõ. És Istenben, a Szûzanyában bíznak,
nem is lehet ez másképpen.

Ez lenne a magyar sors? Hagyni,
hogy pusztítsanak,
porlani, akár a
szikla? Hagyni,
hogy elvegyék a
hazát, az életünket? Ezt akarná tõlünk Isten? Nem. Nem. Nem, és nem. Jézus
Krisztus meghalt a kereszten, harmadnapon feltámadt. Nincsen feltámadás halál
nélkül. Én hiszek Magyarország feltámadásában, és hiszem, hogy közel az idõ, talán itt is van már. Nekem ez van a szívemben, és gyakorta figyelmeztetem magam,
hogy egy vagyok a többiekkel, a többi magyarral. Itt vannak most körülöttem, a
szemükbe nézhetek, nyújthatom a kezemet, és elfogadják. Senki sem taszítja félre, hiszen testvérek vagyunk. Itt is, de otthon is, holnap, holnapután és azután is.
Ezt viszem haza.

Isten ereje
1567-ben a székelyek nem a saját erejükbõl gyõztek a Tolvajos Tetõn a túlerõvel
szemben. Isten ereje volt velük. Nem is a saját erejükben bíztak, a Szûzanya segítségét
kérték. Nem restelltek leborulni a Szûzanya
elé, és a támogatását kérni. És megkapták.
Gyõztek, és a gyõzelmet meg is köszönték
illedelmesen. Megígérték, hogy ennek emlékére minden esztendõben
elzarándokolnak Csíksomlyóra. Ezt
az ígéretet azóta is tartják. Ez a
Csíksomlyói Búcsú. Büszke nép vagyunk. Nem szeretünk kérni, meg
akarjuk mutatni a magunk erejét.
Hányszor hallottam így imádkozni:
Ne segíts, Mária, csak csodálkozz!
Magam is imádkoztam így. Nem teszem többé.
– Imádkozó néppé kell válnunk mondta Ft. Oláh Dénes Maros-Küküllõ
kerületi fõesperes fölemelõ prédikációjában, szombaton a Nyeregben.
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Tervek, álmok, bizalom

Tavaly, amikor
elõször utaztam a
Csíksomlyó Expreszszel a Panoráma Világklub tagjaival, azzal a céllal jöttem,
hogy írjak egy könyvet Csíksomlyóról.
Azzal a céllal, hogy
átéljem az eseményeket, és megértsek
valamit ebbõl a misztériumból, hogy miért zarándokolnak évrõl évre egyre többen a Szûzanyához a
magyarok. Nem számítottam arra, hogy
életre szóló barátságokat fogok kötni,
mégis ez történt. Elkészült a könyv is, hálás vagyok érte. Sosem felejtem az érzést,
ahogy végigmentem a vonaton, láttam,
hogy itt is, ott is olvassák az emberek.
Hálás vagyok azért, hogy az az üzenet,
amit én magam kaptam Csíksomlyótól, a
Szûzanyától és az emberektõl, a könyvem
által is bekerül az emberek szívébe.
Kabarcz Zoltán

Negyedik éve nagy érdeklõdés kíséri a konferenciát

Határokon átívelő kincs az egészség
Ismét nagy érdeklõdés mellett rendezték meg a IV. Magyar Világtalálkozó Világfalu konferenciatermében a IV. Egészség
Konferenciát, dr. Szalontai Éva igazgató szervezésében, s dr. Horváth István, orvos-biológus, az MTA doktora, és a New
York-i Tudományos Akadémia tagjának elnökletével. Sok elõadás, érdekesebbnél érdekesebb témák, jó hangulat jellemezte
az eseményt.
Andor, a londoni Birodalmi
Rákkutató Intézet tudományos kutatójának, profeszszorának színvonalas szakmai elõadása volt az elsõ, az
egyénre szabott rákdiagnosztika elemzésével.
Szabó Szigfrid, a Szigfrid
és Fiai Kft. képviselõje: Hogyan
fogyjunk le koplalás
Énekszóval kezdõdött a konferencia
nélkül? címû elõadásában
A konferencia igazgatója, dr. Szalontai meghökkentõ gondolatokat
Éva, a Svéd-Magyar Panoráma Világklub fogalmazott meg. Szerinte
társelnöke bevezetõjében elbátran ehetünk
Napsugár Anna (középen) és társai
mondta, hogy az Egészség
szalonnát, hurKonferencia célja felhívni a fikát, kolbászt…és
Bakó Csilla természetgyógygyelmet az egészségre, ami
fogyunk… Sebesász, a Moksa Elixír Kft. sikeres
nemzetközi jelentõségû, hatyén
Szilvia,
termékét mutatta be a hallgatótárokon átívelõ kincsünk. Ha
makrobiotikus, a
ságnak. Gérecz Gábor az Elixor
nincs egészségünk, semmink
Makrobiotika InMedical Kft-tõl cégük új világsincs! Se karrier, se egyéni
tézet alapítója,
színvonalú magyar fejlesztését
boldogság! Rohanó világunkszámtalan könyv,
elemezte. Napsugár Anna, a
ban legalább ezen az egy natanulmány szerMÚOSZ Bálint György Újságíró
pon álljunk meg és csak az
zõje, különféle
Akadémiájának hallgatója, foegészségünkkel foglalkoztanfolyamokon,
tós, jeltáncmûvész megdöbzunk!
bentlakásos tábentõ produkciójában elmondAz Egészség Konferencia
borban tanítja is:
ta, hogyan lett siketbõl mûvész,
Dr. Horváth István
célja az is, hogy felhívjuk a fiHogyan fiatalodhogyan tanítja jeltáncra siket
gyelmet a kiváló magyar
hatunk, gyógytársait, hogyan mutat kiemelegészségügyi szakemberekre,
ulhatunk termékedõ példát az élet és a tenni
Szabó Szigfrid
feltalálókra, a kiemelkedõ maszetes, egészakarásban.
gyar szolgáltatásainkra, szakségmegtartó makrobiotikus
területeinkre és termékeinkre.
ételekkel? Számtalan receptet,
Az egészségügy bel- és külfölszemélyes étrendet is kínál.
di piaca, az egészségturizmus
Jelmondata: „Fõ az egészség a
számára. Olyan egészségügyi
fazékban!” – elõadása után
értékeink vannak, melyek haízelítõt, kóstolót is tálalt halltárokon túl is értékesek.
gatóinak.
A konferencia igazgatója
Dr.
Vincze
Balázs,
külön köszöntötte a Filep Éva
Lehoczky Péter kutatók, a
vezette Kárpátaljáról érkezett
Vitahelp Kft-tõl a XII. századi
konferencia hallgatókat.
integratív orvoslás szerepérõl
A rendezvényt Nógrádi
beszéltek.
Bánsági
Pus Balázs Zalakarosról
Kiss
Erzsébet
Tóth István dalénekes kezdte,
Györgyné, a zalakarosi Hotel
a dal gyógyító erejének elemNapfény elEgyik elõadás jobb volt,
zésével, majd vidám hangulatban meg is nök-igazgatója Pus Balázs
mint a másik, a hallgatók
énekeltette a hallgatóságot. Dr. Sebestény ügyvezetõ-igazgatóját
az elõadóktól, az elõadók
küldte el, hogy bemutassa
egymástól is sokat tanula
felújított
Hotel
Napfény
tak. A színvonalas EgészA konferencia közönsége
szolgáltatásait, az uszoség Konferenciát, Kiss Erdát, a jacuzzit az egészség
zsébet újságíró-testnevelõvédelmében. A hotel hátanár „egy kicsi mozgás
rom napot ajánlott fel a Vimindenkinek kell” jelszólágtalálkozó szépségkival és vidám hangulatban
rálynõjének ajándékul, az
zárta be.
egyre ismertebb és népDr. Szalontai Éva
szerûbb Hotel NapfényFotó: Napsugár Anna,
Bakó Csilla
ben.
Boldizsár Viola
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INFORMÁCIÓ

AUSZTRÁLIA

Bemutatkoztak a Világtalálkozón a svédországi magyarok

„Bárhol is vagyunk, összetartozunk…”
Tamás Gábor, a Magyar Kultúra Lovagja, Jenõ elmondta, hogy Székely Marika, a Máerdélyi gyökerû, Stockholmban élõ nemzet- tészalkai Panoráma Klub vezetõjének segítközi hírû elõadómûvész a világtalálkozón ségével magyarországi vándorkiállításának
egy órás koncertet adott a Világfalu nagyszín- utolsó állomása a Mátészalkai Népmûvészepadán, népszerû erdélyi, illetve magyar da- ti Múzeum.
lokból. Publik Antaltól, a Svédországban, ErGödriné Bedõ Ilona Malmõben élõ költõ
délyben és Magyarországon is ismert szug- második verseskötetét mutatta be, ami a
gesztív elõadómûvésztõl Ábrányi Emil: Él a Skandináv Ághegy könyvek 29. kötete.
magyar! címû költeményének ma is idõsze- Bedõ Ilona a malmõi Sissi Klubnak is kedrû sorait hallhattuk:
venc költõje. Lírája nyugodt, tiszta, kereset„Mert bár hibád sok s bûnöd sorja nagy,
lenül egyszerû, mint õ maga. Többen megVan erényed, mely fényt vet te rád,
szerettük a „A valamit mindig megköszönS melyért az Isten mindent megbocsát ni” címû költeményét, amelynek utolsó két
Hogy a szabadság leghûbb véde vagy!
sora: … „Csak így lehet teljes az élet/S ha kiEzért hiszem, akármit mondjatok,
nyújtom olykor a kezemet,/ legyenek ott,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!...” akiket szeretek.”
A program levezetõ
Tar Károly író,
elnöke: dr. Szalontai Éva,
szerkesztõ az Ága Svéd-Magyar Panoráhegy és a Magyar Lima Világklub társelnöke,
get fõszerkesztõje, a
svéd tudósító hozzátette:
Román, a Magyar és
„A magyar nem vész el,
a Svéd Írószövetség
élni fog és élni fog a hatagja, Ex Libri-díjas,
gyományos svéd-maaz Egyetemes KultúDr. Szalontai Éva
gyar barátság is!”
ra Lovagja, ez évben
Eugen Jenõ Bocsor többszörösen díjazott a Magyar Köztársasági Elnök kitüntetettje,
Oscar-díjas svédországi festõmûvész Észak aranytollas újságíró, az „Itt és ott” kedvelt
Fényei c. vándorkiállítását a Világtalálkozóra népszerû költeményével jelent meg a Világis elhozta. Õt tájképfestõnek tartják nyilván, faluban.
feleségét, Gizi Csuzyt portréfestõként. MindEhhez és más költeményéhez festett kéketten tagjai a Svéd Mûvészeti Szövetségnek. peket Moritz Lívia, aki az Ághegy – a skandi-

náviai magyar irodalmi és mûvészeti folyóirat alkotómûhelyének tagja. Moritz Lívia a
magyar líra gyöngyszemeit és a skandináv

Bocsor Jenõ kiállításának megnyitóján

táj szépségeit népszerûsíti festményeiben.
Tar Károly és Moritz Lívia munkásságát, az
Ághegy irodalmat Nagy Zoltán, a Székelyház
Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnöke mutatta be.
A program végén üdvözletünket küldtük
Bromöllába, a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) 40. évfordulójának
ünnepére, amelyen részt vett egy busznyi
Pannónia, Panoráma Klub tag is, Rosenheim
Ilonával, az elnökkel az élen. Gratulálunk
Ménesi Ferencnek, aki ott kapott magyar állampolgárságot, mert ahogy a Világklub dala
is mondja, amit Simándy Adél is sokszor
énekelt: „bárhol is vagyunk, összetartozunk!”
Dr. Szalontai Éva

Nem csak a szívek nyíltak meg
Böjte Csaba ausztráliai látogatása és üzenete a IV. Magyar Világtalálkozónak
Böjte Csaba atya ausztráliai látogatásának utolsó programon kívüli állomása – köszönet Nt. Kovács Lõrinc Qld. tiszteletbeli konzul úr és Iski Anita meghívásának – Brisbane majd a Gold Coast volt. Csaba testvér elõször a Brisbane-i Magyar
Kulturális és Jóléti Egyesület marsdeni Klubházában találkozott a környéken élõ honfitársainkkal, hívekkel és a kellemes
légkörben lezajlott találkozón beszámolt missziójáról, áldozatos, felelõsségteljes munkájáról.
Mint elmondotta: a Jóisten erõt adott,
hogy ezeknek az árván hagyott gyerekeknek a gondját viseljem és pótoljam
azt a szeretetet, amit a sors nem adott
meg nekik. A kötetlen és humoros hangulatú beszélgetés után Kovács Lõrinc ezer
dollárt adott át Csaba atyának – mely öszszeget a gyülekezet presbiterei és tagjai
adományoztak. Csaba atya nagy megilletõdéssel és jó Istenünk áldását kérve köszönte meg a jószívvel adott adományt.
Másnap, Csaba testvér és kísérõje, dr.
Kalotay Eszter, valamint Sikó Anna hazánk
ausztráliai nagykövete ellátogatott a Gold
Coast környékén fekvõ Marian Valley-i pálos monostorhoz, ahol már több mint másfélszáz honfitársunk is várakozott. A Gold
Coast-i Magyar Egyesület nevében Kerekes
Sámuel elnök üdvözölte a vendégeket, majd
pár perces pihenõ után Csaba testvér a
templomban szentmisét celebrált, és azt követõen levonultunk a nemrég felavatott Boldog Özséb magyar kápolnához.

A Napsugár kórus bevezetõ éneke után
Horváth Gyöngyi vezetõségi tag röviden
méltatta Csaba testvér életútját és felkérte,
hogy áldja meg a kápolnát. Csaba testvér
nagy meghatottsággal fejezte ki elismerését
és áldását adta az óhazától legtávolabb fekvõ Boldog Özséb magyar kápolnára. Majd
Sikó Anna nagykövet asszony méltatta a
nap jelentõségét, és átadta személyes ajándékát a Gold Coast-i magyaroknak, Balázs
Gábor székely fafaragó készítette két méteres kopjafát. Visszatérve a templom melletti
pihenõhelyre már messzirõl érezhettük a finom magyar bográcsgulyás illatát, amelyet
Balogh Sándor fõzött és ajánlott fel a megéhezett résztvevõknek.
A Panoráma Világklub Gold Coast-i
Társklub titkárának kérésére Csaba testvérnek még arra is jutott ideje, hogy jókívánságát és üdvözletét egy video üzenetben elküldje a IV. Magyarok Világtalálkozójára, amelyhez még csatlakozott a Napsugár kórus a „Tavaszi szél vizet áraszt”

népdallal is. A kellemes légkörben való
beszélgetés után nemcsak a szívek nyíltak meg, hanem a jószívû adakozók pénztárcái is, és jelentõs összeg gyûlt az árvaotthonok fenntartási költségeinek fedezésére, melyhez a Gold Coast-i Magyar
Egyesület is bõkezûen hozzájárult.
Bozsik Tamás
(Gold Coast)

Ausztrália 100 éves magyarját köszöntötték a Gold Coaston

Legyen Magyarország legnépszerűbb nyaralóhelyén,
SIÓFOKON az ARANYPARTON az Ön családjának is nyaralója!
Most vegyen saját közvetlen VÍZPARTI APARTMANT, a szállodából átalakított Aranyhíd Üdülõházban már 4.950.000 Ft + Áfától!
Az Apartmanok 17nm-53 nm–ig választhatóak, a
szintalaprajzok, az apartmanok alaprajzai és az egyes
apartmanok árai a honlapunkon megtekinthetõk.
 Az Apartmanokat 10 % foglaló befizetésével

birtokba adjuk!
 Lehetõség van 3 éves részletfizetésre is korlátozott

számban, BIRTOKBA ADÁSSAL
 2014. szeptember 1-ig közös költség-mentesek

az apartmanok.
 hitelfelvételi lehetõség
 fordított áfa-val történõ vásárlás

(nettó áron történõ megvétel lehetõsége)
Az épületben szezonban (május-szeptember) az eladó
apartmanok 9-16 óráig megtekinthetõk, ettõl eltérõ
idõpontban elõzetes telefonos egyeztetés után.
Kapcsolatfelvétel:
ARANYHÍD Apartmanház Kft.
8600 Siófok, Beszédes József sétány 69.
Tel/fax: +36/84/311-239
+36/30/388-3000 +36/30/389-3000,
06/30/944-8486
www.aranyhid.hu, aranyhid@aranyhid.hu

Boldog születésnapot, Laura néni!
Nem mindennapi esemény részesei voltunk a Southport Spiritus Abri Idõsek otthonában. Buzetzky Laura nénit köszöntöttük 1OO éves születésnapján a népes családja és barátjai körében. Még most is végtelenül nagy jóság, szeretet tükrözõdik bájos tekintetébõl, nyugodtan letagadhatna húsz évet. Ízlésesen berendezett szobájában a sok unoka fotói mellett fedeztük fel többek között az Erzsébet királynõtõl, Tony Abbott miniszterelnökünktõl kapott születésnapi gratulációkat.
Egy közeli ismerõse így jellemezte:
„olyan volt Laura néni, mint egy tölgyfa,
szilárd és megingathatatlan”, pedig nem
kímélték a sors csapásai. Laura néni
(szül.: Sefcsits Irén) 1914. június 2-án
született Szabadkán, jómódú kereskedõcsaládban. Általános és felsõbb iskoláit
szülõvárosában végezte, ahol kozmetikától gyermekápolásig szinte minden nõi
szakmából alapképzést kapott. Mint diák
tevékenyen részt vett a cserkészmozgalomban, ahol férjével, Buzetzky Ferenccel
is megismerkedett, majd 1932-ben kötöttek házasságot. Három gyermekük született: Ferenc (1933), Rudolf (1935) és Panni (1943). Férje a második világháború
befejezése elõtt, 1944. október 14-én a
szerb partizánok tisztogató vérengzésének áldozata lett. A Tito-kormány a család
vagyonát, házát elkobozta, mint kórházi
ápolónõ kapott csak munkát. Gyermekeit
nehéz körülmények között nevelte. Az ál-

landó zaklatás, megfélemlítés elõl, 1958ban Dalmáciába kényszerült költözni családjával. Fiai többszöri sikertelen próbálkozás után kiszöktek Svájcba, végül
1962-ben a Vöröskereszt segítségével, sok
megpróbáltatás után gyermekeivel együtt
Ausztráliában sikerült letelepedniük.
– Életemnek ez volt egyik legboldogabb
pillanata, mikor Ausztrália földjére léptünk – emlékezett visssza. Nem éppen fiatalon, de nagy ambícióval kezdte életét
új környezetében. Elõször ápolónõként a
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South Brisbane-i Mathers Public Hospital
szülészeti osztályán. Pár boldog év után
következett élete második nagy csapása.
Legidõsebb fia: Ferenc Mt. Isában 1965ben vízi baleset áldozata lett. A tragédia
nagyon megviselte, kénytelen volt munkáját is feladni. A Gold Coastra költözve a
gyermekei és barátai bátorítására kozmetikai szalont nyitott, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. A Gold Coast-i Magyar
Egyesület egyik alapító tagja, majd a Gold
Coast-i Nyugdíjas Klub tagja volt. Önzetlen segítõje, támogatója volt az újonnan
érkezett magyaroknak.
Sajnos egyedül maradt, Panni lánya
családjával Hollandiába költözött. Így õ
9O éves korától gondozásra szorult. 36
unokát és dédunokát mondhat magáénak, akik rendszeresen látogatják és e ritka alkalomból a G.C. Nyugdíjas Klub barátai tisztelõi is köszöntötték Laura nénit.
B.T.
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INTERJÚ
Beszélgetés Dale Wright, amerikai kereskedelmi tanácsossal

„Magyarország jól fejlődő, stabil demokrácia”
Dale Wright 60-as, de korát meghazudtolóan fiatalos, közvetlen és színes egyéniség, amit már elsõ találkozásunkkor tapasztaltam a Magyar Nagykövetségen, Washingtonban. Egy asztalnál ültünk egy kulturális „bluesgitár-elõadás” alkalmával, amely asztaltársaság vendégeit Csorba Katalin vezetõ kereskedelmi tanácsos ügyesen válogatta össze részben szakmai, részben pedig személyiségi alapon. Dale Wright is ezek közé tartozott. Több elõzetes beszélgetést követõen Dale örömmel beleegyezett, hogy az
American Hungarian Panoráma magazin olvasóinak beszéljen budapesti kiküldetésének fõbb céljairól.
– Ugye, nem tévedek, hogy talán a cím- technológiai szektor is alám tartozott.
ben említett két jelzõ alapján lehet önt - Egyébként fontos megemlíteni, hogy az
megítélni életpályája szempontjából? Be- Amerikai Kereskedelmi Minisztériumnak
mutatná életpályáját?
mindössze 4 nemzetközi szabványokkal
– Ohio államban születtem, de korán el- foglalkozó attaséja van világszerte: Brüszkerültem onnan, majd részben külföl- szelben, Mexikó Cityben, Sao Paulóban
dön, részben pedig az Egyesült Államok- és Pekingben. A szabványattasé feladatban - Mississipiben és Kaliforniáköre, hogy az amerikai vállalatok
ban folytattam tanulmányaimat.
útjában felmerülõ kereskedelmi
Ami végig szem elõtt volt, az a kiskorlátokat munkatársaival lehetõés középvállalkozások fejlesztéséségek szerint feloldja, amelyek kinek lehetõségei. Ebben a korai
fejezetten a külföldi szabványok
idõszakban, több rendkívül érdekövetelményeibõl adódnak. Kínákes és értékes belföldi és külföldi
ban is azon igyekeztünk, hogy
helyszínen szereztem tapasztalaeurópai uniós kollégákkal Kínát
tokat abban a reményben, hogy
azon irányba tereljük, hogy a
ezt a felhalmozott tudáshalmazt
nemzetközi szabványokat vegye
késõbb hivatalos kiküldetéseim
alapul, és ne saját szabványrendDale Wright
során is kamatoztathassam. Hászerét próbálja a külföldi piacokrom alkalommal voltam Japánban. Elõ- ra erõltetni.
ször 2 évet, mint külföldi diák egy japán
– Mit tud Budapestrõl, a magyarok szocsaládnál, majd 4 évet a 70-es években, kásairól, az országról és annak lakosaimint reklámszövegíró szerkesztõ egy ki- ról?
sebb japán hirdetési cégnél, végül pedig
– Mint minden kiküldetést megelõzõmint kereskedelmi hivatalnok 2002-tõl en, most is intenzív képzést kaptam Wa2005-ig. Elsõ nemzetközi kereskedelmi shingtonban. Minden nap több órán kepromóciós munkaköröm Mississipi állam- resztül tanultam nem csak a magyar nyelban volt, ahol kis- és középvállalkozások vet, de a magyar kultúra és történelem vekereskedelmi lehetõségeinek bõvítésével tületeit is, valamint próbáltam a helyi szofoglalkoztam. Majd Kalifornia követke- kásokat és élettempót is megismerni.
zett, ahol 4 évig ázsiai kereskedelmi téma- Ezen túlmenõen érdeklõdve várom, hogy
körökkel foglalkoztam. Ennek folytatása- személyesen közelebbrõl is megismerként Kalifornia állam mezõgazdasági ex- hessem ezt az egyedülálló és színes törtéportprogramjának irányításával foglalkoz- nelemmel rendelkezõ országot és népet.
tam, mint igazgatóhelyettes. Ezután egyik Eddigi washingtoni tapasztalataim az ittealapító tagja és igazgatója lettem a ni magyarokkal kitûnõek és bátorítóak.
Sacramentói Nemzetközi Kereskedelem– Miért épp Budapestre nevezték ki? Ön
fejlesztési Központnak, amely pozíciót 7 választotta Magyarország fõvárosát?
évig töltöttem be. Itt is a kis- és középmé– Tulajdonképpen karrierem utolsó álretû vállalatok kereskedelmi lehetõségei- lomáspontjaként, három helyre adtam be
nek elõsegítése volt a cél, amelyet Kalifor- jelentkezésemet – Bécsbe, Budapestre és
nia állam közremûködésével végeztünk. Prágába. A három fõváros közül BudapesEzek a munkakörök mind nagyban segí- ten volt most éppen üresedés és igény artettek késõbbi kereskedelmi diplomáciai ra, hogy az ottani kereskedelmi tanácsosi
pályafutásom kialakításában.
pozíciót betöltsem.
– Hogyan alakult szakmai karrierje
– Mire számít Magyarországon? Nehéz
külföldön?
dolga lesz?
– Elsõ hivatalos kiküldetésem ismét Ja– Egyáltalán nem számítok sem nehézpánba vezetett, ahol a gyógyszer- ségekre, sem különösebb buktatókra.
kereskedelem és az orvosi eszközök fel- Magyarország minden szempontból egy
ügyelete volt a szakterületem. Három év- jól fejlõdõ, stabil demokrácia, amelynek
vel késõbb Mexikóba helyeztek ki, ahol gazdasága kisebb-nagyobb recessziókat
nemzetközi és helyi szabványokkal fog- leszámítva jól mûködik. A gazdasági
lalkozó attasé lettem (Standards Attache). szektor erõsen privatizált és decentraliKína volt a következõ állomás, ahol ha- zált, habár Budapestnek tudvalevõen
sonló területet kaptam feladatkörömnek, meghatározó szerepe van. Elsõdleges felde már kibõvítve, ugyanis az információs adatom, hogy a két ország közti kereske30
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delmi kapcsolatokat segítsük munkatársainkkal, valamint hogy az aktuális amerikai érdekeket képviseljük befektetési
szempontból és az amerikai exportot
élénkítsük.
– Mintha az elmúlt idõszakban stabilizálódott volna a magyar gazdaság, s most
kezdene az ország újjáéledni. Mi a munkamódszerük, hogy ezt elõsegítsék?
– Ma már egy jól szervezett struktúra
keretén belül dolgozunk, amelynek része,
hogy különbözõ díjszabás mellett kínálunk különféle szolgáltatásokat amerikai
befektetõknek, üzletfeleknek. Az Amerikai Nagykövetség épületén belül van a
szekcióirodánk a Szabadság téren. A jelen
helyzetben, a kormány újraválasztását
követõen, teljes harmóniában kívánunk
együttmûködni a magyar állami és magánszféra minden résztvevõjével, hogy az
amerikai-magyar kereskedelmi kapcsolatokat új lendületbe hozzuk.

... és zenekarával a színpadon
– Tervez-e családjával utazni a környezõ országokba, illetve Magyarország különbözõ részeibe Budapesten kívül?
– Feleségem jelenleg Abu-Dzabiban
szolgál az Amerikai Külügyminisztérium
alkalmazottjaként, így õ csak 2015-ben
fog majd csatlakozni hozzám Budapesten, amikor ottani kiküldetése lejár. Gyermekeink már felnõttek, kialakult családi
életük és munkamenetrendjük van, esetleg látogatóba majd eljönnek hozzánk Budapestre. Nagyon szeretnék Magyarországon sok helyre ellátogatni és talán a
környezõ országokba is!
Kívánunk Önnek hasznos és elismerést
kiváltó budapesti kiküldetést és szép élményekkel teli, kellemes ott tartózkodást!
Topolánszky Ádám
(Washington, D.C.)

Világklubosok együttmûködése Nagyszõlõstõl Agárdig

Példaértékű felajánlás: kárpátaljaiak
nyaralása Velencén
A Panoráma Világklub társklub hálózatának tagja e sorok írója. A világméretû civil szervezet a kapcsolatteremtés és együttmûködés lehetõségeit teremti mindazok számára, akik készek megõrizni és népszerûsíteni magyarságuk értékeit – szerte a nagyvilágban. A Panoráma világhálózat a határokon átívelõ sokoldalú kapcsolatteremtést is szorgalmazza. Ám ez nem
is lehetne másként, mivel a Világklub fõ mottója: „Határtalan összefogás értékeinkért”.
Ennek égisze alatt azóta több érdekes embert ismerhettem meg, s Kárpátalján néhány
társklub is megalakult. Az egyik közülük a
nagyszõlõsi társklub, melynek alakuló estjére mintegy 25 fõs csoport érkezett Magyarországról, valamint a világ más részeirõl egy-

A Velencei tó környéke tulajdonképpen
egy csodálatos vidék, Magyarország egyik
leghangulatosabb helye, ahova ellátogatva
megannyi élménnyel gazdagodhat az ember. Erre a vidékre azért is nagy élmény volt
számunkra ellátogatni, mert a térség számtalan újdonságot kínál. Ez az a hely, ahol egy
hét alatt megtapasztalhattuk a nyugalmat, a
harmóniát és kikapcsolódást.
Egyhetes nyaralásunk alatt a legnagyobb
élményünk a természetismereti biciklitúra
volt a Velencei tó körül, melyen a tó minden
szegletét felfedeztük, ami igazán felejthetetlen számunkra. A túra folyamán újonnan kiépített kerékpárutakon suhanhattunk: öröm
volt mind a mozgás, mind a szívdobbanás.
Török Vince: „Ezt kár lett volna kihagyni,
így suhanás közben szárnyas lónak érzem
magam, jó ez a száguldás!”

aránt dr. Tanka László alapító elnök vezetésével. Az est folyamán rövid bemutatkozások
keretében több világklub vezetõvel is megismerkedtem, köztük dr. Szalay Attilával, a
Szlovéniai Társklub alapító magyarországi
társelnökével.
A nagyszõlõsi alakuló est programjának
második felében ugocsai hagyományõrzõk,
néptáncosok mutatkoztak be. A rendezvény
családias légkörben és jó hangulatban zajlott.
Olyan érzésem volt, hogy ebben a társaságban nem elõször vagyok, ami egy összekovácsolt, erõs csapat. Aztán a mûsor vége felé
mindenkit váratlanul, de kellemesen ért
Szalay Attila újságíró bejelentése – egyik népdalénekesünk Baka Kamilla hangja igencsak
„megcsípte Szalay úr fülét” – ugyanis a kislánynak harmadmagával egy hetes Velenceitó parti nyaralást ajánlott fel Agárdon.
A bejelentés – a nagyszõlõsi társklub elnökeként – engem is kellemesen érintett, mivel
máris éreztem, hogy ezzel elindult a határokon átívelõ sokoldalú kapcsolatteremtés kiépítése anyaországi és külhoni magyarok között, továbbá az összefogás, és támogatás lehetõsége. Hiszen Szalay úr – mérlegelve azt,
hogy ez mennyire fontos a kárpátaljai magyarság szempontjából – pillanatok alatt döntött és lépett. Ez egy nemes és példaértékû
gesztus volt részérõl. Azóta a Velencei tóparti nyaralás megtörtént: Szalay úr jóvoltából a nagyszõlõsi társklub öt tagja (kétszer
egy hetes turnusban) egy élményekben gazdag hetet tölthetett el Agárdon.

Bringánkkal Dinnyés irányába haladtunk, ahol megnézhettük a Dinnyési Templomkert Hagyományõrzõ Turisztikai Központját, aztán a tó délnyugati csücskétõl
Pákozdig gurultunk. Majd áthaladtunk a Ve-

Dr. Szalay Attila a vendégeivel
lencei tó két szabályozó csatornáján: a
Kajtori-csatornán, és a Császár vízen. A Velencei tavi Madárrezervátum mellett is elhaladtunk, s mivel ez csak szakvezetéssel látogatható, így a távolból láthattunk néhány
egzotikus madarat. Pákozd felé haladtunk tovább, ahol a 13 aradi vértanú emlékére állított vesztõhelyet is megnéztük, valamint a település központját Szt. István királyunk
szobrával. A kitáblázott kerékpárbarát utakon élmény volt suhanni tovább Sukoró felé,
ahol hamarosan a Pákozd-Sukorói Arborétumot és a Pákozdi Katonai emlékparkot nézhettük meg. Innen hosszú lejtõn haladtunk
Velence irányába a Velencei szabad strand
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mellett, a Sukorói Evezõs és Kajak-kenu Pályával párhuzamosan. Aztán ismét a tó közvetlen közelében haladtunk, majd rátértünk
a déli parton vezetõ bringaútra, mely Gárdonyig vezetett. A biciklitúra után még volt
erõnk a Gárdonyi sétányon végighaladva,
irodalmi pillanatokat felidézve megnéznünk
Gárdonyi Géza otthonát, a Gárdonyi Rönkvárban pedig feleleveníteni az Egri csillagok
történetét. S mindezen élményeket csupán
pár óra alatt kebeleztük be: volt benne felfedezés, történelem, irodalom, kikapcsolódás,
kihívás, mozgás, de ami a legfontosabb, élményekben való lubickolás. De nemcsak a
bringatúra, hanem a Velencei tó, a Gyógy- és
a Termálvíz élménye is meghatározó volt. Hiszen a termál testnek és léleknek egyaránt
megnyugvást, a gyógyvíz pedig a hétköznapok stresszétõl való megtisztulást nyújtja. Hiszen az Agárdi Gyógy- és Termálfürdõ páratlan környezetben helyezkedik el, mely egy
valóságos egészségsziget. Itt volt részünk
gyógyulásban, regenerálódásban, pihenésben és szórakozásban.
Baka Kamilla: „Nekem a legnagyobb élményem Agárdon a szabadtéri játszótér, meg
a vízbe csobbanás volt. Ez óriási! Meg ezek a
jó minõségû utak, a tiszta rendezett parkok –
ezek nagyon tetszenek, legszívesebben haza
vinném õket!”
Ezenkívül bebarangoltuk az egész környéket, hiszen egy hetünk volt rá, hogy meghódítsuk a Velencei tó környéki nyújtotta
csodálatos helyeket, megismerkedhettünk
kulturális sokszínûségével, különleges barangolásokban vettünk részt, valamint belekóstolhattunk a környék íz világába is. Csodálatos hét volt az Agárdi nyaralás. A Velencei tó és környékének élményei óriásiak voltak, s életünkben meghatározóak lesznek.
Mindezen élményeket dr. Szalay Attila újságírónak köszönhetjük, akinek nemes gesztusa nagyvonalú volt, s talán mások számára is
példaértékû cselekedetként szolgálhat!
Egyébiránt dicséretes és példaértékû a Viking Hotel igazgatójának és menedzsmentjének azon hozzáállása, miszerint a Kárpátalját képviselõ mûvész vendégek üdülését az
úgynevezett tartózkodási költség elengedésével támogatta - méghozzá a magyarság összetartozásának jegyében.
szöveg: Török Edit
fotók: Baka Katalin, Török Edit
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Több százezren vettek részt a misén

A csíksomlyói mise elõtt a nyeregben

Ebben a völgyben szállt meg
a Világtalálkozói-csoport

Felejthetetlen élmények
a Világklub-vezetők erdélyi útján
2014. június 5-én csütörtökön kora reggel indult el 43 fõs Világklub-küldöttségünk Erdélybe, hogy a hat napos utunk során az erdélyi Panoráma Világklubokkal felvegyük a kapcsolatot, s ott lehessünk a Csíksomlyói Búcsún. A Scorpion Trans
Utaztatási Kft-tõl (Farkaslaka – Székelyföld) bérelt 45 üléses Mercedes Tourismo 350-es légkondicionált autóbuszán mindvégig otthonosan, kényelmesen érezhettük magunkat, hála autóbuszvezetõnk Bodó Tibor utas barát hozzáállásának, s természetesen csoportunk fegyelmezett, hamar összeszokott tagjainak.
Szép város, Kolozsvár
Tehát június 5-én csütörtökön a debreceni utastársainkkal egyetemben végre átléphettünk a jeltelen határt Ártándnál, s roboghattunk elsõ állomáshelyünk irányába Kolozsvárra. Mátyás királyunk fényességes vá-

A buszon érkezõ világklubosok megkeresték
a vonaton érkezõket

rosába kissé megkésve, de szerencsésen
megérkeztünk, s egyhamar komfortos szállásainkat elfoglalva kerülhetett sor a Panoráma Kolozsvári Világklub rendezésében megszervezett felejthetetlen ünnepi mûsorra,
ahol Horváth Botond helyi elnök, Farkas Annamária társelnök, dr. Tanka László a Panoráma Világklub elnöke, és a kolozsvári Apáczai Csere János gimnázium igazgatójának
köszöntõi után zenés, táncos, verses elõadásokra került sor. Bizony megható érzés volt
látni és tapasztalni, hogy szórványban élõ ifjonc táncosok, versmondók, muzsikusok
milyen színvonalasan járulnak hozzá a magyar kultúra felvirágoztatásához. A fenséges
vacsora után bizony jól esett nyugovóra térni a közel 450 km megtétele után, hiszen
másnap frissen kellett új állomáshelyünkre a
Gyimesekbe érkezzünk.

Székelyföldi csatangolás
Június 6-án pénteken zarándok csapatunk Székelyföldre érkezvén Korondon Józsa
János keramikus mûhelyénél állomásozott
közel 40 percet, majd Farkaslakán Tamási
Áron sírjánál mondtunk el egy fohászt, nemzeti szalagot helyezve el az egyik legnagyobb
székely író fejfájánál, kinek nevezetes mondása sokunk lelkében gyökeret verhetett a 6
nap során. „Azért vagyunk a világon, hol valahol otthon legyünk benne.” Székelyudvarhelyen a Panoráma Világklub Székelyföldi Társklubjának alelnöke Mózes István és
kedves felesége fogadta az éhes társaságot a
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Romantika Panziójukban. A székely ízvilággal telített fogások elfogyasztása után maradt
annyi idõnk, hogy egy órás városnézést tervezhettünk be a legszékelyebbnek tartott
anyavárosban. Csíkszeredán keresztül buszozván nem hagyhattuk ki a 2003. évben
Makovecz Imre által tervezett és felépített Millenniumi templom megcsodálását, részesévé
válva egész váratlanul a bérmálásra készülõ
fiatalok felkészítésének. Többen közülünk
meghatódtunk a tiszta tekintetû, mély belsõ
lelkülettel bíró fiatalokon, kik a felkészítõ pap
bácsi humoros tájékoztatása ellenére nagyon
is komolyan vették a próbatételhez vezetõ
utat. Gyimesbükkre, a legkeletibb magyar településre kora este érkeztünk, s a szállások
kiosztása után megismerkedve szállásadóinkkal elfogyaszthattuk laktató vacsoránkat
egy kupica szilvóriummal megáldva.

rom csángó imát és szívhez szóló dalt, köztük a „Csángó magyar, csángó magyar, Mivé
lettél csángó magyar…” kezdetû himnuszt.
A nemzeti trikolór kitûzése és az ajándékozások után a közel 2,5 m magas kereszt tövében meglepetésként felköszöntöttük dr.
Tanka Lászlót és kedves nejét, Irénét, kik
pont e szent napon érhették meg a házasságuk 40. évét. A „Serkenj fel kegyes nép” ismert áldást kérõ dalával, valamint Szabó Sándor az Egyesült Államok református püspökének és feleségének Zsókának, a Panoráma
Világklub Kaliforniai Társklubjának elnökének közös éneklésével fejezõdött be az ünnepi együttlét a Szent Antal kápolnája alatt, fogadalmat téve a jövõ évi itteni találkozásra.
Az átélt élményekkel és persze a búcsúfiával
a tarsolyunkban érkeztünk vissza szálláshelyünkre, a Tatros völgyébe, az ezeréves határhoz, ahol õseink védték rendületlenül országunkat, nemzetünket az idegen betolakodókkal szemben, nem kevés vért folyatva el
az évszázadok során.

A Madéfalvi Világtalálkozón

A Tanka-házaspár felköszöntése
a csíksomlyói hegyen

Keresztaljánk Csíksomlyóra
Június 7-én pünkösd szombatján csodás
nyárias idõben a Panoráma Világklub 43 fõs
Keresztalja több százezer magyar lelkületû
zarándokkal egyetemben a Csíksomlyó
Nyergében hallgathatta meg a szent misét, s
fohászkodhatott együttesen a magyarok, s a
nagyvilág Égi Urához a határtalan összefogás
nevében nemzetünk megmaradásáért. Kora
délután a Szent Korona Kápolna felett, a
Kissomlyó oldalában tavaly felállított moldvai
csángó keresztnél találkozhatott és ünnepelhetett együtt a Panoráma Világklub Moldvai
Csángó Társklubjának keresztalja, élükön a
pusztinai származású dr. Nyisztor Tinka titkárral, valamint az Össznemzeti Zarándokvonattal érkezõ világtalálkozói csoport a buszos Világklub-küldöttséggel. Bizsergetõ érzés volt hallgatni az archaikusan elõadott há2014/ 3. szám

Június 8-án pünkösd vasárnapján csapatunk ketté vált, s az egyik része helyben maradt, a másik Madéfalvára buszozott. 2008.
év nyarától számítva a hetedik alkalommal
kerülhetett sor, hogy zarándokok ezrei vettek
részt Gyimesbükkön, a Kontumáci Nagyboldogasszony-templom mellett álló szabadtéri
oltárnál celebrált pünkösdi szentmisén a zarándokvonatok érkezése után. A Duna Televízió által is vetített zenés, prózai programok
a bukovinai székelyek és az itteni, gyimesi
csángók hányatott, de mégis életkedvvel telített sorsáról szóltak. Bizony sokaknak a könnye is kicsordult, midõn a Csíksomlyó Expressz és a Székelygyors szerelvények Gábor
Áron és a tavalyi Hunyadi Mátyás király
mozdonyai a Rákóczi-vár lábánál, a Tatros
hídján együtt köszöntötték tülkölésükkel a
nagyközönséget. Zarándokcsoportunk 14 fõje már az elõzõ években átélhette e különleges hangulatot, s ezért a Madéfalvi Polgármesteri Hivatal meghívásának eleget téve
részt vehettünk a Madéfalvi Veszedelem
(Siculicidium) 250 éves évfordulójára megtartott, 4 napra tervezett Madéfalviak Világtalálkozóján.

A gyimesi szállás elõtti csoportkép
Elõször a falu Jézus Szíve templomában
különleges pünkösdvasárnapi szentmisén
imádkoztunk. Majd a falu lakosságának és a
sok meghívott vendég jelenlétében kerülhetett sor a Panoráma Világklub Felcsíki Klubjának ünnepélyes akkreditálására a Világtalálkozó központi rendezvény terén, melyet a
helyi plébános által megáldott felcsíki faragott kereszt felállítása tett maradandóvá. A
polgármester Szentes Csaba és dr. Tanka
László, a Panoráma Világklub megalapítója,
valamint Kabarcz Zoltán az újonnan alakult
klub társelnöke közösen helyezte el a monumentális faragványra a magyar zászlós szala-

Mátyás szobránál Kolozsváron
éves unokájának taníttatási költségeihez való
hozzájárulását a leányka felcseperedéséig. A
buszunk a Széphavas csúcsára érvén megállt
egy pillanatra. Betekintvén felülrõl a Gyimesvölgybe elszorult a torkunk. Felsejlett Trianon átkozott hozadéka, országunk legszebb
részeinek elrablása, s az itt maradt tõsgyökös
nemzettársaink idegen impérium általi kiszolgáltatottsága. A szépvízi tározó látványa
téríthetett bennünket helyre, s az utunk során mint annyiszor 43 torokból volt hallható
a 10 legnépszerûbb magyar népdal, ami elfogadásra került a IV. Magyarok Világtalálkozóján, a Világfaluban. Persze a 10 népdal mellett újabb és újabb dalra is fakadt a társaság,
hisz bõvelkedtünk jócskán nótafákban.

Wass Albert szülõföldjén

Koszorúzás Tamás Áron emlékmûvénél

got. A zenés, táncos forgatagban bizony a
hangulatunkat csak fokozta a színvonalas
mûsorok mellett a helyben készített és feltálalt üstben készült marha tokány, melyre
egy-két korsó csíki sör simán lecsúszott. Zárásként a falu Közbirtokossági Székházában
megtekintettük Szentes Gábor „Vándorbot”
címû kiállítását. A volt mozdonyvezetõ, fafaragó Szentes Gábor ízes székely nyelvjárással mesélt jelképekkel telítõdött faragványairól, leleményes, góbés trükkös logikai játékairól, történelmi témájú tárgyairól.
Madéfalva határában természetesen imát
mondva lehajtott fejjel adóztunk az 1767 január 7-én bekövetkezett gyászos székely öldöklés emlékére felállított turulos oszlopnál.
Szálláshelyünkre tartva nagy élményben volt
még részünk, hisz Gyimesfelsõlokon a Szent
Erzsébet Gimnáziumba is betérvén a közismert, a moldvai és a gyimesi csángó ifjúság
taníttatását elsõként szorgalmazó és megvalósító igazgató Berszán Lajos atyával is találkozhattunk, ki beszámolt az iskola közel 18
év alatti mûködésérõl, humoros, de mégis
mélyen elgondolkoztató adomákkal tarkítva
azt. Szálláshelyünkre érkezve a kiadós háromfogásos étek után a Deáky András által
mûködtetett panzió és emlékudvarban tisztelegtünk az egy éves évfordulóját megélt, 99.
sorszámmal bejegyzett Panoráma Világklub
Gyimesi Csángó Társklubjának emlékkeresztje elõtt.

Búcsú a Tatros-völgyétõl
Június 9-én pünkösd hétfõjén nehezünkre esett megválni a friss, ózon dús levegõvel
telített és panorámában is bõvelkedõ Tatrosvölgyétõl. Szállásadóinkat megölelve megígértük, hogy tartjuk a kapcsolatot. Egyik zarándoktársunk tettekben is kifejezte a kötelék
megbonthatatlanságát, felajánlva a háziak 8

A Mezõségre, Wass Albert szülõföldjére
érvén befejezõdött útitársaink rövid beszámolója önmagukról. Bizony elképesztõ volt
hallani a sok izgalmakról, kitartásról, szorgalomról, leleményrõl, a siker gyümölcseirõl
szóló élménybeszámolókat, amit az tett közössé, hogy mindegyikben az Isten, haza,
család vezérfonal adta a hangsúlyt.
Székre, mint az utolsó állomásra délután
16 órakor érkeztünk. A település az ún. Erdélyi Mezõségen, a Kis-Szamos egyik mellékvölgyében, dombos vidéken, hegyoldalakkal,
völgyekkel szabdalt, nádasokkal, tavakkal

Szalag kerül a keresztre

tarkított, kopár vidéken fekszik román lakosú
falvakkal bekerítve. Napjainkban a közel
2.800 fõs, teljesen magyar lakosú Széket legfõképp értékes néprajzi hagyományairól, így
szõtteseirõl, ruha költeményeirõl, néptáncáról ismerik, illetve a XIII. századból való református templomáról. A nagyközség határában, a Sóvirág Panzióban fogadott minket
a Panoráma Világklub Mezõségi Ifjúsági
Társklubjának kissé türelmetlen fogadóbizottsága.
A fenséges késõi ebéd után a Panzió Kongresszusi Termében került sor az ünnepélyes
fogadásra, ahol Szék polgármestere Sallai János, Csorba Zsuzsa az Ifjúsági Klub elnöke,
Pörneki András társelnök, valamint dr. Tanka
László köszöntõ beszédei után laudációk
hangzottak el. A helyi néptáncegyüttes magával ragadó tánca, az Ifjúsági Klub ténykedésérõl szóló filmes összeállítás, Publik Antal marosvásárhelyi születésû szavalómûvész ámulatot keltõ elõadása, az öntudatos Ifjúsági
Klub vezetõ hölgytagok profi bemutatkozása,
a kötetlen légkör gyors kialakulása széki szü2014/ 3. szám

A mádéfalvi mise után a templomban
lõkkel és gyermekeikkel, valamint a pezsgõs
poharak összecsengése a mûsor számok végeztével, bizony otthonos légkört teremtettek
mindnyájunkban. A vacsora után a panzió
rózsa lugassal szegélyezett teraszán
üldögélve
töltöttük el
egypáran erdélyi utunk
utolsó, mediterrán illatokkal és tücsökciripeSzalag kerül a keresztre
léssel, borozgatással fûszerezett estjét. Beszélgettünk
az eltelt napokról, élmények sokaságáról, a
vágyról, hogy tehessünk valamit mi is az elszakított nemzettársainkért.

Mátyás elõtt tisztelegve
Június 9-én kedden Széket elhagyva
Bonchidán és Válaszúton keresztül robogva
nem maradhatott el Kolozsvár rövid városnézése sem. A Fõ téren fotók sokasága készült
csoportunkról háttérben Mátyás király lovas
szobrával. Felkerestük Mátyás nagy királyunk és Bocskai István fejedelem szülõházát
az Óvárosban, betértünk a Karolina téren lévõ Ferenc-rendi templomba, majd a Szent
Mihály templomba is. Körösfõn még volt
idõnk felgyalogolni a négy fiatornyos fatemplomhoz, ahol a helyi tiszteletes ott érvén szívesen tartott elõadást magáról a templomról
és a faluról. Elõadása szakszerû, s egyben
magával ragadó volt. Még Bánffyhunyad határában egy kedves utastársunk fogadalmát
kellett teljesítenünk, hisz a „cigány” paloták
egyike elõtt szerette volna lefotóztatni magát
arab kaftánban. Derûnk ettõl határtalanná
vált. Debrecent is érintve, végig hazafelé nótázva érkeztünk meg hazánk székes fõvárosába kora este.
Sokan egymást sem ismerve szálltak fel
buszunkra 6 nappal ezelõtt, de a végén a búcsúzáskor nehéz szívvel kellett érzékeljék,
hogy vége a zarándoklatnak. Valószínûleg
maradandó barátságok és emlékek is születtek. Mindenesetre, mint a csoport útikalauza
leírhatom bátran, hogy egy igazán fegyelmezett, de azért önfeledt túratársakkal lehettem
együtt. Köszönöm Nektek a csodás napokat
magam és feleségem nevében is!
Gaál István,
a Világtalálkozói csoport idegenvezetõje

A harmadik kereszt állítása
a Mádéfalvi Világtalálkozón

HIRDETÉS

Bemutatjuk a IV. Magyar Világtalálkozó pálinkáját

SZAKÉRTELEM és TAPASZTALAT 26 ÉV TÁVLATÁBÓL

Fülig Jimmy és Piszkos Fred
megelevenedett a főzde palackjain
A balatonfelvidéki Vigántpetenden található Petendi Pálinkaház családi vállalkozásként mûködik 2011 óta. Ez a mindig kedves hely csak még vidámabb lett 2014 eleje óta, hisz Rejtõ Jenõ halhatatlan figurái – Fülig Jimmy és Piszkos Fred – ekkor elevenedtek meg a fõzde palackjain. Azóta is rendszeres résztvevõi az ország minden pontján megrendezésre kerülõ
fesztiváloknak. Így találkozhattak a vendégek május 18-25. között a Magyar Világtalálkozó eseménysorozatán is. Nem is
akárhogyan: Fülig Jimmy lett a Világtalálkozó pálinkája!

Cégünk 26 éve végez szállítási feladatokat belföldön illetve nemzetközi viszonylatokban.
Sok éves tapasztalattal, megbízható, összeszokott csapattal állunk ügyfeleink rendelkezésére s fõ célunk, hogy hosszútávon
hozzájáruljunk – gépjármûparkunkkal, speciális eszközeinkkel és szaktudásunkkal – megbízóink sikereinek eléréséhez.
Gépjármûparkunkban megtalálhatóak a 3 tonna teherbírású jármûvektõl egészen a 150 t teherbírású jármûvekig.
Annak érdekében, hogy minden megbízást teljesíteni tudjunk, rendelkezünk normál tehergépjármûvekkel, pótos, nyerges
és széthúzható szerelvényekkel, különféle típusú és teherbírású önrakodós tehergépjármûvekkel,
speciális trélerekkel, melyekkel így a legkülönfélébb feladatok ellátását is biztosítani tudjuk.

SZÁMÍTUNK, MERT SZÁLLÍTUNK

Természetesen ez nem a véletlen mûve. „Egyedi úton járunk a pálinkafõzés terén, ezért választottunk ilyen sajátos arculatot.” – magyarázza Kovács Miklós, a fõzde megálmodója. – „Fülig Jimmy és Piszkos Fred humora igazi mûvészet, mely híven tükrözi pálinkáinkat. A jókedv forrása, egy vagány, de egyben elegáns ital.”
Miért egyedi a Fülig Jimmy és
Piszkos Fred pálinka? Miért érdemelte ki a Világtalálkozó pálinkája címet? „A minõségi szeszes ital
készítése Magyarországon még
gyerekcipõben jár. Rá kell jönnünk és tanulnunk kell más
külföldi italok sikerébõl. Éppen ezért a mi pálinkaházunk nagy hangsúlyt fektet
a pálinka utóéletére. Egyetlen olyan pálinkafõzde vagyunk az országban, ahol
hosszabb-rövidebb
ideig
minden pálinka megfordul
tölgyfahordóban. Itt, a Világtalálkozón is érdeklõdve –
sokszor hitetlenkedve mondogatták egy kis kóstoló után:
„lám-lám, a hordó nem csak a
whisky és cognac kedvelõk titkos fegyvere,
immár a gyümölcsös többéves ópálinkák

Kovács Miklós – tulajdonos
+36 70 77-33-455
miklos.kovacs@petendipalinka.hu
www.facebook.com/FuligJimmyPalinka
www.fuligjimmy.hu
Petendi Pálinkaház Kft.
8294 Vigántpetend Hrsz. 55/19.

is elkezdhetik világkörüli turnéjukat.”
Már az esemény sajtótájékoztatóján
sokszor felmerült a kérdés: kit testesít
meg Fülig Jimmy és Piszkos Fred, ha pálinkáról van szó? „A fiatalos Fülig Jimmy
a gyümölcsösségében könnyed, 40%-os

„Õfelségem Isõ Fülig Jimmy naplója

Levelezési cím:
H-1165 Budapest, Zsélyi A. u. 5.
E-mail: csordastrans@t-online.hu
web: www.csordastrans.hu
Tel: +36 20 927 2727
Fax: +36 1 400 1314
34

AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

2014/ 3. szám

Mi Õfelsége elsõ Fülig Jimmy írjuk eztet kelt mint fent saját kezünküleg uralkodásunk elsõ évének sorskegyelmébõl valamelyik napján. Rájöttem, hogy uralkodni nem is nehéz, csak trónhoz jusson az ember ebbe a tolongásba. Mostan pedig
elmondom mitõl írom a naplót.
Az azér kellet mer amikor vége szokot lenni a kihalgatózásnak nagy unalom szokott Õfelségemre történni. És hogy elüssem kezdék elszökdösni a palotából a sokkal iszgalmasabb népi körökbe. Éspedig. De jaj. Az egyik ilyen kiránduláson majdnem lebuktunk felség. Gyanutlanul leosonék pertut inni a néppel a rejtekjárat által
és mit láték az elsõ kocsmában? Ott vigyorgok Freddy bátyámmal 1üt a pálinkás
üvegekrõl. Még szerencse, hogy kiráji modorom megtéveszté az embereket és nem
ismertek mek. Énfelségem azonal megkóstolá magamat (S.K.). Hát ijen finom pálinkát még nem itam mégpedig. Egyre jobban teccik ez nekünk itt. Mer ez királyi
ital. Mer a király itala ez. Mer ez az ital király. Mindegyik jó.”
2014/ 3. szám

pálinkáink védjegye. Ezzel szemben Piszkos Fred a töményebb italok kedvelõit szólítja meg. 60% – csak erõs idegzetûeknek!” – mondja nevetve
az ugyancsak Rejtõ Jenõ rajongó Erzsébet, a fõzde háziasszonya. Majd hozzáteszi: „Ízében
nem az alkohol dominál, igazi
gasztronómiai élmény.”
Órákig lehetne mesélni
e különleges pálinkaház
innovációit. Egy biztos a
Találkozóra kilátogató
vendégek újfent nem csalódtak a szervezõk ízlésében, hisz a Világtalálkozó
pálinkája elnyerte az emberek tetszését és elismerését. És hogy melyik volt
a kedvenc gyümölcs? Nehéz választani ilyen jelzõk közül: könnyed, frissítõ alma, jéggel rendkívül finom körte, a
népszerû irsai szõlõ, az örök klasszikus
szilva, a különleges cigánymeggy és nagy
testvére a 60 %-os meggy illetve az ágyasok, a szinte likõrös meggy és szilva.
Érdemes hát otthon tartani belõlük néhány palackkal!
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B. Szabó Péter svájci Világklub-elnök szekszárdi borászata

Koncert a Világtalálkozón – Fan Clubok szerte a nagyvilágban

Aki a sárkány vérét vette
2003-ban hozta létre B. Szabó Péter
Szekszárdon a Delvin Hungária Kft. borászatot, melynek legjobb terméke, igazi
céhjelképe a SÁRKÁNYVÉR. A védett

nagyszerû új termék B. Szabó Péter kísérleteinek eredménye, s aki megkóstolta
csak egyszer is, sohasem feledi a sûrû nedût, s annak fenséges misztikus ízeit. De
hogyan sikerült ez? Ki ez a borász ? – kérdezi a meglepett borszakértõ. Az út a Sárkányvértõl a Bikavérig valóban hosszú és
tekervényes volt.
B. Szabó Péter a
felvidéki Naszvadról
jutott el – a 68-as prágai tavasz eseményeiben vállalt aktív
részvétele miatt Zürichbe, ahol gépészmérnöki majd üzemgazdász
oklevelet
szerzett. A magyarságára mindig nagyon büszke, tenni akaró mérnök 1970-ben létrehozta a Zürichi
Magyar Ifjúsági Klubot, majd az 56-os forradalom huszadik évfordulóján a Svájci
Magyar Irodalmi és Képzõmûvészeti Kört
(SMIKK). A SMIKK kultúraszervezõként
és kiadóként is felbecsülhetetlen értékû
munkát végzett a nyugati magyar irodalom értékeinek mentésében és az emigráció generációs jogfolytonosságnak segíté-

B. Szabó Péter görögszói birtokán

36

AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

sében. Ennek vezetõjeként, valamint a
90-es évek Magyarok Világszövetségében
végzett munkájával, majd a Panoráma
Világklub svájci társklubjának elnökeként, és több más fontos szervezet, mint
pl. az 1989-ben létrehozott Kisebbségvédelmi Társaság aktív szereplõjeként B.
Szabó Péter lényege szerint már nagyon
közel van a borászathoz, hiszen amikor a
Szekszárdon szõlõterületet vásárolt és
szõlõt kezdett mûvelni, ugyanaz a magyarság és a szülõhaza-szeretet vezérelte,
mint amikor Svájcban alapította a magyar
kultúrát pártoló és mûvelõ egyesületeket.
„A magyar bor Magyarország nemzeti
arculatához szorosan hozzátartozik, minõsége pedig megbecsült helyet biztosít
számára Európában és az Európai Unióban” …mondta az egyik budapesti borbemutatóján. B. Szabó Péter a magyar borok
svájci követe, aki ugyancsak hivatásának
érzi, hogy kiváló borait ne csak a svájci
borfogyasztók ismerjék. Cége, a szekszárdi borvidék görögszói katlanában található Delivin-Hungária Kft, amely minden
lehetõséget megragad, hogy Svájcban a
zürichi, berni, genfi, bázeli asztalok után a
hazai fogyasztók is élvezhessék a szekszárdi borvidék zamatos ízeit. Vallja, hogy
a szekszárdi borok ízvilága és beltartalma
felveszi a versenyt a nagy burgundi borokkal. Két féle vörös bort állít elõ, a Sárkányvért és a Bikavért. Kiegészítésként a Belle
Heléne
fehér
cuvét,
valamint
Chardonnayt. A Bikavér 2009-es évjáratú
bora a 2012-ben megrendezett II. Magyar Világtalálkozó boraként került a közönség elé, nem sokkal késõbb pedig a
legnagyobb közép-európai borversenyen Temerinben
nagy aranyérmet kapott, a magyarországi németek Mecseknádasdi borversenyén pedig ezüstérmet nyert. Telepített
szõlõtõkéinek menynyisége
összesen
4800 tõke. Az egy tõkére jutó földterület
kereken 3 m2. Termesztett fajták, amelyek
a szekszárdi bikavér alapanyagát képezik,
a Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Kadarka és a Merlot. Sárkányvér borát a
Zweigelt, Kékoportó, Merlot és a
Biborkadarka házasításával nyeri.
A modern termelési módszerek alkalmazásának köszönhetõen a szekszárdi borok
elõkelõ helyezéseket szereztek nemzetközi
borversenyeken Bordeauxban, Párizsban
és Brüsszelben is. Ezek az eredmények a
szekszárdi borvidéken még fiatalnak számító Delivin Hungária Kft. kisvállalatot is a minõség tartására kötelezik. Ezt a minõséget
igazolja a jó sajtóvisszhang és az elnyert díjak is.
Csisztay Gizella írása
2014/ 3. szám

A Zámbó család méltósággal
ápolja Jimmy emlékét

Borfajták és mennyiségek:
Vörösborok:
Szekszárdi Sárkányvér ® védett márka
Termelt bormennyiség:
évi 3000 palack
Ez a borfajta külföldön Szekszárdi
Cuvée néven kerül forgalomba.
Szekszárdi Bikavér
összetétele: kadarka, merlot ,
cabernet sauvignon, kékfrankos
Termelt bormennyiség:
évi 3-4000 palack
Fehérborok:
Belle Heléne ® – Cuvée
(védett márka)
összetétele: chardonnay, rajnai
rizling, muscat ottonel
Elõállított mennyiség:
évi 1000 palack
Szekszárdi Chardonnay
Termelt bormennyiség:
évi 500- palack, különleges
minõségû fehérbor.
A termelt borok részben
hagyományos, fahordós érleléssel,
részben modern reduktív eljárással
készülnek.

A Zámbó Band a színpadon
Zámbó Imre 1985-tõl '87-ig Amerikában élt. New Yorkban, Floridában és Los
Angelesben bárzenészként dolgozott elit
klubokban. Rengeteg magyar származású
vendége, rajongója jelent meg esténként
ezeken a szórakozóhelyeken, ámulattal
hallgatva az aranytorkú énekest. Sikert sikerre halmozott, de két év távollét után
mégis visszatért hazájába a családjához.
Itthon a Casanova bárban kezdett újra
dolgozni, ahol ismét nagy rajongótáborra
tett szert. 1988-ban elnyerte az Interpop
fesztivál szerzõi díját és ezek után a kar-

A Delivin Hungária Kft. kiváló
borai Magyarországon kaphatók a:
Delvin Hungária Kft.-nél;
7100 Szekszárd, Görögszó Hrsz.
382/6, www.delivin-hungaria.hu
a 3-MMódós Borászatnál;
7100 Szekszárd Bartinka utca 6 -3 m
- borszakulet.uw.hu,
a Borkápolna Wine Kft.-nél 1071Budapest, Damjanich u.
52–06-1343-5258
a tulajdonos elérhetõségei
peter.szabo@gmx.net vagy
06 30 6755561 vagy 0041 796173062;
www.delivin-hungaria.hu
Svájcban:
Az UNIVIN GmbH, Tulpenstr. 40 ,
8051 Zürich, info@univin.ch cimen

Jimmy emléke ma is él
rierje töretlenül ívelt felfelé, egészen 2001
januárjában bekövetkezett haláláig.
Testvérei és rajongói azóta is imádattal
õrzik emlékét, melynek érdekében a testvérek egy alapítványt is létrehoztak. Ennek elnöke Zámbó Marietta, aki nap mint

Apa és fia egy színpadon

Nagy szeretettel fogadták
Krisztiánt a Világtalálkozón

nap rengeteg energiát
fektet a rajongókkal
történõ kapcsolattartás teendõibe.
A IV. Magyar Világtalálkozó szervezõbizottságának nagy örömére az idei eseményen sor került egy
Zámbó Jimmy emlékmûsorra is, melynek
keretében fellépett a
Zámbó Band, Tihamérral, Gyurival, Árpival és Krisztiánnal
Zámbóék a szervezõkkel
együtt. Ott volt a színpadon Peter Slamek szlovák énekes is, aki Így volt ez Miamiban is, ahol a Jimmy of
gyönyörûen énekelte Jimmy dalait, annak King hotelben összegyûlõ magyar vendéellenére, hogy egy szót sem beszél ma- gek együtt hallgatták és nézték a Magyar Vigyarul.
lágtalálkozó eseményeit.
Marietta alapítványa
tizenkét éve segíti a súMinden koncerten az elsõ sorban kapnak helyet
lyos
betegségekben
Marietta alapítványának támogatottjai
szenvedõ gyerekeket,
akik számára a koncert
helyszínén lehetõség
nyílt az adományozásra.
A Zámbó család, élükön
Mariettával sok mindenben segíti a rendezvény
lebonyolítását és a világ
minden pontján megtalálható Jimmy Fan Clubokat is belevonta az érdeklõdõk nagy táborába.

A Delivin Hungária Kft.
szolgáltatásai:
Saját és más magyar borok exportja
Elõzetes bejelentkezés alapján
borkóstolás
Folyó és palackos borok értékesítése
Borutak, bemutatók,
vacsorák rendezése

Marietta vezette a mûsort

Peter, a tehetséges szlovák énekes
2014/ 3. szám
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VILÁGCÍMTÁR – GLOBAL DIRECTORY
A MAGYAR-MAGYAR KAPCSOLATÉPÍTÉSEK INFORMÁCIÓS TÁRA

„Mert magyarok
mindenütt vannak!”

Világcímtár (Global Directory) címmel lapunk e rovatának célja, hogy társadalmi, kulturális, üzleti, továbbá fontos közérdekû információk összegyûjtésével és széles körû kiajánlásával segítse a nagyvilágban a magyar-magyar kapcsolatteremtést és együttmûködést az élet legkülönbözõbb területein. Várjuk,
elsõsorban magyar vagy magyar kötõdésû közösségek, vállalkozások, cégek, intézmények, szervezetek és magánszemélyek bemutatkozásait és ajánlatait.
Részletesebb információ: vilagklub@vilagklub.hu email címen.

„Mert magyarok
mindenütt vannak!”

VILÁGCÍMTÁR – GLOBAL DIRECTORY
A MAGYAR-MAGYAR KAPCSOLATÉPÍTÉSEK INFORMÁCIÓS TÁRA

Nyaraljon családjával, barátaival
a Balaton egyik legszebb városában!
Ha családjával, barátaival a Balaton-part egyik legszebb üdülõvárosában nyugodt
pihenésre vágyik, akkor töltse szabadságát

Balatonföldváron
ahol a tó vize fokozatosan mélyül, így a kisgyermekes családok számára ideális nyaralóhely. Számos sport és kulturális lehetõség áll rendelkezésre: szörfözés, vitorlázás, horgászat, hajókirándulás, strandröplabda, tenisz, kerékpározás; gazdag kulturális és sportrendezvények, fesztiválok, színházi elõadások, hangversenyek, térzenék, kiállítások, hazai és
nemzetközi vitorlásversenyek. A városban ingyenesek a strandok és nincs parkolási díj.
A város egyik legjobb helyén, rövid sétára a szabad strandtól, a kikötõtõl és a központtól egy csendes utcában, közel nyolcszáz négyzetméteres önálló telken fekvõ

nyaraló kiadó
A ház alsó szintjén egy kisebb és egy nagyobb szoba található, fürdõszobával és
konyhával, kijárattal a körteraszra és a hátsóteraszra, összesen négy fekvõhellyel. A
tetõtérre külsõ lépcsõn lehet feljutni, ahol négy helyiség van, két szoba, fürdõszoba, s
konyhapulttal felszerelt elõszoba, itt összesen öt fekvõhely áll rendelkezésre. A gondozott udvarkert több autó befogadására alkalmas, van faház, esõház, hinta, kõgrill,
pingpongasztal, kerti kút stb.
Többgenerációs nagycsalád, baráti társaság kellemes nyaralására kiválóan alkalmas a hely!
A nyaraló bérleti díja: 30 000 Ft/nap (100 euro/nap/ ) 2014.június 21- augusztus 23.
között – egy vagy két hétre (szombattól szombatig). Elõ- és utószezonban 10% kedvezmény!
Az összegen felül idegenforgalmi adó fizetendõ – 18 éven aluliaknak és 70 év felettieknek, valamint a diákigazolvánnyal rendelkezõknek nem kell idegenforgalmi adót
fizetniük.
Érdeklõdni lehet a tulajdonostól a 36/1/782-1494 telefonszámon, vagy az
info123@hotmail.hu címen lehet.

Eladó lakás
Malmőben
Malmõ
központjában
diáknak,
házaspárnak
ideális komfortos
kis lakás
1300 SEK,
havi rezsivel,
300 000 SEK-ért
eladó.

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
250 West 57th Street
Suite 732.
New York, New York 10107-0732
TEL.: (212) 541-6148;
FAX: (212) 245-5122
E-mail: g.maimancpa@verizon.net

Érdeklõdés: 36/ 1 340 4719
2014/ 3. szám
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„Mert magyarok
mindenütt vannak!”
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Fedezze fel Ön is az Orient Travellel ezt az egzotikus országot!

GOLDEN
OPPORTUNITY

Megalakult a Magyar-Srí Lanka Baráti Kör
Miért menjünk Srí Lankára? Én inkább az kérdezem, miért ne?! Srí Lanka, vagy aki korábbi nevén ismeri Ceylon a könnycsepp alakú sziget, manapság turisztikailag rohamosan fejlõdik. Ezen nem is kell meglepõdni, hiszen ez a kis sziget egy
csodás új világot tár elénk.
Elég, ha a ritka állat- és növényvilágára
vagy a gasztronómiára gondolunk, tengerpartját pedig, az Unawatuna Beachet
már kétszer is a világ legszebb tengerpartjának választottak. Számos nemzeti parkjában
leopárdokkal,
elefántokkal,

szervezésû útjukat. Partnere Bányai Gabriella, Srí
Világklubosok az eseményen
Lanka-i magyar hoteltulajdonos és dr. Tanka László Panoráma Világklub elnöke
közremûködésével megalakult a MagyarSrí Lanka baráti kör. A kör
a feladatának
tekinti Ceylon
népszerûsítését, és megkönnyíti a közönségnek
bárminemû
i n f o r m á c i ó Résztvevõk egy csoportja
megszerzését.
A rendezvény
Dr. Tanka László bejelenti a baráti kör megalakulását
vendégei ízelítõt kaptak a
makákókkal találkozunk, éttermeiben pe- sziget egyedülálló világáról,
dig a rizs, a curry, a tenger gyümölcsei és amirõl maga Bányai Gabria rengeteg egzotikus gyümölcs nyújt kuli- ella tartott beszámolót.
náris élvezetet és persze ne feledkezzünk
Srí Lanka nem csak a
meg a teáról sem. A sziget kultúrában nyaralni vágyóknak nyújt
sem marad le, erõdítmények, templomok, kikapcsolódást, nászutasok
õsi szent városok sorakoznak, legtöbbjük kedvelt úti célja, a még küaz UNESCO
világörökség
része is.
lönlegesebb
Srí Lanka
élményre
a világ minvágyóknak
den
táján
pedig lehekedvelt úti
tõség nyílik
cél, Magyaregy felejtheországon
tetlen
srí
még kevésbé
lankai eskünépszerû.
võre. Akik
Hogy ez ne
kedvet kapRácz Tímea
így legyen, az
nak felfeOrient Travel Budapest
Orient Travel
dezni a vaH-1137 Jászai Mari tér 7-es kikötõ
Budapest
rázslatos Srí
+36 20 921 9737
Utazási Iroda
Lankát, az
Bányai Gabriella
Rácz Tímea
nagyszabású
O r i e n t
ertekesites@orienttravel.hu
bemutatkozó rendezvénnyel állt elõ, ahol Travel Budapest és Bányai Gabriella
www.orienttravel.hu
bemutatták Srí Lankát, mint elsõ saját egész évben várja a látogatókat.

An established, profitable commercial/home
improvement business is for sale, owner is moving
to Europe. The documented 2013 gross sale was
close to One Million Dollar, with six skilled personnel. Projects come from a limited number of
General Contractors/Building Owners/Architects
with jobs in Manhattan. Several contracts include
commercial flooring and painting.
For confidential information, please contact
accountingoffice_ny@yahoo.com,
telephone 212-541-4387.

Sri Lanka elefánthátról

Sri Lanka hegyvidékekben is gazdag
40
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MEGEMLÉKEZÉS
Az amerikai függetlenség napját ünnepelték a Kékessy-kúriában

Amerikai hagyományok Tiszafüreden
Mi, magyarok, szeretünk ünnepelni, annak dacára is, hogy legszentebb nemzeti ünnepeink vesztes forradalmakról és
szabadságharcokról szóló megemlékezések, mint 1848. március 15-e és 1956. október 23-a.
Ilyenkor a Kárpát-medence minden
szögletében és szerte a világon díszbe öltöznek, a magyarok százezrei, és egyszerre
éneklik a Himnuszt, kifejezve összetartozásukat és a szabadság és függetlenség eszméje iránti hûségünket. Talán azért, mert
az igazi magyar függetlenség soha nem valósulhatott meg? Mert ma is, minden nap,
ezért kell síkraszállni, hol a Hõsök Terén,
hol az Európai Parlamentben?

1848-as forradalom és szabadságharc 150.
évfordulójára adtunk elõ, Gertrúd pedig több
elõadásunkat mint súgó segítette.
Miután Magyarországra települtem, meghívtak a Kékessy-kúriába az ünneplésre. Ez
elõször furcsának tûnt, mert itthon egyetlen
egy Németországból, vagy Svédországból
visszatelepült magyarnak nem jutna eszébe,
megünnepelni bármilyen német, vagy svéd
ünnepet, felhúzni a német zászlót. Nem úgy
mi, amerikai magyarok, megtartjuk fogadott
hazánk ünnepét itthon is.
Három éve járok Kékessyékhez. Már a
Tiszafüredre érkezéskor, az utcasarkon óriásplakát fogad (Independence Day), tehát jó
helyen járunk. Baráti szeretettel fogadnak,
egyre érkeznek a vendégek. Olyanok, akikkel tavaly is találkoztunk, vagy olyanok,
akikkel most ismerkedünk. Azonnal megtaláljuk a közös hangot.
A kertben, a fák árnyékában, nyílt tûzön, bográcsban fõ a gulyás, az elsõ esti vaAz istentiszteleten Nt. Fodor Gusztáv (balról)
csora,
finom vörösbort kínált a házigazda.
és Szabó József esperes szolgált
Másnap reggel istentiszteleten vettünk részt
Mi, Amerikában élõ magyarok, ezért az elõadóteremben, Szabó József esperes és
érezzük magunkénak Amerika nagy ünne- Nt. Fodor Gusztáv szolgáltak.
pét, július 4-ét. Mert végre, sikerült! FüggetEzután pezsgõs fogadás volt, majd ünnelenek vagyunk! Legalábbis Amerikában, no pi mûsor. A kertben, a tûzõ nap elõl védve,
meg Tiszafüreden.
óriási sátor alatt, fehér székeken ültek a venItt, a rendszerváltás után,
dégek – Amerikából sokan és helyi
Kékessy György visszavásárolta
notabilitások, politikusok, a rendaz elállamosított szülõi házát, a
õrkapitány, Halmi Ferenc egyenruhozzá tartozó kerttel együtt,
hában, gyönyörû, magyar ruhába
majd elkezdõdött a sok évig
öltözött feleségével, Marikával.
tartó munka, az újjáépítés,
Jelen volt Varga Mihály nemamelyben mindig mellette volt
zetgazdasági miniszter, az ünnepfelesége, Gertrúd.
ség fõvédnöke és Kumin Ferenc álGyuri bá’, ahogy Kékessy
lamtitkár, az új New York-i fõkonGyörgyöt hívják, újjáépítette a
zul. Az amerikai vendégek között
romokban levõ házat, csodamegjelent dr. Herédy László és felekertet varázsolt a kipusztított
sége, Chatlós Rozika, nyug., US
területre, megteremtette a TiAirforce-ezredes, Vitó László épíszavirág üdülõparkot.
tész, Zsoldos-Varga Lenke, GomA régi istálló helyén ma elõbos Tamás és felesége, Lukács Taadóterem van, ahol még istenmás, Pauko József és Adrienne,
tiszteletet is lehet tartani, és
Krasznai Tünde zongoramûvészKékessy György
tánccsoportok lépnek fel. Kony- köszönti a vendégeket nõ és mások.
ha is van és szobák, emeletes
Fekete Jóska, a Magyar Ház
ágyakkal, ahol cserkészek, iskolások nyaral- volt elnöke is jelen volt, õ a szomszédos Behatnak. Vannak kis kerti házak, konyhával rekfürdõn lakik, ahol a Motel Kalifornia tués fürdõszobával, családok számára, akik a lajdonosa. Az idén 70 személy jelent meg,
Tisza-tó mellett akarnak nyaralni.
emellett üdvözletet küldött Fazekas Sándor
Itt teremtett Gyuri bá’ és felesége, Gert- mezõgazdasági miniszter, Lezsák Sándor,
rúd tradíciót. Minden évben ide várják a az Országgyûlés alelnöke, Prõhle Gergely álMagyarországra hazalátogató, vagy már lamtitkár, Szapáry György washingtoni
visszatelepedett amerikai barátaikat, min- nagykövet és mások.
den július 4-én, a függetlenség napjának
Az ünnepség minden évben az amerikai
megünneplésére.
és a magyar zászló felvonásával kezdõdik,
Szerencsém van, barátaimnak nevezhe- majd felhangzik az amerikai Himnusz. Az
tem a Kékessy családot, még amerikai éle- idén, elhangzott a Pledge of allegiance, a két
tembõl, hiszen, Gyuri szerepelt a Thália Stú- amerikai unoka, Lukács Zoltán és Koncz
dió ünnepi elõadásán, amelyet 1998-ban, az Zoltán elõadásában. Kékessy György kö42
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szöntése után én szavaltam és vezettem a
mûsort, mely a magyar Himnusz eléneklésével ért véget.
Megemlékeztünk Kováts Mihály huszár
ezredesrõl, Karcag szülöttérõl, aki részt
vett az amerikai függetlenségi háborúban,
és megalapította az amerikai lovasságot.

A Mercy Rádió teljes mûsoridõben csak magyar programot sugároz: mercyradio.hu

Minden, ami magyar – és jó zene
Kumin Ferenc fõkonzul

Óss Enikõ

Utána megtekintettük dr. Gubán Annamária iparmûvész csuhéból készült szoborkompozícióit és Szûcs Imre fazekasmester
gyönyörû népi kerámiáit. Majd sétáltunk a
Tisza-tó partján, és gyönyörködtünk a tájban.
Este, a házigazdák vendégül látták a társaságot a világ legfinomabb birkapörköltjére, majd a tûz körül magyar nótákat énekeltünk, és harcoltunk a szúnyogokkal.
Vasárnap reggel még összegyûltünk a
nyitott ebédlõben gõzölgõ kávéból és friss,
kolbászos rántottából készült reggelire – köszönet Végh Áginak, a Tiszavirág üdülõpark
vezetõjének és Nórikának –, majd a házigazda mesélt, és Gertrúd körbevezetett a
házban, megmutatta régi és legújabban készült festményeit. Ezzel véget is ért ez a baráti találkozásokkal, élményekkel teli három nap.
Elismerés illeti a Kékessy házaspárt,
hogy megteremtették ezt a tradíciót, és minden évben, megnyitják a Kékessy-porta kapuit erre a három napra, alkalmunk van találkozni, ünnepelni és elgondolkodni azon,
hogy milyen nagy dolog is a függetlenség!
Óss Enikõ,
a Thália Stúdió igazgatója

A Mercy együttes nagy sikerrel szerepelt az idei Világtalálkozón, s nem csak a színpadon remekeltek, hanem elhozták, s a Világfaluban három napon át mûködtették a Mercy Rádiót
is, amely Magyar Világtalálkozó hivatalos rádiójaként – mercyradio.hu – több mint száz országba sugározta élõben a mûsorát. A rádiót Strein Attila és Hegedüs Erzsi alapította és vezeti azzal a céllal, hogy a 24 órás teljes mûsoridõben csak magyar zenét sugározzanak.

Strein Attila „Miki” korábban, 1989-1992
között a Miki és barátai zenekarral már megjelentetett kazettákat, „Pillem Pillem és Angelina”
címmel. '1992-tõl külföldön élt
és dolgozott nyolc évet. 2000-tõl
kezdve a Mercy együttes a mostani felállásban játszik. A zenekarnak 2006 decemberében saját kiadásban jelent meg CD-je
„Amore” címmel, ezt követte
2008-ban a „Szerencse fia”,
2009-ben a „Zene expressz”,
melyen más elõadók dalai is

hallhatók, 2011-ben a „Fohász” címû album,
legutóbb pedig ebben az évben „Határtalanul...” címmel jelentettek meg egy lemezt.
A saját dalok zenéjét általában Strein Attila "Miki", a szövegét Hegedüs Erzsi írja.
Több elõadó is feldolgozta már dalaikat és
megjelentette cd-n saját elõadásukban. Az
együttes közel két évig a Budapest TV élõ kívánságmûsorának házi zenekara volt, majd
késõbb az ATV-n Fásy Ádám mûsorában és
csapatában (2008 augusztusától 2011 december végéig), s a Duna televízióban is.
2012 januárjától szabadúszóként tevékenykednek és egyben rendezvények szervezésével is foglalkoznak.

Folyamatosan járják hazánkat és a
szomszédos országokat egyaránt. Indiában is felléptek már, ahova háromszor is
visszahívták õket magánrendezvényekre.
2011-ben és 2014-ben készült albumaik, a
„Szerencse fia” és a „Határtalanul...”, elérték az aranylemezhez szükséges fogyásmennyiséget, ami nem kis teljesítmény a
mai „másolós” világban. 2013-ban tolerancia díjjal jutalmazták az együttest,
2014-ben pedig Zámbó Jimmy díjasok lettek! 2014-ben a 6. albumuk is megjelenik.
Számos segélykoncertet szerveznek a határon belül, és azon túl is, a rászorulók
mindig számíthatnak a zenekarra, valamint 2012-tõl internetes rádiót is üzemeltetnek, ahol kizárólag 100%-ig magyar zene hallható.

Ég a tábortûz
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MÛVÉSZET

Észak fényei Mátészalkán
Hazánk meghódítását célozta meg a közelmúltban a címben jelzett vándorkiállítás, ez év három hónapjában (április, május és június) Budapest három helyszínén. Ráadásként az egyetlen vidéki város, a csodálatos Mátészalka büszkélkedhet a
rangos esemény fogadójaként, a nagy lokálpatrióta hírében álló Székely Lászlóné Marika jóvoltából. Ám az egész téma ötletgazdája és megvalósítója dr. Szalontai Éva újságíró volt. Az õ beszámolója alapján állt össze az alábbi tudósításunk. A
mûalkotások, s az egész Vándorkiállítás ma már újra otthon vannak a svédországi Tomelillában, s továbbra is várják a svéd
és külföldi látogatókat.
Elsõként április 2-án nyitotta meg kapuit az Észak Fényei és Holokauszt kiállítás a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Székházában, az Életmód Szakosztály szervezésében. A rangos rendezvényt Tóth Károly, a MÚOSZ elnöke nyi-

Békés Attila

totta meg méltatva az Oscar-díjas svédországi festõk mûvészi érdemeit. A képeket
mûvészileg dr. Csák Máté neves galéria
tulajdonos, a MÚOSZ Építészeti, Képzõés Iparmûvészeti Szakosztály elnöke elemezte. A rendezvényen megjelent a
MAZSIHISZ elnöke, Heisler András és
több Holokauszt túlélõ.
A mûvészek, Eugen Jenõ Bocsor és Gizi Csuzy többszörös Oscar-díjas svédországi mûvészek a Svéd Mûvészeti Szövetség és a Svéd-Magyar Panoráma Világklub
tagjai a kiállítás megnyitása után speciális
svéd gasztronómiával is megvendégelték
a résztvevõ újságírókat és érdeklõdõket.
Majd április 28-án a XI. kerületi Ismeretterjesztési Központban nyílt meg újra
ez a Vándorkiállítás. A MÚOSZ-ban és a
TIT Stúdióban is bevezetõként Békés Attila Guinness rekorder mandolinmûvész,
aranytollas újságíró (a Vigadó szólistája)

svéd és zsidó népdalokat játszott. Dr.
Koncz Gábor, a TIT Stúdió igazgatója,
egyetemi tanár tartotta az ünnepi megnyitót. Ennek keretében elmondta, hogy eddig Svédországról elsõsorban csak Selma
Lagerlõf Nobel-díjas svéd írónõ (18881940) mûvein keresztül voltak ismeretei.
Örült, hogy most kibõvítheti ismereteit az
alkotó kiállítók mûvészete révén is, s
hangsúlyozta: emlékeznünk kell, de azért
is hogy soha többet ne legyen Magyarországon Holokauszt! Ezután Dr.Szalontai
Éva svéd tudósító, a Svéd Magyar Panoráma Világklub társelnöke mutatta be az alkotókat, Svéd-magyar honfitársait. Mindketten 56-ban hagytuk el Magyarországot.
Nem politikai menekültként, hanem
azért, hogy máshol jobban érvényesítsük
képességeinket. A mûvészek eljutottak
Amerikáig, ahol számtalan elismerést és
díjat kaptak. Jenõ Franciaországban például Francia Oscar-díjat kapott az Északi

Székely Marika és Bocsor Jenõ

mitológia, Világ fája (Yggdrasil) c. festményéért. Egyébként Jenõt tájképfestõként
tartják nyilván. Kedvenc témái: a svéd természet, fauna, flóra, a svéd erdõk. Képeit
nem a napfény uralja. Szereti az alkonyi, a
hajnali tájat ábrázolni. Gizi inkább portréfestõ. Mûvészi, aprólékos gondossággal
készíti portré képeit. Az öreg zsidó tanítja
fiát kép is lenyûgözõ a Holokauszt témájú
képeikbõl.
A
mûvészházaspár
Tomelillában, Dél-Svédországban, tíz kmre Ystad tengerparti kikötõtõl él és alkot.
Ez a csendes település ideális hely az alkotáshoz. A festészetet nem csak mûvelik,
tanítják is. Bent vannak a négynyelvû Mûvészeti Enciklopédiában (spanyol, angol,
olasz francia nyelven). S a magyar kiadású
Hungarikum Könyvben, mint a magyar
hungarikumok svédországi ügyvivõi. Más
különben Gizi magyar fûszernövényeket
is termeszt kertjében, hogy megismertesse a halevõ svédeket a jó magyar ízekkel.
2014/ 3. szám

A megnyitó ünnepségen

Ezek után a Vándorkiállítás május 23tól 26-ig a IV. Magyar Világtalálkozón mutatkozott be. Betársult hozzá Tar Károly
Svédországban élõ újságíró, az Ághegy, a
Magyar Liget fõszerkesztõje, Ex Libris díjas, az Egyetemes Kultúra Lovagja, a
Magyar-Román-Svéd Írószövetség tagja.
Ez évben a Magyar Köztársasági Elnök kitüntetettje és a MÚOSZ Aranytollas újságírója. Tar Károly „Itt és ott” c. népszerû
versével lett sikeres a Világtalálkozón is,
amit Moritz Lívia stockholmi festõmûvész festményével is illusztrált.
A fõvárosunk után ráadásként a Vándorkiállítás június 2-tõl Mátészalkán kapott otthont, amelyet a Panoráma Világklub mátészalkai társklubjának elnöke,
Székely Lászlóné rendezett. A kiállítást a
múzeum igazgatója, Dr. Cservenyák László és a város polgármestere Szabó István
nyitották meg. A megnyitó ünnepség
után a sokat méltatott Bocsor Jenõ festõmûvész hazarepült, majd két hét múlva
ismét visszajött a 38 képét összeszedni. A
személyes otthonába fogadó Vendéglátója, az említett önzetlen fõszervezõ Marika
– többek között – elkísérte Szatmárcsekébe Kölcsey sírjához és megnézték a
környék nevezetességeit is. Van egy ide
illõ ballada: Mátészalka gyászban van,
Gacsaly Pesta halva van… Nos, ezt a balladát a mûvész felesége Csuzy Gizi úgymond „lerajzolta” (fekete alapra, fehér
krétával) és a szalkai múzeumnak ajándékozta. Nagy sikere volt ennek a Mátészalka gyászban van címû képnek. Mátészalka egyébiránt élénk Szatmár-megyei település, amely Budapestrõl könnyen megközelíthetõ vonattal. Marika segítségével
a kiállítás a Mátészalkai Népmûvészeti
Múzeumban június végéig volt látható.
Szöveg: Szalay Attila
Fotó: Székelyné Marika,
Napsugár Anna és Hecks Ferenc

HIRDETÉS

ZENE

Egy derûs, magyar, õszinte hang

A Hungaro Zenekar
A HUNGARO Csoport
zenekara azzal a céllal
kezdte meg mûködését
2013 januárjában, hogy
néhány fontos, közismert,
mégis nehezen elbeszélhetõ témát a könnyûzene,
a versek,a grafikák és a
klipek mûfajával érthetõvé tegyen. Mirõl szólnak a
dalok,versek, képe?
Az alternatív közgazdászok igazságai a könynyûzene könnyû jelképrendszerével elmesélve, a
közéleti anomáliákról, a magyarság legfontosabb,nehezen kimondható kérdései
és fõleg a jövõbe vetett bizalom és lelkesítés.
A HUNGARO álláspontja szerint a
könnyûzene utolsó 50 éve maga volt a
mellébeszélés. Egyszerûen azért, mert
csak így lehetett akkor és most zenélni,
megélni az elõadóknak. Ezt nem könnyû
meghaladni. Erre tesz kísérletet ez a csoport, kb. 15 mûvész. A politikai korrektség fogalmát betartják, de egy új hangot
szeretnének megtalálni és ez a feltáró, derûs, magyar és õszinte hang.

MAGYAR

A 2005. szeptemberében megnyílt három csillagos hotel Atlantic Budapest üzleti, kulturális és bevásárló negyedében
várja kedves Vendégeit. A Blaha Lujza tértõl 5 percre található szálloda mind egyéni, mind csoportos vendégek kiszolgálását biztosítja. A szálloda 2009. és 2012. folyamán, teljes felújításon ment keresztül: tapétázás, padló csere, padlószõnyeg
csere illetve új bútorok kerültek a szobák-

hûtõszekrény, széf és telefon. A fürdõszobák zuhanykabinnal felszereltek, télen
padlófûtés biztosítja a kellemes meleget.
Néhány szobánk franciaágyas, többségében azonban külön ágyas szobával rendelkezünk. Külön kérésre az ágyakat öszszetoljuk.
Belsõ átriumos kialakításának köszönhetõen, a ház belseje egész nap természetes fénnyel van megvilágítva.
Az átriumban kapott helyet a reggelizõ helység, ahol

ba. A kulcsos rendszer mágneskártyásra
történõ cseréje is lezajlott. 2012. január 1jétõl a szállodánkat 100%-an dohányzómentesnek nyilvánítottuk.
A szálloda, bár a város szívében, a lüktetõ élet közelében épült, a vendégeket
mégis csendes, barátságos mediterrán
hangulatú környezet fogadja. Szobáink
többsége külön elõtérbõl nyílik, lehetõséget biztosítva arra, hogy a szállodai élet ne
zavarja a pihenni vágyókat.
A teljes körû komforthoz hozzájárul a
minden szobában elhelyezett színes TV,

melegtálas
svédasztalos reggelit
szolgálunk
fel. Az étkezõ helységben télen padlófûtés üzemel.
A szállodában WiFi rendszer mûködik, mely 100%-an elérhetõ mind a szobákban, mind a közös terekben. Ezen
szolgáltatásunkat térítésmentesen biztosítjuk kedves vendégeinknek. Egyéni vendégek külön díj ellenében vehetik igénybe a szálloda zárt parkolóját.
Mind a budapesti üzleti élet csomópontjai, mind a
nevezetességei
perceken belül elérhetõk a szállodából a Blaha Lujza tér frekventált
fekvésébõl adódóan. A 2. piros Metróvonal az egyéni
utasokat percek
alatt a várhoz
szállítja
(Széll
Kálmán tér), és a
Budapesti Vásárváros területe is
könnyen megközelíthetõ.

HA ESÕBEN ÁLLUNK,MEGNÖVÜNK,
BALATONNAK HÍVJÁK A TENGERÜNK,
VAN MÁR JÓ PÁR NOBEL DÍJASUNK,
A LEGSZEBBEN MÉG MI IMÁDKOZUNK.
KÉTSZÁZEZER NÉPDALT DÚDOLUNK,
NE GONDOLD HOGY KEVESEN VAGYUNK.
AKI ELLENSÉGEKET IS MEGGYÓGYÍT...
HOL AZ AKI MINKET MEGHÓDÍT?
MERT ÉN MAGYAR VAGYOK,
HA TE NEM VOLNÁL AZ,
AZ LEGYEN A TE BAJOD.
ÉN A TEJFÖLT HASZNÁLOM INKÁBB,
TE MEG A KETCHUPOT.

Kicsi Templom, kicsi ház
Az elsõ anyag címe a „Vakelit” volt. A témáját bemutatni nem kell. A második
anyag, a most megjelenõ könyv – címe a
„Csiga a kerítésen” – már arról szól, hogy a
feladat ugyan megoldhatatlannak tûnik, de
feladni soha nem szabad. Õszinteség és derû a panaszkodás helyett segíteni fog.
A zenekar tagjai évtizedek óta a zenébõl élõ profi szakemberek. Új stílusukkal
mégis a kezdetekig az egy-két gitáros
megszólalásig mentek vissza. Azt vallják
egy dal így is érthetõ, így is megszólít, ha
van mit mondania.
Jelenleg trióban adják elõ új mûsorukat: gitár: H1 (Péter), gitár, ének: H3
(Miklós), dob, ének: H4 (Béla).
Néhány kisfilm:
A PÉNZFOLYÓ
https://www.youtube.com/
watch?v=bbSwsNZ-Jas
EGYVELEG - több dal
https://www.youtube.com/
watch?v=jR4j4CsSr0E
MAGYAR
https://www.youtube.com/
watch?v=jy82IUjFeNI
Herbály Péter/Élõzene Produkció Kft.
mûvészeti vezetõ –
email: vakelithungaro@gmail.com,
tel: 36/30/253 40 29

Kicsi templom kicsi ház, valaki ott magyaráz.
Amit mond az simogat, felejteni dolgokat.
Csendben ülünk az Úr elõtt, még mi is a verselõk.
Kik oly sok eszmét szeretnek és amíg élnek, keresnek.

A Sztárnak lényege
A sztárnak lényege: Néz ,csak néz, csak
- befele
S ha ebbõl kizökken,ember lesz
- törötten
Elalszik a parázs , megszûnik a varázs.
Értsd meg, õ abból él hogy csodálatot remél.
Teremt helyzetet amíg az eszeveszett
rajongás nem várja. És ennek van ára.

A Cél meg a Dolog
Nekem bizony mázlim van mert
célom nincs, csak Dolgom van.
Ha ezt egybõl nem érted akkor egy kicsit mesélek.
A cél lehet pénz, nagy halom. A pénz lehet a hatalom,
lehet siker, gyõzelem. Most ennyi jött így hirtelen.
Jó dolga van a péknek , kezében él az élet,
a tanárnak és dadának, apának meg anyának.
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Szolgáltatásaink:
• 24 órás recepciós szolgálat
• Programszervezés
• Fénymásolás és fax
• Szállodánk mosatást és vasaltatást is
biztosít (térítés ellenében)

• Csomagszobát igény szerint biztosítunk

• Ébresztõ szolgálat
• Autókölcsönzés
• Recepción, étteremben kamerarendszer

• Zárt parkoló (térítés ellenében)
• Légkondicionált szoba (térítés ellenében)

• Ingyenes széfhasználat
• Melegtálas svédasztalos reggeli
• Csoportok részére éttermünkben vacsorát biztosítunk (térítés ellenében)

H-1081 Budapest, Népszínház u. 55.
Tel: +36-1/219 07 78
Fax: +36-1/219 51 77
E-mail: sales@atlantichotel.hu
www.atlantichotel.hu
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Öt nap hagyományőrzés
– a Mesterségek Ünnepén
Ünnepi forgatag, a Budai Vár macskakövein óvatosan lépkedõ lábak,
mesteremberek szerszámainak ütemes csattogása, és a néptáncosok
rakott szoknyáinak szédítõ forgása. Ezekrõl az életképekrõl csak egy
dolog juthat eszünkbe, még hozzá a Mesterségek Ünnepe, mely idén
immár 28. alkalommal került megrendezésre és a szokásosnál hosszabban, 5 napon át tartott. A közel 800 mesterember közül idén a
fémmûvesekre esett a legnagyobb figyelem.
A Mesterségek Ünnepének is célja,
hogy bemutassa a még élõ ritka kézmûves hagyományokat, mely mögött a régmúlt emberének találékonysága, ízlése és
kitartása is érzõdik. A fémmûvesség az
egyik legõsibb emberi mesterségek közé
tartozik, melynek kapcsán idén a kovács,

Eladó 28 nm garzonlakás,
Budapesten, a gazdagréti lakótelep
legszebb részén, 4 emeletes ház földszintjén. A télen meleg, nyáron hûvös
lakás jó állapotú, igény szerint
alakítható. Jó infrastruktúra,alacsony
rezsiköltség! Irányár: 8.8 M forint.
Érdeklõdni:36/20/4807808,
email: ada.ormos@freemail.hu
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késes, fegyverkovács, ötvös, rézmûves,
tûzzománcos, bádogos, harangöntõ és
ólomöntõ szakmák képviselõi kerültek
bemutatásra. A fesztivál díszvendége idén
Törökország volt, melynek kitûnõ népmûvészei õsi technikákat, különleges eljárásokat és szemet gyönyörködtetõ alko-

tásokat hoztak magukkal, így ha csak 5
napra is, de újra török zászló lengett a Budai Vár bástyáján.
További részletek:
www.mestersegekunnepe.hu
www.facebook.com/mestersegekunnepe

Farkas és Németh Ügyvédi Iroda
– ingatlanjog, ingatlan adásvételek – szerzõdésírás, szerzõdés – véleményezés – fizetési
meghagyások, követelésérvényesítés – munkajog – végrendelet készítés,
családjog – polgári peres eljárások – társadalmi szervezetek joga – cégalapítás, cégmódosítás
Elérhetõségek
H-1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fszt. 2., Hungary
Tel./fax: +36-1-951-7682, 06-20/971-3997
E-mail: nemeth.andras@fnlaw.hu
Nyitvatartási törzsidõ: hétfõtõl csütörtökig 9 - 17 óra között,
pénteken 9 - 15 óra között.
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Szolgáltatások
A három csillagos Astoria szálloda 20
dupla- vagy francia ágyas szobát bocsát
rendelkezésedre kedves vendégünk.
Szobáink mindegyike saját fürdõszobával, minibárral, televízióval, szabad
internet hozzáféréssel, telefonnal teszik
kellemesebbé pihenésedet.
75 fõs éttermünk különleges ízekkel,
egyedi receptekkel kényeztet , ugyanis
több mint 50 féle ételkülönlegességbõl választhatod ki a számodra legízletesebbnek
vélt falatokat.
Az étlapon az olasz ízektõl, a hagyományos magyar ételeken keresztül a különleges fogásokig, bármit megtalálsz.
Igény szerint szívesen szervezünk kisebb
rendezvényeket és kirándulásokat ( túrázás, csillagtúrák).

Kedvezmények

 Csoportok kedvezményben része-

sülnek
 Lehetõséget biztosítunk félpanziós
ellátásra
 5 év alatti gyermekeknek ingyenes a
szállás
Térj be hozzánk, hogy meleg fogadtatásban, kedves kiszolgálásban és egy garantáltan minõségi ellátásban részesülhess.

Gyergyószentmiklós a Keleti Kárpátok
szívében elterülõ több mint 100 éves kis
hegyi város, amelynek egyik gyöngyszeme és ékessége a közel 100 éves Astoria
Szálloda épülete, mely frissen felújított
környezetben, új arculattal, de megõrizvén a klasszikus polgári stílus jellegzetességeit, a vidék legfinomabb ételeivel vár
téged, barátaidat, szeretteidet és üzlettársaidat, hogy varázslatos pillanatokkal, felejthetetlen élményekkel ajándékozhasson meg.

Kapcsolat:

Astor
ia Hot
gyószentmikl
miklós
ós
Astoria
Hot el *** Gyer
Gyergyószent
Cím: Két Híd utca 2. szám,
535500 Gyergyószentmiklós, Hargita megye
Telefon/foglalás: +40 266 362 333
Mobil/foglalás: +40 746 029 756
E-mail: info@astoria-hotel.ro
Web oldal: http://www.astoria-hotel.ro

Külföldi szerkesztõség:
szerkesztõség:
Mixmedia Inc., 245 East 81 Street New York, NY 10028 Molnár Travel, Tel.: 212-535-3681, 212-744-3991

Hirdetés:

Médiamix Kiadó
1581 Budapest, Pf.100 E-mail: vilagklub@vilagklub.hu
www.vilagklub.hu www.vilagtalalkozo.hu

Nyomda: Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen, felelõs vezetõ: ifj. Kapusi József.

Elõfiz etés:
Magyarország: 3000 Ft/év
Amerika:
40 USD/év
Európában: 30 EUR/év

Kanada: 40 USD/év
Ausztrália: 40 AUD/év
Új-Zéland: 40 AUD/év

Elõfizethetõ a kiadónál és a külföldi munkatársaknál.
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