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Mert magyarok mindenütt vannak
Harminc fölé emelkedett a Világklubok

száma. Tíz megyében, a fõvárosban, öt kon-
tinens huszonhárom országában (államá-
ban) alakultak eddig társklubok. Tucatnyi
helyszínen folynak az elõkészületek, ha így
halad a tempó, akkor még ez évben félszáz
fölé érünk. Merthogy magyarok mindenütt
vannak. 

Mi a titok? Nincs különösebb titok. Talán
annyi, hogy nem valamilyen hatalmi logika

alapján szervezõdõ csapatról, hanem egy baráti kapcsolatokat
keresõ és építõ hálózatról van szó. Nem kell nyilatkozatokat ír-
ni, tüntetni. Nem kell semmit és senkit megvenni, beléptetni stb.

Mindegyik társklub önálló, és szabadon dönt programjai-
ról, kapcsolatairól. Teszi, amit tud, azzal, amije van, s éppen

ott, ahol van. Ami összeköt bennünket: magyar értékeink, tel-
jesítményeink tisztelete az élet minden területén. Visszük a
magyarság jó hírét szerte a nagyvilágba, fõként a magyar-ma-
gyar kapcsolatok révén. De már egyre többen jönnek a klub-
jainkba olyan külföldiek is, akik a magyar kultúra, a magyar
nép tisztelõi és önkéntes hírvivõi. Sõt, Mauritániában – az
egykor itt tanult diák, a törzsfõnök fia – meg is alakította a
társklubot.

Elhatároztuk hát, hogy minden nyár elején összejövünk
egy találkozóra, s ezt elneveztük, kissé szerénytelenül Magyar
Világtalálkozónak. A tavalyi balatoni világtalálkozó után most
július elsejétõl nyolc napon át, tizenkét helyszínen, zömmel
Budapesten számtalan program várja az érdeklõdõket. Jó lesz
újra együtt lenni, nézzék át Önök is a mellékelt meghívónkat,
és tartsanak velünk!

Tanka László
fõszerkesztõ

Remembering Kossuth in Washington
Lajos Kossuth made his visit of a historic importance to the
United States of America one hundred and sixty years ago -
members of a delegation representing the Kossuth's Wreath
Foundation, headed by the Chairman dr. László Mezei, paid
tribute to this event.                                             (page 6)

Dr. János Horváth's Trip to America
"Any misunderstandings in the Hungarian-American links are tempo-
rary, and can be remedied in the near future," said Dr. János Horváth,
Speaker of the Hungarian Parliament by Seniority and the Hungarian
Chairman of the Inter-Parliamentary Union in an interview given to our
magazine, when summarising his experiences in America. (pages 8-9)

More and More World Clubs
Presently there are more than thirty World Clubs all over the
world: recently new ones have been established in India,
Romania, Switzerland, California, Argentina, Sweden,
Mauritania, Spain, Iran, New York, Florida, North Africa and
Montreal (Canada) - you can read some information about
them.                                                               (pages 22-23)

Hungarians for Africa
The African-Hungarian Union is an acknowledged participant of
the world of civil organizations: eight medical missions, 28
thousand patients who have received treatment, 21 Hungarian
doctors, 30 voluntary participants, 50 tons of charity aid col-
lected, 350 children with support in Africa - we have an article
about them.                                                             (page 10)

New Possibilities in Australia and New Zealand
Anna Sikó, the new Hungarian ambassador to Australia and
New Zealand has recently visited New Zealand. Éva Kaprinay,
our reporter in New Zealand has made an interview with her
during her stay in Wellington.                            (pages 16-17)

Invitation to the 2nd World Meeting of Hungarians
This year between 1 and 8 July the events of the World
Meeting of Hungarians will be held in Budapest and several
other towns in Hungary: in our article you find an invitation
and the programmes.                                    (pages 24-27)

Knights from Ten Countries
Every year the title "Knight of the Hungarian Culture" is among
the most distinguished civil recognitions, and now 25 people
from ten countries received it. We have a report with pictures of
the event.                                                          (pages 20-21)

Kossuthra emlékeztek Washingtonban
Százhatvan esztendeje, hogy Kossuth Lajos az Ame-
rikai Egyesült Államokban történelmi jelentõségû lá-
togatást tett - erre emlékezett zarándokútján a dr.
Mezei László elnök vezette Kossuth Koszorúja Alapít-
vány delegációja.                                    (6. oldal)

Dr. Horváth János amerikai útjáról
Átmenetiek a félreértések a magyar-amerikai kapcsola-
tokban, és a közeli jövõben kiigazíthatók - összegezte
lapunknak adott interjújában amerikai útjának tapaszta-
latait dr. Horváth János, az Országgyûlés korelnöke, az
Interparlamentáris Unió magyar elnöke. (8-9. oldal)

Gyorsan szaporodó Világklubok
Harminc fölé emelkedett a Világklubok száma a nagyvi-
lágban: nemrégiben Indiában, Romániában, Svájcban,
Kaliforniában, Argentínában, Svédországban, Mauritá-
niában, Spanyolországban, Iránban, New Yorkban, Flo-
ridában, Észak-Afrikában és a kanadai Montrealban jöt-
tek létre – róluk adunk hírt.                    (22-23. oldal)

Magyarok Afrikáért 
Az Afrikai-magyar Egyesület elismert szereplõje a civil
szervezetek világának: nyolc orvosi misszió, 28 ezer
ellátott beteg, 21 magyar orvos, 30 önkéntes, 50 ton-
nányi összegyûjtött segély, 350 támogatott gyermek
Afrikában – õket mutatjuk be. 

(10. oldal)

Új lehetõségek Ausztráliában és Új-Zélandon
Ausztrália és Új-Zéland új magyar nagykövete, Sikó An-
na nemrégiben Új-Zélandon járt, s wellingtoni tartózko-
dása alatt Kaprinay Éva, a Panoráma magazin új-zélan-
di munkatársa készített vele interjút.      (16-17. oldal)

Meghívó a II. Magyar Világtalálkozóra
Ez év július 1-8. között Budapesten és több vidéki
városban kerülnek sorra a Magyar Világtalálkozó
eseményei, amelynek a meghívóját, programjait
nyújtjuk át összeállításunkban.       (24-27. oldal)

Lovagok tíz országból
Évrõl évre az egyik legrangosabb civil elismerés a Ma-
gyar Kultúra Lovagja cím, amelyet az idén 25-en ve-
hettek át, tíz országból. Képes riportban számolunk be
az eseményrõl.                                     (20-21. oldal)
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A regisztrált adatok alapján a Gyer-
gyóiak a nagyvilágban elnevezésû világ-
térképen megtekinthetõ lesz az elszárma-
zottak tartózkodási helye. A weboldal se-
gítségével ugyanakkor rég nem látott is-
merõsök találhatnak egymásra, és hason-
ló érdeklõdési körû személyeknek is adott
lesz a kapcsolatfelvétel lehetõsége.

A www.vilagvandor.ro weboldalon fel-
iratkozott személyek nyilvántartását adat-
bázis tárolja. Ehhez elsõ lépésben a re-
gisztráció szükséges. A feliratkozásnál kö-
telezõ kitölteni a névre, a földrajzi behatá-
rolásra, illetve az elektronikus postacímre
vonatkozó mezõket. A feliratkozó sze-
mély dönti el, hogy az általa megadott ada-
tok közül melyeket bocsát nyilvánosságra,
és melyeket nem kíván megosztani. 

Az idei, Szent Anna-búcsú köré cso-
portosított nagy találkozást (július 26-29.)

a szervezõk olyan ünnepnek, a hétközna-
pokat megszakító kikapcsolódásnak
szánják, amely rendhagyó módon kieme-
li az embereket a megszokottból, s alkal-
mat teremt a közös múlt megélésére.

Az eseményt a Szent Anna-búcsú köré
szervezik, de a nagy találkozás hétvégé-
jén fórumokra, megbeszélésekre, külön-
bözõ kulturális és szórakoztató progra-
mokra is sor kerül, illetve a közelmúltban

megszakadt hagyományt, az Anna-bált is
újraélesztik ez alkalomból.

A találkozó szervezõinek nem titkolt
szándéka megerõsíteni a gyergyószent-
miklósiak együvé  tartozásának érzését,
mely táplálja majd a város jövõjébe vetett
hitet. Ugyanakkor az sem titok, hogy az
itthoniak minél több elszármazottat sze-
retnének haza hívni, hogy itthon, egy-
mást erõsítve éljenek tovább, együtt. 

„Mindkét oldalról ott a meggyõzõdés,
hogy az istenadta tehetséget a szülõföl-
dön kell kiteljesíteni. Higgyék el, jobb lesz
újra megtalálni egymást, a hazavezetõ út-
tal együtt, mint elmúlni névtelenül, isme-
retlen oltóvesszõje lenni a nagyvilág vala-
melyik tájának, szakterületének, közössé-
gének” – szól a polgármester hazahívója.

www.vilagvandor.ro
Csibi Márti

„Isten hozta a Gyergyószentmiklósról elszármazottak hivatalos honlapján” – köszönti a vendégeket a www.vilagvandor.ro
internetes oldal és Mezei János, Gyergyószentmiklós polgármestere. Arra buzdítanak mindenkit, iratkozzon fel a listára,
amely így teljes képet nyújthat arról, hogy a nagyvilágban hol és hányan élnek onnan elszármazottak. A honlapot Gyergyó-
szentmiklós megyei jogú város önkormányzata hozta létre, hogy feltérképezze az elvándorolt gyergyóiakat, és hirdesse a
Szent Anna napjára tervezett világtalálkozót.

Nagy világtalálkozó a Szent Anna-búcsúban

Gyergyó hazavárja gyermekeit

Bokor Balázs az ünnepi beszédében
hangsúlyozta, hogy a 20 évvel ezelõtti ma-
gyar kormánydöntés mára bebizonyította
életképességét, és a nyugati parti magyar
diplomáciai jelenlét imperatívusszá vált. A
Los Angeles-i fõkonzulátus a 19 amerikai
szövetségi államra kiterjedõ konzuli kerüle-
tében mindent megtesz a helyi magyar kö-
zösségek támogatása, a magyar identitástu-
dat fenntartása érdekében, a magyar-ameri-
kai kapcsolatok fejlesztéséért az élet minden
lehetséges területén. 

– Az elmúlt 20 év sok sikert hozott, ame-
lyekre méltán lehetünk büszkék. Magyaror-
szág kiemelten fontosnak tartja a helyi ma-

gyarsággal való kapcsolattartást – mutatott
rá a diplomata. – Külön említésre érdemes,
hogy milyen nagy örömöt váltott ki a nyuga-
ti parti magyarságban a kedvezményes ho-
nosítási eljárás, amelynek köszönhetõen
immár több mint tíz alkalommal tartottunk
állampolgársági esküt a Los Angeles-i fõkon-
zulátuson. 

George Novinger, az amerikai Külügymi-
nisztérium Los Angeles-i irodájának igazga-
tója ünnepi üdvözletében azt húzta alá,
hogy a Los Angeles-i magyar fõkonzulátus
tevékenysége minden elismerést megérde-
mel, a Külügyminisztérium maga is nagyra
értékeli azt. Magyarország és az Egyesült Ál-
lamok olyan szoros szövetségesi partnerek,
amely természetesen a kétoldalú együttmû-
ködés minden területére meghatározóan ki-
hat. 

A fõkonzulátus a kétoldalú kapcsolatok
fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordít a
helyi magyar közösségre. Csak jólesõ érzés-
sel lehet nyugtázni, hogy a fõkonzulátus te-
vékenysége révén széles körben vált ismert-
té és elismertté a Los Angeles-i Egyesült Ma-
gyar Ház, amely a helyi amerikai magyar
közösség és a Magyarországot szeretõ ame-
rikaiak számára is fontos kulturális köz-
ponttá vált – hangsúlyozta George Novinger,
aki sok sikert kívánt Magyarországnak. 

Lourdes Saab, Los Angeles megye proto-
kollfõnöke elismerõ emléktáblát adott át a
megye vezetõi testülete nevében, és köszö-
netét fejezte ki a fõkonzulátusnak az elmúlt
idõszakban tapasztalt aktív tevékenységé-
ért. Hasonló elismerésben részesítette a fõ-
konzulátust Los Angeles város polgármeste-
re és a Los Angelesszel szomszédos Orange
megye képviselõtestülete. 

Leroy Baca Los Angeles megyei sheriff dí-
szes oklevelében személyes elismerését fe-
jezte ki a magyar fõkonzulnak azért a „meg-
ingathatatlan elkötelezettségéért és profesz-
szionalista diplomáciájáért, amivel felkarol-
ta a magyar-amerikai közösség és a helyi

rendvédelmi szervek közötti együttmûkö-
dés erõsítését”.

Steven Geiger, a Mensch Foundation
International helyi elnöke Mensch-díjat
adott át Bokor Balázs fõkonzulnak azért a te-
vékenységéért, amivel a helyi amerikai ma-
gyar zsidóság ügyeit támogatta.

A 20. évfordulós megemlékezés keretén
belül a magyar fõkonzul átadta Gidófalvy
Zoltánnak, a San Diegó-i Magyar Ház elnö-
kének a Magyar Arany Érdemkeresztet kul-
turális és közösségi tevékenységének elis-
meréséül. Földes Tamás amerikai magyar
újságírónak, a helyi Amerikai Magyar Hír-
lap munkatársának pedig – a Magyar Újság-
írók Országos Szövetsége kérésére – élet-
mûvének elismeréséül az Aranytoll-díjat
nyújtotta át.

A Magyar Örökség-díj frissen kitüntetett-
jei között szerepel az amerikai Magyar Ba-
ráti Közösség magyarságmentõ szolgálata.

Az amerikai székhelyû, 1967-ben alapí-
tott Magyar Baráti Közösség a magyar kul-
turális és felekezetektõl független vallási ér-
tékeket ápolja, tanítja és adja tovább az
Egyesült Államokban. Célja, a magyar ösz-
szetartás elõsegítése és a magyar-amerikai
öntudat fejlesztése. 

Évente egy alkalommal – ITT-OTT néven
– konferenciát szerveznek az Ohio állambe-
li Reménység tavánál (Lake Hope), ahol tu-
dományos elõadásokkal, kulturális mûsor-

ral, fórumokkal, kötetlen programokkal és
ökumenikus istentisztelettel találkozhatnak
az érdeklõdõk. A szervezet jelenlegi válasz-
tott vezetõje, gondnoka Kovalszki Péter,
Michigan államban élõ orvos.

Szintén Magyar Örökség-díjat kapott az
Arany Dániel által alapított Középiskolai
Matematikai és Fizikai Lapok címû folyó-
irat, a marosvárárhelyi Teleki-Bolyai Könyv-
tár (a Teleki Téka), Korzenszky Richárd, a ti-
hanyi bencés apátság perjele, Veres Péter író,
Tormay Cécile író, valamint Gulyás Gyula és
Gulyás János dokumentumfilmesek.

A Los Angeles-i magyar fõkonzulátus megnyitásának 20. évfordulója alkalmából Bokor Balázs nagykövet, fõkonzul ünnepi
fogadást adott a Bel Air Crest-i Klubházban. Az eseményen megjelentek a helyi magyar közösség vezetõ képviselõi, köz-
tük számos olyan személy, aki a nyitófogadáson is jelen volt 20 évvel ezelõtt. Képviseltette magát Los Angeles város, Los
Angeles és Orange megye, a Los Angeles Sheriff Department vezetése. Jelen volt számos ismert kaliforniai üzletember.

Húszéves a Los Angeles-i magyar fõkonzulátus

Sikerek a nyugati parton

Az amerikai Magyar Baráti Közösség is a friss Magyar Örökség-díjasok között

Őrzik a nemzeti hagyományokat

Fiatalok és idõsebbek jól megértették
egymást a legutóbbi ITT-OTT találkozón

A Magyar Arany Érdemkeresztet adja át
Gidófalvy Zoltánnak (balról) Bokor Balázs 

(jobbról) fõkonzul

Lourdes Saab, Los Angeles megye protokollfõnöke
elismerõ emléktáblát nyújt át Bokor Balázsnak

A már elfogadott állampolgársági ké-
relmezõk eskütételeire is sor került, me-
lyet ünnepélyes keretek között Sikó Anna

nagykövetasszony celebrált. A bensõsé-
ges hangulatot az eseményhez illõ mûsor
is emelte, Bencze Magda mûvésznõ vers-

sel és Kuchárné Balázs Éva szép énekével
járult hozzá. 

Az alkalmat felhasználva Sikó Anna
nagykövetasszony a tiszteletbeli konzuli
megbízatást nyújtotta át Nt. Kovács Lõrinc
úrnak és jó munkát kívánt hozzá. Majd
kitüntetések átadására került sor.
Szalisznyóné, Gárdonyi Lilinek a
Brisbane-i 4EB ethnik rádió magyar adá-
sának szerkesztõje az 1956-os Forrada-
lomban tanúsított helytállásáért, valamint
az ausztrál magyarság érdekében végzett
munkája elismeréseként a Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést, valamint capt.
Somogyi Sándor ‘56-os szabadságharcos,
a honvédelem ügye érdekében hosszú
éveken keresztül végzett kiemelkedõ te-
vékenységének elismeréséért a Honvéde-
lemért érdemkeresztet kapta meg.

Bozsik Tamás
(Gold Coast)

Nemrégiben ismét kedves canberrai vendégeket, Sikó Anna nagykövet asszonyt és Domaniczky Endre magyar konzult üd-
vözölhettük a Magyar Kulturális és Jóléti Egyesület marsdeni Magyar Házában.  Örvendetesen, több  mint száz magyar ál-
lampolgársági kérelem ügyintézését készítette elõ Nt. Kovács Lõrinc lelkipásztor és a hivatalos regisztrálást Domaniczky
konzul úr végezte.

Hírek az ausztráliai Queenslandbõl

Tiszteletbeli konzul lett a lelkipásztor
Több mint százan kérték magyar állampolgárságukat

A képen: Kovács Lõrinc, Domaniczki Endre , Zacher János és Somogyi Sándor
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A nagy államférfi emlékét, szellemi
örökségét ápolja a több mint egy évtizede
tevékenykedõ, miskolci székhelyû Kossuth
Lajos Koszorúja Alapítvány, amelynek kül-
döttsége dr. Mezei László elnök, prof. Raisz
Iván, Green Oscar-díjas feltaláló és Szûcs
Lajos üzletember vezetésével Washington-

ban járt, ahol tisztelettel fogadták õket. 
A washingtoni nagykövetség gazdag

programot állított össze ez alkalomból dr.
Szapáry György nagykövet, Stumpf Anna és
Gedeon Béla diplomaták, s a Kossuth Ház ve-
zetõje, dr. Megyeri László közremûködésével. 

A Kossuth-emlékút résztvevõi alig-
hogy landoltak Washington repterén, dr.
Megyeri László elnök meghívására a Kos-
suth Házba siettek, ahol találkoztak a Ma-
gyarországról érkezett országgyûlési dele-
gáció tagjaival, élükön dr. Horváth János-
sal, az Interparlamentáris Unió magyar
elnökével, az Országgyûlés korelnökével.
Útjára elkísérte õt Bartos Mónika parla-
menti képviselõ és Somfainé Ádám Kata-
lin, az Országgyûlés külügyi bizottságá-
nak munkatársa. Az összegyûlt amerikai
magyarok Horváth János elõadását meg-
hallgatva, megtekintették a Kossuth Lajos
Koszorúja Alapítvány delegációja ajándé-
kaként hozott, Washingtonban még soha
nem látott, történelmi jelentõségû filmet,
amely 1928-ban, az  Amerikában járt Kos-
suth-zarándokok útjáról készült.

A nagy tetszéssel fogadott filmben látha-
tó a többi között a korabeli New York, Wa-
shington, Pittsburgh, Cleveland, Buffalo,
Niagara Falls. Megjelennek az ünnepi be-
szédek szónokai: báró Perényi Zsigmond,
gróf Apponyi Albert, gróf Bethlen Pál, He-
gedûs Lóránt, Sulcz János, Monok község
fõbírája, Sipõcz Jenõ, Budapest polgármes-

tere, James Walker, New York polgármeste-
re, John Coolidge amerikai elnök és gróf
Széchenyi László washingtoni
nagykövet. (A filmet levetítik július
1-jén, a Magyar Világtalálkozó ren-
dezvénysorozata keretében, a bu-
dapesti Uránia Filmszínházban
rendezendõ filmnapon.)

Mindkét delegáció tagjai, a
nagykövetség diplomatái, dr.
Szapáry György nagykövet veze-
tésével és Anette Lantos részvéte-
lével, az amerikai törvényhozás
házában, Kossuth Lajos mellszobránál he-
lyezték el az emlékezés koszorúit. A Kos-
suth Lajos Koszorúja Alapítvány elnöke,
dr. Mezei László – aki ezen az úton a Pa-
noráma Világklubot is képviselte – bõ-
röndjében gondosan becsomagolva magá-
val vitt három különleges babérkoszorút.
Ezek egyediségét az adta, hogy az utazás
elõtti napon, Miskolc belvárosi templomá-
ban az esti szentmisére
magával vitte, és megál-
datta õket. Továbbá,
nem két nemzetiszínû
szalag lobogott rajta,
hanem huszonhét,
zömmel budapesti,
monoki, miskolci és be-
regszászi személyek,
intézmények általi kül-
demény. Néhányan kö-
zülük: Panoráma Világ-
klub, Kossuth Hadtudo-
mányi Alapítvány,
Monok Község Önkor-
mányzata, Panoráma
Világklub Kárpátalja, a
Magyar Ápolók Egyesü-
lete – Kossuth Zsuzsanna, a Kiss Kata Ze-
nekar, Boros János, dr. Tanka László és
családja, dr. Tóth Lászlóné, Kovács István
színmûvész, dr. Mészáros János ügyvéd,
prof. Sebestény Andor és felesége, Gyurin
Miklós és felesége, Prokaj Sándor, Mezei
Éva, Marcell, László, Mezei Jánosné, vitéz
Bodó Sándor festõmûvész, Szentpéteri
Marika, Csizmadia Róbert, Szilágyi
Lászlóné, Bús Balázs, Horváth Viktória,
Gáll-Kollár Zsuzsanna és Béla, valamint a
Magyarország Országgyûlése feliratú sza-
lagot is a koszorúra rögzítették.

A delegáció tagjai ezt követõen Anette
Lantos vezetésével Raoul Wallenberg szob-

rához mentek, és a svéd diplomata
születésének közelgõ 100. évfordu-
lójára emlékezve elhelyezték a hála
jeléül koszorújukat, majd capitoliu-
mi bemutató látogatáson vettek
részt. Ezután a Kossuth Házhoz
mentek, ahol dr. Mezei László mon-
dott beszédet, említést tett arról is,
hogy a kezében tartott koszorú sza-
lagok egyikén vitéz Szamosszegi
Bodó Sándor amerikai magyar hon-

fitársunk üzenetét olvashatjuk,aki megfes-
tette Kossuth New York-i, 160 évvel ezelõtti
Broadway-bevonulását, valamint a Kossuth
Ház falán lévõ emléktáblákat is õ készítette. 

A nemzeti ünnep alkalmából dr.
Szapáry György nagykövet adott fogadást,
ahol ismét levetítették az 1928-s Kossuth-
zarándoklatról szóló filmet. Mint dr. Mezei
László elmondta: – Nagyon jó érzés volt

látni, hogy messze tõlünk, Amerikában
még mindig  erõsen él a Kossuth-kultusz,
megyék, települések, városok, utcák, te-
rek, falvak, megszámlálhatatlan szobrok,
emléktárgyak, még rendõrség is viseli az
Újvilágban, az Óvilág egyik legnagyobb
szellemének, Magyarország egykori kor-
mányzó-elnökének, a monoki születésû
Kossuth Lajosnak a nevét, akit a szabad vi-
lág héroszaként, a szabadság példaképe-
ként, a mai napig ismernek és tisztelnek.
Méltónak kell lennünk e szellemi örökség-
hez, s utunkkal is ezt képviseltük.

Százhatvan esztendeje, hogy Kossuth Lajos az Egyesült Államokban olyan történelmi jelentõségû látogatást tett, amely még
ma is rengeteg emléket õriz, és meghatározóan formálta a magyarságról kialakított képet.

Washingtonban õrizte egykori kormányzónk emlékét a Kossuth Koszorúja Alapítvány

Tisztelgés a szabadság bajnoka előtt

A Capitolium munkatársa bemutatja az épületet. 
Balról: Stumpf Anna, Szapáry György, Tom Fontana és Szûcs Lajos

A Kossuth-szobornál. Balról: Raisz Iván, Linda Horváth, Szapáry György, Anette Lantos, Mezei László, Hor-
váth János, Bartos Mónika és Somfainé Ádám Katalin

A Kossuth-ház vezetõivel

Fõhajtás a Capitolium szalongalériájában

A bejegyzett egyesület alapszabályá-
ban célul jelölte meg a két ország közötti
kapcsolatok elmélyítését, különös súlyt
fektetve a gazdasági
élet, a turizmus, a kultú-
ra és az információcsere
területén. Fontosnak tar-
totta az osztrák-magyar
regionális együttmûkö-
dés támogatását és fej-
leszteni kívánta a regio-
nális szervezeteken be-
lüli közremûködést. A
természet- és környe-
zetvédelmi problémák
kétoldalú megvitatása, különös tekintettel
a Duna menti területekre. 

A Club Pannonia céljainak és feladata-
inak elérésére megfelelõ javaslatokat dol-
gozott ki az országos, a regionális és a he-
lyi szervezetek felé. A fontos kapcsolatte-
remtés elõsegítése érdekében – partnerke-
resõ vállalatok és személyek között – ren-
dezvényeket elõadásokat, vitákat, szemi-
náriumokat és konferenciákat tartottak.
Az aktuális gazdasági és turisztikai ese-
ményekrõl rendszeres információ- és ta-
pasztalatcsere történt, a koncepciók és
fejlesztési lehetõségek megtervezése. Az
ilyen célok elérését segítették a tanulmá-
nyi utak, ahol mindkét ország gazdasági
és turisztikai értékei kerültek bemutatás-
ra, a közös hagyományaink ápolása is.

A Club Pannonia tevékenységére jel-
lemzõ, hogy átlagosan évente 4-5 rendez-

vényt szervez, elsõsorban Bécsben, ahol
az osztrák-magyar kapcsolatokat érintõ
aktuális témák megvitatására tekintélyes
szakemberek lesznek meghívva. Ezen túl-
menõen kisebb rendezvények megtartá-
sára is sor került és kerül, Budapesten, il-
letve a vidéki városokban. A kölcsönös
megismerést szolgálják a tanulmányi, tu-
risztikai utazások kis csoportjai.

Egy-két konkrét eseményt emelnénk
ki az utolsó két év programjából: 

�� A sajnálatos devecseri katasztrófa
után a Club Pannonia tagjai adomá-
nyait a vezetõség a helyi polgármes-
ternek személyesen adta át. 

�� Látogatás a budapesti Parlamentben,
a fõváros megtekintése. 

�� A Bécsi Collegium Hungaricum ter-
mében bemutatásra került a magyar-
országi „fürdõvilág”.

�� A magyarországi városok bemutatá-
sa sorozatában elsõként Gyõr városa
mutatkozott be a klub bécsi tagjai-
nak.

�� A Club Pannonia részt vett az I.Ma-
gyar Világtalálkozó négy napos prog-
ramsorozatán 2011-ben, Balaton-
lellén, s bejelentette részvételét a II.
Magyar Világtalálkozóra, amelynek
Budapest ad otthont ez év július 1-8.
között.

Érdekességképpen megemlítjük,
hogy tíz évvel ezelõtt alakult meg a Club

Pannonia magyarországi szekciója, a
mai „Közép-Európai Club Pannónia
Közhasznú Egyesület” (KEP) néven,

melynek hg. Esterházy
Antal az elnöke, alel-
nöke c. nagykövet dr.
Marinovich Endre, pro-
fesszor és ügyvezetö
elnöke dr. Czeglédi Jó-
zsef professzor, akik
mindketten a bécsi
Club Pannonia alapító
tagjai is voltak és ma is
vezetõségi tagok. A
„másik oldalon” Radda

Marika, a jelenlegi bécsi elnök – miután
a KEP vezetõségi tagja is – segíti az
együttmûködést.

A klub május 21-én a bécsi történelmi
jelentõségû Eschenbach palotában ün-
nepli 20 éves fennállását, melynek fõ-
védnökségét a bécsi magyar nagykövet,
dr. Szalay-Bobrovniczky Vince, és Bécs
tartományfõnöke és polgármestere dr.
Michael Häupl, vállalták. Az ünnepi be-
szédet Esterházy Antal tartja. A vezetõ-
ség olyan személyeknek, akik az alapí-
tásnál, illetve az évek folyamán tevé-
kenységükkel a Club Pannonia sikerei-
hez hozzájárultak – elismerésképpen
díszokleveleket ad át.

További információk: a honlapon:
www.club-pannonia.at 

Radda István
vezetõségi tag

A huszonkét évvel ezelõtt bekövetkezett rendszerváltás után nagy igény mutatkozott az osztrák-magyar kapcsolatok erõ-
sítésére és tartós ápolására. A Bécsi Magyar Nagykövetség az Osztrák Gazdasági Kamara, banki és turisztikai személyi-
ségek kezdeményezésére 1992-ben megalakult, bécsi székhellyel a Club Pannonia.

Húszéves a Club Pannonia Bécsben

Érdemi osztrák-magyar együttműködés
Méltó megemlékezésre készülnek az alapítók

Marika Radda Stefan Radda
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Körbeutazták a kontinenst

– Elnök Úr, bevezetõül engedjen meg
egy személyes kérdést: gondolta volna
emigrációjának évtizedeiben bármikor
is, ‘56-os menekültként, amikor
be sem tehette a lábát szülõ-
földjére, hogy egyszer
majd Ön a magyar ál-
lam nevében visszatér,
magyar állampol-
gársági okmányo-
kat ad át az ameri-
kai magyaroknak,
s a washingtoni
külügyminisztéri-
umban a magyar
érdekeket védi? 

– Megvallom,
õszintén: álmaimban
sem hittem volna…
Nagy öröm volt ez szá-
momra. Látni az olykor köny-
nyekig meghatódott embereket,
hallgatni köszönõ, elismerõ szavaikat,
és persze büszkeséggel tölt el, hogy a wa-
shingtoni külügyminisztériumban kiáll-
hattam a magyar érdekek védelmében,
azt hiszem, igen eredményesen. Nagyon
hálás vagyok a sorsnak, hogy ez megtör-
ténhetett. 

– Rendkívül feszített volt a program-
juk, a két hét alatt körbeutazták a kon-
tinenst, egyik nap Florida, másnap Bos-
ton, aztán New York, Washington, majd
ismét Florida (Miami), aztán át a túlsó
partra, Los Angelesbe… Hol repülõvel,
hol vonattal, hol autóval, de mindenütt
sietve. Nemrég ünnepelte kilencvenedik
születésnapját, megkérdezhetem, ho-
gyan bírta ezt a tempót? 

– Remekül! Semmi gond nem volt sem
fizikálisan, sem szellemileg. Tudja, ha az
ember érzi a szeretetet, amely körülveszi,
a társadalmi hasznosságot, amiért igyek-
szik, akkor nem érezhet fáradtságot.
Egyébként pedig olyan sûrû volt a prog-
ram, hogy nem nagyon jutott idõ azon

gondolkodni, fáradtak vagyunk-e. Ha van
tennivaló, akkor tesszük a dolgunkat, ez
így van rendjén nálam. Kísérõtársam,

Bartos Mónika országgyûlési képviselõ
kiváló segítségem volt utam során. 

Viták a diplomatákkal
– Kezdjük a politikai szempontból ke-

ményebb feladattal: úgy is mondhatom,
bement az oroszlán barlangjába. Talál-
kozott az amerikai diplomáciai élet szá-
mos személyiségével: az amerikai kül-
ügyminisztérium két helyettes államtit-
kárával, Marie Yovanovichcsal és
Thomas Meliával, valamint Tomicah
Tillemannal, Hillary Clinton miniszter
asszony tanácsadójával is. Részükrõl
sok kritika látott napvilágot Magyaror-
szágot illetõen. Hogyan zajlott egy ilyen
tárgyalás? 

– Mielõtt válaszolnék, elmondom,
hogy találkoztam másokkal is, így térsé-
günk több ismert szakértõjével, köztük
Charles Gatival, a John Hopkins Egyetem

professzorával és Charles Fenyvesi író-új-
ságíróval, Miamiban David Rivera és
Mario Diaz-Ballart republikánus kong-
resszusi képviselõkkel… A külügyminisz-
tériumi beszélgetések alaphangja az volt,

hogy elmondjuk: nem mindig egye-
zik a nézetünk azzal, ahogyan

õk gondolkodnak rólunk. Ne
gondolja senki a kritikák

kapcsán, hogy „Ameri-
ka haragszik ránk”…
Nincs így! Azt el-
mondhatom, hogy
az amerikai-magyar
kapcsolatok útja
most egy nehezebb,
„rázós” szakaszban

van, amelyben szere-
pet játszik a félreértés

is. De nincs benne
rossz szándék! 
– Mi lehet a félreértés

oka? 
– Részint a félremagyarázások,

a torzítások következménye, nevezete-
sen, hogy az Amerikában élõ ismert sze-
mélyek, jórészük a magyar politikai élet-
bõl „kiszavazott” közszereplõk tájékoz-
tatása meghallgatásra talált. Másfelõl pe-
dig a felületes tájékozódás, az elemzõk té-
vedése, a személyes tapasztalatszerzés
hiánya. Ezért is invitáltam õket magyar-
országi látogatásokra. Biztos vagyok ab-
ban, hogy a jelenlegi torzulás, ami az el-
múlt hónapokban alakult ki, átmeneti.
Egy orvosi példát említettem nekik: ha el-
megyünk egy orvoshoz, az felállít egy di-
agnózist, majd felír egy gyógyszert, ami
nem használ, akkor kérünk egy második
kivizsgálást egy másik orvosnál, de akár
egy harmadikat, negyediket is. Ez Ameri-
kában bevett gyakorlat. Azt kértem, egy
kicsit alaposabban tájékozódjanak, so-
koldalúbban elemezzenek, jöjjenek el
hozzánk, s korrigálják tévedéseiket. Úgy
gondolom, ezek a vélemények a közeli
jövõben helyreigazíthatók, és ez meg is
történik. 

– Mi volt az amerikai álláspontot, s
mi volt az Ön álláspontja? Mivel érvelt
ellenük? 

– Magyarországon olyan Amerikát isme-
rünk, amely jó szándékú és segítõkész,
ugyanígy Amerika is ezt a Magyarországot
kívánja látni. Az amerikai magatartás hátte-
re, hogy Amerika stabilitást, békességet kí-
ván. Itthon is, meg a világban is. Azért is,
mert Amerika világhatalom és kereskedõ-
nemzet, azt szereti, ha béke van, nem pedig
feszültség, hogy lehessen kereskedni... Fon-
tos szempont tehát a számukra az, hogy
Magyarországon feszültség vagy pedig sta-
bilitás van. Ilyen összefüggésben érveltem
Washingtonban és máshol is: az amerikai
önérdekre, s arra helyezve a hangsúlyt,
hogy az amerikaiaknak is kívánatos, hogy
Magyarország boldoguljon. Márpedig Ma-

gyarország akkor boldogul, ha stabilitás
van. Úgy érzem, hogy ma ez a magyar kül-
politikának és az amerikai-magyar érintke-
zésnek az alapja, mert akkor tapasztalják
õk is és mi is, hogy kedveljük egymást, és
hogy hasonlóan látjuk a világot. Az érdeklõ-
dés és a szándék megvan, hogy helyreiga-
zítsuk a tévedéseket. Megígérték, hogy to-
vább gondolkoznak, elemeznek, s szemé-
lyesen eljönnek Budapestre. Épp a napok-
ban járt itt Marie Yovanovich külügyi he-
lyettes államtitkár, s nagyon hasznos ta-
pasztalatcseréken vett részt. 

Összetartó honfitársaink
– Látogatásuk során számos magyar

közösségben jártak, a keleti parti váro-
sok magyarságával együtt ünnepelték
március 15-ét, a Kossuth Lajos Koszorú-
ja Alapítvány küldöttségével pedig közö-
sen koszorúzták meg az amerikai kong-
resszusban Kossuth Lajos és Raoul Wal-
lenberg szobrát.

– Három általános tapasztalatot külö-
nösen kiemelek. Egyrészt, nagyon jó volt
látni ezeken a találkozókon olyan embe-
reket is, akik korábban ilyen rendezvé-
nyekre nem jártak, erre évtizedekig nem
voltak hajlandók. Most eljöttek. Ez külö-
nösen feltûnt nekem a washingtoni nagy-
követségen, a New York-i  és a Los Ange-
les-i fõkonzulátuson, ahol korábban már
sokszor megfordultam. Másrészt szembe-
tûnõ volt a sok fiatal, a diák a rendezvé-
nyeken, akik szüleikkel együtt jöttek. Fe-
lejthetetlen élményem volt Bostonban, az
ottani magyar iskolában, amelyet a helyi
magyarok „Boskolának” hívnak. Itt részt
vettem egy szavalóversenyen is, amelyen
a fiatalok úgy adták elõ Ady, Petõfi, Arany
János verseit, mintha itt, Budapesten hal-
lottam volna ezeket: magyar tudattal, mo-

solyogva, büszkén. A harmadik maradan-
dó élményt az állampolgársági eskütételi
ceremóniák jelentették Bostonban, New
Yorkban, a connecticuti Wallingfordban
és Miamiban. Nagyon megható volt.
Akadtak, akik remegõ kézzel vagy köny-
nyes szemmel vették át a honosító okira-
tot. Számukra magyarnak lenni nem csak
formalitás, hanem mély tartalma van.
Szép színfoltja volt a washingtoni esemé-
nyeknek, hogy Magyarországról megér-
kezett a Kossuth Koszorúja Alapítvány is,
amelynek vezetõje, dr. Mezei László ab-
ból az alkalomból vezette a delegációját,
hogy emlékezzünk arra: Kossuth 160 éve
tett történelmi jelentõségû, máig ható em-
lékû körutat Amerikában. A washingtoni
kongresszusban a Kossuth-szobornál, a
Kossuth Ház falán pedig az emléktáblájá-
nál helyeztük el együtt az emlékezés virá-
gait. 

– Találkozott Los Angelesben a Nobel-
díjas Oláh Györggyel is – mirõl volt szó? 

– Oláh György nem tudott eljönni a
rendezvényünkre, ezért én mentem el
hozzá, s fél napot együtt töltöttünk. Ez
baráti eszmecsere volt, mindenrõl beszél-
gettünk, még könyvet is dedikáltunk egy-
másnak. Meg kell mondani, amikor még
több Nobel-díjasunk is élt, õk nem na-
gyon jártak magyar rendezvényekre...
Ugyanakkor például Nagy Ferenc és
Szent-Györgyi Albert jó barátságban vol-
tak, összejártak, gyakran jómagam is kö-
zöttük lehettem. Oláh György, ha teheti,
gyakran megfordul a magyar közösségek-
ben, személyisége és példamutató maga-
tartása számomra nagyon rokonszenves.
Régi ismerõs, s ki nem hagytam volna a
vele való találkozást, jó ízû beszélgetést
mindenrõl: Magyarországról, Amerikáról,
Oláh György szakmai törekvéseirõl, a ma-
gyarság ügyeirõl. 

A köznép kritikus
– Elrugaszkodva a politika felsõbb ré-

gióitól: mit tapasztalt, hogyan véleked-
nek a hétköznapi élet szereplõi, ameri-
kai magyar honfitársaink arról, hogy az
USA diplomáciai vezetõi olykor erõs kri-
tikával illetik a magyarországi változá-
sokat? 

– A szülõhazájukért aggódó honfitár-
saink zöme nem veszi jó néven ezt, sõt
keményebb kiállásra ösztönöztek engem
is. Biztattak, mondjuk meg nekik kemé-
nyen, hogy ne szóljanak bele az ügyeink-
be. Én viszont azon a véleményen vol-
tam, hogy inkább vezessük rá észérvek-
kel, bizonyítékokkal az amerikai külpoli-
tika döntéshozóit arra, hogy vizsgálják
felül, korrigálják a valós tényeken alapuló
álláspontjukat, véleményüket. Tévedése-
ikre maguk jöjjenek rá, s önmaguk he-
lyesbítsék azokat… Örültem, ha erre a tár-
gyalási módra honfitársaim rábólintottak,
s egyetértettek vele. Egyébként pedig úgy
tapasztaltam utam során, hogy magyar-
ként sokan, egyre többen jól érzik magu-
kat az Egyesült Államokban, és Ameriká-
ban van igazi magyar ébredés és újjáébre-
dés! Nagyon remélem, hogy ez megmu-
tatkozik majd a politikában, az idegenfor-
galomban és a magyarság statisztikai ada-
taiban is, érdemes lesz odafigyelni! –
mondta végezetül dr. Horváth János, az
Amerikai Egyesült Államokban járt parla-
menti delegáció vezetõje, az Országgyû-
lés korelnöke, az Interparlamentáris Unió
nemzeti elnöke. 

Tanka László

Két héten át közel harmincezer kilométert repült, vonatozott az Amerikai Egyesült Államokban, számtalan megbeszélést,
tájékoztatót tartott, interjúkat készítettek vele, magyar közösségi eseményeken mondott beszédeket, állampolgársági ok-
mányokat adott át dr. Horváth János professzor, a magyar Országgyûlés korelnöke, az Interparlamentáris Unió nemzeti el-
nöke. De nem csak az amerikai magyarság meghívásainak tett eleget – járt Sarasotában, Naplesben, Venice-ben, Miami-
ban, Bostonban, New Yorkban, Washingtonban, Wallingfordban, Los Angelesben –, hanem az amerikai diplomáciai élet ve-
zetõ személyiségeivel is tanácskozott, olykor hadakozott is. Az általa vezetett delegáció útjának tapasztalatairól kérdezte
dr. Tanka László, lapunk fõszerkesztõje.

Politikai viták a washingtoni külügyminisztériumban, felemelõ pillanatok honfitársaink közösségeiben

Amerikában igazi magyar újjáébredés 
tapasztalható

– mondta lapunknak dr. Horváth János, az USA-ban járt parlamenti delegáció vezetõje
Bokor Balázs Los Angeles-i nagykövet-fõkonzullal Horváth János a bostoni magyarok körében

A Capitoliumban a Kossuth-szobor mellett
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Megkerülhetetlen, elismert szereplõje
a civil szervezetek világának. Balogh Sán-
dor az egyesület ötödik születésnapján
beszéd helyett a számokat sorolta. Nyolc
orvosi misszió, 28 ezer ellátott beteg, 21
magyar orvos, 30 önkéntes, 50 tonnányi
összegyûjtött segély, 350 támogatott gyer-
mek Afrikában, Afrikának. Száznál is
több magyarországi program, hat Afrika
Summit, másfél millió olvasó az
AfriPORT híroldalon, számtalan könyv,
konferencia, film, újságcikk.

Sokszor kérdezték már tõle, hogy miért.
Ha egymondatos választ kérnek tõle, általá-
ban azt feleli: mert hisz benne. Hisz abban,
hogy Afrika nem olyan fekete, mint aho-
gyan sokan lefestik, és mindent megtesz
azért, hogy mások is elfogadják, felismer-
jék és elhiggyék: Afrika, az emberiség böl-
csõje, sokszínû kultúrájával, egymilliárd la-
kosával, imponáló gazdasági lehetõségeivel
Magyarország számára is fontos, együtt-
mûködési és kitörési pontokat kínáló, meg-
kerülhetetlen partner. Civileknek, kor-
mányzati szerveknek, üzletembereknek.

Segélyeznek, támogatnak, örökbe fogadnak

Az Afrikai–Magyar Egyesület (AHU)
nemzetközi segélyezéssel és fejlesztéssel
foglalkozó nem kormányzati, nonprofit
szervezet. Afrikai, halmozottan hátrányos
helyzetû társadalmi csoportok, kisebbsé-
gek számára szervez hosszú távú megol-
dást nyújtó támogatási programokat. Fenn-
állása óta számos afrikai országban indított

valamilyen kezdeményezést, köztük távtá-
mogatási, örökbefogadási akciókat. Jelenleg
két, kisdiákokat segítõ programja van Etió-
piában és Madagaszkáron, Maliban pedig
testi és szellemi sérült gyermekeknek szer-
vez támogatást. A Budapest-Bamako Rally
és a Saharun Adventure humanitárius part-
nere. Az adományokat öt ország (Marokkó,
Mali, Mauritánia, Bissau-Guinea és Szene-
gál) szociális és oktatási intézményeiben
osztotta szét. A válságokban, háborúkban
mindig a gyermekek a legkiszolgáltatottab-
bak, mondja Balogh Sándor. A szenvedés, a
nélkülözés pedig nem ismer határokat,
ezért az Egyesület Afrika mellett a magyar-
országi szegény gyermekekrõl is igyekszik
gondoskodni. Támogatta a vörösiszap – ka-
tasztrófa károsultjait, csatlakozott a Csángó
Túra elnevezésû kezdeményezéshez,
amelynek résztvevõi magyarlakta települé-
seken osztottak segélyt a rászorulóknak.

Gyógyító orvosok járják a falvakat

Az Afrikai–Magyar Egyesület (AHU)
2009 óta nyolc sikeres orvosi missziót kül-
dött Afrikába – Kelet-Kongóba, Guineába,
Madagaszkárra és Maliba –, az akciókban
huszonegy magyar doktor több mint hu-
szonnyolcezer embernek nyújtott ingye-
nes ellátást. Az orvosok szabadságuk terhé-
re vállalták a munkát, a költségeket az AHU
részben saját forrásokból, részben adomá-
nyokból és a beérkezett felajánlásokból fe-
dezte. A doktorok a négyhetes kiküldetések
idején mobilklinika mûködtetésével olyan
falvakba és elzárt településekre jutottak el,
ahol nincs tiszta víz, áram és az orvosi ellá-
tás szinte elérhetetlen a helyiek számára.
Balogh Sándor mosolyogva meséli, hogy a
következõ misszió Maliba indult volna, az
elõkészítõ munka már meg is kezdõdött,
de a katonai hatalomátvétel áthúzta a szá-
mításokat. Ilyesmi elõfordul, ez is Afrika,
mondja, hozzátéve, hogy munkatársaival
már keresik az új helyszínt.

Részvétel a nemzetközi fórumokon

Az egyesület az elmúlt esztendõkben
lépésrõl lépésre építette ki nemzetközi
kapcsolatrendszerét. Az AHU tagja a

Nemzetközi Humanitárius és Civil Fej-
lesztési Szövetségnek (HAND) és az
EURAC-nak (Európai Szervezetek Közép-
Afrikai Hálózata). Részt vesz a CON-
CORD Cotonou Aid Munkacsoport mun-
kájában, Brüsszelben, és állandó civil sze-
replõje az AKCS-EU (afrikai, karibi, csen-
des-óceániai – európai uniós) Közös Par-
lamenti Közgyûléseknek. A legutóbbi, bu-
dapesti ülésen üzleti elõadásokat, fóru-
mokat szervezett a résztvevõknek, és be-
mutatta azt a munkaanyagot, amelyet a
kontinenssel foglalkozó magyarországi
szervezetekkel közösen dolgozott ki, és
amely alapját képezheti a kormányzat Af-
rika-stratégiájának.

Ajánlás a magyar kormánynak

Az Afrikával foglalkozó civil szerveze-
tek, gazdasági, politikai és akadémiai sze-
replõk fél éves összehangolt szakmai
munkájának eredményeként tavaly ké-

szült el és nyert végleges formát a Straté-
giai Ajánlások Magyarország leendõ afri-
kai fejlesztési stratégiájához" címû doku-
mentum. Az ajánlás hosszú távon segítsé-
get nyújthat a kormányzati és a civil szek-
tor Afrikával foglalkozó intézményeinek.

Az Afrikáért Alapítvány, az Afrikai–Ma-
gyar Egyesület és az Anthropolis Egyesület
konzorciumában megvalósított pályázat
anyagát két elismert Afrika-szakértõ,
Morenth Péter és Tarrósy István írta és
szerkesztette az egyesület és az alapítvány
munkatársainak közremûködésével. A do-
kumentum bemutatja és összegzi az Afri-
kával kapcsolatos magyarországi viták ál-

lását, eredményét, valamint átfogó képet
ad a kontinenssel foglalkozó üzleti és civil,
non-profit kezdeményezésekrõl. A szer-
zõk az összegyûjtött anyagok alapján
konkrét ajánlásokat fogalmaznak meg a
kormányzat számára. Részint azért, mert
bíznak a megkezdett párbeszéd folytatásá-
ban. Másrészt pedig azért, mert reménye-
ik szerint a Stratégiai Ajánlások hasznos
támpontként szolgálnak a kormányzati
szintû Magyar Afrikai Fejlesztési Stratégiai
Dokumentum létrehozásában.

Erre nagy szükség van, mondja Balogh
Sándor, hiszen Afrika legtöbb országára ma
is jellemzõ, hogy az „utcáról beesve” ko-
moly állami és kormányzati szerepvállalás,
háttértámogatás nélkül nehéz elõrejutni. A
dokumentum elfogadása után a Külügymi-
nisztériumban már lezajlott egy tárgyalási
forduló, amelyen az ajánlások gyakorlati
megvalósítása szerepelt a napirenden.

Lehetõségek a vállalkozóknak

Az egyesület az Afrika Holdinggal és
más magyarországi gazdasági, civil sze-
replõkkel karöltve évek óta azért is dolgo-
zik, hogy felhívja a figyelmet a kontinen-
sen kínálkozó lehetõségekre. A magyar
vállalkozások jelenleg elhanyagolható
mértékû uniós támogatást érnek el afrikai
tevékenységük felfuttatásához, bemutatá-
sához, megismertetéséhez. Az Európai
Fejlesztési Alaphoz (EDF) a magyar vállal-
kozók ismeretek, kapcsolatok, képvisele-
tek híján ma legtöbbször nem férnek hoz-
zá. Pedig Magyarország 2008 óta az alap
egyik nettó befizetõje. Így az elnyerhetõ
befektetés-támogatási források nagy ré-
szét a nyugat-európai cégek viszik el.
Ezen a helyzeten kívánunk változtatni-
mondja Balogh Sándor. Tervszerûen és
hatékonyan. Ezt a célt szolgálják az im-
már hagyományosnak mondható, kezdet-
ben Szerencsen megrendezett Afrika
Summitok valamint az egyes afrikai or-
szágokkal létrehozott üzleti tanácsok.

Afrika Summit, Szerencstõl Budapestig

A magyar kormányzattal kiépített
együttmûködésnek köszönhetõen a tava-
lyi budapesti VI. Afrika Summit bekerült
az EU-elnökség hivatalos programjába. A
„Challenges and Responses - Hungary for
the Success of Africa” (Kihívások és vála-
szok – Magyarország Afrika sikeréért)
címmel megrendezett konferencián az
élelmiszer, a víz és az energia volt a három
meghatározó témakör. A tanácskozás elõ-
adói azokat az eljárásokat, módszereket,
üzleti modelleket, fejlesztési projekteket
mutatták be, amelyek Magyarországon
már sikeresnek és eredményesnek bizo-
nyultak, és az afrikai országokban is jól
hasznosíthatóak. A rendezvény díszvendé-
ge Nigéria korábbi államfõje, a hazájában
hivatalos visszavonulása után is meghatá-

rozó politikusnak számító Olusegun
Obasanjo volt. Balogh Sándor némi derû-
vel idézi föl, hogy a neves afrikai vendég
milyen vehemenciával biztatta a magyar-
országi vállalkozókat, menjenek bátran Af-
rikába, hiszen a verseny nyitott, a magyar
cégeknek nem kell a kínai vagy az indiai ri-
válisokkal törõdniük. Vágjanak bele, és si-
keresek lesznek. Jó volna, ha az érintettek
meghallanák az üzenetet.

Üzleti tanácsok, Marokkó és Tunézia

Nem használjuk ki az együttmûködés-
ben rejlõ lehetõségeket, és ezen változtat-
ni kell. A lehetõségek adottak, a két fél
nyitott a kapcsolatépítésre, eljött a cselek-
vés ideje. Így indokolja Balogh Sándor,
hogy miért volt, miért van szükség az üz-
leti tanácsok létrehozására. Felgyorsította
a szervezést, hogy az ötletgazdák megbíz-
ható partnerre találtak a Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara (BKIK) vezetõiben
és szakértõiben a tervek megvalósításá-
hoz. A BKIK szervezetében azóta létrejött
az Észak-Afrikával foglalkozó szakmai
osztály, amelynek vezetésében meghatá-
rozó szerepük van az üzleti tanácsok irá-
nyítóinak, elsõsorban Szabó Helgának és
közvetlen munkatársainak. Az intézmé-
nyi mellett így személyes kapcsolatok,
kötõdések is segítik az együttmûködést. A
Marokkói–Magyar Üzleti Tanács alapszer-
zõdését 2011. december 22-én írták alá
Rabatban. Az azóta eltelt idõszakban már
körvonalazódtak új üzleti lehetõségek a
magyar vállalkozások elõtt. Marokkó Ma-
gyarország számára rendkívül fontos
partner lehet, ha nyitni kíván Afrika
szubszaharai országai felé, Marokkó pe-
dig logisztikai központ építésével Buda-
pestet használhatná bázisként Közép-Eu-
rópában.  Az intézményi és jogi háttér
gyakorlatilag biztosított, egyrészt a bilate-
rális megállapodások, másrészt Marokkó
EU-hoz fûzõdõ kivételes státusza miatt. A
tanács alapítása óta számos üzletember
találkozó, konferencia, szakmai kiállítás
segítette az együttmûködést. A következõ
állomás a tavaszi üzleti tanácskozás lesz,
amelynek a BKIK ad otthont.

Tunéziában példás kezdeményezés

A két ország közötti gazdasági kapcso-
latok élénkítése, a kereskedelem fejleszté-
se, új üzleti lehetõségek felkutatása - ez a
célja a Budapesten tavaly szeptemberben
megalakult Tunéziai-magyar Üzleti Ta-
nácsnak. A Tunéziai Köztársaság Buda-
pesti Nagykövetsége képviseletvezetõje,
Adnene Damergi már régóta szívügyének
tekintette, hogy jöjjön létre a Marokkói–Ma-
gyar Üzleti Tanács mintájára egy szerve-
zet a két ország képviselõinek részvételé-
vel. A diplomata szerint a tanács közvetí-
tõ szerepet tölt be a magyar és a tunéziai
üzleti élet résztvevõi között. Elsõdleges

feladata a kapcsolatépítés, az információ-
áramlás biztosítása, személyes, és szak-
mai fórumok, találkozók szervezése. Az
elõkészületek 2011-ben gyorsultak fel,
amikor Balogh Sándor vezetésével hivata-
los delegáció utazott Tuniszba. A küldött-
ségben a Nemzeti Külgazdasági Hivatal
részérõl Fodor Zoltán regionális külgaz-
dasági szakdiplomata; a BKIK-tól Szabó
Helga, az Észak-afrikai Gazdasági Kap-
csolatok Fejlesztéséért Szakmai Osztály
elnöke; az MMÜT részérõl Bethlen József
elnöki tanácsadó vett részt. A Nagykövet-
ség és Fodor Zoltán külgazdasági szakdip-
lomata által elõkészített tárgyalásokon a
felek egyetértettek abban, hogy újra kell
indítani a korábban igen élénk, de az
utóbbi években stagnáló kétoldalú gazda-
sági-kereskedelmi kapcsolatokat. Konkrét
üzletek létrehozásával, egymás termelési,
üzleti, kereskedelmi kultúrájának megis-
merésével hozzá kell járulni az árucsere-
forgalom növeléséhez, közös vállalatok
alapításához valamint beruházások ösz-
tönzéséhez és elõsegítéséhez. 

A két üzleti tanács mintául szolgálhat
további szervezetek létrehozásához. A
következõ partner Algéria lehet. Errõl is
szó lesz a korábban már említett, nagy-
szabás budapesti konferencián május-
ban.

Széles körû tájékoztatás

Nehéz áttörni az érdektelenség falát,
de meg kell tenni mindent a sikerért. Az
AHU néhány éve, - Magyarországon egye-
dülálló módon-, háromnyelvû, kizárólag
afrikai témákkal foglalkozó hírportált ho-
zott létre. Ezt követte a hasonló felépítésû
ázsiai és latin-amerikai hírügynökség el-
indítása, új nyelvként belépett az orosz és
a spanyol. Az AHU rádiómûsorokat indí-
tott, afrikai filmforgatásokat támogatott,
együttmûködve a hazai televíziókkal, a té-
ma iránt fogékony szerkesztõkkel, ripor-
terekkel, médiaszemélyiségekkel. Itt tar-
tunk most, ha kihagytam valamit, majd a
hatodik születésnapon eszembe juttatják
a munkatársaim, rájuk mindig számítha-
tok-mondja befejezésül Balogh Sándor.

A feladathoz nem kell tisztség. Csak tisztesség, elhivatottság és rengeteg munka. Ezt vallja Balogh Sándor, aki évek óta
Afrika ügyének szószólója Magyarországon. Nem hivatalosan. Merthogy ilyen poszt egyelõre nem létezik. Feladat viszont
van. Balogh Sándor otthona Szerencs, a munkája Budapesthez köti, az élete pedig Afrika. Baráti beszélgetésekkel indult
néhány évvel ezelõtt- így idézi fel a kezdeteket, ezeken az eszmecseréken született meg az ötlet, hogy létre kellene hozni
egy Afrikával foglalkozó egyesületet Magyarországon. Ennek csaknem hat esztendeje. Azóta az Afrikai–Magyar Egyesület,
angol rövidítéssel az AHU márkanév lett.

Balogh Sándor elnök szerint messze nem használjuk ki az együttmûködésben rejlõ lehetõségeket!

Minden, ami Afrika
„A magyaroknak nem kell az  ázsiai riválisokkal törõdniük, vágjanak bele, és sikeresek

lesznek!” – biztat a volt nigériai államfõ
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Nyírbátor és Nagykároly közös rendezvénye a Világklubban

Határ menti összefogás
Nyírbátor és Nagykároly város turisztikai és kulturális össze-
fogása volt a célja annak a nemzetközi találkozónak, amelyet
a Panoráma Világklub Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szerve-
zésében nemrégiben rendeztek a Nyírbátori Kulturális Köz-
pontban. 

Mint fenti tudósításunkban is olvasható, az eseményt megelõzõ na-
pon Romániában megalakult egy bensõséges kis ünnepség keretében
a Szatmári Társklub Nagykárolyban, így Nyírbátorban már a két világ-
klub közösen ünnepelhetett. Az esemény díszvendégét, Szász Lula
asszonyt Tarczy Gyula konferanszié köszöntötte, megemlítve, hogy a
híres festõ, grafikus és látványtervezõ, Szász Endre felesége volt húsz
évig. Lula bemutatta Életem címû könyvét, amelynek fontosabb törté-
néseit a Joó Géza riporterrel való beszélgetésük során elevenítették fel. 

A találkozó színvonalát a határon túli néptánccsoportok pro-
dukciói, nyírbátori fiatalok szavalatai, valamint a város mûvészeti
életének neves elõadói biztosították. Az eseményen részt vett a

Panoráma Világklub
elnöke, dr. Tanka Lász-
ló és Sipos Ildikó, a
Nyírbátori Kulturális
Központ igazgatója. A
nyugat-szatmári város
részérõl pedig jelen
volt Kovács Jenõ pol-
gármester, továbbá a

helyi közösségi szervezetek küldöttei. A Nagykárolyi Kulturális
Központ növendékei, Csobot Adél versmondással, Vitéz Júlia pe-
dig muzsikaszóval kedveskedett. A résztvevõknek is alkalmuk
nyílt gondolataik elmondására. Elõbb Kovács Jenõ polgármester
beszélt, majd dr. Tanka László mutatta be kezdeményezésüket.
Eszmecserével folyatódott az alkalom - több, igen hasznos ötlet is
megfogalmazódott az együttmûködés lehetõségeirõl. A vendégek
ezt követõen megtekintették Nyírbátor nevezetességeit, s elláto-
gattak a szomszédos Máriapócsra, ahol felkeresték a vallási kegy-
helyeket.

Általuk eljutott a nevezetes turistahe-
lyekre, így Új-Delhi nevezetességeihez, a
Gangesz-folyóhoz és a Himalája lábaihoz,
a mesés Taj Mahalhoz, a helyi val-
lásos és kulturális kegyhelyekhez,
valamint több alkalommal szolgált
keresztyén közösségekben, isko-
lákban és klubokban. Minden szol-
gálati helyén kifejezõdött az igény
arra, hogy magyar-indiai testvér-
gyülekezetek, közösségek és isko-
lák alakuljanak. 

Útja alatt érlelõdött meg az a
gondolat, hogy platformot nyerje-
nek az Indiában élõ magyarok és
az õket minden téren segítõ és kooperáló
magyarbarát Világklub létrehozásában. 

Így születetett meg az elhatározás, és
megalapították a Panoráma Világklub In-
diai Társklubját Új-Delhiben. Elnöke Mr.
Suresh Chaudhary „Harry” lett, aki kiváló-
an beszél magyarul, s egy cég igazgatója,
alelnök: Raj Kumar Sharma, a titkári te-
endõket pedig Mrs. Savita Chaudhary is-

kolaigazgató látja el. A magyarországi
társelnök dr. Tamás Gábor, õ koordinálja
Magyarországról az együttmûködést. 

Nagykárolyban a grófi kastély ad otthont

A Panoráma Világklub 20. társklubja a
Partium ékkövének mondott Nagykároly-
ban, a gyönyörûen felújított Károlyi-kastély
dísztermében alakult meg január 14-én. 

Az alakuló csoportot Kovács Jenõ,
Nagykároly polgármestere köszöntötte,
majd egy rövid kulturális mûsort követõen

dr. Tanka László, a Világklub alapí-
tó-elnöke üdvözölte a jelenlévõket,
s mutatta be a határtalan összefo-
gás mottóval tevékenykedõ Világ-
klub-hálózat célkitûzéseit. 

A Szatmár Megyei Társklub el-
nöke Bogdan Georgescu, a Városi
Kulturális Intézet
igazgatója, a ma-
gyarországi társel-
nök dr. Szathmá-
riné Sipos Ildikó lett. 

Az alakulás másnapján
Nyírbátorban, a Kulturális
Központban került sor a Vi-
lágklub Nemzetközi Estjére,
amelyen a több mint száz
fõs hallgatóság elõtt Nagyká-
roly és Nyírbátor városok
kulturális és mûvészeti életének jeles képvi-
selõi mutatkoztak be, majd Szász Lula

nemrég megjelent könyvét mutatta be Joó
Géza mûvészeti menedzser.

Ezt megelõzõen a Világklub vezetõi a
szomszédos Máriapócs Görög Katolikus
Kegytemplomát látogatták meg, s vettek
részt a szentmisén.

Svájcban, Zürichben, a Szent István
Római Katolikus Plébá-
nia nagytermében január
27-én, este hét órakor ke-
rült sor a Svájci Társklub
alakuló rendezvényére.
Ausztráliában, Sydney-
ben, a Magyar Házban
(Punchbowl) pedig feb-
ruár 5-én, délután három
órakor került sor az
Ausztrália Társklub meg-
alakulására, amelyre Sikó

Anna, Ausztrália magyarországi nagykö-
vete is meghívást kapott.

Még az elmúlt év végén az indiai Új-Delhiben megalakult a Panoráma Világklub Indiai Társklubja. E misszióban meghatá-
rozó szerepet vállalt dr. Tamás Gábor egyházmegyei lelkész, vallásos programjaink referense, akinek régóta dédelgetett ál-
ma valósult meg ekkor, ugyanis egy ígéretes indiai-magyarvegyes vállalat elõkészítõ tárgyalásain való tolmácsolása és ko-
ordinálása után a karácsonyt és az újévet indiai barátai körében töltötte. 

Határtalan összefogás a magyar-magyar kapcsolatokért

Világklubok alakultak Indiában és a Partiumban

Az indiai rendezvény elnöksége

Dr. Tamás Gábor (balról) barátai körében 
a Taj Mahalnál

Harry Budapesten, 
a Világtalálkozó irodája elõtt

Szász Lula nyírbátori társasága körében 
a rendezvényt követõen

Már több vendég nem fért be a
Zágonyi-terembe, s a zsúfolásig megtelt
helyiség nemcsak az egyház iránti figyel-
mes érdeklõdést és az õszinte, szívbõl fa-
kadó támogatást, hanem az elmúlt évtize-
dek kemény és áldozatos munkájának, a
magyarságért végzett hûséges szolgálatá-
nak elismerését is jelezte.

A terem névadója Zágonyi Károly õr-
nagy, magyar huszártiszt, Kossuth kato-
nája, aki az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc után Amerikába emigrált,
ahol a polgárháborúban Lincoln elnök
hadseregében magyar huszárokból test-
õrcsapatot verbuvált, akikkel együtt nagy
hõstetteket vitt végbe. Az ontariói egyház
52 évvel ezelõtti megalakulásakor a hõs
magyar katonára emlékezett, amikor a
kultúrtermét róla nevezték el. 

A farsangi bálra érkezõ másfélszáz ven-
dég most sem csalódott, elégedetten nyug-
tázták az emlékezetes est minden mozza-

natát: elsõsorban az ontariói egyház által
régóta biztosított igazi, magyaros és csalá-
dias hangulatot, a színesen és ízlésesen
feldíszített Zágonyi-termet az alkalomhoz
illõ Valentin-napi piros szívléggömbökkel,
az osztályon felüli asztalterítést, amely
minden híres étteremben megállná a he-
lyét, s az ízletes, többfogásos vacsorát. A
kiváló zene szintén magas színvonalú szó-
rakoztatást nyújtott mindenkinek. Az al-
kalmat megtisztelte jelenlétével Magyaror-
szág Los Angeles-i fõkonzulátusáról dr.
Kálmán László konzul, aki családjával
együtt vett részt a rendezvényen. 

Az est folyamán Kereki Katalin ma-
gyarországi társelnök bejelentette a Pano-
ráma Világklub Kaliforniai Társklubja
megalakulását, amelynek elnökévé Szabó
Zsókát, alelnökévé Faragó Katalint, ügy-
vezetõ elnöknek Horváth Katalint, titkár-
nak Elekes Renátát kérte fel dr. Tanka
László, a budapesti székhelyû Panoráma
Világklub alapító elnöke.

Szabó Zsóka, a megalakult társklub el-
nöke köszöntötte a megjelent magyarsá-
got, majd elmondta, nagy megtiszteltetés-
nek tartja az elnöki felkérést, hangsúlyoz-
va, hogy Kaliforniában is fontosnak tart-
juk a XXI. században a nemzeti hovatar-
tozásunkat, ápolva az óhazával a kapcso-
latot, õrizve hagyományainkat, amit köte-
lességünknek tartunk továbbadni az új
generációnak, hogy nyelvünk, kultúránk
még sok évtizeden keresztül fennmarad-
jon egy idegen világban. 

A Panoráma
Világklub Társ-
klubjainak kap-
csolata által nyo-
mon követhetjük
a világba szét-
szóródott ma-
gyarság életét,
munkáját, segít-
ve egymást, és
részt vehetünk a
magyar nemzet
szolgálatában. 

Az elnöknõ tájékoztatta a hallgatósá-
got a Panoráma Világklub és a Társklubok
céljáról és feladatáról. Felmérik a külhoni
magyarság helyzetét; információs bázis-
ként is koordinálják, segítik az egymás

közötti együttmûködést. Folyamatos
együttmûködésben, a különféle rendezvé-
nyek és szervezetek keretében, az egyes
régiók és az onnan elszármazottak között
szervezik meg a Magyar Világtalálkozó-
kat, amelyek a határokon átívelõ, sokszí-
nû és kölcsönös elõnyökre építõ kapcso-
latteremtés és együttmûködés fesztiváljel-
legû rendezvénysorozatát jelentik. Bemu-
tatják és népszerûsítik a világ magyarsá-
gának a honfitársaink és nemzetünk szá-
mára is hasznosítható kulturális, gazdasá-
gi, tudományos, mûvészeti, karitatív, szo-
ciális, sport és egyéb kezdeményezéseit,
sikereit, értékeit. 

Az elnöknõ bíztatta a hallgatóságot a
Világklub munkájába való bekapcsolódás-
ra és aktív részvételre.  

Ft. Szabó Sándor püspök az Ontariói
Független Magyar Református Egyház ne-
vében támogatását biztosította, sok sikert
és eredményt kívánva a Panoráma Világ-
klub Kaliforniai Társklubja munkájához,
szolgálatához.

(T.)

Dél-Kalifornia egyik Los Angeles közeli városában, Ontarióban, a helyi Független Magyar Református Egyház hagyományos
farsangi és Valentin-napi rendezvényén megalakult a Panoráma Világklub Kaliforniai Társklubja. 

A Zágonyi-terem a rendezvény közben ... ... és a jó hangulatú táncosokkal

Szabó Zsóka elnök és Faragó Katalin alelnök

Megalakult a Panoráma Világklub Kaliforniai Társklubja

Együtt a világ magyarságával

Raj Kumar Sharma
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A múlt emlékei
Garai Gábor szülei korán elváltak, és

édesanyja az új férjével 1956-ban elhagyta
Magyarországot, hátrahagyva az akkor
még csak öt és féléves kisfiát. Mivel az
édesapa újságíró volt, gyakran elvitte Gá-
bort magával a riportkészítõ útjaira. Ilyen-
kor a kisfiúnak az volt a jutalma, hogy ha
csendben ült a kávéházi asztalnál, bele-
mártogathatta a kockacukrot a kávéba, és
azt szopogathatta el, amíg a felnõttek dol-
goztak. Ez az emlék a kávéval késõbb
visszaköszöntött még élete során.

Mivel az apa gyakran úton volt, a kisfi-
út a szigorú nagymama nevelte. Az édes-
anya, aki ekkor már letelepedett Ameriká-
ban, rendszeresen levelet küldött a fiának,
arra kérve õt, hogy látogassa meg az új
otthonában. A nagymama – aki errõl hal-
lani sem akart – viszont minden ötödik le-
velet, ami a meghívásról szólt, eltüntetett.
A felbontott levelekre pedig azt válaszolta,
hogy a nyugati küldeményeket cenzúráz-
zák Magyarországon. 

Egyik nap, amikor Gábor megbetege-
dett az iskolában, a tanár hazaküldte.
Amint a házuk elé ért, a postás éppen ak-
kor akarta berakni a leveleket a postaládá-
ba, és megpillantva Gábort, már elõre
mondta neki, hogy levele érkezett Ameri-
kából. Gábor átvette a levelet, és megle-
põdve látta, hogy az nem volt felbontva.
Ez éppen az 5. levél volt Gábor szerencsé-
jére, és mint már korábban több alkalom-
mal is, az édesanya ebben is megírta a fi-
ának, hogy várja õt Amerikában.  

Új élmények – új kalandok
Gábor a nagymama intelmei és a hazai

propaganda hatására sok olyan dolgot el-
hitt, amelyek késõbb érdekes történeteket
forrásaivá váltak. Mivel kiváló úttörõveze-
tõ volt, viszonylag könnyen megkapta a
látogatói vízumot, és nem sokkal késõbb
már a repülõn találta ma-
gát, úton a nagy kalandok
felé.

A szabályozott magyar
ifjúság sok esetben torzí-
tott képet kapott a nyuga-
ti fiatalokról. Így festették
le a felháborítóan bûnös-
nek tartott, „Coca-Cola-
mámorban fetrengõ”
amerikai fiatalságot is, és
mindezt a fegyelemhez és
rendhez szokott Gábor
õszinte szívvel el is hitte.
Ezért érte váratlanul, ami-
kor a repülõgépen a ked-
ves légikisasszony megkínálta õt Coca-
Colával… a kisfiú rémületében elkezdett
tiltakozni, azt gondolva, hogy „igazuk
volt odahaza, mert már itt elkezdik az át-
nevelésemet”. 

Amikor a hosszú út után az édesanyja
boldogan ölelte magához a rég nem látott
fiát, a repülõtéren még az is kiderült, hogy
a mamának saját autója is van, és Gábor
kezdett elgondolkodni az igazságon. A
nyári vakáció alatt édesanyja szeretete és
a sok új kaland olyan nagy hatással volt
rá, hogy a nagymama tiltó nevelése, a sza-

bályozott, szigorúan cenzúrázott magyar
világ már egyre kevésbé lett vonzó a szá-
mára. Így 13 és fél évesen nagy döntést
hozott: itt marad az édesanyjával Ameri-
kában. 

Tanulás és kihívások

Szeptembertõl már az iskolapadban
ült, és remélte azt, hogy sikerrel veszi
majd az akadályokat. Mivel sohasem ta-
nult angolul, a legalacsonyabb szintû osz-
tályba került. Nem volt egyszerû megfe-
lelnie a hirtelen rászakadt kihívásoknak
és a philadelphiai osztálytársak csínytevé-
seinek sem, hiszen a gyerekek gyakran
megviccelték, mivel nem értett angolul. 

Az elsõ igazi megpróbáltatás akkor kö-
szöntött rá, amikor iskolakezdéskor a ta-
nár egy intelligenciatesztet tett elé, hogy
felmérje a tudását, ám a nyelv hiányában
csak a nevét tudta leírni a tesztlapra, és a
Magyarországon oly kiváló tanuló, „szé-

gyenszemre” megbukott a teszten.  
Gábor a legalacsonyabb szintû osztály-

ban kezdte el a tanulmányait, de egy fél
év múlva már erõsebb osztályba tornász-
ta fel magát. Törekvõ akarata és hallatlan
tudásvágya juttatta el oda, hogy a 9. osz-
tályban már egészen jól megértette magát
angolul, és szorgalmának köszönhetõen a
középiskolában már bekerült az emelt-
szintû képzésbe.

Miután tapasztalta azt, hogy kitartó
munkával, összpontosított figyelemmel
és szorgalommal lehet csak elõbbre jut-

A Prudential felhõkarcoló épületét senki sem tévesztheti el, ha Bostonban jár. Ez az 52 emeletes, kékes színû üvegpalota
büszkén tekint le a város kisebb-nagyobb épületeire, helyet adva népszerû áruházaknak, butikoknak, éttermeknek és ele-
gáns irodáknak. Itt található dr. Garai Gábor New England-i és bostoni tiszteletbeli konzul irodája. Beszélgetésünk idõpont-
jának egy késõi péntek délutánt választottuk, abban a reményben, hogy ekkorra már szabaddá tudja tenni magát a temér-
dek elfoglaltsága mellett. Ám tévedtem, mert várnom kellett, mivel Garai úr egy telekonferencia-beszélgetésben volt. Így
ezt az idõt arra használtam fel, hogy az épület 26. emeletérõl megcsodáljam a lélegzetelállító kilátást a városra.

Boston magyar életét is szervezi Garai Gábor tiszteletbeli konzul

Figyelem a hazai cégek amerikai 
érdekeltségei iránt

ni, egyre-másra lekörözte amerikai osz-
tálytársait. A szerénysége, a tudásvágya,
valamint a népszerûsége juttatta el a Fe-
hér Házba is Nixon elnök meghívására. 

Egyre fentebb lépegetve, az egyes szin-
teken áthaladva, újabb és újabb osztály-
társakkal bõvült a baráti köre, akik látva a
törekvõ fiút, büszkék lettek önmagukra
is, mert úgy érezték, hogy valamivel õk is
hozzájárultak a sikeréhez. Ez az élmény
juttatta el ahhoz a felismeréshez, hogy
mindenhol vannak olyan nagyszerû em-
berek, akikkel öröm együttmûködni, s
mindenkitõl lehet valamit tanulni. 

Továbbtanulás és karrier

A középiskola befejezése elõtt Ameri-
ka egyik leghíresebb ún. Ivy League egye-
teme, a Yale meghirdette, hogy olyan diá-
kokat szeretne felvenni intézetébe, akik
nem is álmodhatnak errõl… Gábor ekkor
még nem ismerte az amerikai egyetemek
ranglistáját, így amikor a látogatása során
többször hallotta azt, hogy „mi ebben
jobbak vagyunk, mint a Harvard” vagy
„ezt a Harvardon jobban csinálják”, kí-
váncsi lett „erre” a Harvard Egyetemre.

Amikor eljött a felvételi pályázatok be-
nyújtásának a határideje, Gábor az öt leg-
színvonalasabb egyetemre adta be a pá-
lyázatát: a Harvard Egyetemre, a Penn
State Állami Egyetemre, a Princetonra, a
University of Pennsylvaniára és a Yale-re.
Legnagyobb örömére, mind az öt egye-
temre teljes ösztöndíjjal vették fel.

Döntését azonban nagymértékben be-
folyásolta egy másoknak látszólag jelen-
téktelennek tûnõ tény. Amint végigláto-
gatta az egyes egyetemeket, Bostonban
azt látta, hogy a diákok a kávéházak tera-
szán ülve, kávéjukat szürcsölgetve ké-
szültek fel a vizsgákra. Ez felidézte benne
azt a gyerekkori élményt, amikor édesap-
jával együtt ültek a kávéházban, és õ a ká-
vés kockacukrokat szopogatta. Így hatá-
rozta el, hogy egyetemi tanulmányait
Bostonban, a Harvardon kezdi el, mert itt
az amerikai hosszú kávéval ellentétben,
illatos kávéházakban, igazi eszpresszó
kávét is lehetett inni. 

Miután befejezte a Harvard Kollégiu-
mot, beiratkozott a jogi karra, ahol
1976-ban szerezte meg a diplomáját.
Mivel akkor még nem mehetett vissza
Magyarországra, így disszertációját egy
három hónapos bécsi tartózkodás alatt
írta meg, amelyben elemezte az akkori

magyar és amerikai bürokrácia különb-
ségeit.

Mindig is az üzleti élet jogi vonatkozá-
saival szeretett volna foglalkozni, és már
elsõéves ügyvédként is a kockázati tõkére
és az ahhoz kapcsolódó üzleti lehetõsé-
gekre koncentrált, amely tevékenységei
azóta már teljesen kiépítetté váltak.

Jelenleg nem csak Massachusettsben,
hanem New York államban és Washing-
ton DC-ben és körzetében is kiterjesztette
tevékenységi területét. A Foley&Lardner
LLP cég üzlettársa, a Magántõke Befekte-
tés & Kockázati Befektetési Társaság elnö-
ke, valamint az élettudományokkal foglal-
kozó csoport társelnöke.

Szakmai tudása és nemzetközi tevé-
kenysége kapcsán neve a világban sokak-
nak ismerõsen cseng. Munkájában azt a
célt tûzte ki, hogy felkarolja és támogatja
az újonnan létrejött kisvállalatokat, figyel-
met fordítva a jelesebb magyarországi cé-
gek amerikai érdekeltségû tevékenységé-
re is. 

Mit is tesz egy tiszteletbeli konzul?

Egy tiszteletbeli konzul szerteágazó
feladatkört lát el: tájékoztatást nyújt, vé-
delmezi a kiskorú és felnõtt állampolgár-
ok jogait a külföldi országban, segítséget
nyújt bírósági ügyekben, de mindemel-
lett elõmozdítja a két ország közötti gaz-
dasági, üzleti és kulturális kapcsolatok
fejlesztését. Ami a teljes képhez még hoz-
zátartozik: mindezt társadalmi munká-
ban végzi.

Dr. Garai Gábor a munkája során nagy
hangsúly fektet a Boston és környéke ma-
gyarságának összefogására. A havonta
sorra kerülõ ún. Happy Hour programjain

lehetõséget biztosít a körzetben élõ ma-
gyarok ismerkedésére és információcse-
réjére. Támogatásával elõsegíti a magyar
emlékek és hagyományok ápolását, az
ünnepek és megemlékezések minél szín-
vonalasabb megszervezését. Filmvetíté-
sekkel, kulturális programok szervezésé-
vel és adományok gyûjtésével ráirányítja
a figyelmet a magyar vonatkozású dolgok
minden területére. 

A 2006. október 23-án, Bostonban
megrendezett ünnepségsorozattal és a
The Freedom ‘56 (Az 56-os felszabadulás)
c. kiállítás megszervezésével Garai hitet
tett az 1956-os forradalom mellett. A kiál-
lítás anyagát saját finanszírozással egy
bécsi személytõl vásárolta meg 15 ezer
dollárnyi összegben. 

A hatalmas, jelképes lyukas zászló
mellett a 45 fényképbõl álló kiállított
anyag minden képe alatt egy-egy, '56-os
magyar embertõl származó idézet állt.
Ezt a kiállítást éjjel és nappal legalább 50
ezer ember látogatta meg a Prudential fel-
hõkarcoló épületének legforgalmasabb ut-
cáin. A kiállításnak óriási visszhangja volt
a sajtóban és egyéb médiafórumokon
Amerika-szerte.

A megnyitót követõ estén a rendez-
vény fõszervezõje, Garai Gábor fáradtan
ült le a Prudential szikrázóan kivilágított
épületében egy padra, szemben az általa
ideszállítatott, múltat idézõ képekkel, és
jólesõen nézett végig a munkáján, amikor
arra lett figyelmes, hogy fél tucat fekete fi-
atal közeledik a képekhez. 

Izgatottan figyelte õket, attól tartva,
hogy nehogy kárt tegyenek a kiállított al-
kotásokban. Az egyik képen, a tankok
mellett, a lerombolt épületek között, egy
halott lány alakját örökítette meg a fotó-
mûvész. A fiatalok megálltak a kép elõtt,
nézték-nézték, majd heves vitába kezd-
tek. 

Garai hirtelen arra gondolt, hogy talán
meg akarják rongálni a képet, ezért felállt,
és lassú léptekkel közelített a csoport felé.
Õk észrevették, és kérdõen tekintettek rá.
Miután Garai felfedte, hogy õ a kiállítás
szervezõje, elmondták, arról vitatkoznak,
vajon ki nyerte meg a képen látható hábo-
rút. 

Gábor hosszasan elgondolkodott, majd
lassan és tagoltan azt felelte: „A  magya-
rok nyerték meg, de nagyon sokat kellett
várni a gyõzelemre”.

Dr. Baloghné Kovács Éva
(Boston, Massachusetts)

A 60. születésnapján barátaival

Családi körben

Feleségével és lányával

Nixon elnökkel A Garai-házaspár Obama elnök társaságában
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– Hogy érzi magát Wellingtonban,
kedves nagykövet asszony? 

– Nagyon jól érzem magam, és köszö-
nöm azt a sok szeretetet, amivel fogadtak
mind a magyar kolónia tagjai, mind az új-
zélandi fogadópartnerek. Aucklandban
voltunk elõször két napot, majd utána jöt-
tünk Wellingtonba, és itt a Waitangi Day
ünneplését sikerült élvezni. A Külügymi-
nisztérium hivatalos dolgait kellett intéz-
ni, és átadtam a megbízólevelemet a fõ-
kormányzó úrnak. 

– Lépjünk kicsit a múltba. Hogyan él-
te meg az élete nagy lépéseit? 

– Azt mondják, hogy az életben illik egy-
szer-kétszer nagyokat váltani. Azt hiszem,
ezzel a legutóbbival sikerült igazán nagyot
váltanom. Ugyanakkor van azért egy folya-

mat is az ember
életében. Tiné-

dzserkorom-
ban az a sze-
rencse ért,
hogy édes-

apám Ika-
rus-buszo-

kat árult
a Kö-

zel-

Keleten, ezért Bagdadban éltünk öt évet,
akkor én egy nemzetközi iskolába jártam,
és ott 85 nemzetiség képviseltette magát.
Így én egy nemzetközi életben kezdtem
már az életemet. Angol-francia szakon vé-
geztem, már az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen. Egy ideig nyelvtanár voltam,
majd tanárképzõ, késõbb az iskola vezeté-
sével lettem elfoglalva. Egy üzleti vállalko-
zás vezetésével elkezdtem Shakespeare-en
kívül fõkönyveket, szabályokat, szerzõdés-
tervezeteket olvasgatni. Így kerültem az üz-
leti életbe, ahol késõbb saját céget vezettem
sok éven keresztül, így sikerült a nemzet-
közi kereskedelmi életbe is belépni. A Brit-
magyar Kereskedelmi Kamara elnöke let-
tem, majd az Uniós Nemzetközi Kamarák
elnöke. Mielõtt idejöttem, az elmúlt hat év-
ben a Széll Kálmán Alapítványnál voltam
ügyvezetõ kurátor. Az International House
nevû nyelviskola szervezete a világ egyik
legnagyobb láncolata, annak az igazgatósá-
gában hét évet töltöttem el. A férjem angol,
s a munkája révén – projektmenedzser –
több országban dolgozott. Például
Bahreinben, Dél-Afrikában, de volt Irán-
ban, Németországban és Thaiföldön is,
úgyhogy sok helyen megfordultunk a világ-
ban. Talán mindez a nemzetközi tapaszta-
lás adódott össze, amikor arra gondoltak,
hogy alkalmas lennék egy ilyen feladat ellá-
tására. Nagyon boldog voltam,
amikor felkértek. 

– Most, hogy ebbe a szigetvilág-kör-
nyezetbe került, itt is egy különlegesen
színes világ veszi körül. Hogyan alakul
az élete Canberrában? 

– Canberra a legnagyobb kertváros.
Valóban nagyon zöld és valóban igaz
az, hogy a kenguruk a szomszéd telken
ugrálnak esténként. Ez kuriózum az
Európából jött ember számára. Van egy
érdekes oldala, ami a nemzetközi jelle-
ge: 96 országnak van ott követsége,
fõkonzulátusa. A teljes politikai pa-
letta ott van. Ezen kívül az ország
fõvárosa, sok kulturális esemény-
nyel. Ugyanakkor egész Ausztrá-
lia és Új-Zéland

hozzám tartozik, és ez nagyon-nagyon
sok utazással jár, aminek örülök, mert
nagyon érdekes és szép helyekre jut el az
ember. 

– Mint nagykövet, hogyan telik egy
munkanapja? 

– Reggel elõször átnézem a helyi, majd
a magyar sajtót, azután azokat a leveleket,
amiket kapok. Reggelenként 40–50 levél
áttekintése, mellette vannak folyamatos
ügyek, amiket a kollégákkal meg kell be-
szélni, ebédidõben van egy megbeszélés,
ebéd, vagy egy találkozó. Délutánonként
ismét valami hasonló, sokszor az este az-
zal fejezõdik be, hogy valamilyen nemze-
ti ünnep kapcsán egy másik ország képvi-
seletére megyek. Máskor elmegyek a na-
gyobb, vagy kisebb városokba, mint pl.
ide, s részt veszek a magyar és nemzetkö-
zi eseményeken. 

– Úgy tudom, hogy most jár elõször
Új-Zélandon. Milyenek a benyomásai az
országról?

– Új-Zéland gyönyörû, nagyon szép or-
szág, nagyon zöld ország, picit hideg. Ked-
vesek, vidámak az emberek. Azt veszem
észre, Új-Zéland kicsit hasonló a magyar,
illetve a kisebb országok attitûdjéhez. Itt
mindenki próbálja megmutatni, hogy mi
van. Mindenki nagyon kedves, amint meg-
hallják, hogy külföldiek vagyunk. Rögtön
megkérdezik, mi a véleményünk errõl-ar-
ról. Mindenki jelentkezik, hogy „mi is itt
vagyunk, ugye milyen jó, hogy mi is va-
gyunk”. Másik nagyon fontos, hogy ked-
ves nyugodtság van itt. (Lazaság?) Igen, la-
za, de nem az oda nem figyelõ formája, ha-
nem a kedves megbízhatóság. Ez, ami
megkapó. Úgy tûnik, hogy minden úgy
van, ahogy mondják. Ez a megbízhatóság
stresszmentes, vagy nagyon kevés stresz-
szel élhetõ életet biztosít, és ez hosszú éle-
tet jelent. Sok olyan emberrel találkoztam,
akik 80-90 évesek, és nem néznek ki any-
nyinak. Azt mondom – ez Ausztráliában is
így van –, hogy mindenki 10 évvel idõsebb,
mint amennyinek látszik! 

– Térjünk vissza a mába, a diplomata
asszony életére. Most volt a hivatalos ce-
remónia, amelyen átadta a megbízóleve-
lét az új-zélandi fõkormányzó úrnak,
Sir Jerry Mateparae-nak. Hogyan élte

meg a maori ceremóni-
ával egybekötött kü-

lönleges al-
kalmat? 

– Teljesen páratlan, nincs ilyen sehol
máshol a világon. Ez Új-Zélandnak a maori
gyökereibõl és a koronához köthetõ kettõs
kötõdésébõl adódik. A ceremónia nagyon
érdekes volt. Megérkeztünk a fõkormány-
zósághoz, ahol a gyönyörû hátsó kertben, a
hatalmas füves részen kilenc maori harcos
várt minket dárdákkal, arcfestéssel és egye-
bekkel. Eljárták a harci – haka – táncot,
amely tradicionálisan több száz évvel ez-
elõtt is fogadta az idegent. Ez a tánc arról
szól, hogy békés, illetve háborús szándék-
kal jött-e az ember. Nagyon impresszív ez,
majd az egyik a harcosok közül elõrejön a
dárdájával, és különbözõ nagyon ijesztõ
dolgokat mûvel. Aztán ledob egy kis dárdát
(néha kis faágat), és azt föl kell venni. Picit
ez olyan, hogy „fölveszed-e a kesztyût”?
Ugye, ez volt régen az európai hagyomá-
nyokban. Ekkor ezt egy férfiembernek kell
felvenni! Ez a férjem volt, mivel én, mint nõ,
nem fogadhatom ezt a kihívást. A férjem-
nek fel kellett venni ezt a dárdát a földrõl, de
úgy, hogy közben folyamatosan szemkon-
taktust tartott a maori harcossal. Ha a szem-
kontaktus megmarad, akkor ez annak a je-
le, hogy békében jöttünk. Hát, ezt sikerült
teljesítenünk, és ekkor ennek nagyon örül-
tek. Ekkor örömdalban fakadt ki ez a harcos
társaság, majd köszöntöttek bennünket, az-
zal a maori szokással, hogy az orrunkat
egymáshoz kellett dörzsölni-nyomni (ez a
hongi). Ezután átmentünk egy XIX. századi
hagyományos brit környezetben lévõ kor-
mányzói rezidenciába. Itt különbözõ for-
maságokon keresztül egy beszéd, majd vi-
szont beszéd, bemutatkozás, koccintások,
majd finom és kellemes ebéd következett,
ami szintén nem szokás más országokban.
Azt mondhatom, hogy Új-Zéland nagyon
különleges, bensõséges és nagyon barátsá-
gos fogadtatásban részesíti a külföldrõl ide
akkreditált diplomatákat. 

– Melyek a legfõbb tennivalói?
– Szeretném a gazdasági és a kétoldalú

kapcsolatokat is elõbbre vinni. A fõkor-
mányzó úrnak is felvetettem a diplomák ho-
nosítási problémáját. Ez komoly gond, hogy
amikor Új-Zélandra érkeznek honfitársaink,
itt nem fogadják el a különbözõ orvosi,
vagy mérnöki diplomákat. Ez ügyben sze-
retnék elõrelépést, és azonnal elkezdtünk
ezen dolgozni. Megemlítettem a külügy-
minisztériumban a gépjármûvezetõi

engedélyek sorsát is. Szeren-
csére tavaly sikerült

elsõként Új-Zé-
landdal aláír-

ni az

egyezményt a 18 és 35 év közötti fiatalok
oda-visszautazási lehetõségérõl. Lehetõség
nyílik, hogy tanulás mellett dolgozhassanak
is, mert nagyon messze vagyunk, egyik or-
szág sem a leggazdagabb, ezért nagyon jó,
hogy ezt a lehetõséget biztosítjuk a fiatalok-
nak. Ez július elsejével kezdõdik, egyelõre
100 fõ jöhet ide Magyarországról. Egyelõre
ez a kvóta él, de megállapodtunk, hogy ha a
program jól mûködik, akkor ezt a számot
kiegészítjük. Szintén megoldandó a szociá-
lis ellátás problémája, amely a nyugdíjak és
egyéb járadékok ide-odaviteléhez kapcsoló-
dik. Ebben még nincs végleges megállapo-
dás, de ezen a téren is dolgozunk. Szeret-
ném a gazdasági lehetõségeket is kihasznál-
ni. Nyilvánvalóan egyik ország sem a legna-
gyobb piac, de azt hiszem, hogy mi is talá-
lunk olyan kis részterületeket, amelyeknek
piaca lehet Magyarországon, illetve Új-Zé-
landon. Az itteni partnereknek elmondtam,
hogy Magyarországot ne, mint egy országot
nézzék, hanem mint kapu Európára és az
EU körül levõ országokra. Sok logisztikai
központjai vannak nagyon nagy cégeknek,
ezért õk is gondolkodjanak ebben.

– Mit üzen a wellingtoni Fészek lakó-
inak és a Panoráma Világklub-tagok-
nak? 

– Mindenképpen úgy fogok legközelebb
jönni, hogy egy Fészek-vasárnap is belees-
sen, s a fészeklakókkal is találkozzam.
Most sikerült elmenni a Magyar Parkba. El
kell mondanom: büszke voltam, hogy
Wellingtonban, ilyen fantasztikus helyen
székely kapuval, kopjafával és a téglákon a
sok magyar névvel találkoztam. Mindig azt
mondom a beszédeimben, hogy mi, ma-
gyarok magunknak legyünk fontosak!
Mert ha magunknak nem vagyunk azok,
akkor senkinek a világban nem leszünk
azok. Amikor látom azt, hogy itt ilyen sok
embernek ilyen régen ilyen fontos, hogy itt
legyen egy kis magyar sziget, akkor azt
mondom, megéri. 

Kaprinay Éva 
(Wellington)

Sikó Anna nagykövet nemrégiben Új-Zélandon járt, s wellingtoni tartózkodása
alatt Kaprinay Éva, a Panoráma magazin új-zélandi munkatársa, a Világklub he-
lyi társklubjának elnöke egy finom kávé mellett, kellemes napsütéses idõben ké-
szítette vele az alábbi beszélgetést.

Beszélgetés Sikó Annával, Magyarország ausztráliai-új-zélandi nagykövetével

Új lehetőségek előtt 
a két ország együttműködése

Maori harcosok tánca a diplomáciai ceremónián

Sikó Anna egy wellingtoni kávéházban

A nagykövet asszony a férjével

Maori harcos (a kép nem a hivatalos ceremónián
készült)

A kormányzói ház nagy, zöld területe, 
ahol a maori harcosok ceremóniája zajlott
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Több magyar és európai témakörû klu-
bot alapított – egyedül és a családjával
együtt is. Tizenkét évesen kezdett progra-
mozni, s 18 évesen szerezte az elsõ fõis-
kolai diplomáját számítógép-programo-
zásból. Üzleti szakot végzett a University
of Michiganen, majd menedzsment-ta-
nácsadóként dolgozott. 

Több nagy amerikai cég üzletmene-
tének az ésszerûsítésével foglalkozott,
például az AIG-nak, a világ egyik legna-
gyobb biztosítójának segített kialakítani
olyan globális befektetési stratégiát,
amely arra vonatkozott, hogy a több mint
120 országban lévõ irodáik közül melyek-
be fektessenek be.

A tanácsadás után átképezte magát be-
fektetõnek, és egy kockázati befektetési
társaságnál dolgozott, nemrég pedig el-
hagyva a befektetés világát, egy gyorsan
növekedõ adatbáziscéghez került, ahol a
vezérigazgató közvetlen munkatársa az
értékesítési területen. Mindemellett fon-
tosnak tartja a Magyarországgal való kap-
csolattartást, és azt tervezi, hogy magyar
technológiát is piacra visz az USA-ban.

Nos, úgy gondoltuk, hogy – gyors üzle-
ti karrierje, sikerei és a vele folytatott be-
szélgetés során - megkérjük, foglalja ösz-
sze, milyen tanácsokat adna a magyaror-

szági fiataloknak: mit, miként tegyenek,
hogy egykor õk is sikeresek lehessenek.

Íme, Balogh Ákos amerikai magyar üz-
letember gondolatai, tanácsai!

Az utóbbi hetekben sokat gondolkod-
tam, milyen üzeneteket osztanék meg a
magyarokkal, fõleg a fiatalokkal. Szívesen
leírok néhány tapasztalatot, néhány, talán
mások által is hasznosítható ötletet!

Azt gondolom, hogy Magyarország re-
latíve kis állam, amely nem szerepel lé-
nyegesen a világszínpadon. Ráadásul az
utóbbi években sajnos Magyarországot
gyengén menedzselték. Például az
Economist magazin kutatásai és cikkei a
világ egyik relatív leggyengébb („under-
heated”) gazdaságának mutatta. 

A magyar Nobel-díjasok nagy része

nem szülõhazánkban lett sikeres, ami azt
sugallja, hogy a magyar környezetben
van valami, ami meggátolja az innovációt
(készséghiány, kis piacok, kevés kom-

mercializálási lehetõség, befektetési tõke
hiánya, igazságos törvények stb.). 

Másképpen fogalmazva: a magyarok-
nak vannak erényeik, de ahhoz, hogy
nagy sikereket arassanak, más típusú em-
berekkel kell dolgozniuk! Fontos a rugal-
masság, és a sikeresebb modellekbõl el
kell tanulni, amit lehet. Bízzanak abban,
hogy õk is lehetnek sikeresek!

Elõször is, tanuljanak meg jól angolul,
mert a modern világ tudásának javát ezen
a nyelven írták. Ha van rá lehetõség, ta-
nuljanak meg kínaiul is, mert a jelek azt
sugallják, hogy Kína lesz a világ egyik kö-
vetkezõ nagyhatalma. A magyar fiatalok
úgy tudják legjobban segíteni Magyaror-
szágot, ha világszínvonalú készségekre
tesznek szert. 

Iskola után legalább egypár éven át ko-
moly külföldi munkatapasztalatot kell
szerezni! Költözzenek el egy világváros-
ba, akár Európába vagy máshová... Ame-
rikában több érdekes nagyváros van, de
nem csak itt adódnak lehetõségek. Ha le-
het, költözzenek gyorsan növekedõ or-
szágokba, például Kínába, a Dél-afrikai
Köztársaságba vagy Brazíliába. Azután,
ha úgy gondolják, visszatérhetnek Ma-
gyarországra dolgozni, tanítani, vagy más
módon kamatoztatni a tudásukat.

Ha nem specializált tudományos szak-
mában dolgoznak, mint például kutatás,
orvoslás, ne maradjanak az iskolában túl
sokáig. Az iskolarendszerek nem biztos,
hogy maximalizálják esélyeiket a munka-
piacon. (Manapság a középiskolai téma-
körök hatékonyan és ingyen elérhetõek a
KhanAcademy.org honlapon.) 

Ha például valaki vállalkozó akar lenni,
akkor nem biztos, hogy lényegesen tovább
kell tanulnia. Inkább találják meg a legte-
hetségesebb embereket az igényelt szak-
mában, és dolgozzanak nekik. Ha nem
akarják felvenni, akkor ajánlják fel, hogy
dolgoznak egyelõre ingyen vagy alacsony
kezdõ órabérért, vagy csak félállásban. Ha
jó munkát végeznek, lehetõségük nyílik a
legjobbaktól eltanulni egy szakmát!

Ne féljen egy fiatal a sikertelenségtõl.
Sõt, ha lehet, olyan célokat próbáljon
megvalósítani, amelynek legfeljebb ötven
százalék esélye van a sikerre. Az ilyen cé-
lokban mindig szerepel a kockázat, így

hát megszokja a „rizikót”! Egyébként a
rizikónak két része van: a szisztematikus
és a nem rendszeres – csökkentsék a nem
szisztematikus részét, tehát „buta rizikó-
kat” azért ne vállaljon az ember!

Ne akarja az ember a keresetet vagy a
pénzt maximalizálni, hanem inkább kö-
vessék a szenvedélyüket, tehát azt, ami
igazából boldoggá teszi õket. Ha a szakács
szakma tesz valakit boldoggá (a sütés-fõ-
zés tudománya), akkor ne járjon ügyvédi
iskolába! Még, ha ügyvéd is lesz, mert
nem biztos, hogy az idõk során megsze-
reti ezt a szakmát. 

Akkor lehet nagy sikert elérni, ha az
ember igazából, szívbõl szereti azt, amit
tesz! Még akkor is, ha nem keres sok
pénzt, de legalább lehetõsége nyílik a bol-
dogságra. Sokakat az boldogít, ha nehéz,

kihívó munkát végeznek, és ha hasznos-
nak érzik magukat a világban.

Ha pedig valaki meggazdagszik, akkor
lehetõleg éljen úgy, mintha nem lenne sok
pénze. Gazdag emberek gyakran leírták
már, hogy a pénz nagy teher is. Ha nem
jól menedzseli magát az ember, a pénz
családokat szakít szét, és embereket tesz
tönkre. Ha mégis gazdag lesz valaki, ta-
nulja meg, hogyan kell a gazdagságot ép
ésszel megélni...

Ezek csupán tanácsok: az általam ta-
pasztalt dolgok közül írtam le néhány
hasznosnak tûnõ gondolatot. Bárkinek,
ha van véleménye, szívesen veszem, ha
ír az akibalogh@gmail.com email cí-
memre. Szintén megtalálhatnak a
http://www.linkedin.com/in/akibalogh 
lapon.

Balogh Ákos 26 éves amerikai magyar üzletember Debrecenben született, s öt-
évesen költözött családjával az Egyesült Államokba. Szülei Bostonban élnek,
édesapja, dr. Balogh Lajos kutató, a Nanomedicine c. Elsevier tudományos folyó-
irat fõszerkesztõje, édesanyja, Balogh K. Éva tanárnõ, a GiftOnline.us vállalkozás
tulajdonosa, mellesleg a Panoráma Világklub Massachusettsi Társklubjának elnö-
ke, lapunk munkatársa. Kisebbik fiuk, Ákos megtartotta magyarságát, szépen és
választékosan beszéli anyanyelvét, s gyakran megfordul Magyarországon, miköz-
ben – noha még fiatal – afféle világpolgárként sok tapasztalatot szerzett külön-
féle országokban és különbözõ vállalkozásoknál. 

Egy ifjú amerikai magyar üzletember tanácsai – magyar fiataloknak

Te is lehetsz sikeres!

Balogh Ákos

Látogatás Chicagóban

Édesanyjával, Balogh K. Évával

Édesapjával, dr. Balogh Lajossal

Kia Ora! – Isten hozott Wellingtonba!

Ahol még íze van a magyar nyelvnek
A kétnapos úttól kissé megviselve kötöttünk ki a Sun

Princess nevû hajóval Wellington festõi látványt nyújtó ten-
geröblében. Végre biztos talajt érezve a lábunk alatt, nem tit-
kolt izgalommal vártunk Új-Zéland fõvárosának megismeré-
sére, hiszen a túravezetésre
kedves barátaink, Kaprinay
Éva tanár, fotóriporter – aki
magazinunk munkatársa – és
férje, George vállalkoztak. 

„Jó idõt fogtatok ki!” – kö-
szöntöttek barátaink szeretet-
tel, és máris vettük az irányt
Wellington legmagasabb
pontjára, a Mount Victoria ki-
látóhoz. Csodálatos panorá-
malátvány fogadott bennün-
ket, távolban a hegyek szilu-
ettjei magasodtak, az öböl
másik oldalán, úgy, mint a cserebogarak, kis makett házacs-
kák kapaszkodtak az egyre meredekebb hegyoldalra.

Nekünk, ausztráloknak is szembetûntek Wellington vég-
telenül rendezett és tiszta utcái, a színpompás parkok, de
azok közül is a Lady Norwood Rose Garden, ahol megköze-
lítõleg 600 rózsakülönlegesség, az üvegházban begóniák, hi-
biszkuszok, orchideák, gardéniák és tavirózsák színes válto-
zatai kápráztatják el a látogatókat. 

Idõnket beosztva még alkalmunk volt megtekinteni a
parlament épületét, a Te Papa Museumot is, majd – megle-
petésként – az 1858-ban épült, a közelmúltban helyreállí-

tott és eredeti tárgyakkal berendezett Colonial Cottage-t
nézhettünk meg, amelyet az egykoron Angliából kivándo-
rolt William Wallis ácsmester épített, és õ élt benne népes
családjával, majd több generáción keresztül volt a família

lakóhelye.
Az igazi csemege itt követ-

kezett, mert megtekinthettük
a múzeum szomszédságában
lévõ bemutatóteremben ven-
déglátónk, Éva fotókiállítását
is, ahol a Wellingtonról és
környékérõl készített panorá-
maképeiben gyönyörködhet-
tünk. 

Mint tõle megtudtuk, ez
volt az elsõ fotókiállítás a
Colonial Cottage Múzeumban,
amelyet az Arts Festival 2012

keretében rendeztek, és nagyon büszke rá, mert így általa ma-
gyar volt az elsõ kiállító. 

A magazinunk olvasói már korábban értesülhettek róla,
hogy Éva és férje egyben mozgatórugója a Wellingtoni Ma-
gyar Fészek Klubnak és szerkesztõje a közkedvelt Hírmon-
dónak. 

Éva mosolyogva hozzátette a Fészek Klub mottóját: „Gye-
re te is, légy vendégünk!” A sok látnivalótól a kellemes ten-
geri levegõtõl elfáradva vettünk búcsút barátainktól, kö-
szönve nekik a kellemes napot.

Bozsik Tamás (Ausztrália)

Fotókiállítás Wellingtonban. Jobbról Kaprinay Éva, 
a vendéglátó, mellette Bozsik Tamás és Rumincik Zsuzsa
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Együtt ünnepelt a nemzet. A gála – eb-
ben az évben elsõ alkalommal – már a
rendezõk és a közremûködõ partnerek ol-
dalról is példát mutatott a magyar nemzet
kulturális egységesítésére, hiszen az ala-
pító rendezõk, a Falvak Kultúrájáért Ala-
pítvány és a Honvéd Kulturális Egyesület,

valamint társrendezõként a Böszörményi
László Alapítvány és a Csurgóforrás Ala-
pítvány mellett a határon túli szervezet-
ként jelent meg a szlovákiai Bodrogköz
Kultúrájáért Polgári Társaság, a romániai
Erdély, a Kultúra Határok Nélkül Egyesü-
let, és az Ukrán–Magyar Kulturális

Együttmûködési Társa-
ság. Az emigráció ma-
gyarságát a rendezõ
svédországi Ághegy – Li-
get Baráti Társaság, és a
díszvendég az ausztráliai
Új-dél-wales-i Magyar
Szövetség képviselte. Az
elõzõeken kívül a cím
adományozásánál kö-
szönthettük az újvidéki
Pr ijateljstvo-Barátság
Szerb–Magyar Kultúrtár-
saságot és a zágrábi Zrí-
nyi Miklós Cserkészcsa-
patot, valamint a követke-
zõ évi gála díszvendégsé-
ge meghívóját átvevõ Bur-
genlandi Magyar Kultúre-
gyesületet. Ezen közössé-
gek, valamint a gálán

megjelent további közel 100 civilszerve-
zet vezetõi, jeles személyiségei a magyar
kultúra valódi „hídfõi”.

Az ausztráliai magyar kultúra esemé-
nyeit és ünnepeit bemutató vetítés fogad-
ta a gála vendégeit, elsõ himnuszunk
„Boldogasszony Anyánk” éneklésével fo-
gadta a közönség a Koronaõr Egyesület és
a történelmi díszegység által bevonuló
Szent Korona másolatát, külön köszöntve
az ausztráliai magyar közösségeket. 

Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Ala-
pítvány kuratóriuma elnöke, a Kultúra
Lovagrendje alapítója ünnepi köszöntõjé-
ben a vezetõk és közösségek köszöntése
mellett ismertette az alapítvány önkéntes-
ség európai évében végzett értékteremtõ
munkáját, amely felsorolásnál az év ki-
emelkedõ értékteremtésének tekintette –
szerinte a világon egyedülálló – hogy 5 or-
szág 18 különbözõ vallású és mûvészi
szintû alkotójával Keresztutat készítettek
és adományoztak a vasvári Szûz Mária
kegyhelyre. Ehhez hasonlóan egyedülál-
lónak tartotta azt is, hogy létrehozták a
Kultúra Lovagrendje Múzeum és Levéltá-
rát, valamint az Európai Nõegyletet. Az
európai kulturális együttmûködés jövõje

A díszvendég Ausztrália és az Európai Unió himnusza, valamint a Szózat éneklésével ért véget a XVI. Magyar Kultúra Nap-
ja Gála Budapesten, a Royal Szálló dísztermében, ahol több alkalommal szívbemarkolóan érzékelhette a 12 országból 
érkezett közel ötszáz vendég, hogy a nemzet tagjai együtt lehetnek a Szülõföldön. Lapunk svédországi munkatársa, 
dr. Szalontai Éva is a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésben részesült.
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alapjai lerakásának tartotta a kuratórium
elnöke azt, hogy a Falvak Kultúrájáért Ci-
vilhálózat egyre szélesedõ nemzetközi
összefogással, negyedik alkalommal ren-
dezte meg az Európai Kultúra Ünnep (Eu-
rópai Kultúra Napja, szeptember 20.) ese-
ménysorozatát, amelynek fontos szerepet
szánnak a „Duna-stratégia” megvalósítá-
sában. A Cigány Kultúra Napja megrende-
zésével a „Romastratégia” sikeréhez kí-
ván az alapítvány konkrét munkával hoz-
zájárulni. Az uniós együttmûködés foko-
zása érdekében megszervezték a Kulturá-

lis Önkéntesek Napját, valamint megala-
pították és elsõ alkalommal adományoz-
ták az „Együtt Európáért” érem és plakett
nemzetközi elismeréseiket. 

Az „Örökség-serleg” elismerést Rakó
József, a Magyarország Felfedezõi Szövet-
ség elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja,
Túrkeve polgármestere, dr. Szabó Zoltán,
az Egyetemes Kultúra Lovagja alapító lo-
vagja, és Gaál Zoltán, a svédországi Ág-
hegy-Liget Baráti Társaság elnöke adta át
a Zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör-
nek, a Regölyi Régésztábornak és a pécsi
Majtényi József Felfedezõ Csapatnak.  

Novák Gyula, Rákóczifalva kisbírója
köszöntötte a díszvendég közösséget. Az
ausztráliai magyar kultúra bemutatása
Ámon Antal vezetésével Szigeti-Sugár
Éva, Babucs Kriszta és Gáspár András
közremûködésével versekkel, énekekkel,
rádióhangjátékkal és fotóvetítéssel illuszt-
rált színes programot a riportbeszélgetés
tette emberközelivé.  A gála második ré-
szének nyitányaként Bodza Klára és Mu-
rányi Zsigmondné Bodnár Mária, a Ma-
gyar Kultúra Lovagjai, valamint a cím je-

löltjeként Szvorák Katalin és Birinyi Jó-
zsef köszöntötte Ausztrália magyarjait és
a gála résztvevõit. A „daloló lovagok” be-
mutatkozásuk zárásaként a gála vendége-
it is megénekeltették.

Az ünnepség fénypontja a Kultúra Lo-
vagjainak avatása volt. A Kultúra Lovag-
ja cím a civilszervezetek legmagasabb el-
ismerési formája. Az elmúlt 13 évben kö-
zel 1500 civilszervezet, önkormányzat
és intézmény állított sikeresen jelöltet,
így 4 földrész 23 országa 520 állampolgá-
ra vehette át az elismerést. Ezen belül
ebben az évben 10 ország állampolgára a
kultúra 25 ágával részesült elismerés-
ben. A közösségek által kezdeményezett
és az alapítvány által adományozott cím
a lovagias életút elismerése, amelynek
értékét az elismert emberi gazdagsága,
példamutatása és társadalmilag értékes
munkája, a jelöltállító közösség tevé-
kenységének pozitív hatásai, valamint az
adományozó alapítvány hitelessége és
értékteremtése adja. Ezt az értéket jelen-
tõs mértékben fokozzák az elmúlt évek-
ben elismert személyiségek és a Kultúra
Lovagrendje egyre hatékonyabb mûkö-
dése. Az elismerés adományozásának
zárásaként a vajdasági Zsoldos Rudolf, a
magyar kultúra frissen avatott lovagja
harmonikával kísért énekével elõször el-
gondolkodtatta, majd önfeledten meg-
énekeltette a közönséget.

Ausztrália üdvözletének átadásaként
köszöntõt mondott Ámon Antal úr, majd
az egyházashetyei Zörej Zenekarral
együtt díszítették szalagjukkal a Kultúra
Lovagrendje zászlaját. A fõrész zárásának
meglepetés eseményeként a Magyar
Nemzetõrök Országos Szövetsége elnök-
parancsoka dandártábornoki kinevezést
adott át a Nick Ferencnek, gála fõren-
dezõjének.  

A rendezvény zárásaként a közönség
felállva hallgatta meg a díszvendég
Ausztrália himnuszát, majd közösen
énekelte a Huták Virágai Népdalkörrel a
Szózatot, végül a túrkevei Nagy Dóra
Ildikó, a Chorda Kórus érettségi elõtt álló
tagja, zenei kísérlet nélkül, hatalmas si-

Svédországi munkatársunk, dr. Szalontai Éva a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésben részesült

Értékes életutak elismerése

A kitüntetettek
Az Egyetemes Kultúra LovagjaAz Egyetemes Kultúra Lovagja elismerésben részesült: Doncsev Toso (Budapest) szocioló-

gus, író, mûfordító; Németh Miklós (Budapest) államférfi,Magyarország volt miniszterelnö-
ke; Syrokhman Mykhaylo (Ungvár, Ukrajna) egyetemi tanár. 

A Magyar Kultúra LovagjaMagyar Kultúra Lovagja címet vett át: Prof. Dr. Antalóczy Zoltán (Budapest) orvos; Dr.
Barabás László (Marosvásárhely, Románia) tanár; Bárányné Drávetzky Márta (Sydney,
Ausztrália) mûfordító; Dr. Békássy Nándor Albert, (Lund, Svédország) orvos; Birinyi József
(Budapest) népzenész, népzenekutató; Boldizsár Zeyk Imre (Tordaszentlászló, Románia) is-
kolaigazgató; Bolla János (Jászberény) agrármérnök;  Dr. Eperjessy Ernõ (Budapest) tanár;
Kassai Lajos (Kaposmérõ) íjkészítõ; Kaszner Margit (Budapest) grafikus, író; Dr. B. Kovács
István (Rimaszombat, Szlovákia) gömörológus; Kázmér István (Borsi, Szlovákia) elektro-
technikus; Lengyák István (Nagykanizsa) rajztanár; Lengyel Ferenc (Bécs, Ausztria) pedagó-
gus; Maros Miklós (Stockholm, Svédország) zeneszerzõ; Mátyás Levente (Balassagyarmat)
karnagy; Monoki Kálmánné (Kisújszállás) tanár; Neso Sándor (Berhida) rendõr fõtörzszás-
zlós; Pandák Pál (Füzérradvány) népzenész - polgármester; Pecze Gábor (Máza) karnagy -
polgármester; Ruda Gábor (Pilisvörösvár) pedagógus; Sándor Endre (Kovácsvágás) tsz-elnök
- polgármester; Sellyei Gáborné (Egyházashetye) fõiskolai adjunktus; Simó Béla
(Székelykeresztúr, Románia) földrajz tanár; Stix József (Lad) néptanító-polgármester; Dr.
Szalontai Éva (Malmõ, Svédország) újságíró; Prof. Dr. Széll Kálmán Ph.D (Szombathely) or-
vos; Szvorák Katalin (Budapest) népdalénekes; Zsoldos Rudolf (Oromhegyes, Szerbia) vas-
esztergályos.

Posztumusz Magyar Kultúra LovagjaPosztumusz Magyar Kultúra Lovagja címet kapott: Csiki Vincéné (Palotabozsok) pedagógus;
Liko Deziderije (Zágráb, Horvátország) tábori lelkész; Gróf Czegei Wass Albert (Astor, Ame-
rikai Egyesült Államok) író.

Németh Miklós volt miniszterelnök veszi át az elismerést

A cserkészek is jelen voltak

Ausztrál vendégek mûsora

A Szent Korona õrzõi

A kitüntetettek csoportképe

Kassai Lajos íjász 
a ceremónián
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Fõnemesi vendégek a Duna Palotában tartott Világklub-rendezvényen

Zsúfolásig megtelt a Budapest belvárosában található Duna
Palota Színházterme, ahol legutóbbi rendezvényét tartotta a Pa-
noráma Világklub, a hazatérõ, hazalátogató magyarok és az irán-
tuk érdeklõdõk találkozóhelyeként mûködõ civilfórum, amely-
nek mottója: határtalan összefogás - magyarok a magyarságért.
A mintegy három órás rendezvényen bejelentették, hogy immár
24 társklub mûködik szerte a nagyvilágban. A kulturális mûsor-
ban bemutatkozott a huszonkét tagú Ritmus Kórus, Szabó And-
rea elõadómûvész, Kiss Kata és zenekara, a Vendégfórumban
pedig többek között Argentínából, Ausztráliából, az afrikai Ma-

uritániából és Bissau-Guineából, az Amerikai Egyesült Államok-
ból és Kanadából érkezõk szólaltak meg. Nagyon érdekes
kerekasztal-beszélgetés zajlott a Batthyány és Zichy fõnemesi
családok leszármazottjaival.

Dávid Viktória és Joó Géza mûsorvezetõk bevezetõül el-
mondták, hogy egyfajta szellemi hídként és abszolút civil, bará-
ti szervezõdésként, pártoktól függetlenül mûködik a Panoráma
Világklub, immár tízedik éve.  Hangsúlyozták, hogy a határokon
belül és kívül élõ honfitársaink együttmûködésének elõmozdí-
tása, felelõsségvállalása különösen fontos most, amikor a Ma-
gyarország elleni politikai és gazdasági támadások kereszttüzé-
ben nagy szükség van a civilszervezetek informáló és szervezõ
munkájára. Ezirányú elkötelezettségükrõl egyébként levélben
tájékoztatták Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort. A
Duna Palota kulturális programjait, tevékenységét Bába Szilvia
munkatárs ismertette a több mint kétszáz fõs hallgatósággal.  

A Panoráma Világklub folyamatosan egy világméretû társ-
klubhálózattá szervezõdik, legutóbbi találkozásuk óta hat ilyen
társklub alakult, errõl számoltak  be  vezetõik  a jelenlévõknek:
India (Új-Delhi), Románia (Szatmár megye, Nagykároly), Svájc
(Zürich), Kalifornia (Ontario), Ausztrália (Sydney) régiókban,
az Argentínai Társklubot pedig a hazatelepült argentínai magya-
rok és az irántuk érdeklõdõ honfitársaink alakították meg Buda-
pesten.  Bejelentették, hogy az egyre terebélyesedõ Világklub-
hálózat és a különbözõ társadalmi szervezetek, alapítványok
közremûködésével ez év nyarán, július 1-je és 8-a között Buda-
pesten kerül sor a Magyar Világtalálkozó megrendezésére (bõ-
vebb információ: www.vilagtalalkozo.hu)

Ezután a Mauritániából  érkezett Szliman Ahmed szólalt fel.
Õ feleségével és négy gyermekével él a távoli Afrikában, édesap-
ja törzsfõnök. Elmondta, hogy társaival együtt annak idején
több tízezren tanultak Magyarország egyetemein ingyenesen, s
úgy érzi, most meg kell szólítania õket, hogy a Világklub-hálózat
keretében tevékenykedjenek Magyarország nemzetközi kapcso-
latainak érdekében. Ugyancsak az afrikai Bissau-Guineából ér-
kezett Széchényi-Galántai Ákos, aki az Afrikai Magyar Egyesület
berkeiben is segíti az együttmûködést. A Vendégfórum rovatban
mutatta be a Magyarok a nagyvilágban címû honlapját Bokros
Katalin rádiós újságíró. Kanadából érkezett Csokai János, az
egykori magyar birkózóbajnok, aki óhazai kötõdéseirõl beszélt.

Nagy érdeklõdés kísérte a Magyar fõnemesek a XXI. század-
ban címû kerekasztalbeszélgetést, melynek során Adonyi
Sztancs János író, az Arisztokraták ma könyvsorozat és az Elp-
rédált elit címû szociográfia szerzõje beszélgetett Batthyány Bá-
linttal és Zichy Lászlóval, a két nagy történelmi grófi család le-
származottaival. Nagy társadalmi elkötelezettség és felelõsség
hatotta át mondandójukat, amelyet gyakran szakított félbe a kö-
zönség elismerõ tapsa.

Magas színvonalú kulturális mûsor kötötte össze a beszélge-
téseket, a bemutatkozásokat a Világklubban. Szabó Andrea a
svájci társklub alakuló ülésén és az azt követõ napon rendezett
Magyar Bálon is bemutatkozott Zürichben – az ott elõadott mû-
sorából adott most ízelítõt. Miskolcról érkezett a Kiss Kata Zene-
kar, akik a magyar népdalok gyökereibõl táplálkozva, a kultúra
és a hagyományõrzés fontosságát hirdetik a zene nyelvén – nagy
siker fogadta produkciójukat.

A mûsor elején, közepén és végén egyaránt énekelt egy-egy
dalcsokrot a Nagykanizsa és Zalakaros közeli, festõi
Nagyrécsérõl érkezet, s újszerû stílus- és hangzásvilágot képvi-
selõ könnyûzenei Ritmus Kórus. Bebizonyosodott, hogy vidé-
ken, egy egészen kicsi faluban is lehet világraszóló, komoly kul-
turális értékeket találni. Az idén ötéves kórus karnagya, lelkes
tanítója, irányítója az Ausztráliában mintegy tíz esztendõn át,
férjével, Nemere Lászlóval kulturális menedzserként tevékeny-
kedõ Ernszt Katalin, aki a Világklub bevezetõ videoklipjének da-
lát is énekli a Rajkó zenekar kíséretében (Ott, ahol zúg az a négy
folyó)( www.vilagklub.hu).

A Panoráma Világklub több mint háromórás programja bará-
ti beszélgetésekkel, ismerkedésekkel folytatódott  a Duna Palotá-
ban , s késõ este ért véget.

Teheráni meglepetés: filmbemutató és  útlevél-átadás

Duo Sevilla – ez a címe annak a filmnek, amelyet március 15-
én Iránban, a teheráni magyar nagykövetségen mutattak be, s az
egykori híres táncospár egyik tagjáról, a gyergyószentmiklósi
Gyenge Irénrõl, a Panoráma Világklub Iráni Társklubjának tiszte-
letbeli elnökérõl szól. Nagyon aktuális témakört dolgozott  fel az
iráni származású híres filmrendezõ, a több nemzetközi díjat ka-
pott Khosrow Sinai: Irénke mindennapjait mutatja be, amint ma-
gyar zenét hallgat, nézi  a Duna TV-t, felidézi táncospárjának
emlékeit, karrierjét, melynek során valamennyi közel-keleti or-
szágban felléptek, az éttermét, amelyet évtizedeken át vezetett
Teheránban, s aztán elmondja élete nagy vágyát:  magyar állam-
polgár szeretne lenni! 

A sors és a magyar állam beteljesítette álmát: kilencven éve-
sen megkapta állampolgársági papírjait, most pedig ezen az ese-
ményen át is vehette az útlevelet Pethõ  Gyula magyar nagykö-
vettõl, s közönségével együtt megnézhette a róla készült portré-
filmet is.

Ilyen szép kis ünnepség keretében alakult meg Teheránban,
a nagykövetség épületében a Panoráma Világklub Iráni Társ-
klubja, amelynek elnöke Varga Sinai Gizella festõmûvész, aki 45
éve él a távoli országban, s alkotásai a világ számos országában
láthatóak voltak. Húsz éve tanítja is a rajzot, s alapító tagja a hí-
res iráni festõcsoportnak, a DENA-nak. 

Az alelnök Szabó Attila, aki több évtizedet töltött a diplomá-
ciai pályán, ennek során számos afrikai országban megfordult,
1987-92 között Kínában a konzuli osztályt vezette, 1997-ben pe-
dig Iránban a követség sajtó- és kulturális kapcsolataiért volt fe-
lelõs. Ma nyugdíjas, 2002-tõl él az iráni fõvárosban feleségével,
Henny Azarmi angol-perzsa fordítóval. A magyarországi társel-
nök Samira Sinai, aki Budapesten él családjával. A júliusi buda-
pesti Világtalálkozón (július 1-8.) mindannyian jelen lesznek, s
az Uránia Filmszínházban rendezendõ külhoni magyar film-
szemlén bemutatják a filmet a Duo Sevilla  címû Koshrow-filmet
is.

Ausztráliában jótékonysági célra gyûjtöttek az alapítók
Február 5-én megalakult a Panoráma Világklub Ausztráliai

Társklubja  Sydneyben, Punchbowlban, a Magyar Házban. A
több mint félszáznyi alapítói közönség elõtt dr. Tanka László vi-
deóüzenetével  nyitotta meg kapuit a Panoráma Világklub.

Bõsze Ferenc magyarországi társelnök – aki 1956 óta él Auszt-
ráliában – rendezésében egy másfél órás remek program szóra-
koztatta az egybegyûlteket. Fellépett dr. Virág Sylvia operaéne-
kes, Katona Rózsa, a Magyar Iskola igazgatója, Gellért Marika,
Juszkó Szilvia énekes (Rab Elly énektanár tanítványa), zongorán
Gellért Miklós kísérte az elõadómûvészeket. Konferált Ilosvay
Katalin, az NSW (Ausztráliai Magyar Szövetség) elnöke. Felszó-
lalt többek között Kardos Béla, az NSW korábbi elnöke, Csapó
Endre, az ausztráliai Magyar Élet fõszerkesztõje – mindketten az
ausztráliai magyarság kiemelkedõ alakjai.

A Panoráma Klub díszvendége volt Ausztrália magyar nagy-
követségérõl Sárdi Károly és felesége, Zsuzsanna, akik Sikó An-
na Máriát, Magyarország nagykövet asszonyát képviselték. A
megjelentek remekül érezték magukat, s biztosítottak bennün-
ket, rendezõket, hogy a következõ összejövetelen is ott lesznek,
mert tetszik nekik a Panoráma Világklub mottója: „Határtalan
összefogás – magyarok a magyarságért!” – és élvezték a hangu-
latot, ami áradt a színpadról. 

A Panoráma Világklub elsõ karitatív tevékenysége is megtör-
tént Sydneyben: egy magyar fiatalember, Pintér Gergely építõ-
mérnök megsegítése, aki egy baleset folytán elvesztette jobb
szemét és a bal szemére félig vak. Az õ orvosi kezeltetésére és
szeme világának javítására volt a gyûjtés. A klub vezetõsége úgy
határozott, hogy a tombola teljes összegét, $173 dollárt ajánl fel
erre a célra, amit már át is utaltunk Gergõnek. Ebben orosz-
lánrésze volt Párkányi Orsolyának, aki gimnáziumi osztálytársa
volt Gergõnek. Párkányi Orsi a University of Technology, Syd-
ney (UTS) és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-

temen (BME) közösen alapított ösztöndíjával jött ki Ausztráliá-
ba 2005-ben. Az elmúlt 6 év a tanulás jegyében telt. Orsi párjá-
val, Czakó Gergõvel él Sydneyben, és 2011 végén Permanent
Residency vízum státuszt szerzett, így most már hosszú távon is
Ausztráliában tartózkodhat. Három hónappal  ezelõtt saját vál-
lalkozásba kezdett: a ‘Women As Entrepreneurs’ egy új, Auszt-
ráliát átfogó kezdeményezés, hogy az Ausztráliában élõ nõi vál-
lalkozókat és vállalkozó kedvû nõket összefogja egy szervezeten
belül, és ezzel növelje a jelenlegi 17%-os nõi vállalkozói jelenlé-
tet. A kezdeményezésben már több száz nõ vesz részt, akik
rendszeresen találkoznak és ösztönzik egymást. 

Mint a kedves olvasó látja, van mire büszkének lennünk. A fi-
atalság bevonásával és egy lelkes csoporttal indult útjára el a ma
már számos országban mûködõ Panoráma Világklub, amelynek
ne feledd a mottóját: „Határtalan összefogás – magyarok a ma-
gyarságért!”

Ilosvay Gusztáv, a Panoráma Világklub Ausztráliai 
Társklubja elnökének tudósítása

www.ilosvay.net

Madridban élénk a magyar élet
Spanyolországban a becslés szerint mintegy tízezer magyar

él, s jelentõs a jelenlétük a kulturális, a gazdasági és a társadalmi
életben. Körükben alakult meg a Panoráma Világklub Spanyol-

országi Társklubja. A közösség elnökének Fodor-Lengyel Zoltán
nemzetközi hírû festõmûvészt (mûvészneve: Zoltán) kérte fel
dr. Tanka László, a Világklub alapító elnöke. Fodor-Lengyel Zol-
tán évtizedek óta él Madridban, több mûvészi elismerés birtoko-
sa, a Cadízi Királyi Akadémia tagja, az Arany Érdemrend kitün-
tetettje. A harminc év alatt Spanyolországban rendezett külön-
bözõ kiállításain számos magyar család részt vesz, így sokakkal
gyakran személyesen is találkozik, a magyar közélet ismert és
elismert szereplõje.

A Világklub alelnöke a kiváló író-újságíró, a Complutense
egyetem újságíró tanszékének tanára: Olga Pérez Arroyo. A Vi-
lágklub-alakulásról Fodor-Lengyel Zoltán a madridi nagykövet-
ség március 13-i ünnepségén  tájékoztatta a mintegy másfél száz
fõs hallgatóságot, akik között  ott volt Bucsi Szabó Edit magyar
nagykövet és Gijón tiszteletbeli konzulja, Tóth Vezendi Vilmos,
valamint két nagy történelmi személyiség leszármazottja: Kos-
suth Katalin és Széchenyi Tomas.

Új helyszínek: India, Románia, Svájc, Kalifornia, Argentína, Svédország, Mauritánia, 
Spanyolország, Irán, New York, Florida, Észak-Afrika, Kanada

Sorra alakulnak a Világklub társklubjai 
szerte a nagyvilágban

Lapunk nyomdába küldésekor már jóval több mint harminc társklub mûködik szerte a nagyvilágban.
Legutóbbi beszámolónk óta Indiában, Romániában, Svájcban, Kaliforniában, Argentínában, Svédor-
szágban, Mauritániában, Spanyolországban, Iránban, New Yorkban, Floridában, Észak-Afrikában és
a kanadai Torontóban és Montrealban jöttek létre Világklubok. Az alábbiakban néhányuk megalaku-

lásáról hírt adunk, elõtte azonban a budapesti Panoráma Világklub Duna Palotában tartott rendezvényérõl számolunk be.

Fodor-Lengyel Zoltán tájékoztatja a nagykövetség vendégeit

Zoltán a vendégei körében
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– Hogy kerültél Magyarországra?
– Ez egy érdekes történet. Mauritániá-

ban annak idején nem volt egyetemi kép-
zés. Aki tehát diplomát akart szerezni,
annak külföldre kellett mennie. Mivel én
nem egy gazdag családból származom,
nyolc testvérem volt, szóba sem jöhetett,
hogy a család fizesse a tanulmányaimat.
A Szovjetunióról hallottunk sokat, mert
annak a propagandája erõs volt. Magyar-
országról keveset tudtunk, de mivel nem
fértem be a szovjet ösztöndíjasok közé,
hála Istennek Magyarországra kerültem. 

– Jó tanuló voltál?
– Igen. Az általános iskolában is, meg a

gimnáziumban is. Ez a két képzési forma
van nálunk. A magyartól eltérõen az álta-
lános iskola öt év, a gimnázium nyolc. Ne-
kem, mint jó tanulónak lehetett ösztöndíj-
ra pályázni, valamelyik egyetemre. Kép-
zeld el, milyen nagy lehetõség volt a szá-
momra, hogy Mauritániából, ahol abban
az idõben mindössze másfél millió lakos
élt és alig volt ötven felsõfokú végzettségû
ember… 

– A gyerekkorodban milyen volt a szü-
lõfölded, a település, ahol éltél?

– Mauritániában a mongol államhoz ha-
sonlóan nomádok élnek. Kereskedtek és
megalapítottak egy várost, Nouakchottot.
Az iskola nagyon messze volt, naponta
körülbelül tíz kilométert gyalogoltam a
gimnáziumba, de néha, ha volt rá pén-
zem busszal is tudtam menni. A gyaloglás
könnyû volt. Útközben beszélgettünk az
emberekkel. Ott mindenki mindent tud
mindenkirõl. A sivatagban az összefogás
nagyon fontos dolog, víz nincs, csak ho-
mok. A sivatagi világ nagyon befogadó, az
emberek beszélgetnek, barátkoznak. Na-

gyon szép volt, most is szép, de mára
Nouakchott egy millió lakosú város. Ak-
kor harmincezer ember lakott ott. Édes-
apám már akkor törzsfõnök volt. Õ egy
bölcs ember, aki megoldja az emberek
problémáját, konzultál, segít, szeretet és
tisztelet övezi. Nagyon örült, amikor meg-
kaptam az ösztöndíjat, mert így lehetõsé-
gem nyílt arra, hogy elvégezzek egy egye-
temet. Õ is szereti Magyarországot. Ter-
mészetes, hogy nálunk otthon a házun-
kon magyar zászló leng.

– Hány nyelven beszélsz?
– Magyarul, franciául, arabul és a spa-

nyol nyelvet egy kicsit, no meg a helyi tör-
zsi mór nyelvet, ami egy keveredett afri-
kai-arab nyelv. 

– Magyarország szeretete mikor ala-
kult ki benned?

– Ez az ország nekem olyat adott, ami-
rõl én Mauritániában nem is álmodtam. A
magyar emberek, családok pénzén tanul-
hattam, sok-sok társammal együtt. Az
ösztöndíj most körülbelül százezer fo-
rintnak felelne meg. Megismerhettem a
magyar nép kultúráját, szokásait, vendég-
szeretetét. Tehetséges és nemes lelkû a
magyar. Itt kedvességet, a szegény népek-
kel való együttérzést tapasztalom. Nekem
még itt senki nem mondott egy rossz szót
sem. A magyar nép toleráns, nem volt ré-
szem faji megkülönböztetésben. Azt ta-
pasztalom, hogy a magyarok nem ítéltek
el más népeket. Szereti a magyarokat a
családom is, meg az összes ismerõsöm
Mauritániában. Azt mondják rólam, Ah-
med, a magyar. Amerre járok, mindenütt
beszélek errõl a szép országról, a magyar
emberekrõl, a Nobel-díjasainkról, Rejtõ
Jenõrõl, Almásy grófról, Bartók Béláról.

Amikor van egy kis idõm, Ady, Petõfi,
Arany János mûveit olvasom.

– Hol, merre jársz?
– Konferenciákon veszek részt, elõadá-

sokat tartok, sajtónak nyilatkozok, no
meg a civilszféra lehetõségeit igyekszem
bõvíteni. Sok állami vezetõt, minisztert,
nagykövetet, ismerek Afrikában. Ezek a
kapcsolatok teszik számomra lehetõvé,
hogy segíteni tudjam a kulturális, gazda-
sági, kutatási, sportolási céllal Afrikába
látogató magyarokat, európaiakat. Afrika
csodálatos. Aki egyszer ott járt, visszakí-
vánkozik. A hivatalos iratok beszerzésé-
tõl kezdve, ami sajnos igen nehézkesen
megy, mert a tempó Afrikában nem olyan
mint nálunk, a jótékonysági, turisztikai,
utak szervezésén keresztül a gazdasági
kapcsolatok kialakításával, a kultúrák köl-
csönös bemutatásával a népek közötti
kapcsolatokat akarom erõsíteni. Az Afri-
kai – Magyar Egyesület céljait is segítem
ezzel. Ez a fõ célom a Panoráma Világklub
Mauritániai Társklubjának elnökeként is.
Tudod, ez nekem egy akkora lehetõség,
mint amilyen a magyar emberek önzetlen
támogatása volt ‘76-ban, hogy diplomát
szerezzek. Óriási lehetõségeket látok eb-
ben a civil szervezetben. Nagyon örülök,
hogy én lehettem az elnöke.

– Miként alakultak kapcsolataid az
egyetemi évek alatt?

– Minden akkor kezdõdött el, s azóta fo-
lyamatosan gyarapodik. Most a Világklub
keretein belül ennek a körnek a bõvítése új
lendületet vesz. Eddig az az igazság, hogy
senki nem kereste, nem vette fel a kapcso-
latot intézményesen azokkal az afrikai-
ázsiai értelmiségiekkel, akik Magyarorszá-
gon, a magyar nép pénzén diplomát sze-

reztek, megismerték a magyarok gazdag
kultúráját. Egy erõs diplomát kaptak, erõ-
sebbet, mint a szovjet. Hazamentek hazá-
jukba, ahol szeretettel gondolnak Magyar-
országra, magyarul beszélnek, sõt mi több,
magyar feleséggel tértek haza. Mint például
a barátom, Algéria agrárminisztere. Otthon
pedig értelmiségiként, mérnökként tanár-
ként az országuk vezetõi, egy-egy ágazat
iránytói lettek. Õk is ismerik Kossuthot,
Adyt, Bartók Bélát, aki az algériai sivatagba
is eljutott. Ha a kultúrán keresztül akarjuk

közelebb hozni a népeket, akkor vegyük fel
a kapcsolatot az afrikai, ázsiai volt egyete-
mi hallgatókkal. Azután jöhet a gazdasági
kapcsolat is. A júliusi budapesti Világtalál-
kozóra közülük sokan fognak eljönni.

– Mivel foglalkozol mostanában?
– Többféle olyan munkával, mely szá-

momra öröm. A Világtalálkozó szervezésé-
ben veszek részt, mint Afrika, Ázsia, koor-
dinátora. Az Afrikai-Magyar Egyesülettel és
több jótékonysági szervezetemmel, többek
között a Szahara Kulturális Alapítványon

keresztül az afrikai kontinensen élõ magyar
származásúakat, valamint Magyarországon
egyetemi diplomát szerzett afrikaiakat,
ázsiaiakat kutatom, keresem, megszólítom,
összefogom. Ahol lehetõségem adódik be-
mutatom a magyar államot, a magyar né-
pet, a magyar kultúrát. A jelenlétemben Ma-
gyarországról csak jót szabad mondani.
Nem engedem, hogy igaztalanul bántsanak
bennünket. Ebbõl már volt konfliktusom is.
De hát már én is ilyen magyar vagyok…

Czuh János

Afrikában az elsõ Panoráma Világklub a Mauritániai Társklub
lett, amelynek elnöke a nemrégiben Budapestre érkezett Ah-
med Szliman, aki még 1976-ban szerzett Magyarországon
mérnöki diplomát. Aztán dolgozott Csepelen, majd a Dunaúj-
városi Vasmûnél, utána pedig hazament Mauritániába. Azóta
is ott él feleségével és négy gyermekével, akik egyetemre jár-
nak, édesapja pedig törzsfõnök. Több mint húsz évig dolgozott
a legnagyobb vaskereskedelmi vállalatnál, majd 2000-ben visz-
szajött Magyarországra, és azóta Afrika és Európa között épí-
ti a civil- és az üzleti élet együttmûködéseit, számos jótékony-
sági akcióban részt vesz. Gyakran hoz-visz csoportokat a két
kontinens között, szervez gazdasági vállalkozásokat, s gyûjt
az éhezõ, szegény afrikai gyermekeknek. Büszke arra, hogy
Adyt, Petõfit olvashatja eredetiben és Kossuth szellemi örökö-
sének vallja magát – õ tehát a tiszteletbeli magyar. Lapunkat
budapesti látogatásakor fogadta, s válaszolt kérdéseinkre.

Ahmed tiszteletbeli magyarként építi afrikai kapcsolatainkat

Mauritániai házán magyar zászló leng
A szegény népekkel való együttérzést tapasztalom

Ahmed a magyar Parlament elõtt

Az Afrikai Magyar Egyesület rendezvényén Baráti társaságban

Somogyban épül-szépül a Társklub „mozgalom”

Negyedévente – minden negyedév elsõ szerdáján – talál-
kozunk a Panoráma Világklub Társklubjának estjén, So-
mogyban. Ez év második negyedévi estjét április 4-én tartot-
tuk, nagy sikerrel. Mostanra kinõttük a termet, pótszékeken
is alig fértünk el. Az esten három helyi nagyszerû ember
volt a vendégünk. Dr. Rostás István
tudománytörténész, a Kaposvári
Egyetem tanszékvezetõ professzo-
ra, akivel a magyar géniuszról és a
Nobel-díjasokról beszélgettünk.
Pályi János a kaposvári BábSzínTér
mûvészeti vezetõje, akivel a csodá-
latos bábmûvészre – a Vitéz László
vásári bábjáték alkotója –, Kemény
Henrikre is emlékeztünk. Végeze-
tül Kassai Lajos lovas íjász, akivel
kínai útjáról az általa alapított Lo-
vas Íjász Világszövetségrõl, az isko-
lájáról beszélgettünk. 

Minden estünkön egy vendégte-
lepülést is meghívunk, bemutatko-
zási lehetõséget biztosítva számuk-
ra. Most Kaposmérõ volt a vendé-
günk, bár azt is mondhatnám mi
voltunk az õ vendégeik, mert nem
csak településüket mutatta be
Prukner Gábor polgármester – mely az egyik
legrégebbi somogyi település, 1200-as évekbõl már írásos
emlék õrzik nevét –, hanem fantasztikus finom ételekkel,
italokkal  leptek meg bennünket. Házi rétesek, pogácsa, há-
zi sajtok, finom házi pálinka, bor valamint 100%-os almalé

is a település vállalkozóit dicséri.  Az est mûsorában is köz-
remûködtek a Kaposmérõi Mûvészeti Iskola diákjai és a Mé-
rõi Kórus. 

Estünk tematikus részében mindig a hónap eseményei-
rõl is megemlékezünk. Így mivel április 4-ét írtunk, nem te-

hettük meg, hogy ne emlékezzünk er-
re a napra, természetesen másként! A
„felszabadulás” áldozataira emlékez-
ve, a 120 éve született Mindszenty Jó-
zsef esztergomi érsekrõl, hercegprí-
másról is megemlékeztünk, akit szin-
tén nem kímélt a hatalom. Beszámol-
tunk a II. Világtalálkozó szervezésé-
rõl, a „somogyi” báli asztalhoz hívtuk
vendégeinket. A mintegy két órás mû-
sor után a beszélgetés, barátkozás,
koccintgatás, 22 órakor zárult.

Végezetül tisztelettel kérjük, mun-
katársaimmal: Koszó Aranka elnökhe-
lyettessel, Milovecz Vera titkárral, Ko-
vács József alelnökkel, valamint a ven-
déglátás és tombola szervezõivel –
Kovácsné Sybill, Drézer Márti és
Vargáné Mária – a kedves olvasót,
hogy ha van tudomása a közelében élõ
Somogyországból elszármazott csalá-

dokról, kérem, továbbítsák felénk elérhe-
tõségüket, hogy fel tudjuk venni velük a kapcsolatot. Azzal
a reménnyel zárom tudósításom – mert mi összetartozunk
–, hogy találkozunk a nyáron a II. Világtalálkozón.              

Nagyváradi-Kis Anna

In memoriam: 
Kemény Henrik a Vitéz László-bábbal



Magyar fiatalok a magyar operettért, a nemzeti mûfaj hagyományainak ápolásá-
ért. Hagyomány – hungarikum, világhírû szerzõk, ismert dallamok, pazar látvány-
világgal. A HungarOperett sztárjai meghódítják az egész világot a Délibábos Hor-
tobágytól a föld körül. Ki ne ismerné Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenõ,
Zerkovitz Béla, Ábrahám Pál, Eisemann Mihály szerzeményeit?
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Mi lehet az oka annak, hogy még min-
dig pozitívan nyilatkoznak róla? Talán a
Millió rózsaszál címû dal? Vagy az a Ne
add fel címû könyvében leírt ima, amivel
kétszer is visszahozta a férjét a túlvilág-
ról? Nem tudtam, mitévõ legyek, így meg-
néztem Csongrádi Kata weboldalát, ahol
az alábbi bejegyzést olvastam:

„Kata vitathatatlanul eredeti tehetség,
rendhagyó alakja a színházi világnak, aki
a mûvészetén túlmenõen sajátos szellemi
életét is építi. Sajátosan gondolkodó szí-
nésznõ, aki világlátását sajátos megfogal-
mazásban és sajátos elõadói stílusban vi-
szi színpadra, hogy erõt adjon és segítsen
másoknak.” (Jókai Anna író)

Nos, úgy döntöttem, utánajárok, és a
saját szememmel gyõzõdöm meg arról,
hogy ma, 2012-ben milyen hatással van ez
a nõ az emberekre.  Erre jó alkalom kínál-
kozott, amikor megtudtam, hogy a mû-
vésznõ az eddig általa írt hét színmûvének
legizgalmasabb részleteit felhasználva
elénk tárja hét nõ hétféle boldogságkeresé-
sét, egy új kétrészes show-ban, ami a
Csongrádi Kataságok címet kapta.

A Budapesti Kamara Színház Tivoli
Színházában zsúfolásig megtelt a nézõtér. 

Számomra meglepõ módon minden kor-
osztály képviseltette magát. Ám hamarosan
megértettem, hogy miért! Kata szubrett-ko-
mikaként lépett színre elõször, aki huszon-
éveseket meghazudtolva kánkánozott, spár-
gázott a Huncut a lány operettparódiában,
majd elhanyagolt háziasszonyként, egy Té-
ves kapcsolás révén, slágerekkel próbálta
visszahódítani a férjét, azután primadon-
naként Dérynét keltette életre verselve, da-
lolva, csárdásozva, amit nagy ovációval fo-
gadott a közönség, pedig a java még hátra
volt.

Hiszen lírai hõsnõként megszemélyesí-
tette a legendásan törékeny „Sissy” (Erzsé-
bet királyné) szenvedélyes harcát a magya-
rok szabadságáért, majd drámai hõsnõként
Bajor Gizit idézte elénk sziporkázó szerep-

váltásokat produkálva, hol megnevettetve,
hol megríkatva a nagyérdemût, ahogyan a
nyilasok figyelmét próbálta elterelni a ház-
kutatásról, hogy ezzel megmentse a férje

életét. Mikor varázslatos egyiptomi királynõ-
ként, éterien közvetítette az ókori tanításo-
kat, mint a reinkarnálódott Nofretéte, elhit-
tük neki, hogy „Minden ember fénysugár, a
mindenségnek része”! S természetesen meg
sem kérdõjeleztük, hogy Õ egy „Angyal”-
lány, akit azért küldtek a földre, hogy bebizo-
nyítsa milyen nagy „Csoda az élet!”

Az egymást követõ dalok, táncok, prózai
jelenetek pergõ ritmusában azon vettem
észre magam, hogy az elõadás végére, elfe-
ledve azt, hogy valójában oknyomozó ripor-
terként vagyok jelen, együtt lelkesedtem,
sõt vastapsoltam a nézõtársakkal, nem ku-
tatva annak az okát, hogy miért érzem ma-
gam jól, egész egyszerûen csak boldog vol-
tam. Az elõadás végén, a ruhatár elõtt sem
szûnt meg ez az érzés, amikor fültanúja le-
hettem, ahogy a közönség könnybe lábadt

szemmel, egymást túllicitálva dicsérte a
produkciót. Méltatták a kiváló Pelsõczy
Lászlót, a remek fiatal színészt, Lõrincz Le-
ventét, S. Nagy István megható énekét, Sí-

pos Viktória látványos koreográfiáját, a ren-
dezõt, Árvai Bélát, a vetített – élõképes szín-
padi kombináció izgalmas összhangjáért,
de legfõképpen a zseniális Csongrádi
„kataságosságát”, amivel a színésznõ a leg-
szomorúbb, legszkeptikusabb nézõnek is
mosolyt varázsol az arcára. 

Bólogatva léptem ki az utcára. Igen, a kö-
zönség nem téved. Igen, ez lehet a mûvésznõ
népszerûségének a titka, ez a lehet a válasz a
kérdésemre: Csongrádi Kata ebben az ag-
resszív, szenvedõ világban is képes harmoni-
zálni a káoszt, képes boldoggá tenni az em-
bereket, mintha ezzel a „kataságos” látás-
móddal egy új, egy Boldogságteremtõ mûfajt
hozott volna létre, amihez ezúton is szívbõl
gratulálok neki és remek játszótársainak! Is-
ten éltesse az új mûfajt! Bravó, Kataság!

M.M.

Csongrádi Kata sok fejtörést okozott már: amióta mûvészi tevékenységekre adta a fejét,
mindig igyekeztek neki egy jó kis skatulyát kijelölni, de õ, mint egy szabad sirály, min-
dig tovarepült. Ha színészként elgáncsolták, vagy íróként legyintettek rá, akkor dalra fa-
kadt, és úgy lopta be magát a közönség szívébe. Csak egyre nem volt hajlandó: „celeb-
ként” szórakoztatni a nézõket. És mégis talpon maradt, sõt bárkitõl kérdezõsködtem

felõle, kizárólag szeretettel beszéltek róla.

Csongrádi Kataság hét felvonásban

Csongrádi Kataságok, avagy 
a NŐ HÉTSZER!

Dallamok, melódiák, amiket nap, mint
nap dúdolunk, sokszor azt sem tudván,
hogy honnan is jutott eszünkbe és mibõl
is származik. Hajmási Péter, Hajmási Pál;
Szép város Kolozsvár, Cintányéros cudar
világ, Te rongyos élet, Jaj cica, eszem azt
a csöpp kis szád, Az asszony összetör,
megkínoz, meggyötör, Jön-e velem nagy-
sád shimmit járni, Húzzad csak kivilágos
virradatig – a legnépszerûbb melódiák,
amik meghódították az egész világot.

Manapság, amikor az operett mûfaja re-
neszánszát éli, egy maroknyi magyar fiatal
úgy gondolta, mer egy nagyot álmodni, és a
sok alacsony színvonalú produkció között
elõáll egy minõségi, egy hungarikumhoz
méltó elõadással – társulattal. Így született
meg a HungarOperett. A legendás énekes,
Kovács József halálával és az általa megte-
remtett nemzetközi InterOperett megszû-
nésével ûr keletkezett a minõségi ope-
rettjátszás, a gálaestek palettáján. Ezt és az
InterOperett szellemiségét próbálják meg
visszaállítani a HungarOperett alapítói, Kol-
lár Péter Erik mûvészeti vezetõ és Kotlár
Róbert igazgató.

Olyan társulatot hoztak létre, amelynek
tagjai olyan népszerû mûvészek és tehetsé-
ges fiatalok, akik profi módon mûvelik a
magyar operettjátszást. A társulatba való
bekerülés alapfeltételei a kiváló ének- és
tánctudás, valamint a mûfajhoz nélkülöz-
hetetlen színjátszás mellet, a meghatározó
egyéniség és a tehetség. Az alkotóközösség

tagjainak minden az operettjátszásról szól,
ismerik, tudják, és magas színvonalon mû-
velik is azt. A HungarOperett küldetése,
hogy az operettet megismertesse, és újra
felvirágoztassa, biztosítva annak továbbélé-
sét az elkövetkezõ generációkban is. Mind-
ezt az eredeti formájában, de keverve más
mûfajokkal, hiszen a mûfaj megszületése
óta több generáció felnõtt, átalakult a világ,
megváltozott az emberek igénye, ízlése. A
mai elõadók feladata így sokkal nehezebb
és összetettebb, mint nagy elõdeiké volt,
hisz úgy kell megõrizniük és népszerûsíte-
niük a régi hagyományokat, hogy azok a
mai emberek számára is élvezhetõvé válja-
nak. Ezért gáláikban ötvözik a magyar folk-
lórt, a revüt, a cigányzenét, különbözõ
táncstílusokat, de ezek mellett megõrzik a
klasszikus operett alapjait, hagyományait,
értékeit. A látványos kavalkádban így min-
denki megtalálja a neki tetszõ részeket,
amelynek egységét a zene, a tánc, az egye-
di, varázslatos jelmezek, a fények és a pom-
pa adja. Az elõadások során több mint 250
jelmezzel, élõ zenekarral, professzionális
tánckarral, speciális vizuális elemekkel
tesszük még varázslatosabbá a szólisták
elõadásával teremtett mesevilágot – meséli
csillogó szemekkel a mûvészeti vezetõ, aki
maga is fellépõje a produkciónak.

Az elmúlt két évben több mint 100 ezer
nézõt repítettek a magyar operettek mesevi-
lágába, bejárták Magyarország szinte vala-
mennyi nagyvárosát, több mint 200 elõadást

rendeztek itthon és külföldön egyaránt, ahol
kivétel nélkül hatalmas ovációval és álló
tapsviharral fogadták elõadásukat. A kritiku-
sok szerint a HungarOperett gálakoncertjei
Magyarország leglátványosabb operettelõ-
adásai! A társulat munkássága alatt a legna-
gyobb szakmai elismerésnek a mûfaj ma élõ
egyik legnagyobb elõadójának, Zentai An-
nának a 2011-es, Budapesten, az Uránia
Nemzeti Filmszínházban bemutatott Anyák
napi Gálakoncerten elhangzott véleményét
tartják. A mûvésznõ az elõadást követõen a
következõt nyilatkozta: „Hosszú évek után,
ezen az estén éreztem, hogy tovább élhet a
magyar operett!”

Céljuk, hogy a világ legkülönbözõbb
pontjaira eljuttassák ezt az igazi magyar
kincset, és együtt dalolják velük határain-
kon túl élõ honfitársaink is igazi magya-
ros hangulatban a legismertebb dallamo-
kat. Céljaikhoz csatlakozott a mûfaj leg-
nagyobb ikonja, Oszvald Marika, aki
mindenki szívét elvarázsolja tündéri bájá-
val és fergeteges humorával. Kifogyhatat-
lan energiával spárgázik, cigánykereke-
zik, szaltózik, és ejti ámulatban egyik
percrõl a másikra a nézõket.

Felhõtlen magyar hangulat, pezsgõ,
kacagás, humor, vidámság, romantika,
gyönyörû dallamok, látványos, pompás
jelmezek. Mindez az operettek csodála-
tos, szórakoztató világával és világhírû
melódiáival egy igazi „ungarishe vircsaft”
kíséretében a HungarOperettel.

Koncertszervezés: 

Kollár Péter Erik
management@hungaroperett.hu

00/3620/4284735

A HungarOperett sztárjai meghódítják a nagyvilágot

Világkörüli úton a Csárdáskirálynők 
és Mágnás Miskák
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PPOORRTTRRÉÉZZEENNEE

A békesség megtartó és építõ erejében hiszek – vallja Tolcsvay László

Ha a Földön nincs harmónia, elmozdulnak
a csillagok az égen
Tengerentúlra készül a Magyar Mise

Tolcsvay László 1950-ben született Bu-
dapesten. Klasszikus zenei tanulmányai
után beatzenekarokban játszik, tizenhat
évesen már dalokat komponál. A Tolcsvay
Trió alapító tagja. Elsõként ötvözi a rock-
muzsika elemeit a magyar népzenével, új
utat nyitva ezzel a hazai rockzenének.
1973-tól a Fonográf együttes egyik alapító
tagja és zeneszerzõje, több, mint húsz le-
mezt készítenek együtt. 1973-ban kompo-
nálja Petõfi Sándor versére az azóta már le-
gendássá vált Nemzeti dalt, mely korosztá-
lyának himnuszává lett. Állandó zeneszer-
zõje Koncz Zsuzsának, Halász Juditnak.

– A muzsika, ami éltet, az, hogy meg-
fogalmazzam az érzéseimet – vallja egy
korábbi interjúban. – Élek egy világban,
egy országban, egy családban, és ettõl
számos új érzést kapok nap, mint nap.
Nem „csak” dalokat szeretek írni, bár na-
gyon boldog vagyok, ha sláger lesz egyik-
bõl-másikból, és hálás is vagyok a közön-
ségnek ezért. A formát és a hangzást min-
dig a bennem „dolgozó” téma választja
meg, így lesz musical, rockopera oratóri-
um, dal, vagy balettzene.

Színpadi mûvei közül a legjelentõseb-
beket a Madách Színház mutatta be: a
Doctor Herz (Müller Péterrel és Bródy Já-
nossal) címû musical, melyet 1991-ben
Angliában, a manchesteri Royal Exchange
Theatre-ben is bemutattak. Dickens Kará-
csonyi énekébõl készült az Isten pénze. A
musical 2000 óta Németországban is si-
kerrel megy. A Mária evangéliuma
(Müller Péterrel és Müller Péter Sziámi-
val) szintén a Madách Színházból indult
diadalútjára, és Pozsonytól, Németorszá-
gon Ausztrián és Svájcon, át, Olaszorszá-
gon keresztül Amerikáig örvendeztette
meg az embereket. 1999. szilveszter éjje-
lén mutatta be a Madách Színház a Besz-
terce ostroma címû daljátékát.

1987-ben született a Magyar mise címû
mûve, melyben monumentálisan ötvözõd-
nek a népi, a klasszikus és a rockzenei ele-
mek. A Magyar mise már formájában is jel-
képes: együtt énekelnek benne a rockvilág

nagy egyéniségei az operaénekesekkel, a
modern ütõegyüttes együtt játszik a népze-
nészekkel, a rockzenészekkel és kórussal.
A mû verseit testvére, Béla írta.

– A Magyar mise egy pontján a Kárpát-
medence templomainak harangjai szólal-
nak meg – meséli –, 1986-ban, amikor kom-
ponáltam, szinte hetente kaptam egy-egy
felvételtöredéket ismeretlen emberektõl,
Kassáról, Sepsiszentgyörgyrõl, Szabadká-
ról, Temesvárról, Lendváról, Pestrõl, Debre-
cenbõl és még sorolhatnám, Mind-mind a
saját templomuk harangjainak hangját
küldték el, mintha azt üzenték volna, én is
szeretnék együtt énekelni a többiekkel.

‘93-ban nagysikerû turnén vett részt
Németországban. A mai napig újra és új-
ra meghívást kap a Kárpát-medence szá-
mos városának koncerttermeibe és temp-
lomaiba, s többször felvetõdött már, hogy
a tengerentúlon, az Egyesült Államokban
vagy akár Ausztráliában is bemutatják,
megismerhetik ott élõ honfitársaink is.

Tolcsvay László szerint kellõ szervezéssel
a jövõ esztendõ tavaszán megvalósítható
lenne egy koncertkörút.

1992-ben Testamentom címmel oratóri-
umot komponál Bella István verseire,

amely a doni magyar tragédia szim-
fonikus zenekarra és férfikarra írt
mementója. 1994-ben mutatta be
Bábel címû balettjét a Gyõri Balett.

Legutóbbit szintén ez az együttes
mutatta be 2002-ben ÖrökKörök címmel,
a kompozicióhoz a verseket Bródy János
írta, mindkét balettjének Bombicz Barbara
volt a koreográfusa.

2003-ban komponálja a Rákóczi-fantá-
ziát, melyet a Párizsi Magyar Intézetben
mutatnak be a szabadságharc 300. évfor-
dulójának tiszteletére. 2004-ben a Római
Magyar Akadémián is elhangzott, vala-
mint Kassán és Brüsszelben 2005-ben.
2006-ban Egy mondat a szabadságról
címmel kantátát komponál Bródy János
versére, melynek a Mûvészetek Palotája
Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermé-
ben volt a bemutatója az 1956-os forrada-
lom 50. évfordulóján.

1989-ben Emerton-díjat, 1991-ben Er-
zsébet-díjat, 1994-ben a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend tisztikeresztjét, 1995-ben
Erkel Ferenc-díjat kap munkássága elis-
meréséül. 2006-ban Bartók Béla-emlékdíj-
ban részesül.

– Azt szeretném, ha a zeném egy picit
megváltoztatná a hallgatót, hogy megsejt-
hesse azt, amit én éreztem a komponálás
közben, és ezen keresztül a gondolataimat
a világról és benne rólunk, emberekrõl. A
zene a legmisztikusabb létezés, mert csak
akkor van, amikor elhangzik, se elõtte
nincs, se utána nincs. Ez a pillanat csodá-
ja, az angyalok nyelve. Valamit megérthe-
tünk a világunkból, ha igazán hallgatunk a
zenei hangokra... Van egy õsi mondás:
„Ha elmozdulnak a csillagok az égen, ak-
kor az elõször a földön a zenében hallat-
szik meg”. Szerintem ez fordítva is igaz.
Ha itt, a földön nincs harmónia a zenében,
attól elmozdulnak a csillagok az égen.

„A muzsika közösségteremtõ erejében hiszek, abban, hogy nélküle hidegebb és sivárabb az élet. A muzsikus felelõssége,
hogy a hallgatóság lelkét milyen irányba transzformálja. Ma, a felgyorsult világban, látszólag hálásabb harcra buzdítani,
mint a türelemre. Én a befogadás, megértés és a békesség megtartó és építõ  erejében hiszek, bár ez manapság nehe-
zebben járható út, de ez a szebb” – így vall mûvészi ars poeticájáról Tolcsvay László, aki  nem csak a hatvanas évek be-
at-generációjának egyik kimagasló egyénisége volt, hanem ma is meghatározó személyisége zenei életünknek. A Magyar
Világtalálkozón, az Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezendõ Talpra magyar, hí a haza címet viselõ Nemzeti Kulturális
Gálaesten személyesen adja elõ Petõfi megzenésített versét.

A küldöttség tagja volt a Török József
Hagyományõrzõ Egyesület (Tápé), a
Sándorfalvi „Budai Sándor” Citerazenekar,

a Sándorfalva Városi Énekkar Kamarakó-
rusa, Mizsei Zoltán és zenekara (Mizsei
Family), Mátó Mátyás tárogatómûvész
(Apátfalva), Publik Antal versmondó elõ-
adómûvész (Svédország) és Takács Éva
népdalénekes, citeramûvész, elõadómû-
vész. A küldöttséget Vitéz Szilágyi Árpád,
a Magyar Kultúra Lovagja, a Világtalálko-
zó Szervezõbizottságának tagja vezette. 

A szereplõk kiválóan zenéltek, szaval-
tak, énekeltek, táncoltak, amit a Világtalál-
kozó közönsége több ízben is vastapssal
jutalmazott. A mély érzelemmel megszóla-
ló tárogató hangja, vagy a nemzeti imán-
kat, a Himnuszt szavaló Publik Antal elõ-
adása, majd a mûsor zárásaként megszóla-
ló Székely Himnusz és a Szózat sokaknak
könnyeket csalt a szemébe. A Sándorfalvi
Citerazenekar virtuóz játékát pedig hatal-
mas ovációval fogadta a hálás közönség. 

Ezt a mûsort mutatták be újra, immár

a „hazai” közönségnek is az elõadók
nemrégiben Tápén, a Mûvelõdési Ház-
ban. A mûsor után a közönséggel együtt
a tápéi vendéglátók által készített finom li-
bazsíros-lilahagymás kenyeret – melyet a
Tápéi Pékség bocsátott
rendelkezésre – az ott-
hon készült pogácsát,
üdítõt és a finom házi
bort fogyasztották el. 

E sorok írója, Szilágyi
Árpád köszöni Bodóné
Erikának, a Mûvelõdési
Ház igazgatójának, hogy
lehetõséget biztosított in-
gyenesen a csodálatos
elõadás lebonyolítására.
Örömmel fogadtam a je-
len lévõ Kakas Béla úr-
nak, Sándorfalva város
polgármesterének azt az
ígéretét, hogy lehetõvé
teszi a nyár folyamán is a
most bemutatott mûsor
megismétlését Sándor-
falva közönsége elõtt a
Kastélykertben is – így
hát a Világtalálkozóra
összeállt kis produkció-
ból egy olyan mûsor jött
össze, amely más hely-
színeken is sikert arató
program lett. Köszönöm
az együtteseknek, szólis-
táknak, hogy eljöttek, és
szereplésükkel öregbítet-
ték Csongrád megye kul-
turális hírnevét, Takács
Szabolcsnak, hogy ka-

merával rögzítette a mûsort, Erdélyiné Ró-
zsikának a szép fotókat és Erdélyi József-
nek az est megszervezésében nyújtott ön-
zetlen segítségét.

Szilágyi Árpád

A Panoráma Világklub Csongrád Megyei Társklubjának kezdeményezésére és szervezésében ötven fõs kulturális csoport
mutatkozott be nagy sikerrel az I. Magyar Világtalálkozón, Balatonlellén, 2011. július 3-án. Az emlékezetes  szereplést kö-
vetõen a küldöttség tagjai elhatározták, hogy 2012 januárjában – a Magyar Kultúra Napja alkalmából – Szegeden is be-
mutatják a népi hagyományokon alapuló mûsorukat, amelyre nemrégiben sor került a Tápéi Mûvelõdési Házban, ezt köve-
tõen pedig újabb meghívások is érkeznek…

Ismét  sikert aratott a Világtalálkozó emlékmûsora – ezúttal Csongrádban

Zenéltek, szavaltak, énekeltek, táncoltak



nyeibõl és bronz kisplasztikáiból egy
nagyszerû kiállítás született, amelybõl te-
levíziós dokumentumfilm is készült. Ez
hûen tükrözi, hogy a mûvészet segítségé-
vel a mély hitét is képes kisugározni az
emberek felé. Ezt követõen Magyarorszá-
gon, Európában, majd az USA-ban is, egy-
mást követték a kiállításai, nõi magazi-
nokban, mûvészeti újságban riportcik-
kek, televíziós és mûvészklub riportok.
Az egyedi kiállítások sora mellett jelentõ-
sek az évente ismétlõdõ kiállítási sorozat
meghívásai, például Marosvásárhelyre,
valamint Kaliforniába, amelynek az elsõ
lépése az ötvenedik 56-os rendezvényso-
rozatra történt meghívás volt, ahol a Los
Angeles-i Fõkonzulátus mûvész-díszven-
dége volt.

Megtalálhatóak
alkotásai a kortárs
mûgyûjtõk tulajdo-
nában belföldön,
külföldön (Európa
több országában, Ja-
pánban, USA-ban),
intézmények falain,
egy ausztriai (Bad
Kleinkirchheim) ho-
tel külsõ falát díszíti
egy hatalmas hom-
lokzati festménye,
de tervezett és ké-
szített egy város ré-
szére Díszpolgár Ér-
demérmet is. Egy
szecessziós ivókút
tervét megvásárolta
egy önkormányzat,

aminek a kivitelezése folyamatban van, egy
bronz kisplasztika szoborcsoportjának

promóciós anyaga pedig a Kül-
ügyminisztériumban van, köz-
téri megvalósítás céljából.

– Szegeden, a belváros szí-
vében, a gyönyörû polgári mû-
termemben megszületett az el-
képzelésem, hogy többet sze-
retnék tenni Magyarország
kultúrájáért a saját mûvészeti
kiteljesedésemnél, s megterem-
tettem a „régi világ” polgári
szalonjainak hangulatát jó ér-
telemben idézõ, saját kulturális
és mûvészeti szalonom életé-
nek alapjait – mondja
Feketesas Szalonjáról. – A sze-
gedi, a belföldi és a nemzetkö-

zi,a mûvé-
szeti galé-
ria tevé-
kenysége,
a különleges sorsú emberekkel a riport-be-
szélgetések sorozata, a fiatal, pályakezdõ
tehetségek támogatása, az irodalmi rendez-
vénysorozat, mind folyamatos, dinamikus
élettel töltik meg a szalont,s már több száz
embernek fûzõdik személyes élménye hoz-
zá. A nemzetközi kapcsolatok építését egy
konferenciasorozatban való közremûkö-
déssel indítottam el Olaszországban, ahol
partnerem az olaszországi Mitteleurópa
Kulturális Egyesület. 

Egyik legfontosabb feladataként említi a
fiatal és pályakezdõ alkotók támogatását és a
tehetségkutatást, e célból alapított egy mûvé-
szeti díjat. A „SzépKép” Díj versenysorozat a
még nem rutinosan kiállító alkotók számára
biztosítja a meghatározó lépés lehetõségét,
amellyel a fiatal az alkotói magányából ké-
pessé válhat kiállni a külvilág elé.
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Van egy régi kérdezz – felelek gyer-
mekjáték, amely így szól: Amerikából jöt-
tem, mesterségem címere... Nos, Hegedûs
Tünde esetében a kérdés elsõ felére a vá-
lasz egyszerû: Szarvasról jött, ott született
a Körösök völgyében, abban a városban,
amely ihletet adott olyan neves mûvé-
szeknek, mint Ruzicskay György, Melis
György és még folytathatnánk a Szarvas-
ról származó mûvészek sorát. Gyermek-
évei a növények, állatok, a víz - egyszóval
a természeti környezet közvetlen közelsé-
gével, s a mesék világával párosulva hatot-
tak a szenzitív kislányra. A néptánc, a ze-
ne, a színjátszás, a díszítõmûvészet, ru-
hatervezés és – készítés, a grafikus mellet-
ti nyarankénti feladatvállalás, mind –
mind lételeme volt, formálta egyéniségét.

S ha most rákérdezünk az Amerikából
jöttem, mesterségem címere... szójáték
másik felére, mi is mestersége címere –
Hegedûs Tünde esetében a válaszadás
már sokkal nehezebb. Kiállításai jól pél-
dázzák azt, miként válik eggyé egy töré-
keny nõi testben két lélek, a racionálisan
gondolkodó, egyetemi többdiplomás,
szakmailag sikeres mérnök-bankár, vala-
mint a játékos, „homo ludens”-i, érzéki,
képalkotó ember, az, aki belsõ késztetést
érez érzelmei két- és háromdimenziós
megjelenítésére. Fest, grafikát készít, ke-
zei között szobrok születnek.

Mûveinek legfõbb tárgya az ember, a
természet, a „madonnai ihletésû”, kecses
nõi test, mely kisplasztikáinak vissza-visz-
szatérõ alakja, kinek társa az elõ-elõtûnõ
rózsacsokor, mely a hûség, a szeretet, s a
szenvedélyes szerelem földi szimbóluma.

Többdiplomás mérnök-bankárként tíz
éves vezetõ beosztásban szerezte a szak-
mai tapasztalatot a bankszektorban. Ma-
gyarország jelentõs gazdasági köreiben
pénzügyi szakemberként dolgozik a mai

napig, a saját tulajdonú pénzügyi tanács-
adó és szolgáltató cége mûködtetésével.
„Életem egyik legnagyobb ajándékaként
kaptam azt a tehetséget, amely a racioná-
lis világból álmaim megélésébe képes ve-
zetni, az alkotás képességét” – vallja errõl
a kettõsségrõl.

Tizenkét évvel ezelõtt, az akkor még
nem a külvilág számára készült festmé-

Sikeres festõ- és szobrászmûvész, alkotásait Amerikában, Európában és szülõhazája, Magyarország számos városában be-
mutatták. Mindemellett bankár, mérnök, üzletasszony, a szellemi mûhellyé avanzsált Feketesas Szalon tulajdonosa, a
SzépKép díj alapítója, fiatalok és pályakezdõk önzetlen segítõje – különös sokoldalúság egy mûvészembertõl. S ha mindeh-
hez hozzávesszük, hogy Hegedüs Tünde nõi mivoltában, megjelenésében is rendkívül rokonszenves – akkor valóban el-
mondható róla, hogy sikeres ember. Persze, mindezért keményen megdolgozik, nappal intézi szerteágazó ügyeit, majd nap-
nyugtával, otthagyva a racionalitás világát, az éj csendjében elmerül, s megfesti mûvészi álmait, s ekkor megszûnik szá-
mára a hétköznap, és ünnepel – írta róla egy történész, majd hozzátette: szép ünnepei vannak.

Sikeres mûvész lett egy kõkemény szegedi üzletasszonyból. Hege-
dûs Tündétõl korábban befektetési tanácsot kértek, most pedig
festményeket, szobrokat rendelnek és gratulálnak a sikereihez.

Blikk 

Életképek, városkép, épületrészletek, aprólékos finom kidolgozás,
figurális kompozíciók, tökéletes önarcképek.

Európai Mûvészeti Zseblexikon

Hegedûs Tünde ezeket a mûveket éjszaka festi  mûtermében…
Amikor megszûnik számára a hétköznap, és ünnepel. Szép ünnepei
vannak. 

Spielmann Mihály történész

Hegedûs Tünde a hétköznapi élet külsõségei és látszatai mögötti vi-
lágra hívja fel a figyelmet - nõies könnyedséggel és meglepetéssze-
rû finom megoldásokkal. 

Délmagyarország

Szereti az újrakezdéseket, azt, hogy váltani kell a hangulatokat, tud-
ja és érti az átlépések és átlényegülések koreográfiáját. A képek
többségébõl sugárzik a klasszicitás emléke. Kemény fények között
kimetszett városképek, díszletek. 

Maros Megyei Népujság

Róla írtákRóla írták

SzépKép Versenydíj
A cél, hogy a jelentkezõk közül már „elõszûrt” mûvésze-

ket átsegítse a mérföldkõ-jelentõségû elsõ tapasztalatokon.
Megtanulhatják a közös munka során azt a folyamatot, ami-
vel fel lehet készülni mind a szükséges alapfeltételekben,
mind pedig a lelki korlátok leküzdésében a bemutatkozásra.
Megkapják az elsõ tapasztalatokat a közönség elé kiállás-
ban, önmaguk, munkásságuk bemutatásában, valamint be-
lekóstolhatnak a háttérmunkákba az elõkészítések során. 

Az alkotók egy-egy kiállítás lehetõségét kapják meg a
Szalonban, aminek az elõkészítésébe teljes mértékben Tün-
de maga mellé vonja a versenyzõt. Közös munkával készítik
elõ a bemutatót, minden szükséges részletében. A  mûvész-
szel és a barátaik bevonásával együtt kereteznek, rendezik a
tárlatot, szerkesztik a meghívókat, prospektusokat, fotódo-
kumentációkat, szervezik a vendégkört… stb., miközben
észrevétlenül összetartozó csapattá is kovácsolódnak. 

– Arra törekszem, hogy a fiatalok minden részletében, a maga
valóságában tapasztalják meg a feladatok megoldását. A jövõbeli
munkásságuk kiteljesedéséhez az érvényesülésre való képessé-
geik fejlõdjenek, lehetõséget kapnak a felfedezésükre, esélyt al-
kotásaik értékesítésére – mondta az alapító, Hegedüs Tünde.

A „SzépKép” Díj zsûrije mûvészekbõl és a magyar kultú-
ra területén már elismert, eredményeket elért szakmai ta-
gokból áll. Az elsõ évad a versenyben sikerrel lezajlott: a so-
rozat nyertesének díjátadására a Duna Televízió élõ adásban
biztosított lehetõséget. Internetes galériát biztosít az érdek-
lõdõ közönség számára, online szavazást is nyit a verseny-
zõk értékelésére, s külföldi bemutatást tervez számukra, s
célja, hogy a külhonban élõ magyar közösségeket is bekap-
csolhassa a versenysorozatba. Hegedüs Tünde, a Panoráma
Világklub és Magyar Világtalálkozó mûvészeti csoportjainak
irányításában is aktívan részt vesz.

Hegedûs Tünde a racionális világból kilépve mûvészetében éli meg álmait

Művész, bankár, szalontulajdonos és díjalapító
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A közel húsz éve a Medmis Intézetben
dolgozó dr. Kiss-Szóllinger Attila fõorvos,
szülész-nõgyógyász és fizioterápiás szak-
orvos 1992-ben három villamosmérnök-
kel, Ackermann István fejlesztõmérnök-
kel, Szüle János villamosmér-
nökkel és a szoftverfejlesztõ
Kiss Leventével hozzáfogtak
egy új terápiás és diagnosztikai
berendezés kifejlesztéséhez.
1999-ben a berendezés az ös-
szes, gyógyászati felhasználás-
hoz szükséges engedélyt meg-
kapta. Hazánkban már har-
minchat rendelõben használják
a készüléket.

– Ön eredetileg szülész-nõ-
gyógyász szakorvos. Honnan
jött az ötlet, hogy egy ilyen ös-
szetett berendezést fejlesszenek
ki?

– Napjaink orvostudománya
egyre inkább arra törekszik,
hogy az emberi szervezetet a legapróbb
részletéig, ma már szubmolekuláris szin-
tig megismerje. A tudomány minden terü-
lete a dolgok legapróbb részleteit igyek-
szik kifürkészni. Egyre több a specialista,
csak azok az orvosok „fogytak el”, akik
teljességében látják a beteget. A szülészet-
nõgyógyászat mellett megtanultam a
fizioterápiát, az akupunktúrát, az
ayurvédát és több más holisztikus gyógy-
módot, ami egyre inkább a komplexitás
felé irányította a figyelmemet. Úgy gondo-
lom, hogy a tartós, oki megoldások csak
ennek figyelembe vételével érhetõk el.
Ezért fogtunk bele egy olyan összetett be-
rendezés fejlesztésébe, ami ezt a célt
igyekszik elérni a modern technika lehe-
tõségeivel. Így született meg IBR-SYS-
TEM®, vagyis az Integrált Biológiai Regu-
lációs Rendszer.

A gép alapelve dióhéjban az, hogy az
emberi szervezetbõl érkezõ, normál mû-
ködésre utaló jeleket erõsítjük, míg a kó-
rosakat gyengítjük. Az atomfizika, a ki-
bernetika, a biofizika, a számítástechnika
robbanásszerû fejlõdése tette lehetõvé,
hogy ilyen szintre fejlesszük rendszerün-
ket, ahol ma tart. 

– Mitõl egyedülálló ez a berendezés?
– Szerintünk az egyik legfontosabb,

hogy a teljes emberi szervezet komplex,
bonyolult mûködésérõl nyújt információ-
kat, s a szervezetet arra ösztönzi, hogy az
öngyógyító mechanizmusait erõsítse. A
berendezés a bõrön keresztül mikroim-
pulzusokat küld az emberi szervezetre.

Ezek a jelek nemcsak a szívhez, a tüdõ-
höz, az ízületekhez, vagy az immunrend-
szerhez jutnak el, hanem testünk ötven-
trillió sejtjének mindegyikéhez. Sejtjeink
millivoltokban mérhetõ feszültségen, fi-

noman pulzáló mágneses térben mûköd-
nek, és nem mindig szeretik, ha például
gyógyszerekkel túlvezérlik õket. A mi be-
rendezésünk a sejtek rezgéseihez hasonló
mikroimpulzusaival viszont szívesen
„kommunikálnak”. Elvégzünk egy érzé-
keny frekvencia-spektrumanalízist a
szervezeten, amelyet értékelünk és a ka-
pott jelek módosított formájával visszake-
zelünk. Ez egy érzékeny biofeedback.
Vannak bizonyos rezgésszámok, amelye-
ken intenzív hatást lehet kifejteni a bioló-
giai objektumokra. Az eredmény egy gör-
be formájában megjelenik a gép képer-
nyõjén. Segítségével teljesen egyénre sza-
bottan, nagyon lágyan, mellékhatások
nélkül tudjuk a diagnózist felállítani és
kezelni a pácienst. 

Ne ijedjenek meg! A kezelések nem
egy atomkutató intézetben folynak.

A gép akár egy nagyobb számítógép-
hez is hasonlítható: monitorból, túlmére-
tezett számítógépasztalból és hozzákap-
csolódó mandzsettákból, elektródokból
áll, amelyeket fekvõ vagy ülõ helyzetben
a páciens bokájára, csuklójára, fejére csa-
tolnak.

– Hogyan történik a gyógyítás a be-
rendezéssel?

– Elsõ alkalommal, húsz szervrend-
szert vizsgálva, állapotfelmérést végzünk.
Ha kevesebb szervrendszer érintett, a fel-
épülés gyorsabb ütemû, ha több és sajnos
manapság egy betegség hátterében egyre
inkább a szervezet összetett problémái
állnak, akkor lassabb. A képernyõn meg-

jelenõ ábrán kirajzolódó kis alaprezgés az
egészséges tartomány, az ettõl eltérõ, na-
gyobb kiugrások viszont azt mutatják,
hogy abban a frekvenciatartományban a
szervezet rendellenesen reagál, amiket a

gép által módosított, meghatározott
mikrointezitású jelekkel oldunk.

– Milyen betegségeket kezelnek
a készülékkel?

– A több mint tizenöt év alatt a
gyógyászat legkülönfélébb szakterü-
letein: a baleseti sérülések utáni ke-
zeléseknél, nõgyógyászati eseteknél,
emésztési problémáknál, a bõr-
gyógyászat, fogászat, allergológia te-
rületén, valamint háziorvosi rende-
lõkben közel ötvenezer spektrum-
analízist és terápiát végeztünk. Van-
nak olyan gyógyíthatatlannak vélt
betegségek, ahol száz eset közül
nyolcvanat-kilencvenet sikeresen
meggyógyítottunk. A legkimagas-
lóbb eredményeket a szénanáthás

pácienseknél értük el. Közülük ezer ese-
tet vizsgáltunk az adat feldolgozás során
és 89% vált tünetmentessé a kezelések
után, van aki már tizenöt éve panaszmen-
tes. 

– Saját magán kipróbálta már a gépet?
– Igen. A családomon is. Bizonyos be-

tegségeknél magunkon végeztem az elsõ
kezeléseket. A megerõltetéstõl begyulladt
könyökömet (teniszkönyök) gyógyítot-
tam meg. Édesanyám belobbant fogínyét
négy kezelés rendbe hozta. Feleségem ek-
cémáját is sikerült meggyógyítani. Nem
állíthatom, hogy minden betegség gyó-
gyítható ezzel a berendezéssel, mert nem
áll rendelkezésünkre ehhez kellõ adat és
vizsgálat, de az eddigi kutatások és ered-
mények nagyon bíztatóak.

Németh Gáborné

Van-e összefüggés a szénanátha és az atomfizika között? Lehet-e kifejleszteni olyan orvosi berendezést, amely az emberi
szervezetet a maga komplexitásában vizsgálja? Igen, lehet. Ilyen gépet fejlesztett ki egy négytagú magyar kutató-fejlesz-
tõ csoport, amelynek orvos fejlesztõje, dr. Kiss-Szóllinger Attila fõorvos beszélt találmányukról és a kimagasló gyógyásza-
ti eredményekrõl.

Új magyar diagnosztikai és terápiás technológia: IBR-SYSTEM®

Az integrált biológiai szabályozó rendszer

Allergiás bõrgyulladások
Derékfájdalmak
Egyes emésztési zavarok
Fájdalmas menzesz
Fájdalommal járó kórképek
Fejfájás, migrén
Pattanásos bõr
Pikkelysömör
Rosacea
Sérülések utáni fájdalmak
Forrás: Medmis Intézet

Panaszmentes
84%
73%
81%
75%
73%
70%
88%
51%
84%
82%

Javult
12%
20%
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A Pannon Rádió 2003-as megszûnésé-
vel néhány honfitársunk úgy vélte, hogy

Magyarországnak szük-
sége van egy olyan rádi-
óra, amely egyszerre
modern és a nemzeti
hagyományokon alap-
szik. 2011-ben megszü-
letett a Hazatérés Rádió.
Egy olyan rádió, amely
a világ összes magyarjá-
nak szól, legyen õ a
nemzet fõvárosának la-
kója, legyen az elszakí-

tott területeken élõ, vagy akár a földteke
másik felén élõ magyar. 

A Hazatérés Rádió kezdeti nehézségei
ellenére, 2012-re talpra állt, és megkezdte
nehéz munkáját, hogy összefogja a ma-
gyarságot a világon. Az internet segítségé-
vel mindenki számára lehetõvé teszi,
hogy hallják a haza hangját Pozsonytól
Sepsiszentgyörgyig, Clevelandtõl Fokvá-

rosig. Mindenki számára lehetõség nyílik
a világon, hogy hallja a magyar hangot, és
ezáltal újra, ha csak néhány órára is, „ha-
zatérjen” Magyarországra. 

A Hazatérés Rádió eredetileg a nemzet
fõvárosának lett volna a legfõbb hazafias
zászlóshajója, de minden tagja úgy vélte,
hogy a magyarság bárhol is legyen a vilá-
gon mindenhol küzdenie kell a magyar-

ságtudatért, a nemzeti megmaradásért,
Magyarországért. Legfontosabb célja,
hogy a világ minden magyarját egy szelle-
mi közösségbe fogja össze, minden ma-
gyar olvashassa és hallhassa a nemzet
szavát, hallhassa a haza hangját, és a világ
összes magyarja a virtuális világban min-
den alkalommal újra a nemzet része le-
hessen.

A világ összes magyarja számára nyit-
va áll a lehetõség, hogy támogassa a ma-
gyar hangot, s a szülõföld határain innen
és határain túl is a nemzet része lehessen,
egy olyan köteléké, amit nem választhat-
nak el sem tengerek, sem hegyek, sem or-
szágok, sem kontinensek, s hogy minden
magyar újra hazatérhessen. Hallgassa Ön
is a nemzet hangját, hallgassa a Hazatérés
Rádiót: hazateresradio.hu

Dukai György
alapító-tulajdonos

Szilárd Ákos
alapító-fõszerkesztõ

2011-ben néhány hazafi úgy döntött, hogy a mainstream média világában szükség van egy igazi nemzeti rádióra, mely a ma-
gyarságról szól a magyarságnak határon innen és határon túl. Lassan egy éve indult el a „nemzet hangja”, a Hazatérés Rá-
dió. Egy olyan rádió, amely lehetõvé teszi a magyaroknak az egész világon, hogy újra hazatérhessenek az õsi földre.

A Hazatérés Rádió ars poeticája: magyarságról  magyarságnak, határon innen és határon túl

Összefogással nemzeti megmaradásunkért

Szilárd Ákos
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Mottó: határtalan összefogás – … mert, magyarok mindenütt vannak!
A Panoráma Világklub egy világméretûvé szervezõdõ társklub-hálózat keretein belül a kapcsolatteremtés és együttmûködés
lehetõségét kínálja mindazok számára, akik készek a magyar értékek és teljesítmények jó hírének népszerûsítésére és
közvetítésére szerte a nagyvilágban. A Világklub-hálózat tagjai személyes közremûködésükkel és kapcsolataikkal a fenti
gondolatkör mellé kívánják állítani a társadalmi, a közéleti, a kulturális, a szociális, az üzleti élet, a média, a sport, valamint
a karitatív és a civilszféra jeles személyiségeit, közösségeit. Mindezt civil módon, minden megkülönböztetéstõl mentesen
teszik, befogadva más nemzetek, népek értékeit. Rendezvényeiket lehetõségeikhez és igényeikhez mérten tartják, közös
fõrendezvényük a Magyar Világtalálkozó.

Mottó: határtalan összefogás – … mert, magyarok mindenütt vannak!

A Világklub-hálózat kialakulásának története, vezetõi
1.1. Panoráma Világklub. Panoráma Világklub. 

Alakult: Budapest, 2003. október 23. Alapító-elnök: dr. Tanka László. Ügyvezetõ: T. Fehér Iréne

2.2. A Panoráma Világklub Csongrád Megyei Társklubja A Panoráma Világklub Csongrád Megyei Társklubja 
Alakult: Szeged, 2005. augusztus 20. Elnök: Szilágyi Árpád. Alelnök: Harmath Ilona

3.3. A Panoráma Világklub Felvidéki TársklubjaA Panoráma Világklub Felvidéki Társklubja
Alakult: Szlovákia, Révkomárom, 2006. március 15. Elnök: Tarics Péter.

4.4. A Panoráma Világklub Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Társklubja
Alakult: Nyíregyháza, 2006.november 6. Elnök: Sipos Ildikó.

5.5. A Panoráma Világklub Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Társklubja A Panoráma Világklub Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Társklubja 
Alakult: Törökszentmiklós, 2007. március 15. Elnök: Pörneki András. 

6.6. A Panoráma Világklub TA Panoráma Világklub Tolna Megyei Társklubjaolna Megyei Társklubja
Alakult: Bonyhád. 2010. július 22.  Elnök: Kereki Kati.

7.7. A Panoráma Világklub Somogy Megyei Társklubja A Panoráma Világklub Somogy Megyei Társklubja 
Alakult: Kaposvár, 2010. október 29. Elnök: Nagyváradi-Kis Anna. Elnökhelyettes: Koszó Aranka. Alelnök: Kovács József.
Titkár: Milovecz Vera.

8.8. A Panoráma Világklub Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Társklubja
Alakult: Miskolc, 2011. január 20. Elnök: dr. Mezei László. Alelnök: Úrhegyi László.

9.9. A Panoráma Világklub VA Panoráma Világklub Veszprém Megyei Társklubja.eszprém Megyei Társklubja.
Alakult: Veszprém, 2011. február 25.  Elnök: Irmes Zsolt.

10.10. A Panoráma Világklub Bács-Kiskun Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Bács-Kiskun Megyei Társklubja
Alakult: Kalocsa, 2011. március 18. Elnök: Salaczné Várszegi Mária

11.11. A Panoráma Világklub Beregszászi TársklubjaA Panoráma Világklub Beregszászi Társklubja
Alakult: Ukrajna (Kárpátalja), Beregszász, 2011. május 13. Elnök: Babják Zoltán. Magyarországi társelnök: dr. Mezei
László, Ügyvezetõ: Kázmér Dávid.

12.12. A Panoráma Világklub Técsõi TársklubjaA Panoráma Világklub Técsõi Társklubja
Alakult: Ukrajna (Kárpátalja),Técsõ, 2011. május 14. Elnök: Száva József. Ügyvezetõ: Kolozsvári László. Magyarországi
társelnök: dr. Mezei László.

13.13. A Panoráma Világklub Zala Megyei Társklubja A Panoráma Világklub Zala Megyei Társklubja 
Alakult: Keszthely, 2011. május 20.  Elnök: dr. Tamás Gábor. Alelnök: Nemere László. Titkár: Horváth Sebestyénné
Zsuzsa.

14.14. A Panoráma Világklub Brazíliai TársklubjaA Panoráma Világklub Brazíliai Társklubja
Alakult: Brazília,(Sao Paulo), 2011. június 4. Elnök: Gyuricza Gábor. Társelnök: Piller Éva. 

15.15. A Panoráma Világklub Hajdu-Bihar Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Hajdu-Bihar Megyei Társklubja
Alakult: Debrecen, 2011. június 17. Elnök: Vojtkó Ferenc. Alelnök: dr. Szaffkó Péter.

16.16. A Panoráma Világklub Massachusettsi Társklubja A Panoráma Világklub Massachusettsi Társklubja 
Alakult: USA,(Boston), 2011. augusztus 14. Elnök: Baloghné Kovács Éva. Alelnök: dr. Széchenyi Péter.

17.17. A Panoráma Világklub Új-Zélandi Társklubja A Panoráma Világklub Új-Zélandi Társklubja 
Alakult: Új-Zéland,(Wellington), 2011. augusztus 28. Elnök: Kaprinay Éva.

18.18. A Panoráma Világklub Székelyföldi TársklubjaA Panoráma Világklub Székelyföldi Társklubja
Alakult: Románia (Erdély), Gyergyószentmiklós, 2011. november 25. Elnök: Kopacz Zoltán. Magyarországi társelnök:
Fûrész L. Ferenc.

19.19. A Panoráma Világklub Indiai TársklubjaA Panoráma Világklub Indiai Társklubja
Alakult: India,(Új-Delhi), 2011. december 20. Elnök: Suresh Chaudhary. Alelnök: Raj Kumar Sharma, Ügyvezetõ: Savita
Chaudhary. Magyarországi társelnök: dr. Tamás Gábor

20.20. A Panoráma Világklub Szatmári TársklubjaA Panoráma Világklub Szatmári Társklubja
Alakult: Románia,(Partium), Nagykároly,2012. január 14. Elnök: Bogdán Georgescu. Magyarországi társelnök: Sipos
Ildikó.

21.21. A Panoráma Világklub Svájci TársklubjaA Panoráma Világklub Svájci Társklubja
Alakult: Svájc (Zürich), 2012. január 27. Elnök: B. Szabó Péter

22.22. A Panoráma Világklub Ausztráliai TársklubjaA Panoráma Világklub Ausztráliai Társklubja
Alakult: Ausztrália,(Sydney), 2012. február 5.  Elnök: Ilosvay Gusztáv. Magyarországi társelnök: Bõsze Ferenc.

23.23. A Panoráma Világklub Kaliforniai TársklubjaA Panoráma Világklub Kaliforniai Társklubja
Alakult: Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia (Ontario). 2012. február 11. Elnök: Szabó Zsóka. Alelnök: Faragó Katalin
Ügyvezetõ: Horváth Katalin. Titkár: Elekes Renáta. Magyarországi társelnök: Kereki Kati.

24.24. A Panoráma Világklub Argentínai TársklubjaA Panoráma Világklub Argentínai Társklubja
Alakult: Budapest, 2012. február 13. Elnök: Vass Mátyás. Magyarországi társelnök: Szöõr Anna.

25.25. A Panoráma Világklub Svédországi TársklubjaA Panoráma Világklub Svédországi Társklubja
Alakult: Svédország (Malmõ), 2012. február 18. Elnök: Rosenheim Ilona. Magyarországi társelnök: dr. Szalontai Éva. 
Alelnök: Hoffman Zsuzsa. Titkár: Gaál Zsolt Miklós.

26.26. A Panoráma Világklub Mauritániai TársklubjaA Panoráma Világklub Mauritániai Társklubja
Alakult: Budapest, 2012. március 4. Elnök: Ahmed Szliman. Magyarországi társelnök: Czuh János.

27.27. A Panoráma Világklub Spanyolországi TársklubjaA Panoráma Világklub Spanyolországi Társklubja
Alakult: Spanyolország (Madrid), 2012. március 13. Elnök: Fodor-Lengyel Zoltán. Alelnök: Olga Pérez Arroyo.

28.28. A Panoráma Világklub Iráni TársklubjaA Panoráma Világklub Iráni Társklubja
Alakult: Irán.(Teherán), 2012. március 15. Elnök: Varga Sinai Gizella. Alelnök: Szabó Attila. Tiszteletbeli elnök: Gyenge
Irén. Magyarországi társelnök: Samira Sinai.

29.29. A Panoráma Világklub New YA Panoráma Világklub New York-i Társklubjaork-i Társklubja
Alakult: Amerikai Egyesült Államok, New York, 2012. március 24. Elnök: Bollók Barbara. Alelnök: Jakab Vilmos.
Magyarországi társelnök: Ruszanov András. 

30.30. A Panoráma Világklub Floridai TársklubjaA Panoráma Világklub Floridai Társklubja
Alakult: Amerikai Egyesült Államok, Florida (Sarasota), 2012. március 25. Elnök: Molnár Helena. Alelnökök: Lehoczki
Melinda és Lehoczki Kálmán.

31.31. A Panoráma Világklub Észak-Afrikai Társklubja (Marokkó, Algéria, TA Panoráma Világklub Észak-Afrikai Társklubja (Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom)unézia, Líbia, Egyiptom)
Alakult: az Afrikai-Magyar Egyesület együttmûködésével, Budapest, 2012. április 5. Elnök: Soós Éva Julianna
(Marokkó). Magyarországi társelnök: Balogh Sándor. Alelnök: Szabó Helga.

32.32. A Panoráma Világklub Ciprusi TársklubjaA Panoráma Világklub Ciprusi Társklubja
Alakult: Ciprus, Nicosia, 2012. április 5. Elnök: Ferencz Enikõ. Magyarországi társelnök: Kovácsvölgyi Hajnalka.

33.33. A Panoráma Világklub TA Panoráma Világklub Torontói Társklubjaorontói Társklubja
Alakult: Kanada, Torontó, 2012. április 8. Elnök: Dancs Rózsa. Alelnök: Stadler Tímea.

34.34. A Panoráma Világklub Jeruzsálemi TársklubjaA Panoráma Világklub Jeruzsálemi Társklubja
Alakult: Budapest, 2012. április 9. (húsvétvasárnap). Elnök: David Meir. Magyarországi társelnök: dr. Tölgyes Margit.

35.35. A Panoráma Világklub Montreali TársklubjaA Panoráma Világklub Montreali Társklubja
Alakult: Kanada, Montreal, 2012.április 11. Elnök: Egerszegi Éva. Magyarországi társelnök: Török Judit.

A Panoráma Világklub és hálózatának bemutatása

Honlapcímünk: www.vilagklub.hu



Somogyi György fotográfus és munka-
társai 2009 januárjában, a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából két – egymástól füg-
getlen – azonos fotókiállítási sorozatot  in-

dítottak útjára, hir-
detve a magyar ha-
gyományõrzõk, lo-
vasok, néptánco-
sok, kutatók, mûvé-
szek ez idáig nem
látott mértékû Kár-
pát-medencei se-
regszemléjét, a Kis-
kunságban meg-
rendezett Kurultájt.
A rekord látogatott-
ságú vándorkiállítás
iránti érdeklõdés
még másik két so-
rozat beállítását tet-
te indokolttá, mely
így már országhatá-
rokat is átlépve vál-
hatott a Kárpát-me-
dence talán legláto-
gatottabb, illetve
legtöbb helyre elju-
tott fotómûvészeti
alkotásává.

Somogyi György
most nem kisebb

feladatra vállalkozik, mint a Nemzeti Lo-
vasprogram célkitûzéseivel össz-
hangban a magyarság lovas hagyo-
mányainak fotómûvészeti feldolgo-
zására, szépmûvészeti módon törté-
nõ ábrázolására: „És mégis! Lovas
Nemzet a Magyar!” címen. 

Honnan az ötlet, a XXI. szá-
zad elsõ évtizede után, épp’ most
a lovas történelmünk képi ábrázo-
lására? 

– Elsõsorban  a Nemzeti Lovas Straté-
gia inspirál – mondja. – Továbbá, ha vala-
kit, bármilyen szinten is foglalkoztat a lo-
vassport, érdeklõdik akár a lovak,

akár történelmünk iránt, elõbb-utóbb
„úgyis belebotlik” a legközelebbi hagyo-
mányõrzõ rendezvénybe, illetve megtalál-
ja a számára legszimpatikusabb lovardát;
de addig mi van a többiekkel?!  A fotókiál-
lítást éppen ezért vándorkiállításként
képzelem el, különbözõ rendezvények,
falunapok, nagy látogatottságú galériák,

kiállítótermek közt,
hogy vándorolva

minél több „ci-
vil” számára
közve t í t sen
üzenetet. Akár
internetes kép-
galérián ke-

resztül is, de
hirdesse a

t e r -

mészet szépségét,
csak a lovak által
adott szabadságér-
zetet, a nõi szép-
ség és a ló harmó-
niáját és mindent,
amit génjeink mé-
lyén hordozva iga-
zából csak mi tu-
dunk: magyarok.

(A kiállítási
képanyagból egy
válogatás már
megtekinthetõ a
www.fotogenia.hu
weboldal Art oldalán.)

Somogyi György fotográfus az ember és a ló harmóniáját örökíti meg képein

És mégis: lovas nemzet a magyar!
Egy fotókiállítás színekrõl, fényekrõl, hangulatról, paták dobogásáról, porfelhõrõl, nyilak suhogásáról, huszárok sarkantyú-
inak pengésérõl, ember és ló kapcsolatáról, ezredévnyi lovas múltunkról, de mindent összevetve: rólunk, magyarokról. 
A fotósorozat a Magyar Világtalálkozó nagyrendezvényén, a Világfaluban is bemutatásra kerül.

Szemben ül velem Nyéki József. Azt
mondja magáról, hogy már 91 éves. Pedig
legfeljebb 60 évesnek látszik. Kisportolt,
kemény kézfogású, friss gondolkodású
férfi. Rendszeresen jár úszni, autót vezet.
Sokat utazik bel- és külföldön.

Néhány éve meghívta a Magyar Újság-
írók Országos Szövetsége Életmód Szak-
osztályát – amelynek tagja – Lajosmizsére,
ahol megmutatta azt a nyomdát, amelyet
alapított. A helybeli igazgatósággal együtt
rövid sajtótájékoztatót és fogadást tartott. 

Ez a nyomda készíti el ma is a hivatalos
közlönyöket, jogszabályokat és megren-
delésre készít folyóiratokat, újságokat,
könyveket. A lajosmizsei nyomda 30 fõvel
indult, de Nyéki József vezetésével egyre

fejlõdött, hamarosan 100-nál is több
lett az alkalmazottak száma. Ezzel a
nyomdai kapacitása is bõvült.

Nyéki József pozitív gondolkodá-
sú, mindig elõre néz. „Ha holnap el-
pusztulna is a világ, én ma elültet-
ném még az almafát!” – Luther után
ez Nyéki József mottója is. 

A külsõségekre is ad, hiszen
gyakran különféle helyeken kellett
megjelennie. Talán száz öltönye is
volt, de ma is van legalább harminc.
Számos hivatalos úton járt Londonban,
Bécsben, Rómában és leggyakrabban Pá-
rizsban, mert a francia fõváros a „szívsze-
relme”, közremûködött a Párizsi Magyar
Intézet alapításában is.

Budapesten, a Sas-hegy lejtõjén, szép,
kertes, csendes budai házban lakik, lá-
nya vele szemben, unokája Szardínia
szigetén él. Ide is gyakran utazik. A moz-
gás az életeleme. Dolgozott a Népmûvé-
szeti Intézetben, egy tánccsoportot is ve-
zetett. Munkája során gyakran találko-
zott Ortutay Gyulával, Erdei Ferenccel,
Veres Péterrel, Bálint gazdával. Erre ma
is büszke. 

Amit tett, mindig szívesen mûvelte,

sokszor a napi 16 órás munkát is csak já-
téknak tartotta, mert szerette és szenve-
déllyel dolgozott. Ma is úgy él.

Dr. Szalontai Éva

Nyéki József, a Közlönykiadó alapítója ma is aktív

Mindig szenvedélyesen dolgozik

Nyéki József 
a Közlönykiadónál

Neves személyek társaságában

ÉÉLLEETTÚÚTT
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A New York-i magyarság (nemcsak
kulturális!) életének egyik legfontosabb
mozgatórugója Bollók Barbara, az ismert
utazási iroda vezetõje, aki már rutinos a
grandiózus események szervezésében
(is). Ugyan titkát nem árulta el, de a mö-
götte álló tapasztalat, kapcsolatteremtõ és
organizáló képesség önmagáért beszélt. 

Mindebben egyik legnagyobb segítõje
lánya, Barbara Gruson, akinek aktív közre-
mûködésével jöhetett létre az újabb Barba-
ra-produkció. A Magyar Házba érkezõ kö-
zel 120 fõs vendégsereget érkezéskor a
Sandra's and Donath's Flower virágcso-
kor-költeményeivel díszített terem várta. 

A jelenlévõknek nem volt okuk a pa-
naszra, hisz minden szempontból elsõ
osztályú kiszolgálásban részesültek:
pompás vacsora és kiváló program volt te-
rítéken az egész este folyamán. A színpa-
don az utánozhatatlan ceremóniamester
és sármõr, Mendel György konferálásá-
ban felvonuló 11 lány személyiség, estélyi
ruha valamint népszerûség (utóbbi nyil-

vános) kategóriában mérték össze báju-
kat és kisugárzásukat. 

A lányok hajkölteményérõl és sminkjé-
rõl a Broadway Salon munkatársai gon-
doskodtak. A közönséggel együtt a zsûri
tagjai is a bõség zavarával küzdött, hisz’ a
látottak alapján igen szoros befutóra, az-
az végeredményre számíthatunk. 

A döntést meghozó grémium asztalá-
nál egyébként Karl Bardosh professzor
(nemzetközi filmrendezõ), Divéki Cson-
ka Tünde (színésznõ), Steve Farago (be-
fektetõ, vállalkozó), Kovács Szilvia (a New
York-i magyar színházi és mûvészeti szö-
vetség mûvészeti igazgatója) és Szarvasy
Mihály (a Magyar Ház képviseletében)
foglalt helyet.

Az egyes kategóriák között s a meny-
nyei falatok közepette a Horváth duó, DJ
Mega valamint a három fellépõ elõadó-
mûvész, Csonka Tünde, Melania Mercer
és Sybelle Silverphoenix szolgáltatta a ki-
váló hangulatot. A kétórás „szépségbemu-
tatót” követõen az alábbi eredményt hir-
dették ki: 1. Máté Éva (New York), 2. Má-
té Virág (New York), Jaclyn Marika Fields
(Colorado) megosztva, 3. Deirdre Gabriel-
la Anacker (New Jersey), 4. Karla Kovacsi
(New York).

Az idei Miss Hungary in America nyer-
tesének jutalma egy európai út (repülõ-
jeggyel és szállással együtt), amelyet az est
szervezõje és az esemény életre hívója,
Bollók Barbara nyújtott át a szépségkirály-
nõnek. Az elsõ helyezett hölgy hajkölte-
ményére és az est további részére is felke-
rült a korona, hisz’ kezdetét vette a tavasz-
köszöntõ magyar báli táncmulatság,
amelybõl minden jelenlévõ kivette a részét.
Az eseményrõl Attila Hun fotómûvész ál-

tal készített fotók az alábbi internet olda-
lon tekinthetõk meg: 

http://www.facebook.
com/MolnarTravel 

Ruszanov András 
(New York)

Elsõ ízben vetélkedtek és mérették meg magukat három kategóriában is a gyönyörû magyar és magyar származású höl-
gyek New Yorkban a Miss Hungary Amerikában elnevezésû szépségverseny keretében. A szebbik nem versengését és az
ünnepélyes eredményhirdetést követõen a rendezvény egy tavaszköszöntõ bállal és egy össznépi táncmulatsággal zárult. 

Mendel György a lányokkal

Bollók Barbara fõszervezõ, 
Jakab Vilmos társaságában

Íme, a New York-i 
Miss Hungary

Nagysikerû magyar szépségversenyt rendeztek New Yorkban

Emlékezetes Miss Hungary Amerikában

Egyedülállóságuk abban rejlik, hogy a
népdalfeldolgozások mellett a modernkor
népzenéjének tekinthetõ mûveket is sze-
reznek. Zenéjükben és dallamvilágukban
a múlt és jelen összehangolására töreked-
nek. Ez a produkció néhány évvel ezelõtt
született, és legfõbb céljaként a magyar
kultúra terjesztését és újjáélesztését tûzte
ki, hazai és határokon túli viszonylatban
egyaránt.

A Kiss Kata zenekar 2009-ben adta ki
elsõ, Dalocska címû lemezét. Az album
megjelenése óta Felvidéktõl Szabadkáig
címû koncertmûsorukkal egész Magyar-
országot bejárták, emellett Erdélyben is
rendszeresen megfordulnak produkció-
jukkal. A közszolgálati csatornákról és rá-
diómûsorokból jól ismert csapat állandó
vendége a magyar értékeket képviselõ,
hagyományõrzõ rendezvényeknek. Ezt

mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már
erre az évre is jócskán tele van a naptár-
juk koncertekkel. 

Júniusban Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes meghívására egy hetet turnéz-
nak Erdélyben, ahol 52 gyermekotthont
érintõ elõadássorozattal örvendeztetnek
meg közel 4000 gyermeket. A Kiss Kata
zenekar nem elõször tesz eleget Böjte
Csaba meghívásának, két egymást köve-
tõ évben is tartottak már nagyszabású
jótékonysági karácsonyi koncertet a
gyermekeknek a parajdi sóbányában. Er-
rõl a koncertrõl szinte valamennyi köz-
szolgálati médium beszámolt, a Duna
Televízió filmet készített a koncertrõl,
amelyet karácsonykor mûsorra is tûzött.

A zenekar a koncertek között már ja-
vában dolgozik új lemezén, amelynek cí-
me Házi áldás lesz. Azért választották ezt
a címet, mert minden olyan érzést bele
szeretnének vinni a dalokba mind mon-
danivalójában, mind pedig zeneiségé-
ben, ami méltó a házi áldás névre. Lesz
benne hit, szeretet, béke, áldás, és min-
denképp érezhetõ lesz benne a jó Isten
jelenléte is. Ezeknek a dolgoknak a hang-
súlyozására most sokkal nagyobb szük-
ség van, mint valaha volt. Szeretnének
minden ember házába áldást vinni ezzel
a lemezzel.

A Kiss Kata zenekar a magyar népdalok gyökereibõl táplálkozva, a kultúrát és hagyományõrzést, az emberi és egyetemes
értékek fontosságát hirdeti munkájával a zene nyelvén, és erõsíti a nemzeti identitást. Produkciójuk alappillérét az auten-
tikus, tradicionális népzenei elemek képezik, melyek a színpadon megjelennek zenében, énekben és táncban egyaránt.
Nemrégiben a Duna Palotában, a Világklub-rendezvényen arattak nagy sikert.

A Kiss Kata zenekar négyezer árvának szerez örömet dalaival

Házi áldás – mai köntösben
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Mint Kiliti Zsuzsanna, a Csipkeház
igazgatója elmondta, hitvallásuknak te-
kintik, hogy megõrizve Kiskunhalas 110
éves csipkevarrási hagyományát, a halasi
csipkét közelebb hozzák a ma emberéhez
és szembesítsék azzal a ténnyel, hogy a
csipke nem csupán letûnt korok „dísze”,
nem afféle múzeumban kiállított „tárgy”,
hanem jelene és jövõje is
van.

Ma a halasi csipkét ki-
lenc halasi csipkevarró – tel-
jes mûvészi szabadsággal –
az eredeti rajzok és motívu-
mok felhasználásával, ter-
mészetes alapanyagú, lehe-
letfinom cérnával, százszá-
zalékos kézimunkával és a
tradicionális 60-féle öltés-
minta-variációjával varrja.
Ezáltal lesz minden csipke
egyedi darab, amelyen min-
dig csak ketten dolgoznak: a
kontúrozó (ez külön szakma) és a csipke-
varró. A munka idõigényességét mutatja,
hogy van 4-5 munkaórával elkészült csip-
ke (2,5-3 cm), viszont a nagy terítõk meg-
varrásához (50-60 cm átmérõvel) 4500-
5000 munkaóra szükséges. 

Az 1935-ben épült Csipkeház, a halasi
csipke bölcsõje, ma a Csipkemúzeumnak
ad otthont, ahol megtekinthetõ a halasi
csipke 110 éves történetét bemutató állan-
dó kiállítás: eredeti rajzok, a kezdeti szí-

nes, selyemszállal varrt
csipkék, a több világkiállí-
táson díjnyertes alkotá-
sok, a „pápai” és a Julian-
na-csipkék, a 60-féle öltés-
minta, az 570 munkaórá-
val elkészült mellény és
még sok szemkápráztató
csipkecsoda. 

A halasi csipke fontos
szereplõje a magyar diplo-
máciai életnek, ezáltal is
építve az ország imázsát.
A Külügyminisztérium ál-
tal 2001 novembere óta
utaztatott, 22 csipkébõl ál-
ló, a több mint 100 éves
történetet bemutató „bõ-
röndkiállítás” az európai
és ázsiai magyar nagykövetségek szerve-
zésében sok látogatót vonzott, és fontos
része volt Magyarország kulturális értéke-

it bemutató külföldi ren-
dezvénysorozatoknak. 

Ez a kiállítás 2008 szep-
temberétõl a kanadai nagy-
városokban volt látható,
majd 2009 júniusától a
New York-i kulturális évad
részeként Amerikát hódí-
totta meg. Jelenleg a wa-
shingtoni nagykövetsé-
günk vendégei csodálhat-
ják meg.

1902 óta a világ több hí-
ressége kapott halasi csip-
két a magyar állam ajándé-

kaként. Többek között IV. Károly és Zita
királyné, Julianna holland királynõ, a
múlt század végén, 1996-ban II. János Pál
pápa, 2000-ben Hitachi japán hercegnõ,
2004-ben Mádl Dalma asszony jóvoltából
a libanoni és a ciprusi köztársasági elnök
felesége, a japán császárné és II. Erzsébet
brit uralkodó, 2006-ban Bush amerikai el-
nök felesége, 2008-ban pedig a jordán ki-
rályné is a halasi csipkével megajándéko-
zottak sorába lépett.

Sopronyi Katalin, Ausztriában élõ
marketingszakember, a sajtótájékoztató
rendezõje meghívta lapunk olvasóit a
Nemzetközi Csipkefesztiválra, amelyre
idén 13. alkalommal kerül sor április 20.
és május 6. között Kiskunhalason, ahol a
különbözõ magyarországi és külföldi
(horvát, észt, orosz, német stb.) csipke-
mûhelyek mutatkoznak be a „játék a lehe-
letfinom cérnával” címszó alatt.

A látogatók megismerkedhetnek a
csipke világának sokszínûségével: a kü-
lönbözõ csipketechnikákkal, a hófehér,
vagy a színek keverésével létrehozott ha-
gyományos, illetve a mai modern környe-
zethez tartozó és abba illeszkedõ régi és
új csipkealkotásokkal.

Májusban folytatódik a nemzetközi
szereplés, a stuttgarti Magyar Kulturális
Intézet látogatói is gyönyörködhetnek
csipkékben, de meghívás érkezett
Passauból, ahol a barokk város 350 éves
fennállásához kapcsolódó ünnepségsoro-
zat egyik látványossága lesz a halasi csip-
ke bemutatkozása, s örömmel várják az
érdeklõdést, a meghívást újra Észak-Ame-
rikába, a magyar közösségek részérõl.

(További információ:
www.halasicsipke.hu)

Óriási elismerés: a nemrégiben megrendezett Utazás Kiállítás mûvészeti díszvendége a halasi csipke volt, amely „születé-
sének” 110. évfordulóját ünnepelte. A halasi csipkevarrás élõ hagyománya 2010 szeptembere óta szerepel a Magyar Szel-
lemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén, és ezáltal hivatalosan is a magyar kultúra védett szellemi örökségének része.
A jubileumi év védnöke Mádl Dalma asszony, aki a kiállítás sajtótájékoztatóján is jelen volt, és fáradhatatlanul dolgozik a
halasi csipke népszerûsítésén.

Száztíz éves a világon egyedülálló halasi csipke

Államfők, császárok, királynők éke
Bõröndkiállításaikkal bejárják a nagyilágot

AMIRE BÜSZKE LEHET ÉS AMIVEL BÜSZKÉLKEDHET!AMIRE BÜSZKE LEHET ÉS AMIVEL BÜSZKÉLKEDHET!
A MAGYAR népmûvészet gyöngyszemei Szegeden a KINCSES-boltban.

Mi segítünk Önnek választani,ha sajátmagának, ha családjának, ha barátoknak, ha üzletembereknek, ha cégeknek szeretne eredeti
magyar kézmûves ajándékot vásárolni.

Szeretettel várjuk Önt személyesen üzletünkben!

ÉRTÉK – SZÉPSÉG – HASZNÁLHATÓSÁG

Cím: Szeged, Somogyi utca 17.
Telefon: +36 62/423-029

E-mail: folkartszeged@invitel.hu       Weboldal: www.folkartszeged.hu
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LALACIKCIKONYHAONYHA
A HÉVIZI TÓ BEJÁRATÁNÁL

A Hévízi tó északi bejáratától 50 méterre levõ Lacikonyhánkban házias
ételekkel (sok-sok finomság, például babgulyás, gulyásleves, ponty-
halászlé, egységesen 890 forintos áron, túrós csusza 590 forintért, 

minõségi borok pedig 1000 forint/liter áron), kedvezõ árakkal, kedves
és gyors kiszolgálással várjuk régi és új vendégeinket.

8380 HÉVÍZ, Kölcsey Ferenc utca 4.
Tel./fax: 06-83/340-203; mobil: 06-30/957-9919

E-mail: nyullaszlo@vipmail.hu
Nyitva tartás hétfõtõl vasárnapig: 9.00 – 21.00-óráig
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CCEERRTTIIFFIIEEDD PPUUBBLLIICC  AACCCCOOUUNNTTAANNTT
225500  WWeesstt  5577tthh SSttrreeeett
SSuuiittee  773322..
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NNeeww  YYoorrkk  1100110077--00773322

TTEELL..::  ((221122))  554411--66114488;;  
FFAAXX::  ((221122))  224455--55112222
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Korábban már lehetõségem nyílt, hogy
külföldön töltsek egy-egy szemesztert, pél-
dául Floridában, ahol az angol nyelvet ta-
nulhattam és Ausztriában, Eisenstadtban,
majd késõbb Németországban, Ulmban,
ahol az angolt és németet gyakorolhattam
és megismerkedhettem a spanyol nyelv
alapjaival is.Iskolám, az IBS (International
Business School) egy éves kötelezõ szakmai
gyakorlatot ír elõ harmadik évben, amit sze-
rettem volna a tanultakhoz minél közelebbi
területen eltölteni, ezért céloztam meg a ma-
gyar Külügyminisztériumot. „Kitartó kere-
sés” után lehetõséget kaptam, hogy 3 hóna-
pot töltsek a Magyar Köztársaság Nagykö-
vetségén, Bécsben, mint gyakornok.

Feladatom szerteágazó volt. Munkám
egyrészrõl az volt, hogy segítsem a konzulá-
tuson és nagykövetségen dolgozó magyar
honfitársaimat, másrészrõl pedig, hogy ta-
nuljak és profitáljak az ott látottakból-hallot-
takból. Azt hiszem, szerencsém volt, ugyan-
is engem nagyon érdekel az újságírás, vagy,
hogy ne szaladjak ennyire elõre, egy témáról
való értekezés; lehetõséget is kaptam ennek
a munkamenetnek a megtekintésére, vagyis
minden délután (nagyjából a gyakorlatom
fele alatt) a sajtóosztályra mentem, ahol kap-
tam egy témát, és errõl kellett írnom. Az
anyag németül volt, de a szöveget magyarul
írtam. A cikkek nagyon érdekesek voltak
számomra, hiszen vagy Magyarországról, a
magyarokról szólt vagy legalábbis olyan té-
ma volt, ami a magyarokat is érinti. Írtam
például a bécsi egyetemi demonstrációkról
és a magyar gazdasági helyzetrõl is. 

A konzulátuson történteket tekintettem
a fõbb feladatomnak, ami a délelõttökre kor-
látozódott. Volt egy külön kis irodám, szá-

mítógéppel és tele-
fonnal, ahol fogad-
tam a bejövõ hívá-
sokat és próbáltam
segíteni, kisebb-na-
gyobb sikerrel. Ter-
mészetesen, mivel
Bécsben járunk, né-
metül vagy ritkáb-
ban angolul értekez-
tünk az ügyfelekkel,
de lévén, hogy ma-
gyar nagykövetség-
rõl van szó, volt
olyan, amikor ma-
gyar nyelven folyt a
telefonos segítség-
nyújtás. 

A nagykövetsé-
geknek, azon belül

a konzulátusoknak közigazgatási feladatuk
van, mint például a külföldön tartózkodó
magyar állampolgár ügyes-bajos dolgainak
intézése, útlevél-vízumprobléma, netán le-
telepedéssel kapcsolatos ügyek intézése
vagy állampolgársággal kapcsolatos kérdé-
sek megvitatása, gyermek születésének ott-
honi (magyarországi) bejelentése, esetleg
fordítva, kijelentése. Ügyfélszolgálat is mû-
ködik a bécsi konzulátuson, tehát szemé-
lyesen is felkeresheti a konzulátust az arra
jogosult. 

Pár héttel érkezésem után a fõkonzul
asszony javasolta, hogy vegyek részt én is
az ügyfelek kéréseinek teljesítésében, illetve
problémáik megoldásában. Ennek nagyon
örültem, bár azt hiszem, fõleg az elején,
amíg beletanultam, leginkább hátráltattam
õket, semhogy segítettem volna. Amikor
nem volt ügyfélszolgálat, segítettem az ép-
pen aktuális feladatokban. Például születési
anyakönyvezés fordítása vagy éppen halálo-
zás anyakönyvezésének fordítása. Folya-
matosan csengett a telefon, amikor a szer-
bek vízummentességet kaptak, és mivel na-
gyon sok szerb él Ausztria területén is, ér-
deklõdtek a lehetõségrõl és a pontos feltéte-
lekrõl.

Gyakorlatomnak a felét délutánonként a
Sajtó Osztályon töltöttem, másik felét pe-
dig a Protokoll Osztályon, mert ünnepek
elõtt még több az állófogadás és egyéb es-
tek tartása, melyek megszervezése sok
idõt és odafigyelést igényel. Szívesen tet-
tem eleget ennek a feladatnak is, hiszem
több dologra lett rálátásom, és a progra-
mokról is elsõ kézbõl értesültem. Nem
utolsósorban pedig, részt vettem az esti
rendezvényeken, ahol betekintést nyerhet-
tem a diplomaták világába. 

Említést teszek a konzulátuson kívüli
életemrõl is. Csodálatos helyen laktam, cso-
dálatos lakótársakkal, de azért ennek ára
volt, nem is kevés, szó szerint is és átvitt ér-
telemben is. A nagykövet úr segítségével ta-
láltam rá a Pázmáneum épületére (szállásle-
hetõségre), ahol pár hetet voltam. Ez erede-
tileg egy papnevelõ intézet volt. Az emberek
nagyon kedvesek voltak, de azt hiszem,
nem sértek meg senkit, ha azt mondom, ez
nem az én világom. Az egyedüllét és a síri
csend szeretete nem jellemzõ rám. Így la-
kás, azaz szoba keresésébe fogtam, s pár
héten belül rátaláltam a lakásra, melyre
vágytam, egy szabad szobával és sok-sok la-
kótárssal. Azt hiszem, komoly barátságokat
kötöttem velük, akik egyébként teljesen vé-
letlenül magyarok és felvidékiek. 

Többször meglátogattak barátaim is, és
azt hiszem, az idõzítés nem véletlen esett de-
cemberre, hiszen a bécsi Weihnachtsmarkt
Európa-szerte ismert és elismert hagyo-
mány. Csodálatos illat, légkör és hangulat.
Hideg van, de a punch (puncs) felmelegíti
testünket, lelkünket. 

Sajnos véget ért a gyakorlatom Bécs-
ben,a konzulátuson, úgy érzem, nagy sze-
retettel fogadtak, aminek nagyon örültem,
és azt hiszem, jó kapcsolat alakult ki az ott
dolgozók és köztem, melyet az is bizonyít,
hogy azóta is tartjuk egymással a kapcsola-
tot. Édesanyámtól kaptam egy könyvet,
melyben a következõ idézetet olvastam:
„Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyenek
észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozz
onnan, ahonnan elmentél.” Próbálom esze-
rint élni az életem, bár azt sosem bánom, ha
az idézet elsõ fele nem teljesül. 

Kovács Marianna
(Bécs)

Bécs sokunk álma. A világ minden részérõl jönnek ebbe a csodálatos városba, sok magyarnak is utazási célpont, talán
azért is, mert az egyik legközelebbi külföldi város hazánkhoz, szakmai gyakorlat szempontjából pedig kész fõnyeremény.
Engem azonban mégsem konkrétan a város vagy a város relatív közelsége, hanem az ottani Magyar Nagykövetség és azon
belül a konzulátus érdekelt, ahol szerettem volna a gyakorlatomat eltölteni.

Szakmai gyakorlaton Bécsben, a magyar nagykövetségen

„... hiányozz onnan, ahonnan elmentél”

+ VAT
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H-1081 Budapest, Kenyérmezõ utca 4.
Tel.: 00 36 1 799 1100
Fax: 00 36 1 799 1111

Web: www.boutiquehotelbristol.hu 
E-mail: reservation@hotelbristol.hu

Megközelítés
A patinás Boutique Hotel Bristol ****

Budapest központi sugárútja, a Rákóczi
út mellett, a Keleti pályaudvar ma is im-
pozáns épületének közelében található.
Alig néhány száz méterre a Rózsák terén
áll a német gótika remekmûveként szá-
mon tartott marburgi templom mintájá-
ra épült Szent Erzsébet templom. 

A szállodából kilépve az utca végén ta-
lálható Budapest egyik legszebb zöld
parkja, fákkal és virágokkal övezve. 

Szállás
Kényelmes, jól felszerelt, összesen negyvenkilenc tágas szobá-

val, modern, 4 csillagos, designe-os környezetben várjuk a hozzánk
látogató üzletembereket és a szabadidejüket eltölteni vágyókat. 

Minden szobánkban megtalálható az LCD TV nemzetközi
csatornákkal, laptop méretû széf, minibár, telefon, ingyenes
WIFI, anti-allergén matracok és parketta. Kérésre tea és kávéfõ-
zési lehetõséget is biztosítunk.

Drinkbár
A Boutique Hotel Bristol**** -ban a klasszikus belsõ építé-

szeti megoldások és modern stílusú berendezések különleges
hangulatot varázsolnak a lobbytérbe, ahol egész nap nyitva tart
drinkbárunk. 

A Swarovski csillár fényében úszó bár színes kínálatából
mindenki kiválaszthatja kedvenc italát. 

Kínálatunkból szendvicseket, ropogtatni valókat, finom teá-
kat és kávékülönlegességeket is fogyaszthatnak vendégeink. 

Kérje kedvezményes ajánlatunkat „magyarság” jeligére!

A Boutique Hotel Bristol****mûemlék jellegû homlokzata kiemelkedõ látványossága a fõvárosnak. A szálloda családias hangula-
tával, könnyed eleganciájával vált Budapest belvárosának igazgyöngyszemévé.
A Boutique Hotel Bristol**** ideális helyszín a boutique stílust kedvelõ üzleti utazók és turisták számára, akiknek fontos a szál-
lodai szolgáltatás magas minõsége, és az attraktív fõváros számos szórakoztató, kulturális és üzleti lehetõségének a közelsége.
A Világtalálkozó résztvevõi 10 százalék kedvezményben részesülnek, amennyiben a Hotelben szállnak meg.

BOUTIQUE HOTEL BRISTOL****

BUDAPESBUDAPES T IGT IG AZGAZG YY ÖNGÖNG YY SZEMESZEME

A VILÁGTALÁLKOZÓ SZÁLLODAPARTNERE

Tí
z 

sz
áz

al
ék

 k
ed

ve
zm

én
y 

a 
 M

ag
ya

r V
ilá

gt
al

ál
ko

zó
 ré

sz
tv

ev
õi

ne
k!



www.pano-rama.hu

Médiamix Kiadó
1581 Budapest, Pf.100 

E-mail: media.mix@chello.hu

HirHirdetés:detés:
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.

ElõfizElõfizetés:etés:

MaMagygyararorországi szszági szerkesztõségerkesztõség
Médiamix Kiadó, H-1143 Budapest, Besnyõi út 9. Postacím: Budapest 1581, Pf.: 100., E-mail: media.mix@chello.hu; mediamix@chello.hu

Fõszerkesztõ: DR. TANKA LÁSZLÓ (+ 36-209-28-00-88)

Felelõs szerkesztõ: Balás Róbert
Munkatársak: Bába Szilvia, Méry Péter, Bujdosó Edit (Legjobb helyek rovat), Kereki Kati, Fûrész L. Ferenc, Török Judit

Számítógépes szerkesztés: Horváth Zsolt. Tel.: (+36) 30-85-72-412; e-mail: hzs@zpnet.hu

Külföldi szKülföldi szerkesztõség:erkesztõség:
Mixmedia Inc., 245 East 81 Street New York, NY 10028 Molnár Travel, Tel.: 212-535-3681, 212-744-3991
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Hirdetés egyeztetés, információ: 36-32-787-415, 36-209-28-00-88

Külföldi munkatársaink:
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

New York:
Dr. Hámori Péter
5 Tudor City Place #107 New York, NY 10017

E-mail: petikati@verizon.net 

Mészáros László
640 Essjay Drive Villa A, Buffalo, NY 14221, USA

Tel.: 716-830-6039 E-mail: les51@roadrunner.com

New Jersey:
Szatmári Friderika, 91 Douglas Ave, Somerset, NJ

08873, Tel.: 732-249-0260, 

e-mail: fridaszatmari@gmail.com

Dr. Tarján Gábor, P.O.Box 57 Garfield, NJ 07026, tel:

973-772-8810, e-mail: gaborttt@aol.com

Florida:
Ifj. Szalay Róbert, 6204 29th Street East, Bradenton, FL
34203, Tel.: 941-755-5550, Fax: 941-751-6281
E-mail: rszalay@neminc.com

Molnár Helena, Bayshore Garden #3, 5916 Palm LN 
C-34, Bradenton, FL 34207 USA. Tel.: 1-941-301-4774.
E-mail: helenamolnar@yahoo.com

Pennsylvania:
Dr. Várdy Béla, 5740 Aylesaboro Ave. Pittsburgh, PA

15217, tel.: 412-422-7176, e-mail: vardy@duq.edu

Texas:
Váli Péter, 1409 Berne Lane, Lewisville, TX. 75067

(972) 420-6732. E-mail: peter.vali@comcast.net

Washington D.C.:
Dr. Lõwy Dániel, 13255 Revillo Loop, 
Woodbridge, VA 22191, USA.
Tel.: (703) 490-0359; E-mail: dlowy@cbmse.nrl.navy.mil

Fedor Erika
Tel.: 202-497-1166. Email: efedor55@gmail.com

Illinois:
Harmath István, 716 Brummel St. Evanston IL 60202
Tel.: 847-864-8626, e-mail: istvanharmath@gmail.com

Massachusetts:
Balogh K. Éva – Boston. Telefon: 1(734) 846-3190

E-mail: eva.balogh@bridgecultural.com

Website: http://bridgecultural.com/index.html

KANADA

Toronto:
Susan Papp, 80 Carlton St., Toronto, Ont. M5B 1L6.

Tel.: 416-413-1300 ext. 239; E-mail: rakoczi@ca.inter.net

Dancs Rózsa, 122 Silas Hill Drive, M2J 2X9,
E-mail: rosacae@hotmail.com

Montreal:
Mailáth Mária, 5211. Hingston ave. Quebec, H3X, 3R5,
Tel./fax: 514-482-8136, e-mail: editor@magyarkronika.com

Victoria:
Miska János, 903-139 Clarence St., B.C. V8V 2J2, tel.:

250-381-4196, e-mail: jpmvic@netscape.net

Ottawa:
Dragan János, Hungarian Community Centre, Ottawa,
Ontario, CanadaK2G 0E7. Email:draganjanos@gmail.com

Alberta:
Juhász Zsuzsanna, 1410. 19. Mont Clare Pl.
St. Albert ABT8N 3Y1 E-mail: hobo787@hotmail.com

ARGENTÍNA

Buenos Aires
Haynalné Kesserû Zsuzsánna
Luis Monteverde 4251 –(1636) Olivos, Buenos Aires
Tel.: 54-11/4711-1242;
E-mail: amagyarhirlap@yahoo.com

BRAZÍLIA

Sao Paulo
Piller Éva, Rua das Carpas 58, 04648-020 Sao Paulo, SP
E-mail: evapiller@terra.com.br 

VENEZUELA

Diegoné Fedor Aliz, Apartado 80 659, Caracas 1080-A
/Venezuela
Tel./fax: 0058-212-986 6048, mobil: 0058-412-978 2685
E-mail: fedoraliz@yahoo.com, alicia_fedor@yahoo.com

AUSZTRÁLIA

Gold Coast
Bozsik Tamás, Zsuzsa Rumincik, Southport, QLD
4215, 9 Fuji CL, AUS, Tel.: 61-7-5597-2989
e-mail: sruminci@bigpond.net.au

Sydney
Hódi Margit, 67C/1.Mc.Donald Street Cronulla 223O NSW
E-mail: margarethodi@optusnet.com.au
Tel.: (02) 8-521-7733

Melbourne
Szeverényi László, 9 Howard Ave. Ringwood East, 3135,
Victoria, Tel: (03) 9879-8203, 
E-mail: kisujsag@netlink.com.au

Solymossy Kálmán, 208 Beaconsfield Pde Middle Park
Vic. 3206, Australia. Tel.: (03) 9690-3781, fax: 9690-1765

ÚJ-ZÉLAND

Kaprinay Éva, 112.Clyde St. Island Bay,
Wellington 6023 N-Z
Tel.: 64-4-3835-395 email:kaprye@bigfoot.com

TASMANIA
Katona Géza, 
11 Zomay Ave Dynnyme, 7005,Tasmania, Australia
E-mail: katona@tasmail.com

IZRAEL

Dán Ofry, 5. P.O.B 32370, Tel Aviv ,61323, Israel, 
Tel.: 972-505-276-888, fax: 972-3-6709-602
E-mail: ofryd@yahoo.com

SR| LANKA

Bányai Gabriella, Vithanage Wate, Sri Gunaratne Mw
Kalahe, Wanchawala, Galle; Tel.: 00-94-77-916-9363;
E-mail: gabrielle@wow.lk; bgabryella@gmail.com

SVÁJC
B. Szabó Péter – Zürich
E-mail: Peter.Szabo@gmx.net

SVÉDORSZÁG
Dr. Szalontai Éva, Solvándegatan 1A.ll8., 21457 Malmö
1132 Budapest, Visegrádi u.12. Tel./fax: 36 1340 47 19

E-mail: evaszal@t-online.hu

KÁRPÁT-MEDENCE
Tatár Zoltán, (Erdély) Cluj-Napoca (Kolozsvár) 400.186

Str. Scortarilor, Nr. 38/18, tel.: 40-264-444.093. E-mail:

tatar_zoltan@yahoo.com

Tarics Péter (Felvidék). Tel.: 00421-908-421-503, 0036-

30-499-6362E-mail: tarics.p@freemail.hu

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

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

A VILÁGTALÁLKOZÓ SZÁLLODAPARTNERE
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A szálloda a legnagyobb sport és rendezvénycentrumok
(SYMA, Sportaréna és Puskás Ferenc Stadion), a nemzetközi vá-
sárközpont (HUNGEXPO), valamint Budapest legnagyobb bevá-
sárlóközpontja, az Arena Plaza közvetlen szomszédságában he-
lyezkedik el, ezért, ideális helyszín a különbözõ konferenciákra,
sporteseményekre, kiállításokra érkezõ vendégek számára. A
szálloda mellett elhelyezkedõ metróállomás révén a Belváros üz-
leti negyede, nevezetességei kényelmesen és gyorsan megköze-
líthetõek.

TÁVOLSÁGOK:TÁVOLSÁGOK: Ferihegyi repülõtér 20 km; Keleti pályaudvar 2
km; városközpont 4 km; BNV vásárközpont
1,5 km; SYMA sport és rendezvénycentrum
300 m; M2 metróállomás 50m

VENDÉGSZOBÁKVENDÉGSZOBÁK
Szobák száma: 379, ebbõl:

Standard kétágyas szoba: 213
Standard franciaágyas szoba: 29
Standard háromágyas szoba: 39
Superior szoba: 98
Speciális szobák mozgáskorlátozottak részére
Szobák dohányzók részére
Egybenyitható szobák
Anti-allergén szobák

FELSZERELFELSZERELTSÉG:TSÉG:
Egyedileg szabályozható klímaberende-

zés, hajszárító, LCD televízió, telefon,
minibár, laptop méretû beépített széf, veze-
ték nélküli Internet használat lehetõsége.
ingyenes WIFI elérés a szálloda közösségi
tereiben.

SZÁLLODAI EGYÉB SZOLGÁLSZÁLLODAI EGYÉB SZOLGÁLTTAATÁSOKTÁSOK
Business center, szobaszerviz, pénzvál-

tás, mosoda, autóbérlés, transzfer, aján-
dékbolt, ingyenes csomagszoba.

Danubius Premier Fitness: fitneszterem
és aerobic stúdió, uszoda, finn és infra szau-
na, szolárium, masszázs és szépségszalon

VENDÉGLÁTÁSVENDÉGLÁTÁS
A szálloda mediterrán hangulatot idézõ

Oregano étterme és a hallban található
Coffee Shop & Lobby bár az olasz, a ma-
gyar és a nemzetközi konyha remekeivel
várja vendégeit.

DANUBIUS QUALITY CONFERENCEDANUBIUS QUALITY CONFERENCE

�� 10 korszerûen felújított különbözõ
méretû, igény szerint egybenyitható
légkondicionált különterem 15-330
fõs kapacitással

�� valamennyi terem természetes megvi-
lágítással rendelkezik

�� technikai felszereltség: hangosítás, be-
épített hangszórókkal, mikrofonnal, flipchart, beépített mo-
toros vetítõvászon minden teremben, igény esetén bármi-
lyen egyéb technikai eszközt, (projektor, laptop, tolmács be-
rendezés) biztosítunk.

PPARKOLÁSARKOLÁS
Nagy befogadóképességû, Arena Parkolóház (õrzött, sorom-

póval lezárt) a szállodától 30 méterre található.

A Danubius Hotel Arena a fõváros egyik legfontosabb és legforgalmasabb közlekedési csomópontjának közelében, Pest leg-
dinamikusabban fejlõdõ konferencia negyedében található, melynek tõszomszédságában zajlanak a Magyar Világtalálkozó
fõrendezvényei. A mellette lévõ Syma rendezvényközpont csarnokaiban épül fel a Világfalu, s itt kap helyet a magyar Világ-
bál. A Világtalálkozó résztvevõi 10 százalék kedvezményt kapnak, amennyiben a Hotelben szállnak meg.

Tíz százalék kedvezmény a Magyar Világtalálkozó résztvevõinek

A Világfalu szomszédságában: 
a Danubius Hotel Arena

Ideális helyszín, kényelem, széles körû szolgáltatás

A Magyar Világtalálkozó kedvezményes szobafoglalásainak ügyintézõje:
Szabó Rita

Sales Manager
Tel.: + 36 1 889 5248; Fax: + 36 1 889 5252; Mobil: + 36 30 336 7796; 

Email: rita.szabo@danubiushotels.com
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