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Kaláka – a remény üzenete
Nem tudom, mit tennék, ha egyik pillanat-

ról a másikra elveszíteném mindkét lábam,
egy kerekesszékbe kényszerülnék, s minden
felfordulna körülöttem. Nincs munka, nincs
pénz, nincsenek barátok, társak. Nem tudnék
többet a gyerekeimmel focizni, futni egyet a
Duna parton, s rohanva elcsípni egy villa-
most…Legyünk õszinték, többségünk bele-
gondolni sem merészel egy ilyen helyzetbe, pe-
dig bárkivel megtörténhet!

Nyugalom, nem akarok senkit ijesztgetni.
Csupán arra hívnám fel a figyelmet e néhány sorban, hogy a leg-
nehezebb helyzetekben is létezik társ, segítség. Olykor éppen on-
nan és azoktól, ahonnan és akik nem számítanak rá. Május-
ban a III. Magyar Világtalálkozó résztvevõi egy ilyen történetnek
lesznek a szereplõi. 

Ugyanis, szervezvén a programokat, Floridából hazatelepült
honfitársunkkal, Lõrincz Kálmánnal és feleségével, dr. Máthé Gi-
zellával úgy gondoltuk, hogy a világ számos országából hazalá-
togatók és az itthoniak közremûködésével mutassunk példát az
összefogásra, segítsünk egy olyan családon, amely a legjobban
rászorul erre. Ahol az édesapa elveszítette mindkét lábát, mun-
káját, talán barátait is, csupán két kisgyermeke, s felesége tart ki
mellette.

Úgy gondoltuk, nem sajnálkozásra, „õszinte együttérzésre” –
igaz ez is fontos –, de legfõképpen fedélre, házra van szükségük.
Hát, akkor építsünk nekik egy házat kalákában! 

Megmozdultak a hegyek, az államtitkár és polgármester úr-
tól az afrikai, indiai barátainkon át a honi és külhoni magya-
rok közremûködését kértük, jöjjön, segítsen mindenki. Egy szép
otthon átadásával jelezzük a világnak: mindig van remény.

S talán, a példa folytatódik majd szerte a nagyvilágban.

Tanka László
fõszerkesztõ

Foreign Minister with Hungarian Roots
The new Foreign Minister of the United States of America, John Kerry
has roots reaching as far as Hungary. His grandmother, Ida Löwe was
born in Budapest.                                                       (page 9)

From the Felvidék (South Slovakia) to the Ocean
Recently a celebration was held in Révkomárom (Komárno) on account
that Péter Tarics, one of the most well-known writers of the Felvidék
has published his tenth volume. In his book the author publishes inter-
views having been made with most of the well-known figures of public
life in Hungary and abroad, alike -from Viktor Orbán to Bertalan
Farkas.                                                            (pages 14-15)

New Consul in Australia
Our news and pictures are about life on the coastal area on the land of kan-
garoos, involving a concert, a presentation and an excursion. We also present
the priest Lõrinc Kovács, the new honorary consul of Queensland.

(page 17)

Hungarian Festival in Dubai
Several Hungarians are living and working in the Arabian
Emirates and they get together quite often. The local World
Club there has also had its first event, and in this issue you
can read a report – illustrated with pictures – about it.  

(page 18)

From the Carpathian Basin to California
Annamária dr. Gubánné Pintér teacher, a Goodwill
Ambassador of our folk traditions teaches the best prac-
tices and skills to children from the Carpathian Basin
through Venezuela to California. 

(pages 32-33)

World Club on the Land of Indians
The World Club has started its function in Indiana State,
too. Its leaders are dr. Éva Kocsárdy scientific researcher,
philanthropist and Krisztián Kocsis, one of the champions
of the local tournaments of jousting, too.

(page 34)

Train Ride to Csíksomlyó
Again, one and a half thousand people travel on
the Csíksomlyó Express from Budapest in the
Annual Pentecostal Pilgrimage. A group of par-
ticipants coming from different countries to the
World Meeting will be on the train, as well. 

(pages 40-41)

Külügyminiszter magyar gyökerekkel
Az Amerikai Egyesült Államok új külügyminisztere, John Kerry
magyar származású gyökerekkel bír, nagymamája, Löwe Ida
Budapesten látta meg a napvilágot.                         (9.oldal)

Felvidéktõl az Óceánig
Tarics Péter, a Felvidék egyik legismertebb írója, s tizedik köte-
tének megjelenését ünnepelték a  minap Révkomáromban. A
szerzõ a hazai és a külhoni közélet csaknem valamennyi ismert
szereplõjét megszólaltatta könyvében Orbán Viktortól Farkas
Bertalanig. 

(14-15.oldal)

Új konzul Ausztráliában 
A kenguruk földjének tengerparti vidékérõl szólnak a képes hírek: kon-
cert, elõadás, kirándulás. Bemutatjuk Queensland állam új tiszteletbeli
konzulját, Kovács Lõrinc lelkészt. 

(17. oldal)

Magyar ünnep Dubajban
Több száz magyar él és dolgozik az Arab Emírségek-
ben, s rendszeresen összejárnak. Megtartotta elsõ
rendezvényét az ottani Világklub is, errõl adunk képes
beszámolót. 

(18. oldal)

Kárpátoktól Kaliforniáig
Néphagyományaink jószolgálati nagykövete, dr.
Gubánné Pintér Annamária tanárnõ a Kárpát-meden-
cétõl Venezuelán át Kaliforniáig tanítja a gyermekeket
mindenféle jóra és ügyességre. 

(32-33. oldal)

Világklub az indiánok földjén
Indiana államban is megkezdte mûködését a Világklub
dr. Kocsárdy Éva tudományos kutató, filantrópus és
Kocsis Krisztián vezetésével, aki a helyi lovagi tornák
egyik vitéze is!

(34. oldal)

Megy a vonat Csíksomlyóra
Mintegy másfél ezren ismét a Csíksomlyó
Expresszel utaznak Budapestrõl a pün-
kösdi búcsúra. Közöttük lesz a különbözõ
országokból a Világtalálkozóra érkezõk
csoportja is. 

(40-41.oldal)

IINN  TTHHIISS  IISSSSUUEE  OOFF  PPAANNOORRÁÁMMAA  AA  PPAANNOORRÁÁMMAA AAJJÁÁNNLLAATTAA



Újraválasztották az amerikai képviselõház
egyetlen magyar származású tagját, Andy
Harrist. Miközben mindenki az elektori választá-
sokra figyelt, lezajlottak a képviselõházi választá-
sok is, ahol újra republikánus többség lett.

A republikánus Andy Harris Maryland ál-
lam 1-es választókörzetében fölényesen gyõ-
zött demokrata ellenfelével szemben.

Az 55 éves Andy Harris apja Miskolcon
volt altatóorvos, anyja Galícia ukrajnai részé-
rõl származik. A képviselõnek három fivére
van. Andy Harris altatóorvos, ebben a minõ-

ségében, a haditengerészet kötelékében részt vett az elsõ ira-
ki háborúban.

A 2010. novemberi, félidõs választások nagy republikánus hul-
lámával került be a szövetségi képviselõházba új munkahelyek lét-
rehozásának és a szövetségi költekezés visszafogásának jelszavá-
val. Tom Lantos 2008-ban bekövetkezett halála után õ az egyetlen
magyar származású honatya az amerikai törvényhozásban.

Andy Harris ellenezte a Barack Obama elnök által bevezetett
egészségbiztosítási reformot, amely szerinte nagyobb állami be-
leszólást jelent, ami megítélése szerint csakúgy, mint a gazdaság
legtöbb területén, nem vezet ahhoz, hogy az állampolgárok jobb
terméket kapjanak.

A magyar kormány már azelõtt felvette vele a kapcsolatot,
hogy a képviselõ a most leköszönõ, 112. kongresszusban letette
a hivatali esküt. Andy Harris tagja az amerikai kongresszus ma-
gyar caucusának.
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Jelentõs eredményeket ért
el a magyar kormány a nem-
zetpolitikában, különösen az
oktatáspolitikában, a határ
menti térségek fejlesztésében,
a temerini fiúk esetéhez ha-
sonló szimbolikus kérdések-
ben és abban is, hogy konszo-
lidálódott a nemzetpolitika in-
tézményrendszere – összeg-
zett Németh Zsolt külügyi ál-
lamtitkár. A politikus emlékez-
tetett, hogy az elmúlt évben
minden szomszédos ország-

ban, ahol számottevõ magyar
közösségek élnek, választások
voltak.

Répás Zsuzsanna helyettes
államtitkár szerint 2012 a
megvalósítás éve volt a nem-
zetpolitikában. A politikus el-
mondta, hogy 2013-ban a
nemzetpolitika 15,5 milliárd
forintból gazdálkodhat, folyta-
tódnak a Határtalanul! osz-
tálykirándulások, és a külhoni
óvodák éve után megkezdõdik
a kisiskolások éve program.

A kormány elõrelépett a nemzetpolitikában – Javuló viszony a szomszédos országokkal

Védik a határon túli magyarokat

A legnépesebb határon túli magyar kö-
zösség Romániában él, ahol a 2002-es
népszámláláshoz képest 194 ezerrel csök-
kent a honfitársaink száma. A jelentõs ro-
mán elvándorlásnak köszönhetõen a ma-
gyarság arányszáma nem csökkent az or-
szágban, így a 1,237 milliós szám 6,5 szá-
zaléknak felelt meg. 

A magyarság legnagyobb arányban és
számban a két székelyföldi megyében
(Hargita, Kovászna) él. Ezeken a területe-
ken ezzel egy idõben a románok száma
jelentõsen csökkent. A Partium északi ré-
szén számolhattunk még kedvezõ ered-
ményekkel, azonban máshol már sokkal
borúsabb a kép.

Közép- és Dél-Erdélyben gyorsuló asz-
szimilációt és több nagyvárosban is ko-
moly fogyást figyelhettünk meg. Kolozs-
várott, Marosvásárhelyen, Nagyváradon
kisebb mértékben, míg a dél-erdélyi váro-
sokban a fogyás sokkal gyorsabb volt. A

romániai magyarság egyre inkább a fal-
vakba és Székelyföldre összpontosul, és
folyamatosan szorul ki a nagyvárosokból.
Az 1992-es népszámlálás óta közel 400
ezer fõvel csökkent az erdélyi magyarság
lélekszáma, amely aggasztó a közösség
jövõjére nézve. 

Szlovákiából is kellemetlen hírek ér-
keztek, mivel 458 467 személy (62 ezerrel
kevesebben, mint 2001-ben) vallotta ma-
gát magyarnak, ami 8,5 százalékos orszá-
gos arányszámnak felelt meg. A hatalmas
csökkenés mögött a halálozások növeke-
dése, az asszimiláció felgyorsulása és a
születések csökkenése játszott szerepet.
Jelentõs mértékben, 7 százalékra nõt vi-
szont azoknak az aránya, akik nem jelöl-
ték meg a nemzetiségi hovatartozásukat,
azonban ezek jelentõs része a kutatások
szerint nem a magyarok közül került ki.

Szerbiában a népszámlálás szerint 253
899 magyar él, 39 400-al kevesebb, mint

2002-ben. A Vajdaság népessége 2002 óta
újra 2 millió alá csúszott (1 916 889 fõ).
Az elmúlt tíz évben közel 100 ezerrel
csökkent a tartományban a népesség-
szám. 

Az adatok szerint évente mintegy há-
romezerrel csökken a magyarok száma,
ami egy átlagos falu népessége. A 2002-
ben Vajdaság népességének 14,3 százalé-
ka volt magyar nemzetiségû, és ez az
arány csökkent 13 százalék körülire. Hor-
vátországban 15 ezren vallották magukat
magyar nemzetiségûnek a népszámlálá-
son. Annyi kedvezõ, hogy a fogyás üteme
lassult. 

A fenti adatok alapján – Ukrajnát és
Ausztriát leszámítva  10 év alatt 297 ezer-
rel fõvel csökkent a határon túli magya-
rok. Aggasztó: egyelõre semmi jel sincsen
arra, hogy a csökkenés tendenciája a jövõ-
ben megtörne. 

K. A. (MNO) nyomán

Tíz év alatt közel 300 ezerrel csökkent a magyarság létszáma a szomszéd országokban. Erdélyben mindinkább a falvak-
ban és Székelyföldön összpontosul a magyarság, Szlovákiában gyorsul az asszimiláció. 

Aggasztó népszámlálási adatok a szomszéd országokban

Eltűnt háromszázezer emberünk

Amerika céltáblájára kerültünk
Amerika az európai uniós országok felé fordulva növelné kis-

és középvállalkozásainak exportját, és az Egyesült Államok cél-
tábláján Magyarország is kiemelt helyen szerepel.

Az amerikai kis- és közepes vállalkozások az Egyesült Álla-
mok GDP-jének felét állították elõ tíz évvel ezelõtt, ez az arány
azonban a válság hatására 46 százalékra esett vissza 2008-ra,
szemben az európai országokban mért 50-70 százalékos arány-
nyal. Magyarországon ez az arány 2009-ben 56 százalék volt. 

A válság kedvezõtlenül érintette az amerikai kkv-kat, de a US
Census Bureau 2012-es jelentésében rámutatott: az induló vállal-
kozások és az általuk létrejött új munkahelyek nélkül az amerikai
munkanélküliség sokkal nagyobb mértéket öltött volna. Számok-
ban kifejezve ez 394 ezer új céget és 2,3 millió új munkahelyet je-
lent, szemben a privát szektor 1,8 millió fõs létszámleépítésével.

Matyó hímzés – kulturális örökség!
Felkerült a matyó hímzés az UNESCO szellemi kulturális

örökség reprezentatív listájára. Eddig magyar elemként a moh-
ácsi busójárás szerepelt ezen a listán. Tavaly a legjobb megõrzé-
si gyakorlatok regiszterébe bekerült a magyar táncház-
módszer is.

A magyar solymászat hagyománya is felkerült az UNESCO
listájára az ott már korábban is szereplõ solymászat részes or-
szágaként. További 35 másik szokás, illetve hagyomány pályá-
zott az emberiség szellemi kulturális örökség reprezentatív lis-
tájára.

A szellemi világörökség az õsöktõl örökölt hagyományokat,
kifejezésmódokat – szóbeli hagyományokat, elõadómûvészete-
ket, társadalmi gyakorlatokat, ünnepi rítusokat, eseményeket,
régi iparágak tudásanyagát tartalmazza.

Andy Harrist újraválasztották Marylandben

Magyar képviselő az alsóházban

Egy középületet, egy postát neveztek el a
vietnami háborúban hõsi halált halt, majd
tavaly posztumusz a legmagasabb katonai
kitüntetésben, a kongresszusi becsületrend-
ben részesített magyar származású Leslie
Halasz Sabo õrmesterrõl volt lakhelyén, a
Pennsylvania állambeli Ellicott Cityben.

Barack Obama amerikai elnök tavaly
májusban adományozta a legmagasabb ka-
tonai kitüntetést, a Becsület Érdemérmet –

Medal of Honor – Leslie Halasz Sabónak, aki 1970. május 10-én
az amerikai hadsereg szakaszvezetõjeként a bajtársai életét
mentve feláldozta magát egy kambodzsai összecsapásban. Az
érdemrendet az egykori katona öz-
vegye vette át az elnöktõl.

Az akkor 22 éves szakaszvezetõ a
késõbb „anyák napi rajtaütésnek”
nevezett akcióban vesztette életét. Az
ötvenfõs felderítõ alakulatot minden
oldalról megtámadták a kétszeres
túlerõben lévõ észak-vietnamiak. 

Sabo, noha az utóvédben volt, elõ-
retört, és több ellenséges katonával
végzett. Visszahajított egy eldobott el-
lenséges kézigránátot, és annak felrobbanása után repeszeitõl tulajdon
testével fedezte egy sebesült bajtársát. A sebesült Sabo szakaszvezetõ
ezután – nem törõdve a sérüléseivel – egyedül indult el egy bunker
megsemmisítésére, amelybõl egységét géppuskatûz alatt tartották.
Több találatot kapott, de egészen közel tudott kúszni a tüzelõálláshoz,
és egy gránáttal ártalmatlanította a támadókat, noha tudta, hogy a rob-
banás az életébe kerül majd. Leslie Sabóval együtt az egység hét kato-
nája életét vesztette, s több mint kéttucatnyian megsebesültek.

Épületet neveznek el Leslie Halasz Sabóról

Elismerés a vietnami hősnek

Két Abel-díjas matematikus, egy világhírû feltaláló, a Magyar Tu-
dományos Akadémia volt elnöke és a torontói Rákóczi Alapítványt
vezetõ házaspár vehették át ünnepélyes fogadás keretében az Ame-
rikai Magyar Alapítvány George Washington-díját, amelyet idén 50.
alkalommal nyújtottak át a New York-i Waldorf-Astoriában.

Az idei díjazottak: Lax Péter Abel-díjas matematikus, a New
York-i Egyetem nyugalmazott professzora, Susan M. Papp író,
producer, rendezõ és férje, Aykler Béla ingatlan-befektetõ, a ha-
táron túli  magyar fiatalok és az anyaország közötti kapcsolatok
építésének támogatására létrehozott, Diákok határok nélkül
programot mûködtetõ torontói Rákóczi Alapítvány vezetõi és a
Magyarság lap tulajdonosai, Rubik Ernõ építész, feltaláló, a Ru-
bik-kocka megalkotója, az ifjú mérnököket és tervezõket támo-
gató Nemzetközi Rubik Alapítvány létrehozója, Szemerédi End-
re, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Abel-díjas

kutatóprofesszora, a New Jersey-i Rutgers Egyetem számítógép-
tudományi tanszékének egyetemi tanára és Vizi E. Szilveszter
Széchenyi-nagydíjas agykutató, farmakológus, egyetemi tanár a
Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke.

A kitüntetést az Amerikai Magyar Alapítvány olyan személyi-
ségeknek ítéli oda, akik kiemelkedõt alkotnak a tudomány, a
mûvészet, az üzleti élet, a népek és nemzetek közötti megértés
elõmozdítása terén, s akik a magyar névnek és kultúrának elis-
merést szereznek az Egyesült Államokban.

A díjátadó gálavacsorán Dán Károly New York-i fõkonzul
hangsúlyozta, hogy a magyar kormány az állampolgárság és a
szavazójog megadásával a történelem által szétszakított magyar-
ság egyesítésére törekszik. Kezdeményezte, hogy jövõre rendez-
zék meg az összes eddigi George Washington-díjas találkozóját.

Az Amerikai Magyar Alapítványt 1954-ben magyar szárma-
zású egyetemi tanárok és egyesületi vezetõk hozták létre a ma-
gyar kulturális hagyományok ápolására és népszerûsítésére. Az
alapítvány tevékenységének egyik legrangosabb eseménye a Ge-
orge Washington-díj átadása.       Ruszanov András (New York)

50. alkalommal adták át a George Washington-díjat

Elismerték népünk kiválóságait

Andy Harris

Díjátadók és jutalmazottak (balról): Harsányi Zsolt, a Washington-díjátadás 
társelnöke, Aykler Béla, Vizi E. Szilveszter, Ayklerné Papp Zsuzsa,

Lax Péter, Rubik Ernõ, Szemerédi Endre és Molnár Ágoston, az Amerikai Magyar
Alapítvány alapító elnöke (Steve Goodman Photography)

Korábbi és idei elismertek az Amerikai Magyar Alapítvány vezetõivel

Leslie Halasz Sabo

A hõs özvegyének az elnök adta
át az elismerést



2013/ 1. számAMERICAN HUNGARIAN PANORAMA6 2013/ 1. szám

NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  KKÖÖRRKKÉÉPP IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ

Ilyen találkozókat évente rendeznek a
Nemzetbiztonsági Tanács és a HAC kép-
viselõi között. A megbeszélésen részt vett
a külügyi tárca európai és eurázsiai ügye-
kért felelõs helyettes államtitkára, Brent
Hartley is.

„A találkozó lehetõséget adott számunk-
ra, hogy eszmecserét folytassunk a kapcso-
latok jó és problémás oldalairól” –
mondta Maximilian Teleki.

„Úgy gondolom, hogy a kapcso-
latrendszer nagyon-nagyon jó ala-
pokra épül, amit gyakran elfelejte-
nek a zajos sajtójelentéseknek mi-
att” – hangsúlyozta a HAC elnöke.

Maximilian Teleki szerint a kap-
csolatok szilárd alapját a gazdasági,
a katonai és civil szektorban kiépí-
tett viszonyrendszer adja. A HAC
vezetõje elmondta, hogy a megbe-
széléseseken egyebek mellett szó esett az
emberi jogokról, így a nemzeti kisebbségek
és a romák jogairól, az antiszemitizmusról, a
szlovák nyelvtörvényrõl, valamint az egyhá-

zi ingatlanvagyon romániai visszaszolgálta-
tásáról.

Maximilian Teleki szerint az amerikai kor-
mányzati tárgyalófél pozitívan értékelte Né-
meth Zsolt külügyi államtitkárnak azt a kijelen-
tését, amely szerint produktívan folytatódik a
magyar-szlovák párbeszéd. Mint elmondta,
Washingtont „nyilvánvalóan aggasztják” azok

az esetek, amikor embereket politikai
döntéssel úgy fosztanak meg az állam-
polgárságától, hogy az feltehetõen nem
áll összhangban az adott ország (Szlo-
vákia) alkotmányával és az európai
uniós eljárásjoggal.

Maximilan Teleki üdvözölte azt
az amerikai szándékot, hogy ezeket
az aggályokat megosszák a szlovák
partnerekkel. Rámutatott, hogy a ta-
lálkozó lehetõséget adott a HAC
igazgatósága tagjainak, hogy kérdé-

seket vethessenek fel.
Az Amerikai Magyar Alapítvány

Abraham Lincoln-díjjal tüntette ki az Ame-
rikai Magyar Koalíciót.

Nagyon jó alapokra épül az amerikai-magyar kapcsolatrendszer – jelentette ki
Washingtonban Maximilian Teleki, az Amerikai Magyar Koalíció (HAC) elnöke,
miután a szervezet igazgatótanácsa találkozott a Fehér Ház Nemzeti Biztonsági
Tanácsának tagjaival és az elnök vezetõ külpolitikai tanácsadóival.

Maximilian Teleki, a HAC elnöke fontos kérdéseket vetett fel 

Erős a magyar-amerikai kapcsolat

Maximilian Teleki

Tudósítónknak Szalisznyóné Gárdonyi
Lili elmondta:

– Nagy meglepetésként ért a követségi
meghívás, mivel a magyarság érdekében ki-
fejtett munkámat a Vitézi Rend 2001-ben
már Ezüst Érdemkereszttel jutalmazta. 

Ez alkalommal a Magyar Arany Érdem-
kereszt kitüntetés átadásakor Sikó Anna
nagykövet kiemelte az 1956-os forradalom-
ban tanúsított helytállásomat is az ausztrá-
liai magyarság érdekében végzett több évti-
zedes munkám mellett. 

Nyugodtam mondhatom, ha a legkeveseb-
bet is tudtam nyújtani honfitársaimnak a
mûsorom perceivel, akkor már megérte, és
nagy örömömre szolgál, mert életem minden
napját az segítette, ha valamit adni tudtam
azoknak, akik körülöttem élnek. 

Hálás szívvel köszönöm hallgatóimnak az
eddigi támogatást, bíztatást, elismerést, és ké-
rem a jó Isten áldását rájuk. Ha néhány hallga-

tómnak nem tetszett egy-egy mûsorom, nem
bosszant, mert ízlések és pofonok között
nagy különbség van.

Délkelet-Queensland rádióhallgató tábo-
ra gratulál a kitüntetéshez, és még sokáig
szeretné hallgatni Lilike mûsorát.

Bozsik Tamás (Queensland)

Örömmel értesült Délkelet-Queensland rádióhallgató közössége, hogy Szalisznyóné
Gárdonyi Lili, a brisbane-i 4EB FM Ethnic rádió magyar adásszerkesztõje a canberrai
nagykövetségen kiemelkedõ munkája elismeréséért magas állami kitüntetést vett át.

Magas kitüntetést kapott Szalisznyóné Gárdonyi Lili

Elismerés a lelkes munkáért

Szalisznyóné Gárdonyi
Lili (balról) és 

Sikó Anna nagykövet

Márai Sándorra figyel 
az öreg kontinens

Igazi európai 
polgár volt

Márai Sán-
dor, az európai
polgár címmel
nyílt kiállítás az
Európai Parla-
ment brüsszeli
épületében, a
tárlat fõ célja az
író mûveinek és
a 2013-ban az
Európa Kulturá-
lis Fõvárosa cí-
met viselõ Kassa népszerûsítése.

Mészáros Alajos szlovákiai
magyar néppárti EP-képviselõ,
Szájer József, a Fidesz-KDNP EP-
küldöttség elnöke és Schöpflin
György EP-képviselõ megnyitó-
beszédeikben az író humaniz-
musát és európaiságát hangsú-
lyozták. 

Mészáros Alajos kiemelte: a
XIX. századi Kassa a polgári szel-
lemiség úttörõje és kiemelkedõ
megtestesítõje, Márai Sándor
szülûvárosa, fiatalságának és pá-
lyafutásának elsõ szemtanúja
volt, és végtelenül gazdag emlé-
keivel és pozitív élményeivel vé-
gigkísérte az író pályáját.

„Márai Sándor mûveiben a tár-
sadalmi kapcsolatok feltárásával
mindig az embert kereste. Életét a
nyelve, hazája és családja iránti
érzékenység hatotta át. Az író,
költõ, mûfordító, filozófus, a Kas-
sai Polgár mindannyiunk számára
emberi tartásból adott példát” –
hangzott el a megnyitón.

Szájer József a beszédében ki-
emelte: „Márai Sándor igazi euró-
pai polgár volt, fiatal éveiben el-
költözött Kassáról, élt többek kö-
zött Frankfurtban, Berlinben, Pá-
rizsban és Budapesten is” – hang-
súlyozta a politikus, aki arra is ki-
tért, hogy az író mûvei a kommu-
nizmus idejében tiltólistán voltak.
Szájer kiemelte emellett az író sza-
badságszeretetét és korát meghala-
dó európai gondolkodásmódját.

Schöpflin György méltatta
Márai Sándor munkásságát, és
anekdotákon keresztül érzékeltet-
te, hogy szerinte Márai stílusa,
nyelvezete nehezen adható vissza
más nyelveken, ugyanakkor szá-
mos esetben fordítási hibák is elõ-
fordulnak Márai-mûvek más
nyelvre való átültetésekor.

Maximilian Teleki

Biztosítják a választójog
érvényesülését

Levélben szavaznak 
a külhoniak

Levélben vagy ügyfélkapun keresztül
iratkozhatnak fel a névjegyzékbe azok a
határon túli választópolgárok, akik élni
akarnak szavazati jogukkal a parlamenti
választásokon - mondta Gulyás Gergely
képviselõ.

A külföldön élõ, magyarországi lak-
címmel nem rendelkezõ választó névjegy-
zékbe vétel iránti kérelmének tartalmaz-
nia kell a polgár magyar állampolgárságát
igazoló okiratának típusát és számát, a
polgár születési nevét, helyét és idejét is,
amennyiben az illetõ nem rendelkezik
személyi azonosítóval.

Gulyás Gergely szerint a külhoni ma-
gyarok levélben adhatják majd le a voksu-
kat. A levélben szavazók névjegyzékében
szereplõ választópolgár számára a Nem-
zeti Választási Iroda megküldi a szavazási
levélcsomagot. Ez tartalmazza a szavazó-
lapot és a választó azonosításához szük-
séges nyilatkozatot is.

Hatalmas vállalkozás indul Székelyföldért

Egymillió aláírás az autonómiáért

A székelyföldi autonómiát támogató
egymillió aláírás összegyûjtésére vállalko-
zik 2013-ban az Erdélyi Magyar Néppárt -
jelentette be Szilágyi Zsolt alelnök Buda-
pesten, az Országgyûlés Nemzeti Össze-
tartozás Bizottság Autonómia Albizottsá-
gának ülésén.

Szilágyi Zsolt elmondta, újra kezdemé-
nyezik az egyeztetéseket a Székely Nem-
zeti Tanáccsal és az RMDSZ-szel. Kifejtet-
te, örül annak, hogy a korábbi közös dön-
tés értelmében az önrendelkezés témakö-
re nem vált az erdélyi választási kampány
részévé, az ügyet pártpolitika fölött álló
ügyként kell kezelni.

Sándor Krisztina, az EMNT ügyveze-
tõje kiemelte, az EMNT és az SZNT szö-
vetséget kötött az európai polgári kezde-
ményezést illetõen, és ezt 2013 elejétõl el-
sõdleges feladatnak tekintik. Fontos len-
ne, hogy év elején újra összeüljön az Er-
délyi Magyar Egyeztetõ Fórum, mert a kö-
zös ügy összehangolt cselekvést igényel -
mondta.

Az Autonómia Albizottság elnöke, Szi-
li Katalin kijelentette, hogy az Országgyû-
lés az európai polgári kezdeményezések
ügyét támogatja, szorgalmazza az együtt-
mûködést és a közös cselekvést.

A legrégibb és legnagyobb amerikai
magyar szervezet, az Amerikai Magyar
Szövetség, amely mindig is támogatta a
Helsinki Bizottságot az emberi jogokért, a
demokráciáért vívott küzdelmében, levél-
ben fordult Benjamin Cardin ma-
rylandi szenátorhoz, az amerikai
Helsinki Bizottság elnökéhez.

Mivel a Helsinki Bizottság
minden megnyilvánulása egyben
erkölcsi ítélet is, az AMSZ aggo-
dalmát fejezi ki a Magyarorszá-
got elítélõ megjegyzések miatt,
amelyekbõl nemcsak alapvetõ té-
nyek, de a határon túli magyar ki-
sebbségek elleni diszkrimináció
és intolerancia megemlítése is hi-
ányzik. A közlemény így akarva-akaratla-
nul is felvetheti az elfogultság kérdését –
állítja a levél. 

Magyarország az egyetlen ország,
amely aggodalmat kelt Benjamin
Cardinben, aki arra a következtetésre jut,
hogy a magyar kormány nem lépett fel
kellõ erõvel a felháborító antiszemita je-
lenségek ellen. Példaként Gyöngyösi Már-
ton parlamenti megjegyzését hozza fel.

„Az alábbi tények vajon módosíthat-
ják-e a Helsinki Bizottság következteté-
sét?” – teszi fel a kérdést Koszorús Ferenc
elnök, és rámutat arra, hogy a magyar
kormány azonnal elítélte Gyöngyösi
megjegyzését, s a tiltakozó demonstráci-
ón a Fidesz frakcióvezetõje is beszédet

mondott; hogy a Fidesz kezdeményezé-
sére büntetnek minden bujtogató meg-
nyilvánulást a magyar parlamentben;
hogy az amerikai liberális és konzervatív
magyarok egyaránt elítélték az antisze-

mitizmus bármilyen formáját;
hogy a kormány Holokauszt Em-
lékbizottságot hozott létre, és
hogy több mint 8000 holokauszt-
túlélõ nyugdíját felemelték.

„Az önök közleménye néma
marad a magyarellenes törvé-
nyekkel és megnyilvánulásokkal
szemben, ugyanakkor kérdõre
vonja Budapestet, amiért törvé-
nyes lépéseket – az állampolgár-
ság kiterjesztése – kíván tenni a

határon túli magyarság védelmére” – írja
Koszorús Ferenc, és arra biztatja a Hel-
sinki Bizottságot, hogy elveit ne csak Ma-
gyarországon, de a térség más országai-
ban is hangoztassa, nyilvánosan ítélje el
azokat a magyarellenes jelenségeket,
amelyek nemcsak feltevéseken, hanem
tényeken alapulnak.

A liberális demokráciák alaptétele a ki-
sebbségi jogok védelme – idézi a levél
Ronald Laudert, a Zsidó Világkongresz-
szus elnökét, majd a néhai amerikai
kongresszusi képviselõ, Tom Lantos sza-
vaival zárja levelét, amely szerint a védel-
met minden vallási felekezetre, etnikum-
ra, nemzetiségre, így a magyarokra is ki
kell terjeszteni.

Koszorús Ferenc

Megvásárolhatja Bachar Najari, szír
származású svájci-magyar üzletember a
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. többségi
tulajdonrészét, Pécs közgyûlése ugyanis
eredményesnek nyilvánította a befektetõi
pályázatot. Az üzletember egyedüliként tett
ajánlatot a Zsolnay 74,5 százalékos tulajdon-
részének megvásárlására. 

A férfi 180 millió forintot fizet a paket-
tért, és félmilliárd forint tõkejuttatást is
nyújt a gyárnak. A kisebbségi tulajdon és az
aranyrészvények a pécsi vagyonkezelõnél,
illetve a városnál maradnak.

„A szerzõdés rögzíteni fogja azt is, hogy
a termelés Pécsett marad, a Zsolnay mûköd-
tetése csakis a baranyai megyeszékhelyen
képzelhetõ el” – hangsúlyozta Csizi Péter al-
polgármester.

A Budapesten építészmérnöki diplomát
szerzõ, több mint három évtizede Magyar-
országon élõ és magyarul kiválóan beszélõ
Bachar Najari elmondta, hogy a gyár több-
ségi részvénypakettjének megvásárlásával
elsõdleges terve a Zsolnay-porcelán régi
rangjának visszaszerzése. Véleménye sze-
rint a Zsolnay legfõbb értéke a hírneve és a
még megõrzött szakembergárdája.

Az Amerikai Magyar Szövetség a Helsinki Bizottságnál tiltakozik

Ne gyalázzák Magyarországot!
Eladják a Zsolnayt



A herceget már több éve ismerem. A be-
szélgetésre a Közép-európai Club, Pannónia
Közhasznú Egyesület fórumán került sor a
budapesti Liliom utcai Gulyás étteremben,
ugyanis Esterházy Antal a szervezet elnöke.

Esterházy Antal sokoldalú közéleti szerep-
lõ, de szerény, közvetlen ember. Önzetlenül
dolgozik különbözõ civilszervezetekben.
Fontosnak tartja a magyar nemzet érdekeit, a
karitatív célokat, a magyar kultúra és gazda-
ság támogatását. Ezt hangsúlyozta akkor is,
amikor magas kitüntetést kapott a spanyol
királyi háztól, a Spanyol Császári és Királyi
Lovagrend Nagykeresztjét.

Kezdetben nagy múltú, neves családról, a
galánthai hercegi ágról beszélgettünk.

– Kik voltak a történelmi múltú magyar
család nevezetesebb tagjai?

– Többen voltak, és mondhatom, hogy
példaképeim is. A család vagyonának és poli-
tikai jelentõségének megalapozója Esterházy
Miklós (1583-1645) volt. Nádorrá 1625-ben
választották, ekkor fiatal arisztokratákkal,
nemesekkel vette magát körül, akikbõl kine-
velte a jövõ politikai nemzedékét. Esterházy
Miklós József herceg (1714-1790) soproni
fõispán, a Magyar Királyi Testõrség kapitá-
nya nem csak a csatamezõkön tûnt ki, de a
mûvészetek, a zene pártolása is ismertté tet-
te a nevét. Kismartoni kastélyában fényesen

javadalmazott zenekart tartott, amelynek
élén Joseph Haydn állt. 1766-69-ben, a fényes
Esterházy-várkastélyt is õ emeltette. Sokat
emlegettük a családban Esterházy Miklós
herceget (1765-1833): a soproni fõispán, ma-
gyar királyi testõrkapitány a tudományok és
mûvészetek szenvedélyes pártfogója volt. Õ
alapította a híres Esterházy, mai országos
képtárat. A képek ma az Szépmûvészeti Mú-
zeumban láthatóak. Esterházy Pál Antal her-
ceg (1786-1866), Magyarország legnagyobb
földesura korán diplomáciai pályára lépett. A
Batthyány-kormány külügyminisztereként
jelentõs szerepe volt hazánk külföldi képvise-
letében. De még hosszan sorolhatnánk a hí-
res, nevezetes Esterházyakat…

– Ilyen történelmi, családi múlttal miért
hagyta el Magyarországot?

– Édesapám, Esterházy Antal 1944 de-
cemberében, 41 évesen, Budapest ostroma
idején hõsi halált halt. Édesanyám,
Apponyi Gabriella a svájci követ tanácsára
velem együtt, két bõrönddel kimenekült az
országból.

– Beszéljünk a tanulmányairól!
– Magyarországon a piaristáknál tanul-

tam, Ausztriában a szigorú jezsuiták tanítot-
tak. 1951-ben anyám Belgiumba küldött, is-
mét a jezsuitákhoz, 1955-ben francia nyel-
ven érettségiztem, 1961-ben Belgiumban vé-

geztem el az egyete-
met mérnök-közgaz-
dász szakon.

– Hány nyelven be-
szél?

– Magyarul, néme-
tül, franciául és ango-
lul.

– Hol volt 1956-ban,
a magyar forradalom
kitörésekor?

– Még egyetemista voltam, de a Máltai
Szeretetszolgálat berkein belül fogadtam a
magyarországi menekülteket. Sok magyar
családnak segítettem új otthont találni, mun-
kát, letelepedési lehetõséget keresni.

– Az egyetem befejeztével hol helyezke-
dett el?

– Elõször az egyik belga bankban dol-
goztam, majd az 1960-as évek végén egy
amerikai multinacionális cég alkalmazott.
Ekkor tanultam meg tökéletesen angolul. A
feladatom új cégek létrehozása volt szerte
a világban.

– Mikor tért vissza Magyarországra?
– Életem nagy részét emigrációban vol-

tam kénytelen eltölteni. Rokoni kapcsolat-
ban vagyok több európai királyi családdal
is, de Magyarország mindig a hazám ma-
radt. A peresztrojka után eljöttem Buda-
pestre körülnézni, tájékozódni a rokonok-
tól is. Találkoztam ekkor például a négy-
gyermekes Esterházy Péter Kossuth-díjas
író rokonommal. Családom évszázados
történelmi múltja végül is szinte kénysz-
erített arra, hogy visszajöjjek hazámba.

– Most hol és hogy él?
– Nyolc éve elsõsorban Eszterházán, de

Budapesten, Brüsszelben is – Szvetlánával.
Eszterházán régi kastélyunkban, a fertõdi Es-
terházy-kastélyban élek, amely nagyszüleim,
Miklós herceg és Cziráky Margit grófnõ õsi
birtoka volt. Õk fel is újították a kastélyt, de
nagyanyám korai halála miatt a család elköl-
tözött innen. A háború alatt német és szovjet
katonák vették birtokba a kastélyt, majd két
évig gazdátlan volt, és teljesen kifosztották.
Ma a kastély májustól szeptemberig, nyáron
mindennap fogadja az érdeklõdõket.  

– Mi a helyzet az Esterházy-család egyko-
ri vagyonával?

– Az Esterházy-vagyont ma három alapít-
vány kezeli. Ebbõl három éve már nem ka-
pok járadékot, mert nézeteltérésem van az
alapítvány vezetõségével. Örömömre szolgál,
hogy az Esterházy-kastély egyre több, a her-
cegi, történelmi múltúnkkal öszszefüggõ tár-
gyat, festményt, fotót, dokumentumot kap
vissza.

A világszerte ismert Esterházy hercegi
család mindegyik tagja sokat tett a magyar
kultúra, mûvészet és gazdaság érdekében. A
ma élõ XIII. hercegi családfõ, Esterházy Antal
sem marad ki a sorból!        Dr. Szalontai Éva
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„A kedves olvasónak egy olyan oldalról
nyílik alkalma bepillantást nyerni a KEP el-
nökeként a 2013-as Világtalálkozón is szere-
pet vállaló hg. Esterházy Antal életébe,
amely eleddig szinte teljes egészében rejtve
maradt a külvilág elõtt. Az Esterházy-család
hercegi ágának XIII. családfõje ugyanis el-
lentmondva valamennyi, a
korabeli arisztokráciát sok-
szor negatív jelzõkkel illetõ
– sok esetben téves – sztere-
otípiának, végtelenül jóin-
dulatú, közvetlen és sze-
rény ember. A honi közélet
azon ritkaságba menõ sze-
replõinek táborát erõsíti,
akik neve általában valami-
lyen pozitív kicsengésû
üzenetet kapcsán kerül megemlítésre. Mun-
kássága során igyekezett távol maradni a po-
litikától, viszont a társadalmi felelõsségválla-
lás, a karitatív célok és a kultúra támogatása
számára mindig ott áll(t) a legelsõ helyen.

Diplomás, világjárt, szinte a nyugati világ
valamennyi nyelvén elboldogul. Életének
nagy részét emigrációban volt kénytelen le-

élni, de családjának évszázados történelmi
tradíciói, a segíteni akarás és a haza szerete-
tének hármas kombinációja mágnesként
húzta vissza Magyarországra. Magas szintû
belga és spanyol királyi kitüntetései, díszpol-
gári kinevezései és egyéb, a társadalmi élet-
ben betöltött megannyi funkciója (a Szuve-

rén Ispotályos Jeruzsálemi
Szt. János Lovagrend Euró-
pai Nagypriorja, a Közép-
Európai Club Pannónia
Közhasznú Egyesület elnö-
ke, az Eszterháza Fejlõdése
Kulturális Program fõvéd-
nöke, az Európai Borlova-
gok vice-konzulja és még
folytathatnám a sort) jelzi,
eddigi 75 éve nem telt el ér-

demtelenül.
A kiadvány fejezeteinek könnyed hang-

vételû sorai – igen gazdag képanyaggal (kö-
zel 200 fotó) kiegészítve – Esterházy Antalt,
a magánembert hivatottak bemutatni.”

(Elhangzott a Panoráma Világklub no-
vemberi rendezvényén, a könyv bemutatója
alkalmával, Kozelka  Hrivic Zsolt írótól)

Hercegi Ön-arckép

Az életmű-könyvről

Az Esterházy-könyv írójával,
Kozelkal Zsolttal a Világklubban

Esterházy Antal herceg és cikkünk
szerzõje, dr. Szalontai Éva

„Családom történelmi múltja szinte kényszerített arra, hogy visszajöjjek hazámba”

Fertődön él az Esterházy-família feje

John Kerryt nevezte ki új amerikai kül-
ügyminiszterré Barack Obama amerikai
elnök. A magyar felmenõkkel rendelkezõ
demokrata szenátor, a szenátus külügyi
bizottságának elnöke Hillary Clinton he-
lyébe lépett.

John Kerry a 2004-es elnökválasztáson
a republikánus párti George W. Bush ki-
hívója volt, de a szavazópolgárok akaratá-
ból a hivatalban lévõ elnök maradhatott a
Fehér Ház lakója. A massachusettsi sze-
nátor 1943. december 11-én született a
Colorado állambeli Aurorában.

Apai nagyszülei az Osztrák-Magyar Mo-
narchiából érkeztek Amerikába: Fritz Kohn
Csehországban, Löwe Ida Budapesten, Li-
pótvárosban született. Késõbb Bécsbe köl-
töztek, ahol 1902-ben vették fel a Kerry ne-
vet, és áttértek a katolikus vallásra. 1905-
ben hajón érkeztek Amerikába. 

John Kerry anyai ágon a híres Forbes
család tagja, és távoli rokona Franklin
Delano Roosevelt elnöknek. A Yale Egyete-
men szerzett diplomát, majd 1966-70-ig A
haditengerészetnél, a vietnami háború-
ban szolgált. Leszerelése után társalapító-

ja lett a békepárti veteránok szervezeté-
nek. John Kerry jogot végzett, sikeres
ügyész, majd ügyvéd lett. 1982-ben
Massachusetts alkormányzójának, két
évvel késõbb szenátornak választották.
2003-ban prosztatarákkal mûtötték, de
teljesen felépült.

A 2004 novemberében megtartott el-
nökválasztáson Kerry 48%-os eredmény-
nyel 59 millió szavazatot szerzett, így
alulmaradt George W. Bush hivatalban lé-
võ elnökkel szemben. 2009-tõl a szenátus
külügyi bizottságának elnöke volt.

John Kerry lett az új amerikai külügyminiszter

Lipótvárosi gyökerek

A Kossuth Lajos Koszorúja Alapítvány elnöke, dr. Mezei László
meghívására két napot töltött  Miskolcon és Tibolddarócon Bokor Ba-
lázs nagykövet, hazánk Los Angeles-i fõkonzulátusának volt vezetõje,
nemrég megjelent Hollywood-könyvének bemutatója alkalmából.

Mindkét helyszínen óriási érdeklõdés volt a nagykövet immár
negyedik könyve iránt. Tekintettel arra, hogy legújabb könyvében

több hollywoodi híresség szerepel, a megyébõl, a Ricse-i születésû
Adolph Zukor, a tolcsvai kötõdésû Fuchs Vilmos, azaz William Fox
híres stúdióalapító, a miskolci születésû Presburger Imre József, aki
Korda Sándor mellett forgatókönyvíróként dolgozott.

A könyvbemutatók végén sok-sok kérdés hangzott szerzõhöz,
melyre izgalmas, érdekes válaszokat kapott a tisztelt közönség. Az
est befejezése elõtt a  résztvevõk örömmel várakoztak arra, hogy a
dedikált könyv birtokába jussanak.

William Fox, Zukor Adolf földjén a Hollywood-könyv szerzője
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Mint az elnök említette, a magyar nép 56
évvel ezelõtt bátran szembe szállt az óriási
szovjet túlerõvel, mert elege volt a zsarnok-
ságból. Büszkék lehetünk arra, hogy magya-
rok vagyunk, és annyi tudóst, mûvészt és iro-

dalmárt adtunk a világnak, mint szinte egyik
nemzet sem.

A találkozó alatt az elõadók megvilágítják
múltunkat, jelenünket és jövõnket. „Meghív-
juk kedves vendégeinket, szólaljanak fel, osz-
szák meg véleményüket, kérdezzék ki elõ-
adóinkat, mert tudással felfegyverezve tu-
dunk csak ellenállni annak a hullámnak,
amely igyekszik bennünket elsodorni vagy
belesodorni a népek tömegébe” - hangsú-
lyozta dr. Nádas János.

Az elõadások alkalmával, Nádas Gabriella
mesélt székelyudvarhelyi élményeirõl, ami-

kor részt vett a Kárpát-medencei Református
Kollégiumok évnyitóján. Ezt követte Cser-
mely Ildikó elõadása a Rákóczi Alapítvány
Magyarságismereti Mozgótáboráról, amelyet
ez évben 19. alkalommal szerveztek meg. 

A programban több mint
2500 diák vett részt és lettek a
Rákóczi Családi Kör tagjai. A 19
év alatt a diákok közül ma már
mérnökök, orvosok, ügyvédek
szolgálják a magyarság érdekeit
mind saját országaikban (Felvi-
dék, Kárpátalja, Erdély, Délvi-
dék), ahonnan jöttek, mind Ma-
gyarországon és az Európai
Unió brüsszeli központjában. 

Az elõadásokkal párhuza-
mosan mutatták be Gárdos Éva
Amerikai rapszódia címû film-
jét, amely egy család küzdelme-
it követi végig, miután szétsza-
kították õket az 1956-os forrada-
lom tragikus következményei.

Dr. Balogh Balázs ismertette
elõadásában a korai XX. századi magyar bá-
nyászok életmódját Amerikában. Pataki Gá-
bor kárpátaljai tanár betekintést nyújtott a je-
lenlegi társadalmi-gazdasági körülmények-
be, amelyek érintik a kárpátaljai kisebbség-
ben élõ magyarokat. 

Ezzel párhuzamosan Toldy Ágnes gyer-
mekprogramot rendezett, ahol Csermely Ildi-
kó Mátyás király-bábszínházzal, Brock-
hauser Ildikó mesével, Rózsahegyi Rozália
kézügyességgel, Solomon Ilona és Leszkó Jú-
lia pedig táncházzal szórakoztatta a gyereke-
ket. 

Az irodalmi és mûvészest kulturális prog-
ramját Russell Éva állította össze. Ezen szere-
pelt Halajkó József klasszikus gitáros Boston-
ból, Óss Enikõ erdélyi színésznõ, a Los Ange-
les-i Thália színház alapítója, Simonfalvi Gá-
bor Budapestrõl érkezett fuvolamûvész,
Chmielewski Emese énekes, a Clevelandi Ma-
gyar Cserkészcsapatok tagja.  

Nt. Tamásy Éva kisgyermekcsoportja A
didergõ király címû színdarabot adta elõ, és
teljesen elbûvölte a nézõközönséget. Ezt kö-
vette a fiatal amerikai magyar mûvészek kép-
kiállítása és fogadása. A Ladányi Imre és Ilo-
na E. Alapítvány adományból négy ifjú mû-
vész részesült kitüntetésben kiváló munká-
juk elismeréseként.

Másnap dr. Nádas János és Ludányi Ná-
das Panni bevezetõként részleteket olvasott
fel Orbán Viktor miniszterelnök beszédébõl,
amelyet a Diaszpóra Tanács II. ülésén mon-
dott el. Ennek jegyében a kerekasztal-beszél-
getés következett, amelynek témája: „Amirõl
senki nem beszél. Esetek és történetek a ha-
táron kívül elõ magyarok szájából.”

Hozzászóltak: Óss Enikõ, beszámolva éle-
térõl, mint színész a romániai Ceausescu-
korszakban, Pataki Gábor részletezte Kárpát-
alja gazdasági helyzetét és azt, hogyan lehet-
ne megoldani a nehézségeket, majd Lauer
Edith beszámolt a felvidéki helyzetrõl. Dr.
Várdy Huszár Ágnes koordinálta a kerekasz-
tal-tárgyalásokat, amelyeket megnyitott a
részt vevõ közönség számára is.

Az ebéden az ünnepi szónok Teleki
Maximilian, a Magyar Amerikai Koalíció elnö-
ke volt. Beszédének témája: „Miért öleljük fel
nemzeti kultúránkat 2012-ben és azon is túl”.

Mint sok éve már, a Clevelandi Magyar Társaság idén is megtartotta az immáron 52. Magyar Találkozót. A háromnapos
rendezvényt dr. Nádas János elnök nyitotta meg, ismertetve a találkozó témáját: „Óvjuk kultúránkat és értékeinket!”

Az 52. találkozót tartották Clevelandben - A Magyar Társaság teljesítette küldetését

Óvjuk kultúránkat és értékeinket!

A júniusi – egy hónapnyi – látogatás, él-
mények sorozatát jelentette a nyolcvanadik
születésnapját ünneplõ böszörményi öreg-
diáknak.

Ritkaság, hogy egy író egyszerre négy
kötettel jelentkezzen. Miska János az idei
könyvhéten ennyit tett le az olvasók asz-
talára a Kráter Kiadó jóvoltából. 

Megható ünnepséget szervezett ebbõl
az alkalomból Kanada magyarországi
nagykövetsége, ezzel is tisztelegve a két
ország között kapocsként dolgozó literá-
tusnak.

Miska János nem feledkezett meg a
gyökereirõl sem: író-olvasó találkozó ke-
retében mesélt életérõl és könyveirõl a
munkássága iránt érdeklõdõknek Nyír-
egyházán és Hajdúböszörményben.

Böszörmény – mind a mai napig – kü-
lönleges helyet foglal el a szívében, ahogy
õ fogalmazott: „A gimnázium készített fel
a nagy útra”. Olyan útravalót kapott itt,
amely nagyban segítette a beilleszkedé-
sét, talpon maradását új hazájában.

Miska János soha sem feledkezett meg
errõl a tényrõl. A városról, a gimnázium-
ról, egykori tanárairól, minden írásában
meleg hangon emlé-
kezett meg. Hálája 
jeléül tízezer dollárt
adományozott a
gimnáziumi könyvtár
fejlesztésére.

A hajdúböször-
ményi képviselõ-tes-
tület Tiszteletbeli Pol-
gár elismerésben ré-
szesítette a nyírbélte-
ki születésû irodal-
márt.     Gargya Imre

Különleges esztendõ volt az idei a
Victoriában élõ író bibliográfus és iro-
dalomszervezõ, Miska János számára.
Huszonhét esztendõ elteltével látoga-
tott haza újra hazájába.

Miska János számvetése – Nem feledte az alma matert

Böszörmény tiszteletbeli polgára

Miska János a legújabb könyvét
dedikálja

Az Árpád Akadémia vezetõi és az Árpád Szövetségi Érem díjazottjai:
Somogyi Lél, az Árpád Akadémia fõtitkára, Teleki Maximilian, 

a Magyar Amerikai Koalíció elnöke, Peller Ildikó és Peller Miklós 
és dr. Nádas János, Árpád Akadémia elnöke

Egyébként a Miss Hungary verseny-
nek nagy hagyománya van, hiszen az el-
sõt még 1929-ben tartották. Az akkori
gyõztes egy keszthelyi orvos lánya, Si-
mon Böske lett, akit még ugyanabban az
évben megválasztottak Miss Európának
is. Gyõzelme után annyit mondott a kora-
beli sajtóbeszámolók szerint, hogy a szín-
pad helyett másra vágyik. „Férjhez akarok
menni egy csinos, intelligens, vagyonos fi-
úhoz, úgy, amint az a kedvenc regényeim-
ben szokott történni.”

Hogy mi lett Simon Böskével, azt nem
tudni, de a Miss Hungary újjáéledt, és

idén is rengeteg gyönyörû lány küzdött
meg a koronáért. A nyertes egy 18 éves
fõiskolás lány, Kelemen Henrietta lett.

– Kimondhatatlanul boldog vagyok, a
korona mellé másfélmillió forintos mun-
kaszerzõdést és számtalan különdíjat
kaptam. De továbbra is a diploma meg-
szerzése a legfontosabb, egy pesti fõisko-
lán, kommunikációszakon tanulok – új-
ságolta boldogan.

Heni szépségére korábban is felfigyel-
tek a szakemberek, a legutóbbi Operabá-
lon õt választották meg a bálkirálynõnek.
De sokkal büszkébb az albertirsai tánc-

csoporttal elért eredményeire. Több or-
szágos bajnoki és dobogós helyezést ért
el a csapattal, de amióta Budapesten ta-
nul, felhagyott a tánccal.

– Ha csak tehetem, sietek haza
Albertirsára, ahol a rózsaszínû gyerekszo-
bámban a kedvenc plüssállataim várnak.
Tudom, most új kapuk nyílnak meg elõt-
tem, izgatottan várom a jövõt. Szerencsére a
barátom, Szilárd nem féltékeny. Õ vízilab-
dázik, gyakran utazik külföldre, de ha itt-
hon van meccse, gyakran ott ülök a lelátón,
és teli torokból szurkolok neki.

Mervai Márk képei

Kelemen Henrietta nyerte az idei Miss Hungary versenyt. A döntõ a mûjégpályán volt, és idén elõször, a világ minden tájá-
ról jelentkezhettek a szebbnél szebb magyar lányok. Az elsõ udvarhölgy Ötvös Brigitta, a második udvarhölgy Makk And-
rea lett. Kovácsvölgyi Hajnalka, a Miss Hungary versenyigazgatója - ciprusi Világklub-társelnök - lapunknak elmondta, hogy
akárcsak a 2012-es versenyre, az idei évben is a világ számos országából jelentkezhetnek majd a magyar lányok. 

A külhonban élõ magyar lányok is jelentkezhetnek a Miss Hungary szépségversenyre!

Kelemen Henrietta lett a legszebb
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Új magyar állampolgárokat avattak Torontóban

„Mindenkin múlik a nemzet jövője!”
Gyönyörû vasárnap, amikor imádságos szívvel Isten házába megy az ember, hogy hálát adjon az Úrnak az elmúlt hét áldá-
saiért, és segítséget kérjen a jövõhöz. A torontói és környékbeli magyarságnak ez a nap azonban ennél sokkal nagyobb
jelentõségû: 159 új magyar állampolgár eskütételének ünnepe!

159 magyar szív
dobbant nagyot a
torkokban, amikor
kimondta, hogy „Is-
ten engem úgy se-
géljen!” 159 magyar
szempár telt meg
könnyel, amikor a
nevét hallotta, hogy
átveheti a honosítá-
si okiratot. És 159
ajak suttogta meg-
rendülten, hogy „ha
ezt szegény szüle-
im, nagyszüleim
megérhették vol-
na!”

Soha ennyi sze-
retet nem sugárzott
vissza az elhunyt
szerettekre egyazon
órában, mint itt, ebben a szép Vaughan
úti református templomban, ahol immár
negyedik alka-
lommal hangzot-
tak el az eskü sza-
vai: „Isten engem
úgy segéljen!”

Az ünnepi ce-
remóniát Nt. Vass
Zoltán, mint házi-
gazda nyitotta
meg, köszöntve
az új állampolgá-
rokat, hozzátarto-
zóikat, dr.
Pordány Lászlót,
Magyarország ka-
nadai nagykövet-
ét, dr. Simon Évát,
Magyarország ka-
nadai vezetõ konzulját, valamint munka-
társait, Kovács Szabolcsot és Tóth Máriát.
Hangsúlyozta a nap jelentõségét, amely
minden család életében piros betûs ünne-
pet jelent, hiszen olyan mozzanatot jelöl,
amelyre már hosszú évtizedek óta vár
mindenki. 

A magyar Himnusz eléneklése után a
konzulasszony ismertette az ünnepség
„forgatókönyvét”. Ennek elsõ fejezete ve-
títéssel egybekötött zenés mûsor volt,
Magyarország tájképeinek felvillantása
kíséretében, mint Demjén Ferenc Kell
még egy szó kezdetû vagy az Ismerõs Ar-
cok Egy vérbõl valók vagyunk c. dalai. 

Dr. Pordány László nagykövet „honfi-
társaim” megszólítással köszöntötte a

résztvevõket a magyar államfõ, Áder János
és a kormányfõ, Orbán Viktor nevében is.

A Kanadában 12. alkalommal sorra
kerülõ honosítási ünnepség egyedi-
sége abban is rejlik, hogy eddig ez a
legnagyobb – a legtöbb új magyar ál-
lampolgár várja ezúttal a honosítási
okirat aláírását és átvételét. 

Sajátos az is, hogy Magyarország
legkülönbözõbb pontjairól ideszár-
mazott honfitársaink vannak jelen –
ezzel Ópusztaszer örökébe lépünk,
ahol elõzõ nap Orbán Viktor vezette
az eskütételt, és felavatta a monu-
mentális turulszobrot. 

A szoboravatáson a miniszterel-
nök hangsúlyozta, hogy a kormány-
nak minden magyar állampolgárért
felelõsséget kell vállalnia. Dr.
Pordány László

idézte a miniszterelnök
szavait, aki szerint a
turul a magyarság õs-
képe, így minden hatá-
ron innen és túl szüle-
tett magyar kultúrájá-
nak része is egyben. 

Mint ahogy Szent
Mihály napján a pász-
toroknak számot kel-
lett adniuk a rájuk bí-
zott nyájról, a minisz-
terelnök szerint ugyan-
ez a feladata a kor-
mánynak is. „Ha a jó
pásztor száz juha kö-
zül egy eltûnik, az a

többi kilencvenkilencet is hátrahagyva
kutatni kezdi azt. Elszámolni jöttem én is,
és boldog vagyok, hogy megleltük az elve-
szett juhokat” – hangsúlyozta Orbán Vik-
tor Ópusztaszeren. 

Ez a metafora érvényes a református
templomban megjelent új állampolgár-
okra is, ezt a gondoskodást kell éreznie
mindenkinek, aki Magyarországra eskü-
szik. „A magyar kormány ezentúl szá-
mít önökre,” folytatta a nagykövet úr,
„mert mindenkin múlik a magyar nem-
zet elõremozdítása, jövõje.” Végezetül
gratulált és sok sikert kívánt a magyar
összefogáshoz. Az ünnepség a Székely
Himnusz eléneklésével és pezsgõs foga-
dással ért véget. 

Dancs Rózsa
(Toronto)

Az állampolgársági esküt tevõk egy csoportja

Serényen zajlik az adminisztrációs munka (Fotó: Kralovánszky Balázs)

Dr. Pordány László nagykövet



2013/ 1. szám14 AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

KKÖÖNNYYVVAAJJÁÁNNLLÓÓ FFEELLVVIIDDÉÉKKTTÕÕLL  AAZZ  ÓÓCCEEÁÁNNIIGG

A felvidéki szerzõ többszörösen is jubilált, hiszen egyrészt most ti-
zedik kötetét mutatták be, másrészt harminc év alatt szü-
letett beszélgetéseinek, interjúinak sûrített, szerkesztett
változata a mostani könyv, harmadrészt éppen húsz éve
volt Tarics Péter elsõ könyvének bemutatója, amelyet a
Püski Kiadó jelentetett meg Kisebbségi vallomástöredé-
kek címmel, és amelyet maga a legendás könyvkiadó, a
néhai Püski Sándor mutatott be a komáromi Jókai Mór
Városi Könyvtárban, 1992. november 30-án.

Az elsõ könyvbemutatót természetesen Tarics Pé-
ter szülõvárosában, a felvidéki Révkomáromban ren-
dezték (a szerzõ több mint egy órán át dedikált), ahol
szépszámú közönség elõtt Lezsák Sándor, a magyar
Országgyûlés alelnöke azt mondta: Tarics Péter köte-
te azért jelentõs és fontos dokumentációs irodalom,
mert hitelesen dokumentálja az elmúlt 25 év törté-
néseit, különös tekintettel a magyar politikai, mûvé-
szeti, irodalmi, társadalmi és tudományos élet vívmányaira.

Kaiser László, a könyv kiadója szerzõcsemegének nevezte Tarics
Pétert, azzal a megjegyzéssel, hogy Tarics jubileumi kötete tartalmi-
lag és mûfajilag egyaránt páratlan a maga nemében. Kondor Katalin,
a Magyar Rádió volt elnöke szerint Tarics Péter könyve hézagpótló a
magyar könyvkiadás palettáján, amely a valódi és valós magyar érté-
keket állítja a középpontba beszélgetõtársai életmûvén keresztül.

Jobbágyi Gábor jogászprofesszor a budapesti könyvbemutatón fá-
radhatatlan oknyomozó és kutató újságírónak nevezte Tarics Pétert,
akit a történelmi tények megismerése iránti vágy motivál munkájá-
ban. Farkas Bertalan, az elsõ magyar ûrhajós és Halzl József, a Rákó-
czi Szövetség elnöke Tarics Péter magyarságba vetett hitét és a ma-

gyar szellemi értékek iránti érzékenységét emelte ki, sok sikert kíván-
va a felvidéki szerzõ rendkívül termékeny és sokoldalú munkájához.

Tarics Péter beszélgetõtársai a  kötetben a követke-
zõk: dr. Ablonczy László gyermekkardiológus fõor-
vos, Antall József miniszterelnök, dr. Bejczy Antal fizi-
kus-ûrkutató, dr. Béres Judit humángenetikus, Boráros
Imre felvidéki színmûvész, Böjte Csaba ferences szer-
zetes, dr. Callmeyer Ferenc építész-professzor,
Chrudinák Alajos külpolitikai újságíró, Richard
Clayderman zongoramûvész, Csoóri Sándor író, Dobai
Sándor, a Benelux-államok magyar fõlelkésze, Duray
Miklós felvidéki politikus, Edelsheim-Gyulai Éva grófnõ,
Horthy István sógornõje, Edelsheim-Gyulai Ilona grófnõ
(Horthy Istvánné), Farkas Bertalan kutató ûrhajós,
Friedrich Klára rovásírás-kutató és -oktató, dr.
Garamvölgyi László rendõr dandártábornok, dr. Halzl Jó-
zsef, a Rákóczi Szövetség elnöke, dr. Jobbágyi Gábor jo-
gászprofesszor, dr. Kálmán Attila címzetes gimnáziumi ta-
nár, iskolaalapító igazgató, Keszegh István matematika-fizi-

ka szakos felvidéki gimnáziumi tanár, dr. Kiszely István antropológus-
professzor, Lezsák Sándor, a Lakiteleki Népfõiskola alapítója, Malina
Hedvig felvidéki magyar-német szakos tanár, dr. Nagy István fõiskolai
adjunktus, Oláh György matematika szakos felvidéki középiskolai ta-
nár, Orbán Viktor miniszterelnök, Pozsgay Imre politikus, egyetemi
tanár, Demis Roussos énekmûvész-zeneszerzõ, Sinkovits Imre szín-
mûvész, Sütõ András író, Szakács Gábor rovásírás-kutató, Szaniszló
Ferenc külpolitikai újságíró, dr. Sutarski Konrad lengyel író, költõ, po-
litikus, Tõkés László református püspök, Wittner Mária 1956-os sza-
badságharcos.                                                              Horváth Katalin

A közelmúltban jelent meg Tarics Péter újságíró, író, okleveles politikai szakértõ tizedik könyve, amely a budapesti
Hungarovox Kiadó gondozásában látott napvilágot. Az 500 oldalas reprezentatív kötet - amely egyben Tarics Péter életmû-
kötete – tulajdonképpen mélyinterjúk gyûjteménye. A könyvet 40 oldalas színes fényképmelléklet gazdagítja, amely Tarics
Péter eddig megjelent könyveit és jelentõsebb könyvbemutatóit, újságírói-írói pályája fontosabb állomásait tartalmazza.
Tarics Péter az elmúlt három évtizedben több mint ezerszáz interjút készített, ezekbõl szerkesztett legújabb könyvébe har-
minchat összefoglaló beszélgetést, amelyek többsége mélyinterjú. 

Szakmai és közönségsiker Tarics Péter 10. könyve

Szellemi értékeink gyűjteménye

Részlet a könyv előszavából
„Beszélgetõtársaim számára a sors és a Gondviselés

olyan helyzeteket teremtett életük bizonyos szakaszában,
amikor különlegesek lehettek/lettek, illetve kivételes teljesít-
ményt nyújtottak. Persze ehhez szerencse is kellett, és nem
ment volna szorgalmunk, kivételes képességeik, helyzetfel-
ismeréseik, lélekjelenlétük, hitük, elhivatottságuk, áldozat-
vállalásuk és kitartásuk nélkül. Megnyerõ volt számomra,
hogy beszélgetõtársaim nem elégedtek meg az elért eredmé-
nyeikkel, nem konzerválták azokat. Amikor ugyanis né-
hány hónap vagy év elteltével újra interjút készítettem ve-
lük, újabb és újabb kimagasló eredményrõl, átlagon felüli,
egyedi teljesítményrõl tudtam beszámolni velük kapcsolat-
ban. Bár egyéni teljesítményeik kimagaslanak, mindig kö-
zösségben gondolkodnak. Értékeket hordoznak magukban,
és értékeket közvetítenek. Kitartásukkal, szorgalmukkal.
Mindig kiálltak elveik mellett. Teszik a dolgukat ott és akkor,
ahol és amikor kell.  Akikkel a kötetben beszélgetek, komo-
lyan vették Bolyai János üzenetét: Semmit se szeressetek fé-
lig csinálni, vagyis a tökély elõtt megelégelni!”

Tarics Péter

„Büszkén mondhatom, kevés politikus dicsekedhet azzal, hogy egyetlen mondatát több mint két éven keresztül folyama-
tosan idézik itthon és külföldön az értõ jóakarók és a hamisító szándékú rosszakarók. Véleményem az: aki félre akar vala-
mit magyarázni – akár külpolitikai, akár belpolitikai okokból –, az úgysem hajlandó megérteni. Nézetemet nem változtattam
meg, s ma is vallom: közjogi értelemben tízmillió magyar állampolgár kormányfõje, lélekben és érzésben pedig tizenötmil-
lió magyar miniszterelnöke kívánok lenni.”

„Az 1989-1990-es politikai átalakulás Magyarországon abból a feltételezésbõl indult ki, hogy hazánk 1990-ig egy rákénysz-
erített, jellegében, kultúrájában tõlünk idegen tartalmakat hordozó politikai környezet jegyeit viselte. Így a politikai változások
szükségszerûen magukkal hozták azt a gondolatot, hogy ha ettõl sikerül megszabadulnunk, akkor Magyarország visszatér ah-
hoz a nemzetközi kulturális, civilizációs közösséghez, amelyhez hagyományai alapján egyébként tartozik.”

„Minden magyar nemzeti kisebbségnek folytatnia kell alapvetõ emberi és kisebbségi jogainak érvényesítéséért vívott harcát.
Ezért megyek vissza én is Erdélybe. Mert hiszen kinek a nevében szólhasson bárki kisebbségi jogokról, ha eltûnik a kisebbség?
Kivel térjen vissza a búvópatakká lett anyanyelv? Az anyanyelv õrzése nem valamiféle öncélú, fölösleges ragaszkodás valami-
hez, hanem talán a legfontosabb ismérve nemzetnek, nemzetiségnek.”

„Az egység és az egészség kérdése nem ugyanaz. A nemzet továbbra is egy, de nem egységes, inkább egyetemes. Az, hogy ál-
lamhatárokkal feldarabolták, nagyon sajátos tény. A nemzet ugyanakkor nem egészséges. Egészségtelensége abban is megnyilvánul,
hogy a magyar törvényhozás 2004-ben megszüntette a státustörvényben azt a mondatot, amely deklarálja a magyar nemzet egybe-
tartozását. Ez már a betegség következménye. A betegség forrását meg kell szüntetni. Ha az egészséges folyamatok helyreállnak a
nemzetben, akkor az egyébként meglévõ hajlama az egyetemességének megerõsítésére mûködõképes lesz.”

„Sok párhuzamot lehet felfedezni Koszovó és a Székelyföld sorsa között. Mindkét terület mintegy 10 ezer négyzetkilométernyi te-
rületû, mindazonáltal Koszovó ügye jelzésértékkel bír Székelyföld számára. Koszovó példa és precedensértékû a székelyföldi autonó-
mia megvalósításához. Az elsõ és második világháború utáni békerendszerek megbuktak, és 1989 után megkezdõdött a visszarende-
zõdés. Koszovó ügye is ennek az eredménye. A visszarendezõdésbõl a magyarság, a magyar nemzet semmiképpen nem maradhat ki.
Koszovó ügye közvetett bíztatás a magyarság számára, így Székelyföld autonómiája ügyének elõmozdítására is.”

„A fiatalok számára mindenekelõtt definiálni kellene, hogy mi volt a Rákosi-rendszer félelemlégkörének a lényege, s hogy miért is rob-
bant ki tulajdonképpen a forradalom 1956-ban. Én õszintén örülök annak, hogy ezek a fiatalok szabadon tudnak élni, nevetni és jövõt építe-
ni. Ez így van rendjén. De meg kell ismerniük azt is, hogy mi volt ennek a szabadságnak az ára. Meg kell ismerniük a magyar történelmi ese-
mények súlyát, jelentõségét. Így egyrészt saját véleményük lesz az igazi hazaszeretetrõl, másrészt pedig elkerülik azt a csapdát, hogy a jelen-
kor még egyszer kitermelje a maga forradalmi helyzetét. Ebben pedig 1956 megismerése sokat segíthet.”

„Nem tudjuk, hogy mikor leszünk betegek. Nem tudjuk, melyik az a pillanat, amikor betegek leszünk, és nem ismerjük azt a
pillanatot sem, amikor kezdünk gyógyulni. Az ország, a nemzet életében sem tudjuk, hogy mikor történt olyan dolog, amely ál-
talános romlást eredményezett, és mikor kezd gyógyulni az ország. Én Lakiteleket a gyógyulás kezdete pillanatának nevezem, a
rendszerváltás folyamatának záró pillanatát pedig 2011. április 18-át, amikor a magyar Országgyûlésben kétharmados többség-
gel elfogadtuk az új magyar Alaptörvényt. Az volt az a pillanat, amely új országot, új nemzetet kezdett el megújítani, újjászervez-
ni, a Kárpát-medencei és a világban szétszóródott magyarsággal együtt.”

„Hiszek abban, hogy Isten selejtet nem teremt. A gyerekek nem csak jók, szépíthetõk, formálhatók, hanem ha valahol van
egy gyerek, aki azért sír, hogy vegye ölbe valaki, akkor kell, hogy legyen valahol egy nõ, aki meg arra vágyik, hogy ölbe vehes-
sen egy gyereket. Hiszem azt is, hogy van valahol egy ház, amely arra vágyik, hogy a porosodó csöndjét gyermekzsivaj, kaca-
gás verje föl. Hiszem, hogy minden megvan ahhoz, hogy az ember boldog legyen és kibontakozzon ezen a földön.”

„Létfontosságú, hogy felépítsük lelkünk templomait, hogy a legegyszerûbb hétköznapokban is keresztényi módon, példamutatóan éljünk
és viselkedjünk. Erre tanít bennünket Isten, a Szentírás: hassunk az emberekre, legyünk kovász, a Föld sója. S ha eszerint élünk, akkor ez már
nem a visszavonult ember világa, hanem az Istenéért élõ ember közösség elõtt való megjelenése, a hitnek a megvallása, a környezet nevelé-
se, példamutatással. Mert hazát, hitet nem cserél az ember, amiként arcot sem. Mindhármat õseink hagyták ránk, s a hûség kötelez.”

Antall József néhai miniszterelnök: Antall József néhai miniszterelnök: 

Orbán Viktor miniszterelnök: Orbán Viktor miniszterelnök: 

Duray Miklós felvidéki politikus: Duray Miklós felvidéki politikus: 

Tõkés László református püspök: Tõkés László református püspök: 

Wittner Mária 1956-os halálraítélt: Wittner Mária 1956-os halálraítélt: 

Böjte Csaba ferences szerBöjte Csaba ferences szerzetes: zetes: 

Sütõ András Kossuth-díjas író: Sütõ András Kossuth-díjas író: 

Sinkovits Imre Kossuth-díjas színmûvész: Sinkovits Imre Kossuth-díjas színmûvész: 

Lezsák SándorLezsák Sándor, a Lakiteleki Népfõiskola alapítója: , a Lakiteleki Népfõiskola alapítója: 
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KKUULLTTÚÚRRAA AAUUSSZZTTRRÁÁLLIIAA

Ahol magyarok élnek szerte a világon,
Amerikától Ausztráliáig, mindenütt szívesen
fogadják Beregszászi Olga mûvésznõt, akit
méltán nevezhetünk a magyar kultúra utazó
nagykövetének. Mûsorpalettája széles skálán
mozog: a népdaltól, a Medgyaszay Vilma-
sanzonokon keresztül a budapesti század
eleji dalokon át egészen a mély hazaszerete-
tet tükrözõ, egész estét betöltõ elõadásokig.

Dalai sok esetben évtizedekig tiltólistán
voltak, mert nem beszélhettünk a magyar-
ság összetartozásáról, nemzeti dolgainkról, a
trianoni tragédiáról. Azóta kiderült: a „múltat
nem lehet végképp eltörölni…”

Beregszászi Olga Kárpátalján, Beregszá-
szon született, magyar édesapa és ukrán
édesanya gyermekeként. Édesapja fõhad-
nagyként került fogságba. Ott ismerkedtek
össze szülei, ahol az édesanyja színmûvésze-
ti fõiskolára járt akkoriban.

Zenei tanulmányait Ungváron végezte,
majd Moszkvában a Színmûvészeti Akadé-
mia hallgatója lett. A diploma kézhezvétele
után Magyarországra került, ahol a budapes-
ti Színmûvészeti Fõiskola különleges hallga-
tója lett. Késõbb aztán több társulatnak is tag-
ja volt: a Madách Színház, a kaposvári Csiky
Gergely Színház, Gyermekszínház és az
Arany János Színház követték egymást. 

A színházi évek után önállósult, és zenés
irodalmi, illetve sanzonesteket, egész estés
önálló koncerteket állított össze, amelyek
most is elõadói repertoárján találhatók. Éne-
kel, gitározik, zongorázik és táncol. 

Varázskör címmel
jelent meg Beregszászi
Olga elsõ saját lemeze.
A torontói premier
után kiderült, hogy
nagy szükség van az
elhangzott dalokra, és
így született Magyar
feltámadás címû leme-
ze, amelyet a mûvész-
nõ az édesapja emlé-
kére állított össze, és
rövid idõ alatt aranyle-
mezzé vált.

Ezt követte a témá-
jában és sikerében
hozzá hasonló Szép
Magyarország címû
album, amibõl szüle-
tett meg a Szerelmem,
Magyarország! címû
koncert.

Beregszászi Olga
betölti a színpadot
egyéni hangjával és
táncával, melyeket
olykor gitárja, olykor
pedig zongora vagy

zenekar kísér. Szuggesztív elõadásmódjával,
elegáns, dualizmuskori ruháival, megjelené-
sével igazi fizikai-lelki élmény.

Visszatérõ hagyománnyá vált életében,
hogy minden évben segélykoncertet ad szû-
kebb hazája, Kárpátalja legrászorultabbjai
számára. 

Érdemes néhány címet felsorolni leghíre-
sebb dalai közül: Szép vagy, gyönyörû vagy
Magyarország, Ott, ahol zúg az a négy folyó,
Székely fohász, Viszontlátásra hadnagy úr!,
Horthy Miklós katonája vagyok, Boldogasz-
szony anyánk, Adj, Uram Isten, Kell még egy
szó – a teljesség igénye nélkül. 

Megjelent albumai: Eredet – a legszebb
magyar népdalok, Mezei András versei; Két
karodban – Beregszászi Olga szerzõi albu-
ma. Szerelmes dalok nagy költõktõl; Varázs-

kör – Pilinszky János és Tollas Tibor versei,
zene: Beregszászi Olga; Magyar feltámadás –
A XX. század betiltott és elfeledett dalai
(aranylemez); Szép Magyarország  – A XX.
század legszebb és eltitkolt dalai. 

Számos nemzetközi és haza díjjal kitün-
tetett mûvésznõ hivatástudatából fakadóan
minden felkérésnek eleget tesz. Minden kon-
certje reményt adó, hitet erõsítõ, szeretetsu-
gárzó, mint az egész lénye.

Balczó Kornélia

Beregszászi Olga, a magyar kultúra utazó nagykövete

Betiltott, eltitkolt dalok keltek új életre

www.beregszasziolga.hu
http://www.budakornyekitv.hu/

telepulesek/budajeno/211-beregszaszi-
olga-szaz-perc-szaz-emberert

youtube

A Panorama tudósítójának a kérésére
Nt. Kovács Lõrinc úr bemutatkozáskép-
pen ezeket mondta: 

– 1973 októberében, az erdélyi
Nyárádszerdán születtem. Iskoláimat Ma-
rosvásárhelyen végeztem. Érettségi után a
Kolozsvári Teológiai Egyetemen folytattam
tanulmányaimat, ahonnan ösztöndíjjal
Amerikába, a Pittsburghi Egyetemre kerül-
tem, ahol magiszteri diplomát szereztem.
Elvégezve az egyetemet, a pittsburghi
(Homested) magyar gyülekezetbe kerül-
tem, késõbb vissza Erdélybe, ahol elõbb
Marosvásárhelyen, majd Madarasi-Feketén
lelkészkedtem. Létrehoztam és vezettem a
Gondviselés Nemzetközi Alapítványt, ame-
lyen keresztül szegény és sokgyermekes
magyar családokat segítettünk Erdélyben.

– Hogy került Ausztráliába?
– Csiha Kálmán püspök úr ajánlatára,

2004 tavaszán érkeztem Ausztráliába, fe-
leségemmel, Izabellával és két és féléves
Krisztina Boglárka kislányommal, azzal a
küldetéssel, hogy a brisbane-i magyar re-
formátus közösséget szolgáljam. Egy év-
vel késõbb családunk Tamás Ferenc nevû
kisfiúval gyarapodott. Istennek köszönhe-
tõen, a magyar egyházi és kulturális élet
fellendült. Nívós ünnepségeket, megemlé-
kezéseket rendeztünk. Létrehoztam a
brisbane-i Magyar Színtársulatot, amel-
lyel beírtuk nevünket az ausztráliai ma-
gyarság történetébe. Klasszikus magyar
népszínmûveket mutattunk be Ausztrália
minden államának fõvárosában, nagy si-
kerrel. Gyûjtést kezdeményeztem magyar
templom építésére. Isten segítségével, a
gyûjtés nagy sikerrel járt, és magyar kö-
zösség összefogásával, 2012-re összegyûlt

az építkezés-
hez szük-
séges tel-
jes pénz-
összeg. 

2011-ben az a nagy megtiszteltetés
ért, megbízást kaptam arra, hogy
Queensland államában a tiszteletbeli
konzuli szolgálatot ellássam. Nagy
örömmel fogadtam a megtisztelõ felké-
rést, amelynek hûségesen igyekszem

eleget tenni. Hiszem, hogy a szeretettel,
áldozatkészséggel végzett tevékenységet
Isten áldása kíséri a közösségépítõ mun-
kánkban és a magyar emigráció megma-
radásának szolgálatában.

Bozsik Tamás

Mint köztudomású, 2011. július 7-én kísértük utolsó útjára a 21 évig szolgáló Borlai Tibor tiszteletbeli konzult, aki felada-
tát becsülettel és nagy hozzáértéssel látta el. Nagy volt a találgatás, hogy ki fogja betölteni ezt a felelõsségteljes megbí-
zatást, míg végül Sikó Anna nagykövetasszony a marsdeni Magyar Házban tartott ünnepség keretében
adta át megbízólevelét Nt. Kovács Lõrincnek.

Nt. Kovács Lõrinc, Queesland állam magyar tiszteletbeli konzulja

Áldozatkész munka az emigránsokért

Magas színvonalú adventi koncertnek lehet-
tünk részesei Brisbane-ben, ahol a Albert Street
Uniting Churchben Händel Messiashát hallhat-
tuk.  A zenei csemegére vágyó hallgatóság nem
csalódott, amikor felcsendültek az elsõ akkordok
a csaknem 150 éves templom orgonáján. Az
énekesek és kórus nagy áhítattal elõadott pro-
dukciója feledhetetlen élményt adott. Köszönet a
templom zenei igazgatójának, egyben
orgonistájának, Hartai Szabó Gergelynek, a
kórus vezetõjének Jason Barry-Smithnek, de a
legnagyobb sikert V. Molnár Judit aratta
gyönyörû szoprán hangjával. Fotó: Mayer Erika

Újabb magyar siker Brisbane-ben

Nt. Kovács Lõrinc 
a családjával
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Ezúttal Dubaj egyik elegáns hotelének
kongresszustermében rendezték az ese-
ményt, amelyen közel 200-an jelentek
meg az Egyesült Arab Emirátusokban élõ
magyarok közül. Az önkéntes szervezõk
igyekezete és lelkesedése, s a nemrégiben
alakult Dubaji és Abu-dzabi Világklubok
vezetõinek közremûködése ezúttal is em-
lékezetes eseményt hozott. A színes mû-
sorok emelték az összejövetel ünnepi
hangulatát: gyerekek énekeltek, szaval-
tak, elõadásokat mutattak be, a többi kö-

zött például egy kis betle-
hemi játékot is megte-
kinthettek a jelenlévõk. 

Megérkezett termé-
szetesen a magyarul be-
szélõ, s mindent tudó és
látó Mikulás is, hozta
nagy csomagjait, ajándé-
kait kicsik és nagyok
nagy örömére. 

A magánjellegû fel-
ajánlásokból megvaló-
sult ünnepi tombola is fényt hozott az
összejövetel meghitt és barátságos han-
gulatába, amelyet erre az alkalomra
összeállított karácsonyi ebéd koronázott

meg. A közel hét órás, tartalmas összejö-
vetel mindenki életébe sok emlékezetes
pillanatot hozott. 

Pokoly Gertrúd, Dubaj

A világ egyik leggazdagabb országában kétezernél is több magyar család él, Dubajban az emirátusi magyar közösség az el-
múlt év végén is örömmel jött össze Mikulás és Karácsony ünnepe alkalmából, hogy felelevenítse a magyar népi hagyomá-
nyokat, hogy több órát kellemesen együtt töltsenek kicsik és nagyok. 

Abu-Dzabiban és Dubajban is alakult Világklub

Emirátusi magyar ünnep
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A könyvet a Médiamix Kiadó tulajdo-
nos-fõszerkesztõje, dr. Tanka László mu-
tatta be a hallgatóságnak, az estek házi-
gazdája pedig Joó Géza, a Panoráma Vi-
lágklub népszerû szóvivõje volt. A bemu-
tató sorozat az elkövetkezõ hetekben Kali-
forniában  folytatódik, ahol korábban Bo-
kor Balázs nagykövet, fõkonzul öt évet töl-
tött, s fontos diplomáciai munkája mellett
kiemelt figyelmet fordított a magyar kultú-

ra népszerû-
sítésére, ide
visszatérve,
néhány vá-
ros magyar
közösségé -
ben mutatja
be nagysike-
rû könyvét. 

„Ez olyan
mû, amely a
megjelenésé-

tõl kezdve forrása lesz a magyar filmtörténet-
nek, vagy a világban szétszóródó magyarok-
ról szóló kutatásoknak. Ugyanakkor szóra-
koztató irodalom lehet mindazok
számára, akik már jártak Holly-
woodban, de nem volt szeren-
cséjük Bokor Balázshoz hasonló-
an alapos idegenvezetõhöz. Illet-
ve azoknak is, akik csak készül-
nek a filmvilág fõvárosába, és a
nagy utazásra nem a szokott
módon szeretnének felkészülni”
– írja a könyv elõszavában L. Si-
mon László kulturális államtit-
kár. S e gondolatot a könyvbe-
mutatók díszvendégei és szerep-
lõi, az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos és

Rófusz Ferenc a hozzászólásaikban is meg-
erõsítették, elmesélve sok-sok érdekes kulisz-
szatitkot a film világából.

Bokor Balázs gyak-
ran végigsétált a Holly-
wood Boulevard-on,
ahol több mint kétezer
csillag látható a járdán, s

mindegyiken
egy-egy név,
embléma. E
névdzsungel-
ben a szerzõ 38
magyar vagy magyar származású
hírességet fedezett fel, s vetíti elénk
könyvében a pályafutásukat. Szá-
mos filmsztárral személyesen is ta-
lálkozott és kapcsolatot ápolt, felso-
rolni is nehéz lenne valamennyit,
csak néhány közülük: Arnold
Schwarzenegger, Tony Curtis, Gá-

bor Zsazsa, Tom Cruise, Andy Vajna, And-

rea Bocelli, Peter Fonda, Quincy Jones,
Larry King, Kovács László, Zsigmond Vil-
mos, Rófusz Ferenc, Medák Péter, Csupó Gá-
bor, Szörényi Éva, Quentin Tarantino… -
mindannyian, származásra tekintet nélkül
ügyködtek a magyar  kultúra érdekében Ho-
llywoodban. A könyv nagy értéke, hogy be-
mutatja a mai magyarországi filmesek, ren-
dezõk, színészek, producerek hollywoodi
kapcsolatait, szerepléseit, s a szerzõ maga
kezdeményezte a dokumentumfilm-feszti-
vált Los Angelesben, amely azóta is folyta-
tódik.

De ki tudja, hogy például Paul
Newman, Adrien Brody, Rachel Weisz,
William Fox, George Cukor, Goldie
Hawn, Johnny Weismüller, Drew
Barrymore - és még sokan mások - ma-
gyar származásúak? Hogy a népszerû

szabadu lómûvész ,
Houdini, s a vámpír-
szereptõl világhírûvé
lett Drakula is magyar
volt? Hogy Rózsa Mik-
lós háromszoros Oscar-
díjas? Milyen volt a ma-
gyar humor Holly-
woodban? Sok-sok más
kérdésre is választ ka-
punk Az én Hollywoo-

dom címû könyvbõl, amely az idei év
egyik slágerének ígérkezik. Érdemes bele-
lapozni, s a media.mix@chello.hu email
címen, vagy a Médiamix Kiadó, Budapest,
1581 Pf. 100 postacímen a kiadótól köz-
vetlenül megrendelni. 

A felvételeket Kuppi Ferenc, Hajóka
Miklós és Konkoly-Thege György készí-
tették. VS

Emlékezetes bemutatók sorozatát rendezték az elmúlt napokban Bokor Balázs Az én Hollywoodom címû most megjelent
könyvének tiszteletére, amely a maga nemében egyedülálló módon mutatja be a magyarság hozzájárulását a világ filmmû-
vészetéhez. Budapesten, a Buddha Bárban, majd a New Orleans étteremben, azután a Normafa Otthonban megrendezett,
közvetlen hangulatú találkozókon megjelent többek között Zsigmond Vilmos és Rófusz Ferenc Oscar-díjas filmrendezõ, Los
Angelesbõl Bunyik Béla producer és Szipál Márton fotómûvész, Neményi Ádám, Gulyás János rendezõk, dr. Kovács István,
az Origó Filmgroup igazgatója, számos közéleti és kulturális személyiség, közöttük Szõcs Géza volt kulturális államtitkár,
az elõadómûvészek közül Horváth Charlie, Somló Tamás, Omar Bashir és együttese, Jákó Kriszta, Dér Heni elõadómûvész,
Szûcs Antal Gábor gitármûvész – és még sokan mások. 

Oscar-díjas rendezõk, hírességek Bokor Balázs Az én Hollywoodom címû könyvének bemutatóján

Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok!
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Hasulyó János nagy önfegyelemmel
rendelkezõ, mindent felfedezni vágyó em-
ber. Nem dohányzik. Alkalomadtán szí-
vesen megkóstol egy-egy pohár jófajta
magyar bort. Imádja a rántott karfiolt és a
jáki töltött káposztát. A filmkészítés mel-
lett a Los Angeles-i magyar televízió meg-
szervezésén dolgozik. Hobbija a fotózás. 

Az elismert mûvész 1971. április 11-én
született Ózdon, de élete nagy részét Ka-
zincbarcikán élte. A sport szerves része
az életének. Fiatal korában sokat játszott
együtt Lipcsei Péterrel, a Ferencváros és
az FC Porto késõbbi kiválóságával. A szo-
ciológiát a Miskolci egyetemen végezte el. 

Tanulmányait követõen fordult a mû-
vészetek felé. Elõször a zene, aztán a tele-
vízió, késõbb a filmkészítés világában
mélyedt el. Ekkoriban kezdték érdekelni
az emberi és a társadalmi problémák. Rö-
vid ideig Kanadában élt, de már akkor is
többször járt az Egyesült Államokban.

Kalifornia sokszínûsége lenyûgözte. Szin-
te már az elsõ pillanatban beleszeretett, és az
ott élõ magyarság életét vette górcsõ alá. Cso-

dálattal töltötte el a nyugati parti honfitársak
erõfeszítése annak érdekében, hogy megtart-
sák a magyarságukat, a nyelvet, a szokásai-
kat és a kapcsolatot az anyaországgal. 

Eddig két dokumentumfilmet forgatott
e témában, de már készülõben van a har-
madik. A Magyarnak lenni az Egyesült Ál-
lamokban címû film üzenete, hogy a ma-
gyarság próbáljon meg összefogni, füg-
getlenül attól, hogy az országhatáron be-
lül, vagy azon kívül éli-e az életét. 

Nem akarja elvarázsolni a nézõket
Amerika szépségeivel, a beszélgetésekre,
a gondolatokra koncentrál. Nem hatásva-
dász „popcorn movie”, hanem a Los An-
geles-i magyarság életét elemzõ dokumen-
tumfilm, amely nagyon finoman, a nem-
zeti öntudatra irányítja a nézõk figyelmét.

A trilógia elsõ két része az itt élõ embe-
rek életét, örömeit, nehézségeit mutatja
be. A harmadik részben a külföldi ma-
gyarság problémáival és a tipikusan „ma-
gyar széthúzás” okairól és következmé-
nyeirõl szeretne forgatni kicsit a szocioló-
gus szemével nézve. 

Mindamellett Hasulyo János nagy ál-
ma egy Los Angeles-i magyar televízió lét-
rehozása, illetve egy, az Egyesült Államok
nyugati partján mûködõ magyar hírügy-
nökség életre hívása. Ez komoly és hiteles
információval tudna szolgálni a magyar-
országi médiának az itt élõ magyarságról,
és természetesen az itt élõk is több infor-
mációhoz jutnának az anyaországról.

„Számomra a filmkészítés belsõ kény-
szer, kifejezési mód, amelyben kicsit én is
benne vagyok. A filmemmel szeretnék el-
gondolkodtatni és megmutatni, hogy mi az
a nemzeti öntudat, ha csak egy embernek
változik meg a gondolkodásmódja a fil-
mem által, akkor már boldog leszek, mert
megérte elkészíteni. Számomra ez a siker.”

Kereki Kati (Los Angeles)

„Szeretnék tenni a közösségért! Szeretek alkotni, jó lenne elérni, hogy mi, ma-
gyarok, bárhol a világon meg tudjuk õrizni a magyarságunkat; ha egy kicsit is
hozzá tudok tenni a munkásságommal ehhez, akkor már megérte.”

Egy magyar filmkészítõ, televíziós, fotós Los Angelesben

Próbáljunk meg összefogni!

A vér nem válik víz-
zé, mondta nagyma-
mám, amikor az iskola
színjátszószakkörének
elõadása végén megha-
jolt egy mosolygós arcú
hatodikos kislány, Köllõ
Babett. Bonyhádon, a
Tolna megyei kisváros-
ban sokszor tapsoltak
már neki azóta is. A Pé-
csi Mûvészeti Gimnázi-
um és Szakközépiskola
jó alapokat adott tehet-
séges növendékének.
Mozgása kifinomultab-
bá vált, énekelni, táncol-

ni tanult, megszokta a szereplést, a színpa-
dot. 

Azután Gór Nagy Mária színitanodájában
csiszolták tovább a tehetségét. Hamar felfi-
gyeltek sokoldalúságára. Könnyedén alakított
különbözõ karaktereket, akár egy darabon
belül is. Elsõ komolyabb alakítása Füst Milán
A lázadó címû tragikomédiájának fõszerepe
volt Pécsett. Már a tanulóévei alatt lehetõsége
nyílt ismert színészekkel együtt dolgozni, na-
gyon sokat tanult tõlük.

2003-tól 2012-ig többek között Reviczki
Gábor, Szulák Andrea, Lehoczky Zsuzsa
partnereként a Budapesti Játékszínben, a
Kaktusz virágában Antónia szerepét ját-
szotta, de ugyanebben a darabban

Szegeden is lát-
hatta a közön-
ség. Gyõrött
2007-ben a Chi-
cagóban és az
Üvegcipõben sze-
repelt nagy sikerrel. 

Több filmben is ta-
lálkozhattunk vele.
Bujtor István színész,
rendezõ Zsaruvér és csi-
gavér címû filmjében
alakította az egyik rend-
õrlány szerepét. Láthat-
tuk a Kaméleonban, a
Valami Amerika 2 címû
filmben.

A kalocsai színház-
ban, a Miniszter félre-

lép címû darabban Jane-t alakította, ezt a sze-
repet a nagysikerû filmben Dobó Kata ját-

szotta. A Lili bárónõben Clarisse alakjával
kápráztatta el a közönséget. Az Anconai sze-
relmesekben Drusilla szerepében láttuk. De
élvezhettük játékát a Csárdáskirálynõben,
amelyben Lisát alakította, játszott a
Hyppolitban, tapsolhattunk neki a Furcsa
párban. Operettekben fõleg szubrett. Szíve-
sen vállalja ezt a szerepkört, hiszen így nem-
csak nagy tánctudását, hanem kitûnõ akro-
batikai képességeit is megmutathatja.

Decembertõl a Thália Mikroszínpadán
alakítja a nagy sikerû Vérszipoly nõi fõsze-
replõjét, a Grófnét. A darabot Philip István és
Bárány Ferenc álmodta meg.

A darabban a szerelemre éhes ifjú grófné
álmai netovábbja egy
vámpír, aki a legjob-
ban kielégíthetné vá-
gyait. A férje egy öre-
gecske gróf, aki a
problémát álvámpír
felbérelésével oldaná
meg. Azt tervezi,
hogy a helyi téesz
egyik parasztja vám-
pírjelmezben meg-
ijeszti a grófnét, aki

emiatt kigyógyul a
vámpírmániából.
A tervet azonban
keresztülhúzza
egy igazi vámpír
megjelenése. 

Babe t t nek
nemcsak a szín-
padon, hanem a
magánéletben is
helyt kell állnia.
Szeretetén, gon-
doskodásán nagy
család osztozik. Figyelme középpontjá-
ban mostanában kislánya, Milla áll, aki
aprócska kezébe fogja a mikrofont, pör-
gõs szoknyájában énekel, táncol, vidá-
man csivitel.

Nagymamámnak tényleg igaza volt-
van. A vér nem vált vízzé. Blaha Lujza, a
nemzet csalogánya tehetsége tovább él a
késõi rokonban, Köllõ Babett színmû-
vészben.

Holló Katalin
Klinszky Gábor felvételei

Mindent tud, amit egy szépséggel megáldott színésznõnek tudnia kell: énekel, táncol, verset mond, szubrettet alakít, s bármi-
lyen karaktert tökéletesen megformál, legyen az éppen egy lázadó amazon, bátor rendõrnõ, szerelmes vagy csalfa nõ, vagy
éppenséggel egy vámpír… – mint történik az mostanság a Tháliában a Vérszipoly címû darab fõszerepében. Lehetnek példa-
képei bõven: közönsége és rajongói elõszeretettel nevezik a magyar Marilyn Monroe-nak, meg kell mondani, sok hasonlóság
fedezhetõ fel közöttük, s rokoni szálak fûzik Blaha Lujzához. Köllõ Babett játszik színházban, filmekben, televíziós mûsorok-
ban, elõadói esteken – de idejébõl mostanság a legtöbbet odahaza, gyermekével, a hároméves kislányával, Millával és férjével
szeret eltölteni. Bár most hosszú útra készül: a filmvilág fõvárosába, Los Angelesbe hívják, ahol kaliforniai elõadói körút so-
rán találkozhat majd édesanyjával, Kereki Kati újságíró-fotóriporterrel, s a húszéves öccsével, Mersével.

A magyar Marilyn Monroe � � �� � � sokoldalúságával hódítja meg a közönséget

Babett Kaliforniába készül
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– VieWriter. Rider&Writer. Ez olvasható a
honlapodon. Honnan a név? 

– Ez szójáték. Az angol point of view, né-
zõpont és a writer, író szavakból. Azt sugall-
ja, hogy sajátos nézõpontból, szubjektíven
írok. Az író személyiségét távol tartani az
írástól természetesen nagyon nehéz, mindig
ott van a sorok mögött az egyéniség, még
sokszor a hírmûfajba is beszivárog. Viszont
az én esetemben valahogy mindig úgy ala-
kult, hogy már az utazási élményeim kiindu-
lási pontjai sem szokványosak.

– Hogyan vált utaddá az írás, az útjaid pe-
dig írássá?

– Kommunikációszakot is végeztem, és
gyermekkoromtól fogva eleve bennem volt
az olvasás szeretete, innen már csak egy ug-
rás volt számomra, hogy én is olyat alkossak,
amit mások olvashatnak. Immár tíz éve írok
saját magam élvezetére és mások részére
kulturális témákban. Van ugyan „polgári”
foglalkozásom, és az írás emellett a második
helyre szorul, de nem fontosságá-
ban, csakis a ráfordított idõben. 

– Ezek szerint fontos számodra az
alkotás.

– Mindenképpen. Elsõdleges.
Szerintem az emberi fajt ez külön-
bözteti meg a bolygónkon élõ többi-
tõl; a létrehozás vágya, ami nem ösz-
tönbõl fakad. Maradandót és értéket
kíván teremteni.

Eközben párhuzamosan él ben-
nem a homo curiosus is, a kíváncsi
ember, ebbõl fakad az utazási vágyam, az
új felfedezése iránti késztetés. Hiszem, amit
Szent Ágoston mondott: „a világ egy könyv,
és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját
olvassa el.” Büszke vagyok a magyarsá-
gomra, a kultúrámra és a hagyományok ak-
tív õrzõje voltam, vagyok és leszek is; lá-
bamban él tovább a néptáncunk, nyelve-
men a dalaink. Azt gondolom viszont, hogy
aki nem tekint messzebb saját határainál –
a szó szoros és tágabb értelmében –, az

nem is tudja kibontakoztatni a le-
hetõségeit. Számomra az utazás,
más kultúrákkal való találkozás az
egyik módja a fejlõdésnek. 

– Beszéljünk a frissen megjelent
Közelstávol címû észak-indiai úti-
naplódról! Miért éppen India és mi-
ért más a te Indiád, mint a többi
szerzõé? 

– Indiát nem én választottam.
India hívott engem, és engedtem a
hívásának. Egyik barátnõm ké-
szült kiköltözni a férjével 2009-
ben, hogy egy évet töltsenek az or-
szágban önkéntesként egy kórház-
ban. Így szólított meg India a ba-
rátnõmön keresztül, és megláto-
gattam õket. Módom volt belelátni
abba az emberfeletti munkába,
amit a szûkös körülmények ellenére pró-
báltak végezni. A könyvem mégsem errõl
szól, pontosabban nem csak errõl, hiszen

egy hónapot töltöttem az ország-
ban, és gyakorlatilag bejártam az
északi részét, fehér nõként, telje-
sen önállóan, nem szervezett úttal.
Sok tapasztalattal gazdagodtam.
Utazónak tartom magam, nem tu-
ristának. A kultúra mélyebb réte-
gei érdekelnek, azzal pedig tíz
napban nem lehet találkozni és az
ötcsillagos szállodákban sem. Ah-
hoz tömegközlekedés kell, helyi ét-
kezdék, a természet és az emberek

közelsége, sok tapasztalás és beszélgetés.
Mindennek van árnyoldala is, de az is az
adott ország egyik arca. A turista csak a
szebbikre kíváncsi. Én szemüveg nélkül kí-
vánom az élményt átélni, úgy, ahogy van,
õszinte, festetlen arcát látni; jót is, rosszat
is. Utána pedig a könyvemben „az igazat
mondani, nem csak a valódit”. Ebben az
egyetlen dologban fontosnak tartom, hogy
megõrizzem az objektivitásom, az elfogu-
latlanságom. A minõsítéstõl tartózkodom,

de személyes érzéseim vannak, ezek-
nek hangot is adok, a szubjektivitás eb-
ben rejlik. Az olvasó pedig választhat
magának eltérõ véleményt, mert a másik
oldalt is módja van megismerni. A
Közelstávol cím is erre utal a maga ellen-
tétpárjával, miközben ez is szójáték. 

– Következõ utad hova vezet?
– A következõ úti célom nem egyezik

meg a következõ könyvem témájával. Ta-
vasszal a Karib-szigetekre utazom. Ter-
mészetesen a karibi világról is tervezek ír-

ni, de jelenleg Ciprusról készül a következõ
könyvem. 

– Ciprusról már sokan, sokfélét írtak. Ez a
könyv miben fog különbözni?

– Sokat írtak Ciprusról, ez igaz. De kevés
olyan könyvvel találkoztam, amely a kortárs
Ciprust mutatja meg a maga kettéosztottsá-
gában, egyidejûleg a görög és a török oldalt
bemutatva. Egy éven keresztül éltem a szige-
ten, és rálátásom volt olyan dolgokra is, ami-
re sokszor még a helyieknek sem. Szerintem
tudok újat mutatni mindenkinek. Ha úgy
gondolnám, hogy csak ismétlem az elõttem
szólókat, bele sem kezdtem volna. Egyéb-
ként a ciprusiak örömmel hallották a könyv
születésének hírét, és eddig, amiben tudtak,
támogattak. Kellemes csalódás volt, mert az
indiai könyvemmel magamra maradtam.
Nem kaptam támogatást sem a nagykövet-
ségtõl, sem az indiai nagybefektetõktõl, sem
hazaiaktól. Kellemes meglepetések értek vi-
szont azok részérõl, akik közremûködtek a
kötettel kapcsolatos munkában, õk mind szí-
vességbõl, elhivatottságból vállalták a segítsé-
get. Lehotka Gábor, az olvasószerkesztõm,
aki a tördelésben is sokat segített, Kakas Beá-
ta, az indológus, aki szakmai szemmel gon-
dozta a szöveget, Pap Ida a fotók utómunká-
ját és a borító tervezését végezte, valamint
Irfan Ahmed pakisztáni barátom, akinek a
könyv borítófotóját köszönhetem. Egyéb-
ként a könyvben saját képeim szerepelnek.

Nemrég jelent meg Stanczik Edina KÖZELSTÁVOL címû észak-indiai útinaplója a Médiamix Kiadó gondozásában, ennek
kapcsán beszélgettünk a szerzõvel, aki mottóul Szent Ágostont idézi: „a világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak
egyetlen lapját olvassa el.” Nos, Edina nem csak nyakába vette a világot, s szinte a legtávolabbi zugába elutazott, hanem
meg is írta élményeit mintegy két és félszáz oldalon. Remek stílusban, kendõzetlen õszinteséggel, személyes hangnemben.

„India hívott, és engedtem a hívásának” – vallja Stanczik Edina

Távol és mégis oly közel

A könyv megrendelhetõ 
a www.viewriter.hu honlapon, vagy 
a mail@viewriter.hu e-mail címen. 

Ára 2.790 forint.

Stanczik Edina

Mángorlóval mosó nõ 
a Picsolato partján Udepurban

„A nyomtatott sajtó szerepe átalakuló-
ban van, így a különleges igényekre kell
odafigyelni. A világ magyarságának életé-
rõl szóló Panorámához hasonló, negyed-
éves újság nem nagyon létezik” – mondja
lapunknak Tanka László. A földön elszór-
tan élõ magyarok összetartására 2003-
ban Budapesten alapított Panoráma Vi-
lágklub elnöke – mintegy harminc, ma-
gyarokkal foglalkozó könyv szerzõje – rá-
mutat: másik folyóiratuk, az Amerikai-
Kanadai Magyarság hetilapként jelenik
meg, a következõ tervük pedig a Világ-
címtár, amely szaknévsorszerûen rögzíti
majd a világban élõ magyar vállalkozáso-
kat. „Amikor több mint harminc éve új-
ságíróként kezdtem dolgozni, eleve azt
az utat akartam bejárni, hogy össze-

gyûjtsem a jelentõs magyar teljesítmé-
nyeket. Valódi kötõerõ létezik a magya-
rok között, problémát jelent ugyanakkor,
hogy nagyon szétszóródva élünk” – ma-
gyarázza a fõvárosunkban élõ Tanka, ho-
gyan jött az ötlet a klub alapítására. Hoz-
záteszi: legutóbb már a nyolcvanadik
társklub jött létre a kanadai Yukon állam-
ban. „Alapokmányunk szerint nemzeti,
konzervatív, polgári és keresztény elvek
mentén mûködünk, azaz a magyar kultú-
rából építkezünk. Ha úgy látjuk, hogy va-
lahol politikai vagy egyéb célokhoz szük-

séges eszközként tekintenének a tagság-
ra, akkor inkább nem fogadjuk el a belé-
pési szándékot. Ugyanakkor minden klub
annyi programot szervez, amennyit jó-
nak lát, csupán az a lényeg, hogy építsék
a kapcsolatot” – hangsúlyozza a szerve-
zet lényegét az alapító. A klub által szer-
vezett harmadik világtalálkozó május 24-
tõl 26-ig lesz a budapesti Syma Csarnok-
ban, bár már 19-én elindulnak a progra-
mok harminc településen. „Vezérelvünk,
hogy megismerjük, mire képes a hozott
mûvészeti hagyományok és a lakóhely
kultúrájának ötvözése” – ismerteti Tanka
a találkozón helyet kapó Világfalu-prog-
ram tervét.

„Jó lenne, ha minden évben meg tud-
nánk szervezni a világtalálkozót. Az elmúlt

né-
hány évben negyven-ötven világklub ala-
kult, de még mindig nincsenek szerveze-
tek olyan nagy területeken, mint például
Lengyelország„ – mondja. Azonban annak
örül, hogy végre nem „valamiféle megtûrt
mozgalomként” kell létezniük, mint az elõ-
zõ kormányzatok alatt. „A kormány- és ál-
lamfõ olyan helyekre megy el, ahol koráb-
ban nem járt állami képviselet, születnek
olyan törtvények – például a kettõs állam-
polgárságról, a nemzeti összetartozás nap-
járól –, amelyek segítik a civilszervezeteket
a munkájukban” – teszi hozzá.

Tanka Lászlót a hungarikumokról is
kérdeztük, hiszen a Regnum Hungaricum
Alapítványban is dolgozik: véleménye
szerint a hungarikumok kiemelt szerepet
kapnak a magyar értékek képviseletében.
„Ha csak azt nézzük, hogy Franciaország-
ban hatszáz sajtféle le van védve, a meny-
nyiség minõséget fog hozni: a megvalósí-
tás szempontjából ugyanakkor az alulról
való építkezést tartom célravezetõbbnek.
Elõször településenként össze kell gyûjte-
ni a különlegességeket, az egyértelmû
eseteken felül ugyanis vannak csak helyi-
leg ismert eredmények, és ezen a ponton
kérdéssé válik szakmai szempontból,
hogy hol húzzuk meg a határt a hun-
garikummá minõsítésnél” – hívja fel a fi-
gyelmet.

Sokszor éri a magyarságot az a bírá-
lat, hogy széthúzással ellehetetleníti sa-
ját érvényesülését - vetjük fel. Tanka
László szerint azonban ez nem igaz.
„Ragyogó közösségi teljesítmények jel-
lemzik a magyarokat. Ezt bizonyítja,
hogy ötvenkét templom épült Ameri-
kában magyar öszszefogásból és pénz-
bõl, vagy az, hogy az ausztrál Mel-
bourne-ben sokhektáros, futballpá-
lyákkal és egyéb fontos közösségi léte-
sítményekkel felszerelt Magyar Ház
nyílt” – válaszolja.

A Panoráma Világklub több díjat is
alapított, amelyek közül az egyik a tisz-
teletbeli magyar cím. Ezzel kapcsolat-
ban az alapító elmeséli: találkozott
olyan, Magyarországon tanult afrikai-
val, aki harminc éve itt él, és Petõfi Sán-
dor nyelvérõl beszélt neki, de megis-
mert egy német kutatót is, aki a ma-
gyar népi hangszerekkel foglalkozik.
„Úgy éreztem, meg kell köszönnünk,
hogy mégis annyit tesznek értünk” –
teszi hozzá.
És hogy tulajdonképpen miért szüksé-

ges összefogni a világ különbözõ pontjai-
ra szétszéledt magyarokat? Tanka László
szerint azért, mert a hétköznapi emberek
tevékenysége biztatást és példát ad. Hoz-
záfûzi: „Úgy látom, egyre több kis sziget
kezd mûködni a világban, mert sokan a
magukénak érzik azt az elvet, amit a
munkám során mindig magaménak val-
lok: tedd azt, amit tudsz, azzal, amid van,
ott, ahol vagy.”

Hrecska Renáta írása
(Megjelent a Magyar Hírlap 

2013. január 10-i számában.)

Valódi kötõerõ létezik a magyarok között, problémát jelent ugyanakkor, hogy nagyon szétszóródva élünk – vallja Tanka
László. A világban élõ magyarságot összefogó Panoráma Világklub elnöke lapunknak a szervezet alapításáról, az általuk
létrehozott, májusban Budapesten sorra kerülõ harmadik világtalálkozóról és a hungarikumok fontosságáról beszélt, ame-
lyeket szerinte minél nagyobb számban kellene összeírni, odafigyelve ugyanakkor a minõségre.

Május végén lesz Budapesten a világban szétszórva élõ magyarok találkozója

„Az a lényeg, hogy építsék a kapcsolatot”

Tanka László szerint ragyogó közösségi teljesítmények jellemzik a magyarokat (Fotó: Csudai Sándor)
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A költõt ábrázoló bronz dombormûvet
dr. Tarjányi József, a magyar Petõfi Társa-
ság örökös tagja adományozta a Boston
mellett élõ dr. Balogh Lajos családjának. A

család úgy határozott, hogy felajánlja az
alkotást a Boston környékén lakó magyar
közösségek számára és egy Petõfi emlék-
helyet alakít ki a belváros-
ban.

A Petõfi emléktábla helyét
hosszas tervezés és körülte-
kintõ tárgyalások elõzték
meg. A szervezõk Kossuth
Lajosnak Bostonban, a
Faneuil Hall-ban tartott be-
szédére támaszkodva és a 12
pont szabad eszmeiségét fel-
idézve állították össze az em-
léktábla tervét felvázoló elõ-
adásukat, melyet sikeresen
elfogadtattak a Prudential
Building Commitee Board of Directors
gyûlésén a bostoni vezetõkkel.

Az emléktábla felavatására Amerikába
érkezik az adományozó, dr. Tarjányi Jó-
zsef, valamint Lakatos István magyaror-

szági elõadómûvész. A dele-
gáció az USA keleti partján
két, már meglévõ Petõfi em-
lékhelyet is meglátogat kör-
útja során. Dr. Garai Gábor
tiszteletbeli konzul és dr. Ba-
logh Lajos és családja anyagi
támogatásával, valamint dr.
Széchenyi Péter, a Panoráma
Világklub Massachusetts-i
Társklubja alelnökének oda-
adó munkája következtében
a Világklub Társklubjai kö-
zül elsõként Boston nyitja

meg a magyar emlékhelyek kialakításá-
nak sorát.            Balogh K. Éva (Boston)

Példamutató kezdeményezést tett nemrégiben a Panoráma Világklub Massachusetts-i Társklubja, az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban mûködõ Világklub-közösségek közül elsõként. Így március 17-én nagy esemény színhelye lesz a bostoni
Prudential téli kertje. A város szívében fekvõ felhõkarcoló egy Petõfi-emléktáblának ad majd otthont.

A Panoráma Világklub Massachusetts-i Társklubjának példás kezdeményezése

Petőfi-emlékhely Bostonban

Meghívó a Partnervárosok Fórumára
Tisztelt Panoráma Világklub Társklub-elnökök, vezetõk, tagok! 

Engedjétek meg, hogy mint a Somogy Megyei Társklub elnöke személyes ismerõsként forduljak Önök-
höz/Hozzátok és átadjam meghívásunkat a Partnervárosok Fórumára, - mely egyben a Rendezvényszer-
vezõ, Életmód és Üzleti Fórum után a Kaposvári találkozón alakul meg - ami a 2013 évi III. Világtalálkozó
rendezvényeként, május 22-23-án szûkebb pátriámban Somogyországban, Kaposvárott, kerül megrende-
zésre, amit a Panoráma Magazin 2012 évi utolsó kiadványa a vidéki városok kapcsolódó programjai között
már közölt. A rendezvény Sajó Sándortól kölcsönözte mottóját:

„Magyarnak lenni büszke gyönyörûség”
Mottónk szellemében szeretnénk fórumot biztosítani, betekintést nyújtani társklubjaink révén a világ

magyarságát összefogó,városok, országok földrészek magyarságának, bennünket büszkeséggel eltöltõ tu-
datos nemzetépítõ, megtartó és példamutató életébe, sokszor nehéz sorsába, múltjába és jövõképébe.   

A rendezvény fõ célja, egyrészt: hogy, erõinket összekössük, eredményeinket megsokszorozzuk az ösz-
szefogás erejével és az összetartozás érzésével, mert mi összetartozunk!  Másrészt: hogy, itthoni és otthoni magyarok szövö-
gessük a barátság szövétnekét, építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, hogy elindulhassunk egymás felé. Ezer éves múl-
tunk hõseink és õseink kivívták a jogot, hogy felemeljük fejünket. Most rajtunk a sor, tegyük hozzá azt a jusst, amit Tõlünk
várnak gyermekeink, unokáink, vár a nemzet, a haza, mert nem csak az a feladatunk, hogy megõrizzük, továbbadjuk, amit
elõdeinktõl kaptunk, hanem hozzá kell tenni, mai lehetõségeink szerinti cselekedeteinket. 

Programunkat, - melyet csatoltunk - igyekeztünk úgy összeállítani, hogy szolgálja céljainkat, ugyanakkor legyen lehetõség
ismerkedésre, barátkozásra és megmutassuk Kaposvár nevezetességeit, Somogyország egy két települését, melyekre büszkék
vagyunk, ezzel is emlékezetessé téve találkozónkat.  

Programunk két napos lesz, május 22-én 10 órakor indul buszunk Budapestrõl és rögtön egy csodával a Magyar Örökség
díjas világviszonylatban elismert Kassai Lajos lovas íjász iskola bemutatójával indítunk. A szállások elfoglalása után, koszo-
rúzás a Trianon emlékmûnél és az 56-os Szabadság Angyala emlékmûnél. Estig szabad program, városnézés, betekintés a Ka-
posvári Festõk Városa Hangulatfesztivál eseményeibe.  Este 20 órától exkluzív Ismerkedési Est vacsorával éjfélig táncház élõ
zenével, fellépõ mûvészekkel.

Május 23-án 9 órától Partnervárosok Fóruma a Városháza dísztermében, Szita Károly polgármester részvételével, majd két
csodás a régiségbe visszatekintésre alkalmat adó Szennai skanzen, és Koppány vezérig, Szent Lászlóig visszavivõ település,
Somogyvár megtekintése után, meglátogatjuk az I. Világtalálkozó helyszínén, Balatonlellén, a Megmaradásunk emlékmûvet,
ahol a III. Világtalálkozó üzenetével szalagot kötünk az emlékmûre. Innen indul vissza a busz Budapestre.

Szeretettel várunk minden kedves klubtagot a Panoráma Világklub Somogy Megyei Társklubja nevében:
Nagyváradi-Kis Anna elnök

Jelentkezni az alábbi email címeken lehet:
nagyvaradia@t-online.hu, hungartr@t-online.hu
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A gazdasági nyitás és a privatizáció idõ-
szaka, az egyéni felhalmozás irányába vitte
az emberek fókuszát, amely nem tette szük-
ségessé feltenni magunknak azt a kérdést,
hogy vajon jó irányba megyünk-e? A pénz
egyeduralmával viszont kiüresedtek az em-
beri kapcsolatok, nem jöttek létre azok a kö-
zösségek, barátságok, családok, amelyben
jó létezni, és nem tettük fel magunknak azt
a kérdést, merre megyünk, miért is jöttünk?
Így az egyensúly felborult.

Az elszegényedõ települések, az els-
zlömösödõ városok, az ingatlanfinanszíro-
zási rendszer összeomlása, a mindent tönk-
retevõ korrupció, mind-mind csak tünete az
emberi alapértékek felborulásának, és an-
nak, hogy elvesztettük az iránytût, amely
megmutatná az ebbõl kivezetõ utat. Min-
den, ami biztosnak látszott eddig, amibe
még kapaszkodunk, nem mûködnek. Az
ügyeskedésbõl származó pénzmozgás,
és az, hogy mástól várjuk a megoldást –
állam, EU, stb. – már nem mûködik. 

Nem lehet már az érdek vagy a féle-
lem a cselekvés egyetlen mozgatórugója.
Hitbõl, elhivatottságból kell tennünk a
dolgunkat, és nem csak magunkért, ha-
nem másokért is, a tágabb közösségün-
kért együttesen. Már egyre többen felisme-
rik, a térség- és településfejlesztésben is,
hogy felértékelõdik az együttmûködés, a kö-
zösségi szemlélet, akár a társadalmi, akár a
gazdasági felemelkedésrõl van szó. Néz-
zünk szét, egyre több az alulról jövõ szerve-
zõdés, amelynek életjobbító küldetése van.
Növelni kell tehát az együttmûködési kész-
séget, a klaszterek, a közösségek létrejöttét,
amely mind a gazdaságfejlesztés, mind pe-
dig a társadalomfejlesztés alapsejtjei. Ilyen
jelentõsége van például a Világklubnak is. 

Fontos cél a vidék és a város önfenntartó
képességének növelése, amelynek eszközei
az épített környezet és az infrastruktúrahá-
lózat környezettudatos fejlesztése, az önellá-
tó magángazdaságok és falvak fejlesztése,
amely új típusú kereskedelmi hálózatokon
keresztül is elláthatja a várost, mint pl. a han-
gya szövetkezetek, vagy az új típusú vásárlói
klubok. Az önfenntartó falumodellünkrõl ol-

vashatnak a http://www.onfenntartoko-
zossegek.blogspot.hu/ oldalunkon.

Alapérték a társadalmi összefogás, „az
együtt többre megyünk” szemlélet elterjesz-
tése, az önsegítõ közösségek létrehozása, a
kalákamunka mozgósító erejének újbóli fel-
ismerése, amely például a fiatalok helyben
tartását, és otthonhoz jutását is támogathat-
ja, mint a Házat-Hazát Alapítvány, amely a
korábbi számban meghirdette a magyarok
összefogását egy mozgássérült családja szá-
mára építendõ lakás megvalósításáért.

A Házat-Hazát Alapítvány egyik alapítója,
Lõrincz Kálmán, 65 évesen, nagy tûzzel a
szívében, újra éleszti a nagyszerû progra-
mot, amelyet még 1992-
ben az Egyesült Ál-

lamokból haza jõve, Jimmy Carter volt ame-
rikai elnök segítségével indított el. Kaláka-
munka és összefogás az õ programjuknak
az alapelve, amelyben a támogatott családok
komoly munkával járulnak hozzá az új ott-
honhoz. Kálmán nemrégiben elnyerte a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium Életút pá-
lyázatát is, elismervén eddig nagy ívû prog-
ramját, és azt a kérlelhetetlen kitartását,
amellyel programját mûködtette. A program
újra indul, amelynek elsõ állomása Vizsoly
lesz. Callmeyer László, a lakásépítési prog-
ram vezetõ építészének 20 éve épült gödöl-
lõi házait láthatjuk a képen. Az új programot
szintén õ tervezi és vezeti. 

Vizsoly viszont más szempontból is kü-
lönleges helyszín, amirõl még késõbb is so-

kat fogunk hallani, több okból is. A Házat-
Hazát Alapítvány jóvoltából kerültünk kap-
csolatba olyan kiváló fiatalemberekkel, aki-
ket jó szándékuk, tiszta szívük, és hallatlan
erõs tenni vágyásuk hajt a falujuk és a ke-
resztény közösségük életének felemeléséért.
Egy fiatal vizsolyi méhész, Molnár Mézes
Gergõ elhatározta, hogy nem nézi tétlenül
faluja romló állapotát, és tesz azért, hogy fel-
virágoztassa azt. A szintén igen fiatal refor-
mátus lelkész, Kovács Zsolt Levente és felesé-
ge, Kinga asszony, szintén nem bírta tovább
nézni tétlenül ezt a kilátástalan helyzetet, a
munkanélküliséget és a szegénységet,
amely eluralkodott a faluban. Így õk, és to-
vábbi barátaik összefogtak, és elindítottak
egy mozgalmat. Elsõnek, hogy népüket fel-
rázzák, egy faültetési akciót hirdettek meg, a
falu szépítésére, amelyhez 8000 facsemetét
ajánlottak fel, az ország minden részérõl,

így a falubeliekkel közösen, barátaikat is
meghívva. Ebbõl 4000-et 4 nap alatt

ültettünk el, a többit a szomszé-
dos települések között osztották
szét. A légkör megváltozott a falu-
ban. Megérezték az összefogás
erejét. A két református projekt-
gazda tovább álmodott, és elhatá-
rozták, hogy egy Bibliai Látogató-
központot építenek, amelyhez
szintén adományokat gyûjtenek.

Akciójukat eddig már támogatta az Ég,
de még nyugodtan nem dõlhetnek hátra,
mert még messze van a kész. A projekt to-
vább dagad, már lassan térségi szintre duz-
zad. Csatlakoztak hozzájuk a szomszédos
települések lelkészei és polgármesterei is, to-
vább fejlesztve az összefogást. Cégünk tá-
mogatja ezt a nemes kezdeményezést is, és
készítjük a Bibliai Látogatóközpont építé-
szeti terveit, mindaddig önkéntes munká-
ban, amíg nem találja meg a megfelelõ for-
rást annak felépítésére a református egyház.
A faültetés eseményeirõl, a magyar és a ro-
ma lakosság összefogásáról, és egy kis tele-
pülés felemelkedésérõl olvashat „A Remény
Csemetéi” címû honlapon: www.ultessegy-
fatvizsolyon.blogspot.com

Marthi Zsuzsa

Talán mindenki számára ismert az a vicc, amelyben megkérdezik a székely bácsit, miért a kutyája ott a sarokban. Válasz,
mert nyomja a szög. És miért nem áll fel? Mert még nem nyomja eléggé. Párommal Callmelyer Lászlóval 15 éve alapítot-
tuk városrendezési és építészeti tervezõ irodánkat a Portaterv kft.-ét, és azóta látjuk azt a sok szöget, ami ezen a két te-
rületen nyomja a települési közösségeket és az építtetõket.

A válság, mint felhajtó erõ a településfejlesztésben, és az építészetben

Csodákra képes az összefogás
Vizsolyon Bibliai Látogatóközpont, Budapesten családi otthon épül

Callmeyer László hagyományörzõ családiház felújítása és bõvítése Faültetõk Vizsolyon Callmeyer László terve, Gödöllõ

Látogatóközpont a templommal,
Vizsoly
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Ezúttal a meghívott vendég és elõadó
Publik Antal, a stockholmi, budapesti,
marosvásárhelyi magyarságtudatú, elkö-
telezett, magyar érzelmû elõadómûvész
volt, aki most is lenyûgözte hallgatóságát.
Szép verseket hallhattunk a Tóth-házas-
pártól, Ibi és Laci felváltva adták elõ a gyö-
nyörû magyar költeményeket.

Az ezt megelõzõ Világklub-esten egy vi-
dám zenés programnak Hoffman Zsuzsa, a
Svéd-Magyar Panoráma Világklub elnökhe-

lyettese, a Lundi Zeneakadémián, kürtsza-
kon végzett zenetanár volt a fõszereplõje.
Büszkesége a két leánya! Mónika, a Ma-

gyarországon is ismert
Megasztár-döntõs énekes-
nõ ezekben a hetekben is
Magyarországon tartózko-
dik, és részt vesz az Euroví-
ziós Dalfesztivál versenye-
in. Zsuzsa másik kedvence
Erika lánya, aki a japán
mangamûvészet mestere. 

Hoffman Zsuzsa, mûso-
rának bevezetõjeként a Pa-
noráma Világklub nyitó
klipjét, az Ott, ahol zúg az a
négy folyó címû dalt fújta el
kürtön, majd a jelenlévõkkel együtt, nagy si-
kerrel, vidám és szomorú magyar dalokat
énekelt zongorakísérettel.

E rendezvényen emlékeztetett dr.
Szalontai Éva, a Világklub társelnöke a Világ-
klub alapító elnökének, dr. Tanka Lászlónak
és feleségének, Irénének múlt évi svédországi
programjára, amelyen a hosszabb távú
együttmûködés alapjait lerakták, s tájékoztat-
ta a hallgatóságot a II. Magyar Világtalálkozó
svédországi magyarjainak programjairól.
Ugyanakkor meghívta a jelenlévõket a május
19-26. között, Budapesten rendezendõ III.

Magyar Világtalálkozóra, a svédor-
szági magyarság programjaira, az
Egészségkonferenciára, s az azt kö-
vetõ mátraderecskei mofetta-kirán-
dulásra, amelyre már harmadízben
kerül sor.

A Világklub-programot Simándy
Adél, az ismert svéd-magyar elõ-
adómûvész zárta, kapcsolódva Éva
beszámolójához, megemlítve, hogy
mind a két Világtalálkozón színpad-
ra lépett, s nem
csak nagy sikere
volt, hanem mû-

vészbarátokra is lelt
Leblanc Gyõzõ
operetténekes és Tóth Éva
primadonna társaságában.
Végezetül Hoffman Zsu-
zsa vidám, zenés, hangula-
tos mûsora következett,
majd baráti beszélgetéssel
ért véget a találkozó. A ká-
vé, vörösbor és sütemény
mellett mindenki egyetértett azzal, hogy az
ilyen programokat ismételni kell!

V. S.

A nyugati világ egyik legsikeresebben tevékenykedõ magyar közössége Malmõben található, ez a Rosenheim Ilona vezette
Pannónia Klub, amely immár egy éve együttmûködve a Panoráma Világklub svédországi társklubjával, hétrõl hétre gazdag
programokkal, élvezetes eseményekkel várja tagjait. Mégpedig a Solvendegatan 5/a szám alatti újjávarázsolt klubhelyiség-
ben, ahol legutóbb például a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezték meg a találkozójukat, de ezt megelõzõen is szá-
mos emlékezetes programmal várták az érdeklõdõket.

Sokszínû programok a Svédországi Világklubban, Malmõben

Zene, vers, előadások, majd baráti beszélgetés

Emlékeznek még? A tavalyi Világtalálkozó vendégei és résztvevõi ezzel a címmel és
mottóval láthatták a Világfaluban és az Uránia Nemzeti Filmszínházban Somogyi György
fotókiállítását.

Még egy esztendõ sem telt el, és máris itt a folytatás: A lovak álma.
Amíg az És mégis! Lovas nemzet a magyar! mindenféle szubjektív kötöttség nélkül je-

leníti meg ember és lova kapcsolatát, addig az új, kibõvített kollekció tudatos hangsúlyt
helyez a történelmi magyar lófajták bemutatására is. A tárlat a képzõmûvészet szinte ki-
meríthetetlen tárgyát, a nõi szépséget állítja a téma középpontjába. De errõl bõvebben a
kiállítás õsbemutatóján, májusban, a Világfalu galériáján!

Egy fotókiállítás, színekrõl, fényekrõl, hangulatról, paták dobogásáról, porfelhõ-
rõl, nyilak suhogásáról, huszárok sarkantyúinak pengésérõl, ember és ló kapcso-
latáról, ezredévnyi lovas múltunkról, de mindent összevetve: rólunk, magyarokról!

Somogyi György újabb képei a III. Magyar Világtalálkozón

„És mégis! Lovas nemzet a magyar!”

A közönség soraiból

Rosenheim Ilona elismerõ
oklevelet ad át

Publik Antal és Simándy Adél

Tizedik éve járja a nagyvilágot a béke je-
gyében kétkerekûjével, és 48 állam több
mint 1000 városát látogatta meg, közel 36
000 km-t tudva maga mögött. Éveken ke-
resztül a 2001. szeptember 11-i, New York-i
terrortámadás évfordulóján, „Az erõszak-
mentes világért, a békéért!” mottóval indult
útnak Magyarországról, a Béke térrõl. Misz-
sziója során, elsõként a kontinensünk álla-
mait, az útjába kerülõ települések polgár-
mesteri hivatalainak zömét, városvezetõket,
politikusokat, lakosokat szólított meg.

Az útjain vele van a túra elmaradhatat-
lan eszköze a Békekönyv, amelybe a világ
sok-sok nyelvén írtak már. Célként tûzte
ki, hogy 2011-ben szeptember 11-én,
New Yorkban jelen lesz a WTC ellen elkö-
vetett támadás évfordulós megemlékezé-

sén – és ott is volt! De nem csak a jelenlété-
vel, hanem azzal, hogy az azt megelõzõ
évben, Magyarországon, országos béketú-
ra alkalmával, minden megyeszékhelyen,
a helyi polgármesterekkel egy-egy békefát
ültettek, szintén jelezte a magyar nép béke
iránti elkötelezettségét. Az eseményt ös-
szekötötte országos gyermek békerajz-pá-
lyázattal is, Mit gondolok a békérõl? cím-
mel. A nyertes rajzokat a Ground Zero em-
lékhelyén, 2011. szeptember 11-én szemé-
lyesen el is helyezte.

Zelei József már évek óta kapcsolatban
áll a Panoráma Világklub-hálózattal, amely
civilhálózat – egyfajta szellemi hídként – az
elmúlt tíz esztendõben létrehozta a kapcso-
latteremtés és együttmûködés lehetõségeit
egy világméretûvé szervezõdõ klubforma
kereteiben, jelenleg 80 társklubja van, fel-
ölelve mintegy félszáz országot, államot,
közte Ausztráliát, Új-Zélandot is (4 ottani
társklubbal), és Magyarországon a budapes-

ti központon kívül 16 megyében
tevékenykedik. 

Zelei József a burgenlandi ma-
gyarságot fogja össze, õ a világ-
klub-elnökük. Kiemelkedõ ese-
ményük az évenkénti Magyar Vi-
lágtalálkozó rendezvénysoroza-
ta, itt határozták el és jelentették
be a budapesti Uránia Filmszín-
ház dísztermében, 500 résztvevõ
elõtt, hogy a kiváló kerékpáros is-
mét nyakába veszi a világot, és
újabb békeút keretében keresi fel
Ausztrália, Tasmania és Új-Zé-
land magyarságát. De nem csak
az ausztráliai és új-zélandi világ-
klubosok segítésére számíthat,
hanem a külképviseletek, diplomácia szer-

vek és a kontinensen mûködõ
magyar közösségek, honfitársa-
ink önzetlen segítségére is bizton
építhet útja során.

Útjának céljáról, üzenetérõl
így fogalmaz Zelei József: 

– Tekerek, mint európai, de te-
kerek, mint magyar. Mert miként
annak idején a céhlegények nem-
zetközi vándorlásaik során, én is
hírt szerettem volna vinni ha-
zánkról Európa és a világ vala-
mennyi országába. Üzenetet a
francia parasztnak, a
német kézmûvesnek,
az ausztrál tanítónak,
az angol iparosnak,

azaz a nagyvilág népének. Ter-
mészetesen, nem mentem üres
kézzel, hungarikumokkal – kul-
túránk jellegzetes tárgyi ikonjai-
val – ajándékoztam meg õket.
Hosszú út áll mögöttem, és meg-
gyõzõdésem, hogy a természe-
tesség, az egyéni emberi teljesít-
mény iránti tisztelet, olyan õsi ér-
ték, amely ma is képes összekap-
csolni embereket, népeket, akik
esetleg egymás nyelvét sem értik.
Azt szeretném demonstrálni,
hogy jó volna olyan világban él-
ni, ahol az egyszerû kerékpáros
vándor veszélyek nélkül és alkal-
masint más ember segítségében
reménykedve szelheti át a konti-
nenst. Ahol nem nézik, honnan
jött, milyen vallású, miféle párttal szimpati-
zál; ahol nem kell tartania a nagyhatalmak
terjeszkedésétõl, az egyszerû polgáron, a

kisemberen megbosszuló terroristák táma-
dásaitól, vagy bûnözõi erõszaktól; ahol nem
fullad bele a technikai civilizáció szmogjá-
ba; ahol nem okoz szorongást az idõ szorí-
tása. Nem csak házainkat, közösségi épüle-
teinket kell otthonossá, élhetõvé tenni, ha-
nem az – egyébként kultúránk egyik alapve-
tõ szimbólumát is adó – utat. Az utat, amely
összeköt, és amit autóink „kasztnijaiba”
zárva idegenné, magányossá tettünk. Egy
természetesebb, emberibb élet, közösségi
lét megteremtésének szükségességét hirdet-
jük a repülõgépek és az ûrhajózás korában
– „földhözragadt”, lassú kétkerekûinken. 

Jó utat, jó szerencsét, egészséget, kitar-
tást és egészséget kívánunk! Hajrá, Jóska,
szép példát mutatsz a világ elõtt!

Mire e sorok napvilágot látnak, már elhagyta Tasmaniát, és Ausztrália útjain teker Zelei József, aki január 21-én elindult
mintegy két hónapos, rendkívül kalandosnak ígérkezõ útjára. Zelei József, a Világklub burgenlandi elnöke, a Két keréken
a Nagyvilágban kerékpáros békenagykövet. 

Úti cél: Ausztrália, Tasmania, Új-Zéland

Tekerj, Jóska!
Fantasztikus utakat jár be Zelei József, a Világklub kerékpáros békenagykövete

Háttérben a Niagara

A Capitolium elõtt

A Fehér Ház elõtt
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Hagyományszeretõ családban nõttem
fel. Dunaújvárosban élek 1955 óta. Óvó-
nõ, tanító voltam, késõbb magyar-
népmûvelés szakon diplomáztam,
és 30 évig a városban tanítottam,
majd pszicho-pedagógusként dol-
goztam 9 évig dementálódott idõ-
sekkel és problémás gyermekek-
kel. Közben szakköröket, majd ját-
szóházakat vezettem, például a
magyar Mikulás-program játszó-
házait.

2004-ben alapítottam meg a
KREAKEZ Stúdiót, kiváló tehetsé-
gû népi kézmûves munkatársak-
kal. A stúdió a népi hagyományokra épül,
és az õsi népi technikákra oktatja az ér-
deklõdõ gyermekeket és felnõtteket. Az
ünnepek és más rendezvények alkalmá-
val játszóházakat, kiállításokat szerve-
zünk. Sikeres szakmai napokat tartunk –
elméletbõl és gyakorlatból – óvónõknek,

illetve tanítóknak, új technikákkal és ötle-
tekkel. A nagyon divatos arcfestést is
egyedivé tesszük a népi motívumok alkal-
mazásával.

2006-ban, a Brüsszeli Magyar Kulturá-
lis Intézet felkérésére a stúdió kapta meg
a 2006-os Euromarket népmûvészeti fesz-
tivál magyar pavilonjának a megszervezé-
sét, amely nagyon sikeresnek bizonyult.
2007-ben az itthoni munkák mellett az
amerikai Fillmore-ban Szentkirályi Endre
táborparancsnoktól lehetõséget kaptam a
Külföldi Magyar Cserkészszövetség nyári
magyar iskolájában oktatni a másod- és

harmadgenerációs gyerekeket. A magyar
és történelem tárgyak tanítása mellett a

kézmûves foglalkozásokat is ve-
zettem, bemutatva az élõ hagyo-
mányokat. Itt kapott a stúdió fel-
kérést, hogy a Clevelandi Magyar
Történeti Társaság jubileumi ki-
állítására küldjünk munkákat. A
siker bizonyítéka, hogy munká-
ink – csuhéfigurák, gyöngyök –
az állandó kiállítás darabjai let-
tek.

2008-ban újra felkérést kap-
tam Amerikából, ahol nemcsak
Fillmore-ban, de Clevelandben,

majd New Yorkban és a Philadelphiai Ma-
gyar Parkban is tanítottam felnõtteknek
és gyerekeknek a nemezelés, csuhé- és
szalmafonást, mézeskalács és népi nád-
hangszerek készítését. December-
ben két kiállításon is szere-
peltek csuhéalkotásaim.
Székesfehérvárott, a Sza-
badmûvelõdés Háza
Betlehemi Szép Csillag
pályázatán a munkám
fõdíjas lett. A Vajda-
hunyadvárban rende-
zett XV. Betlehemi Já-
szolkiállításon az iparmû-
vészeti zsûri nagydíját kap-
tam. 

Fillmore-ban szóba került, hogy az
anyaországtól távol esõ országok magyar-
jainak is jól jönne a segítség. A KMCSSZ
lehetõségével - hogy hazajöjjenek a fiata-

lok akár egy évre is tanulni - sem tud min-
denki élni. Venezuela nehéz helyzetben
van – mondták –, mert kevesebb „új ma-
gyar” érkezik, és a generációk asszimilá-

lódása is gyorsabb, ezért úgy éreztem, itt
kell segíteni!

Nyisztorné Jeszenszky Kristóffy Judit
tiszteletbeli konzul, a KMCSSZ venezuelai

parancsnoka és Diego Fedor  Alice csa-
patparancsnok elfogadta ajánla-

tom, és nagyon szép feladattal
bíztak meg: a X. Dél-ameri-
kai Magyar Néptáncfeszti-
válra (Uruguay) utazó tán-
cosoknak segítsek megren-
dezni, betanítani egy betle-
hemi elõadást, három gene-

ráció bevonásával. Egy sike-
res elõadásból és a készített

munkák eladásából két repülõ-
jegy volt a közös munka eredmé-

nye – több ezer mézeskalács készült!
2011 februárjában meghívást kaptam

Kaliforniába, mondván, hogy több ma-
gyar közösségnek is szüksége volna segít-

ségre. San Diegóban húsvéti
foglalkozásokat tartottam, Ho-
llywoodban és Los Angelesben
az ottani cserkészeknek nép-
daltanulás és nádhangsz-
erkészítés volt a feladata, majd
Ontarióban és San Diegóban az
anyáknapi és pünkösdi elõké-
születek segítése és programok
szervezése volt a feladatom. A
foglalkozásokon a résztvevõk a
népi hagyományokhoz új tech-
nikákat ismertek meg, és az év

Bejárta a nagyvilágot, s a Kárpát-medencétõl Venezuelán át Kaliforniáig több ezer gyermeknek, felnõttnek tanította a ma-
gyar néphagyományokat, a népmûvészetet, a különféle mesterségeket, játszóházat vezetett, de ha kellett sütött-fõzött.
Nem csoda, hogy mindenhová visszahívják, várják. Mondhatni, hogy Panni – dr. Gubánné Pintér Annamária – a magyar
néphagyományok, a magyar kultúra jószolgálati nagykövetévé vált, még ha nem is hullottak ölébe a nagy kitüntetések.
Mellesleg a Magyar Világtalálkozók gyermekprogramjainak is õ a szervezõje. Közel tíz éve kiváló tehetségû népi kézmûves
munkatársaival megalapította a KREAKEZ Stúdiót, amely a népi hagyományokra épül, és az õsi technikákra oktatja az ér-
deklõdõ gyermekeket és felnõtteket. Nemrég érkezett haza Kaliforniából, s a májusi Világtalálkozót követõen újra útra
kel… Arra kértük, mutassa be munkásságát, írja le gondolatait, élményeit ossza meg az olvasókkal, íme!

Néphagyományaink jószolgálati nagykövete a Kárpát-medencétõl Venezuelán át
Kaliforniáig tanítja a gyermekeket

KREAKEZ: azaz használd fejed, kezed! ünnepeire is elõkészültünk (augusztus
20., szüreti szokások és karácsony). 

Ugyanezen év nyarán felkérést kaptam
az I. Magyar Világtalálkozó (Balatonlelle)
egyik központi rendezvényében a dekoráci-
ós és a nemzeti bemutatók szervezésére. Si-
keres közös munkánk, a nemzetközi és kül-
honi magyar kapcsolataim újabb megbízást
hoztak számomra. 2012-ben a II. Magyar
Világtalálkozó (Budapest, július 1-8.) gyer-
mekprogramjainak szervezését kaptam fel-
adatul. Itt kapcsolódtam be a Panoráma Vi-
lágklub csapatába, ahol azóta a Fejér me-
gyei társklub elnökeként tevékenykedem.

Október végén szíves meghívást kap-
tam Nt. Szabó Sándortól, az Amerikai Ma-
gyar Református Egyház püspökétõl,
hogy a kaliforniai magyar közösségek
számára tegyük tartalmasabbá, színeseb-
bé az adventi készülõdést. Az adventi idõ-
szak lehetõséget ad az embereknek, hogy
a lelkükben és szívükben is felkészülhes-
senek a karácsonyra, a szeretet ünnepére.
Ünnepeink és hagyományaink díszeinek,
dalainak, gasztronómiájának tárháza bõ-
séges, így volt mibõl válogatni, mi újat tu-
dok tanítani kicsiknek és nagyoknak!

Szívesen fogadtam el a meghívást, hi-
szen már 2011 tavaszán (húsvéttól pün-
kösdig) megismerhettem több lelkes kali-

forniai magyar közösséget, és boldogan
találkoztam velük újra!

Ontarióban Szabó Sándor és felesége,
Szabó Zsóka „családtagként” fogadott, szí-

vélyes vendéglátásuk, szeretõ gondoskodá-
suk révén éreztem így ottlétem alatt! Már
az elsõ vasárnapon régi ismerõsökkel talál-
koztam, akik lelkesen jöttek az ünnepi mé-
zeskalácsok, díszek készítését tanulni.

A következõ héten, a San Fernando-völ-
gyben Jakabffy Zsolt tiszteletes úr és a né-
pes érdeklõdõ közössége várt. Remek han-
gulatban, a felnõttekkel a konyhában ké-
szültek a díszek. A gyermekekkel a jó szer-
vezés és a nagy érdeklõdés miatt több cso-
portban készültek az asztaldíszek, csuhé-
angyalkák és a betlehemi jászol, amelyet
közösen állítottunk össze. Legnagyobb si-
kere a nádhangszereknek volt, hiszen a ka-
rácsonyi énekeket az alkalmi zenekar kísér-
te – a gyermekek legnagyobb örömére!

A következõ hétvégen Las Vegasba utaz-
tunk dr. Lányi Gáborral, aki az ottani gyüle-
kezetnek tart rendszeresen istentiszteletet, s
nagy elhivatottsággal és szeretettel foglalko-
zik a gyermekekkel is. Mikulásünnepre ér-
keztünk, így nemcsak várták, de készíthet-
ték is az ajándékokat. Nagy sikere volt a mé-
zeskalács díszítésnek, de a csuhéangyalok
készítése is sok felnõttet és gyermeket von-
zott az asztalokhoz. Közben az ismert és

újonnan tanult karácso-
nyi dalokat énekelve lett
meghittebb hangulatú a
délután, hiszen több ge-
neráció énekelt közösen,
magyarul Las Vegasban.

Nagy izgalommal
készültem San
Diegóba, ahol nagyon
megható volt, hogy a
gyerekek azzal a dallal
vártak, amit 2011-ben
tanultunk: „Nád a há-

zam teteje…” - énekelték lelkesen, boldo-
gan! Készítettünk asztaldíszt, angyalká-
kat, s persze a karácsonyi daltanulás és
énekelgetés közben díszítették – és esze-
gették – a mézeskalácsot is. Örömmel ta-
pasztaltam, hogy itt is csak magyar szót
hallottam a legfiatalabbtól is! 

Kalifornia messze van, de akad egy
híd, amely a távolságot nem érezteti: ez a
szeretet, a barátság, az egymáshoz tarto-
zás magyar és magyar között! Az utazá-
som és a feladat, hogy szebbé tegyük a
karácsonyi készülõdést, nekem is szebbé,
felejthetetlenné tette az ünnepet!

Sokszor olvashatunk, hallhatunk arról,
hogy a diaszpórában élõ magyaroknak
milyen lehetõségeik vannak magyarságuk
megtartásához. A Magyar Házak, egyházi
közösségek és a cserkészek, külön-külön
vagy önállóan is fõ feladatuknak, szívügy-
üknek tekintik a magyarságtudat megtar-
tását minden generációban.

Lassan tíz éve, hogy elõször mentem ta-
nítani Amerikába, a harmad-negyedgenerá-
ció gyermekeit. Mindig igazi nagy élmény
volt számomra, hogy a cserkésztáborok-
ban, Magyar Házakban (USA, Venezuela)
vagy erdélyi falvakban milyen „igazi magya-
rokkal” találkoztam, még akkor is, ha már

törték, vagy nem beszélték a nyelvet. A dal,
a tánc és a kézmûves foglalkozások mindig
átsegítenek ezen a „problémán”, hiszen a
lelkében mindenki magyar!

Nemrégiben érkeztem haza, s már várt a
III. Magyar Világtalálkozó (május 19-26.)
szervezõi csapata, hogy lássunk hozzá a Vi-
lágfalu Gyermekuradalom címû programso-
rozatának összeállításához. Érdemes lesz
mindenkinek eljönni, remekül fogják érez-
ni magukat a kicsik és nagyok egyaránt!

dr. Gubánné 
Pintér Annamária

Ontarió magyar temploma

A San Diegói Magyar Ház

Elérhetőség
KREAKEZ SKREAKEZ STÚDIÓTÚDIÓ

Stúdióvezetõ: dr. Gubánné Pintér Annamária
(óvónõ, tanító, magyar-népmûvelés szakos tanár, 

pszicho-pedagógus, népi játszóház vezetõ, csuhészobrász)
2400 Dunaújváros, Diófa u.3.

+36  25 434 756
+36  30 9695 195

kreakez@invitel.hu / kreakez@gmail.com

Ez is Las Vegas

Az ontariói vendéglátók Betlehem Las Vegasban A Világfaluban zajlik a gyermek mesemondó verseny

San Diegói barátokkal

Nagyon finoooooooom!

Las Vegasi gyerekek

Mézeskalácsok – kalocsai díszítéssel

San Fernandó völgyében
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VVIILLÁÁGGKKLLUUBB--PPOORRTTRRÉÉ

– Az Indianai Társklub célul tûzte ki,
hogy az államban és az USA közép-nyuga-
ti régiójában élõ magyarságot, szervezeteit
felkutassa, velük szorosabbá tegye az
együttmûködést, hogy többet tudjunk egy-
másról, és segítsük egymás boldogulását,
kapcsolatainak építését – említi az elnök
asszony, aki jelen volt a II. Magyar Világta-
lálkozón, ahol széleskörû kapcsolatokat

épített ki, és ott határozta el, hogy az ame-
rikai magyarság eme szegmensének képvi-
selõje lesz a Világklub-hálózatban.

Dr. Kocsárdy Éva a szakmáját tekintve
tudományos kutató és filantrópus. Tanul-
mányait az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen, a Göttingeni Egyetemen (Németor-
szág) és az Indianai Tudományegyetemen
(USA) végezte, doktori disszertációját a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetemen analitikai
kémiából szerezte.

Szakterülete az ipari ásványok anyag-
szerkezeti kutatása volt, különféle tudomá-
nyos programok finanszírozása és az elekt-
ronika – ezeken a területeken dolgozott so-
káig, elõbb az NSZK-ban, majd az USA-
ban. 1989 óta élt családjával az Egyesült Ál-
lamokban, és négy évtizedes munkásság
után tért haza férjével Magyarországra, de
fiuk, Krisztián ott maradt. Persze, rendsze-
resen látogatják, a két ország közötti kap-
csolatokat, együttmûködéseket is szervez-
ve. Így jött létre a Világklubhoz tartozás öt-
lete is.

Dr. Kocsárdy Éva számos magyar és
amerikai tudományos szervezet tagja, így
például az Indianai Egyetem HCA
(Hungarian Cultural Association) Magyar
Kulturális Egyesület és a Bloomingtonban
és Ellettsville-ben mûködõ református gyü-

lekezet aktív résztvevõje. Kapcsolatot tart
több száz klubbal és Bill Clinton egykori
amerikai elnök világméretû alapítványával,
a Filozófiai Vitakörével. Termé-
szetesen tagja az Indiana Egyete-
men (Alumni Association) vég-
zett diákok szövetségének is.

Éva igazi világutazó, nem
csak Amerikát, hanem a világ
más tájait is bejárta. De mint
mondja, a legkalandosabb utazá-
sa az USA-ban 22 évig tartott,
ahol életre szóló tapasztalatot
szerzett a pontos, kemény, pro-
fesszionális munkáról, az embe-
rek egyenlõségérõl, a szabadság-
ról, az önkéntes tevékenység és
az együttmûködés fontosságá-
ról. De minél többet utazott, an-
nál inkább erõsödött benne a szülõföldhöz,
a hazához való kötõdés, amit hazatérésével
még szorosabbá tehetett. Nagy örömet talál
a fotózásban, hobbija a kristálykõzet- és ás-
ványgyûjtés. Ha ideje engedi, akkor férjével
mennek a Bükk aljára, ahol várja õket a
családi tanya, az erdõk, a fák, a gyümöl-
csös. 

Éva férje, Kocsis József tervezõ-kivitelezõ
építési vállalkozó, aki iskoláit Magyarorszá-
gon, majd Kansas Cityben és Tennessee-
ben végezte, s a famegmunkálásban és
rönkházépítésben jeleskedett. Részt vett az
Indianai Egyetem nagyszabású felújítási
munkálataiban. Az utóbbi évtizedben pe-
dig különféle faszerkezetek, bútorok terve-
zési és kivitelezési munkáit végzi. Csendes,
vidám természetû, társaságot kedvelõ em-

ber, és teljes mértékben segíti a családi tö-
rekvéseket.

Kocsis Dávid Krisztián, a Világklub titká-
ra Budapesten születetett, de háromeszten-

dõs korától Indianában él. Bloomingtonban
végezte a tanulmányait óvodától az egyete-
mig, ahol a matematika és a fizika területén

szerzett jártasságot. Érettségi után egy évet
töltött Budapesten, a Balassi Bálint Intézet
ösztöndíjával. Már fiatalon bekapcsolódott
a helyi magyarság köz- és kulturális életé-
be, rendezvényeket szervezett, sõt az egye-
temen diákelnökként is tevékenykedett. Je-
lenleg a bostoni székhelyû Moduslink
elektronikai cég minõségellenõrzési osztá-
lyának a vezetõje, feladatköre a cég által fel-
újított elektronikus termékek mûszaki el-
lenõrzésének az irányítása.

Egyébként vidám, humoros, a baráti tár-
saságot kedvelõ fiatalember, hobbija a ze-
ne, a gitározás, de a hagyományok õrzése,
s a fafaragás is kedvenc idõtöltése. Sõt! A
Bloomingtoni Hagyományõrzõ Lovagi
Klub jeles tagja, és rendszeresen részt vesz
a Pennsic elnevezésû lovagi tornákon, ahol

a XIV. századi magyar harcos lo-
vagi, saját készítésû öltözékében
vívja csatáit… Egyébként, nõs,
felesége Alexandra Kocsis, aki
egy kormányhivatalban dolgo-
zik Mary Kay képviselõasszony
mellett.

Nos, így indult el az indiánok
földjén a Világklub kapcsolata,
amely rövidesen és remélhetõen
tovább gyûrûzik, hiszen Éva asz-
szony márciusban Bloomingto-
nba megy több hétre, s meghívja

a III. Magyar Világtalálkozóra, Budapestre
(május 19-26.) az ott élõ magyarságot. Vár-
juk, szeretettel õket is!

V. S.

Tudják a Kedves Olvasók, hol van Indiana? Nos, az Amerikai Egyesült Államok 19. tagállama közép-nyugaton helyezkedik
el, több mint hatmilliós lakosságával. Az állam nevének jelentése „az indiánok földje” (Land of the Indians), s területét már
idõszámításunk elõtt 8000-ben nomád õslakosság népesítette be. Fõvárosa Indianapolis, amely a sporteseményeirõl is is-
meretes (Indianapolis Colts, az Indiana Pacers, az Indianapolis 500 motor- és autóversenyek). Az egyik legjelentõsebb vá-
rosa Bloomington, ahol szép számmal élnek magyarok, s a múlt év nyara óta dr. Kocsárdy Éva és Kocsis Krisztián közre-
mûködésével a Panoráma Világklub kapcsolatrendszere is megjelent e vidéken.

Bemutatjuk az Indianai Világklub vezetõit

Magyarok az indiánok földjén

dr. Kocsárdy Éva

Éva és férje az akroni Magyar Héz vezetojével (középen)

Krisztián kedvencei, a gitár és a kutyus társaságában

Csányi Sándor, a Bonafarm cégcsoport tu-
lajdonosa, az OTP Bank elnök-vezérigazgató-
ja szerint Ázsiában az elkövetkezõ évtize-
dekben az emberek százmilliói jelentkeznek
majd ugrásszerûen fogyasztóként, és ez
nagy kihívás a magyar mezõgazdaság szá-
mára is. A piaci versenyben csak a legkorsze-
rûbb technológiával lesz esélye Magyaror-
szágnak. Nos, errõl a csúcstechnológiával fel-
szerelt Bonafarmról, a tehenészeti teleprõl
kérdeztem Csányi Attilát, a Bonafarm Zrt. fi-
atal, energikus vezérigazgatóját.

– Az olvasót érdekli az ön személye is. Ké-
rem, beszéljen tanulmányairól, eddigi mun-

kájáról és,
hogy mivel
tölti szabad-
idejét?

– 2002-
ben végez-
tem a Buda-
pesti Köz-
gazdaságtu-
d o m á n y i
Egyetemen,

majd 2008-ban MBA-fokozatot szereztem a
HAAS Business School, UC Berkeley Egyete-
men. Négy éven keresztül a McKinsey &
Company Inc. elemzõjeként, a cég öt külön-
bözõ európai irodájánál dolgoztam, ahol töb-
bek között részt vettem kereskedelmi banki,
telekom-, kõolajipari és légi közlekedéssel
foglalkozó, vállalatokkal kapcsolatos projek-
tekben. Hobbim egyébként a vadászat, a lo-
vaglás, a golf.

– Mióta foglalkozik a csípõteleki telep
munkájával?

– A csípõteleki szarvasmarhatelep moder-
nizációs beruházása 2010-ben kezdõdött, és
én, mint a Bonafarm Zrt. vezetõje, az elsõ
„kapavágástól” nyomon követtem a munká-
latok alakulását. Fejlesztésünknek ugyanaz a
célja, mint beruházásaink esetében. Tevé-
kenységünket nemzetközi szinten is ver-
senyképesen és egyúttal ökológiailag fenn-
tartható módon kívánjuk folytatni, és az eh-
hez szükséges beruházásokat erõnkhöz
mérten, folyamatosan hajtjuk végre. A 3,5
milliárd forintos csípõteleki beruházás ered-

ményeként Európa egyik legnagyobb szar-
vasmarhatelepe jött létre, ahol 2500 tejelõ te-
hén és 170 vemhes üszõ elhelyezésére van
mód. Így évente több mint 20 millió liter
nyerstejet termelünk meg. Ez a tej a
Bonafarm Csoport tejfeldolgozással foglalko-
zó cége, a Sole-Mizo Zrt. által gyártott nép-
szerû Mizo tejes dobozokba kerül. 

– Mit tud tenni az emelkedõ takarmány-
árak ellen?

– A szakmai közvélemény egyetért abban,
hogy az elmúlt évtizedekkel ellentétben, a
mezõgazdasági termények, így a takarmá-
nyok ára, szolid mértékben, de folyamatosan
emelkedni fog az elõttünk álló 10-20 évben.
Ugyanakkor az elmúlt fél év drasztikus ár-
emelkedése remélhetõleg rendkívülinek te-
kinthetõ, hiszen annak oka elsõsorban a
meghatározó mezõgazdasági termelõterüle-
teket ért súlyos aszály volt. A takarmányárak
emelkedése is arra készteti a termelõket, hogy
mindent megtegyenek a hatékonyság javítása
érdekében. Alkalmazni kell a legkorszerûbb
fajtákat, technológiai, üzemirányítási megol-
dásokat. Ugyanakkor azt is számításba kell
vennünk, hogy a takarmányok árában bekö-
vetkezett változás megjelenik a végtermékek,
így például a tej fogyasztói árában is. 

– Mit tehet a tej csökkenõ felvásárlási ára
ellen?

– A Bonafarm Zrt. ugyan Magyarorszá-
gon jelentõs élelmiszergazdasági szereplõ-
nek számít, de ezen a relatíve kis piacon sem
tekinthetõ ármeghatározónak egyik termék
esetében sem. Ez még inkább igaz, ha a
nagy, nyitott EU-piacot, vagy ha a kereskedel-
mi szempontból mind szabadabbá váló vi-
lágpiacot nézzük. Így tehát a Bonafarm, ha
akarna, sem tehetne semmit a felvásárlási
árakkal. Azokhoz alkalmazkodnunk kell, és
a termelésünket úgy kell alakítani, hogy a
mindenkori felvásárlási árak mellett is képe-
sek legyünk hosszú távon eredményesen
gazdálkodni.  

– Hogyan tudja biztosítani hosszútávon a
versenyképes tejtermelést?

– A hosszútávon fenntartható és egyúttal
versenyképes termeléshez folyamatos fej-
lesztés, fejlõdés kell. Munkatársainkat is arra

ösztönözzük, hogy folyamatosan gondol-
kodjanak, miként lehetne jobbá, hatéko-
nyabbá, eredményesebbé tenni gazdálkodá-
sunkat. Egyúttal figyeljük versenytársainkat
itthon és külföldön egyaránt, és az általuk al-
kalmazott sikeres megoldásokat átvesszük.
Ennek jó példája a csípõteleki beruházás,
ahol a legkorszerûbb amerikai megoldások
szolgáltak példaként, de sok kicsi hasznos
módosítást, újítást a mi munkatársaink ötle-
tei alapján építettünk be.

– Mi a véleménye a hazai húsmarhatar-
tásról? Úgy tudom, a törökök például magas
áron veszik a hazai húsmarhát.

– A Bonafarm Csoport nem foglalkozik
húsmarhatartással, így közvetlen tapasztala-
taim nincsenek ezzel a tevékenységgel kap-
csolatban. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy
a versenyképes húsmarhatartáshoz elenged-
hetetlen a folyamatosan megfelelõ gyephoza-
mokat produkáló legelõ, ami Magyarország-
nak nem minden területén áll rendelkezésre.  

– Milyen fejlesztési tervei vannak?
– A Bonafarm Csoport célja, hogy a közép-

kelet-európai régió meghatározó élelmiszer-
gazdasági szereplõje legyen, amelyik nem
csak mérete miatt, de az általa alkalmazott ter-
melés-technológiai és menedzsmentmódsze-
rek okán is felhívja magára a figyelmet. Ter-
mészetesen a hosszú távú fenntarthatóság és
eredményesség egyaránt célunk. Az elmúlt
években elsõsorban a mezõgazdasági cége-
inknél hajtottunk végre jelentõs fejlesztése-
ket. A következõ idõszakban az élelmiszer-
ipari területek kerülnek majd elõtérbe. Terve-
ink között szerepel egy új, nagy kapacitású,
nemzetközi szinten is versenyképes sertésvá-
góhíd létrehozása és egy korszerû húsfeldol-
gozó felépítése is. Ezzel párhuzamosan folya-
matosan fejlesztjük a cégek vállalatirányítási
és IT-rendszerét, de kiemelten kezeljük mun-
katársaink folyamatos szakmai képzését is.

– Nagyon tetszenek fejlesztési tervei: a
nemzetközi szinten is versenyképes sertésvá-
góhíd, a húsfeldolgozó felépítése, az irányítá-
si módszerek, a szakképzés fejlesztése. Szív-
bõl kívánom, hogy elõremutató tervei sikerül-
jenek, minden magyar ember érdekében!

Dr. Szalontai Éva

Nemrég meghívót kaptam  a Baranya megyei Csípõtelekre, Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb, legkorszerûbb telepére.
A meghívót Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója küldte. A tehenészeti telepet Orbán Viktor miniszterelnök adta
át. Az ünnepségen a miniszterelnök hangsúlyozta a magyar mezõgazdaság helyreállításának szükségességét, a jó magyar
termõhelyi adottságokat. Szerinte a magyaroknak a génjeiben van a föld szeretete, tisztelete, ezért is, a jövõ Magyaror-
szágán jelentõs szerep jut a korszerû agráriumnak, a szaktudásra alapozott munkának, a minõségi vidéki életnek.

„A magyarságnak génjeiben van a föld szeretete” (Orbán Viktor)

Mezőgazdaságunk jövőképe: 
minőség, szaktudás, csúcstechnológia

Beszélgetés Csányi Attilával, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatójával

Csányi Attila
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Tehetséggondozás
Idén tizenhetedik alkalommal rendeztük

meg az Országos Tudományos és Technikai
Diákalkotó Kiállítást, amelyen középiskolás
fiataloknak nyílik lehetõségük megjelenni tu-
dományos ötleteikkel, és lehetõséget terem-
tünk számukra nemzetközi versenyen való
megmérettetésre is. Évrõl évre egyre jelentõ-
sebb a határon túl élõ magyar kisebbség kö-
rébõl érkezõk aránya. 

Szabadegyetem 
A TIT József Attila Szabadegyetem évtize-

dek óta színes programmal várja a mûvelõd-
ni vágyókat, évente közel 40 elõadássorozat
meghirdetésével. Sorozataink között megta-
lálhatóak a mûvészet-, zene-, valamint hely-
történeti, irodalmi, természettudományos és
a különbözõ kultúrákkal, civilizációkkal fog-
lalkozó elõadások, kiváló elõadókkal. A Sza-
badegyetem programját külföldi és belföldi
tanulmányútjaink színesítik. Az elmúlt év-
ben 3600 hallgatója volt az elõadás-soroza-
toknak.

Oktatás, képzés
Az 5K Központtal együttmûködve elindí-

tottuk kétéves, akkreditált képzésünket, az
Íróiskolát, amely jelenleg egyedülálló Ma-

gyarországon. A Selyemút Nyelviskolával
együttmûködve különleges nyelvek tanulá-
sát kínáljuk az érdeklõdõknek. A Károli Gás-
pár Református Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kara rendszeresen használja
elõadások céljára a Klub elõadó-
termeit.

Tudományfesztivál
A Magyar Nemzeti Múzeum-

mal és a Bolyai Pedagógiai Ala-
pítvánnyal együttmûködve ren-
dezzük meg 2010 óta a Tudományfesztivált.
A rendezvény a tudományos ismeretterjesz-
tés street science hagyományainak jegyében
a családokat és az ifjúságot szólítja meg. A
rendezvény legfontosabb szakmai hatásának
és sikerének azt tartjuk, hogy eredménnyel
szólítjuk meg a fiatalabb generáció tagjait
(idén több mint 3000 diák vett részt szerve-
zett formában rendezvényünkön).

Élõ örökségünk
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi

Kulturális Örökség Igazgatóságával együtt-
mûködve, Budapest Palota negyedében rep-
rezentatív bemutatkozási lehetõséget kíná-
lunk az UNESCO szellemi kulturális örökség
nemzeti jegyzékén nyilvántartott hagyomá-
nyok, illetve az õket éltetõ közösségek. (Az
eddig megrendezett programok: Mohácsi
busójárás, Karcagi birkafõzõ hagyomány,
Kalocsa népmûvészete, Halasi csipke)

Péli Tamás
Roma Értelmiségi Klub 

A klub célja, hogy fórumot teremtsen a
politikailag megosztott magyarországi ci-
gány értelmiség számára. Lehetõséget adjon
a közös gondolkodásra, mûvelõdésre, a roma
kultúra és a mûvészeti értékek felfedezésére,
megértésére. 

Muzikum
A Kossuth Klub esti programjait az új

szemléletet képviselõ Muzikum Klub &
Bisztró elnevezésû, saját üzemeltetésben
mûködõ egysége szervezi. Tervünk olyan
kulturális koncepció megvalósítása, amely
különbözõ népek hagyományainak zenei,
színházi és képzõmûvészeti reprezentációja
révén széles tömegek számára teszi hozzá-

férhetõvé az érték alapú mûvelõdést. Emel-
lett törekszünk a tehetséges magyar zené-
szek, elõadók támogatására, illetve a klub
programkínálatán túl nyúló hazai és nemzet-

közi reprezentációjuk
elõsegítésére. Ennek
érdekében stratégiai
együttmûködést kez-
deményeztünk a
Thália Színházzal, az
utrechti központú Eu-
rópai Világzenei Klub-
hálózattal, a párizsi

székhelyû Théatre Lucernaire-rel és Maison
des Cultures du Monde-dal, valamint a Pári-
zsi Magyar Intézettel.
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BBEEMMUUTTAATTKKOOZZIIKK  AA  VVIILLÁÁGGKKLLUUBB    HHEELLYYSSZZÍÍNNEE

Zenei, színházi, képzõmûvészeti, tudo-
mányszervezési, illetve civil közösségi
programjaihoz saját étterme
egész napos nyitva tartással, gaz-
dag étel- és italválasztékkal, mér-
sékelt árakkal várja látogatóit. Ez
évtõl a Panoráma Világklub ren-
dezvényeinek, eseményeinek is
kiemelt helyszíne lesz a Kossuth
Klub, és a két civil közösség szá-
mos területen együttmûködik
Kossuth szellemi örökségének
hazai és külhoni õrzésében és
gyarapításában. 

Már az elsõ Világklub-rendez-
vényen egyfajta Kossuth-találkozóra is sor
kerül. Hiszen Kossuth szülõfalújából,
Monokról érkeznek vendégek, Demeterné
Bártfay Emese, Monok polgármestere, Új-
vári Marika énekmûvész, a Monoki Kos-
suth Emlékház vezetõje és dr. Mezei Lász-
ló, a Kossuth Lajos Koszorúja Alapítvány
kuratóriumi elnöke, aki a III. Magyar Világ-
találkozó keretében a május 22-i monoki
Kossuth Emléknapra is meghívja a jelenlé-
võket. De ugyancsak meghívót nyújt át,

mégpedig az Amerikai Egyesült Államok-
ban készült Kossuth-film díszbemutatójá-

nak meghívóját Vojtkó Ferenc, a
Debrecen Televízió szerkesztõje.
S ott lesz dr. Horváth János köz-
gazdászprofesszor, az Ország-
gyûlés korelnöke, az Interparla-
mentáris Unió magyar elnöke,
a nyugati emigráció egyik legje-
lentõsebb személyisége, aki évti-
zedek óta élen jár Kossuth Lajos
szellemi örökségé-
nek amerikai ápolá-
sában és népszerû-
sítésében.

Mint Gyenes Ádám igazga-
tó lapunknak elmondta, a
Kossuth Klub 1954-es meg-
nyitása óta kiemelt feladatá-
nak tartja az egyetemes em-
beri kultúra értékeinek, a tu-
dományos, szakmai és mûvé-
szeti ismeretek széleskörû ter-
jesztését, az iskolarendszeren
kívüli mûvelõdés lehetõségei-
nek a gazdagítását. Egyúttal
közéleti fórumot kíván teremteni a
tudományos, mûvészeti és politi-
kai kérdések megvitatásához. Az utóbbi
években a hagyományos programok zenei,
színházi, képzõmûvészeti, tudományszer-
vezési, illetve civil közösségszervezõ tevé-
kenységekkel egészültek ki. 

– A Kossuth Klub épületén belül lehetõ-
ség van nagyszabású konferenciák és ren-
dezvények lebonyolítására, technikai felsze-
reltségünk magas színvonalú - mutatja be a
többszintes épületet Varga Viola titkárság-
vezetõ. – Emeleti, színpaddal rendelkezõ
nagytermünk 200 fõ, a földszinti klubterem

pedig 80 fõ befogadására alkalmas. Ezeken
kívül több oktatóteremmel is rendelkezünk,
amelyekben elõadásokat, tanfolyamokat és
konferenciákat lehet szervezni. Muzikum
Bisztrónk egész napos nyitva tartással, ká-
véval, tapasokkal, szendvicsekkel, napi me-
nüvel, izgalmas étlappal várja a vendégeket,
illetve biztosít szolgáltatásokat a rendezvé-
nyeknek.

A házban a saját szervezésû hazai és
nemzetközi rendezvények mellett az elmúlt

idõszakban - a többi között -
náluk tartottak konferenciá-
kat a lengyel nagykövetség,
az Educatio Nonprofit Kft., a
Történelemtanárok Egylete, a
Magyartanárok Egyesülete, a
Magyar Politológusok Egye-
sülete közösségei, hogy csak
néhányat említsünk.

– A magas szakmai és kul-
turális színvonal fenntartásá-
hoz a Kossuth Klub olyan ci-
vilszervezetekkel mûködik
együtt, amelyek meghatáro-
zóak a magyar tudományos

és kulturális életben. A minden tu-
dományterületre kiterjedõ szabad-

egyetemi programok gazdagsága a tudósok-
ból, szaktekintélyekbõl álló elõadói gárdával
párosulva sokoldalúan szolgálja az önmûve-
lõdés iránti igények kielégítését. Örömmel
fogadjuk a Panoráma Világklubot, társklub-
jait, fórumait, hogy együttmûködve mind
szélesebb kört tudjunk megszólítani ideha-
za és szerte a nagyvilágban – említi Gyenes
Ádám igazgató. 

Mit is tehetnénk az igazgató szavaihoz:
Kossuth Klubja azt üzeni, mindenkinek el
kell jönni!

A Belváros szívében, patinás épületben, felújított termekkel, a Nemzeti Múzeum tõszomszédságában, szinte reggeltõl es-
tig, a legszínesebb és legszélesebb körnek szóló programkínálattal várják az odalátogatókat a Kossuth Klub vezetõi, mun-
katársai, élükön Gyenes Ádám igazgatóval. A klub közel hat évtizede kiemelt feladatának tartja az egyetemes emberi kul-
túra értékeinek széleskörû terjesztését, s olyan civil szervezetekkel mûködik együtt, amelyek meghatározóak a magyar
kulturális életben. 

A Nemzeti Múzeum szomszédságában, kiváló programokkal várják a legszélesebb korosztályt

Kossuth Klubja azt üzeni,
mindenkinek el kell jönni!

A Panoráma Világklub kiemelt rendezvényeinek is otthont ad

Egyesületünk 2010-ben, a Budapest Fõváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közmûvelõdési megállapo-
dás alapján közfeladatokat lát el. Évente 60 000 látogatója van a Kossuth Klub épületében szervezett programoknak, vala-
mint 40 000 fõ vett részt az egyéb külsõ helyszínen megrendezett eseményeken. 

Ízelítő a Kossuth Klub programjaiból
Évente 60 ezer látogató – 40 elõadássorozat a szabadegyetemen – Íróiskola és 
Tudományfesztivál – zenei mûsorok, táncház, koncertek – étel-italfinomságok 

a bisztróban – hosszú nyitva tartás

A Muzikum egyébként a Kossuth Klub
esti kulturális sávjának elnevezése. 
A Klub este 8-kor nyit, hajnalig tart

nyitva, és minden olyan zenei, táncos
vagy színházi produkcióért felel, amely

ebben az idõben zajlik. A Muzikum
Bisztró reggeltõl már nyitva van, hogy

napközben is reggelivel, ebéddel
szolgálja ki a látogatókat. 

Hivatalos nyitva tartási ideje: 
Kedd-Szerda: 10-01

Csütörtök: 10-02
Péntek: 10-03

Szombat: 17-03

ElérElér hetőshetős égekégek
Cím:

1088 Budapest, Múzeum utca 7.
(a Nemzeti Múzeum déli oldalán,
megközelíthetõ a Kálvin tér felõl)

Telefon: 36/1-338 31 66
36 /1-411 08 46

Honlap: www.kossuth-klub.hu

Gyenes Ádám igazgató

Kossuth, 
a szellemi alapító

A Múzeum utcai bejárat

Közönség egy rendezvényen

Könyvvásár az elõtérben
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– Pár hónapnyi Yorkshire-i
szénbányászkodás után har-
madéves medikusként visszake-
rültem az orvosi egyetemre, im-
már Liverpoolba, amelyet 1961-
ben fejeztem be – mondja a dok-
tor úr. – Körzeti orvosként kezd-
tem, majd szakosodtam, s bel-
gyógyász lettem. Elõfordult,
hogy mintegy húsz vállalat dol-
gozóit kezeltem, vagyis a foglal-
kozásukhoz kötõdõ betegségei-
ket gyógyítottam. Pályám elején
Liverpoolban találkoztam John
Lennonnal és kezeltem Ringo
Starrt, mert megégette a karját.

Visszavonulásomig fõorvos-
ként dolgoztam, s több mint 50
év után, 2012. december 31-én
fejeztem be a munkát. Most
kezdõdik számomra a szabadság!

– Térjünk vissza 1957-re! Hogyan fo-
gadták Önt Angliában?

– 35 ezer magyar menekült Angliába.
Jobb élet, s gazdagság reményében sokan
továbbmentek Új-Zélandra, Ausztráliába,
Amerikába. Végül 12 ezer magyar maradt
Angliában. Nekem már családom volt,
ezért is maradtam, amit nem bántam
meg, mert boldogságban telt az életem. A
környezetem kedves volt velem, sokan
meghívtak magukhoz vacsorára. Sajnos a
nyelvtanulás nem ment egyik napról a
másikra. Az egyetem miatt igyekeznem
kellett, hiszen rengeteget kellett olvasni,
tanulni. Mindez nem volt egyszerû, hi-
szen a magyarok leállították a szótárok ki-
vitelét Angliába. Mi fiatalok gyakran jár-

tunk moziba és a lányok segít-
ségével gyorsabban ment a
nyelvtanulás is. Próbáltam utá-
nozni a sztárokat: a mondat ele-
jét David Niven stílusában
kezdtem el, a végét pedig John
Wayne-ként fejeztem be. Végül
is egyetemi barátaimmal és a lá-
nyokkal egy év alatt megtanul-
tam a nyelvet.

– Számtalan szakmai, tár-
sadalmi elismerés kísérte végig
a pályáját. Sorozatosan elnök-
nek, elsõ számú vezetõnek vá-
lasztották. Pontosan melyek
voltak ezek a tisztségek?

– 1968-ban
a Liverpool
Artists (Mû-
vész) Club el-

nökének, 1999-ben pe-
dig a Liverpool Racquet
Club elnökének válasz-
tottak. 2003 óta aktív tag-
ja vagyok a Royal Air
Force (Királyi Légierõ)
Club-nak. 1992-ben az
orvosi egyetem orvoska-
ra és diákjai megválasz-
tottak díszelnöküknek.
Életem legszebb éve pe-
dig az volt, amikor 1500
liverpooli orvos válasz-
tott elsõ számú vezetõjé-
nek: 1995-ben a Liver-
pool Medical Institution
(Orvosi Kamara) elnöke
voltam. 1998-ban pedig

két évre megválasztottak az Országos
Légügyi Orvosszövetség elnökének. Je-
lenleg a Merseyside megyei Medico-Legal
(orvosi-ügyvédi) Társaság elnöke vagyok.
50 orvos és 50 ügyvéd választott meg ve-
zetõjüknek. Politikai tevékenységként az
European Forum tagjaként szolgálok.
1992-ben pedig kineveztek Magyarország
tiszteletbeli konzuljának az Egyesült Ki-
rályságban, amely jelenleg is a legna-
gyobb elfoglaltságom, társadalmi megbí-
zatásom. 2000 óta a Vitézi Rend kitünte-
tett külhoni fõkapitánya vagyok. Göncz
Árpádtól 1956-os tevékenységemért forra-
dalmi emlékérmet vehettem át. Megkap-
tam a Magyar Érdemrend Kiskeresztje és

a Pro auxilio civium Hungaraorum (tisz-
teletbeli konzuli munkáért) kitüntetést is.
2003-2005 között a Liverpool Consular
Corps (13 konzul választott vezetõjének)
elnöke voltam. 2009-ben pedig Liverpool
városa tiszteletbeli díszpolgári címmel
ajándékozott meg. Jótékonysági munká-
mat több európai Jótékonysági Rend ki-
tüntetett tagjaként végzem. Angliában a
Szent Lázár Rend helyettes vezetõje va-
gyok. Ez a rend orvosi alapon mûködik.
Jelenleg a leprások számára gyûjtünk és a
gyógyulásukért fáradozunk. Nemrégiben
Nepálban kórházat építettünk számukra.

– S mindezek mellett szülõföldjén, Er-
délyben, a 300 lelkes kis faluban refor-
mátus templomot épített!

– Talán erre vagyok a legbüszkébb. Fel-
kértek és két év gondolkodás után teljesí-
tettem a tiszteletes úr kérését. Családom,

baráta-
im, református és

anglikán egyházak se-
gítségével összegyûjtöttem
a templom építéséhez szüksé-
ges pénzt. Nyolc évig tartott az
építkezés. Amikor elfogyott a pén-
zünk, akkor pedig csoda történt: ked-
ves ügyvéd barátom és szomszédom,
Christopher 20 ezer fonttal járult hozzá a
nagy vállalásomhoz. A református temp-
lomot és a Christopher Harley Ifjúsági
Központot 1999 szeptember 12-én a le-
gendás hírû Dr. Csiha Kálmán püspök úr
avatta fel. Nagy boldogság volt nekem,
hogy hét évvel késõbb a teljes Zsigmond
családdal együtt ellátogathattam
Nyárádszentlászlóra és a templomban
megkeresztelhettük az unokáinkat. Buda-
pestrõl harminchatan autóbusszal utaz-
tunk Erdélybe, a festõi kicsiny faluba. 

E cso-
dálatos élet-

út megkoronázása, hogy a doktor úr
(www.zsigmond.co.uk) Szalmalángok
címmel írt egy könyvet: a XX. századot
teljesen átfogó, tényeken alapuló trilógiát,
egy 600 oldalas, míves családregényt,
Nyárádszentlászlótól Londonig, amely
2010-ben jelent meg. (Andrew Zsigmond:
Flames of Straw, kiadta: AuthorlHouse,
ISBN: 978-1-4389-4908 és 09, megrendel-
hetõ az Amazontól.)

Bujdosó Edit

Dr. vitéz lemhényi Zsigmond András visszavonult belgyógyász orvos, sok egyéb tisztsége mellett tiszteletbeli konzul, aki
feleségével, Carollal Liverpoolban él. Három gyermekük és négy unokájuk van. A manapság is rendkívül fiatalos, s aktív
doktor életútja hihetetlenül gazdag, szinte páratlan, hiszen élete mindig tele volt és manapság is telis-tele van kihívások-
kal, s mindezeket mindig a legmagasabb szinten teljesítette és így hetvenen túl is teljesíti, egyebek mellett sok karitatív
cselekedettel is büszkélkedhet. 1935-ben Erdélyben, Nyárádszentlászlón született, a székely nemesi lemhényi Zsigmond
családban. Szülei 1944-ben, a Vörös Hadsereg közeledtével Magyarországra, a Dunántúlra menekültek. 1954-ben kitûnõ-
re érettségizett Gyönkön és felvették a Pécsi Orvostudományi Egyetemre. Elsõk között vett részt az 1956-os forradalom-
ban és a Szabad Pécsi Egyetem címû hetilap munkatársa volt. A forradalom leverése után 1957-ben Angliába menekült.

Templomot emeltetett szülőfalujának
Egy liverpooli magyar orvos gazdag életútja

Az orvosi kamara elnöke, feleségével, Carollal A Légiügyi Orvos Szervezet elnökségében

Liverpool tiszteletbeli polgára S. Rotherham fõpolgármester úrral Liverpool város ezüstkelyhének átadása Gáspár András tiszteletes úrnak

Csák János londoni magyar nagykövet úrral, mint az õ 
tiszteletbeli konzulja

Templomszentelés az erdélyi Nyárádszentászlón, 
1999-ben.

A képen a templom és az ifjúsági ház.

Yorkshire-i bányászinas
(1957),

Kossuth-címerrel
a kabátján

Angliai Magyar Tükör:
„A regény elsõ része a régmúltba visz vissza, a Monar-
chia idejébe. Egy katonahõs kalandjait és románcait
eleveníti fel, a következõ részben immár a nácizmus és
a kommunizmus évei peregnek. A harmadik részben a
forradalom, menekülés, emigráció és révbe jutás. Az
utolsó oldalon tragikusan köszönt be a XXI. század. 100
év irodalmi értékû leírása, fordulatos történet, gördülé-
keny mondatokba csomagolva.”

Néhai Antalpéter Tibor (londoni magyar nagykövet)
„Olyan mesterien építettél fel minden fejezetet, hogy a
könyvet nem lehet letenni. Mint irodalmi alkotás, úgy
jó, ahogy van. Életed jó alapot szolgáltatott egy szenzá-
ciós könyv megírásához.”

William Leece, Liverpool Daily Post 2. February 2002:
„Andrew Zsigmond is an outsider who has made Liver-
pool his home and enriched the city by doing so…the
book is set in a transcontinental sweep accross central
Europe and England. An ambitious effort…and is a
credible affair by any standards.”

KritikákKritikákPPOORRTTRRÉÉ
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M E G H Í V Ó
Utazzon velünk a Nemzeti Különvonaton a Csíksomlyói Búcsúra! 

A zarándoklat fõvédnöke: Böjte Csaba ferences rendi testvér

A Panoráma Világklub, az Indóház vasúti magazin és a Kárpát-Európa Utazási Iroda szervezésében
2013. május 17-20. között

Magyarország leghosszabb, 16 kocsiból összeállított 

NEMZETI KÜLÖNVONATA
– a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz egy szerelvényként –

viszi utasait - a magyar nemzet számára meghatározó évforduló tiszteletére Hunyadi Mátyás arcképével
feldíszített mozdonnyal – a Csíksomlyói Búcsúra és a nemzeti összetartozás megemlékezésére a Gyimesekbe!

– 4 nap félpanzióval,  szállás székely-magyar családoknál –

A III. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozatának résztvevõi, így a távoli országokból érkezõk 
a magyarországiakkal együtt külön kocsiban utaznak, s számukra több egyedi programot is szerveznek 

a rendezõk. 

Jöjjön velünk Ön is, ünnepeljünk együtt!

1. nap – az indulás napja1. nap – az indulás napja
2013. május 17-én, pénteken hajnalban, a budapesti Keleti-pályaudvar elõ-

csarnokában lesz a gyülekezés, ahol a Csíksomlyó Expressz szerelvényén a III.
Magyar Világtalálkozó delegáltjai a szerelvény elsõ kocsijában kapnak elhelye-
zést. Az indulás elõtt megtörténik a vonat felszentelése és megáldása. 

A mintegy 12 órás utazás közben lehetõség nyílik a baráti beszélgetésekre,
a Világklubokon belüli ismeretségek elmélyítésére, az adott útszakaszokról
utaskísérõink jóvoltából a folyamatos ismeretszerzésre, a címerkiállítás megte-
kintésére, valamint a vonaton velünk utazó népzenei együttes mûsorainak meg-
hallgatására, megtekintésére. A búcsúra történõ lelki felkészülés segítõjeként
velünk együtt utazik Petrás Mária moldvai csángó keramikus, énekes elõ-
adómûvész. A missziós küldetésen részt vevõk számára a lelki táplálék mellett
a testi szükségletek is központi szerepet kapnak, hisz büfé és étkezõ kocsik egy-
aránt lesznek a szerelvényen. 

Érkezés Székelyföldre, Alcsíkba a késõ esti órákban. A Világtalálkozó dele-
gáltjai és kísérõi Csíkszentimrén lesznek elszállásolva, vendégszeretõ székely
családoknál.

2. nap – Az Istentisztelet napja2. nap – Az Istentisztelet napja
2013. május 18., szombat, Ünnepi Istentisztelet. Reggeli után az adott

menetrendrendhez igazodva foglaljuk el helyeinket a Csíksomlyó Expresszen,
majd Csíkszeredán leszállva lehetõleg egy "keresztalját" (zarándokcsoportot) al-
kotva vonulunk fel Csíksomlyóra, s onnan az ünnepi istentisztelet helyszínére,
a Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó között fekvõ nyeregbe. A megfelelõ edzettség-
gel rendelkezõk és erõs hittel bírók az úgynevezett Jézus-hágóján való felmene-
telt is kipróbálhatják, hisz a búcsús nép szívesen jár imádkozva végig ezen a
stációs keresztúton. Több százezer zarándok társaságában részt veszünk a 12
óra 30 perckor kezdõdõ szentmisén, ahol elhangzik a világtalálkozói csoport kö-
szöntése, akik a világ számos országából zarándokolnak Csíksomlyóra, hitet té-
ve a Világtalálkozó mottója, a határtalan összefogás gondolata mellett.

Csángó mûsor. A mise befejeztével kerül sor a moldvai csángó és a Világklub-
hálózat delegátusainak ünnepi találkozására, valamint a Panoráma Világklub
Moldvai Csángó Társklubjának hivatalos megalakulására. Fakultatív programként
érdemes megtekinteni a délután folyamán a Kis-Somlyó tetején lévõ Salvator-
kápolnát, a Szenvedõ-kápolnát, a Szent Antal-kápolnát, a Szent Csodatévõ Szûz
Mária-szobrot a kegytemplomban. Frissítõ üdítõként kortyolgathatunk a Barátok
feredõjénél lévõ borvízkútból. Ezeken kívül számos látnivalóban, pünkösdi vásári
élményben lehet részünk Csíksomlyón és Csíkszereda városában. 

Székely népi együttes mûsora. Este 19 órakor Csíkszeredában, a Városi
Mûvelõdési Házban megtekinthetjük a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes
lélekemelõ, egyben szórakoztató elõadását. Akik a néptáncosok elõadására kí-
váncsiak, azok egyéni módon juthatnak vissza a várostól 12 km-re lévõ
Csíkszentimrére (távolsági busszal, taxival, vonattal, stoppal stb.) Akik a zarán-
dokvonattal szeretnének visszautazni szálláshelyeikre, azok a délutáni kijelölt
idõpontban kell, hogy a Csíkszeredai Vasútállomásra visszaérkezzenek. Vacso-
ra szállásadóinknál. 

3. nap – Csángók között az ezeréves határon 3. nap – Csángók között az ezeréves határon 
2013. május 19-én, vasárnap kora reggel, frissen, a szombati ünnepi pün-

kösdi búcsú hatása alatt készülünk a gyimesi zarándoklatra. A Csíksomlyó Exp-
ressz, Csíkmadéfalván, egyesülve a Székely Gyorssal, már egy szerelvényként,

16 kocsival robog majd velünk az ezeréves határ közeléig, pontosan a gyimes-
bükki indóházig. A gyimesbükki vasútállomáson ünnepi, szívbemarkoló foga-
dás keretén belül várnak bennünket a gyimesi csángók. 

Az állomástól a Rákóczi-vár romjáig, illetve a gyimesbükki kicsiny 30. Szá-
mú MÁV-õrházig gyalogolunk. A kontumáci kápolnánál szentmisét hallgatunk
meg, ahol Böjte Csaba ferences rendi testvér is köszönti az egybegyûlteket. A
magyar mozdonyoknak az ezeréves határra történõ ünnepi begördülése után
feltöltõdve, de kissé éhesen keressük fel a gyimesbükki Deáky Panziót, s ott is
fogyasztjuk el ebédünket: erdélyi csorba sok zöldséggel, borjúhússal, fõétel-
ként pedig a Deáky András szervírozta: hathetes szopós borjúhúsból készült
étel, borjúpaprikás körítéssel, savanyúsággal, elõtte pedig egy pohár székely
köményes pálinkával. Majd csángó muzsikusok, népdalénekesek, táncosok
szórakoztatják a zarándokokat, lehetõség nyílik táncra perdülni, megtanulva a
gyimesi néptánc rejtelmeit is.

A Deáky Panzió parkjában fog megtörténni a Panoráma Világklub Gyimesi
Társklubjának a hivatalos megszületése kopjafaállítással, bevonva a gyimesi
csángókat ebbe az öt kontinens több mint félszáz országát, államát összekötõ
kapcsolatrendszerbe. A kísérõk útmutatását követve indul csapatunk vissza a
gyimesbükki állomásra, s szállunk fel a zarándokvonatunkra. 

Csíkszentimrén, szállásközségünk kultúrházában a vacsoraidõ lejártával a
falusi székelyek búcsúestet tartanak a csoport számára. Megismerkedhetünk
zenéjükkel, táncukkal, népi szokásaikkal.

4. nap – A visszautazás napja4. nap – A visszautazás napja
2013. május 20-án, hétfõn reggeli után elköszönünk székely szállásadóink-

tól. Menetrendszerûen indul a Csíksomlyó Expressz, és az esti órákban érkezik
a Keleti-pályaudvarra. Remélhetõleg a 4 napos zarándoklat felejthetetlen élmé-
nyekkel fog bõvelkedni mindannyiunk számára. 

A gördülékeny lebonyolítást utaskísérõink felkészültsége, fegyelmezettsége,
a váratlan helyzetek, akadályok elhárításában való jártassága, s nem utolsósor-
ban a kísérõtársak összehangoltsága fogja biztosítani! Alázattal fordulunk a
Csíksomlyói Szûz Máriához, kérve közbenjárását, hogy vonatos zarándoklatunk
legyen hittel, szeretettel teljes, és egészségben, lelkiekben feltöltõdve térjünk
haza otthonainkba!

A Világtalálkozói Csoport programtervezete a Csíksomlyói Pünkösdi Búcsú alkalmából
(2013. május 17-20.)

Egyéb információk, részvételi díj, jelentkezési tudnivalók
Idõpont: 2013. május 17-20. (péntek hajnaltól hétfõ estig).
Zarándokvonatról: a Csíksomlyó Expressz Dél-Erdélyen robog végig, hangfalak-
kal ellátott 14 vagonnal és 2 étkezõkocsival. Elöl egy közel 10 000 lóerõs Traxx
villanymozdony húzza a szerelvényt, Hunyadi Mátyás arcképével feldíszítve. 
Világtalálkozói csoport: 80 fõs, a Világklub-hálózat delegáltjai, a Világklubok
vezetõi és hozzátartozói, plusz csoportvezetõ és utaskísérõk (4 fõ).
Ellátás, szállás: 3 éjszaka, félpanziós ellátás Csíkszentimrén székely családoknál.
Részvételi díj: 62.900 Ft/fõ, amit a Kárpát-Európa Utazási Irodában (1036 Bu-
dapest, Szépvölgyi út 3/a, telefon: +36-1-3686269, +36-1-4391644,  fax. +36-
1-4391645, e-mail: karpateuropa@t-online.hu) személyesen is be lehet fizetni,
vagy átutalással az Iroda honlapján - www.karpateuropa.hu - található útmuta-
tó alapján.
FONTOS! Kérjük, ha a Világtalálkozói Csoporthoz szeretne csatlakozni, úgy az
Utazási Iroda honlapjának jelentkezési részén a megjegyzési négyzetbe –
www.karpateuropa.hu/foglalas/244 –, illetve a díj átutalásakor a Panoráma Vi-
lágklub, vagy a Magyar Világtalálkozó megnevezést jelezze, tüntesse fel!
Külön költség: a csoport tagjainak 2.500 Ft/fõ a gyimesbükki Deáky Panzióban
az ebéd és a kopjafaállítás összesített díja, melyet a vonaton kísérõinknek kell
átadni

A Világtalálkozói csoport vezetõi
Magyar Világtalálkozó elnöke: dr. Tanka László

Világtalálkozói Csoport vezetõje: Gaál István, a Magyar Világtalálkozó Szervezõ-
bizottságának tagja (gaalisti@freemail.hu, +36/70-9469121), az „Erdélyország
az én hazám” elnevezésû világtalálkozó – www.erdelyhon.hu – fõszervezõje.

A vezetõi csoport tagjai:
Fûrész László, e-mail: flaszlof@gmail.com, telefon: +36/20-4426211
Dr. Szalay Attila, e-mail: dr.szalaya@gmail.com, telefon: +36/30-9481548
Menyhárt Ágnes, e-mail: grandnet65@gmail.com, telefon: +36/20-3609660
Petrás Mária, e-mail: petrasmaria57@gmail.com, tel.: +36/20-3288752

Bõvebb információ a csoport vezetõitõl kapható, vagy 
a Magyar Világtalálkozó honlapján – www.vilagtalalkozo.hu – olvasható!
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Ráckeve
Budapesttõl 47 kilométerre található

szállodánk, mely 2003-ban nyitotta meg
kapuit vendégei elõtt. Folyamatos újítások
és bõvítések kísérték az eddigi mûködését.

Hotel
A szálloda elegáns környezetben, várja

vendégeit. Szállodánk két emeleten 45
szobával üzemel, összesen 114 fõ befoga-
dására alkalmas.  A szobákat 14.00 órától
lehet elfoglalni és a távozás napján 10.00
óráig kérjük a kulcsokat leadni. 

Szobáink
Szobáink nagy része a Dunára néz,

légkondicionáltak. Csupán 4 apartman
ablaka néz a belsõ kertre. Az apartmanok
2-2 szobából állnak, ezért kiválóan alkal-
mas családok elhelyezésére. Két szobát
alakítottunk ki az allergiában szenvedõ
vendégeink részére. A szobákban felhasz-
nált nemes anyagok különleges hangula-
tot teremtenek. 

Étterem
Légkondicionált éttermünk, a Kék Du-

na étterem 110 fõ befogadására alkalmas,
panoráma teraszunk pedig további 50 fõ
kiszolgálását teszi lehetõvé. Étlapunk stan-
dard kínálata mellett idény ajánlatokkal is
várjuk vendégeinket. Éttermünk Védnöki
Táblás, szakácsaink pedig díjnyertesek, a
grillsütés elismert szakemberei.

Wellness - Forrás
Felépítettük az ókori római wellness,

gondtalan és egészséges világát! Nálunk,
római stílusú falaink között, a wellness-
ben nem szaunát, gõzfürdõt, merülõ me-
dencét vagy úszó- és élménymedencéket
talál, hanem tepidáriumot, caldariumot,

frigidáriumot, laconicumot. A hotelt át-
szövõ római isteni legendáriumból pedig
Vénusz, a szerelem és szépség istennõje
életének elemei kísérik Önt pihenése so-
rán. A Wellness Forrás szolgáltatásai a
nap bármely szakában, 06.00-23.00 óráig
igénybe vehetõk. 

Szolgáltatásaink
Úszómedence, jacuzzi, hidromasszázs,

gejzír, gerincmelegítõ pad, teabár, finn szau-
na, merülõ medence, frigidárium, infraszau-

na, tepidárium, reload system gõzfürdõ, vízi
bár, úszómedence, látványmedence, gyer-
mekpancsoló, napozó pavilonok, gyermek-
játszótér, fitneszterem, asztalitenisz, tollas-
labda és lengõteke, csónakázás, horgászat,
vízi bicikli, kajak, kerékpár-tandem.

Várjuk Önt a Kék Duna Wellness Hotelben****
Felépítettük az ókori római wellness gondtalan és egészséges világát!

Kék Duna Wellness Hotel**** / Ráckeve
2300 Ráckeve, Dömsödi út 1/a

Tel.: 06 (24) 523 230, Fax: 06 (24) 523 250
E-mail: recepcio@wellnesshotel.hu
Webcím : www.wellnesshotel.hu
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Az American Hungarian Panoráma világmagazin olvasói – akik a világ számos országából hazatérnek, ha-
zalátogatnak – gyakorta kérik szerkesztõségünket, hogy segítsük útbaigazítani õket egy-egy hazalátogatá-
suk alkalmával. A leggyakoribb kérdések: hol szálljanak meg? Milyen éttermeket érdemes felkeresni? Mi-
lyen programokat, kirándulásokat tervezzenek? Hol vannak a legjobb helyek Budapesten és Magyarorszá-
gon? Nos, lapunk ezzel a rovattal – Legjobb helyek! Top Places – Meghívók – Ajánlatok – útbaigazítást
ad a hazatérõ, hazalátogató avagy hazatelepült magyaroknak, illetve külföldi és hazai baráti társaságuk-
nak, ismerõseiknek. Ajánljuk hát mindenki figyelmébe ezeket a bemutatkozó írásokat!

Readers of the American Hungarian Panorama world-magazine who are visiting their homeland from all over the world, often ask the Publisher to
help them to find their ways in different matters. Frequently asked questions are: where can they find a nice hotel, which is the best restourant
in the neighborhood, what kind of tours do we recommend, where the the top places in Budapest and Hungary. Well, our magazine starts with this
issue a topic titled „Legjobb helyek! Top Places – Invitations – Propositons” intends to extend helping hands the visitor or repatriate Hungarians
including their foreigner or domestic companions. We highly recommend to everybody's attention these.

A Panoráma ajánlata
Bujdosó Edit rovata

Az étterem különleges elrendezésû,
mert két szinten várja a vendégeket. A
földszinten van a Freskó terem, az udvari
különterem, a télikert, a hozzá kapcsoló-
dó hangulatos terasszal. Az emeleten az
önkiszolgáló étterem, illetve a hajdani
nyomdász nevét õrzõ Hess András-ren-
dezvényterem várja a látogatókat.

A magyar és a nemzetközi konyha
specialitásai mellett salátakülönlegessé-
gekkel kínálják a finom ételek kedvelõit.
Az étterem saját cukrászkészítményeivel

is kényezteti a vendégeket. A borlapon
pedig megtaláljuk a magyar borvidékek
legzamatosabb nedûit. E csodálatos, kü-
lönleges környezetben, étteremkomple-
xumban az árak átlagosnak mondhatóak.

Az ötven és háromszáz vendéget befo-
gadni képes két rendezvényteremben
minden kívánságot teljesítenek: legyen az
svédasztalos bankett, állófogadásos társa-
sági esemény, esküvõ, konferencia, elõ-
adás, sajtótájékoztató vagy szakmai ösz-
szejövetel. Az étterem vezetõi, rendez-

vényszervezõi teljes körû szolgáltatással
állnak a megrendelõk szolgálatára.

És vállalnak bármilyen külsõ, teljes kö-
rû catering szolgáltatást is.

Mindezt látva, tapasztalva Mátyás ki-
rály okkal csodálkozna, hogy mennyi
mindenben változott fél évezred alatt a
budai vár világa.

Mátyás király udvarához tartozó személyek lakták azokat a palotákat, amelyek a középkorban a budai
várban, a mai Fortuna Ház helyén álltak. S abban a házban mûködött hazánk elsõ olyan nyomdája, mely

Gutenberg találmányát alkalmazta. A gyönyörû épület még õrzi a sok-sok évszázaddal ezelõtti hangulatot: a ka-
pualj ülõfülkéit, a jellegzetes ablakkereteket. A Budavári Mátyás étterem a vár közepén, a Mátyás-templom és a Hilton
Szálloda szomszédságában található, szemben a Domonkos-rendi kolostor tornyának oldalfalán elhelyezett Mátyás portré-
val. Könnyen megközelíthetõ, hiszen a Bécsi Kapunál vagy a Várfok utca – Lovas utca keresztezõdésénél lévõ parkolóhely-
tõl mindössze pár száz métert kell sétálni (elõre szervezett program esetén behajtási engedélyt kapnak a vendégek).

BUDAVÁRI MÁTYÁS ÉTTEREM ÉS RENDEZVÉNYTEREM

ÍnÍn yy enc fenc f alatalat ok ódon fok ódon f alak kalak k özöözö tttt

Budavári Mátyás Étterem és
Rendezvényterem

1014 Budapest, Hess András tér 4.
Telefon: +36(1)375-6175

www.budavarimatyasetterem.hu
info@budavarimatyasetterem.hu

RRefefererenciákenciák
A Leo Burnett reklámiroda nemzetközi üzleti találkozója
A Mátyás-templomban celebrált aranymise utáni egyházfõi vacsora
A Mátyás-templomban tartott nemzetközi kórusfesztivál utáni állófogadás
A NATO-tagországok díszvacsorája

– A családi hagyományokat követve,
szüleim munkáját folytatva kezdtem el
borokat készíteni – mondja Fekete Mi-
hály. – Kezdetben saját magam és csalá-
dom részére állítottam elõ bort, ezért is
különleges gondossággal és odafigyelés-

sel végeztem a munkám.  A szõlõmûve-
lés és borkészítés módját számomra a
kezdetektõl fogva a környezet iránti tisz-

telet és a boraimat fogyasztók iránt érzett
felelõsség határozta meg. Késõbb a bor-
készítés választott szakmám és hivatá-
som lett, a pincészet kibõvült és családi
vállalkozássá nõtte ki magát. Elmondha-
tom, hogy borászként is ugyanolyan oda-
figyeléssel állítom elõ boraimat, mint azt
korábban szõlõsgazdaként tettem. A pin-
cészethez tartozó területek ökosziszté-
májának megõrzésére nagy hangsúlyt
helyezek. Célom a folyamatosan és
egyenletesen jó minõségû, telten gyümöl-
csös ízvilágú kézmûves szekszárdi borok
természetes és környezetbarát módon
történõ elõállítása. Örömmel tölt el, hogy
a Fekete Borpince nedûit fogyasztók visz-
szajelzései és a nemzetközi, valamint ha-
zai versenyeken elért eredmények igazol-
ják törekvéseinket.

A festõi környezetben található közel
20 éves, eredeti építésû pince igazi ven-
dégcsalogatónak számít. A borpince han-
gulatos környezetében a borkóstolás ma-
radandó élményt jelent a látogatóknak. A
pincében nyáron 50-60 fõ, télen 25-30 fõ
ellátását biztosítják. A hagyományos bor-
kóstolás mellett különféle rendezvények,
bõséges vacsorák, kényelmes szállások és
finn hordószauna is gondoskodik a ven-
dégek pihenésérõl, kényelmérõl, kikap-
csolódásáról. A pince a vendégeket egész
évben széleskörû, egyedi élményt nyújtó
szolgáltatásokkal is várja: kulturális és
gasztronómiai jellegû tematikus borkós-
tolók, rendezvényszervezés, családbarát

pince, dûlõbejárás és élményszüret. A
pince évrõl-évre részt vesz az ország leg-
nagyobb gasztronómiai fesztiváljain és
szakmai eseményein is.

A Fekete Borpince megtalálható a
Facebook oldalon is.  A borok pedig meg-
vásárolhatóak közvetlenül a pincénél, te-
lefonon vagy interneten keresztül, illetve
országszerte a pince honlapján a Forgal-
mazóink menüpontban megtalálható üz-
letekben és webáruházakban.

A FEKETE BORPINCE a szekszárdi borvidék kiemelten értékes területén, az Iván-völgy szívében helyezkedik el. A
völgy az évszázadok óta híres szekszárdi borvidék egyik legkedveltebb termõhelye. A kedvezõ talajösszetétel és a délnyugati
fekvés kiváló minõségû szõlõ termesztését teszi lehetõvé. A szõlõ pedig a bor lelke.

Szekszárd, Ivánvölgy
Mobil: 06-20/49-75-455

06-30/92-95-732
Tel.: 06-74/414-785

info@feketeborpince.hu
www.feketeborpince.hu

Fekete Borpince – Szekszárd
Természetes, telten gyümölcsös ízvilágú borok
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HHIIRRDDEETTÉÉSS

A pápa emberei
Tarjányi Péter - Dosek Rita
(lásd: www.tarjanyipeter.hu; facebook: Tarjányi Péter szerzői oldala)

„Az egység lázas keresgélésbe fogott. Nem volt túl sok minden a kezükben, csak
egy második világháborús történet, pár név és néhány kulcsszó: KGB és a ka-
tolikus papok.”

II. János Pál halála után kiderül, hogy a béke pápájának hagyatéka nyomasztó tit-
kokat rejt. Vajon érdemes boncolgatni a múltat? Igazságot kell szolgáltatni bármi
áron? Tom, a háborús bûnösök felkutatására specializálódott akciócsoport parancs-
noka különös feladatot kap egy titokzatos megbízótól. Bár abban sem lehet biztos,
hogy kit kell majd valójában megkeresniük, egy tömegmészárlás elkövetõit, vagy II.
János Pál pápa merénylõit, mégis elvállalja az ügy felderítését. A nyomozás hatásá-
ra azonban váratlan erõk lendülnek mozgásba. A csoport tagjai egyre megdöbben-
tõbb összefüggésekre bukkannak, és miközben próbálják kideríteni, mi történt va-
lójában a Szent Péter téren 1981. május 13-án, és hogy mi volt a szerepe ebben a
KGB-nek dolgozó katolikus papoknak és a magyar titkosszolgálatnak, szembe kell
nézniük azzal is, hogy valójában nem tudják, ki az igazi ellenségük: Moszkva vagy
a Vatikán?

Ne vegye meg ezt a könyvet, ha nem szereti az izgalmas regényeket, az elgondol-
kodtató történeteket, az igazságon alapuló cselekményeket, ha nem akar többet tud-
ni a minket körülvevõ mozgatóerõkrõl… Vigyázat! LETEHETETLEN!!!

Kiadó: Libri Könyvkiadó Kft.
Oldalak száma: 460

Borító: PUHATÁBLÁS, RAGASZTÓKÖTÖTT
Bolti ár: 3490,- Ft

Most hatalmas kedvezményekkel! Keresse a könyvesboltokban, vagy rendelje meg on-line a www.libri.hu oldalán.

LALACIKCIKONYHAONYHA
A HÉVIZI TÓ BEJÁRATÁNÁL
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A Hévízi tó északi bejáratától 50
méterre levõ Lacikonyhánkban házias
ételekkel (sok-sok finomság, például
babgulyás, gulyásleves, pontyhalászlé,
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

A XXI. század új kihívások elé állítja a föld lakóit, így bennünket, magyarokat is. A világban zajló folyamatok felerõsítik a nem-
zeti és a nemzetek közötti együttmûködés szükségességét, különösen gazdasági, kulturális és kommunikációs területeken. 

A tízmilliós Magyarország határain túl ötmillió magyar él a Kárpát-medencében és szétszóratva az öt kontinensen. A magyar
nemzet határok feletti összetartozása, együttmûködésének elõmozdítása közös ügyünk. Az eredményességért nem csak a magyar-
ság, hanem a velünk együttmûködõ erõk összefogására is szükség van szerte a nagyvilágban. Mindezen feladatokban a civilszerve-
zõdéseknek érdemi szerep juthat.  

A Világklub hídszerepe és szellemisége
A Panoráma Világklub civilhálózata az elmúlt tíz esztendõben – egyfajta szellemi hídként – létrehozta a kapcsolatteremtés és

együttmûködés lehetõségeit: egyfelõl a Kárpát-medence magyarsága és a világba szétszóratott honfitársaink között, másfelõl pedig
megszólítva és bekapcsolva a Világklub-hálózatba Magyarország és a magyarság iránt rokonszenvet érzõ, érdeklõdõ idegen népek,
nemzetek fiait is.

A klubhoz csatlakozók hisznek a jóban, az igazban, a szépben, és készek tenni a magyar értékek megmaradásáért és térhódítá-
sáért. A közösségek szellemiségét nemzeti, polgári, konzervatív és a keresztény értékek képezik. Mindenféle megkülönböztetéstõl
mentesen, pártoktól, társadalmi szervezetektõl és politikai csoportosulásoktól függetlenül tevékenykednek. E gondolatkör mellé kí-
vánják állítani a társadalmi, a kulturális, a szociális, az üzleti élet, a média, a sport, valamint a karitatív és a civilszféra jeles szemé-
lyiségeit, közösségeit és mindazokat, akik fontosnak tartják a cselekvést az összmagyarság érdekében. (A mûködéssel kapcsolatos
jogokat és kötelezettségeket az Alapokmány tartalmazza.)

Társklubok és rendezvények
A Panoráma Világklub társklubjainak száma 2013 elején meghaladta a nyolcvanat, átölelve öt kontinens több mint félszáz orszá-

gát. Magyarországon, a budapesti központon kívül 16 megyében tevékenykedik. Ezek a harmonikusan együttmûködõ, egymással
partneri és nem alá-fölérendeltségi viszonyban álló kisebb-nagyobb közösségek készek a magyar értékek és teljesítmények közve-
títésére, Magyarország jó hírnevének erõsítésére szerte a nagyvilágban, befogadva más népek, nemzetek értékeit, kultúráját is.

Különbözõ rendszerességgel tartanak összejöveteleket, fórumokat, konferenciákat, kulturális és szórakoztató rendezvényeket. Ki-
emelt eseményük az évenkénti, Budapesten és számos más településen megrendezendõ Magyar Világtalálkozó, amely a határokon
átívelõ, sokszínû és kölcsönös elõnyökre építõ kapcsolatteremtés és együttmûködés fesztiváljellegû, nyolcnapos eseménysorozata.
A tízezreket vonzó találkozó a legszélesebb témakörökben nyújt programokat, a szervezõk által felépített Világfaluban pedig a ma-
gyar-magyar kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére és más népek kultúrájának megismerésére is lehetõség nyílik. A találkozón ke-
rül átadásra A Világ Magyarságáért közéleti és mûvészeti díj, valamint a Tiszteletbeli Magyar elismerés.

Üzenet és jelmondat
Határokon átívelõ kapcsolatteremtés és együttmûködés Magyarország és a magyarság érdekében; Hagyományainkat õrizzük

meg, teremtsünk új értékeket, összefogásunk és teljesítményeink által legyünk ismertek a világban!

Határtalan összefogás

A Panoráma Világklub bemutatása
A világ és benne a magyarok
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Mottó: határtalan összefogás – … mert, magyarok mindenütt vannak!

A Panoráma Világklub és Társklubjainak bemutatása

A Világklub-hálózat kialakulásának története, vezetõi
1.1. Panoráma VilágklubPanoráma 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 (az elsõ megyei társklub)(az elsõ megyei társklub)
Alakult: Szeged, 2005. augusztus 20. Elnök: Szilágyi Árpád. Alelnök: Harmath
Ilona.

3.3. A Panoráma Világklub Felvidéki Társklubja A Panoráma Világklub Felvidéki Társklubja (az elsõ határon túli társklub)(az elsõ határon túli társklub)
Alakult: Szlovákia, Révkomárom, 2006. március 15. Elnök: Tarics Péter.

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

5.5. A Panoráma Világklub Jász- Nagykun-Szolnok Megyei TársklubjaA 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. Alelnök: Holló Katalin.

7.7. A Panoráma Világklub Somogy Megyei TársklubjaA 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. Ügyvezetõ: Mezei Éva.

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 TársklubjaA Panoráma Világklub Zala Megyei Társklubja
Alakult: Keszthely, 2011. május 20. Elnök: dr. Tamás Gábor. Alelnökök: Ernszt
Katalin, Nemere László. Titkár: Horváth Sebestyénné, Zsuzsa.

14.14. A Panoráma Világklub Brazíliai Társklubja (az elsõ tengerentúli társklub)A Panoráma Világklub Brazíliai Társklubja (az elsõ tengerentúli társklub)
Alakult: Brazília (Sao Paulo), 2011. június 4. Tiszteletbeli elnök: Piller Éva.
Elnök: Gyuricza Gábor. Alelnök: Hegyi Ferenc.

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

16.16. A Panoráma Világklub Massachusettsi TársklubjaA Panoráma Világklub Massachusettsi Társklubja
Alakult: USA (Boston), 2011. augusztus 14. Elnök: dr. 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 Társklubja A Panoráma Világklub Indiai Társklubja (az elsõ nem magyar állampolgár által(az elsõ nem magyar állampolgár által
létrejött társklub)létrejött társklub)
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: Bogdan
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. Alelnök: Fóthy
Erzsébet. Magyarországi társelnök: dr. Szöõr Anna.

25.25. A Panoráma Világklub Svédországi TársklubjaA Panoráma Világklub Svédországi Társklubja
Alakult: Svédország (Malmö), 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 A Panoráma Világklub Észak-afrikai Társklubja (Marokkó, Algéria, T(Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia,unézia, Líbia,
Egyiptom)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, Toronto, 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.

36.36. A Panoráma Világklub New Jersey-i TársklubjaA Panoráma Világklub New Jersey-i Társklubja
Alakult: USA, New Brunswick, 2012. április 21. Elnök: Szatmári Friderika.

37.37. A Panoráma Világklub VA Panoráma Világklub Vajdasági Társklubjaajdasági Társklubja
Alakult: Újvidék (Szerbia), 2012. április 21. Elnök: Bunyik Zoltán.

38.38. A Panoráma Világklub Nevadai TársklubjaA Panoráma Világklub Nevadai Társklubja
Alakult: USA, Las Vegas, 2012. április 29. Elnök: Sophia Zsuzsanna Wass de
Czege. Tiszteletbeli elnök: Miklós Wass de Czege.

39.39. A Panoráma Világklub Hollandiai TársklubjaA Panoráma Világklub Hollandiai Társklubja
Alakult: Hollandia (Mierlo), 2012. május 1. Elnök: Landmanné dr. Szenczi
Zsuzsanna. Alelnökök: Jaring Landman és Stritecky Ákos. Magyarországi
társelnök: dr. Szalay Katalin.

40.40. A Panoráma Világklub Luxemburgi TársklubjaA Panoráma Világklub Luxemburgi Társklubja
Alakult: Luxemburg (Luxembourg), 2012. május 1. Elnök: Szenci Krisztina.
Magyarországi társelnök: dr. Szalay Katalin.

41.41. A Panoráma Világklub Queenslandi TársklubjaA Panoráma Világklub Queenslandi Társklubja
Alakult: Ausztrália (Queensland, Gold Coast), 2012. május 1. Elnök: Nuspán
Eszter. Alelnök: Bugár Mária. Titkár: Bozsik Tamás.

42.42. A Panoráma Világklub Nagyszõlõsi TársklubjaA Panoráma Világklub Nagyszõlõsi Társklubja
Alakult: Ukrajna (Kárpátalja), Nagyszõlõs, 2012. május 5. Elnök: Grigora Éva.
Magyarországi társelnök: dr. Mezei László.

43.43. A Panoráma Világklub Nógrád Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja
Alakult: Salgótarján, 2012. május 9. Elnök: Sulyok László. Alelnök: Simon Lajos.

44.44. A Panoráma Világklub Ausztriai TársklubjaA Panoráma Világklub Ausztriai Társklubja
Alakult: Ausztria (Bécs) 2012. május 21. Elnök: Radda István. Alelnök: Radda
Marika.

45.45. A Panoráma Világklub Nigériai TársklubjaA Panoráma Világklub Nigériai Társklubja
Alakult: Budapest-Lagos, 2012. május 23. Elnök: Omotunde Komolafe. 
Magyarországi társelnök: Czuh János.

46.46. A Panoráma Világklub Indonéziai TársklubjaA Panoráma Világklub Indonéziai Társklubja
Alakult: Budapest-Jepara, 2012. május 28. Elnök: dr. Suri Zoltán.

47.47. A Panoráma Világklub Franciaországi TársklubjaA Panoráma Világklub Franciaországi Társklubja
Alakult: Franciaország, Párizs, 2012. május 31. Elnök: Virág Ibolya. 
Magyarországi társelnök: Fülemen Róza. Alelnökök: Tar Pál, Takácsy Sándor.
Ügyvezetõ: Prohászka Péter.

48.48. A Panoráma Világklub Fejér Megyei Társklubja A Panoráma Világklub Fejér Megyei Társklubja 
Alakult: Székesfehérvár, 2012. június 4. Elnök: dr. Gubánné Pintér Annamária.

49.49. A Panoráma Világklub Belorussziai TársklubjaA Panoráma Világklub Belorussziai Társklubja
Alakult: Belorusszia, Minszk, 2012. június 5. Elnök: Madari Ákos. Alelnökök:
Kováts Orsolya, dr. Szalay Katalin. Magyarországi társelnök: Bartucz Éva.

50.50. A Panoráma Világklub Mezõségi Ifjúsági Társklubja A Panoráma Világklub Mezõségi Ifjúsági Társklubja (az elsõ ifjúsági társklub)(az elsõ ifjúsági társklub)
Alakult: Románia (Mezõség), Szék, 2012. június 17. Elnök: Csorba Zsuzsanna.
Magyarországi társelnök: Pörneki András.

51.51. A Panoráma Világklub Görögországi TársklubjaA Panoráma Világklub Görögországi Társklubja
Alakult: Görögország, Thesszaloniki, 2012. június 21. Elnök: Kirner Zsuzsa.
Magyarországi társelnök: Joó Géza.

52.52. A Panoráma Világklub Sri Lanka-i TársklubjaA Panoráma Világklub Sri Lanka-i Társklubja
Alakult: Sri Lanka, Wanchawala , 2012. június 25. Elnök: Bányai Gabriella.

53.53. A Panoráma Világklub Pennsylvaniai TársklubjaA Panoráma Világklub Pennsylvaniai Társklubja
Alakult: USA, Pittsburgh, 2012. június 28. Elnök: dr. Várdy Ágnes. Alelnök: 
dr. Várdy Béla.

54.54. A Panoráma Világklub Indianai TársklubjaA Panoráma Világklub Indianai Társklubja
Alakult: USA, Bloomington, 2012. július 11. Elnök: dr. Kocsárdy Éva Anna. 
Titkár: Kocsis Krisztián.

55.55. A Panoráma Világklub Pest Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Pest Megyei Társklubja
Alakult: Budapest, 2012. július 13. Elnök: Lõrincz Kálmán. Alelnök: dr. Máthé
Gizella.

56.56. A Panoráma Világklub Angliai TársklubjaA Panoráma Világklub Angliai Társklubja
Alakult: Anglia, Poyton, 2012. július 15. Elnök: Bartos Gábor. Magyarországi
társelnök: Szadló Éva.

57.57. A Panoráma Világklub Algériai TársklubjaA Panoráma Világklub Algériai Társklubja
Alakult a Magyarországon Tanult Algériai Diákok Egyesületének
közremûködésével. 2012, július 16. Budapest- Tlemcen. Elnök: Abdelbari
Boumediene.

58.58. A Panoráma Világklub Aucklandi (Új-Zéland) TársklubjaA Panoráma Világklub Aucklandi (Új-Zéland) Társklubja
Alakult: Új-Zéland, Auckland, 2012. július 23. Elnök: Gavin Enikõ.
Magyarországi társelnök: dr. Szalay Katalin.

59.59. A Panoráma Világklub Mexikói TársklubjaA Panoráma Világklub Mexikói Társklubja
Alakult: Mexikó, Cancun, 2012. július 26. Elnök: dr. Ujj Emõke.

60.60. A Panoráma Világklub Németországi Ifjúsági TársklubjaA Panoráma Világklub Németországi Ifjúsági Társklubja
Alakult: Németország (Tauberbischofsheim), 2012. július 27. Elnök: Kalenics
Diana.

61.61. A Panoráma Világklub Heves Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Heves Megyei Társklubja
Alakult: Eger, 2012. július 30. Elnök: Deák Boldizsár.

62.62. A Panoráma Világklub Burgenlandi TársklubjaA Panoráma Világklub Burgenlandi Társklubja
Alakult: Ausztria, Eisenstadt, 2012. augusztus 2. Elnök: Zelei József.

63.63. A Panoráma Világklub Dániai TársklubjaA Panoráma Világklub Dániai Társklubja
Alakult: Dánia, Randers, 2012. augusztus 5. Elnök: Solvesten Pradarics
Krisztina. Magyarországi társelnök: dr. Tamás Gábor. 

64.64. A Panoráma Világklub Háromszéki TársklubjaA Panoráma Világklub Háromszéki Társklubja
Alakult: Románia (Illyefalva), 2012. augusztus 7. Elnök: Bakó Zoltán. 
Magyarországi társelnök: Menyhárt Ágnes.

65.65. A Panoráma Világklub Stájerországi TársklubjaA Panoráma Világklub Stájerországi Társklubja
Alakult: Ausztria, Graz, 2012. augusztus 10. Elnök: dr. Norbert Adelwöhrer.
Magyarországi társelnök: dr. Tamás Gábor.

66.66. A Panoráma Világklub Costa Rica-i TársklubjaA Panoráma Világklub Costa Rica-i Társklubja
Alakult: Costa Rica, San José, 2012. augusztus 15. Elnök: Burján Katalin.

67.67. A Panoráma Világklub Patagóniai TársklubjaA Panoráma Világklub Patagóniai Társklubja
Alakult: Argentína, Bariloche, 2012. augusztus 23. Elnök: dr. Besenyi Károlyné.
Alelnök: dr. Besenyi Károly. Magyarországi társelnök: Fóthy Erzsébet.

68.68. A Panoráma Világklub Békés Megyei TársklubjaA Panoráma Világklub Békés Megyei Társklubja
Alakult: Békéscsaba, 2012. szeptember 25. Elnök: Gécs László. 

69.69. A Panoráma Világklub GyõrA Panoráma Világklub Gyõr-Moson-Sopron Megyei Társklubja-Moson-Sopron Megyei Társklubja
Alakult: Sopron, 2012. október 1. Elnök: Eõry Zoltán.

70.70. A Panoráma Világklub Magyarországon TA Panoráma Világklub Magyarországon Tanult Afrikai Diákok Társklubjaanult Afrikai Diákok Társklubja
Alakult: Budapest, 2012. október 3. Elnök: Ahmed Szliman.

71.71. A Panoráma Világklub Törökországi TársklubjaA Panoráma Világklub Törökországi Társklubja
Alakult: Törökország, Ankara-Budapest, 2012. október 9. Elnök: Guler Ilona.

72.72. A Panoráma Világklub Szíriai TársklubjaA Panoráma Világklub Szíriai Társklubja
Alakult: Szíria, Damaszkusz-Budapest, 2012. október 17. Elnök: Midáni Nizár.

73.73. A Panoráma Világklub Albertai TársklubjaA Panoráma Világklub Albertai Társklubja
Alakult: Kanada, Edmonton, 2012. október 23. Elnök: Juhász Zsuzsa.

74.74. A Panoráma Világklub Mongóliai TársklubjaA Panoráma Világklub Mongóliai Társklubja
Alakult: Mongólia, Ulanbator, 2012. november 11. Elnök: Rizák Sándor.

75.75. A Panoráma Világklub Abu Dhabi-i TársklubjaA Panoráma Világklub Abu Dhabi-i Társklubja
Alakult: Egyesült Arab Emirátusok, Abu Dhabi, 2012. november 15. Elnök: H.
E. Khaled Saddiq Mohamed Samea Al Asmani. Általános titkár: Pokoly
Gertrúd. Magyarországi társelnök: Joó Géza

76.76. A Panoráma Világklub Dubaji TársklubjaA Panoráma Világklub Dubaji Társklubja
Alakult: Egyesült Arab Emirátusok, Dubaj, 2012. november 15. Elnök: H. E. Yunnus
Al Saif. Általános titkár: Pokoly Gertrúd. Magyarországi társelnök: Joó Géza.

77.77. A Panoráma Világklub Oroszországi Társklubja A Panoráma Világklub Oroszországi Társklubja 
Alakult: Oroszország, Szentpétervár-Budapest, 2012. november 22. Elnök: Ódor
Júlia. Magyarországi társelnök: Huszár Éva.

78.78. A Panoráma Világklub Chilei Társklubja A Panoráma Világklub Chilei Társklubja 
Alakult: Chile, Santiago de Chile-Budapest, 2012. december 4. Elnök: Makádi Csaba.

79.79. A Panoráma Világklub VA Panoráma Világklub Venezuelai Társklubjaenezuelai Társklubja
Alakult: Venezuela, Margarita-Budapest, 2012. december 5. Elnök: Szabó Béla.
Magyarországi társelnök: Fedor Aliz.

80.80. A Panoráma Világklub YA Panoráma Világklub Yukoni Társklubjaukoni Társklubja
Alakult: Kanada, Whitehorse, 2012. december 15. Elnök: Ruszanov András.
Alelnök: Zsohár Viktor.

www.vilagklub.hu
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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
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ElõfizElõfizetés:etés:
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Médiamix Kiadó, H-1143 Budapest, Besnyõi út 9. Postacím: Budapest 1581, Pf.: 100., E-mail: media.mix@chello.hu

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

Felelõs szerkesztõ: Balás Róbert
Munkatársak: Bába Szilvia, 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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Külföldi munkatársaink:
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

New York:
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.: -1-732-659-6683

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: zsuzsa787@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: kaprinayeva@gmail.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.




