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Sikeres III. Magyar Világtalálkozó

The 3rd Hungarian World Meeting was a Success

Hatvanöt országból érkeztek vendégek a III. Magyar
Világtalálkozóra, s a Budapesten és 12 településen
megtartott eseménysorozaton több mint harmincezren
vettek részt. (Részletes képes beszámoló olvasható
a lap több cikkében.)

The 3rd Hungarian World Meeting had visitors from sixty-five
countries, and more than thirty thousand people took part in the
series of events held in Budapest and at 12 other venues. (You
can find detailed reports and pictures in several articles of the
magazine.)

Elismerések hazai és külföldi kiválóságoknak

Awards for Hungarian and Foreign Prominent Persons

Bemutatjuk azokat, akik A Világ Magyarságáért
közéleti és mûvészeti, az Összefogás a Magyarságért
Díj, s a Tiszteletbeli Magyar elismeréseket vehették át.
(18-19. oldal)

We present those who have received the awards: „A Világ
Magyarságáért” (art and public work for Hungarians all over the
world), „Összefogás a Magyarságért” (unity for the Hungarians) and
„Tiszteletbeli Magyar” (honorary Hungarian citizen). (page 18-19)

Társadalmi Párbeszéd Fórum

Social Dialogue Forum

A hazai közélet aktualitásait vitatták meg 12 országból
több mint százan azon a rendezvényen, amelynek
házigazdája a Közép-európai Club Pannónia volt.
A társadalom, a gazdaság és a történeti hagyományok
izgalmas témakörei kerültek terítékre.
(17. oldal)

From 12 countries more than a hundred participants deliberated the actual issues of Hungarian public life at an event
hosted by Central European Club Pannonia. Topics of the
society, economy and historical traditions were discussed.
(page 17)

Magyar-Ausztrál Barátság Nap Ópusztaszeren és Szegeden

Day of Hungarian-Australian Friendship at Ópusztaszer and in Szeged

A III. Magyar Világtalálkozó egyik
kiemelt rendezvényét Csongrád
megyében, az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban és Szegeden rendezték. Volt konferencia, koszorúzás, kulturális gálamûsor. Képes riportban számolunk be az eseményrõl.

One of the most important events of the 3rd
Hungarian World Meeting was held in Csongrád
County, in the Ópusztaszer National Memorial Park
and in Szeged. It included conferences, wreathing
and a cultural gala. In this issue of Panorama you
find pictures and a report of the event.
(page 20-21)

(20-21. oldal)

101 Authors and 85 Presentations at the
Conference of Scholars

101 szerzõ, 85 elõadás a Tudóskonferencián
Ismét nagy siker övezte az immár negyedik alkalommal megrendezett Báthory-Brassai Konferenciát, amelyen két napon át, a reggeli
óráktól késõ estig 13 szekcióban, 101 szerzõtõl 85 elõadás hangzott el. Képes összefoglalót adunk az eseményrõl. (22-23. oldal)

The Báthory-Brassai Conference held for the 4th time has been very successful
again. For two days, from early morning till late in the evening, 101 authors
delivered 85 presentations, in 13 sections.
(page 22-23)

The World of Flowers – a Monumental Picture Made Together

Világok virága – közös monumentális festmény
Ezzel a címmel készítették a hazai és határon túli festõmûvészek közös monumentális alkotásukat a Világfaluban. Eddig több
mint száz mûvész festette rá saját virágmotívumát az ez által folyton folyvást változó és szépülõ
alkotásra. A festmény számos meghívást kapott
további fesztiválokra, kiállításokra. (30-31. oldal)

This was the title under which painter artists living in Hungary and abroad made their
monumental piece of art in the World Village. So far more
than a hundred artists have painted their own flower motifs on
the piece of art - accordingly, it is changing and getting more
ornamental continuously, and several festivals and exhibitions
have already offered to put it on display.
(page 30-31)

Immerse Yourself in the Joys of Tyrol

Töltõdjön fel tiroli derûvel!

We are happy to recommend the **** superior Elisabeth wellness
hotel, led by the second and third generation of the Walch family in
Kirchberg, to those tourists and travellers who wish to enjoy the
true Tyrolean feeling during their holiday.
(page 40-41)

Ajánljuk a Walch család tulajdonában lévõ, második és harmadik
generáció által vezetett kirchbergi négycsillagos superior Hotel
Elisabeth wellness szállodát azoknak a turistáknak, utazóknak,
akik szabadságuk ideje alatt az igazi tiroli feeling
élvezetére vágynak.
(40-41 oldal)

Különös kultúrák kavalkádja
Hatvanöt országból, államból érkeztek vendégek az idei Világtalálkozóra, amelynek szervezésében kimagasló szerepet töltöttek be az
egyre gyarapodó Világklubok, amelyek száma
immár száz fölé emelkedett. Valamint azon társszervezõi közösségek, amelyek hasonlóképpen
építik nemzetközi kapcsolataikat, s fontosnak
Tanka László
tartják
a magyar értékek mind szélesebb körû
fõszerkesztõ
közvetítését szerte a nagyvilágba.
Nem tudom szavakba önteni köszönetemet és hálámat azért
az önzetlen és fáradságos munkáért, amivel hozzájárultak a III.
Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozatának sikeréhez! E
lapszámunkban bõséges tájékoztatást adunk az eseményekrõl,
de így is csak egy kis részét és pillanatnyi hangulatát tudjuk
visszaadni az ott tapasztaltaknak. Érdekes volt látni-tapasztalni a rendezvényeken a világ különbözõ kultúráinak jelenlétét,

békés együttélését. Amikor például a Világfaluban a különbözõ
magyar tájegységekbõl érkezõk mellett, a moldvai és a gyimesi
csángók, a hindu, a muzulmán, a zsidó kultúrát képviselõk
együtt társalogtak, énekeltek, táncoltak, ismerkedtek. Sokuk
névjegyet cserélt egymással, s azóta is tartják a kapcsolatot. Jó
néhányan büszkén hordták népviseleti ruháikat, a közönség
nagy örömére, hiszen nemigen láttak még egy helyütt ennyi
különlegesen szép öltözéket. Néha hirtelen táncra is perdültek,
dalra fakadtak, alkalmi bemutatókat tartottak, kis koncerteket
adtak – ízelítõt kaphattunk abból, mennyire színes a nagyvilág
kultúrája.
Ha ezzel egy kicsit is hozzájárultunk a népek, nemzetek közeledéséhez, barátságához és együttmûködéséhez akkor már érdemes volt fáradozniuk a rendezõknek, a szervezõknek. S ez adhat
erõt ahhoz, hogy 2014 májusában, a IV. Magyar Világtalálkozón újra együtt legyen a nagy csapat!
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NEMZETKÖZI KÖRKÉP

INFORMÁCIÓK

Református diaszpóra-konferencia Niagara Fallson

Kölcsönös bocsánatkérés a délvidéki vérengzésekért

Ha nem tartunk össze, szétszóródunk
A magyar nemzet és a református egyház
a közelmúltban történelmi lépéseket tett a régen áhított összetartozás megvalósításáért.
2009. május 22-én a református anyaszentegyház ünnepi keretek között kinyilvánította
egységét. Ennek egyik folytatásaként, szervezték meg 2013. május 22-24. között az
Észak-amerikai Magyar Református Diaszpóra Konferenciát.
Közel száz gyülekezet képviseletében a
kanadai és amerikai határon, a Niagara-vízesésnél megrendezett konferencián a Krisztus Egyesült Egyházához (UCC) tartozó Kálvin Egyházkerület, az Amerikai Magyar Református Egyház, a Kanadai Magyar Református Egyházak Uniója és az Ausztráliai Magyar Református Egyház egyháztestei vettek
részt. A Kárpát-medencei magyar református
közösségek vezetõ testülete, a Generális Konvent elnöksége nevében Csûry István királyhágómelléki püspök, Markó Gábor erdélyi
fõgondnok és Szegedi László brassói esperes, az Erdélyi Református Egyházkerület
missziói elõadója vett részt a tanácskozáson.

A szerb parlament elítélte a magyarok ezreinek életét követelõ délvidéki vérengzést. Ezek után Áder János a belgrádi parlamentben kért bocsánatot azokért a bûnökért, amelyeket a
II. világháborúban magyarok követtek el ártatlan szerbek ellen a Vajdaságban.
„A szabad és demokratikus Magyarország elítéli azokat, akik a
II. világháború szenvedéseit fokozva magyarként vétettek ártatlan
szerb emberek ellen. Magyarország köztársasági elnökeként bocsánatot kérek azokért a bûnökért, amiket a II. világháború során
magyarok követtek el ártatlan szerbek ellen” – hangsúlyozta az államfõ.
Áder János bocsánatkérésének elõzménye az, hogy néhány
nappal korábban a szerb parlament elítélte az 1944–45-ös délvidéki vérengzést. A II. világháború végén 15-20 ezer magyar esett Tito partizánjainak áldozatául.

A konferencián részt vett lelkészek

Washingtonban az együttmûködés további
lehetõségeit kutatják

Többen választanak új hazát
Napjainkban egyre nagyobb figyelem hárul a diaszpórára nemzetközi szinten is – mondta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár a genfi
diaszpóra-konferencián. Kifejtette: ez azzal állhat összefüggésben, hogy felgyorsult a migráció világszerte, és egyre többen választanak maguknak új hazát. Magyarországot több szempontból is érinti a migráció és a diaszpóra kérdése – tette hozzá. Nagy magyar közösségek élnek szerte a nagyvilágban. A magyar migráció már a XIX. század elején elindult, s így lettünk mára világnemzetté. A tradicionális diaszpóra-közösségeink mellett Nyugat-Európában, vagy a
tengerentúl, ugyanakkor jellemzõ, hogy gazdasági okokból nagyon sok fiatal
megy el hosszabb-rövidebb idõre külföldre. A magyar kormánynak fontos,
hogy meg tudják szólítani ezt az új diaszpórát is, és ezeket a fiatalokat „szorosan tudják kötni Magyarországhoz”, hogy élõk maradjanak a kapcsolatok, abban a reményben, hogy visszatérnek hazánkba. Nagyon fontos, hogy biztosítsák, ne szakadjanak meg a kulturális kapcsolatok, azok a kötelékek, amelyek
Magyarországhoz kötik õket – mutatott rá a helyettes államtitkár, aki kitért arra,
hogy ebben kiemelte szerepe van az oktatásnak, azon belül is a hétvégi iskoláknak. Diaszpórák és fejlõdés: hidak a társadalmak és az államok között címmel
tartottak miniszteri szintû nemzetközi konferenciát a Nemzetközi Migrációs
Szervezet égisze alatt, amelyre 150 országból érkeztek vendégek.

Vonzóak a természetes élelmiszereink
Az Egyesült Államokba irányuló magyar export növelése is téma volt Szijjártó Péternek, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkárának washingtoni tárgyalásain. A politikus találkozott az amerikai kongresszus magyar csoportjának vezetõivel,
Marcy Kaptur és Andy Harris képviselõkkel. A tárgyaláson az amerikai politikusok elismerõen szóltak az
új magyar alaptörvényrõl, és számba vették a magyaramerikai gazdasági kapcsolatok fejlesztésének lehetséges területeit. A jelenleg visszafogott mértékû magyar export növelésének elsõdleges területe az élelmiszeripar lehet, komoly kereslet mutatkozik ugyanis a
természetes összetevõket tartalmazó magyar élelmiszerek és gyümölcslevek iránt. Szijjártó Péter tárgyalt
a Magyarországon termelõ amerikai nagyvállalatok
vezetõivel is. Áttekintették a Procter and Gamble és az
IBM magyarországi mûködését és esetleges bõvítési
terveit.

Legyünk Magyarország barátai!
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Történelmi megbékélés Csúrogon: Áder János köztársasági elnök
és Tomiszlav Nikolics szerb államfõ kézfogása

Idén meglesz az ötszázezredik új állampolgár

Egyre nagyobb figyelem irányul a diaszpóra felé

A Magyarország Barátai szervezet
(Granasztói György által alapított) alapítvány, amelynek hivatalos megnevezése
Magyarország Barátai Alapítvány. Ez az
adómentes státuszt élvezõ szervezet Budapesten alakult meg, abból a célból, hogy támogassa Magyarország barátait.
Az alapítvány alapító tagjai a következõ
tagokból áll: Lajtha Ábel professzor, agykutató; Pasternak Alfréd professzor, nõgyógyász (USA); Gulyás Balázs professzor, neu-

Történelmi főhajtás Csúrogon

robilológus (Svédország); Vizi E. Szilveszter
akadémikus, elnök; Marton Éva operaénekes (Magyarország); George Pataki, New
York állam ex-kormányzója; Oláh György
Nobel-díjas vegyész, tudós; Módy István
professzor, neurológus (USA); B. Nagy János professzor, feltaláló; Lámfalussy Sándor
jegybankár, az euro atyja (Belgium); Sir
Radda György igazgató, biokémikus (Egyesült Királyság – Szingapúr); Gelsey Vilmos,
az igazgatóság elnöke, befektetési bankár
2013/ 3. szám

(Egyesült Királyság). Az irányító testület
tagjai: Vizi E. Szilveszter (Magyarország),
Megyesy F. Jenõ (USA) Fodor István,
Vízkelety Mariann (Magyarország).
A mi küldetésünk, hogy a világban elõsegítsük és megõrizzük a magyar hagyatékot és örökséget. Ezért a célunk, hogy
világszerte figyelemmel kísérjük és dokumentáljuk a magyarok sikeres társadalmi, kulturális, tudományos és gazdasági
tevékenységét.

Lakjuk be a Kárpát-medencét
Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról – jelentette ki Semjén
Zsolt az Eötvös Loránd Tudományegyetem hatodik Kárpátmedencei Magyar Nyári Egyetemének megnyitó ünnepségén. A
nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes közölte: most
tartunk a 470 ezredik állampolgársági igénylésnél, mintegy 400
ezren pedig már letették az állampolgári esküt, ami által magyar állampolgárokká váltak, s így közjogi értelemben is lehet egyesíteni
a nemzetet.

A kalotaszegiek híven õrzik a magyarságukat

Hazánk a visegrádi
négyek élén
Hazánk a legjobb pillanatban veszi át a visegrádi államok (Csehország, Magyarország, Lengyelország
és Szlovákia) együttmûködésének
elnöki posztját, mert az ország éppen most lép ki a recesszióból –
mondta Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban. A V4-ek következõ
éve legyen a gazdasági érdekérvényesítés éve – javasolta a kormányfõ, aki a magyar elnökség fontos
tennivalói között említette az energiabiztonságot, az észak-déli közlekedési infrastruktúrák kiépítését, a
biztonságpolitikát, a gazdasági
együttmûködés erõsítését.

Zajos zenei és néptáncos siker a washingtoni Smithsonian fesztiválon

Imádták a „magyar falut”!
Ujjongással, vastapssal és ovációval ünnepelte a közönség Washingtonban, a Smithsonian Folklife Festivalon
A magyar falu címmel bemutatott néptáncelõadást. A
Kárpát-medencei táncokat és viseleteket bemutató mûsort a Magyar örökség – Az újjáéledés gyökerei címû fesztiválprogramban mutatták be. A fergeteges ünneplést kiváltó elõadást a Szentendre, a Gödöllõ és a Válaszút táncegyüttes, valamint a Fitos Dezsõ Társulat tagjai adták elõ.
A bemutatót több mint háromszázan ünnepelték felállva a fesztivál Danubia színpadának nézõterén.
„A várakozásainkat messze meghaladta ez a siker” –
jelentette ki Hatos Pál, a Balassi Intézet fõigazgatója a
táncbemutató után. Úgy vélte, a táncprodukció mellett
„minden fronton ez a siker kísér bennünket”: például a
karcagi birkapörköltet a NASA mérnökei kóstolták meg, a
gyerekek pedig megpróbálkozhattak a gólyalábakon járással, kalocsai nénikkel pingálgattak együtt.
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INFORMÁCIÓK
Elhunyt Bodó Sándor
amerikai magyar festõ- és szobrászmûvész

Bodó Sándor

Ihletője a haza és az emberiség volt

Felvidéki civil konferencia – Nevelőszülők
találkozója Siófokon – Koszorúzás Balatonlellén

Hazafias történelmi festészetünk nagy alakja távozott közülünk örökre. Életének 94. évében meghalt Bodó Sándor
képzõmûvész, aki a rendszerváltás után feleségével, a néhány
éve elhunyt Bodó Fábián Ilonával több mint negyven évig tartó amerikai emigráció után tért haza Magyarországra. Budán,
a Keleti Károly utcában háromszintes lakásuk egyik szintje a
Bodó Mûvész Szalon otthona volt.

Felkeresi Erdély, Kárpátalja magyar közösségeit – Budapesten, a Hõsök Terén búcsúztatták rokonok,
ismerõsök és a Világklub vezetõi – Öt hét, háromezer kilométer, számtalan találkozó

Elindult útjára a kerékpáros békenagykövet
Augusztus 23-án, pénteken
pontosan 10 órakor, Budapestrõl,
a Hõsök terérõl elindult az Erdély és a Kárpátalja magyarok
lakta településeit bejáró, mintegy öt hetes rendkívül kalandosnak ígérkezõ, mintegy háromezer kilométeres útjára Zelei József, a Világklub kerékpáros békenagykövete. Kis ünnepség keretében sokan búcsúztatták, ott voltak a családtagok, édesany-

ja és felesége, a Világklub vezetõi, ismerõsök, barátok, a támogatók. Rövid üdvözletek, közös fotózás után
Jóska a kerékpárra pattant, s hûséges kísérõjével, Bagó Sándorral
együtt elindultak a román országhatár felé. Majd onnan városról városra
haladnak, elõbb Erdély, majd Kárpátalja magyar lakta települései következnek. A
visszaérkezés tervezett idõpontja: szeptember 27., délután 16 óra, Hõsök tere.

Szent István szellemében Gold Coaston
Az elõzõ évekhez hasonlóan, az idén is augusztus 20-án tisztelettel emlékezett meg a Gold Coast-i Nyugdíjas Klub az államalapítónkra, Szent István királyra. Ez alkalommal a Nyugdíjas Klub a Panoráma Világklub Gold Coast-i társklubjának a közös
rendezésében tartotta meg az ünnepséget és azt követõ kulturális „csemegének” mondható nemzetközi fotókiállítást.
Capt. Somogyi Sándor klubelnök köszöntötte a megjelent vendégeket: Nt. Kovács Lõrinc Qld. Tiszteletbeli konzulját,
Sipos Ernõ Brisbane-i Magyar Kulturális
és Jóléti Egyesület elnökét és feleségét,
Szegedi Lajost és Ildikót, a Qld. Református Egyház képviselõit és a megjelent
vendégeket, tagokat. Hegyi Zsigmond, a
klub alelnöke az ünnepi megemlékezésében méltatta István király uralkodói nagyságát, majd az ünnepi mûsorban Nuspán
Eszter szavalata és Bozsik Tamás zenei
betéte hangzott el, ezután Nt. Kovács Lõrinc a „Természet, ember és forma” kis
nemzetközi fotókiállítást nyitotta meg,
amelyen többségében Puskás László Angliában élõ fotómûvész képei szerepeltek,
de láthattuk még Kaprinay Éva Wellington (Új Zéland), Czika László Szombathely (Magyarország), Sipos Zsuzsanna
Brisbane és Székely Zoltán Gold Coast
(marosvásárhelyi születésû) fotósok képeit is. A jelenlevõk véleménye alapján a
kiállított 62 fotóból Puskás László:
Princess Diana fehér rózsája és Pipacsos
búzatábla címû képe, Kaprinay Éva Sirály
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és Nézlek, fotójai, Czika László:
Szombathely-i csónakázó négy évszaka,
és Szavaria karneval kép öszeállításai,
Sipos Zsuzsanna: Naplemente, Brisbane
esti lézer fényei, Székely Zoltán: Cigány
kovács és Esti tábortûz képei nyerték mg
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A III. Magyar Világtalálkozó eseménysorozatához az idén is gazdag programsorozattal kapcsolódott a Magyar Gyermek- és
Ifjúságvédelmi Szövetség, valamint a Civil Szervezetek Nemzetközi Konföderációja. Az események három helyszínen, a felvidéki Füleken, valamint a Balaton partján, az I. Magyar Világtalálkozó helyszínén, Balatonlellén és Siófokon zajlottak – dr.
Orbán István elnök munkatársai szervezésében.
Szlovákiában, a füleki Magyar Közösségi Ház adott otthont a Civil Szervezetek
Nemzetközi Konföderációja konferenciájának, amelyen bemutatkozott 22 régiós
civil szervezet, – közülük többen most
csatlakoztak a CSZNK-hoz, s együttmûkö-

désükrõl biztosították a közösséget. Részt
vett és felszólalt a rendezvényen, – többek
között – Németh Gabriella, Pozsony megyei alispánja, Fülek és Losonc alpolgár-

mesterei, Besztercebánya Közgyûlésének tanácsnoka s több állami és társadalmi szervezet képviselõje. „Hinni, élni és
szeretni csak közösen lehet!” – mondta
zárszavában a többi között dr. Orbán István elnök, hozzátéve, hogy ma már a határok sem szabnak gátat az együttmûködésnek, s a civil fórumnak példát kell mutatni
az összefogásban, a magyarság értékeinek
méltó képviseletében.
Felemelõ és jól esõ érzés volt hallani, –
említette lapunknak az elnök –, hogy a
Magyar Világtalálkozóra felfigyeltek Szlovákiában is, követték az eseményeit, s
többen személyesen is részt vettek a
programokon. Sõt, a füleki eseményt követõen többen eljöttek az I. Magyar Világtalálkozó helyszínére, Balatonlellére, ahol
megtekintették a „Megmaradásunkért”

emlékmûvet, s elhelyezték a kegyelet és a
hála virágait a „Gyermekekért és a Gyermeki Jogokért” Emlékmûnél.
Ugyancsak részt vettek többen a Világtalálkozó eseménysorozatához kapcsolódó
Nevelõszülõi Nemzetközi Konferencián is,
amelynek Siófok adott otthont. Képeink
ezekrõl az eseményekrõl számolnak be.

Bonyhádi városnézés – szekszárdi találkozó
A Világtalálkozó Budapestrõl érkezõ
mintegy félszáz fõs csoportja, találkozva a
Tolnai Megyei Világklub vezetõivel – Kereki
Katival és Holló Katalinnal –, valamint a tagokkal elõbb Bonyhád, majd Szekszárd vá-

rossal ismerkedtek meg egy-egy program keretében. A bonyhádi Városházán Potápi Árpád polgármester, országgyûlési képviselõ,
az Országgyûlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke fogadta a vendégeket, s
bemutatta a város nevezetességeit. Majd
folytatódott a rendezvény Szekszárdon, a
Bodri pincészet nagytermében tartott kulturális programmal –
Köllõ Babett és Goth
Péter elõadómûvészek
mûsorát nézték meg –
és vacsorával ért véget
a program.

leginkább a közönség tetszését. A fotókiállítás szervezõje és rendezõje Bozsik Tamás, a Queenslandi Világklub alelnöke
volt. A bemutató után a megszokott finom ünnepi ebéd következett.
Rumincik Zsuzsa
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Összefoglaló
a III. Magyar Világtalálkozóról
(2013. május 19-26.)

Hatvanöt országból érkeztek vendégek a III. Magyar Világtalálkozóra –
12 településen számtalan program – Harminckétezer résztvevõ
a rendezvénysorozaton – Világfalu, a találkozóhely:
minden korosztálynak minden mûfajban

Határtalan összefogás értékeinkért
„Határtalan összefogás értékeinkért!” – ez volt a vezérgondolata a III. Magyar
Világtalálkozónak, amelyre május 19-26. között került sor Budapesten és 11
más településen (Ópusztaszer, Szeged, Debrecen, Törökszentmiklós, Szekszárd, Bonyhád, Aranyosapáti, Révkomárom, Csíksomlyó, Gyimesbükk,
Monok). Sõt, még ezt követõen is zajlottak a különféle kísérõ rendezvények, öt
helyszínen (Balatongyörök, Mátraderecske, Fülek, Örkény, Siófok).
A rendezvénysorozat programjaira hatvanöt ország, állam képviseletében érkeztek, s a különbözõ helyszíneken összesen mintegy 32 ezren vettek részt.
Legtöbben a budapesti SYMA Rendezvényközpontban felépített, úgynevezett
Világfaluban voltak, ahol három napon át zajlottak az események, felvillantva
mindazt a szellemi és kulturális értéket, amelyet a földkerekségen élõ magyarság felhalmozott, hitet téve a világon átívelõ magyar összefogás nemzetfelemelõ eszméje mellett. A rendezvénysorozat – amely a Panoráma Világklub
és 99 tagklubja, a társrendezõk és az együttmûködõ partnerek közös összefogásával valósult meg – rendben, fegyelmezetten, jó hangulatban zajlott le.
A zárónapon bejelentették, hogy a IV. Magyar Világtalálkozóra 2014. május
18-25. között kerül sor Budapesten és más városokban.
A Világ Magyarságáért – Tiszteletbeli Magyar – Összefogás díj
Az ünnepélyes megnyitón, Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínház patinás
dísztermét zsúfolásig megtöltötték az öt földrész országaiból, államaiból összesereglett
vendégek. Jöttek a Kárpát-medencén túlról is, messzi országokból: Mauritánia, Sri
Lanka, India, Bali sziget, Egyesült Arab Emírségek, Argentína, Brazília, Ausztrália, ÚjZéland, Honduras, Mali, Angola, Kalifornia, Hawaii és más országok, államok képviseletében – közülük többen rövid üdvözletüket is átadták a hallgatóságnak.
A történelmi zászlósor és a Szent Korona másolatának bevonulásával kezdõdött az ünnepség, amelyet Nagyváradi-Kis Anna rendezett, mûsorvezetõi Dávid Viktória és Joó Géza voltak. „Az összefogás nem lehet csupán jelszó; az értékek, a teljesítmények mentén kell építkeznünk. Mérték az érték, léptéke pedig
a nagyvilág, merthogy magyarok mindenütt vannak” – mondta megnyitóbeszédében dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke. Dr. Mátrai Márta, az
Országgyûlés háznagya köszöntõ beszédében az állam szerepét hangsúlyozta
a magyarság összetartásában, megemlítve a legfontosabb törvényeket, intézkedéseket, amelyek a nemzeti egységet szolgálják.
Ezt követõen a földrészek magyar közösségeinek üdvözletét mondták el tizenketten, majd elismerések átadására került sor. „A Világ Magyarságáért” ki2013/ 3. szám
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tüntetést kapta: Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes; Buzánszky Jenõ,
az Aranycsapat tagja, a Nemzet sportolója; dr. Kis Boáz református lelkész, a
Magyar Népfõiskolai Collegium elnöke; Farkas Bertalan, az elsõ magyar ûrhajós; dr. Pozsgay Imre volt államminiszter; Sára Sándor Kossuth-díjas filmrendezõ, a Nemzet Filmmûvésze; Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ elõadómûvészek; a
Magyar Kultúra Lovagrend fafaragómûvész csoportja és a budapesti József
Attila Színház mûvészközössége.
A „Tiszteletbeli Magyar” elismerést hárman kapták Yunnus Al Saif (Dubai,
televíziós szerkesztõ-riporter); Abdelbari Boumediene (Algéria, mérnök);
Manuel Palacios (Ecuador, kutató). Az „Összefogás a magyarságért” díjat szintén három fõ vehette át: Nagyváradi-Kis Anna filmproducer, újságíró; Szilágyi
Árpád, a Magyar Kultúra Lovagja; Tarics Péter újságíró, író, elõadómûvész.
Ugyancsak a rendezvényen kerültek átadásra a PDSU Alapítvány által kiírt Filmszociográfiai Mesterkurzus díjai is, amelyet Sára Sándor és dr. Kertész-Bakos
Ferenc dékán adott át.
A szívet-lelket melengetõ „Hazádnak rendületlenül légy híve” címû kulturális
mûsorban közremûködtek: Beregszászi Olga, Mészáros János Elek, Gál Laura, a Nagyváradi Kiss Stúdió Színház mûvészei, Tóth Éva, Leblanc Gyõzõ,
Tarics Péter (Felvidék), Szûcs Orsolya (Vajdaság), s a Széki Szalmakalap hagyományõrzõ néptánccsoport (Erdély).

Összetartozásról Csíksomlyón, Aranyosapátiban, Ópusztaszeren
A Világtalálkozó eseménysorozata a csíksomlyói zarándoklattal kezdõdött,
ahol a világtalálkozói csoport közremûködésével, Gaál István csoportvezetõ
szervezésében a moldvai és a gyimesi csángók körében ünnepélyes keretek
között megalakultak a világklubok, sorban a 98. és a 99. társklub – ez utóbbira a
gyimesbükki Deáky Panzióban került sor.
Majd Aranyosapátiban – az ország egyik legszegényebb településén – több
százan gyûltek össze azon a négyes határ menti találkozón, ahol Nick Ferenc, a
Magyar Kultúra Lovagrend alapítója szervezésében felavatták a II. Magyar Világtalálkozón 55 ország állampolgára által elkezdett „Határtalan összefogás”
kapuját. Az eseményen dr. Tanka László „A Világ Magyarságáért” elismeréssel
köszönte meg a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Dunai Nemzetközi Alkotókörének – benne számos kultúra lovagjának – a másfél évtizedes értékteremtõ, mûvészi munkát, és a kapu oszlopán, több más résztvevõvel együtt elhelyezte a
„összefogás emlékszögét”.
Aznap este a József Attila Színházban a Trianon-történetet feldolgozó,
Hunyady Sándor: Feketeszárú cseresznye címû elõadást tekintették meg közösen a világtalálkozóra érkezõ vendégek – Nemcsák Károly, Rékasi Károly,
Schnell Ádám és más neves színész szereplésével – Kerényi Imre rendezésében.
Másnap az országjáró körútra indultak a Világtalálkozó résztvevõi. Egyik csoportjuk ellátogatott az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkba, ahol a konferenciateremben mintegy kétszáz vendéget köszönthetett Kertész Péter ügyvezetõ
igazgató és Szilágyi Árpád fõszervezõ, a Magyar-Ausztrál Barátság Nap házigazdái. Az ausztráliai magyarság nevében Ámon Antal és Hódi Margit üdvözölte a jelenlévõket, ezt követõen pedig a kardot tartó turulmadár jelképezte
Nemzeti Összetartozás szobornál tartottak megemlékezést a jelenlévõk, és a talapzaton elhelyezték a kegyelet és a hála koszorúit. Ezt követõen a résztvevõk
Szegedre utaztak, ahol elõbb felavatták Bolyai János emléktábláját, majd nagyszabású jótékonysági kulturális gálamûsorral zárult a nap.
Egy másik csoport Kereki Kati és Holló Katalin megyei Világklub-vezetõk
szervezésében Bonyhádra indult, ahol Potápi Árpád polgármester, országgyûlési képviselõ, az Országgyûlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke
fogadta a vendégeket, akik megismerkedtek a gyönyörû kisváros történelmi és
természeti nevezetességeivel, a Nemzeti Összetartozás Bizottság munkájával.
Ezután Szekszárdra látogattak, ahol rövid városnézés után a Bodri-pincészetben egy kulturális est és baráti beszélgetés keretében Köllõ Babett és Goth Péter elõadómûvészek mûsorát nézték meg.

Polgármesterek találkozója, gálaest, egyházi események
Törökszentmiklóson a polgármesterek találkozójával kezdõdött a nap, amelyen a vendéglátó dr. Juhász Enikõ és a határon túlról érkezõ polgármesterek –
Sallai János (Erdély, Szék) és dr. Oroszi József (Kárpátalja, Nevetlenfalu)–
Pörneki András (megyei Világklub-elnök) fõszervezõ közremûködésével elhatározták, hogy testvérvárosi kapcsolatot létesítenek. Majd délután táncház, és
Dávid Viktória nagy sikerû templomi koncertje következett, este pedig az Ipolyi Arnold Kulturális Központban Nemzetközi Kulturális Gálaestre került sor.
Az egész napos rendezvényt több mint fél ezren látogatták.
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Debrecenben, a Belvárosi Közösségi Házban tartott eseményen az argentin
és a brazil magyarság életérõl esett szó, a Buenos Airesben élõ honfitársunk,
Kerekes Ágnes személyes tolmácsolásában, a házigazda Vojtkó Ferenc, a
Debrecen Televízió szerkesztõ riportere szervezésében. Késõbb a Mester utcai templomban a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatát és a
Népfõiskolai Collegium ünnepségét rendezték meg, dr. Kis Boáz ügyvezetõ
elnök szervezésében.
A felvidéki Révkomárom Duna Menti Múzeumának dísztermében Tarics Péter Világklub-elnök volt a házigazdája a Hungarikum- és Magyarság-est programjának, amelyre mintegy másfél százan voltak kíváncsiak, s neves elõadómûvészek tolmácsolásában népszerû honi és külhoni irodalmi mûvek is elhangzottak. Monokon Kossuth-emléknapot rendeztek, amelyen dr. Mezei László, a
Kossuth Koszorúja Alapítvány elnöke és Floridából Gergátz István tiszteletbeli
konzul és felesége, Bika Julianna voltak a díszvendégek.

Tudóskonferencia és Párbeszéd Fórum, neves elõadókkal
Budapesten, az Óbudai Egyetemen két napon át tartott dr. Tuzson Tibor
szervezésében a IV. Báthory-Brassai Nemzetközi Gazdasági, Mûszaki és Természettudományi Tudományos Konferencia, amelyen 101 szerzõtõl 85 elõadás
hangzott el. Fõvédnöke és kiemelt elõadója dr. Kovács Árpád, a Költségvetési
Tanács, s a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, védnöke dr. Rudas Imre, az
Óbudai Egyetem rektora volt. Olyan neves elõadók mûködtek közre, mint dr. Botos Katalin, dr. Csath Magdolna, Farkas Mária, dr. Imecs Mária, dr. Kõrösi
Mária, Lóránt Károly, dr. Ozsváth Judit, dr Poór József, dr. Váralljai Csocsán
Jenõ és sokan mások.
Tizenkét országból, több mint százan vettek részt a több mint négy órás Társadalmi Párbeszéd Fórumon, amelynek dr. Czeglédi József, a KEP ügyvezetõ
elnöke, az MTA Köztestületének tagja volt a házigazdája, fõvédnökei hg. Esterházy Antal, a KEP elnöke és dr. Tanka László, a Világtalálkozó elnöke, fõszervezõje pedig a Közép-európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület.
A hallgatóság nagy érdeklõdéssel kísérte dr. Pozsgay Imre volt államminiszter, dr. Sárközy Tamás jogászprofesszor és dr. Gáva Krisztián jogalkotásért felelõs helyettes államtitkár elõadását a társadalompolitika alakulásáról, míg dr.
Szakály Sándor hadtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos
rektorhelyettese a történelmi hagyományokról, dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke nemzetgazdaságunk helyzetérõl számolt be. A Fórum összefoglalóját dr. Marinovich Endre, a KEP társelnöke, c. nagykövet, zárszavát dr. Horváth János, amerikai-magyar közgazdász,
az Országgyûlés korelnöke, az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti
Csoportjának elnöke mondta el.
A III. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozatának részeként további programok is szerepeltek. Fórumot rendeztek az Aquincum Hotelben az egészségturizmusról, a gyógyításról; mintegy százötvenen vettek részt a Stefánia Palotában tartott Világklub-vezetõi találkozón; zsúfolásig megtelt a Bujdosó Székely Étterem azon az Erdélyi esten, amelyen az elõadó Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács elnöke volt.

Filmszemle az Urániában, faültetés a templomkertben
Az Uránia Nemzeti Filmszínház Fábri-terme adott otthont a Külhoni Magyar
Filmszemlének, amelyen a következõ filmeket mutatták be: Az utolsó remény
- Kossuth Amerikában (a Debrecen Televízió filmje); Magyarnak lenni az
Egyesült Államokban (New York, Los Angeles – Hasulyó János filmje); Rendületlenül – Márton Áron püspök portréja (Xantus Gábor dokumentumfilmje);
El Camino (rendezõ-producer: Birinyi József).
A vetítés második részében a Pro Deo State University Közép-európai Tudományos Alapítvány nemzetközi Filmszociográfiai mesterkurzusának bemutatójára került sor, amelyen az alkotásokat Mágori Józsefné országgyûlési képviselõ méltatta. A fõdíjat A fürdõháború címû film nyerte, amelyet Gergely Szilárd, Schmidt Krisztina, Antal Emõke és Erõss Miklós készített – az elismerés
átadására a Világtalálkozó ünnepélyes megnyitóján került sor.
A találkozás emlékeként közel másfélszázan ültettek fát Rákospalotán, az impozáns Magyarok Nagyasszonya Templomának kertjében, együtt a III. Magyar Világtalálkozó számos országából érkezett résztvevõi és a helybéliek. A
Helytörténeti Emlékparkban mintegy két órás bensõséges ünnepség keretében
többek között Szekeres Pál, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium államtitkára,
paralimpiai bajnok, László Tamás, a XV. kerület polgármestere, Lõrinc Kálmán, a Házat-Hazát Alapítvány elnöke méltatta a nemzeti összetartozás és a
határtalan összefogás fontosságát.
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Világfalu, ahol jó volt magyarnak lenni
Az eseménysorozat kiemelt programjai a budapesti SYMA Rendezvényközpontban, a több mint ötezer négyzetméteren felállított, úgynevezett Világfaluban zajlottak,
amelynek kivitelezési terveit és megvalósítását a dr. Tanka Benedek és Nagy Tímea
által irányított mintegy ötven fõs csapat végezte. A Világfaluvá varázsolt helyszín három napon át várta vendégeit: Ausztráliától Dél-Amerikáig, Gyergyótól Dubajig, Kárpátaljától Indiáig a nagyvilágban élõ honfitársaink és Magyarország barátai randevúztak, eszmét cseréltek, vagy csak egyszerûen társalogtak. Néha táncoltak-énekeltek, ettek, ittak, olykor mulattak is. Hangulatuk azt jelezte: jó magyarnak lenni! A szónokok
a határtalan összefogás jelentõségét hangsúlyozták, rámutatva, hogy az elszakított területeken és az emigrációban élõ honfitársaink mellett a magyar nép barátai is fontosnak tartják jelenlétüket ezen a találkozóhelyen.

Kiemelt vendég: Afrika és az Egyesült Arab Emirátusok
A Világtalálkozó kiemelt vendége Afrika és az Egyesült Arab Emirátusok volt. A Világfalu megnyitóján Bokor Balázs nagykövet, volt Los Angeles-i fõkonzul, a Külügyminisztérium afrikai és közel-keleti osztályvezetõje tájékoztatta a jelenlévõket, hogy
Budapesten 28 ország részvételével több hetes Afrika-fórum zajlik, amely lendületet
adhat hazánk és a déli kontinens kapcsolatainak, ennek eseményeire hívta a jelenlévõket. A megnyitó további részében Ahmed Szliman, az Európa Afrikáért Alapítvány elnöke bejelentette, hogy számos afrikai szervezet nevében, az Afrikai Egységszervezet
megalakításának 50. évfordulójának alkalmából dr. Tanka Lászlót, a Világklub alapító
elnökét választották idén Afrika Emberének, s átadta az errõl szóló elismerõ oklevelet, ajándékokat.
A Magyarsághíd elõadóteremben, Nagy László irányításával és Tarczy Gyula és
Dávid Viktória mûsorvezetése mellett több mint száz kiváló elõadóval találkozhattak
az érdeklõdõk. A többi között megismerkedhettek a Kárpát-medence, Európa, Északés Dél-Amerika, Ausztrália, Afrika és Ázsia különbözõ országaiban élõ magyarság
munkásságával is. A bemutatkozásuk során elmondták, kik õk, hol és hogyan élnek,
miként õrzik a magyar kultúrát, s milyen a kapcsolatuk Magyarországgal. Kiemelt figyelem övezte az Arab Emírségekben élõ magyarság – mintegy 2000 család él ott – képviseletének bemutatkozását: Tóth László, Pokoly Gertrud és Yunnus Al Saif televíziós szerkesztõ riporter jóvoltából. Nagy érdeklõdés kísérte a gyimesi, s a moldvai csángó, a svédországi, az amerikai, a kárpátaljai, a vajdasági, az indiai, a perui, a németországi, az ausztriai Világklubok képviselõinek bemutatkozását.
Más témakörökben is hallhatunk elõadásokat, többek között Balogh Leventétõl,
a Szentkirályi Ásványvíz tulajdonosától, Farkas Bertalantól, az elsõ magyar ûrhajóstól, dr. Papp Lajos szívsebész professzortól, Izsák Balázstól, az Erdélyi Nemzeti Tanács elnökétõl, Krivács Andrástól, a Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökétõl,
Indiából Rhádika festõmûvésztõl, Pittsburghbõl a nemzetközi tudományos élet kiválóságaitól, dr. Várdy Béla és Ágnes tudósházaspártól, a perui-ecuadori Móricz János által vezetett kutatásokról, Istenes Gyõzõtõl, dr. Czeglédi Józseftõl, a Közép-európai Club Pannónia ügyvezetõ elnökétõl, Birinyi Józseftõl, a Hungarikum Szövetség elnökétõl, az õshagyományokról Born Gergelytõl, Ahmed Szlimantól, a Magyarországon tanult afrikai diákok Világklub-vezetõjétõl, Bunyik Zoltán volt vajdasági oktatási és kulturális minisztertõl, dr. Grandpierre Atilla csillagásztól, dr.
Horkovics-Kováts János õsmagyarság-kutatótól, Nyers Csabától, a hun ételek mesterszakácsától.
Az irodalmi mûsorban többek között felléptek: Publik Antal (Svédország), Tarics
Péter (Felvidék), Bokor Balázs (Az én Hollywoodom). A zenei Pódium mûsorban bemutatkozott, többek között: Alex Horsch és az Arany Pajzs (Németország), Szabó
Andrea elõadómûvész, Tamás Júlia Roxana (Pusztina) moldvai csángó népdalénekes, Szendrey Marót Ervin énekes-gitáros és Bajnai Zsóka, a jávai táncmûvészet magyarországi reprezentánsa, Nógrádi Tóth István nótaénekes, Ábrahám Pál és mások.
A Magyarsághíd terem falain sokan megnézték Belovai Zsuzsanna és Rádhika
festményeit, valamint Somogyi György és leánya, Zsófi közös fotókiállítását „Petõfitõl
a modern kori magyar lovas kultúráig” címmel.

Üzleti Fórum és Egészségkonferencia
A konferenciateremben zajló Üzleti Fórumot Irmes Zsolt vállalkozó, a Világklub Üzleti Fórumának alelnöke vezette. Dr. Tanka László bevezetõ szavai, s néhány távoli országból jött üzletember bemutatása után Csepreghy Nándor, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztésekért felelõs helyettes államtitkára nagy
érdeklõdéssel kísért elõadásában emlékeztetett arra, hogy az Új Széchenyi Terv
keretében azért vannak jelen a Világtalálkozón, mert úgy vélik, komoly lehetõségek rejlenek a nagyvilágban élõ magyarság által kiaknázható nemzetközi üzleti,
gazdasági kapcsolatokban. Elmondta, fontos teendõ az európai uniós források le2013/ 3. szám
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hetõ legjobb kiaknázása, az üzleti élet fejlesztése, majd részletesen ismertette az
európai uniós támogatások elmúlt években történõ felhasználását, valamint az elkövetkezõ idõszak lehetõségeit.
Dr. Vadász György, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános elnökhelyettese a szervezet tevékenységét mutatta be, felvázolva a mai Magyarország vállalkozási térképét. Szólt arról, hogy a kamara miként segíti elõ a magyar-magyar üzleti kapcsolatok kiépítését, hogyan ösztönzi a nemzetközi piacokon történõ megjelenést.
(Csepreghy Nándor és dr. Vadász György elõadásukat követõen a nagyszínpadon is köszöntötték a Világfalu résztvevõit, felkeresték az ország-pavilonokat, a kiállítói utcákat,
megtekintették a Világok virága monumentális festményt.)
A hallgatóság soraiban ott ültek a hazai vállalkozók mellett az Afrikából, Ázsiából,
az Arab Emírségekbõl, Amerikából és Erdélybõl érkezett üzletemberek is, s késõbb
több elõadást, bemutatót tartottak az érdeklõdõk részére .
Az Értékek Fóruma elõadássorozat dr. Idrányiné Pátzay Anna szervezésében
zömmel olyan témaköröket tûzött napirendre, amelyek az életmód, a harmónia, az
együttélés, a külföldön is érdeklõdésre számot tartó magyar találmányok, termékek
népszerûsítését szolgálták. Másnap rendezték meg a III. Egészségkonferenciát, dr.
Szalontai Éva svéd-magyar újságíró szervezésében, s dr. Horváth István orvos-biológus, az MTA és a New York-i Tudományos Akadémia tagja elnökletével. Huszonkét
elõadás hangzott el a témakör legkülönfélébb területeirõl, azzal a céllal, hogy felhívják
a figyelmet a kiváló magyar egészségügyi szakembereinkre, feltalálóinkra, a kiemelkedõ magyar szakterületekre, az egészségturizmus, az egészségügyi világpiac számára.
Ugyanebben az idõben, a Világfalu közönsége számára rendelkezésre állt az Egészségügyi Szûrõbusz, amely 24 fontos egészségügyi vizsgálatot végzett ingyenesen
azoknak, akik kíváncsiak voltak állapotukra – errõl Egészségügyi Könyvet állítottak ki.
(Néhány nap múlva – immár hagyományosan – az Egészségkonferencia résztvevõi,
több mint félszázan Egészségtúrán vettek részt Mátraderecskén, ahol a mofetta gáz gyógyító hatását is megismerhették.)
Az elõadásoktól, beszélgetésektõl hangos konferenciaterem a késõ délutáni órákban a nyugalom, a kikapcsolódás, a felfrissülés szigetévé vált, hiszen ekkor kezdõdött
minden nap Csaba Beatrix élettanácsadó Lazí-Taní programja. Ezen a relaxáció, a kikapcsolódás módszerei, technikái, személyes tapasztalatai kerültek terítékre szakértõk, hazai és külhoni magyarok közremûködésével.

Sztárok a nagyszínpadon
A bejáratnál és az ország-pavilonoknál az Utcazenész Társulat zenészei fogadták
a vendégeket, s minden mûfajt reprezentálva muzsikáltak, énekeltek. A nagyszínpadon Kalenics Magdolna színpadigazgató irányításával, Joó Géza és Nagyné Varga
Mária mûsorvezetésével pedig tíztõl este hétig peregtek a mûsorok. A közönség gyakran zsúfolásig megtöltötte a nézõteret, miközben a vendéglátó Planetsport hatalmas
körasztalai mellett finom ételeket-italokat fogyaszthattak.
Felléptek – többek között – Varga Miklós, Dér Heni, Poór Péter, Illényi Katica,
Csongrádi Kata, Magdaléna, az Operettgála mûsor 22 fõs csapata, élén Tóth Éva és
Leblanc Gyõzõ elõadómûvészekkel, Kollár Erikkel, a Hungaroperett tánckarával, az
ausztráliai Vigadó Duó, Máté Öcsi Kárpátaljáról, Simándy Adél Svédországból,
Labant Csaba és Ada Venezuelából. Nagy tetszés fogadta más kultúrák zenéjét is, így
például a bolíviai Luist, Afrikából Omotunde Komolafe kisegyüttesét, a csodálatos
hangú Guessous Majda Mária, marokkói magyar népdalénekesnõt és másokat. (Akik
egyébként, ha nem kerültek a nagyszínpadra, akkor a Világfalu utcáin adtak rögtönzött koncerteket.)
Minden délben jó ebédhez szólt a nóta, s Farkas Jenõ népi zenekarához Pásztorka Sándor énekes hívott vendégeket, így Bohács Istvánt, Balogh Tündét, Erdõs Melindát.
Élvezetes élményt nyújtott a Joó-talkshow, amelyen Joó Géza, a népszerû mûsorvezetõ zenés beszélgetései során színpadra léptek neves elõadómûvészek, többek között Bódy Magdi, Balázs Fecó, Mérai Kata, Illényi Katica, Éles István, Ivan, Mouksa
és a Psychedelic Cowboys, Soós Zoltán és mások.
Több mint félszázan „fújták a hangszert” a Váci Ifjúsági Fúvószenekar részérõl,
fellépett a Four Bonus Quartett, a Vadrózsák citera-, a Szironta Csengettyû együttes,
a rockzenét játszó szegedi Indigó és a Fight Club zenekar Csordás Tiborral, a színvonalas világzenét bemutató Zombori Zenekar. Olykor vastaps mellett táncolt a színpadon a Zumba Fitness show, a Sirítõ és a Miklós Néptáncegyüttes.
A Világtalálkozó csaknem minden rendezvényén elhangozott a Világtalálkozó dala,
Méry Péter énekes-szerzõ és alkalmi társai elõadásában, és a közönség mindig vastapssal fogadta a magyar összefogás himnuszát. A Határtalan dalt tucatnyi népszerû
elõadó énekelte lemezre: Varga Miklós, Tamás Gábor, Balázs Fecó, Szikora Robi, Keresztes Ildikó, Király Viktor, Bódi Guszti, Kovács Nóri, Kefir, Dér Heni. A Világfalu
záró száma már hagyományosan, a kiváló tárogatómûvészé volt: Vesztergám Miklós
a Silenzio dallamaival búcsúzott a közönségtõl.
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Emlékmû: Világok virága óriás festmény – Béke kerékpárút
Közel száz festõmûvész vett részt a világ minden részébõl a III. Magyar Világtalálkozó emlékmûvének elkészítésében. A Világok virága címû alkotás mintegy húsz
négyzetméternyi területe mindenkinek lehetõséget nyújtott egy-egy virágmotívum
elkészítésére.
Az alapmotívumot Hegedüs Tünde festõ- és szobrászmûvész, a Világklub Mûvészeti Galériájának elnöke, a Worldwide World Peace magyarországi mûvész nagykövete és Szük Norbert festõmûvész (Bali Szigeti Világklub-elnök) készítették el, majd
folytatták a Világtalálkozóra érkezõ mûvészek, egy-egy tenyérnyi nagyságú résszel, a
saját virágmotívumuk megfestésével, saját stílusuknak és fantáziájuknak megfelelõen,
afféle kaláka módon. Így aztán a harmadik nap végére egy óriási alkotás kerekedett,
reprezentálva a világ festõmûvészeinek összefogását és stílusgazdagságát. A helyi lebonyolításban, szervezésben nagy segítséget nyújtott Serdült Erika festõmûvész.
A Világfaluban jelentette be Zelei József (Burgenlandi Világklub-elnök) kerékpáros
béke nagykövet, hogy a 2011-es amerikai, az idei tasmániai, ausztráliai és új-zélandi
kerékpárútjai után, a 2013-as Világtalálkozó üzenetével és jövõ évi meghívójával a Kárpát-medence magyar városainak közösségeit keresi fel több hetes útja során.

Gyermekuradalom, barantások, „Fekete Sereg” és óriás torta
Dr. Gubánné Pintér Annamária és lelkes segítõ csapata várta a gyermekeket a Világfalu bejáratánál, ahol az érkezõknek egy különleges interaktív padlóra kellett lépniük, amely azonnal reagált a mozdulatokra, így részévé váltak a képek világának. A
Gyermekuradalomban Veres István Rönkdzsungel cégének termékei adták a sajátos
stílust, voltak itt faházak, jurta sátrak, bemutatkozott a Leonardo-program, kézmûves
foglalkozások zajlottak (csuhéfonás-babakészítés, nádhangszerek, virágkoszorúk,
gyöngyfûzés), íjászat, Tündértánc és Tündériskola, Csodaszarvas elõadások hangzottak el, megismerkedhettek a szkíta, az avar, a hun õsmagyar ékszerek készítésével – ez
utóbbi Reményi Katalin ötvösmûvész jóvoltából. Olasz Etelka meséket mondott ifjaknak, idõseknek egyaránt. A Zombori Zenekar jóvoltából pedig táncház, mulatozás
várta a legkisebbeket. Vasárnap pedig – gyermeknap lévén – felszeletelték a Macuki
cukrászat óriás tortáját, valamint minden gyermek ajándék csokit is kapott, Veres Robi (MCDC) pedig éles bemondásaival szórakoztatta a közönséget.
A hagyományos harcmûvészet terepén, Kozelka Zsolt „kapitány” irányításával
sokan megfordultak. Elegáns jurta sátor hívta fel a figyelmet, amelyben barantások
szálltak meg, s Csaba László, a Magyarok Országos Gyûlésének sajtófõnöke látta el
a házigazdai teendõket. A barantások korabeli öltözékben mutatták be a nomád élet
eszközeit, fegyvereit, szokásait. Kilátogatott a Világfaluba Vukics Ferenc, országos
vezetõjük is, s meghívták a Világtalálkozó résztvevõit az augusztus 16-18. között
Apajpusztán tartott nagyszabású rendezvényükre. A jurta sátorban berendezett
sakk-játékszínen fogadta az „ellenfeleket” a többszörös országos bajnok, nemzeti válogatott és olimpikon Gara Anita és Tícia nemzetközi sakknagymester testvérpáros.
A különleges eseménynek kijáró érdeklõdés mellett a külföldi kiállítók figyelmét is
felkeltette az újszerû sakkprodukció látható népszerûsége és a program „exportálásának” lehetõségét is felvetették.
Nagy népszerûségnek örvendett a mintegy húsz fõs „Fekete Sereg”, a Kard
Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület Heitter Péter fegyvermester vezetésével. Fiatalok és idõsebbek a lovagi fegyverhasználatot, harcmodort, a hagyományok
felélesztését, a harcmûvészet ápolását tûzték ki célul, baráti légkörben. Szép látványt
nyújtott, amikor a szépségverseny gyönyörû hölgyeit, versenyzõit a Világfalu bejáratától a nagyszínpadig, elõl a barantások, hátul pedig a Kard Rend lovagjai kísérték
a finálé helyszínére.

Utcák, kiállítók, ország-pavilonok
Az anyaországon kívül szinte a világ minden részén élnek magyar emberek
és közösségek, melyek fáradhatatlanul õrzik a magyarság több ezer éves tüzét.
Erre a hasonlatra építve, a Világfaluban, a Találkozások terén található országpavilonokban kaptak „tûzhelyet” a különbözõ régiók, ahol lehetõségük volt bemutatkozni, megismertetni szûkebb közösségüket, befogadó országukat. A találkozó résztvevõi délelõtt tíz órától este 19 óráig találkozhattak itt és különféle
beszélgetéseket bonyolíthattak le egymással.
Állandóan kisebb-nagyobb csoportok gyülekeztek itt, ismerkedtek, beszélgettek, s hallgatták a gyakran felcsendülõ énekeket, nézték a táncokat, a filmvetítéseket, s hallgatták a kiselõadásokat. Az alábbi ország-pavilonok álltak az érdeklõdõk rendelkezéseire: Észak-Amerika (programvezetõ: Németh Ágnes Csilla
és Csaba Beatrix), Ausztrália (programvezetõ: Harmath Ilona és Bõsze Ferenc), Latin-Amerika (programvezetõ: Fedor Aliz és Fóthy Erzsébet), Európa
(programvezetõ: Huszár Éva), Kárpát-medence (programvezetõ: Gaál István),
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Afrika (programvezetõ: Omotunde Komolafe), India (programvezetõ: Suresh
Chaudharry és Rádhika), Egyesült Arab Emirátusok (programvezetõ: Tóth
László és Pokoly Gertrúd).
Az érdeklõdõ közönség a mûsorok, elõadások mellett felkereshette a mintegy 150
kiállítót, akik a legkülönfélébb termékeket, szolgáltatásokat kínálták, illetve mutatták
be a Magyar értékek utcája (igazgató: Bátai Dóra), a Gyógyító övezet (igazgató: dr.
Idrányiné Pátzay Anna), a Találmányok tere (igazgató: Somogyi Hajnalka) és az ország-pavilonok területein.
Sokan érdeklõdtek a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Zugló Önkormányzata, a Herendi Majolikagyár, a Pannon Tokaj, a Pick Szeged, a Gyógynövénykutató Intézet, St. Graal Vizbolt, az Egészségsziget, az ADU Ajándékbolt, az Archaikus Kézmûves Egyesület, a Házat-hazát Alapítvány, a kürtöskalácsot árusító
Kürcsi, a Gyermekrák Alapítvány, a Kis-Böllér, az Optimum Lézerszemészet, az
Idea Zóne, a Neo-Memory Nyelviskola, az Ökonet, a Rain International, Csizmadia
Klára selyemfestõ és sok kézmûves és más kiállító standjain. A Táltos Sátorban a testlélek-szellem harmóniájáról, az õsi magyar életmód mai tapasztalatairól és lehetõségeirõl tartottak elõadásokat.
Nagy siker fogadta a Díszruha Szalon divatbemutatóját, Csehiné Lublóváry Mónika divattervezõ cégtulajdonos irányításával: kétszer is tartottak bemutatót a gyönyörû öltözékekbõl.
Három Világtalálkozó-tortát is felszeleteltek a rendezvények során. Különösen ízlett
a Mennyei Édesség zsanna-mannás összeállítású finomsága, de hosszú sorok álltak,
amikor Balázs Fecó, a népszerû énekes szeletelgette a Komáromi cukrászatból küldött tortát, a Macuki Cuki torta pedig hamar a gyermekek „áldozatává vált”.

Díjesõ a Világtalálkozó Szépe résztvevõire
Nagy sikerrel rendezték meg a III. Magyar Világtalálkozó Szépe versenyt. Menyhárt
Ágnes versenyigazgató és szervezõi csapata alaposan kitett magáért, hiszen a lányokra olyan díjesõ hullott, amelyet bármely szépségverseny résztvevõi megirigyelhetnek:
ketten kaptak egy-egy hetes nyaralást Dubajban, repülõjeggyel (a dubaji Világklub-elnök, Yunnus Al Saif felajánlása), bulgáriai tengerparti nyaralás (a Robinson Tours felajánlása), székelyföldi utazás (a székelyudvarhelyi Romantika Hotel és a Világklub felajánlása), balatoni hétvége (a Médiamix Kiadó felajánlása), 3x150 ezer, s 14x30 ezer
forintos szépségcsomag az Orin Hungary felajánlásaként, ajándékok, meghívók lovaspanzióba, vacsorára, a Ceffa Virág „örökcsokra”, az Eurogold aranytojásai, s még sorolhatnánk… Mindenki virágcsokorral és az Interalfa kozmetikai ajándékcsomagjával térhetett haza. De még nem volt vége: az elsõ helyezett a Miss Hungary döntõjébe kapott
meghívást, többen újságok címlapjaira kerülnek, s modellfotózásra kaptak meghívást.
A 20 fõs, helyszínen összeállt, s számos országot képviselõ nemzetközi zsûrinek
csak egyetlen számot kellett a szavazólapra írnia: annak a leánynak a versenyzõi számát, akit a legszebbnek tartanak a lányok közül. Ily módon a legtöbb szavazatot Ötvös Brigitta 21 éves, soproni egyetemi hallgató kapta, õ lett a III. Magyar Világtalálkozó Szépe – mondhatni a Világszépe, hiszen az indulók között a brazíliai, az afrika magyartól a csángóig szerepeltek határon túliak is. A második Dergez Alexandra, a harmadik Nagy Réka lett – mindketten budapestiek. A közönség díját – a Thermál Hotel
Balmaz két fõre szóló két napos utalványát – Ancsin Lili 18 éves leány hódította el, s
õ nyerte Facebookon zajló like-versenyt is.

Záró Istentisztelet – Köszönet a szervezõknek
A Világtalálkozó záró istentiszteletére vasárnap délelõtt került sor Budapesten, hagyományosan a Szilágyi Dezsõ téri templomban, ahol dr. Erdélyi Géza felvidéki református püspök beszédében többször emlékeztetett a magyarság összefogására.
Majd dr. Tanka László részére Oklevelet és a Magyar Népfõiskola Collegium Emlékérmét adták át „a magyarság hitbeli, erkölcsi és szellemi megmaradásának áldozatos
szolgálatáért”, feleségének, dr. Tanka Lászlónénak pedig emléklapot, „a világ magyarságáért végzett áldozatos szolgálatért”.
Ugyancsak a Világtalálkozó eseménysorozatának a keretében rendezték meg – immár harmadízben – Muzslai Róbert szervezésében a Magyar Ulti Bajnokságot, amelynek a Stefánia Palota adott otthont, s a több mint félszáz résztvevõ közül egy dömsödi
fiatalember, Potruzsik József vitte el a pálmát.
Külön említést érdemel az együttmûködõ partnerek közül a színpadokat és a
Világfalut gyönyörûen feldíszítõ Ceffa Virágstudió és Hornyák-kertészet, a Világtalálkozó bora, a kiváló minõségû és méltán népszerû Sámán (Dimenzió Borászat), a Világtalálkozó vize címet kiérdemlõ, finom és egészséges St.Graal és a
Szentkirályi Ásványvíz.
A Világtalálkozó nyolcnapos rendezvénysorozatát követõen további, úgynevezett
kapcsolódó rendezvényekre került sor, Balatongyörökön: Gyógyító Györök, dr.
Idrányiné Pátzay Anna; Mátraderecskén: Egészségtúra, dr.Szalontai Éva; Örkényben:
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III. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ
Magyarok Világkupája, Lusták István; a szlovákiai Füleken, Balatonlellén: Nemzetközi Civil Konferencia és Siófokon: Nevelõszülõk Nemzetközi Találkozója – dr. Orbán István szervezésében.
A III. Magyar Világtalálkozó Szervezõbizottsága köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel az eseményeket, fellépésükkel, elõadásukkal
gazdagították a mûsorokat, továbbá részt vettek a programok szervezésében és lebonyolításában, s közremûködésükkel vagy támogatásukkal hozzájárultak a rendezvénysorozat sikeres megvalósításához.

Afrikából, Indiából, Ausztráliából, Brazíliából, az Emirátusokból és
Új-Zélandról is érkeztek vendégek
A Világtalálkozó Irodájához érkezett regisztrációs lista alapján 65 ország, állam képviseletében vettek részt vendégek a Világtalálkozó nyolcnapos rendezvénysorozatán. Kérik,
akiknek országa, állama nem szerepel az alábbi listán és jelen voltak a Világtalálkozó valamelyik rendezvényén, jelezzék az iroda@vilagtalalkozo.hu e-mail címen. A regisztrációk alapján a következõ országok, államok képviseletében jelentek meg vendégek:
 Szomszédos országokból (5): Erdély (Románia), Kárpátalja (Ukrajna), Felvidék
(Szlovákia), Vajdaság (Szerbia), Õrvidék (Ausztria).
 Európa többi országaiból (19): Anglia, Svájc, Svédország, Hollandia, Németország, Görögország, Franciaország, Ciprus, Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Norvégia, Lengyelország, Írország, Oroszország, Bulgária, Albánia, Dalmácia, Csehország.
 Távoli országokból (31): India, Bali sziget, Mauritánia, Marokkó, Kongó, Nigéria,
Venezuela, Nicaragua, Bolívia, Brazília, Argentína, Peru, Irak, Kanada, Jemen, Irán,
Afganisztán, Sri Lanka, Ecuador, Japán, Algéria, Honduras, Mali, Angola, Ausztrália, Új-Zéland, Izrael, Egyesült Arab Emirátusok, Chile, Mozambik, Bahrain.
 USA államaiból (10): New York, New Jersey, Kalifornia, Florida, Nevada, Hawaii,
Missouri, Texas, Pennsylvania, Indiana.
Összesen: 65 ország (állam).

Élénk médiaérdeklõdés
Élénk médiaérdeklõdés kísérte a rendezvényt, a többi között foglalkozott az
eseménnyel, illetve a helyszíneken riportokat, interjúkat készítettek: a Magyar
Televízió, a Duna Televízió, az Echo TV, a Zugló TV, Lelle TV, a Debrecen Televízió, az Eger TV, a Magyar Rádió, a Civil Rádió, a Katolikus Rádió, az országos
és a regionális nyomtatott sajtó, egy-egy eseményen a helyi sajtó, magazinok,
hetilapok újságírói. A Kárpát-medence magyar közösségeinek médiumai mellett
a New York-i Magyar TV, a Melbourne-i Hungarian Magazin, a Sydney Rádió,
az American Hungarian Panoráma, az Amerikai/Kanadai Magyarság hetilap, az
Ausztráliai Magyar Élet, az Ausztráliai Kisújság újságírói, szerkesztõi is jelen voltak. A Világtalálkozó médiapartnere a TVf volt, amely Czuh János producer – a
Világtalálkozó sajtófõnöke – irányításával nagy létszámú stábbal, kamerákkal
állt rendelkezésre a budapesti és az országos eseményeken.
Saját kiadású Világtalálkozói Mûsorújság jelent meg 80 000 példányban, az
Extra Délinfó mellékleteként, az eseménysorozat teljes körû leírásával, a fellépõk
névsorával, a programok idõpontjaival és azok tartalmával.
A rendezvény eseményeirõl két saját honlapon is szerepelnek információk,
beszámolók, filmek: www.vilagtalalkozo.hu és a www.vilagklub.hu
Számtalan felvétel látható a YouTube-on – egy részüket a Világtalálkozó hivatalos filmesei, nagyrészüket a jelenlévõ résztvevõk, szereplõk osztották meg
azokkal, akik nem lehettek jelen.
Összefoglaló a megnyitóról, (5 perc 22")
http://www.youtube.com/watch?v=BK4vKVkn-N8&feature=youtu.be
A III. Magyar Világtalálkozó kisfilmje (Széll Péter)
A Határtalan Dal aláfestésével és az ünnepi megnyitó szövegével (13 perc)
http://www.youtube.com/watch?v=mZ3zEwWTqc0&feature=youtu.be
III. Magyar Világtalálkozó videoklipje (Mozgó Videó Stúdió)
Képösszeállítás a Határtalan Dal aláfestésével (4 perc)
http://www.youtube.com/watch?v=r47-wtJ_NBc&feature=youtu.be
A Világtalálkozó szépségversenyérõl (4,39"- Joó Géza)
http://www.youtube.com/watch?v=n3VyuHChrNQ
A szervezõi csapat azzal búcsúzott a záró estén: jövõre, veletek, ugyanitt!

A IV. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozatára
2014. május 18-25. között kerül sor Budapesten és más városokban.
A Világtalálkozó képeit készítették:
Hajós Miklós, Kereki Kati, Somogyi György, Kuppi Ferenc
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KULTÚRA
Svédország is bemutatkozott a III. Magyar Világtalálkozón

„Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk”
2013. május 25-én a Világfaluban – a SYMA Rendezvényközpontban – a Magyarsághíd teremben sokan gyûltek össze a
Svédország bemutatkozik címû programra. A Pesti Nemzeti Színház jeles színmûvésze, Szûcs Sándor konferált „Észak
fényei” tükrében, illetve mutatta be a szereplõket.
A Svéd-Magyar Panoráma Világklub elnöke, a dupla elnök (a Pannonia Klubban
is) Rosenheim Ilona, a 2012. február 22-én

megalakult Svéd-Magyar Panoráma Világklubról, a svédországi magyarok klubéletérõl tartott beköszöntõ elõadást. A szünetben sokan megkeresték, hogy jobban
megismerkedjenek Svédországgal, a
svéd-magyar élettel.

téirõl, természetes gyógymódjairól, a hagyományos svéd-magyar együttmûködésrõl beszélt.
Simándy Adél, a nagy Simándy József
operaénekes unokahúga, a Magyarországon is egyre ismertebb svéd-magyar dalénekes most harmadik alkalommal lépett
fel a Magyar Világtalálkozó színpadán. A
svéd-magyar kultúra ápolásáról, a budapesti fellépését szponzoráló Malmöi Sisiklubról, a már Svédországban is ismert
magyar természetes gyógymódokról és
termékekrõl számolt be. Svéd nemzeti viseletben, virágkoszorúval a fején svéd és
magyar népdalokat énekelt nagy sikerrel.
Sorbell Katalin '56-os szabadságharcos
magyar, könyvtáros Löddeköpingébõl: családjuk menekülésérõl, szabadságharcos testvérérõl beszélt. Bemutatta az
északi
Svédország:
Dalarna, Kiruna szépségeit is, ahol gyermekkorát töltötte, ahol
a zord télben sítalpon
járt iskolába. Katalin
részt vett a Világtalálkozó Mátraderecskei
Egészség Túráján is, illetve Recsken, a Magyar Gulágon. Itt Krasznay Béla, a Recski
Tábor vezetõje, Faludy György rabtársa is
szeretettel fogadta, aki túlélõként számolt
be az itt átélt borzalmakról.
Publik Antal stockholmi, erdélyi elõadómûvész. Szuggesztív elõadásmódjával mindig lenyûgözi a közönségét. Most
a székelyekrõl szavalt nagy átéléssel, de
mesélt a Svéd-Magyar Panoráma Klub sikeres malmõi fellépésérõl is, valamint elkötelezettségérõl a székely autonómia
mellett.

Dr. Szalontai Éva, a Svéd-Magyar Panoráma Világklub társelnöke a Világtalálkozó jelentõségérõl, a már hagyományos,
sikeres III. Egészség Konferenciáról (amit
Horváth Istvánnal, a New York-i Tudományos Akadémia tagjával, mint konferenciaigazgató vezetett le), a Panoráma Világklub eredményes Budapesti Gyógyító Es16
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Ismét nagy érdeklõdése mellett zajlott le a Társadalmi Párbeszéd Fórum

Társadalom – gazdaság – történelem
Rangos elõadók, érdekes témakörök, elõremutató gondolatok
A III. Magyar Világtalálkozó keretében tartotta meg VI. Társadalmi Párbeszéd Fórumát a budapesti Thomas Hotelben a Közép-európai Club Pannónia (KEP). A közérdeklõdésre méltán számot tartó, színvonalas programjairól nevezetes KEP a kezdetektõl részt vesz a Magyar Világtalálkozók munkájában. Így történt ez most is, amikor önálló rendezvénnyel több mint
100 fõ részvételével 12 országból kapcsolódott be a III. Magyar Világtalálkozó munkájába.
Gödriné Bedõ Ilona erdélyi származású
svédországi költõnõ elhozta verseskönyveit.
Az érdeklõdõknek dedikálta. A Világtalálkozó vendégei kedvezményesen vásárolhatták meg.
A Gondolatok idegenben, Verses vallomások címû könyvébõl Szûcs Sándor színész szavalt el emlékezetes sorokat:
„...Fogjuk egymás kezét mi vándorló
magyarok,
a világ bármely részén, így el nem
kallódunk.
Találjuk meg önmagunkat, bárhol
is éljünk.
Azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk.”
Tar Károly svéd-magyar lapalapító, újságíró, költõ, Bocsor Jenõ többszörös Oscar-díjas svéd-magyar festõmûvész is jelen volt mûveivel svéd pavilonunk falán.
Így õket is bemutattuk.
A bemutatkozás után kínáltunk svéd
kaviáros falatokat, a svédek kedvenc bodzaszörpével és válaszoltunk sok kérdésre. Például: hogyan lehet Svédországban
munkát vállalni?
Hogyan lehet interneten keresztül svédeknek magyar nyelvet tanítani?
Hogyan lehet Svédországban az õsmagyarokról elõadást tartani?
Többen mondták: érdekes, színvonalas volt a bemutatkozásunk. Találkozunk
jövõre, a IV. Magyar Világtalálkozón!
Dr. Szalontai Éva

Ezúttal a hazai közélet három fontos
aktualitását vitatta meg a Fórum, egyfelõl
a társadalompolitika, másfelõl a gazdaságpolitika vonatkozásában, harmadrészt a történelmi hagyományok ápolásának tekintetében. A megnyitó után, amelyet dr. Czeglédi József, a KEP ügyvezetõ
elnöke, az
MTA Köztest ü le té n e k
tagja, konferenciaigazgató mondott el, elhangzottak a
fõvédnöki
üdvözletek
is. Elsõként
hg. Esterházy Antal,
a KEP elnöke emelkedett szólásra, majd dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke következett.
A hallgatóság nagy érdeklõdése elõzte
meg a társadalompolitikai kérdésekkel
foglalkozó szekciót, amelynek megnyitó
elõadását prof. dr. Pozsgay Imre v. államminiszter tartotta a demokratikus intézményrendszer mûködésének tapasztalatairól és aktuális kérdéseirõl. Felkért hozzászólóként szerepelt dr. Sárközy Tamás
jogászprofesszor, gazdag közéleti és jogalkotói tapasztalatairól adva tanúságot,
valamint dr. Gáva Krisztián, jogalkotásért felelõs helyettes-államtitkár, aki értelemszerûen a kormányzati oldal álláspontját mutatta be.

Ezután következett prof. dr. Szakály
Sándor hadtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektor-helyettesének elõadása arról, hogyan épülnek be a
történelmi hagyományok a mai közéletbe.
Számos megfontolandó gondolata, példákban gazdag elõadása után kapott szót
dr. Gantner Péter történész, aki
elsõsorban arról
beszélt, hogyan
épült be a szovjet
típusú diktatúra,
a társadalom- és
történelemszemlélet a magyar
közgondolkodásba, és hogyan
verte szét a II. világháború után
induló demokratikus közéletet.
Ezt egészítette ki
a fiatalság történelem- és hagyománytiszteletét jól ismerõ és az ezzel kapcsolatos felvilágosító munkát végzõ tapasztalataival dr.
Horváth László, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatója.
A Társadalmi Párbeszéd Fórum egyik
legszínvonalasabb, vetített képekkel gazdagított elõadását tartotta prof. dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács és a
Magyar Közgazdasági Társaság elnöke. A
nemzetgazdaságunk egyensúlyi helyzetének jelenérõl és jövõbeni kilátásairól elmondott gondolatait európai- és világgazdasági összefüggésekbe helyezte, érzékeltetve a világgazdasági válság napjainkban is érzékelhetõ hatásait. Ennek a szek2013/ 3. szám

ciónak három felkért hozzászólója volt,
három különféle szemszögbõl közelítve
az adott témakört. Radda István, a Panoráma Világklub Ausztriai Társklubjának
elnöke a Magyarországot méltatlanul támadó nyugat-európai sajtót bírálta, dr.
Szalók Csilla, a Budapesti Gazdasági Fõiskola tanszékvezetõ tanára az idegenforgalom nemzetgazdasági szerepérõl, további lehetõségeirõl beszélt. Lóránt Károly közgazdász, az ismert szakíró pedig
az egymással vitázó gazdaságpolitikai iskolák gyakorlati megvalósulásában megnyilvánuló ellentmondásokat mutatta be.
A rendkívül gazdag program összefoglalása nem könnyítette meg az erre a feladatra vállalkozó dr. Marinovich Endre, a
KEP társelnöke, a BGF tanára, c. nagykövet munkáját. Ugyanakkor megállapította,
hogy a Fórum alapvetõ célját teljesítette,
hiszen a felvetett, rendkívül szerteágazó
témakörökben igazi párbeszéd zajlott. A
KEP VI. Társadalmi Párbeszéd Fórumának színes zárszavát prof. dr. Horváth János, amerikai-magyar közgazdász az Országgyûlés korelnöke mondta el.

Elismerések átadása
A rendezvény keretében a Világtalálkozó elnöke átnyújtotta prof. Pozsgay Imrének A Világ Magyarságáért
közéleti kitüntetõ oklevelet, a KEP elnöke pedig átadta prof. Horváth Jánosnak, prof. Szakály Sándornak és dr.
Tanka Lászlónak a KEP Szenátora kitüntetõ oklevelet a magyarság összefogását segítõ munkásságukért.
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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Mûsorrészlet

A III. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ ELISMERÉSEI
Azok kapják, akik az összmagyarság összefogásának és
nemzettudatának erõsítése érdekében kiemelkedõ munkát
végeznek, megköszönve nekik
hazafias áldozatvállalásukat,
s hozzájárulásukat a magyarság szellemi örökségének
megmaradásáért és az országok közötti civilkapcsolatok
elmélyítéséért.

Dr. Kis Boáz – református lelkész, a Magyar Népfõiskolai Kollégium elnöke;
Farkas Bertalan –
az elsõ magyar ûrhajós, ûrkutató;
Dr. Pozsgay Imre –
egyetemi tanár, volt államminiszter.
Mûvészeti:
Azok kapják, akik
kiemelkedõ mûvészeti
tevékenységet végeznek, megköszönve nekik a magyar kultúra határon túli népszerûsítését és az országok közötti civilkapcsolatok erõsítését.
Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva elõadómûvészek
Sára Sándor – Kossuth-díjas filmrendezõ
József Attila Színház (Budapest),
A Magyar Kultúra Lovagrend fafaragómûvész csoportja

Schnell Ádám, a József Attila
Színház mûvésze

A Tiszteletbeli Magyar címet vették át
Azok a nem magyar állampolgárságú
személyek kapják, akik Magyarország és

Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ

Dr. Pozsgay Imre
Közéleti:
Böjte Csaba – ferences rendi szerzetes,
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója.
Buzánszky Jenõ – válogatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja, a Nemzet Sportolója;
18
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Sára Sándor
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Farkas Bertalan

Azok kapják, akik a
Világklub jelmondata,
a „határtalan összefogás” szellemiségét képviselve a határokon átívelõ kapcsolatteremtés
és együttmûködés érdekében tevékenykednek.
Megköszönve nekik
Magyarország és a ma-

Yunnus Al Saif
Nemzeti Filmszínház) – és a III. Magyar
Világtalálkozó további rendezvényein kerültek átadásra.

Korábbi évek kitüntetettjei

A Világ Magyarságáért
– közéleti elismerés
Bollók
Barbara
és Bollók
Ferenc –
(posztumusz) –
az Amerikai Egyesült Államok magyar
Nagyváradiközösségi vezetõi;
Kis Anna filmDr. Czeglédi József – a
producer, újságKözép-európai
Club
Dr.Kis Boáz köszönö szavai Pannonia ügyvezetõ elíró, a Somogyi
Világklub alapínöke;
tója.
Csapó Endre, az
Szilágyi Árpád, a Magyar Kultúra Lo- ausztrália Magyar Élet
vagja, a Csongrádi Világklub alapítója.
fõszerkesztõje;
Tarics Péter író, elõadómûvész, a FelDobai Sándor, a Bevidéki Világklub alapítója.
nelux-államok fõtisztelendõje;
Az elismerések a Megnyitó ünnepséDuray Miklós felvidégen – (2013.május 21. , Budapest, Uránia ki közíró;
Böjte Csaba
Dr. Erdélyi Géza –
nyugalmazott felvidéki református püspök, a tanácskozó zsinat elnöke;
Dr. Horváth János, amerikai magyar
állampolgár, a Magyar Országgyûlés korelnöke;
Kardos Béla – az Ausztráliai Magyar
Szövetség tiszteletbeli elnöke.
Kányádi Sándor – Kossuth-díjas magyar író, költõ;
Kenéz István, Balatonlelle város polgármestere
Dr. Koncz Gábor és Bába Szilvia, a
Tarics Péter
Magyar Kultúra Alapítvány vezetõi;

Nagyváradi-Kis Anna

a magyarság javára
végeznek
értékes tevékenységet,
Magyarország jó hírnevét erõsítik, továbbá
tevékenyen
részt vesznek a PanoSzilágyi Árpád
ráma Világklub határon túli társklubjainak munkájában,
megköszönve nekik az országok közötti
civilkapcsolatok elmélyítését.

Nick Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagrend alapítója;
Dr. Orbán István, a Magyar Gyermekés Ifjúságvédelmi Szövetség elnöke;
Papp M. Zsuzsa, a torontói Rákóczi
Alapítvány elnöke, filmrendezõ, író;
Piller Éva, a brazíliai cserkész mozgalom vezetõje;
Dr. Szalontai Éva – svéd-magyar újságíró, a Magyar Kultúra Lovagja;
Wass Albert (posztumusz)- író, költõ.

Az Összefogásért Díjat
vették át

A Magyar Világtalálkozó Szervezõbizottsága, a társrendezõ és együttmûködõ szervezetek, a Panoráma Világklub és Társklubjai, valamint a Magyarságszolgálati Alapítvány Kuratóriuma a beérkezett ajánlások alapján a III. Magyar Világtalálkozó
alkalmából az alábbi személyek (közösségek) részére adományozott elismeréseket.
A Világ Magyarságáért
elismerést vették át

Díjátadás a Magyar Kultúra Lovagjai részére Aranyosapátiban

Abdelbari Boumediene – algériai állampolgár, mérnök, a Világklub algériai
elnöke;
Manuel Palacios – ecuadori állampolgár, kutató, a Világklub ecuadori elnöke;
HE. Yunnus Al Saif – dubaji állampolgár,televíziós szerkesztõ-riporter, a Világklub dubaji elnöke.

gyarság érdekében, valamint a
Világklub-hálózat létrehozásában és mûködtetésében végzett
önzetlen munkájukat.
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A Világ Magyarságáért –
mûvészeti elismerés
Boráros Imre – felvidéki Erzsébet-díjas
színmûvész;
Farkaslaki Jakab György – erdélyi fafaragómûvész
és csontszobrász, a Megmaradásunkért jelképmû alkotója.
Józsa Judit
– erdélyi kerámiamûvész, a
Magyar Kultúra
Lovagja;
Pitti Katalin
Abdelbari Boumediene
– operaénekes,
Liszt-díjas Érdemes Mûvész;
Szamosszegi Bodó Sándor – amerikaimagyar festõmûvész;
Tamás Gábor – svédországi elõadómûvész, a Magyar Kultúra Lovagja;
Tiszteletbeli Magyar elismerés
Alexander Horsch – német állampolgár, zenész – az õsi magyar
népzene kutatója;
Ahmed Szliman – mauritániai
állampolgár, mérnök – az Afrika Európáért Alapítvány elnöke;
Suresh Chaudhary – indiai állampolgár, közgazdász – az Indiai Világklub elnöke;
Debora Rúbia Soares
Santos Domján (Pimenta) –
brazil állampolgár, táncmûvész – a Brazil Kulturális Központ mûvészeti vezetõje;
Jaring Landman – holland állampolgár, képzõmûvész – a Hollandiai Világklub
Buzánszky Jenõ
alelnöke.
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III. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ
Ebéd után Szegeden folytatódott a
rendezvény, ahol a Bolyai János Honvéd
Alapítvány jóvoltából, Nagy László fõszervezésében, a Bolyai János u. 8. sz.
alatt a világhírû matematikus tiszteletére
egy emléktáblát helyeztek el a III. Magyar Világtalálkozó alkalmából.

Magyar- Ausztrál Barátság Nap Csongrád megyében

Konferencia, koszorúzás, szabadidős
programok Ópusztaszeren – kulturális gálaest Szegeden
A III. Magyar Világtalálkozó egyik kiemelt rendezvényét, a Magyar-Ausztrál Barátság Nap rendezvénysorozatát Csongrád megyében tartották. Az Ópusztaszeri
Nemzeti Emlékpark fõbejáratánál a magyar és ausztrál zászlók között vitéz Szilágyi Árpád fõszervezõ fogadta a vendégeket, majd az ópusztaszeri Mózes Vendégház tulajdonosa, Szilágyi Mózes Ferenc és neje, Valika asszony vendégszeretetét ismerte meg a közel 150 fõs vendégsereg, akiket friss pogácsával, pálinkával, kávéval kínáltak.
A rotunda Árpád-termében a himnuszok (magyar, ausztrál, székely) után a jelenlévõket Kertész Péter ügyvezetõ igazgató köszöntötte, majd Hódi Margit és Ámon
Antal beszédei következtek az ausztráliai
magyarok képviseletében. Ezt követõen
Publik Antal svédországi magyar elõadómûvész szavalt, Fazekas János énekelt,
Andrásfay Szerencse Ödön pedig saját
versét adta elõ, majd Takács Éva és Vass Ildikó népdalai színesítették a rendezvényt.
Szilágyi Árpád ünnepi beszédében arról
szólt, hogy 2005 és napjaink között hogyan
alakult ki az ausztrál és a magyar nép közötti a barátság. Megköszönte az ausztrál
kormánynak és népének, hogy honfitársainkat befogadták az országukba, munkát
és otthont adtak számukra. A program zárásaként arra kérte az elnök urat, kezdeményezze a magyar kormány felé, hogy a külügyminisztérium tegye meg azokat a lépéseket az ausztrál kormány irányába, hogy a
néhány nappal ezelõtt bezárt Budapesti
Ausztrál Nagykövetséget mielõbb visszahelyezzék eredeti státuszába. A beszéde végén egy festményt nyújtott át Hódi Margitnak (a festmény Szeged-Alsóváros Ferences Templomát ábrázolja) azzal, hogy soha
ne feledje el szûkebb hazáját, szülõföldjét
Szeged- Alsóvárost.
Külön meg kell említeni Kodácz
Csengele rendezvényszervezõ munkáját,
aki a szervezés mellett a programok moderátora is volt. Az Árpád-termi ünnepség
után, a program szerint, az érdeklõdõk
megtekintették a világszerte híres Fesztykörképet, de elõtte még meghallgatták dr.
Kesztyûs Ferenc festõmûvész bejelentését,
hogy 2014-ben a IV. Magyar Világtalálkozó
alkalmából egy nemzetközi festõmûvész
tábor anyagából lesz kiállítás Ópuszta20
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szeren. Kertész Péternek átadott egy 40x60
cm-es tûzzománc szilikon festményt, mely
Szeged nevezetességeit ábrázolja azzal,
hogy e kép a III. Magyar Világtalálkozó emlékét õrizze. Ezzel egyidejûleg Dömös János családjának megsegítésére egy festményt adományozott.
Szemerkélõ esõben folytatódott a rendezvény, mégpedig a közelmúltban Orbán
Viktor miniszterelnök által felavatott Öszszefogás Emlékmûnél. Elsõként Méry Péter énekelte el saját szerzeményét, a Világtalálkozó dalát, majd dr. Tanka László, a
Világtalálkozó elnöke beszéde következett.
Az összefogás fontosságáról szólt Nick Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagrend alapítója, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratórium elnöke, valamint Dömötör Zoltán, az
56-os Nemzetõrõrség vezérezredese is, aki
beszéde végén ezredessé léptette elõ Vitéz
Szilágyi Árpád Józsefet. Ezen a rendezvényen még fellépett Takács Éva és Vass Ildikó népdalénekes és a Tápéi Hagyományõrzõk is. A koszorúzás után Publik Antal
szavalta el a Szózatot a szakadó esõben.
Az Emlékmû elõtt koszorút helyeztek el
Panoráma Világklub részérõl dr. Tanka
László és Vitéz Szilágyi Árpád, az ausztráliai magyarok részérõl Hódi Margit, Ámon
Antal, a békésiek nevében Juhász Zoltán
és Farkas László, az ‘56-os Nemzetõrség
nevében Dömötör Zoltán vezérezredes, Piti János dandártábornok, a Magyar Kultúra
Lovagrend nevében Nick Ferenc és Takács
Éva. Az ünnepség után a résztvevõket Szeri Csárdában közös ebéden látta vendégül
a rendezõség, ahol a „Jó ebédhez szól a
nóta” se maradt el, hiszen a „hírös”
Sándorfalvi Citerazenekar és Mizsei Zoltán
tangóharmonika mûvész szórakoztatta a
vendégeket.

Ezután pedig az Agora rendezvényházban kerül sor egy nagyszabású Jótékonysági Kulturális Gálamûsorra,amelyen felléptek:
Gyimesi Kálmán operaénekes
Tóth Éva operettprimadonna
Leblanc Gyõzõ operaénekes
Farkas Annamária operaénekes
Sándorfalvi Citerazenekar
Takács Éva népdalénekes
Tápéi Hagyományõrzõ Egyesület
Békési Belencéres Néptáncegyüttes
Mizsei Zoltán
tangóharmonika mûvész
Sándorfalvi Kamarakórus
Vass Ildikó népdalénekes
Pécsiné Pánczél Mária hegedûmûvész
Paragi Balázs zongoramûvész

Sándorfalvi Citerazenekar

Köszönet a mûvészeknek, a fellépõknek, az Agora rendezvény-ház igazgatójának és munkatársainak, hogy önzetlen közremûködésükkel,hozzájárultak a
rendezvény sikere
megvalósításához!
A rendezvényeket
szervezte és a Gálamûsort vezette: Szilágyi
Árpád, a Magyar Kultúra Lovagja, az Összefogás Magyarságért Díj tulajdonosa.

Békési Néptáncegyüttes
Tápéi Hagyományõrzõ Egyesület

A rendezvény támogatói: Magyar Élet hetilap (Sydney), Csongrád Megyei Közgyûlés,
Sándorfalva Önkormányzata, Zsombói Önkormányzat, Békés Város Önkormányzata,
Ópusztaszeri Önkormányzat, Ópusztaszeri Emlékpark, Panoráma Világklub, Profil-Copy Kft.
Szeged, Ópusztaszeri Mózes-vendégház, Mihazánk Könyvkiadó Kft., Szegedma.hu internetes újság, Szegedi Hagyományõrzõ és Városképvédõ Egyesület, Sándorfalvi Citerások Egyesülete, Világ Magyarsága hetilap, Délmagyarország Szeged, Kisújság Melbourne, Hotel
Korona Szeged, American Hungarian Panoráma magazin.
Tudósított:
Erdélyiné
Rózsika
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AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

21

Dr. Botos Katalin, dr. Botos József,
dr. Váralljai Csocsán Jenõ

Dr.Gáti József megnyitó elõadását tartja

Nagy sikerrel zárult a IV. Báthory-Brassai Konferencia

Ami
által
előbbre
halad
a
világ
Két napon át 101 szerzõ, 85 elõadása a Világtalálkozó tudóskonferenciáján
A III. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozatának fontos részeként ismét nagy siker övezte az immár negyedik alkalommal megrendezett Báthory-Brassai Konferenciát, amelynek fõvédnöke prof. dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács, s a
Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, fõszervezõje pedig dr. Tuzson Tibor, az Óbudai Egyetem nyugalmazott docense volt.
Két napon át, a reggeli óráktól késõ estig 13 szekcióban, 101 szerzõtõl 85 elõadás hangzott el. Az alábbiakban egy képes összefoglalót adunk az eseményrõl.
A konferenciasorozat
szervezési elvei:

Az alábbi szekciókban hangzottak el
elõadások:

 Multidiszciplinaritás:

A
mai világ annyira bonyolulttá vált, hogy a felhalmozódott problémák megoldásához szükség van az összes
tudományágra, amely hozzájárulhat a kárpát-medencei magyar életminõség jobbulásához.
 Kapcsolódás a III. Magyar
Világtalálkozóhoz: „határtalan összefogás”, hatékony,
népszerûsítõ hangulat.

Dr.Tuzson Tibor, dr. Szili Katalin és Kerényi György

A IV. Báthory-Brassai Konferencia mottója:
„Egy problémát nem lehet ugyanazzal
a gondolkodásmóddal megoldani, amely
a problémát elõidézte”
Albert Einstein.

Alapgondolata:

 A nemzeti összetartozás tu-

data értéktermelõ erõ;

 A válságból való kilábalásunk alap-

feltétele;

 Összefogással lehetünk akár a glob-

alizáció nyertesei is.

1. Plenáris, megnyitó
2. Vállalkozásfejlesztés és versenyképesség, KKV, klaszterek
3. Történelmi 1.
4. Mûszaki
5. Felsõoktatás, közoktatás
6. Globalizáció, regionalizáció, lokalizáció és az EU jövõje
7. Történelmi 2.
8. Mûszaki, mezõgazdasági és természettudományok
9. Társadalomtudományok
10. Gazdasági válság, államadósság
11. Eredmények és a jövõ esélyei a
Kárpát-medencében
12. Kerekasztal vita
13. Poszter

makörû volt a legerõsebb
szekció. Ezek sikere dr.
Csath Magdolna és
Farkas Mária áldozatos szervezõ munkájának köszönhetõ. A
neves szakemberek
mellett, számos doktoranduszhallgató is
tartott briliáns elõadást.
A nemzeti összetartozás tudatának erõsítését szolgálta a két magas színvonalú történelmi
szekció, amely dr. Váralljai Csocsán Jenõ szervezõ munkájának az érdeme.
A megnyitó plenáris ülésen, dr. Kõrösi
Mária elnökletével, nagytekintélyû szakemberektõl roppant érdekes, fõleg gazdasági témájú elõadások hangzottak el. A
plenáris szekció a Himnusz eléneklésével
végzõdött.

A Himnusz eléneklése
a plenáris szekció végén

Konferencia fõvédnöke:
Prof. dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar
Közgazdasági Társaság elnöke

Dr. Vágány Judit, dr. Kõrösi Mária és
Kárpátiné Daróczi Judit doktorandusz
a poszter szekcióban
Dr. Botos Katalin moderálásával a
konferencia élénk kerekasztal beszélgetéssel érte el csúcspontját, amin részt vett
dr. Szili Katalin és Kerényi György is.
Végül a rendezvény egy hangulatos fogadással zárult.
Mindenkit szeretettel várunk jövõre,
a IV. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozata keretében megtartandó
V. Báthory-Brassai Konferenciára –
2014. május 21-22. – elõadóként és
résztvevõként egyaránt!
A BBK Szervezõ
Bizottságának elnöke,
Dr. Tuzson Tibor

Az utóbbi idõk legégetõbb kérdése a
világméretû gazdasági válság. Ennek
megfelelõen az idén a négy gazdasági té-

Konferencia védnöke:
Prof. dr. Rudas Imre, az Óbudai
Egyetem rektora

A Szervezõ Bizottság elnöke:
Dr. Tuzson Tibor, az Óbudai
Egyetem nyugalmazott docense

Felkért plenáris elõadók:
Dr. Botos Katalin, dr. Csath
Magdolna, dr. Gáti József, dr. Kovács Árpád, dr. Kõrösi Mária, dr.
Lóránt Károly, dr. Poór József.
13 szekcióban 101 szerzõtõl 85
elõadás hangzott el.

A szervezésben való
közremûködésükért köszönet jár:
Dr. Csath Magdolnának, dr.
Váralljai-Csocsán Jenõnek, dr.
Kõrösi Máriának, Farkas Máriának, Borbély Endrének, dr.
Ozsváth Juditnak, dr. Tanka Lászlónak, dr. Imecs Máriának és dr
Somai Józsefnek.

A BBK sorozatot támogató
szervezetek:
Óbudai Egyetem OE; Kolozsvári
Akadémiai Bizottság KAB MTA;
Kárpát Régió Üzleti Hálózat CRBNET; Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, VMTT; Romániai
Magyar Közgazdász Társaság
RMKT; Erdélyi Magyar Mûszaki
Tudományos Társaság EMT; Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület KEP; Hírközlési
és Informatikai Tudományos Egyesület HTE; Magyar Közgazdasági
Társaság MKT; Mikes-Jósika Közhasznú Alapítvány MJKA; AlfaNet
Webinformatikai Csoport; Gábor
Dénes Fõiskola GDF.

Dr. Csath Magdolna
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AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

Dr. Kovács Árpád
2013/ 3. szám
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Florida tiszteletbeli konzulja és felesége a Világtalálkozó vendégei között

Látogatás Monokon és részvétel
a Szent Orbán-zarándoklaton
A miskolci „Kossuth Lajos Koszorúja Alapítvány” meghívására dr. Gergátz István
és felesége, Bika Júlia újságíró a messzi Floridából érkezett haza, rövid magyarországi látogatásra. Rendkívül zsúfolt és gazdag program várt rájuk. Mindenekelõtt részt vettek a III. Magyar Világtalálkozó ünnepi megnyitóján, s jártak a Világfaluban, majd a Borsod megyei Monokon, Golopon, Rátkán, Mádon, Tarcalon
és Tokajban történõ emlékezetes „zarándokúton” vettek részt dr. Mezei László
vezetésével, a Világtalálkozó képviseletében.

Gergátz István konzul és felesége, Bika Júlia, a sokak által ismert és olvasott
„Nyugati Hírlevél” szerkesztõje részt vett
a Magyar Világtalálkozó ünnepélyes megnyitóján, majd a Világfaluban tett látogatást. A többi között az amerikai, kárpátaljai, az indiai, az afrikai standokon beszélgettek hosszasan ismerõsökkel, illetve az

új ismerõsökkel. Elsõ alkalommal vettek
rész eseményünkön, melyrõl nagyon magasztosan nyilatkoztak.
Késõbb dr. Tanka László elnök kérésére és megbízásából, Kossuth szülõföldjére,
Monok községbe utaztak dr. Mezei László, a Panoráma Világklub Borsod-AbaújZemplén megyei vezetõjének kíséretében.
Monokon Demeterné Bártfay Emese polgármester asszony fogadta a vendégeket.

Fejet hajtottak az egykori kormányzó-elnök szobránál, koszorút helyeztek el a
Kossuth Ház emléktáblájánál, majd az Újvári Marika igazgató asszony által vezetett, történelmi idõutazáson vehettek
részt. Örömmel „fedezték fel” Kossuth személyes tárgyait, szereztek tudomást arról,
hogy mennyire eminens tanuló volt (leckekönyvét látva) az egykori kormányzó-elnök, milyen jól tudott sakkozni…. A magyar származású George E. Patakinak,
New York állam egykori kormányzó elnökének 2003 márciusi proklamációját is

Európa szinte minden táján ismerik és tisztelik Szent Orbánt. Számos borvidéken,
fõként Franciaországban és Németországban a legfontosabb borvidéki szentként
tartják számon, majd késõbb az egész nyugati világban is. Hazánkban is nagy tiszteletnek örvend, mint a szõlõ védõszentje. A Monoki Andrássy gróf 1771-ben Rómában járt. „Vendéglátóival” a tokaji aszút iszogatva került szóba, hogy e neves magyar
borvidék nem minden évben terem aszú készítésre alkalmas szõlõt és, hogy a tavaszi fagyok milyen nagy károkat okoznak. Ekkor ajándékozta az egyházfõ a magyar
grófnak Szent Orbán teljes ereklyéjét. Az ajándékozásról szóló eredeti okirat névre
szóló és hiteles, mely a Monoki Római Katolikus Templomban tekinthetõ meg.
24
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nagy figyelemmel tanulmányozták, melyben Kossuth iránti tiszteletét rögzíti és méltatja az Államokban tett 160. évvel ezelõtti
történelmi jelentõségû nagy utazását.
A floridai vendégek az est folyamán, a
Kossuth Vendégházban „képes beszámolót”
tartottak Kossuth Lajos 1851-52. évi amerikai
útjáról, a kossuthi hagyományok, emlékek
napjainkban a tengerentúl történõ ápolásáról, mely hajnalig, éjszakába nyúlóra sikeredett, és érdeklõdéssel hallgatta többek között,
Koltay Gábor operatõr és a Duna Televízió
jelenlévõ stábja is.
Másnap Gergátz István, Bika Júlia és
Mezei László Monok község önkormányzata rendezésében, Szent Orbán pápa relikviáinak relikviáinak tokaji „zarándokútján” vett részt, a III. Magyar Világtalálkozó résztvevõinek üzenetével, képviseletében. Szt. Orbán pápa teljes relikviáit,
immár 240 éve õrzik Monokon, Kelemen
pápa „ajándékaként”.

A nagy „zarándokút elõtt” a napokban
teljes restauráláson átesett „a tartalom”, s
egy oroszlánlábas ezüst ereklyetartóban
õrzik nagy becsben a monokiak.
Tokaj városa két hétre „kölcsönkérte a
különleges relikviát”, melyet 2013. május
25-én, Orbán napján nagy pompával vittek és kísérte a zarándoksereg Monokról,
Golop, Rátka, Mád, Tarcal, településeken
át Tokaj város fõteréig. Leírhatatlan, hogy
milyen szeretettel, emlékezéssel fogadták
valamennyi településen. A falu apraja és
nagyja a kapuban állva örömmel, integetve, fõhajtással adózott a „menetnek”! Településenként egyházi szertartás közepette köszöntötték a ritka pillanatot.
Gergátz István és felesége is meghatódottan élte át a nem minden napi élményeket
településrõl településre. A zarándoklaton találkozhattak és „kis csúcstalálkozók jöttek
létre”, dr. Mengyi Roland megyei közgyûlés
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elnökével, Demeter Ervin megyei miniszterelnöki megbízottal, Koncz Ferenccel, Szerencs
város polgármesterével, akik a
térségek országgyûlési képviselõi is egyben.
Konzul úr és felesége, nagyon maradandó emlékekkel
térhetett haza Floridába a
rendkívül színes, feledhetetlen
emlékeket adó III. Magyar Világtalálkozóról, a monoki Kossuth-szülõföldön látottak és tapasztaltak alapján. Ígérték,
hogy „elviszik jó hírünket, az
Óperenciás-tengeren túlra”, kint élõ honfitársaink közé. Annyira jól érezték magukat, hogy jövõre is itt kívánnak lenni...
LM.
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DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

„Ott kell az összefogás, ahol a legnagyobb a szegénység”
A világ magyarságának képviselõi Aranyosapátiban
A III. Magyar Világtalálkozó elsõ anyaországi programjának három földrész hat országából érkezõ vendégeit igazi „majálishangulat” fogadta 2013. május 20-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Aranyosapátiban. Az Aranyos Alkotó és Közösségi Házban a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Böszörményi László Alapítvány szervezésében magas színvonalú, értékteremtõ, „négyes határ menti kulturális találkozó” valósult meg, amelyre meghívást kaptak a Felsõ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési
Egyesület és a Kultúra Lovagrendje megyében élõ tagjai, a térség nyugdíjas klubjai és a Böszörményi László Faluház építõi.
A baráti hangulatú, kölcsönös bemutatkozásra és kötetlen beszélgetésre egyaránt alkalmat adó fogadást követõen a
hivatalos esemény 12.30-kor, az „Emlékezet harangja” Magyar Kultúra Lovagjai általi megkondításával, a Kultúra Lovagrendje Emlékparkjában vette kezdetét.

A Himnusz elhangzása után az esemény fõrendezõje, Nick Ferenc kuratóriumi elnök, a Magyar Kultúra Lovagja köszöntötte a mintegy kétszáz fõs közönséget. Többek között dr. Tanka Lászlót, a
Magyar Kultúra Lovagját, a valamennyi
kontinensen több mint száz Panorámatársklubot létrehozót, a Magyar Világtalálkozók alapító-fõszervezõjét. A Mauritániából érkezõ Ahmed Szliman urat Afrika
képviseletében az Európa Afrikáért Alapítvány elnökét, és az Indiából érkezõ
Suresh Chaudharry urat, Ázsia képviselõjét, valamint v.
Szilágyi Árpádot, a Magyar
Kultúra Lovagját,
az elsõként megalakult Csongrád
Megyei Panoráma Világklub elnökét. A megye
képviselõi közül
köszöntötte Bodrog László urat, a
Megyei Közgyûlés tagját, az „Életet az éveknek”
megyei szövetségének elnökét, Herczku
Andrásnét, valamint a civilszervezetek
vezetõit. Külön köszöntötte a Böszörményi László Faluház építõit, akik „bokrétaünnepre” is érkeztek, élükön Fórizs Ár26

AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

pád és Fórizs Szabolcs urakkal, a Handel
Kft. ügyvezetõivel.
Köszöntötte a rendezvény négyes
határ menti jellegét meghatározó lovagi
találkozót, hiszen a megyei lovagok mellett megjelentek a lovagok Romániából,
Ukrajnából és Szlovákiából is. Köztük
volt Nejzsmák Emma, a
Rahói Ukrán-Magyar Kulturális Együttmûködési Társaság,
dr. Vraukóné Lukács Ilona, a
Kárpátaljai Magyar Könyvtárakért Alapítvány, Csorba István Kadosa, az I. Kisvárdai
Képzõmûvészeti Mûhely, Vajda László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népmûvészeti Egyesület elnöke a Magyar Kultúra Lovagjai.
A kuratóriumi elnök külön
köszöntötte a térség gazdasági
összefogását és összehangolt
fejlesztését szervezõ Felsõ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület elnökét, Filep Sándor urat, Vásárosnamény
polgármesterét és a munkaközösség vezetõjét, Szöllösy László urat. Továbbá az
alapítvány munkáját támogatókat önkormányzatokat, köztük Takács Károlynét,
Ajak és Dévai Tibort, Aranyosapáti alpolgármesterét, valamint egyházi vezetõket,
a beregszászi Pocsai Vince és a helyi
Pócsi Gyula református lelkészeket és
Kocsis István görögkatolikus parocust.
Köszöntõjének a határtalan összefogás sikeres napi gyakorlatát – mint a fényt és
sötétséget – szembesítette a helyi összefogás nehézségeivel.
A program méltóságteljes hangulatát a Reménysugár Nyugdíjas
Klub a világban szétszóródott magyarság „himnuszaiból” állított – verssel fûszerezett – mûsora
alapozta meg.
A világtalálkozó elnöke, dr. Tanka László ünnepi beszédében szólt az
eseménysorozat nemzetegységesítõ jelentõségérõl, a hétköznapi a
határokon átívelõ összefogás szükségességérõl és annak nemzetegységesítõ hatásáról,
amelynek végén a helyi szervezetek, valamint az afrikai és ázsiai magyarok képviselõi
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Nagy érdeklõdést felkeltve a határtalan
együttmûködésrõl szóltak Afrika képviseletében Ahmed Szliman, Ázsia képviseletében Surech Chaudharry urak gondolatai, akik emlékszeggel erõsítették meg
összefogásukat.
A megyei civilszervezetek képviseletében
Csorba István Kadosa mkl, az I. Kisvárdai

Képzõmûvészeti Mûhely és Nick Ferencné,
a Böszörményi Alapítvány elnöke helyezte el
az emlékezés szögét.
A Magyar Világtalálkozó alkalmából és
Böszörményi László emlékére meghirdetett digitális fotópályázat fõdíját Tóth
László 3. osztályos tanuló nyerte, aki egyben alkalmat kapott a Kultúra Lovagrend-

je mélyszegénység pillanataiból összeállított nemzetközi kiállítás-sorozatán való
részvételre.
A Határtalan Összefogás Kapuját a
jelen lévõ vallási vezetõk megáldották,
és azt emlékszeggel megerõsítették.

Ünnepség a szakályi fafaragó alkotótáborban

közremûködésével ünnepélyesen felavatta a
II. Magyar Világtalálkozó 55 országa állampolgára által elkezdett „Határtalan Összefogás Kapuját”. Beszédének végén a „A Világ
Magyarságáért” elismeréssel köszönte meg a
Falvak Kultúrájáért Alapítvány Dunai Nemzetközi Alkotókörének – benne számos kultúra lovagjának – a 15 éves értékteremtõ, mûvészi munkáját, és elhelyezte a „összefogás
emlékszögét.” Hangsúlyozva, hogy ott kell
elhelyezni összefogás jelképét ábrázoló alkotást, ahol a legnagyobb a szegénység, példát
mutatva arra a karitatív misszióra, amelyet
Nick Ferenc és csapata, a Magyar Kultúra Lovagrend tagjai mutatnak – ezt köszönik meg
a Világtalálkozó elismerésével.
Seszták Oszkárnak, megyei közgyûlés elnökének üdvözletét Öry László, az
Emberi Erõforrás Minisztérium munkatársa, a Kárpátok Mûvészeti és Kulturális
Egyesület elnöke adta át köszöntõjében,
amelyet az összefogás szögének elhelyezésével zárt.

A Világtalálkozó rendezvénysorozatát követõn kedves kis ünnepségre került
sor a Tolna megyei Szakály községben, ahol az ismert fafaragó népi iparmûvész,
Törõ György minden nyáron szervez – a szülõfalujában – egy alkotótábort. A helyben születõ munkák a települést gazdagítják. A játszótértõl a temetõig lassacskán
már mindenütt fellelhetõk Törõ György és társai alkotásai. Ezúttal bensõséges ünnepséggel ért véget a hagyományos Szakályi Nemzetközi Fafaragó Tábor, amelynek záró rendezvényén dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke „A Világ
Magyarságáért” mûvészeti elismerés átadásával személyesen is megköszönte az
alkotócsoportnak a kiemelkedõ munkájukat és a magyar kultúra határon túli népszerûsítését. Mint azt Törõ György, a tábor szervezõje elmondta, az idei tábor alatt
elkészültek a falu történetét bemutató szobrok, életképek és a kilenc alakos betlehem. A táborban részt vevõ mûvészek Szemcsuk István, Erdélyi István, Szalai
Norbert és Rosengart Béla voltak.

Az ünnepi program a Záhonyi Vasutas
Nyugdíjas Klub mûsorával és a Szózat közös éneklésével zárult.
A hivatalos programot a „gulyáságyúban” fõtt és igazi falusi finomságokkal és
vendéglátással kiegészített ebéd követte.
A találkozó jó hangulatát a nyugdíjas klubok délutáni mûsora fokozta, amelynél
ünnepi beszédet mondott Herczku
Andrásné, az „Életet az Éveknek” megyei
szövetségének elnöke.
Ezután feldíszített lovasfogat vitte a találkozó hazai és külföldi résztvevõit az
épülõ Böszörményi László Faluházhoz. A
„bokrétaünnep” hagyományos eseményeként elsõként szólt a kõmûves mester,
majd az építés vezetõje. Munkájukat a
„házigazda” köszönte meg és adta át a
keszkenõt és a helyi terméket: az „Aranycseppek” almapálinkát, majd mutatta be
a vendégeknek az épülõ házat, és szólt
azok helyi és térségi életminõséget befolyásoló funkcióiról.
A program végén az Kultúra Lovagrendje Emlékparkjában és a lovaskocsin
egyaránt jó hangulatban szóltak a nóták
és népdalok. Távoli földrészek vendégei
felejthetetlennek nevezték a Felsõ-Szabolcsban eltöltött napot, amelyet a III.
Magyar Világtalálkozó hivatalos megnyitóján, az Uránia Nemzeti Filmszínházban
dr. Tanka László is külön hangsúlyozott.
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MEGNYITÓ
A III. Magyar Világtalálkozó megnyitójának beszéde

Határtalan összefogás értékeinkért
Az alábbiakban ismertetjük a III. Magyar Világtalálkozó ünnepi megnyitóján, az Uránia Nemzeti
Filmszínház dísztermében dr.Tanka László elnök által elmondott beszéd fontosabb részleteit.
Tisztelt Háznagy Asszony! Hölgyeim és
Uraim, Honfitársak, Kedves Barátaim!
Három szóban megfogalmazható a III.
Magyar Világtalálkozó lényege: Határtalan
összefogás értékeinkért.
Ennek szellemében eseménysorozatunk
Csíksomlyón kezdõdött a zarándokúttal,
amelyen a moldvai és a gyimesi csángók körében két Világklub megalakult, s elismerésünk átadásával megköszöntük Böjte Csaba
ferences rendi atyának az árva gyermekek
érdekében tett fáradozását.
Tegnap Kárpátalja szomszédságában,
Aranyosapátiban, több százan gyûltünk
össze, hogy egy négyes határ menti találkozó
keretében felavassuk a Magyar Kultúra Lovagrend fafaragó mûvészei által készített
mûvet, A Határtalan Összefogás Kapuját! Ez a tavalyi
Világtalálkozó emlékmûve.
Ott helyeztük el, ahol a legnagyobb szükség van az
összefogásra: az ország
egyik legszegényebb falujában.
Ugyanebben az idõben
Szegeden gyûltek össze a
festõmûvészek, hogy hozzákezdjenek az idei nagy közös mûhöz, amely a Világok virága címet kapta, s a
mintegy húsz négyzetméteres vásznon festõk tucatjai helyeznek majd
el egy-egy tenyérnyi nagyságú virágmotívumot… Ugyancsak tegnap a József Attila
Színházban néztünk meg egy kiváló Trianon-témakörû elõadást. Megnyitónkat megelõzõen pedig itt, az Uránia filmtermében
közel nyolc órán át vetítettük a Filmszemle
alkotásait, jórészt a külhoni magyarság életérõl.
Holnap vendégeink egy része országjáró
utakra indul: például Ópusztaszerre, Nemzeti Emlékparkunkba. Szegedre, a MagyarAusztrál Barátság Napjára. Bonyhádon és
Szekszárdon pedig a hungarikumok szerepelnek a középpontban, s házigazdai szerepet Potápi Árpád, az Országgyûlés Nemzeti
Összetartozás Bizottságának elnöke látja el.
Törökszentmiklós egész napos programsorozatára a Mezõségbõl, Kárpátaljáról,
Svédországból és Nigériából is érkeznek
vendégek. S közben Budapesten elkezdõdik
a kétnapos tudományos konferencia, amelyen mintegy 130 elõadás hangzik majd el.
Nagy érdeklõdés kíséri a Társadalmi Párbeszéd Fórumot, amelyen a hazai közéleti
és szakmai kiválóságaink gondolatait hallgat28
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hatjuk. Lesz fórum az egészségturizmusról, Világklub-vezetõk találkozója a Stefánia Palotában, Erdélyi Est … Több mint másfélszázan fákat ültetünk a találkozás emlékeként Rákospalotán, közben Debrecenben nemzetek találkozója, református zsinat, népfõiskolai kollégium tanácskozás. A
felvidéki Révkomáromban magyarság-est,
Monokon Kossuth-nap.
Így érkezünk el a kiemelt rendezvényünkhöz a hétvégére: péntektõl három napon át az általunk felépített Világfaluban, a
SYMA Rendezvényközpontban lesz a nagy
találkozások helyszíne, ahol minden korosztály számára kínálunk programokat… Vasárnap, a zárónap, de aztán következnek a kapcsolódó rendezvények: Balatongyörökön,
Mátraderecskén, Örkényben. Balatonlellén
és Siófokon…
Mindez a Világtalálkozó jelmondatához
igazodóan, amely így hangzik: határtalan
összefogás. Gondolhatják többen, hogy
nem szerencsés ezt választani mottóul, hiszen válsággal teli idõszakot élünk. Amikor
inkább a széthúzás, a megosztottság a jellemzõ szerte a nagyvilágban, s nem az összefogás.
Valóban, sokszor találkozhatunk a válság
jeleivel, s az abból fakadó nehézségekkel. A
kérdés igazából az, hogy képesek vagyunke legyõzni a mindenkori nehézségeket, a válságot? Nem csak a társadalomban, a családban, hanem olykor önmagunkban is! Meggyõzõdésünk, hogy a nehézségek legyõzéséhez összefogásra van szükség. S, mi magyarok, képesek voltunk és vagyunk a válságos
helyzetekben mindig összefogni. Nem igaz,
hogy a magyarságra a széthúzás a jellemzõ,
– sokkal inkább az összefogás.
Ha honfoglaló õseink annak idején nem
összetartóak, akkor mi most nem lehetnénk
itt. Ha a tatár vagy a török dúlás után nem fogunk össze az ország újjáépítéséért, akkor
most nem lennénk itt. Ha nem védjük meg
az anyanyelvünket – oly sokszor történelmünk során –, akkor most nem magyarul beszélnénk. Ha '56-ben nem mondanak nemet
bátor honfitársaink a szovjet rabigának, akkor talán most nem itt ülünk…
Mára jelentõsen változott a helyzet: a
nemzet határok feletti összetartozását törvény és kormányprogram fogalmazza
meg. Helyénvaló hát, ha a civilszervezõdések is hozzájárulnak a megvalósításhoz.
A „határtalan” jelzõt azért választottuk,
mert úgy gondoljuk, nem csak Magyarország határain belül kell összefognunk. Határainkon kívül él öt millió magyar, a lakosság egyharmada – sõt, manapság is tízezrek
indulnak útra. Hozzánk tartoznak Õk is.
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És össze kell fognunk azokkal is, akik
nem magyar állampolgárok, de népünk
iránt rokonszenvet éreznek, együttmûködnek velünk. Befogadják honfitársainkat,
munkát, egzisztenciát adnak számukra.
Mint ahogy mi is befogadjuk a hozzánk érkezõ külföldieket – diplomát, munkát, olykor
még házastársat is találnak nálunk – miért ne
tartanánk velük össze?
Az összefogás nem lehet csupán jelszó,
propaganda: az értékek, a teljesítmények
mentén kell építkeznie. Tehát mérték: az
érték. Léptéke pedig: a nagyvilág.
Örömünkre szolgál, hogy a Világklubok
ebben, afféle kis pici tüzekként jelzik a magyarok jelenlétét és összetartását szerte a
nagyvilágban – merthogy, tudjuk: magyarok
mindenütt vannak!
Ennek a Világtalálkozónak a létrehozásában 99 Világklub segített kisebb-nagyobb
mértékben szerte a nagyvilágban. Itt jelentem be a 10 éves Világklub 100. közösségének az elindulását, a Panoráma Ifjúsági Világklub megalakulását. Ezzel is jelezzük az
ifjúság felé történõ erõteljesebb nyitást, a generációk közötti együttmûködés lehetõségét.
Köszönet azért, hogy ilyen sokan fontosnak tartják a határtalan összefogás eszmekörét, a találkozást. Köszönöm a Háznagy
Asszonynak, az állami, társadalmi szervek,
a diplomácia szervezetek, az önkormányzatok képviselõinek együttmûködését a Világtalálkozó rendezvénysorozatában.
Köszönöm, a társrendezõknek, az együttmûködõ partnereknek, a médiumoknak, a
szervezõknek, a fellépõknek áldozatos és önzetlen munkájukat!
Külön köszöntöm a Mezõségbõl érkezett
35 fõs csoportot, a két csángó Világklub képviselõt, a Kárpátaljáról, a Felvidékrõl, a Délvidékrõl, és az Õrvidékrõl érkezõket.
Európa számos országának Világklubképviselõit: Ausztria, Svájc, Svédország, Hollandia, Németország, Franciaország, Bulgária, Macedónia, Oroszország…
Illett volna a legtávolabbi ország képviselõvel kezdenem: India, Mauritánia, Nigéria,
Algéria, Venezuela, Brazília, Argentína, Peru,
Kanada, Jemen, Dubai, Abu-Dhabi, Bahrein,
Egyiptom, Sri Lanka. Érkeztek Kanadából, az
USA több államából: New York, New Jersey,
Kalifornia, Florida, Connecticut, Arizona,
Hawaii, Texas, Indiana.
Tavaly 58 ország képviseletét regisztráltuk, legalább ennyit szeretnénk az idén is!
Köszönöm mindannyiuknak, hogy jelenlétükkel megtisztelik a III. Magyar Világtalálkozó megnyitó ünnepségét. Az elkövetkezõ
napok programjaira hívok és várok mindenkit! Isten áldja Önöket!

Emlékfák ültetése Rákospalotán, a Magyarok Nagyasszonya Templomának kertjében

Ezek a fák mindannyiunkról szólnak
Nyolcvanhat fa elültetése nem nagy ügy. Pláne, hogy voltunk hozzá vagy százötvenen. Kissé árnyalja a képet, hogy ennek
a százötven faültetõnek legalább a fele a világ messzi tájairól jött Rákospalotára. Valamit az is nyom a latban, hogy az alkalom, ami idehozta õket, az a XV. kerületi Helytörténeti Fasor kialakítása volt, továbbá a Házat - Hazát Alapítvány és a III.
Magyarok Világtalálkozója közös jótékonysági programjának egyik állomása, a kalákamunka egy mozgássérült otthonteremtése érdekében és a III. Magyar Világtalálkozó, s annak jelmondata, a határtalan összefogás szándéka.
Idõ: szép, mosolygós, e szeszélyes tavaszban – amúgy, a Gergely-naptár szerint 2013.
május 23-a, csütörtök. Helyszín: a rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Templomának

kertje. A ráhangolódás László Tamásnak, a
XV. kerület polgármesterének keresetlen köszöntõ szavaival kezdõdött, és egy csodálatos példabeszéddel, Mol Nellinek, a templom
zenei fõigazgatójának szájából.
Összejön Rákospalotán százötven ember és elültet nyolcvanhat vérszilvafát. Ennek a százötven magyarnak nagyjából a fele Mauritániában és Brazíliában, Hollandiában és Új-Zélandon, Maliban és Kanadában, a Kárpátalján és a Délvidéken, kisebbségben vagy szórványban él, s õrzi a lángot, vállal
rendkívül fontos jószolgálati
tennivalót, s ezzel a faültetéssel is hirdeti az anyaország iránti hûségét és elkötelezettségét, a másik fele meg
idehaza bizonygatja – tettekkel – a civil összefogás és tenni akarás értelmét, és kemény elhatározással, hangyaszorgalommal tágítgatja határait.

És az az elgondolkodtató felismerés is
nyom valamit a latban, amirõl e faültetés apropóján hallottunk a dr. Kellermayer Miklós
alapította Az élet értelme nevû szabadegyetem kapcsán: igen, válság van, de ez a válság
nem múlik el csak
úgy, meg kell tanulnunk együtt élni vele,
fel kell készülnünk a
körülöttünk levõ világ
megváltoztatására. S
ebben a megváltoztatásban nekünk, magyaroknak az élen kell
járnunk. Most, amikor
– mint dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke kiemelte –
végre a kormányzati háttér is kedvezõ légkört teremt a civil összefogáshoz, ez a faültetés is messze túlmutat önmagán.
A kormányzat üzenetét Szekeres Pál,
sportért felelõs helyettes államtitkár, többszörös paraolimpiai bajnok tolmácsolta, mégpedig – hál' Istennek –
nem politikusként, hanem magánemberként, háromgyermekes apaként. „Ez az ország akkor lesz jó –
idézte saját édesapját –, ha mindenki
jó magyar mer lenni, s ezt mindenki
elõtt vállalja is, és mindenki jó keresztény lesz akkor is, ha senki sem
látja.”
Õ hívta fel a jelenlévõk figyelmét
a Házat-Hazát Alapítványra, a faültetés egyik kezdeményezõjére is,
amely kalákamunkában épít
házakat arra érdemes, s önmaguk boldogulásáért tenni is
kész fiataloknak. Elmondta, hogy az
alapítvány éppen egy nehéz helyzetben
levõ, de kivételes lelkierõt tanúsító család megsegítésén fáradozik. Be is mutatta a családot: az erdélyi származású
Csiszár Attilát, aki tizenhét éves korában egy balesetben elvesztette mindkét
lábát és fél karját, mégsem adta fel, szakmát
tanult, családot alapított – Délvidékrõl áttelepült, életvidám feleségét és két gyönyörû
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gyermekét is alkalmunk volt megismerni –, s
nyugodt, magabiztos fellépésével, töretlen
kedélyével ma két perc alatt el tudja feledtetni új ismerõseivel, hogy mozgáskorlátozott
emberrel állnak szemben, s munkájával
még õ segít másokon.
Az alapítvány igazgatója, Lõrincz Kálmán a
továbbiakban elmondta,
hogy házépítõ programját Amerikából hozta haza, hogy eddig negyven
házat építettek fel országszerte.
Ezekbe
olyan fiatalok költözhettek be, akik öt-ötszáz
órányi alapítványi kalákamunka és csekély
önerõ fejében húszéves kamatmentes kölcsön vállalásával jutottak új otthonhoz. Jelenleg Csiszár Attiláék házának felépítéséhez
gyûjtenek éppen adományokat.
Csak fát ültetni jöttünk össze, nem nagy

ügy. És elültettünk nyolcvanhat csillogó levelû, életkedvtõl duzzadó vérszilvafát. Mindegyiken ma még csak ízléses kis cédula, késõbb talán maradandóbb jel hirdeti, ki ültette
és honnan jött az illetõ. De nem ez a fontos:
ezek a fák nem egyenként, s nem rólad és rólam szólnak, hanem mindannyiunkról,
együtt jelképezik az összefogás, az együvé
tartozás erejét.
Szilágyi Károly
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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Festõmûvészek közös monumentális alkotása, amely a magyar mûvészek
összefogását és stílusgazdagságát reprezentálja

Virágba borult a „Világok virága”
Több mint száz mûvész festette meg eddig saját motívumát
„Világok virága” címmel a III. Magyar Világtalálkozóra érkezõ hazai és határon túli festõmûvészek közös monumentális alkotáson dolgoztak a SYMA Rendezvényközpontban, a Világfaluban, három napon át – május 24-26. között – egy 2,5x7 méteres óriás alapra. Eddig több mint száz mûvész festette rá saját virágmotívumát az ez által folyton folyvást változó és szépülõ alkotásra, s már számos meghívást kapott további fesztiválokra, kiállításokra. A várhatóan teljesen virágba borult mû
avatását a IV. Magyar Világtalálkozóra tervezzük (2014. május 18-25.).
Az alapmotívumot, a virágba boruló
magyar falusi látkép részletet Hegedüs
Tünde festõ- és szobrászmûvész, a Világklub Mûvészeti Galériájának elnöke, a
Worldwide World Peace magyarországi
mûvész világbéke nagykövete álmodta
meg és Szegeden, a Feketesas Mûvészeti
Szalonban született meg.
Innen indult el – a szegedi mûvészbarátokkal együtt – útjára a monumentális
alkotás, majd folytatták a Világtalálkozóra
érkezõ mûvészek egy-egy tenyérnyi
nagyságú résznek, virágmotívumnak a
megfestésével. Egyfelõl alkalmazkodva az
alapmotívumhoz, másrészt pedig saját
stílusuknak és fantáziájuknak megfelelõen. Így aztán, már a harmadik nap végére
egy gazdagon virágzó falusi utcarészlet
kerekedett ki a majd tizennyolc négyzetméteren, reprezentálva a világban szétszóródott magyar festõmûvészeinknek az
összefogását és stílusgazdagságát.
A korábbi Világtalálkozókon is készültek emlékmûvek, maradandó alkotások,
megõrizve a találkozások emlékét. 2011ben, az I. Magyar Világtalálkozón avatták
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fel Megmaradásunkért címmel a mintegy
három méter magas emlékmûvet, köztéri
szobrot – az erdélyi származású
Farkaslaki Jakab György fafaragó mûvész
alkotását – amelynek talapzatában helyezték el Üzenet az utókornak címmel a résztvevõk gondolatait – a
festõvászonra írt 67 üzenetet a fémhengerbõl
csak 50 év múlva bontják ki.
Tavaly, 2012-ben készült el Az Összefogás
Kapuja, Nick Ferenc alapító irányításával,
a Magyar Kultúra Lovagrendje kiváló fafaragó mûvészeinek közremûködésével,
megörökítve a II. Magyar Világtalálkozó
emlékét. Az emlékmû végleges helyén, a
határ menti összefogást szimbolizáló kisfalu, Aranyosapáti Faluházának Emlékparkjában, a Négyeshatármenti Kulturális
Találkozó rendezvénysorozatának keretében került felavatásra.
A „Világok virága” - a Világtalálkozóra
érkezõ hazai és határon túli festõmûvészek közös monumentális alkotása maradandó emléket hivatott hagyni a III. Ma-

gyar Világtalálkozónak. A tervek szerint
az alkotás vándorkiállításra indul több
éven keresztül, s több helyszínen, fesztiválokon, Magyarországon és határon túl
is bemutatásra kerül.
A 2013. június 28-30-án a
Dunakanyarban, verõcei Csattogó-völgyben, a VII. alkalommal megrendezésre került „Erdélyország az én hazám” elnevezésû világtalálkozó programsorozatát is gazdagította a mû.
A fesztiváli programok között Szegeden, a Feketesas Mûvészeti Szalonban állomásozó festményhez hazai és külföldi mûvészek érkeznek,
hogy a kézjegyüket hagyják egy-egy
újabb virágmotívummal. Mint például,
augusztus elsõ hetében Sochaoux-ból érkezett mûvészházaspár, a hónap végén
Párizsban alkotó festõmûvész fogja továbbfesteni.
Augusztus 23-án reggel a budapesti Hõsök terérõl indult útjára a „Két keréken a
Nagyvilágban” kerékpáros békemisszió
kerékpárosa, Zelei József, a Burgenlandi
Világklub elnöke, aki eddig 55 országban
40 ezer kilométert kerekezett a béke jegyében, és vitte magával a „Világok virága”,
magyar mûvészek összefogásának üzenetét, a közös alkotásra a meghívást.
Meghívást kapott a festmény a Franciaországban mûködõ Artistik Move
Europe mûvészeti egyesülettõl, amely
szerint Sochaux-ban, a MALS Galériában a kint alkotó magyar mûvészeket
kapcsolná össze egy közös alkotásra.
A várhatóan teljesen virágba borult mû
avatását a IV. Magyar Világtalálkozóra
tervezzük.
A szervezõi munkákban végzett segítségéért köszönet Szük Norbert festõmûvész, kulturális menedzser barátomnak,
aki profi szervezõi képességeivel nagyban hozzájárult a projekt sikerességéhez.
A közös alkotást a
Pannoncolor Mûvészfestékgyártó Kft. támogatásával valósítottuk meg, a magyar termék, PannonColor
akrilfesték felhasználásával.
Köszönet és hála minden mûvésznek,
akik rátették és rá fogják tenni a kézjegyüket a monumentális festményre, reprezentálva az összefogás erejét!
Hegedûs Tünde
festõ- és szobrászmûvész
2013/ 3. szám
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ESEMÉNY

A Világtalálkozó egyik vidéki helyszíne, Törökszentmiklós Erdély, Kárpátalja
és Svédország magyarságát fogadta

Polgármesterek együttműködése,
táncház, templomi koncert, kulturális gálaest
Törökszentmiklós világfaluvá alakult május 22-én. Erdélybõl, Kárpátaljáról érkeztek vendégek, hogy megmutassák hagyományaikat, kultúrájukat. Dr. Juhász Enikõ polgármester Szék és Nevetlenfalu községek polgármestereivel a települések közötti testvérvárosi kapcsolat felvételérõl is tanácskozott.
arra szolgál, hogy a települések között
testvérvárosi kapcsolat létesülhessen. Ajtai István, a mezõségi település alpolgármestere a gálamûsorra érkezett közönség
elõtt mindezt megerõsítve nyújtotta át
polgármesterünknek Szék zászlaját.
A délutáni program a Székács Szakközépiskolában egy táncházzal vette kezdetét, majd 16 órától a Katolikus Templomban Dávid Viktória gospelénekes koncertjével folytatódott Szent Rita tiszteletére.
Menyhárt József fõesperes beszélt Szent
Rita életérõl, arról a csodáról, amelyrõl õt
a lehetetlenségek, a kétségbeejtõ, reménytelen helyzetbe került emberek védõszentjének tartják. Dávid Viktória különleges hangszínével, énektechnikájával
és szép idézeteivel elnyerte a hallgatóság
tetszését.
A Gálaestre 18 órától került sor a Kulturális Központ Színháztermében. SzombaA Panoráma Világklub civilhálózata a
határokon átívelõ kapcsolatteremtés,
együttmûködés jegyében szervezi kulturális összejöveteleit, hiszen a tízmilliós
Magyarország határain túl ötmillió magyar él a Kárpát-medencében és szétszóródva az öt kontinensen. A világtalálkozó
jelmondata: Határtalan összefogás. Ennek jegyében zajlottak városunkban is a
programok.
A délelõtt folyamán polgármesteri találkozó keretében kötetlen baráti beszélgetés után Sallai János, Szék község, dr.
Oroszi József, Nevetlenfalu és dr. Juhász
Enikõ, Törökszentmiklós polgármestere
aláírtak egy szándéknyilatkozatot, mely
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ti-Stelli akusztikus gitárduója fogadta az
érkezõket. Itt valóban megtapasztalhattuk, hogy egy nemzet vagyunk. Éljünk a
világ bármely pontján, hagyományaink,
értékeink közösek.
Publik Antal, az egykori marosvásárhelyi válogatott labdarúgó ma már Svédországban él, és hobbijának hódol. Meg
tudja érinteni az emberek lelkét a magyar
költõk verssoraival. Unokaöccsével,
Fazakas S. Jánossal elõadómûvészként
járják a világtalálkozókat, és megismertetik a közönséget a Nagy-Magyarország
történelmével és csodálatos verseivel.
Most is könnybe lábadt sokunk szeme
hallgatva az elõadásukat.
A Kárpátaljai Nevetlenfalut az idén 25
éves jubileumát ünneplõ Aranykalász
Néptánc- és Népzenei-Együttes, Máté János, könnyûzenei mûfajt képviselõ énekes (Nevetlenfalu Mûvelõdési Házának

igazgatója), valamint Sztojka Vanessa 12
éves kislány (nemrégiben nyerte el a Kárpátalja hangja és hegedûse címet ) képviselte.
Erdélybõl a Széki Néptáncegyüttes és
zenekaruk, a Kontra Banda érkezett. A
mezõségi település évszázados hagyományokkal, viselettel és zenével rendelkezik,
melybõl mi is ízelítõt kaptunk. A szovátai
születésû Madaras Zsolt énekével és gitárzenéjével bûvölte el a közönséget.
Mi, törökszentmiklósiak a Vadrózsák
Citerazenekar és a Miklós Néptáncegyüttes kultúrájából nyújtottunk át egy
csokrot határon túl élõ magyar barátainknak. A késõ estig tartó programot Magyar
Róbert operaénekes (a Magyar Mûvészeti
Társulat vezetõje) fellépése zárta. Amerikában, Kanadában, Budapesten is jól is-

mert énekes, nótacsokorral
valamint magyar és világslágerekkel lepte meg, sõt aktívan
be is vonta a közönséget.
A jól sikerült találkozót
Pörneki András, a Panoráma
Világklub megyei elnöke –
ezen találkozó szervezõje –
zárta azzal, hogy jövõre ismét
együtt leszünk. Köszönettel
tartozunk a Jász-NagykunSzolnok megye és a három település önkormányzatának, valamint az összes támogatónknak, akik nélkül a III. Világtalálkozó törökszentmiklósi rendezvénye
nem jöhetett volna létre. Minden támogatónk önzetlenül segítette a rendezvény sikeres lebonyolítását.
Bukta Ágnes

Támogatók
„Jász -Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat”

Törökszentmiklósi Kommunális
Szolgáltató Kft.
5200 Törökszentmiklós,
Puskás Ferenc út 12.
ALBERT SÖRÖZÕ
Törökszentmiklós,
Táncsics M. út 16.

Törökszentmiklós Városi
Önkormányzat
5200 Törökszentmiklós,
Kossuth L. út 135/a
Székács Elemér Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
5200 Törökszentmiklós,
Almásy út 50.

Fehér István Vállalkozó,
Törökszentmiklós

A rendezvény díszvendégei
SZÉK – SIC ÖNKORMÁNYZAT (ERDÉLY)

Nevetlenfalu – (Kárpátalja)

A település az ún. Erdélyi Mezõségen, a Kis-Szamos egyik
mellékvölgyében, dombos vidéken, hegyoldalakkal, völgyekkel
szabdalt, nádasokkal, tavakkal tarkított, kopár vidéken fekszik. A
község három nagyobb egységre tagolódik: Felszegre, Csipkeszegre és Forrószegre, mindhárom faluegységnek megvolt a maga szántóföldje, csordája, nyája, kondája. Az erdõket, tavakat, réteket a község közösen használta. Szék kiesik a fõút- és a vasúthálózatból, zsákfalu – talán ezért is tudta megõrizni oly sokáig a
hagyományait. Mivel több völgy találkozásában helyezkedik el, a
házak a dombokon és a réteken terülnek el. A központ a református templom, innen indul ki a három utca. Szék természetrajzilag illeszkedik a mezõségi tájhoz: erdõ kevés van errefelé, azok is
a falutól messze helyezkednek el, viszont bõvelkedik halastavakban, melyek jól kiegészítik a lakosság élelmezését.

Nevetlenfalu az Avas-hegység nyugati lábánál Batár és Akli települések között terül el, Nagyszõlõstõl 23 km-re az ukrán-román határ mentén. Északról a Batár folyó szegélyezi. Egy 124
méter tengerszint feletti magasságon elhelyezkedõ, viszonylag
sík területen fekszik, területe már az Árpád-házi királyok idején
benépesült. A tatárjárások idején a falut többször felégették, elpusztították. Az elsõ írásos említése 1380-ból való Gyakfalva néven. A település kezdettõl fogva. A XVIII. sz. második felében,
amikor 1755-ben visszaszerzik a római katolikusok a templomot
a reformátusoktól, még inkább felgyorsul a jobbágyság kicserélõdése, de ez a lakosság összetételében nemzetiségileg és nyelvileg
nem idézett elõ változást. A falu csak 1619-ben fordul elõ Nevetlenfalu néven, amelyet véglegesen csak a XVIII. sz. második felében fogadnak el hivatalosként.
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PORTRÉ

BEMUTATÓ

Szentkirályi a Hungarikumok összefogásáért
Balogh Levente elõadása a Világtalálkozón
Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz Kft. tulajdonos-ügyvezetõje a III. Magyar Világtalálkozó résztvevõinek „Szentkirályi a Hungarikumok összefogásáért” címmel tartott elõadásában arról beszélt, mennyire fontos nemzetünknek a közös
gondolkodás és cselekvés az élet minden területén – kiemelten a kultúrát és a gazdaságot illetõen.
Örömmel üdvözölte
a téma iránt érdeklõdõ közönséget és a
szervezõk
kiváló
munkáját. Bízik abban, hogy ez a színvonalas esemény is hozzájárul
a Magyarországon vagy határainkon túl élõ, hazánkban született vagy tanult, de távoli országokban tartózkodó
„magyar szívû” emberek összetartásához
és cselekedeteihez. A vállalkozó céljai
egybeesnek a kezdeményezés küldetésével: ez az értékes és kreatív nemzet - hagyományaink megõrzése mellett - fejlõd-

Balogh Levente

jön, gyarapodjon, és sikereket
érjen el világszerte. Példamutatóként ehhez az
építõ munkához
járul hozzá a
Szentkirályi is
azzal, ahogyan
szemléletmódjának átadása során az új generációt ösztönzi: hazánkban is országokat átívelõ

sikereket érhetnek el. Magyarország ásványvíz nagyköveteként is viszi a magyarok jó hírnevét hosszú évek óta itthon és
világszerte.
– A találkozó alkalmával megismertem a világ különféle tájain megalakult
magyar Világklubok vezetõit és üzletembereket. Véleményem szerint az összefogást még inkább segítené, ha nagyobb
kommunikációt kapna az esemény és
minél többen megjelennének, akik fontosnak tartják a hungarikumok lényegét
– mondta Balogh Levente, a Szentkirályi
Ásványvíz Kft. tulajdonos-ügyvezetõje
lapunknak.

Csúcsot produkált a MasterCard Balaton Sound
Nézõcsúcsot produkált az idei MasterCard Balaton Sound. A prémiumfesztivál két napjára elõzetesen minden jegy elkelt,
öt nap alatt 127.000-en vettek részt az eseményen.
Korábban ismeretlen jelenség volt a
hazai fesztiválpiacon, ami a nagy európai rendezvényeknél már megszokott,
hogy a rendezvény elõtt hetekkel elfogynak a jegyek és akik késõn kapnak észbe, már nem jutnak be kedvenc fesztiváljukra. A MasterCard Balaton Sound
méltán rászolgált, hogy kategóriájában a
legjobb európai fesztiválnak választották. Minden bizonnyal ennek, s a párat-
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lan panorámájú Zamárdi
szabadstrandnak valamint a
minden igényt kielégítõ, világszínvonalú programkínálatnak is köszönhetõ, hogy –
idehaza példátlan módon – a
bérletek már hetekkel a kapunyitás elõtt elkeltek és ugyancsak már az indulás elõtt teltházas volt két nap.

2013/ 3. szám

A szervezõk elmondták,
hogy az idei érdeklõdés alapján biztosra vehetõ, hogy akár
további több tízezer vendég is
ellátogatott volna Zamárdiba,
a
MasterCard
Balaton
Soundra. Egyes külföldi országokban a tavalyihoz képest
duplájára nõtt a jegyeladásuk,
de legalább ennyire örömteli
számukra, hogy a hazai fiatalok tízezrei is
egész évben ezt a négy napot várják. „Ennek ellenére nem tervezünk a fesztivál
méretén változtatni. Hét évvel ezelõtt prémium-fesztiválként pozícionáltuk az eseményt, és ennek azóta is szeretnénk megfelelni, ehhez pedig fontos az is, hogy a
mostaninál nagyobb nézõszámmal ne
tervezzünk” – mondta Lobenwein Norbert fõszervezõ. A szervezõk elmondása
szerint a hazai és külföldi látogatók, fellépõk kivétel nélkül arról számoltak be,
hogy a fesztiválnak otthont adó helyszín
és az egyedi építmények, programhelyszínek igazán egyedülálló élményt nyújtottak. „A célunk az, hogy hosszú távon is
méltók maradjunk az Európa legjobb közepes méretû fesztiválja címre” – tette
hozzá Fülöp Zoltán a Sound másik fõszervezõje. „Büszkék vagyunk arra is, hogy
az esemény a Balaton Régió legjelentõsebb eseménye, amelyre idén 127.000-en
látogattak el.”
Fotó: Sziget/Csudai Sándor

Remekül játszott a Világtalálkozó csapata

Megérkeznek a triatlon versenyzõk

Magyarok Világkupája – 13 csapat részvételével – Buzánszky Jenõ volt a fõvédnök

Nem csak fociban, hanem a magyarság
összetartozásában is példát mutatott
Több mint húsz éve játékosként, majd játékos-szervezõként vettem részt futballtornákon. A bennem feszülõ érzések és indulatok arra a cselekvésre késztettek, tegyek-tegyünk a határon túli és a világ magyarságáért. Különbözõ szervezési és
anyagi nehézségek sem tudtak meghátrálásra bírni. Így sikerült végül is, amikor 13 éve Budapestrõl Örkénybe költöztem , addigra már a történelmi Magyarország majdnem összes elszakított területeirõl csapatokat összehívni.
Erre a rendezvényre fogadta el meghívásomat az „Aranycsapat” kiválósága,az élõ legenda Buzánszky Jenõ,mint
fõvédnök!
A meghívott és részt vevõ csapatok:
Felvidék: Udvard
Délvidék: Kishegyes
Kárpátalja: Mezõkaszony
Erdély: Kányád, Nyárádszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, valamint a SzíVolt egy másik dédelgetett álmom – mivel nész-válogatott, Világtalálkozó válogatott,
35 évet dolgoztam az MTV-nél –, a világ ma- Sport TV- újságírók csapata és a vendéglátó
gyar televíziósainak évente Örkényben fut- Örkény csapata vett részt.
balltornát szerettem volna szervezni. Sajnos,
2013. július 13-án tizenhárom csapat talála kinti kollegák kis létszáma miatt ez eddig kozott, és itt köszöntöttük a 88 éves
meghiúsult. Ekkor jött a gondolat, találkozva Buzánszky Jenõ fõvédnököt, az Aranycsapat
a Magyar Világtalálkozó sportprogramjainak tagját is névnapján!
a szervezõjével, dr. Tanka Benedekkel, aki a
Fontos volt számomra tudatni, éreztetni
Magyarok Világkupájának megrendezését mindenkivel ennek a futballtornának a célját
tervezte a világtalálkozói rendezvénysorozat és ezt minden értelemben kimutatni. Az ünkeretében, hogy fognepi köszöntõk elõtt a feljunk össze, s a két
sorakozott játékosok kérendezvény egészítzen fogva énekelték a
se ki egymást. MindHimnuszt, jelezve összeezt a jelen Magyarortartozásukat, éljenek bárszág közepére terhol a világban. Ez is éles
vezve: Örkényben
bizonyítéka annak, mi
találkozzunk a törtémagyarok összetartonelmi Magyarország
zunk és nem a széthúzás
csapataira építve!
jellemzõ ránk.
Úgy gondolom,
A magyarság összefominden magyar emBuzánszky Jenõ (középen) gásának példájára egyútbernek kötelessége
tal egy másik sportrentenni a magyar nemzetért, önzetlenül és per- dezvényt is sikerült megvalósítani.
sze nem kihasználni mások tevõleges szán- Sztancsik József (Balassagyarmatról) és badékát, s nem mindig másokra várva!
rátai az országhatárt és azokat a magyarlak2012-ben, a II. Magyar Világtalálkozó zá- ta területeket keresték fel, ahonnan a csaparóakkordjaként a Syma-csarnokban szervez- tok jöttek; a triatlon két részsportágával
tük meg a Futballgálát, s itt jelentettük be, (futva és kerékpáron) tették meg az utat
hogy 2013-ban a III. Magyar Világtalálkozó- (2013 km), így vitték el a meghívókat és
hoz kapcsolódva megrendezzük a kispályás hoztak földet, amelyet az örkényi emlék„Magyarok Világkupáját”, Örkényben!
parkban egy közös faültetéssel helyeztek el.

Egymást átötelve kezdték a csapatok a mérkõzéssorozatot

2013/ 3. szám

Nem említem a helyezési sorrendet, hisz
ez a játék az összetartozásról és a hazaszeretetrõl szólt. Amit érdemes megemlíteni, minden csapat minden játékosa az eseményt
szimbolizáló
emlékpólót kapott az érmeken és kupákon kívül.
Szeretném
Örkény város
vezetõinek és
a helyi támogatóknak
megköszönni
magam és a
Világtalálkozó
szervezõi nevében az önzetlen segítséget!
Dr. Szalay Attila és Lusták István
A rendezvényen jelen volt a Világtalálkozó fõszervezõje,
dr.Tanka László és felesége Iréne, és többen a
világklubokat képviselve, akik a díjátadó gálát is megtisztelték jelenlétükkel.
A rendezvényen részt vevõ prominens
személyek egybehangzó véleménye: a Magyarok Világkupájának kispályás tornája
méltóan jelzi a magyar nemzet távoli múltjából eredõ és még távolabbi jövõbe mutató
megmaradását, élni akarását. Ehhez az kell,
hogy bízzunk önmagunkban, egymásban,
és mindannyian tegyünk az utódainkért, ne
másokra várjunk.
2014-ben várjuk szeretettel a tengerentúli
magyar közösségek csapatait is!
Honfitársi tisztelettel:
Lusták István
a Magyarok Világkupájának
fõszervezõje
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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PANORÁMA VILÁGKLUB

SÁPADT FÉNYBEN GYERTYA ÉG…

A Világklub csongrádi és svájci társklubjainak közös rendezvénye

Sütő András szobrának avatása Székelyudvarhelyen
Ez év júniusának utolsó elõtti vasárnapján, Szentivánéj elõnapján félrehúzták – legalábbis szimbolikusan – a harangot Székelyudvarhelyen.
Ugyanis több százan érkeztek
ide, mondhatni Erdély egyik fellegvárába azért, hogy részesei
lehessenek egy emlékezetes és
lélekemelõ ünnepségnek: az országban elsõként avattak szobrot Sütõ Andrásnak a helyi Baráti Társaság és az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány
kezdeményezésére. Bronzból
készült mellszobrát egy helyi
szobrász, Zavaczky Walter önzetlen munkáját dicséri.
A rangos esemény fõszereplõjét, Sütõ
Andrást nem szükségeltetik különösebben
bemutatni és méltatni a magyaroknak, hiszen – többek között – az erdélyi anyanyelvápolók róla nevezték el a nyelvõrzés díját. A
remekmûvein keresztül jól ismert szellemisége illetve hitvallása a magyarságról mindenki számára útmutató lehet életünkben.
Közéleti szerepvállalásával és az anyanyelvi
oktatás melletti kiállásával a román nacionalizmus megalázóan üldözte. Köztudott, hogy
a magyarellenes pogrom során fél szemére
megvakították.
Nos, a rangos esemény egy könyvbemutatóval indult, merthogy ez alkalomra készült
el a hõsünk utolsó éveirõl készült naplójegyzetek gyûjteménye Székely Ferenc jóvoltából
„Sápadt fényben gyertya ég” címmel. A helyi
patinás mûvelõdési ház koncertterme zsúfo-

lásig megtelt a könyvbemutatóra, amelyet a
Duna TV nagysikerû filmje követett „Nyáresti medve lesen” címmel Nagy Gábor rendezésében és Gyõrfi András színmûvész fõszereplésével.
A magyar Himnusz közös eléneklése megadta az ünnepség
alaphangulatát, amelyet a polgármesteri köszöntõbeszéd idézete is
jellemez: „Szobrot emeltünk annak az embernek, aki nem csupán szóval és gondolattal, hanem
akár élete árán is hajlandó volt védelmezni jogainkat”. Ám ha az
irodalom világában gondolkodunk, mindannyian tudjuk, hogy képletesen
már rég áll itt szobor Erdélyben, ahol magyarul beszélnek és olvasnak. A tucatnyi ünnepi

Az ünnepségen résztvevõ csoport

köszöntõ között felszólalt még Fekete György,
a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke is –
többek között. A szónokok sorát dr. Ferenczy
Ferenc, a szoborállítás kezdeményezõje zárta. Ezt követõen megtörtént a szobor leleplezése, amely meghitt pillanatot a történelmi
egyházak képviselõinek áldása követett.

A legtávolabbról érkezett a legrangosabb személyiség – a tiszteletet parancsoló
Szabó Sándor püspök értékes gondolataival és közvetlen stílusával egyszerûen lenyûgözte a híveket. Egyébként pedig õ az
egyetlen református püspök Európán kívül, merthogy Kaliforniából érkezett
Zsóka feleségével, akinek tulajdonképpen
köszönhetõ az ötlet és a szervezés, amelynek eredményeképpen a Panoráma Világklub is képviseltette magát. Ugyanis a hét
fõs delegációban a pünkösdi zarándokláson részt vett magyar világtalálkozói csoport is képviseltette magát. Ez a társaság
hasonló privát szervezésben azóta már
kétszer is összejött baráti találkozóra, Mátészalkán és Dunaújvárosban.
A szóban forgó öt személy megérdemli a
nevesített bemutatást, méghozzá az
illem szabályai szerint alfabetikus
sorrendben: dr. Gubánné Pintér Annamária (képzõmûvész tanár és a
Magyarok
Világtalálkozójának
egyik igazgatójaként a néphagyományaink jószolgálati nagykövete),
dr. Szalay Attila (újságíró és a Magyarok Világtalálkozójának csiksomlyói riportere), Kabarcz Zoltán
(ex magyar bajnok atléta, aki szociológusként jelenleg Erdélyrõl ír egy könyvet),
Lusták István (aki a világ magyarságának focicsapataiból 13 éve hagyományosan kupát
szervez) és végül, de nem utolsósorban Székely Lászlóné (Európa-bajnok gépíró és országosan ismert népmûvész).
Szalay Attila

Trianonról, a magyarságról
és a borokról
A III. Magyar Világtalálkozó eseményeit követõen Szegeden, a Korona Hotel
rendezvénytermében nemrégiben rangos összejövetelre került sor: Szilágyi
Árpád, Csongrád megyei Világklub-elnök meghívására Szegedre látogatott B.
Szabó Péter, a svájci társklub elnöke, üzletember és borász.

B. Szabó Péter

Tamás Gábor Ausztráliában is meghódította a közönséget

„Gyere velem a Hargitára!”
Nemrégiben a népszerû énekes, Tamás Gábor Gold Coast-i koncertjének közönsége a csodálatos Erdélybe látogatott. És
ez nem tréfa, mert lélekben tényleg fenn jártunk a Hargitán, a zene szárnyán.

A Gold Coast-i magyarok szép számmal
érkeztek a közkedvelt erdélyi származású –
jelenleg Svédországban élõ – énekes koncert36

AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

jére. A már jól ismert
vendégmûvész második alkalommal látogatott el az Aranypartra.
Akadtak olyanok is,
akik DVD-rõl, vagy
CD-rõl már ismerték
különös orgánumát,
de Tamás Gábort „élõben” hallani, különleges élmény.Hazaszeretetével a világban
szétszóródott több
millió magyar ember
„énekes diplomatájának” is nevezhetnénk.
Az elõadás után Tamás Gábor elmondta:
– Koncertjeimen szeretem a legjobbat nyújta2013/ 3. szám

ni a közönségnek, és mint a közönség megnyilvánulásaiból tapasztaltam, ez minden bizonnyal most is sikerült. Vannak dalaim,
hogy amikor énekelem, jómagam is elérzékenyülök, annak ellenére, hogy már több
százszor énekeltem, de amint láttam, többek
szeme is könnytõl csillogott. Ennél nagyobb
ajándékot nem kaphat az elõadó! Gold Coast
volt az elsõ állomásom, ezt követi Adelaide,
Melbourne, Sydney és Brisbane. Jó volt újra
látni ismerõseimet, barátaimat, és ami a fõ, a
napfényes Ausztráliát. Köszönöm a Gold
Coast-i Magyar Egyesület vendégszeretetét és
életem egyik legnagyobb élményét, egy igazi
banánültetvény megtekintését! Jó érzés,
hogy itt lehetek megint, és elhozhattam szülõföldem, a gyönyörû Erdély üzenetét.
Bozsik Tamás (Gold Coast)

A két társklub vezetõi és a jelenlévõ szegedi közönség közösen elénekelték a magyar
Himnuszt és meghallgatták a svájci nép himnuszát, majd az üdvözlõ beszédek után Trianonról, valamint a magyarság nemzeti egységének idõszerû kérdéseirõl beszélt B. Szabó
Péter. Beszédében részletesen kitért a nyugati magyarság, elsõsorban az ‘56-os emigráció
eddigi szerepérõl és a magyarság sorskérdéseirõl. Beszélt arról is, hogy a nyugati emigráció fontosnak tartja, hogy a világ tudomást szerezzen a mindenkori magyar eseményekrõl,
de különösen az ‘56-os forradalom céljainak megismerésérõl. Közel egy órás beszédében
fontosnak tartotta az elszakított nemzetrészek önrendelkezési törekvéseit, különös figyelemmel arra, ami jelenleg is Székelyföldön az autonómia érdekében történik.
Szilágyi Árpád kérdésére összehasonlítást tett a svájci és a magyar demokrácia között. Az üzletember elmondta a svájci önigazgató demokrácia mûködésének lényegét: a
települések a személyi jövedelemadó egészét megkapják, így képviselõik és a népszavazások útján maguk döntik el, hogy milyen oktatásuk, egészségügyük és milyen fejlesztéseik legyenek.
Trianonról szólva megállapította: sajnos igaznak tûnik az a párhuzam, amit az ország és egy ember megcsonkítása között rajzoltak meg. A magyar nemzet mély depreszszióban van és egyelõre képtelen arra, hogy egészségesen cselekedve megtalálja a sokféle válságból kivezetõ utat.
A megemlékezés után Dlusztus Imre újságíró, borász szakíró és szakértõ beszélgetett a szekszárdi borokról B. Szabó Péterrel. Beszélgetésük során a szekszárdi borász kifejtette, hogy a magyar bor Magyarország nemzeti arculatához szorosan hozzátartozik,
minõsége pedig megbecsült helyet biztosít számára Európában és az EU-ban.
A szekszárdi borvidéken mûködõ Delivin Borászat tulajdonosa, B. Szabó Péter gépészmérnök és közgazdász diplomával rendelkezõ zürichi polgár véletlen folytán lett
szõlõbirtokos, s ha már belefogott, igyekszik szép borokat készíteni. Az est folyamán bemutatásra került a Belle Helene névre keresztelt fehér bor, ezt követte egy friss chardonnay, majd a Sárkányvér névre hallgató könnyed vörös cuvée, végül a Temerinbõl nagy
aranyéremmel díjazott 2009-es Szekszárdi Bikavér, amely múlt évben a II. Magyar
Világtalálkozó „zászlós bora” volt.
Dlusztus Imre a borbemutató során azt is elmondta: B. Szabó Péterrel úgy találkoztak, hogy a Mihazánk Könyvkiadó Kft. vezetõjével, tulajdonosával Dobrotka Pállal az
elmúlt évben elhatározták, hogy a bor régiókban összegyûjtik a legjobb borokat, a legjobb borászokkal együtt, s így leltek rá a szekszárdi borászra. Eddig a borrégió sorozatban három könyv jelent meg, és további három könyv kiadását tervezik.
Az esten közremûködött: Publik Antal, Fazakas János, Takács Éva, Vas Ildikó, valamint Mizsei Zoltán tangóharmonikán és Erdélyi József citerán.
Tudósító: Erdélyiné Rózsika Fotó: Erdélyi
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Az American Hungarian Panoráma világmagazin olvasói – akik a világ számos országából hazatérnek, hazalátogatnak – gyakorta kérik szerkesztõségünket, hogy segítsük útbaigazítani õket egy-egy hazalátogatásuk alkalmával. A leggyakoribb kérdések: hol szálljanak meg? Milyen éttermeket érdemes felkeresni? Milyen programokat, kirándulásokat tervezzenek? Hol vannak a legjobb helyek Budapesten és Magyarországon? Nos, lapunk ezzel a rovattal – Legjobb helyek! Top Places – Meghívók – Ajánlatok – útbaigazítást
ad a hazatérõ, hazalátogató avagy hazatelepült magyaroknak, illetve külföldi és hazai baráti társaságuknak, ismerõseiknek. Ajánljuk hát mindenki figyelmébe ezeket a bemutatkozó írásokat!

A Panoráma ajánlata
Bujdosó Edit rovata

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.

BUDAVÁRI MÁTYÁS ÉTTEREM ÉS RENDEZVÉNYTEREM
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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 kapualj 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 portréval. Könnyen megközelíthetõ, hiszen a Bécsi Kapunál vagy a Várfok utca – Lovas utca keresztezõdésénél lévõ parkolóhelytõl mindössze pár száz métert kell sétálni (elõre szervezett program esetén behajtási engedélyt kapnak a vendégek).

Az étterem különleges elrendezésû,
mert két szinten várja a vendégeket. A
földszinten van a Freskó terem, az udvari
különterem, a télikert, a hozzá kapcsolódó hangulatos terasszal. Az emeleten az
önkiszolgáló étterem, illetve a hajdani
nyomdász nevét õrzõ Hess András-rendezvényterem várja a látogatókat.
A magyar és a nemzetközi konyha
specialitásai mellett salátakülönlegességekkel kínálják a finom ételek kedvelõit.
Az étterem saját cukrászkészítményeivel

Budavári Mátyás Étterem és
Rendezvényterem
1014 Budapest, Hess András tér 4.
Telefon: +36(1)375-6175
www.budavarimatyasetterem.hu
info@budavarimatyasetterem.hu

is kényezteti a vendégeket. A borlapon
pedig megtaláljuk a magyar borvidékek
legzamatosabb nedûit. E csodálatos, különleges környezetben, étteremkomplexumban az árak átlagosnak mondhatóak.
Az ötven és háromszáz vendéget befogadni képes két rendezvényteremben
minden kívánságot teljesítenek: legyen az
svédasztalos bankett, állófogadásos társasági esemény, esküvõ, konferencia, elõadás, sajtótájékoztató vagy szakmai öszszejövetel. Az étterem vezetõi, rendez2013/ 3. szám

vényszervezõi teljes körû szolgáltatással
állnak a megrendelõk szolgálatára.
És vállalnak bármilyen külsõ, teljes körû catering szolgáltatást is.
Mindezt látva, tapasztalva Mátyás király okkal csodálkozna, hogy mennyi
mindenben változott fél évezred alatt a
budai vár világa.

Ref er enciák
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

LIZA AQUA & CONFERENCE HOTEL ÉS A FEHÉR AKÁC CSÁRDA

Wellness, Grillkert, Retro bár, Borozó
és más érdekességek
Sok érdekességgel és számos szolgáltatással várja vendégeit a Liza Aqua & Conference Hotel és Fehér Akác Csárda Kecskemét és Lajosmizse között a régi 5-ös út mellett jobb oldalon található, a felüljáró után 800 méterre. Szállodánk kétféle
stílusban épült. Meghatározó elemei a kastély és a csárda jelleg, melyek tökéletesen harmonizálnak egymással.
Az igényesen kialakított Csárdában Ön
kedvére fogyaszthat magyaros és nemzetközi ételeket egyaránt. A hely falusias jellegét
adja a svédasztalként mûködõ lõcsös szekér,
valamint a búbos kemence, fali díszek, térelválasztók. 80 fõs éttermünk és 60 fõs teraszunk hangulatos helyszíne lehet egy finom
ebédnek vagy vacsorának.
Mellette található a klasszikus stílusú Tükörterem, ami kisebb rendezvények helyszínéül szolgálhat. Nevébõl adódóan, a falat szá-

mos tükör díszíti, impozáns festményekkel
egyetemben. A terem 30 fõ befogadására alkalmas, egybenyitva a csárda résszel 110 fõ
befogadására alkalmas.
Az alsó szinten található Konferenciatermünk, amely alkalmas különbözõ céges
rendezvények, konferenciák, szakmai bemutatók megrendezésére, de akár családi és
baráti összejöveteleknek is tökéletesen helyszíne lehet. Minden elengedhetetlen felszerelés (projektor, mikrofon, flip-chart tábla) biztosított illetve a teremberendezés igény szerint alakítható (max. 75 fõ ültetve).
Szállodánk egyik különlegessége, hogy alsó szintünk együttesen kibérelhetõ, ami a

Konferenciatermet, Retrobárt és a Wellness
részleget foglalja magába. A Retro bárunkban is lehetõség van különbözõ rendezvények megtartására. Kikapcsolódásként biliárdasztal nyújt szórakozási lehetõséget. Konferencia termünk és Retro bárunk összenyitva is funkcionál, még nagyobb teret adva a
rendezvénynek. A klímatizált terem befogadóképessége 30-50 fõ.
Wellness részlegünkben jakuzzi, finn-és
infra szauna, sóbarlang és kneipp-taposómedence található. Kellemes pihenést és felüdülést biztosít minden kedves Vendégünk számára. Vendégeink kedvében járva lehetõséget biztosítunk a komplett Wellness-rész kibérlésére. Töltsön el pár kellemes órát párjával, családjával vagy barátaival.
Szállóvendégeink részére 13 szoba áll rendelkezésre. 9 kétágyas és 4 egyágyas szobánk televízióval, minibárral, széffel, légkondicionálóval, telefonnal, vízforralóval, valamint hajszárítóval felszerelt. A szállodánkban ingyenes wifi lehetõséget
biztosítunk.
Szobaáraink: kétágyas
szoba 14 500 Ft, egyágyas
szoba 11 500 Ft egy éjszakára. Ez az ár tartalmazza a bõséges svédasztalos reggelit és
a belsõ Wellness részleg, valamint a kültéri élménymedence, és strandröplabda pálya használatát.
Ha szabadtéri programról van szó, elsõ
helyen kell említenünk különleges Kültéri élménymedencénket. Speciális jellegét a nap
elõl árnyékot adó nádfedeles szaletlik adják.
Egyedi élményt nyújt belsõ bárunk, ahol Ön
anélkül, hogy kilépne a medencébõl, válogathat italkínálatunkból. Medencénk felnõttek
és gyerek számára egyaránt kellemes kikapcsolódási lehetõséget, strandolást biztosít.
Aktív sportolásra vágyóknak tudjuk ajánlani
a 18 lyukú minigolf pályánkat, bocsa, foci, és
strandröplabda pályánkat.
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Kerthelyiségünkben kialakított szezonális Grillkertünk szintén kitûnõ helyszínt
szolgáltat az egyes rendezvények számára
100 fõig. Megízlelhetik kemencében sült
ételeinket, élvezhetik a természetben, bográcsban vagy grillen készült remek magyar fogásainkat. Szakácsaink készséggel állnak rendelkezésükre!
Kerthelyiségünk mellett található Borozónk, amely szintén alkalmas különféle rendezvények
lebonyolítására. Legyen szó születésnapról, ballagásról, céges rendezvényrõl, készséggel állunk
vendégeink rendelkezésére. A borozóban található külön bár, mosdó, tehát teljesen elszeparáltan tudunk egy kisebb, 50-60 fõs rendezvényt lebonyolítani a hangulatos, borospincére emlékeztetõ teremben.
Idén elkészült új, 300 négyzetméteres
kültéri, fedett rendezvényhelyszínünk, mely
200-250 fõ befogadására is alkalmas.
Saját, 65 férõhelyes, kamerákkal megfigyelt belsõ parkolóval rendelkezünk, mely a
személygépkocsikon felül buszok számára
is megfelelõ helyet biztosít.
Szállodánkról részletesebb leírást és további képeket honlapunkon, a www.lizahotel.hu-n talál.
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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Töltődjön fel Ön is tiroli életerővel és energiával

gasabb színvonalú szolgáltatásaival kívánja
kényeztetni a szállodai vendégeket.A három
szinten elhelyezkedõ, 2.000 m2 nagyságú, vitális élményvilág, megjelenésében a tradicionális építõanyagok és a különleges extrák ötvözete. A vendég itt álomszép környezetben
élvezheti a teljes testi és lelki kikapcsolódást,
miközben gyönyörködhet a fenséges tiroli
hegycsúcsok látványában.

a Walch család HOTEL ELISABETH****
superior wellness - szállodájában!
Ausztria Tirol tartományában járunk (Salzburgtól mindössze 85 km-nyi távolságra dél-nyugati irányban), annak is egyik legszebb vidékén. A lenyûgözõen szép Kitzbüheli Alpok és a világhírû, pezsgõ életû Kitzbühel várostól kb. 6 km-re. Itt ékeskedik Kirchberg, egy bájos kis tiroli község, mely 836 m tengerszint feletti magasságban, 97,76 km2 területen fekszik,
és 5.223 lakossal büszkélkedik. Turizmusa, a 7.900 vendégággyal meghatározó szerepet játszik gazdasági életében.
Forrón ajánljuk a Walch család tulajdonában lévõ, második és harmadik generáció
által vezetett kirchbergi négycsillagos superior Hotel Elisabeth wellness szállodát azoknak a turistáknak, utazóknak, akik szabadságuk ideje alatt az igazi tiroli feeling élvezetére vágynak, és ezen túlmenõen egy porció
tiroli életerõvel feltöltõdve kívánnak hazatérni. A közel 100 szobával rendelkezõ szálloda
az egyike azon vezetõ tiroli hoteleknek, ahol
a mai kor követelményeinek és a hagyományok ápolásának tökéletes összhangja nap
mint, nap megvalósul, hiszen a magas színvonalú, modern szállodai szolgáltatások és a
család tulajdonában lévõ parasztgazdálkodás
termékei együttesen szolgálják kicsik és nagyok megelégedettségét.
A Walch család szeretete és elkötelezettsége szülõföldjük, Tirol és annak hagyományai
iránt, valamint a szállodaalapító felmenõk tisztelete, meghatározója vendégeik megbecsülésének. A generációk e filozófiájának és hatvan
éves, szorgalmas munkájának köszönhetõen,
ma a szálloda exkluzivitásával, igazi tiroli vendégszeretetével és bio-mezõgazdasági termékeivel gondoskodik vendégeirõl.
A hajdani kis parasztháztól kezdve, ahol
mindössze 5 vendégszoba, és 2 mosdó állt a
vendégek rendelkezésére, a késõbbi fogadón
keresztül, az elmúlt hatvan év alatt napjainkig folyamatos bõvítés, fejlesztés jellemzi az
immár exkluzív wellness szállodát. Honnan
kapta nevét? A család harmadik generációjának Elisabeth nevû lányáról.
A pazar fafelületek, melyek a hotel külsõ
és belsõ építészeti megjelenését egyaránt
meghatározzák, otthonos hangulatot, kellemes környezetet teremtenek.
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„Mert a fa, mint építõelem egészséges klímát teremt, pozitívan befolyásolja a szívmûködést. Egyszerre hat nyugtatóan, ugyanakkor pezsdítõen a testre, szellemre, és lélekre”
– vallja Hans Walch, a szálloda tulajdonosa és
egyben építõmestere. Ezen gondolatból kiindulva költözött be a természet a kirchbergi
Elisabeth szállodába, azzal a céllal, hogy gondoskodjon a szobák, a terek egészséges klímájáról, és a vendégek egészséges életmódjáról szabadságuk ideje alatt.
Ugyanis a vendég már érkezésekor megtapasztalja a természet közelségét: az ódon
fából készült, impozáns szállodai hallba érkezve a természet szinte körülöleli az embert. De a szobákban, és más helységekben,
a különbözõ fafajtákból készült bútorok és a
dekorációs elemek is ezt a célt kívánják szolgálni. 2012 nyarának nagy attrakciója az új
cirbolyafenyõ szobák átadása volt. A szálloda
legrégebbi épületrészének teljes felújításával
egy új éra vette kezdetét a hotel életében. A
cirbolyafenyõé. Ez a nemes fafajta, mely kizárólag 1820 m tengerszint feletti magasságban nõ, és kb. 500-700 évig él, különleges il-
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latáról vált ismertté, melyet feldolgozása
után is egy életen át megõriz. Aki csak egyszer is beszippantotta ezt a nemes illatot, soha nem feledi - tartja a közmondás. A cirbolyafenyõbõl készült bútorokkal berendezett
új Elisabeth szobák és lakosztályok a vendégeknek tökéletes pihenést és kiadós alvást garantálnak, mert a cirbolyafenyõ gyógyhatásáról is híres, nem csak illatáról. Hatóanyagainak köszönhetõen szívünknek az éjszaka
folyamán egy órai munkát spórol meg úgy,
hogy a szoba levegõjét egyenletesen pozitívan befolyásolja. Bizonyított az a tény is,
hogy azon helységekben, ahol valamilyen
formában cirbolyafenyõ fordul elõ, szinte kizárt az idõjárásváltozásra érzékenyek fejfájása. A légnyomás változása esetén is stabil
marad a vérkeringés.
A szállodai szobákban (egyágyas, kétágyas, lakosztályok) kábel TV, rádió, telefon,
minibár, széf és WLAN csatlakozás áll a vendégek rendelkezésére. Több szobát balkonnal, terasszal, vagy kis kerttel alakítottak ki.
Szállodai szobaárak: 89,- Eurótól/személy/éjszaka. Az árban benne foglaltatik a
félpanziós ellátás (reggeli, vital uzsonna, 4
vagy 5 fogásos vacsora), a szálloda napi aktív
programajánlatának (vezetett gyalogtúrák,
Nordic Walking, kerékpározás stb.) igénybevétele, az egyedülálló spa & wellnessrészleg
teljeskörû használata.
Továbbá kiváló, egész évre vonatkozó,
vagy aktuális csomagajánlatok között válogathat kedvére a leendõ vendég a szálloda
honlapján (magyar nyelvû alapinformációk a
szálloda honlapján!!!).
A szálloda VITAL OASE grandiózus spa és
wellness részlege gazdag kínálatával, legma-

Az oázis elsõ emeletén a masszázs- és
kozmetikai kezelõrészleg, a második emeleten ódon fából készült szauna 90°C, szanárium 60°C, aroma gõzfürdõ, infrakabin,
Kneipp taposó medence, masszírozó zuhanyzók, sókamra, pezsgõfürdõ, belsõ és
külsõ pihenõ részleg invitálja a feltöltõdni vágyó embert. A harmadik emeleten fitneszterem, külsõ pihenõrészleg, nagyméretû
úszómedence csodálatos panorámával, és
pezsgõfürdõ áll a vendégek rendelkezésére.
A kezelõrészlegben a hagyományos
masszázsoktól a forró lávaköves kezelésig, a
masszõrök varázslatos ujjai minden streszszest, és pihenésre vágyót felüdítenek. Különösen népszerû a vendégek körében az
"Elisabeth" elnevezésû, meleg illóolajos
négykezes masszázs, a hotel specialitása.
A szálloda a vendégek egészséges táplálkozására is odafigyel. Mivel konyhafõnökük
is nagyra becsüli a tradicionális konyha és a
nemzetközi trendek szinergiáját, így elsõsorban a szálloda saját parasztgazdaságából
származó, kiváló minõségû élelmiszerek, illetve a hagyományos és a modern nemzetközi konyha ízei kerülnek nap mint nap a vendég asztalára. A szállodatulajdonosok sajtgyártó üzeme, gazdaságuk, és cukrászdájuk,
ahonnan a sajtok, tejtermékek, húsfélék és
cukrászati termékek származnak, mindmind a vendég kulináris megelégedettségét
kívánják szolgálni. Borkínálatuk a világ legismertebb bortermelõ vidékeinek legkitûnõbb
cseppjeivel büszkélkedhet.
Nyáron a természet felfedezése, különbözõ sportok, házimozi, játszószoba, a hoteltól 5
percre található erdei kaland és játszópark színesíti a gyermekek ott tartózkodását. Télen a
hotel melletti síiskola Miniclubja egész napos
gyermekfelügyeletetet biztosít 2 éves kortól. 4

éves kortól pedig a síóvodában játékosan ismerkednek a gyermekek a síelés csínyjávalbínjával, hogy megszerzett ismereteiket utána
a sípályán ki is próbálhassák. A szülõk esti
programja idejére a szálloda, érdeklõdés esetén, gyermekfelügyeletet szervez. Továbbá a
recepción Babyphone kölcsönözhetõ. A szálloda új kínálata: egész napos óvoda
A Hotel Elisabeth modern kialakítású, 64
m2 nagyságú szemináriumterme, konferenciák, üzleti megbeszélések, egyéb rendezvények megtartására is alkalmas. Közvetlenül a
télikert és a panoráma terasz szomszédságában, felettébb kellemes üzleti tárgyalást biztosít, a pazar táj kulisszái között. Továbbá a télikert 80 férõhelyes, a kaminszoba 70 fõs privát vagy üzleti rendezvényekre invitál.
A hotel kedvezõ fekvésének köszönhetõen, a téli és nyári sportolási lehetõségek csak
egy ugrásra találhatók. Így a Hotel Elisabeth
kiváló kiindulópontja számos, a szabadban
ûzhetõ aktív sportnak, sportolók és sportkedvelõk számára egyaránt.
E vidék Ausztria egyik leghíresebb síparadicsoma. A Kitzbüheli hegycsúcsok közé
ágyazódva található a Kitzbühel-Kirchberg síterep, a világhírû Hahnenkamm óriás mûlesikló pályával. Itt még tavasszal is nagy menynyiségû hó borítja a hegyeket. Összesen 168

km tökéletesen preparált pályarendszer, különbözõ nehézségi fokozatú, jelölt sípályák,
egy élményekben gazdag Snowboard tereppark, izgalmas mélyhó sílesiklások, és egy 65
km nagyságú terület befúvására alkalmas hóágyú garantálják a határtalan síélményeket.
Az 52 modern kötélpálya és sífelvonó pedig
gyorsan és kényelmesen repíti a sport szerelmeseit a magasba. A Kitzbühel-Kirchberg síterephez a hoteltól 5 percre található Maierl és a
Pengelstein -i gondolákkal lehet eljutni.
De a szálloda közvetlen közelében sem
kell lemondani a síelésrõl, hiszen itt is perfektül felkészített pályák állnak rendelkezésre. A
Gaisberg „sporthegy” a szállodával szemben
fekszik. Itt egy idõmérõ pályaszakasz, 3,5
km hosszúságú szánkópálya, éjszakai síelési
lehetõség, és síbobpálya várja a sportok és a
kalandok szerelmeseit. Ezenkívül hótalpas
vezetett gyaloglás, korcsolyázás, jégbotc2013/ 3. szám

súsztatás, és túrázás egészíti ki a környék aktív téli sportolási kínálatát. (A szállodától ingyenesen vehetõ igénybe a síbusz.)
A hoteltól 10 percre található az a Ki-Welt
hegyi vasút, mely a Kitzbühel-Kirchberg síparadicsomot Ausztria legnagyobb összefüggõ
síterüleletével, a Skiwelt Wilder-Kaiser Brixental sívilággal köt össze. A két nagy osztrák
sírégió összesen 450 km hosszú, síelésre vagy
akár buckasíelésre is alkalmas, kifogástalan
pályáin minden síelõ megtalálja örömét. A 18
km hosszú, jelölt síútvonalak fantasztikus
mélyhósízõ pályái megdobogtatják a freestylerek szívét. Ausztriában egyedülálló kínálat a
völgyekben található gyakorlófelvonók ingyenes használata. A kirchbergi síoktató iskola
gyakorló felvonóval és síkölcsönzõvel a szálloda vendégeinek 10% kedvezményt nyújt.
A Kitzbühel-Kirchberg régióban a kerékpározók is megtalálják számításaikat, hiszen
750 km pályaszakasz áll rendelkezésükre.
Különleges élményt nyújt az Aschauer magaslati útvonal, melynek során szintén betérhet a megéhezett sportoló egy kóstolóra a látvány-sajtüzembe. Aki pedig kedvet kapott a
kerékpározásra, a szállodában City- és
Mountainbike kerékpárok kölcsönözhetõek,
kívánságra bukósisakkal (kizárólag felnõttek
számára). Itt, a Kitzbüheli Alpokban létesítették a világszerte legnagyobb összefüggõ EBike régiót. Az elektromos kerékpározás
hozzájárul az állóképesség fejlesztéséhez, a
sportolók vagy sportot kedvelõk aktív tréningezéséhez. S még valami: lovaglási lehetõség,
tekepálya, fallabda-pálya, tenisz, mind-mind
a közelben, csak egy ugrásra a hoteltól.
A golfozókról sem feledkeztek meg. Öt
percnyi autózással egyszerre több, változatos golfpálya is várja a szenvedélyes golfozókat, további 18 pálya pedig 1 órán belül érhetõ el autózással.
Ezek után nem marad más......
Töltõdjön fel Ön is tiroli életerõvel
és energiával!
Látogasson el a Hotel Elisabeth szállodába!
Kontakt: Hotel Elisabeth
Aschauerstr. 75
A - 6365 Kirchberg
Tel.: +43/5357 2277
Fax: +43/5357 3701
Email: info@hotel-elisabeth-tirol.com
Internet: www.hotel-elisabethtirol.com
Sajtóinformáció:
Sopronyi Kati
sk consulting
A-2604 Theresienfeld
Inngasse 9
Tel.: +43/699/111 89 181
email: sk@sk-consulting.at
web: www.sk-consulting.at
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Magyarország cukor- és édesiparának fellegvára
– Bonbon, konyakmegy, Melódia és a többiek

Édes élet Szerencsen!
Fekete Borpince – Szekszárd
Természetes, telten gyümölcsös ízvilágú borok
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.

Szerencs városáról az elsõ hiteles írásos feljegyzés egy XIII. századbeli okiratból való, de a város történetének legfontosabb dátuma, Rákóczi Zsigmond korához köthetõ. 1605-ben Szerencsen tartották azt az országgyûlést, amely Bocskai Istvánt Magyarország fejedelmévé választotta. A XIX. század végi ipartelepítés
új lendületet adott a településnek. 1889-ben nyolc hónap alatt Szerencsen épült fel, Európa akkori legnagyobb cukorgyára és finomítója. 1923-ban megépült a csokoládégyár, melynek termékei világszerte ismertté
tették Szerencs nevét. A tízezer lakosú település Magyarország cukor- és édesiparának egyik fellegvára lett.
A Szerencsi Bonbon Kft. 1996 áprilisában jött létre, hogy tovább vigye a nyolcvanéves szerencsi édességgyártás történelmi jelentõségû hagyományait. A Szerencsi

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

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

telet és a boraimat fogyasztók iránt érzett
felelõsség határozta meg. Késõbb a borkészítés választott szakmám és hivatásom lett, a pincészet kibõvült és családi
vállalkozássá nõtte ki magát. Elmondhatom, hogy borászként is ugyanolyan odafigyeléssel állítom elõ boraimat, mint azt
korábban szõlõsgazdaként tettem. A pincészethez tartozó területek ökoszisztémájának megõrzésére nagy hangsúlyt
helyezek. Célom a folyamatosan és
egyenletesen jó minõségû, telten gyümölcsös ízvilágú kézmûves szekszárdi borok
természetes és környezetbarát módon
történõ elõállítása. Örömmel tölt el, hogy
a Fekete Borpince nedûit fogyasztók viszszajelzései és a nemzetközi, valamint hazai versenyeken elért eredmények igazolják törekvéseinket.
A festõi környezetben található közel
20 éves, eredeti építésû pince igazi vendégcsalogatónak számít. A borpince hangulatos környezetében a borkóstolás maradandó élményt jelent a látogatóknak. A
pincében nyáron 50-60 fõ, télen 25-30 fõ
ellátását biztosítják. A hagyományos borkóstolás mellett különféle rendezvények,
bõséges vacsorák, kényelmes szállások és
finn hordószauna is gondoskodik a vendégek pihenésérõl, kényelmérõl, kikapcsolódásáról. A pince a vendégeket egész
évben széleskörû, egyedi élményt nyújtó
szolgáltatásokkal is várja: kulturális és
gasztronómiai jellegû tematikus borkóstolók, rendezvényszervezés, családbarát
2013/ 3. szám

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

Bonbon Kft. termékpalettája felöleli a szerencsi édesiparban
egykor gyártott édességek jelentõs részét: táblás csokoládék, kézi és gépi desszertek,
töltött és töltetlen cukorkák, karamellák, cukorés csokoládédrazsék,
kenhetõ mogyorókrém, likõrös bonbonok, az egykori
étcsokoládés „Melódia”, mely ma „Szerencsi

Retró” néven prémium termékünk valamint a tradicionális
kézzel gyártott konyakmeggy. Napjainkban ezen termékek kiegészültek a
cukorbetegek által is

fogyasztható „Diabon” tej- és
táblás, drazsé és desszert termékekkel, továbbá a húsvéti és
karácsonyi figurákkal és a prémium minõségi szaloncukrokkal.
Bár nagyüzemi technológiával
elõállított konyakmeggyet is forgalmaznak Magyarországon, a Szerencsi
Bonbon Kft. által forgalmazott „hagyományos kézzel gyártott” konyakmeggy ízhatása, minõsége
messze meghaladja a gépi válto-

A Fekete Borpince megtalálható a
Facebook oldalon is. A borok pedig megvásárolhatóak közvetlenül a pincénél, telefonon vagy interneten keresztül, illetve
országszerte a pince honlapján a Forgalmazóink menüpontban megtalálható üzletekben és webáruházakban.

zatét. Ennek oka, hogy míg a gépi gyártású konyakmeggynél minden alkotóelemet
kész állapotban kell összerakni, a kézi
gyártású konyakmeggynél a meggyet beforgatják a folyékony fondába, a fondános
meggyet csokoládéba, majd a meggyen lévõ alkohol, víz és savak oldó hatása folytán a cukor felolvad, és képzi a likõrt. Kétség nem fér ahhoz, hogy egy ilyen folyamat végén különleges ízhatású terméket
kap a vásárló.
A Szerencsi Bonbon Kft. nap, mint nap
nagy hangsúlyt helyez a minõségre, a
széles választékban készülõ termékeink
készítése, gyártása folyamán, mert tudják, hogy csak így képes meghódítani
újabb és újabb vevõket, piacokat. A társaság valamennyi dolgozója fontosnak tekinti munkáját, melyen keresztül Szerencs hírnevének öregbítését is küldetésének tekinti.

Elérhetõség:
Szerencsi Bonbon Kft.
3900 Szerencs, Gyár út 22.
www.szerencsibonbon.hu
Telefon:+36 70 8667620

Szekszárd, Ivánvölgy
Mobil: 06-20/49-75-455
06-30/92-95-732
Tel.: 06-74/414-785
info@feketeborpince.hu
www.feketeborpince.hu

Telefax: (36) 47 364-254
E-mail: info@szerencsibonbon.hu

2013/ 3. szám

AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

43

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Befektetési lehetőség a Bükk hegység lábánál,
(Budapesttől 90 percnyi autópálya útra) az Egri Borvidék közepén,
festői környezetben gyorsan fejlődő gyógyvíz-paradicsomban ahol a
MAGYAR PAMUKKALE található.

A befektetési terület 70 ezer négyzetméternyi területû belterületi telek. A területre történõ befektetési elképzelés a
hivatalos helyi Rendezési terv szerint
bármilyen intézményi funkcióra vonatkozhat. A területet erdõ, erdei patak határolja, rajta egy gyógyvizet szállító vezetékkel, amely lehetõséget ad a beruházás gyógyvízzel történõ ellátására.
A beruházás megvalósítását – a tervezéstõl a kivitelezésig – több évtizedes
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szakmai tapasztalattal, nemzetközi referenciákkal és komoly helyismerettel rendelkezõ családi cégünk tudja vállalni.
Irányára: HUF 4500/m2. – EUR 15/m2
– USD 20/m2 – AUD 22/m2
Információ: Siller Györgyné (hun)
+36 06/20/9 152 152 or
Lazi Dobak (eng)
+36 06 /20/ 489 65 30
e-mail: sillergyorgyne@gmail.com
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AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

45

INFORMÁCIÓ

HIRDETÉS

Optimum: új lehetőségek a lézeres látásjavításban
A rövidlátás nagyjából minden 4. embert érint, távollátással a lakosság további 5-10 százaléka küzd. A presbyopia, vagy más
néven öregszemûség pedig 50 év felett mindenkinek látásproblémákat okoz. A lézeres látásjavítás segítségével azonban egyre több ember számára válik elérhetõvé a tökéletes látás. Ebben segít az Optimum Látásjavító Lézerközpont, a szemészet területére specializálódott magyarországi magán egészségügyi intézet, mely 13 éve áll a látásproblémákkal küszködõk rendelkezésére, páciensei teljes megelégedésére. Kiemelt szakterülete a lézeres látásjavítás és a szürkehályogmûtétek.
A 4D-s szemkövetés és
a rejtett fénytörési hibák
A modern technológia egyre fejlettebb diagnosztikai eszközöket, és ezekhez kapcsolódva mind kifinomultabb kezelési algoritmusokat tesz elérhetõvé. Az Optimum Látásjavító Lézerközpont a Bausch+Lomb által kifejlesztett Zyoptix lézert és a Victus femtoszekundumos lézert alkalmazza mûtétei
során, ami a jelenleg elérhetõ legfejlettebb
technikai paraméterekkel rendelkezik. Ezzel
a rendszerrel a lézeres látásjavítás biztonsá-

gos, gyors, fájdalommentes, és végleges megoldást nyújt az adott látáshibára. A beavatkozás utáni rehabilitáció nem igényel hosszú
gyógyulási folyamot, így a páciens már a mûtét utáni napon visszatérhet a mindennapos
tevékenységeinek ellátásához.
„A tökéletesebb technológiának köszönhetõen még jobb látásélességet tudunk elérni, és
a szaruhártya formájának természetes arányait is meg lehet õrizni” – mutatta be az új
lézert Dr. Palotás Csilla, az intézet szemész
szakorvosa.
Az új technológia révén a magasabb rendû,
úgynevezett rejtett fénytörési hibák is felderíthetõk és korrigálhatók. Az elõzetes vizsgálat
során tulajdonképpen a teljes szemet feltérképezik, majd az egyedi paraméterek alapján
tervezik meg a kezelést, így az tökéletesen

egyénre szabott. „Az intézetünkben használt szürke hályog lézerrel
munkaállomásnak egy egyedülálló szemköve- asszisztált mûtétének
tõ és szivárványhártya-felismerõ rendszer is ré- elvégzését. „A lézeres
szét képezi, amely a legapróbb elmozdulást is szürkehályogmûtét4 dimenzióban követi. A kezelés során min- nél egy precíziós,
den egyes lézerpont helyzetét
ellenõrzi, és ha szükséges,
Elégedettségi felmérés
azonnal korrigálja, így tökéaz Optimum Lézeres
letes biztonságot nyújt. A
Látásjavító Központról
femtoszekundumos lézer pedig lehetõvé teszi a legújabb – A páciensek 99%-a szerint
IntraLasik kezeléseket is.” - az intézet szakembereinek
tette hozzá Dr. Palotás Csilla. felkészültsége kiváló.
– A páciensek 97%-a az intézetet úgy hagyta el a vizsgálatot követõen, hogy minden
lényeges kérdést sikerült
tisztáznia az ottléte alatt.
– A páciensek 95%-a vélekedik úgy, hogy az Optimum
szolgáltatásainak ár-érték
aránya nagyon kedvezõ.
– A páciensek 98%-a ajánlaná ismerõseinek, barátainak az Optimum Látásjavító Lézerközpontot.
(a statisztikát 2240 páciens megkérdezésével állították össze)

Forradalmi áttörés:
Victus precíziós femtoszekundumos lézer
a szürke hályog kezeléséhez
A szürke hályog a leggyakoribb szembetegség: bár általában 50 év felett jelentkezik,
75 éves korban már minden második embernél megnehezíti a mindennapi tevékenységeket. A hagyományos szürkehályog-mûtét
során a sebész szikét használ a rendkívül apró, 1,8-2,85 mm-es bemetszéshez, majd
azon keresztül távolítják el az ultrahanggal
széttört, elszürkült szemlencsét. 2013 márciusától rendelkezésre áll a Victus
Femtosecond lézer, amely Magyarországon
az Optimum Látásjavító Lézerközpontban
érhetõ el. Ez a berendezés lehetõvé teszi a

Az Optimum és a lézeres látásjavítás
– Több mint 10 000 sikeres szemmûtét az elmúlt 12 évben.
– Magyarországon itt érhetõ el a legtöbb lézeres látásjavító kezelés egy helyen.
– A látáshibák javítása és a szürke hályog kezelése mellett az Optimum az
öregszemûségre (presbyopia) is kínál lézeres megoldást.
– Az intézet élen jár a legmodernebb technológia magyarországi bevezetésében.
– Egyedülállóan lézeres szürkehályog - mûtétet végez a legmodernebb
Bausch+Lomb technológiával.
– Az intézetben elvégzett kezeléseknél a szövõdmények számát csak ezrelékekben
lehet mérni, ami nemzetközi szinten is kiemelkedõ eredmény.
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kis energiájú lézert használunk.
Szabályos, teljesen pontos, elõre
megtervezett metszéseket tudunk vele készíteni. A lézer automatikusan elkészíti a szem
belsejében a lencse eltávolításához szükséges
metszéseket, és a szemlencse magját kisebb
részekre bontja. Ezek után az orvosnak csupán ezen részek eltávolítása és a mûlencse beültetése a feladata. Ez még inkább személyre
szabottabb, tervezhetõbb és még biztonságosabb megoldást jelent” – foglalta össze az új
módszerrel kapcsolatos tudnivalókat az Optimum szemész szakorvosa.
Az Intézetben a páciens szükséglete és választása alapján többféle lencse közül választhat, alkalmazható monofokális, multifokális,
akkomodatív vagy torikus mûlencse is.
A teljesen egyénre szabott Zyoptix látásjavító kezeléseket és a femtokatarakta beavatkozást Magyarországon kizárólag az Optimum Látásjavító Lézerközpont végzi.

ELÉRHETÕSÉGEK
Optimum Látásjavító Lézerközpont
1124 Budapest, Fodor u. 77.
Telefon: 061/275-5590
Fax: 061/275-5591
E-mail: info@optimuminfo.hu
Facebook: Optimum – Az éleslátás helye
Twitter: Optimum

A Világklub-hálózat kialakulásának története, vezetõi
A Panoráma Világklub egy világméretûvé szervezõdõ társklub-hálózat keretein belül a kapcsolatteremtés és együttmûködés lehetõségét kínálja mindazok számára, akik
készek a magyar értékek és teljesítmények népszerûsítésére és közvetítésére szerte a nagyvilágban. A Világklub tagjai személyes közremûködésükkel és kapcsolataikkal
e gondolatkör mellé kívánják állítani a társadalmi, a közéleti, a kulturális, a szociális, az üzleti élet, a média, a sport, valamint a karitatív és a civilszféra jeles személyiségeit, közösségeit. Mindezt civil módon, minden megkülönböztetéstõl mentesen teszik, befogadva más nemzetek, népek értékeit. Programjaikat lehetõségeikhez és
igényeikhez mérten tartják, közös fõrendezvényük az évenkénti Magyar Világtalálkozó eseménysorozata.
1. Panoráma Világklub

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

2. A Panoráma Világklub Csongrád Megyei Társklubja (az elsõ megyei társklub)
Alakult: Szeged, 2005. augusztus 20. Elnök: Szilágyi Árpád. Alelnök: Harmath Ilona.

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

4. A Panoráma Világklub Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Társklubja

Alakult: Nyíregyháza, 2006. november 6. Elnök: Dr. Szathmáriné Sipos Ildikó.

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

6. A Panoráma Világklub Tolna
Tolna Megyei Társklubja

Alakult: Bonyhád. 2010. július 22. Elnök: Kereki Kati. Alelnök: Holló Katalin.

7. A Panoráma Világklub Somogy Megyei Társklubja

Alakult: Kaposvár, 2010. október 29. Elnök: Nagyváradi- Kis Anna.
Elnökhelyettes: Koszó Aranka. Alelnök: Kovács József. Titkár: Milovecz Vera.

8. A Panoráma Világklub Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Társklubja

Alakult: Miskolc, 2011. január 20. Elnök: dr. Mezei László. Alelnök: Úrhegyi László.
Ügyvezetõ: Mezei Éva.

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

10. A Panoráma Világklub Bács-Kiskun Megyei Társklubja

Alakult: Kalocsa, 2011. március 18. Elnök: Salaczné Várszegi Mária.

11. A Panoráma Világklub Beregszászi Társklubja

Alakult: Ukrajna (Kárpátalja), Beregszász, 2011. május 13. Elnök: Babják Zoltán. Magyarországi
társelnök: dr. Mezei László. Ügyvezetõ: Kázmér Dávid.

12. A Panoráma Világklub Técsõi Társklubja

Alakult: Ukrajna (Kárpátalja), Técsõ, 2011. május 14. Elnök: Száva József. Ügyvezetõ: Kolozsvári
László. Magyarországi társelnök: dr. Mezei László.

13. A Panoráma Világklub Zala Megyei Társklubja

Alakult: Keszthely, 2011. május 20. Elnök: dr. Tamás Gábor. Alelnökök: Ernszt Katalin,
Nemere László. Titkár: Horváth Sebestyénné, Zsuzsa.

14. 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. A Panoráma Világklub Hajdú-Bihar Megyei Társklubja

Alakult: Debrecen, 2011. június 17. Elnök: Vojtkó Ferenc. Alelnök: dr. Szaffkó Péter.

16. A Panoráma Világklub Massachusettsi Társklubja

Alakult: USA (Boston), 2011. augusztus 14. Elnök: dr. Baloghné Kovács Éva.
Alelnök: dr. Széchenyi Péter.

17. A Panoráma Világklub Új-Zélandi Társklubja

Alakult: Új-Zéland (Wellington), 2011. augusztus 28. Elnök: Kaprinay Éva.

18. A Panoráma Világklub Székelyföldi Társklubja

Alakult: Románia (Erdély), Gyergyószentmiklós, 2011. november 25. Elnök: Kopacz Zoltán.
Magyarországi társelnök: Fûrész L. Ferenc.

19. A Panoráma Világklub Indiai Társklubja (az elsõ nem magyar állampolgár által létrelétrejött társklub)
Alakult: India (Új-Delhi), 2011. december 20. Elnök: Suresh Chaudhary.
Alelnök: Raj Kumar Sharma. Ügyvezetõ: Savita Chaudhary. Magyarországi társelnök:
dr. Tamás Gábor.

20. A Panoráma Világklub Szatmári Társklubja

Alakult: Románia (Partium), Nagykároly, 2012. január 14. Elnök: Bogdan Georgescu.
Magyarországi társelnök: Sipos Ildikó.

21. A Panoráma Világklub Svájci Társklubja

Alakult: Svájc (Zürich), 2012. január 27. Elnök: B. Szabó Péter.

22. A Panoráma Világklub Ausztráliai Társklubja

Alakult: Ausztrália (Sydney), 2012. február 5. Elnök: Ilosvay Gusztáv. Magyarországi társelnök:
Bõsze Ferenc.

23. A 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. A Panoráma Világklub Argentínai Társklubja

Alakult: Budapest, 2012. február 13. Elnök: Vass Mátyás. Alelnök: Fóthy Erzsébet. Magyarországi
társelnök: dr. Szöõr Anna.
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25. A 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. A Panoráma Világklub Mauritániai Társklubja

Alakult: Budapest, 2012. március 4. Elnök: Ahmed Szliman. Magyarországi társelnök: Czuh János.

27. A Panoráma Világklub Spanyolországi Társklubja

Alakult: Spanyolország (Madrid), 2012. március 13. Elnök: Fodor-Lengyel Zoltán. Alelnök: Olga
Pérez Arroyo.

28. A 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. A Panoráma Világklub New York-i
York-i Társklubja

Alakult: Amerikai Egyesült Államok, New York, 2012. március 24. Elnök: Bollók Barbara.
Alelnök: Jakab Vilmos. Magyarországi társelnök: Ruszanov András.

30. A Panoráma Világklub Floridai Társklubja

Alakult: Amerikai Egyesült Államok, Florida (Sarasota), 2012. március 25. Elnök: Molnár Helena.
Alelnökök: Lehoczki Melinda és Lehoczki Kálmán.

48. A Panoráma Világklub Fejér Megyei Társklubja

Alakult: Székesfehérvár, 2012. június 4. Elnök: dr. Gubánné Pintér Annamária.

49. A Panoráma Világklub Belorussziai Társklubja

Alakult: Belorusszia, Minszk, 2012. június 5. Elnök: Madari Ákos. Alelnökök: Kováts Orsolya,
dr. Szalay Katalin. Magyarországi társelnök: Bartucz Éva.

51. A Panoráma Világklub Görögországi Társklubja

80. A Panoráma Világklub Yukoni
Yukoni Társklubja

52. A Panoráma Világklub Sri Lanka-i Társklubja

81. A Panoráma Világklub Norvégiai
Norvégiai Társklubja

53. A Panoráma Világklub Pennsylvaniai Társklubja

82. A Panoráma Világklub Bali Társklubja

54. A Panoráma Világklub Indianai Társklubja

83. A Panoráma Világklub Bulgáriai Társklubja

55. A Panoráma Világklub Pest Megyei Társklubja

84. A Panoráma Világklub Mozambiki Társklubja

56. A Panoráma Világklub Angliai Társklubja

85. A Panoráma Világklub Ecuadori Társklubja

57. A Panoráma Világklub Algériai Társklubja

86. A Panoráma Világklub Perui Társklubja

Alakult: Görögország, Thesszaloniki, 2012. június 21. Elnök: Kirner Zsuzsa. Magyarországi
társelnök: Joó Géza.
Alakult: Sri Lanka, Wanchawala , 2012. június 25. Elnök: Bányai Gabriella.
Alakult: USA, Pittsburgh, 2012. június 28. Elnök: dr. Várdy Ágnes. Alelnök:
dr. Várdy Béla.
Alakult: USA, Bloomington, 2012. július 11. Elnök: dr. Kocsárdy Éva Anna.
Titkár: Kocsis Krisztián.
Alakult: Budapest, 2012. július 13. Elnök: Lõrincz Kálmán. Alelnök: dr. Máthé Gizella.
Alakult: Anglia, Poyton, 2012. július 15. Elnök: Bartos Gábor. Magyarországi társelnök:
Szadló Éva.
Alakult a Magyarországon Tanult Algériai Diákok Egyesületének közremûködésével.
2012, július 16. Budapest- Tlemcen. Elnök: Abdelbari Boumediene.

32. A Panoráma Világklub Ciprusi Társklubja

59. A Panoráma Világklub Mexikói Társklubja

33. A Panoráma Világklub Torontói
Torontói Társklubja

Alakult: Kanada, Toronto, 2012. április 8. Elnök: Dancs Rózsa. Alelnök: Stadler Tímea.

34. A Panoráma Világklub Jeruzsálemi Társklubja

Alakult: Budapest, 2012. április 9. (húsvétvasárnap). Elnök: David Meir. Magyarországi társelnök:
dr. Tölgyes Margit.

Alakult: Chile, Santiago de Chile-Budapest, 2012. december 4. Elnök: Makádi Csaba.

79. A Panoráma Világklub Venezuelai
Venezuelai Társklubja

Alakult: Románia (Mezõség), Szék, 2012. június 17. Elnök: Csorba Zsuzsanna. Magyarországi
társelnök: Pörneki András.

58. A Panoráma Világklub Aucklandi (Új-Zéland) Társklubja

Alakult: Ciprus, Nicosia, 2012. április 5. Elnök: Ferencz Enikõ. Magyarországi társelnök:
Kovácsvölgyi Hajnalka.

Alakult: Oroszország, Szentpétervár-Budapest, 2012. november 22. Elnök: Ódor Júlia.
Magyarországi társelnök: Huszár Éva.

78. A Panoráma Világklub Chilei Társklubja

50. A Panoráma Világklub Mezõségi Ifjúsági Társklubja (az elsõ ifjúsági társklub)

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

77. A Panoráma Világklub Oroszországi Társklubja

Alakult: Új-Zéland, Auckland, 2012. július 23. Elnök: Gavin Enikõ.
Magyarországi társelnök: dr. Szalay Katalin.
Alakult: Mexikó, Cancun, 2012. július 26. Elnök: dr. Ujj Emõke.

60. A Panoráma Világklub Németországi Ifjúsági Társklubja

Alakult: Németország (Tauberbischofsheim), 2012. július 27. Elnök: Kalenics Diana.

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

62. A Panoráma Világklub Burgenlandi Társklubja

Alakult: Ausztria, Eisenstadt, 2012. augusztus 2. Elnök: Zelei József.

Alakult: Venezuela, Margarita-Budapest, 2012. december 5. Elnök: Szabó Béla. Magyarországi
társelnök: Fedor Aliz.
Alakult: Kanada, Whitehorse, 2012. december 15. Elnök: Ruszanov András. Alelnök:
Zsohár Viktor.
Alakult: Norvégia, Oslo, 2013. február 9. Elnök: Kovács Ferenc.
Alakult: Indonézia, Bali sziget, Ubud, 2013. február 20. Elnök: Szük Norbert. Magyarországi
társelnök: Hegedüs Tünde.
Alakult: Bulgária, Szófia, 2013.március 7. Elnök: Varga Szimeon. Magyarországi társelnök:
Huszár Éva.
Alakult: Mozambik, Maputo, 2013. március 21. Elnök: Joao Pedro Matsinhe. Magyarországi társelnök: Matsinhe Dénes.
Alakult: Ecuador, Guayaquil, 2013.március 31. Elnök: Manuel Palacios. Magyarországi társelnök:
Istenes Gyõzõ.
Alakult: Peru, Lima, 2013. április 1. Elnök: Járai Dávid. Magyarországi társelnök: Purisaca
Golenya Ágnes. Alelnök: Istenes Gyõzõ.

87. A Panoráma Világklub Kubai Társklubja
Alakult: Kuba, Havanna, 2013. április 4. Elnök: Feredics Júlia. Magyarországi társelnök:
Czipó Dezsõ.

88. Panoráma Világklub Kolozsvári Társklubja
Alakult: Románia, Kolozsvár, 2013. április 5. Elnök: Horváth Botond. Alelnök: Farkas Csaba Elek.
Magyarországi társelnök: Farkas Annamária.

89. A Panoráma Világklub Bahreini Társklubja
Alakult: Bahrein, 2013. április 22. Elnök: Waheed Ahmed Hasan Abdulrahman Alkhan.

90. A Panoráma Világklub Iraki Társklubja
Alakult: Irak, Bagdad, 2013. május 2., Elnök: Gábor Nessir. Magyarországi társelnök:
dr. Saad Bashir.

63. A Panoráma Világklub Dániai Társklubja

91. A Panoráma Világklub Balaton-vidéki Társklubja
(az elsõ regionális társklub Magyarországon)

36. A Panoráma Világklub New Jersey-i Társklubja

64. A Panoráma Világklub Háromszéki Társklubja

92. A Panoráma Világklub Nyírbátori Ifjúsági Társklubja
(az elsõ ifjúsági társklub Magyarországon).

37. A Panoráma Világklub Vajdasági
Vajdasági Társklubja
Alakult: Újvidék (Szerbia), 2012. április 21. Elnök: Bunyik Zoltán.
38. A Panoráma Világklub Nevadai Társklubja

65. A Panoráma Világklub Stájerországi Társklubja

93. A Panoráma Világklub Nevetlenfalui Ifjúsági Társklubja

35. A Panoráma Világklub Montreali Társklubja

Alakult: Kanada, Montreal, 2012. április 11. Elnök: Egerszegi Éva. Magyarországi társelnök:
Török Judit.
Alakult: USA, New Brunswick, 2012. április 21. Elnök: Szatmári Friderika.

Alakult: USA, Las Vegas, 2012. április 29. Elnök: Sophia Zsuzsanna Wass de Czege. Tiszteletbeli
elnök: Miklós Wass de Czege.

39. A 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. A Panoráma Világklub Luxemburgi Társklubja

Alakult: Luxemburg (Luxembourg), 2012. május 1. Elnök: Szenci Krisztina. Magyarországi társelnök: dr. Szalay Katalin.

41. A Panoráma Világklub Queenslandi Társklubja

Alakult: Ausztrália (Queensland, Gold Coast), 2012. május 1. Elnök: Nuspán Eszter. Alelnök:
Bugár Mária. Titkár: Bozsik Tamás.

42. A Panoráma Világklub Nagyszõlõsi Társklubja

Alakult: Ukrajna (Kárpátalja), Nagyszõlõs, 2012. május 5. Elnök: Grigora Éva. Magyarországi
társelnök: dr. Mezei László.

43. A Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja

Alakult: Salgótarján, 2012. május 9. Elnök: Sulyok László. Alelnök: Simon Lajos.

44. A Panoráma Világklub Ausztriai Társklubja

Alakult: Ausztria (Bécs) 2012. május 21. Elnök: Radda István. Alelnök: Radda Marika.

45. A Panoráma Világklub Nigériai Társklubja

Alakult: Budapest-Lagos, 2012. május 23. Elnök: Omotunde Komolafe.
Magyarországi társelnök: Czuh János.

46. A Panoráma Világklub Indonéziai Társklubja

Alakult: Budapest-Jepara, 2012. május 28. Elnök: dr. Suri Zoltán.

47. A 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.

Alakult: Dánia, Randers, 2012. augusztus 5. Elnök: Solvesten Pradarics Krisztina. Magyarországi
társelnök: dr. Tamás Gábor.
Alakult: Románia (Illyefalva), 2012. augusztus 7. Elnök: Bakó Zoltán.
Magyarországi társelnök: Menyhárt Ágnes.
Alakult: Ausztria, Graz, 2012. augusztus 10. Elnök: dr. Norbert Adelwöhrer. Magyarországi
társelnök: dr. Tamás Gábor.

Alakult: Magyarország, Balatongyörök, 2013. május 2. Elnök: Dr. Idrányiné Pátzay Anna.
Alakult: Magyarország, Szabolcs-Szatmár Bereg megye,2013. május 4. Elnök: Nagy Enikõ.
Alelnök: Drabik Dóra.
Alakult: Ukrajna, (Kárpátalja, Nevetlenfalu), 2013. május 4. Elnök: Máté János. Magyarországi
társelnök: Pörneki András.

66. A Panoráma Világklub Costa Rica-i Társklubja

94. A Panoráma Világklub Örkényi Társklubja (az elsõ városi társklub Magyarországon)

67. A Panoráma Világklub Patagóniai Társklubja

95. A Panoráma Világklub Baktalórántházi Ifjúsági Társklubja

68. A Panoráma Világklub Békés Megyei Társklubja

96. A Panoráma Világklub Paranai Társklubja

69. A Panoráma Világklub Gyõr-Moson-Sopron
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Társklubja

97. A Panoráma Világklub Macedóniai Társklubja

Alakult: Costa Rica, San José, 2012. augusztus 15. Elnök: Burján Katalin.
Alakult: Argentína, Bariloche, 2012. augusztus 23. Elnök: dr. Besenyi Károlyné.
Alelnök: dr. Besenyi Károly. Magyarországi társelnök: Fóthy Erzsébet.
Alakult: Békéscsaba, 2012. szeptember 25. Elnök: Gécs László.
Alakult: Sopron, 2012. október 1. Elnök: Eõry Zoltán.

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

71. A Panoráma Világklub Törökországi Társklubja

Alakult: Törökország, Ankara-Budapest, 2012. október 9. Elnök: Guler Ilona.

72. A Panoráma Világklub Szíriai Társklubja

Alakult: Szíria, Damaszkusz-Budapest, 2012. október 17. Elnök: Midáni Nizár.

73. A Panoráma Világklub Albertai Társklubja

Alakult: Kanada, Edmonton, 2012. október 23. Elnök: Juhász Zsuzsa.

74. A Panoráma Világklub Mongóliai Társklubja

Alakult: Mongólia, Ulanbator, 2012. november 11. Elnök: Rizák Sándor.

75. A 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. A 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.

Alakult: Magyarország, Pest megye, 2013. május 5. Elnök: Lusták István.
Alakult: Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Baktalórántháza, 2013. május 8., Elnök:
Gábor István. Társelnök: Nagy Enikõ.
Alakult: Brazília, Parana állam, Curitiba. 2013. május 12. Elnök: Danszkai Szilvássy Anna.
Alakult: Macedónia, Szkopje. 2013. május12. Elnök: Pece Branov. Magyarországi társelnök:
Pápai Sarolta.

98. A Panoráma Világklub Moldvai Csángó Társklubja
Alakult: Románia, (Erdély, Csíksomlyó), 2013. május 18., Elnök: Benke Pál. Tiszteletbeli elnök:
Csoma Gergely. Alelnök: Antal Vajda János. Ügyvezetõ: Gyurka Valentin. Titkár: dr. Nyisztor
Tinka. Magyarországi társelnök: dr. Kis Boáz.

99. A Panoráma Világklub Gyimesi Csángó Társklubja
Alakult: Románia,(Erdély, Gyimesbükk), 2013. május 19. Elnök: Antal Attila. Tiszteletbeli elnök:
Baliga Csaba. Alelnök: Csillag Emese. Titkár: Boér Csilla. Magyarországi társelnök: Gaál István.

100. Panoráma Ifjúsági Világklub (a Panoráma Világklub ifjúsági anyaklubja)
Alakult: Magyarország, Budapest, 2013. május 19. Elnök: dr. Tanka Benedek. Alelnök:
Wéber András. Titkár: Nagy Tímea.

101. A Panoráma Világklub Washington
Washington Állami Társklubja
Alakult: USA, Washington állam, Seattle. 2013. június 8. Elnök: Horváth Boros Márta.

www.vilagklub.hu
www.vilagtalalkozo.hu
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HIRDETÉS

HIRDETÉS

Balatoni lakások, kedvező áron

Balatonföldváron, a város egyik
legjobb helyén, eladó ház 140 m2 , 3
nagyszobából és egy félszobából áll,
külön konyha és nappali, kamra. Rövid sétára a Kelta kilátótól és a szabad strandtól, közel a központhoz.
A nyugodt környéken, a gondozott,
parkosított kert, kerti tóval, gyerek
játszótérrel, egyedi kerti konyhával,
nagy terasszal és a házban elhelyezkedõ szaunával garantálja a pihenést. A kertben termõ gyümölcsfák
vannak. A ház alatt 100 m2 pince található, az udvarban két autó beállási lehetõség van (a pincében garázs).
Irányár: 34 600 000 Ft

Balatonszárszó Fõ utcáján, a központi részen a parttól 300
m-re egy 3 lakásos polgári házban lévõ 95 nm-es 1+ 2 félszobás
lakás, a kis szobák galériásak, a nagyszoba légkondicionált, nappali-konyha, spajz, kandalló-s fûtés az egész lakásban, önálló
394 m2 kert, 40 nm tároló. A tárolóban víz, villany, csatorna, kis
átalakítással kiadható apartman alakítható ki. Ipari áram van. A
kertben gyermekjátszótér lett kialakítva.
A második lakás 37 nm, 1 szobás, 150 nm különálló kerttel,
kúttal, gázfûtéssel. A lakásokhoz külön víz, gáz és villanyóra.
2012-ben külsõ felújítás,
új vakolat, tetõfelújítás
történt, teljes vezeték, vízés csatornacsere.
A két lakás együttes
ára: 19 100 000 Ft
Érdeklõdni:
weber.agnes@vipmail.hu
+36203383396

ISSN 1589-7192 (on-line)

ISSN 1589-3987 (nyomtatott)

Magy
aror
országi
szági szerkesztõség
Magyar
szerkesztõség
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 szerkesztõség:
szerkesztõség:
Mixmedia Inc., 245 East 81 Street New York, NY 10028 Molnár Travel,
Tel.: 212-535-3681, 212-744-3991

Hirdetés:

Médiamix Kiadó
1581 Budapest, Pf.100
E-mail: media.mix@chello.hu

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

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

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

Elõfizethetõ a kiadónál és a külföldi munkatársaknál.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

