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A Batthyány Kastélyszálló****
korhû, elegáns – mindeközben a modern kor
minden igényének megfelelõen felszerelt szobái,
étterme, valamint komplex wellness szolgáltatásai
tökéletes kikapcsolódást biztosítanak vendégeink részére
Zalacsányban, a Balatontól és
Hévíztõl mindössze néhány percre!
2014 április 1-jén nyitotta meg kapuit a teljesen felújított
Batthyány Kúria****, melynek exkluzív szobái modern,
vidám hangulatban várják az ideérkezõket.
A Batthyány Rendezvényközpont
pedig kiváló helyszín
konferenciák, esküvõk szervezéséhez,
akár 110 fõs létszámig.
www.wellnesskastely.hu info@wellnesskastely.hu
+36 83 537 000
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Magyar közösségek
New Yorkban

Hungarian Communities
in New York

A New York-i Magyar ház fennállásának 50. évfordulója alkalmából
nagyszabású ünnepséget rendeztek, errõl számolunk be képes
riportunkban.
(9.oldal)

Large-scale events and celebrations
were held on the 50th anniversary of
opening the Hungarian House in New
York. More about it in our article illustrated with pictures.
(page 9)

Világklub-vezetõk
Velencén

World Club Leaders
in Velence

Három napon át, gazdag programok keretében
találkoztak a Panoráma Világklub vezetõi és tagjai nemrégiben Velencén.
(12-13. oldal)

The leaders and members of Panorama World Club
had a meeting with many interesting events recently
in Velence, Hungary.
(pages 12-13)

Tíz napos
az V. Magyar Világtalálkozó

The 5th Hungarian World Meeting of
Ten Days

Összeállt az V. Magyar Világtalálkozó teljes programsorozata: tíz napon át számos helyszínen várják külföldrõl és
itthonról a közönséget. (25-28. oldal)

The programme of the 5th Hungarian World
Meeting is ready: several venues attract audience from Hungary and abroad, for ten days.
(pages 25-28)

Üzlet és emberség

Business and Humanity

A magyar gazdasági élet egyik jelentõs
alakja Dr. Vadász György, a Magyar
Iparszövetség elnöke, vele beszélgetünk
üzletrõl, emberségrõl, történelemrõl.
(30-31. oldal)

Dr. György Vadász, Chairman of the
Hungarian Industrial Association is a prominent person of the Hungarian economy. In
an interview he spoke about business,
humanity and history.
(pages 30-31)

Csíksomlyó a kultikus erõtér

Csíksomlyó as a Cultural Field of
Force

Csíksomlyó a magyarság legfontosabb zarándokhelye, amely az
embereknek visszaadja az
egészséges életszemléletet – véli
írásában dr. Szakács Ferenc.
(32. oldal)

“Csíksomlyó is the most important site
of pilgrimage for the Hungarians, as it
gives the healthy view of life back to us”,
wrote dr. Ferenc Szakács.
(page 32)

Fürdõzzön
télen-nyáron!

Enjoy the Water of Thermal
Spas in the Summer and
Winter Alike

A budapesti gyógyfürdõk
igen sokszínûek és széles
kínálatot nyújtanak.
Képes riportunkban,
bemutatjuk õket, s a kedvezményekrõl is tájékoztatást nyújtunk.
(35. oldal)

The medicinal baths in Budapest
are of very many types with a wide
choice of wellness programmes.
Our report with pictures presents
them with information about discounts, as well.
(page 35)

Egy nagycsalád ünnepén
Felejthetetlen napokat töltöttek együtt a Világklubosok nemrégiben Velencén. Több mint
százan voltunk, képviseltette magát Erdély,
Felvidék, Partium, Angola, az Arab Emírségek, Kanada, New Jersey, Ausztria, Ciprus,
Svédország és sok város Magyarországról. Célul
azt tûztûk ki, hogy a három nap alatt megTanka László
beszéljük közös dolgainkat, s az V. Magyar Vifõszerkesztõ
lágtalálkozóval kapcsolatos teendõket, s kicseréljük tapasztalatainkat az öt kontinens mintegy nyolcvan országát, államát átölelõ több mint 160 társklub mûködésérõl. S
persze, e „munkaértekezlet” kapcsán jobban megismerjük egymás tevékenységét, családját, életútját, barátságok, közös tervek
születnek, kirándulunk a környékre.

Jelentem, a cél teljesült, minden úgy történt, ahogyan elterveztük.
De számomra nem csak ezek az események voltak a fontosak. Hanem azok a jelenségek, amelyek jellemezték a rendezvény hangulatát, atmoszféráját. Különös jókedv, derû, kedvesség és mosoly áradt a résztvevõkbõl. Egymás iránti õszinte érdeklõdés jellemezte a beszélgetéseket, s nem maradtak el az esti
közös éneklések, a tánc, a szórakozás. Olyanok voltunk, mint
egy nagycsalád, amely valamilyen családi ünnepségre gyûlt öszsze – egyébként hárman is épp akkor ünnepelték a születésnapjukat.
Szóval, szép és emlékezetes volt ez a három nap. Köszönöm
mindenkinek, aki szervezõi munkájával és jelenlétével hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Jövõre, Veletek, ugyanitt!
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INFORMÁCIÓK

Semjén: „A sokszor csak parázsló magyar identitás lángra lobbant”

Meglehet az egymillió új állampolgár
Az egymillió új magyar állampolgár meglehet a jelenlegi választási ciklus végére, 2018-ra – mondta Semjén Zsolt az MTI-nek adott
interjúban, jelezve: 2015 elején 700 ezer állampolgársági kérelemnél és 650 ezer esküt tett új polgárnál tartunk.
A kormányfõ helyettese felidézte: kezdetben a külhoni kérelmezõk mentek intézni a honosítást Magyarországra, késõbb a konzulátusokra, most már kihelyezett konzuli napokat tartanak, a diaszpórában pedig konzulok járják a magyarlakta városokat. A kérelmek száma számottevõen nem csökkent – hangsúlyozta.
Az esetleges visszaélésekrõl azt mondta:
egyes államoknak nem tetszik, hogy területükön sok magyar van, akiket sikerül „a félig-meddig asszimilációs állapotból” visszahozni és identitását megerõsíteni.
Az ellenérdekelt politika sok esetben
titkosszolgálati eszközökkel él, dezinformál, de ezzel együtt sokkal kevesebb a
visszaélés, mint amire ennek figyelembevételével számítani lehetett. Kiemelte: akinek tudomása van visszaélésekrõl, annak
feljelentési kötelezettsége van, ha ezt elmulasztja, õ is bûncselekményt követ el.

Semjén Zsolt arra a legbüszkébb, hogy polgármesterként nem sok érdeklõdést mua három nemzetpolitikai kérdésben teljes tatott a magyarság ügyei iránt. Szerinte a roa nézetazonosság az összes hazai
mán elnök nem tagadhatja az aupárt és a társadalom körében: a hatonómia legitimitását, mert ez
táron túli magyarságnak jár az álNyugat-Európában elvitathatatlampolgárság, a szavazati jog és az
lan.
autonómia.
Kitért arra, hogy a román bel2014-ben a környezõ országokpolitikában a magyarellenesséban tartott választásokon mindeget ütõkártyaként használhatnütt megerõsödött a magyarság –
ják. Példaként a Székely Mikó
mondta. A legnagyobb sikert a vajKollégiumot, a magyar Himnusz
daságiak érték el, gyakorlatilag
éneklésért kiszabott bírságot
megvalósult a kulturális autonóSemjén Zsolt említette.
mia, a nehézségek anyagi jellegûA legnehezebb és legveszéek, amely a szerb költségvetés állapotából lyeztetettebb helyzetben a kárpátaljai makövetkezik. A vajdasági magyarság egysé- gyarok vannak, kitéve a háborús helyzetges és Belgrádban is megkerülhetetlen – nek és az ukrán nacionalizmusnak –
tette hozzá.
mondta Semjén Zsolt. Jelezte: a magyar
Semjén Zsolt korlátozott optimizmussal kormány mindenben segít az ottani manéz az új román államfõvel való együttmû- gyarságnak, a téli fûtéstõl kezdve a legeleködés elé, úgy véli, Klaus Iohannis szebeni mibb ellátásban támogatja õket.

Közvetlen légi járat Torontóba

Új magyar ENSZ-főtitkárhelyettes

Rövidesen ismét lesz közvetlen légi összeköttetés Magyarország és Észak-Amerika között. Az Air Transat kanadai légitársaság menetrendszerû heti járatot indít júniustól Torontóból és Montrealból Budapestre. A tervek
szerint az Air Transat légitársaság Airbus A330-200 típusú gépe június 18-tól csütörtökönként repül Torontóból
Budapestre, rövid közbülsõ megállóval Montrealban. Az
Airbus A330-200-as repülõgép 345 helyébõl 12-t töltenek
meg a Club Class utasai, a többi 333 helyet a turistaosztálynak tarják fenn.

Pásztor János személyében februártól magyar fõtitkárhelyettes foglalkozik az ENSZ-ben az éghajlatváltozással. A fõtitkárhelyettes elmondta: a megbízatása az év végéig szól, az új nemzetközi klímaegyezmény tetõ alá hozásában, a november végén kezdõdõ párizsi klímakonferencia elõkészítésében és sikeres lebonyolításában kell segédkeznie. Úgy véli: a megállapodásra sokkal biztatóbbak a kilátások,
mint akár csak három-négy hónappal ezelõtt. Azóta az Egyesült Államok és Kína, a két legnagyobb kibocsátó is megállapodott, az elõbbi
érdemi csökkentést jelentett be, az utóbbi pedig céldátumot adott az
üvegházgáz-termelés növekedésének megállítására.

Kitüntették a Qeenslandi Világklub elnökét és a Kapitányt
Immáron hagyomány, hogy Ausztrália
egyik legnagyobb nemzeti ünnepén az
Australia Day-on a kiemelkedõ közösségi és önkéntes munkát végzõket megjutalmazzák. A kitüntetések átadására ja-

Az ünnepség résztvevõi
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nuár 16-án került sor a Gold Coast Art
Center konferencia termében. A több
mint félszáz meghívott vendéget Hon.
Tom Tate, Gold Coast polgármestere üdvözölte és beszédében kiemelte mennyire fontos munkát végeznek a nemzetiségi
klubok vezetõi és más területeken tevékenykedõ önkéntesek, akik szabadidejüket a közösség érdekében feláldozzák.
A munkareggeli befejeztével a kitüntetések átadására került sor, örömmel gratulálhattunk Kapitány Somogyi Sándornak a Gold Coast Nyugdíjas Klub elnökének a „Citizen of the Year” Award okleveléhez és Nuspán Eszternek a „Golden FM
Community Service Award”-jához – ez
utóbbi elismerésnek annál is inkább örülünk, mert Eszter a Qeenslandi Világklub
elnöke is! A magyar közösséget Nt. Kovács Lõrinc Qld. Hon. Konzulja és felesége, Izabella valamint a Qld. Magyar Refor2015/ 1. szám

mátus Egyház képviseletében Szegedi Ildikó gondnok és férje Szegedi Lajos képviselte. Szívbõl gratulálunk a kitüntetettnek!
Bozsik Tamás
(Gold Coast)

Kapitány Somogyi Sándor (jobbra) az elismeréssel

Washington-díj az amerikai-magyar kapcsolatok erõsítéséért

Elismerés a kiválóságoknak
Három kiváló magyar származású amerikai személyiséget tiszteltek meg a George
Washington-díjjal az Amerikai Magyar Alapítvány ünnepélyes New York-i fogadásán,
a Waldorf Astoria Szállóban.
A díjat minden évben azok kapják,
akik kiemelkedõ munkájukkal járultak
hozzá a mûvészet, a tudomány és a gazdaság széles területein az ország fejlõdéséhez és az amerikai–magyar kapcsolatok
erõsítéséhez.
Az 52. alkalommal megtartott díjátadón az alábbi három személy kapta az
elismerést.

hesteri Mayo Klinika Gonda Érrendszeri Központ munkatársa.
Dr. Robert Ivany a Texas állambeli Houstonban a St. Thomas
Egyetem elnöke, nyugalmazott
dandártábornok, aki az amerikai
hadseregben a War College parancsnokaként is szolgált.
Dr. Elizabeth Kiss filozófus, a
Georgia állambeli atlantai
Peter Gloviczki
Robert Ivany
Elizabeth Kiss
Agnes Scott College nemzeti
bölcsészettudományi fõiskola
Dr. Peter Gloviczki, kiemelkedõ érse- elnöke, a Duke Egyetem Kenan Intézete
bész, a Minnesota állambeli roc- volt elnöke.

Colleen Bell átadta a megbízólevelét Áder János államfõnek

Megbékélést hozhat az új nagykövet
Átadta megbízólevelét Colleen Bell, az Egyesült Államok új budapesti nagykövete Áder János köztársasági elnöknek a minap a Sándor-palotában. A diplomata ezután megkoszorúzta a Hõsök Emlékkövét a Hõsök terén.
Colleen Bell – mint megírtuk – elõzõ lap- éve nagykövet nélkül mûködik a nagykövetzártánkkor érkezett meg Budapestre. A ség – hangsúlyozta az államtitkár.
nagykövetet a kormány nevében
Üdvözlõ videoüzenetet tett közzé
Magyar Levente külügyi államtitkár
Colleen Bell, aki a film elején magyafogadta a Liszt Ferenc repülõtéren.
rul kíván jó napot, majd a két ország
A kormány nyitottsággal és szeretörténelmi kapcsolatainak felelevenítettel fogadja a nagykövetet, „a legtése után a közös célok között szólt
nagyobb optimizmussal nézünk a
a regionális biztonság, a Balkán staközös munka elé” – hangsúlyozta
bilitása, az energiafüggetlenség és a
az államtitkár.
kelet-európai demokrácia elõmozdíA kormány meggyõzõdése,
tásáról. A nagykövet a két országot
hogy hamarosan sikerül olyan párerõs szövetségesnek nevezte.
beszédet kialakítani az amerikai félAz új amerikai nagykövet érkeColleen Bell
lel, amely – a korábbi hónapoktól elzése jó lehetõség, hogy a matérõen – elõremutató, konstruktív irányba vi- gyar–amerikai politikai viszonyt visszaemelszi a dialógust – tette hozzá Magyar Levente. jük arra a kiváló szintre, amin a gazdasági-keColleen Bell megérkezésével helyreállt az reskedelmi kapcsolatok és a védelmi együttEgyesült Államok legmagasabb szintû diplo- mûködés van – mondta Szijjártó Péter külmáciai képviselete, tekintve, hogy lassan két gazdasági és külügyminiszter.

Colleen Bell a Hõsök terén koszorúzott

Magyarország lehet az elsõ tagállam, amely valamennyi forrását felhasználja

Minden uniós pénz kell Brüsszelből
A magyar kormány akcióterve szerint a 2007-13-as uniós ciklus még idén lehívható több
százmilliárd forintnyi forrásából
semmi nem veszhet el.
Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai helyettes államtitkár elmondta, az országnak ezért az
az érdeke, hogy minden pénzt
hazahozzunk Brüsszelbõl, azaz
idén úgy kell bejezni a progra- Csepreghy Nándor
mokat, hogy felülrõl súroljuk az

összesen 8200 milliárd forintos
határt.
Ha ez sikerül, Magyarország lehet az elsõ tagállam az EU történetében, amely a hétéves ciklusban
rendelkezésre álló pénzeit 100 százalékban le tudja hívni. Ehhez szigorú eszközökkel végig kell verni
a rendszeren, hogy ezek, az ország gazdasági növekedését nagyban befolyásoló pénzek meg is érkezzenek.
2015/ 1. szám

Magyarország annak idején egy futni
nem tudó versenyzõként vágott neki ennek a maratonnak, most pedig, valahol a
40. kilométernél vezet, és semmiképp
nem szeretné a helyezését feladni –
mondta Csepreghy Nándor. Az elmúlt 3
évben ugyanis szinte mindenki megkérdõjelezte, hogy az ország képes lesz-e hazahozni az uniós forrásokat, ehhez képest most elsõk vagyunk ezen a területen,
és ezt szeretnénk is megõrizni – hangsúlyozta.
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HÍREK
Navracsics: Nem lesz egyetlen, nagy európai nemzet

Szijjártó Péter: Egymilliárd jutott humanitárius akciókra

Tovább segítik a rászorulókat
A humanitárius és a nemzetközi fejlesztéspolitika a magyar külpolitika fontos része, 2010-14 között egymilliárd forintot
fordítottak humanitárius akciókra – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter az ENSZ humanitárius csúcstalálkozó
budapesti regionális konzultációján.
A tárcavezetõ kiemelte: a világvilágon és a humanitárius segítban felgyorsuló változások újabb
ségnyújtásra Ukrajnában.
kihívások elé állítják az országoElmondta, hogy idén 200 milkat, és sok kedvezõtlen fejleménylió forinttal támogatják Kárpátalnyel is járnak. Ez utóbbiak között
ját az oktatási, kulturális és szociemlítette a fegyveres és a vallási
ális intézmények fenntartásában,
alapú konfliktusokat, a járványotavaly pedig 30 millió forintot forkat, a természeti katasztrófákat és
dítottak az Ukrajnában élõ csaláa terrorizmust.
dok segítésére. További 140 milA világ azonban továbbra is
lió forint támogatásról döntött a
küzd a gazdasági kihívásokkal, és Szijjártó Péter kormány, emellett újabb humabár minden eddiginél nagyobb
nitárius segélyt indítanak útra 30
szükség van a humanitárius segítségre, eh- millió forint értékben - közölte.
hez egyre csökkenõ pénzügyi források állA tanácskozásra küldött videóüzenak rendelkezésre – mutatott rá a miniszter. netében Ban Ki Mun ENSZ-fõtitkár azt
Hangsúlyozta: idén Magyarország 250 mondta: tanulni kell a szerte a világon
millió forintot fordít humanitárius akci- szerzett tapasztalatokból, hogy összehanókra, s két területre összpontosít: a ke- goltan léphessenek fel a humanitárius
resztény közösségek védelmére szerte a válságok kezelésénél.

Valerie Amos, az ENSZ fõtitkárhelyettese azt hangoztatta, hogy felelõsségük megvédeni az embereket a humanitárius válságoktól, fontos a megelõzés
és a felkészülés a jövõbeli katasztrófákra. Erre azonban egyetlen szervezet
sem képes egyedül, ezért lényeges az
együttmûködés, az összehangolt cselekvés – mondta.
Hrisztosz Sztilianidesz humanitárius
segítségnyújtásért és válságkezelésért felelõs uniós biztos arról beszélt, hogy a legnagyobb kihívást a rendelkezésre álló források korlátozottsága, a növekvõ szükségletek, az egyre több konfliktus, a nemzetközi terrorizmus és az éghajlatváltozás
jelenti. Hangsúlyozta a párbeszéd, a megértés, a kollektív fellépés és mindenekelõtt a szolidaritás jelentõségét.

Sorsközösség kezd kialakulni
„Sohasem lesz egyetlen, nagy, homogén, nyelvüket és hagyományaikat vesztõ
népekbõl álló egységes, vegytiszta, semleges, színtelen-szagtalan európai nemzet”
– hangoztatta Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelõs tagja a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen, az EU-karriernapon.

Ugyanakkor olyan kollektív európai
sorsközösség kezd kialakulni a nemzetek
között, amely figyelembe veszi a nemzeti,
nyelvi,
kulturális
sokszínûséget.
Navracsics Tibor uniós biztos szerint a
teljes jogú EU-tagsággal Magyarország
ezeréves törekvése valósult meg. Az EUbiztos azt is kiemelte: a csatlakozás óta
Magyarország intézményesen is részt ve-

het abban az európai
együttmûködésben,
amelynek eredményeként a jövõ Európájáról
és a jövõ Európájában
nem születhet döntés Navracsics Tibor
nélkülünk, lehetõségünk van elmondani
álláspontunkat, sõt adott esetben formálhatjuk is a döntést.

Bál az „angyalok városában”

Nagy sikert aratott a 19. Csángó Bál Budapesten

Hűségesen őrzik ősi kultúránkat
Ízes, archaikus csángó beszédtõl volt hangos a minap este a budapesti Petõfi Csarnok elõtere, ahol a Csángó Bálra jött
elõadók, vendégek, meghívottak gyülekeztek. Jöttek a Gyimesekbõl, Moldvából és szinte minden, csángók által lakott településrõl – mint ahogy természetesen az Anyaországból.
A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai
Magyarokért Szövetség 19. alkalommal
rendezte meg a Csángó Bált, amelynek
Áder János köztársasági elnök volt a fõvédnöke.
A bál kezdete elõtt népviseletbe öltözött gyimesi csángó asszonyok saját készítésû fánkkal és süteményekkel kínálták Áder Jánost és Németh Zsoltot, az Országgyûlés külügyi bizottsági elnökét.

„Magyarnak lenni annyi, mint magyarul
gondolkodni, magyarul imádkozni, magyarul vallani szerelmet, magyarul becézni
gyermekeinket. Ebbõl fakad érzelmi világunk minden rezdülése, ez ad keretet gazdag és sokszínû kultúránknak” – mondta
megnyitó beszédében Áder János.
Az államfõ ezután köszöntötte a csángó magyarságot, és azt kívánta: a most
felnövekvõ nemzedékek tagjai õrizzék
meg és adják tovább azt az egyedülálló

Gyimesi csángók
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kulturális kincset, amelyet szüleik is
nagyszüleiktõl és dédszüleiktõl örököltek.
Õrizzék meg a táncokban, népszokásokban, hagyományokban rejlõ páratlan gazdagságot, a mesék szépségét, mindazt,
amit szüleiktõl hallottak egykor – kérte
Áder János, aki egy gyimesi csángó mesével zárta beszédét.
A rendezvényen jelen volt Colleen Bell,
új amerikai nagykövet is.
Fûrész L. Ferenc

Moldovában magyar nyelvet oktató tanárok
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Los Angelesben a minap végén tartották meg az idei hagyományos cserkészbált. Az összejövetelen Kálmán László fõkonzul köszöntötte a résztvevõket, hangsúlyozva, hogy a magyar cserkészet nemzetmegtartó erõ az Egyesült Államok nyugati partján is. A
remek hangulatú estén a Cser zenekar muzsikált, a Kárpátok néptáncegyüttes pedig fergeteges show-t adott elõ.
A képen elsõ bálozó amerikai magyar cserkészeket láthatunk.

50 éves a Los Angeles-i Kárpátok együttes

Félévszázados hagyományőrzés
Los Angelesben a Magyar Házban ünnepelte ötvenedik születésnapját az
ottani Kárpátok néptáncegyüttes. A távoli hagyományõrzõk ismét kiváló
programmal, igazi családi
napot varázsoltak a több
százfõs vendégsereg számára.
Magyarország képviseletében Kálmán László Los
Angeles-i fõkonzul méltatta a Kárpátok nemzeti öszszetartozást erõsítõ küldetését, illetve több elismerõ
oklevelet is átadott.
Képünk a Kárpátok
Fashion Show-n készült.

KANADA – FLORIDA

NEW YORK

Összefogás a tudomány, technológia és innováció területén

Ötven éves a New York-i Magyar Ház – Bemutatkoztak a fõkonzulátus új vezetõi

Beiktatták az új magyar nagykövetet Ottawában

Közösségek Ünnepe a Nagy Almában

Ódor Bálint, Magyarország új kanadai nagykövete átadta megbízólevelét David Johnstonnak, Kanada fõkormányzójának Ottawában, a Rideau Hallban.

A New York-i Magyar Ház fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezték meg a Magyar Közösségek Ünnepét 200 ember részvételével. A ház vezetõsége és az önkéntes segítõk közösen elevenítették fel az alapítók öt évtizeddel ezelõtti céljait: álljon olyan magyar közösségi ház New Yorkban, amely oktatási, közmûvelõdési, irodalmi és tudományos programjaival otthont ad az amerikai magyarság szellemi továbbképzésének.

1999-ben Svájcban, a Fribourgi Egyetemen diplomázott.
Ódor Bálint a budapesti külügyminisztériumban 2010-ben lett az európai uniós
ügyek helyettes államtitkára. Erõsen érvelt Szerbia uniós csatlakozása mellett,
közben jelezte, hogy a csatlakozásuk után
az unió kísérje figyelemmel a vajdasági
magyarság érdekeit is.
A beiktatási ünnepségen az ottawai
nagykövetség munkatársai mellett a
torontói fõkonzulátus diplomatái is részt
vettek.

A cserkészek bemutatkozása
A Magyar Ház mint American
Foundation for Hungarian Literature and
Education, Ltd. kapott bejegyzést. Az alapítók: Schell P. Péter, Neumann de Vegvar A.
Ede, Pulvari F. Károly, Chorin Ferenc és
Eckhardt Tibor.
A közösségi kézen lévõ mûvelõdési házak sokszínûek; ahány közösség otthonának érzi a Magyar Házat, annyi arca van. Az
ünnep során Kammerer Ágnes tolmácsolá-

Az ünnepségre Ódor Bálint nagykövetet elkísérte a családja, valamint Szabó Stefánia torontói fõkonzul,
Szentmihályi Gyula montreali tiszteletbeli konzul, továbbá a nagykövetség és
a torontói fõkonzulátus munkatársai Fotó: MCpl Vincent Carbonneau
A fõkormányzó beszédében külön köszöntötte a nagykövetet. Kiemelte, hogy
Kanada és Magyarország idén ünnepli a
diplomáciai kapcsolatok felvételének 50.
évfordulóját, amely okot ad a közös ünneplésre.
Szintén mérföldkõnek nevezte Magyarország NATO tagságának 15. évfordulóját és
megjegyezte, hogy a mai napon a kétoldalú
kapcsolatok új fejezete nyílik meg.

Elmondta, hogy Kanada különös jelentõséget tulajdonít a Magyarországhoz fûzõdõ kapcsolatának és várakozással tekint a további együttmûködésre, ezen belül is a tudomány, technológia és innováció területén.
A 39 éves Ódor Bálint közgazdász végzettségû, fõ kutatási területe az Európai
Unió. Idén szerezte meg PhD-fokozatát a
budapesti Corvinus Egyetemen, elõtte

Ódor Bálint (balról) és David Johnston fõkormányzó

Floridai találkozó Bradentonban

Példás összetartás
– távol a hazától
Florida Bradenton városában sok magyar él, példás az összetartozásuk, a magyarság értékeihez való kötõdésük. Nemrégiben egy magyar estet rendeztek, amelyen a Bay Shore condominium lakosai,
és északról a hideg elõl leutazó
„hómadarak” töltöttek kellemes órákat. S
természetesen az asztalokra magyaros

A Délibáb néptáncegyüttes

ételek kerültek: Füzér Juliska híres pörköltje, Szaki Idus finom süteménye, és
persze a csapat összeszokott gyors kiszolgálása híressé tette a magyar vacsora elsõrendûségét. Nagy Terike pedig a szervezõk részérõl gondoskodott a jegyek eladásáról. A telt asztalokon nemcsak a finom
ételek, de a magyar zászló is ékeskedett.

A finom étkek készítõi, a mindig jó kedélyû konyhai csapat

Bánkuty Géza egykori '56-os szabadságharcos
(balra) magyar barátaival

A képen a hölgyek között a mindig jókedvû, Figi becenévre hallgató Nagy
György látható, valamint: Füzér Juliska, Szaki Idus, Schmidt Magdi, Nagy
Terike, Szatmári Zsuzsa, Gaál Jutka, Makkai Marika, és Bánkuty Ilona.

sában megemlékeztünk a ház néhány
emblematikus eseményérõl: Mindszenty
József bíboros, Antall József miniszterelnök, Habsburg Ottó trónörökös látogatásáról, a teaestekrõl, jótékonysági bálokról,
koncertekrõl.
Köszöntõ beszédével mutatkozott be a
New York-i magyar közösségeknek Nagy Ildikó, a ház új igazgatója, illetve a New Yorki Magyar Fõkonzulátus új vezetõsége,
Kumin Ferenc fõkonzul, aki a közösségi öszszetartást fontosságát és a Magyar Ház közösségi összetartó szerepét hangsúlyozta.
Bemutatkozott Szakács Imre nemzeti
összetartozásért felelõs helyettes fõkonzul,
aki kapcsolatot tart a magyar szervezetekkel, segíti munkájukat.
Az est díszvendége a nemzetközi zenei
élet kiválósága, György Ádám volt, akinek
csodálatos zongorajátéka mellett életpályája, közösségépítõ attitûdje és magyarságtudata is példaként szolgál a közösség tagjai
számára.

si lehetõséget biztosít az Egyesült Államokban mûködõ magyar oktatási intézményeinek; az Amerikai Magyar Kollégium, amely
az egyetemista korú fiataloknak nyújt magyar nyelvû elõadásokat, mûhelymunkát; a
New York-i Magyar Tudományos Társaság,
amely a városban és környékén élõ magyar
kutatók, egyetemi tanárok fóruma.
Tájékoztatást kaptunk a Szent István
Egyházközösségrõl, amely római katolikus
magyar közösséget biztosít, de munkáját a
templom bezárása fenyegeti, továbbá a
New York-i Magyar Jótékony Egyletrõl,
A Magyar Közösségek Ünnepének fõ amely több mint száz éves fennállása óta
célja az volt, hogy megismerjük és megtisz- rengeteg újonnan emigrált családot, magyar
teljük azoknak a szervezetek és közösségek szervezetet, eseményt támogatott. Hallhata munkáját, amelyek ebben az óriási metro- tunk a Magyar Emberi Jogok Alapítvány
poliszban próbálnak keretet biztosítani a munkájáról és az általuk kezdeményezett
magyar identitás megéléséhez, a magyar ReConnect Hungary Programról, amely a
kultúra és nyelv ápolásához.
másod- és a harmadgenerációs magyarokLássuk, mely húsz
kal ismerteti meg MagyarNew York-i magyar
országot.
szervezet mutatkozott
Bemutatkozott a Mabe az ünnepségen! A
gyar Turizmus Zrt. New
Magyar Ház tulajdonosYork-i képviselete, amely
társai: az Amerikai Macélja Magyarország turiszgyar Könyvtár és Törtétikai értékeinek közvetíténelmi Társulat, amely
se az Egyesült Államokban
itt mûködteti a könyvtáés a New York Hungarian
rát, és színvonalas kulSocial Network, amely
turális rendezvényeket,
összejöveteleivel keretet
Kumin Ferenc és György Ádám
koncerteket, filmvetítéad a városban élõ magyar
(Fotó: Érdy Lily és Bánhalmi Róbert)
seket szervez. A fennálfiatalok közös szórakozálásának 60. évfordulóját
sának.
ünneplõ New York-i magyar fiúcserkészcsaBemutatkoztak a népmûvészeti mûhepat a leánycserkészekkel közösen, akik lyek: az autentikus népi kultúrát bemutató
szombatonként élettel, jókedvvel töltik meg Fényes Banda és Délibáb néptáncegyüttes,
a Ház termeit közel 60 leány- és fiúcserkész valamint a MAG Közösség, amely a szerves
jelenlétével, illetve a Széchenyi István Társa- magyar mûveltség megismerését és megisság, amely fókuszában a friss emigránsok mertetését tûzte ki célul. Szintén bemutattámogatása, elõadások, adománygyûjtõ kozott két elõ-adómûvészeti társulat, a Pilprogramok szervezése áll.
vax Players és a New York-i Magyar SzínBemutatkoztak a New York-i magyar ok- ház.
tatási intézmények: a Bóbita csoport, amely
Ismertetést adott a New York-i Magyar
négyéves korig nyújt anyanyelvi oktatást; az Fordítóiroda, a Tízezer Lépés Magyar KönyArany János Magyar Iskola, amelyet lelkes vesbolt, amely a város egyetlen, magyar
szülõi munkaközösség és képzett tanárok nyelvû könyveket forgalmazó üzlete, és kümûködtetnek 75 gyerekkel, valamint a Ma- lönbözõ magyar vonatkozású programokat
gyar Iskola által kezdeményezett Amerikai szervez.
Magyar Iskolák Találkozója, amely találkozáA jó hangulatú bemutatkozásokat a fõkonzulátus támogatásával készített vacsora
követte, majd a közösségek által adományozott tortákkal megünnepeltük a Magyar
Ház 50. évfordulóját, és táncmulatsággal
zártuk az estet.
Nagy Ildikó,
a New York-i Magyar Ház igazgatója
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

Kammerer Ágnes (balról) és Nagy Ildikó
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– Nem tudom, hogy mennyire lehet
egységes, homogén csoportként beszélni
az amerikai magyarságról. Más jellemzõi
vannak a 19. század végi emigráció sokadik leszármazott nemzedékének, a
holokauszt majd a kommunista terror
elõl menekülteknek, az 56-osoknak, az új
gazdasági mechanizmus bukása utáni
hullámnak a 70-es évekbõl, és azoknak,
akik mostanában, már bõven a rendszerváltozás után jöttek ki. A gyengeség nyilván a töredezettségbõl táplálkozik. Ez a
sok hullám hozta magával az egykori
konfliktusait, amelyek pillanatkép módjára megmerevedtek, identitásképzõ elemmé váltak, és ma is heves érzelmeket váltanak ki. Nincs jogunk elvitatni egyik

– A megbízásom és a személyes ambícióim összhangban állnak. Ahogy már
említettem, a New York-i feladatokat úgy
értelmezem, mint a magyar diplomácia
egyik legfontosabb közkapcsolati diplomáciai küldetését. A mostani külügyi vezetés pedig különös hangsúlyt fektet a
gazdasági, a tudományos és a kulturális
diplomáciára. Ez a város a fellegvára ennek a három területnek, nem csupán az
USA vonatkozásában, de a globális játéktérben is. Az a célom, hogy ebben a keretben minél sikeresebben tudjuk megmutatni Magyarország legjobb arcát. Jól tudom ebben a munkában kamatoztatni a
saját eddigi tudományos elõéletem, de
megkapom a szükséges szakmai segítséget is, kitûnõ munkatársakkal dolgozhatok együtt.
– Sokan azt gondolják, hogy a jó viszony ápolását a kultúra, tudomány, zene
és mûvészetek területén lehet maximalizálni az otthon élõk és az amerikai magyarok között. Ön is egyetért ezzel?
– Általában igaz bárhol a világban,
hogy a magyar tudományos és kulturális
teljesítmények elismerést váltanak ki.
Sõt, vannak a sportnak is olyan területei,
amelyre ez igaz. Itt, az USA-ban sokat
emlegetik a magyar vízilabdát például.
Mivel az amerikaiak egyik legjobb tulajdonsága a teljesítmények értékelése, a
meritokratikus gondolkodás, nincs nehéz
dolgunk, amikor tudósaink, mûvészeink
vagy sportolóink teljesítményét kell elismerésre, és az ország iránti tiszteletre át-

emigráns csoporttól sem a különös érzékenységet. Van azonban egy általános
erõsség is, amely átível a különbözõ generációkon és közösségeken. Az amerikai lehetõségek, az egykori üldözés, elnyomás után megtapasztalt szabadság
nagy energiákat szabadított fel az ide érkezõkben. Ebbõl az energiából maradt
mára is, ez táplálja a diaszpóra sokszínû
szervezeti világát, a cserkészetet, a magyar iskolákat. Jut belõle a következõ generációknak is.
– Milyen célokat tûzött ki maga elé és
melyek az új magyar külügyi vezetés elvárásai?

váltanunk. Nem hiszem, hogy a hagyományos diplomácia eszköztárát kiválthatná ez a fajta kapcsolatépítés, ilyet soha
senki nem is állított, de nekünk, magyaroknak fontos házi feladatunk, hogy megtanuljunk jobban érvényt szerezni saját
sikereinknek, eredményeinknek, hogy
merjünk büszke patriótaként mozogni a
világban és szerepelni a nemzetközi nyilvánosságban.
– Köszönjük a beszélgetést és eredményes munkát kívánunk Önnek, amelynek
hosszútávon is pozitív hozadéka lehet az
összmagyarság számára!
Topolánszky Ádám

Interjú dr. Kumin Ferenccel, Magyarország New York-i fõkonzulával

Frank Sinatra után szabadon:
ha ott megállom a helyem, bárhol megállom a helyem…
– Fõkonzul úr, a New York környéki
amerikai magyarság egyöntetûen támogatta és örömmel üdvözölte kinevezését
New Yorkba, új állomáshelyére. Hogyan
indult ez a pár hónap Önök számára?Járte már New Yorkban korábban hosszabb
ideig? Milyennek találja ezt a várost?
– Hosszabb idõt nem töltöttem itt, csak
hivatalos ügyekben látogattam a városba.
Sok kulcsszereplõvel viszont már akkor
megismerkedtem, ami fontos alap volt.
Közel sem a nulláról kellett kezdenem a
kapcsolatrendszerek építését. Nehéz röviden New Yorkról beszélni, de ami talán
meglepõ volt, hogy nem ért különösebb
kulturális vagy átállási sokk bennünket.
Egy mai átlag budapesti polgárnak a maga életmódjával, fogyasztási szokásaival
nem kell hatalmasat váltania, ha az élet
épp New Yorkba, vagy bármelyik nagyobb amerikai településre sodorja. New
Yorkot ezzel együtt nagyon nehéz Budapesthez hasonlítani. Elsõ ránézésre nyilvánvalóak különbségek, mégis számtalan, kevésbé látványos tényezõ van, amiért egy magyar meglehetõsen otthonosan
érezheti itt magát. Az elsõre közhelyesen
hangzó állítást, miszerint ez a város sosem alszik, a bõrünkön érezzük. Sosem
alszik, sosem hallgat, inkább zakatol a
hét minden napján, a nap minden órájában. Azt hiszem, már sokkal jobban értem Frank Sinatra ismert dalbetét szövegét: If I can make it there, I'm gonna
make it anywhere.
– Az amerikai magyarság szempontjából New York városát mennyire tartja fontos gyûjtõhelynek, rendezõ pályaudvarnak?
– Többszörösen is. Önmagában New
York nagyon fontos célpontja volt a mindenkori magyar emigrációnak. A különbözõ hullámokban érkezett magyarok sokszínû, kulturálisan rendkívül összetett magyar diaszpóra közösséget teremtettek a
városban. De New York a fókusza is egyúttal a környék, a New York, Connecticut és
New Jersey államok kapcsolódó területeit
is magában foglaló Tri-state térségnek,
ahol komoly gyökereket vert, aktív és
büszke magyar közösség él. Ez a terület az
egy napon belül autóval bejárható távolságokra esik, így az itt élõkkel mûködik a
gyakori személyes kapcsolattartás. Nem
téveszthetjük ugyanakkor egy pillanatra
sem szem elõl, hogy mekkora területet fed
le a konzuli kerületünk. Maine, Minnesota
és Missouri is hozzánk tartozik, hogy csak
a körzet három legtávolabbi államát említsem. Nyilván a személyes kapcsolattartás10

nak a távolság növekedésével akadályai
vannak, de tudatos tervezéssel, megfelelõ
szervezéssel elérhetõ, hogy minden magyarhoz eljussunk, akinek szüksége van
ránk. Rögtön hozzá is teszem, hogy a hatalmas távolságok leküzdésében a páratlanul értékes tiszteletbeli konzuli hálózatunk is nagyon sokat segít.

– Mint tudjuk, az amerikai-magyar viszonyok az elmúlt évek során fokozatosan
erodálódtak, idõnként kifejezetten feszültté váltak. Milyen okok (érdekek) állhatnak e mögött? Hogyan lehet oldani, mûködõképessé tenni ezt a viszonyhalmazt?
– A kérdés nagyon összetett. Nekünk
itt, New Yorkban és környékén más a feladatunk ezzel a zajló történettel, mint a
Washingtonban dolgozó diplomata munkatársainknak. Õk végzik a hagyományos, kormányok és törvényhozások közötti diplomácia munkát, miközben New
York a közkapcsolati diplomácia hídfõállása az USA-ban. Nekünk sok egyéb mellett – nem mellesleg mi vagyunk a kontinens legforgalmasabb konzuli ügyfélszolgálata – az is a dolgunk, hogy a gazdaság
és a kultúra világát ne terheljék meg a létezõ nézetkülönbségek. Az amerikaik
pragmatikus emberek. Értik és nagyon jól
beszélik az érdekek nyelvét. Különbséget
tudnak tenni a pillanatnyi politikai érdekbõl tett nyilatkozatokban megjelenõ vélemények és a tények között. Hatalmas szerencsénk, hogy Magyarország, különösen Budapest egyre népszerûbb célpontja
az amerikai turistáknak. Aki pedig egyszer jár nálunk, az soha többé nem fogja
2015/ 1. szám

elhinni a sok sületlenséget, amiket idõnként terjesztenek rólunk.
– Mi, akik az amerikai magyarságot alkotjuk, úgy érezzük, hogy az amerikai
magyarok többsége a mai napig támogatja az Orbán-kormányt és az amerikai magyarság túlnyomó része nem lát alternatívát a kormány leváltására. Mellesleg mi
hiszünk a demokráciában és a szavazófülkék fontosságában is. Noha a támadások nyíltan és szervezetten folytatódnak,
tudni kell, hogy ezek nem az amerikai
magyarság egészének véleményét tükrözik. Miképpen lehetne a nyugaton áskálódó berzenkedõket leszerelni?
– Én már a korábbi, nemzetközi szóvivõi
munkámban is egy egyszerû, de szerintem
üdvözítõ stratégiát követtem. Azon a pályán
kell velük megküzdeni, amelyen egyedüli
játékosnak hiszik magukat, így némileg
meg is lepõdnek, ha más is megjelenik a
ringben. Az ön által hivatkozott kritikus
szereplõk többsége valamilyen társadalomtudományos területrõl érkezik, és érvelésüknek szinte kivétel nélkül tudományos címükkel, katedrájuk hírnevével próbálnak
súlyt adni. Nem egyszer a politikai tettvágy
vagy talán az ellenõrzést teljesen átvevõ érzelmek annyira beszûkítik a tudatukat,
hogy az akadémiai világ alapvetõ szabályait
félretéve, tudományosnak látszó külsõségekkel, de gyakran végül a tudományosság
paródiáját hozva érvelnek. Hogyan lehetne
másképp tekinteni például arra az „empirikus bizonyításra”, amely 50 tüntetõ válaszadó megkérdezésével mutatja ki, hogy márpedig Magyarországon fasizmus van. Sok
türelemmel, következetesen kell a nyilvánosság minél több fórumán bemutatni ezeket a tévedéseket. Nem a beszélõk személyével kell ütközni, nem õket kell minõsíteni, hanem az érveiket. Nekem hosszú távon
kell a hitelességemrõl gondoskodni, ebbe
nem fér bele a személyeskedõ lerohanás,
ami nem is a stílusom. Kitartó munkával az
ostobaságokat terjesztõk tekintélye azonban komolyan elkophat. Keresem a fórumokat, ahol ezek a viták megvalósulhatnak.
Ezért voltam és vagyok aktív a közösségi
médiában is, de mindennél fontosabb a sok
személyes találkozás. Ahová csak kicsi értelmét is látom, elmegyek és vállalom a nyílt
vitát. Megfigyeltem, hogy az amerikai közönség ezt nagyon sokra értékeli.
– Ön nemrég konkrétan bement a New
York Times szerkesztõségébe, ahol amellett érvelt, hogy érdemes lenne a paletta
mindkét oldaláról vizsgálni a magyar eseményeket és ne csak az ellenérdekeltek
szemszögébõl. Milyen fogadtatásra talált?

– Meglepõen nyitottak voltak. Nagyon
sokat beszélgettünk. Már két találkozónk
volt. Itt is azt az elvet követtem, hogy nem
személyeskedtem, nem vádoltam meg õket
semmivel, hanem pontról pontra végigmentem a tévedéseiken, amiket október és
november hónapokban hoztak össze. Nem
a véleményüket vitattam, szigorúan a módszertani, elsõsorban a forráskezelési gyakorlatukban mutattam rá tendenciózus hibákra. Szerencsére látható érdeklõdéssel fogadták a mondanivalómat. Közel sem adtak
mindenben igazat, de volt, ahol igen. Aki ismeri a New York Times befolyását Amerika
és a Világ közvéleményére, az tudja, hogy
ez milyen nagy dolog.
– Hogyan látja a magyar érdekképviselet helyzetét Amerikában? Más nemzetek
eredményes lobbi munkát végeznek kormányaik érdekében. Mintha ez a magyar
kormány esetében nem lenne túl hatásos.
A korábbi nagyköveti ciklust például sokan kritizálták még magyar-amerikai körökben is, hogy túl gyenge volt.
Szemerkényi Réka kinevezésével most talán esély nyílik arra, hogy a John McCain
típusú féktelen és nemtelen támadásokat
erõsebben semlegesítsék?
– Jó, ha reálisan látjuk a diplomácia lehetõségeit. Én annak a híve vagyok, hogy a lehetõségeink spektrumának aktív végét kell
célba venni, ki kell lépni a fület-farkat behúzó üzemmódból, de azt is érteni kell, hogy
keretek feszegetése nem egyenlõ a keretek
ignorálásával. Szapáry György nagykövet
nagyon jó volt a keretek feszegetésében,
mert egy olyan világból jött, ahol sokkal inkább természetesnek számított az aktív,
cselekvõ vezetés. Sokat tanultam tõle, büszke vagyok a sok tudásra és támogatásra,
amit tõle kaptam. Szemerkényi Réka kollégám volt a Miniszterelnökségen, jól ismerjük egymást, személyében egy igazi Egyesült Államok szakértõ kerül erre a nagyon
fontos posztra, aki nagyon jól eligazodik a
kétoldalú kapcsolataink minden lényeges
kérdésében. A közös munkára és együttmûködésre készen várom, hogy elfoglalja
állomáshelyét.
– Miben látja az amerikai magyarság
erõsségeit és gyengeségeit?
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VILÁGKLUB-VEZETÕK TALÁLKOZÓJA – VELENCE

Az L. Simon Pincészet hordói között

Koszti András polgármester köszöntõje

Gárdonyi Géza szülõházában

Amerikából, Afrikából, Európa több országából, Erdélybõl, Felvidékrõl is érkeztek vendégek

Velencén vitorlát bontott a Világklub
Már az V. Magyar Világtalálkozóra készülnek – Maradt a mottó:
határtalan összefogás értékeinkért – Jövõkép, ismerkedés, kirándulás, szórakozás
Terítékre került a Világklub jövõképe, egyeztették fontosabb rendezvényeik idõpontjait, mûsoros est keretében mutatkozott be a Velencei Világklub. Aztán egy buszos kirándulás során felkeresték a Velencei tó környéke és Székesfehérvár nevezetességeit, meglátogatták a vidék legjobb borospincéjét, sor került egy zenés-táncos estre is. Végül egy kacsapecsenyés ebéddel zárult nemrégiben a Világklub-vezetõi Találkozó Velencén, ahová a három nap során több mint százan látogattak el határon innen és túlról. Az igazi hozadéka a rendezvénynek: a tizenkét esztendõs, öt kontinens 80 országát átölelõ 160 társklubot számláló Világklub-mozgalom számos vezetõje, képviselõje közvetlen módon találkozhattak, megismerkedtek egymással, jutott lehetõség a közös rendezvények egyeztetésére, megbeszélésére,a jövõbeni teendõk összehangolására, közben a szórakozásra, a pihenésre, a relaxálásra is maradt idõ.

A rendezvény házigazdái, balról: Szirbik István,
dr. Tanka László, Görgicze Zoltán
Szerencsés helyszínválasztás volt a
Juventus Szálló, amely alig ötven méterre
a Velencei tóparttól helyezkedik el, s téli
hangulatában is pazar látványt áraszt az
ott tartózkodóknak. Kiváló étteremmel,
konyhával, szobákkal és széles körû welness-szolgáltatásokkal, jól felszerelt konferenciatermekkel rendelkezik. Erre a hétvégére csaknem a teljes szállót elfoglalták a
Panoráma Világklub vezetõi és vendégei,
akik közül jó néhányan határon túli országokat is képviseltek. Így például: Miguel
Manuel Segunda (Angola), Petrik Anna és
Egerszegi Éva (Kanada, Torontó,
Montreál), Pokoly Gertrúd (Dubai, Egyesült Arab Emírségek), Szatmári Friderika
(USA, New Brunswick), Móritz László
(Svédország, Stockholm), Kovácsvölgyi
Hajnalka (Nicosia, Ciprus), Radda István
és társasága Ausztriából, Kerekes András
és Thurzó Gabriella családtagjai a Felvidékrõl, Farkas Annamaria Erdélybõl (Kolozsvár), Mester Józsefék a Partiumból,
Zelei József Burgenlandból érkezett…Sokan jöttek Magyarország városaiból: Kaposvár, Szeged, Hajdúszoboszló, Eger,
Mátészalka, Kisvárda, Gyõr, Nagykanizsa, Miskolc, Kalocsa, Törökszentmiklós,
Dunakeszi s persze Budapestrõl.
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Meglepõ módon, legtöbben most jártak
elõször ebben az ígéretes idegenforgalmi
kis paradicsomban, amely igazából, a nyári hónapokban ontja szépségeit és lehetõségeit. De a térség vendégszeretõ önkormányzati és idegenforgalmi vezetõi jóvoltából a jelenlévõk most is bepillanthattak a
velencei hangulatba, megismerhették a
környék szépségeit, sétálhattak egyet a
korzón, a tóparton, megismerhették a nyári kínálatot, sokan úgy távoztak, hogy ide
rövidesen visszatérnek…No, de ne szaladjunk ennyire elõre, fussuk át a három nap
fontosabb eseményeit!

tõt Szirbik István elnök, helyi lakos kezdeményezte.
Ott, ahol zúg az a négy folyó – csendült
fel dvd-rõl az est kezdéseként a klub nyitó dala,amikor már sötétség ült a tó vizére- messze visszhangozott a környéken a

Tóparti Világklub est
Bevezetõül, amit illik tudni a Velencei
tóról: Magyarország harmadik legnagyobb természetes tava, a Balatonhoz
hasonlóan hazánk legkedveltebb üdülõhelyeinek egyike. Területe huszonhat
négyzetkilométer, sekély mélysége miatt
(átlagosan 1,5 m) Európa egyik legmele-

Bokor Balázs nagykövet elõadása
gebb tava: a víz hõmérséklete nyáron elérheti a 26-28°C-ot is. 2014-ben alakult meg
ebben az ötezer lelket számláló kisvárosban a Világklub, párhuzamosan az olaszországi Velence város klubjával, mindket2015/ 1. szám

Móricz László Stockholmból
Rajkó Zenekar és Ernszt Katalin produkciója. Majd Nemere László bekapcsolódásával immár a közönséggel együtt énekelték Leonard Cohen: Halleluja címû dalát.
A remek kezdés után Nagyváradi-Kis
Anna mûsorvezetõ Görgicze Zoltánt, a
Juventus Hotel igazgatóját kérte a mikrofonhoz, aki üdvözölte a jelenlévõket és
bemutatta a szálloda szolgáltatásait.
Ezután dr. Tamás Gábor református
lelkész, aki az indiai és Zala megyei Világklubok létrehozásában segédkezett, s
több mint húsz évet szolgált az Amerikai
Egyesült Államokban, nagyrészt az északdakotai indiánok és a magyar közösségek
körében – õ adott áldást az eseményre,
egy szép bibliai idézet kapcsán. A kiállított Nívó VilágGaléria Gyûjtemény darabjait Hegedüs Tünde festõ- és szobrászmûvész mutatta be. Elmondta, hogy
a kiállítás Mexikótól Párizson át Budapestig számos helyen bemutatásra került, s
most elsõ ízben jött el ide Velencére. Egy
másik bemutatóra is sor került: a felvidé-

ki Bucsról KeA pazar vacsora után Somossy Eszter ide- rikai lehetõségek, kapcsolatok – (Miguel
rekes András genforgalmi szakember jóvoltából a Velencei Manuel Segunda, dr. Mezei László); Leés felesége egy tóval és környékével, valamint Székesfehér- hetõségek az Arab Emírségekben (Pokoly
egész
sereg vár történelmi városunkkal ismerkedtek meg Gertrúd); Világklub-tervek a Partiumban
népviseletbe a jelenlévõk egy rövid prezentáció keretében. (Mester József, Kis Mária); Egy egyedülöltöztetett ba- A késõbbiekben a Vigadó Duó és Nógrádi álló néphagyomány õrzõi a Felvidéken
ba-családot ho- Tóth István szórakoztatta a társaságot. Bi- (Kerekes András); Karitatív munka a
zott el és muta- zony elmúlt már jóval éjfél, amikor nyugovó- csángókért (Jolanda Willemse); Nótahajó
tott be az ér- ra tért a társaság…
és Ezer torokból a 10 legnépszerûbb magdeklõdõ közösyarnóta a Világtalálkozón (Nógrádi Tóth
ségnek.
István); Meghívó a gyõri világklub-rendezJelen volt az Merre tart a Világklub? - konferencia
vényre (Máté Richárd, Turner Tünde);
eseményen
Meghívó a mátészalkai hármas határ menKoszti András,
Másnap került sorra a konferencia, ti világklub-rendezvényre (Székely
Velence polgár- amelynek bevezetésként valamennyi Lászlóné, Koleszár Andrásné); A Kristály
mestere felesé- résztvevõ kapott egy rövid bemutatkozá- Média bemutatása (Barna Beatrix,
Dr. Erdei Péterné,
valamint si lehetõséget. Dr. Tanka László alapító el- Szirányi György). A konferencia további
Gárdony alpolgármestere gével,
dr.
Erdei nök a korábban kiosztott Világklub Alap- bemutatkozásokkal, s baráti beszélgetésPéterné, Gárdony alpolgármestere. Mindket- okmánnyal kapcsolatosan tett néhány ki- sel ért véget.
ten a világba szétszóratott magyarság kap- egészítést, táblázattal szemléltetve beszélt
csolatainak fontosságát hangsúlyozták,s a klub szervezeti felépítésérõl, a 160 társszemélyes élményeiket, történeteiket osztot- klub területi elhelyezkedésérõl, valamint Kirándulás, borkóstolás, szórakozás
ták meg a hallgatósággal, valamint a térség az V. Magyar Világtalálkozó részletes
idegenforgalmi értékeit, az összefogás fon- programjáról.
Ebéd után a csoport tagjai autóbuszra
tosságát emelték ki ezen értékek megismerEzt követõen a különféle fórumok ve- szálltak, s felkeresték a környék nevezetetésében és népszerûsítésében is. Szirbik zetõi tartottak tájékoztatót terveikrõl, tességeit. Eljutottak Pákozdra, a Katonai
István fûzte e gondolathoz a másnapi konfe- programjaikról, így: Üzleti Fórum (Bokor Emlékparkba; Székesfehérvárra, belvárorencián, hogy a Világklub az önkormányzat- Balázs);
Partnervárosok
Fóruma si sétájuk során a Romkertbe, majd Gárokkal szoros együttmûködésre törekszik; a (Nagyváradi-Kis Anna, Pörneki András); donyba, a Gárdonyi Géza Emlékházba. A
klubhálózat és a Panoráprogram végén az
ma magazin hírcsatornáL. Simon Pincészetin Velence jó hírének és
be látogattak el és
programjainak terjesztéborkóstolón vettek
sére törekszik, valamint a
részt . „A sóskúti
V. Magyar Világtalálkomészkõbõl épült,
zón a SYMA Csarnokban
reprezentatív kivitemájus 30-31-én megrenlû 800 négyzetmétedezendõ Világfalu-progres pincében redukMester József
ramban a Velencei-tó és Deák Boldizsár
Miguel Manuel
Pokoly Gertrúd Szatmári Friderika tív technológiával
térségének bemutatkozáEgerbõl
a Partiumból
Segunda Angolából
Dubajból
New Brunswickból állítjuk elõ a fehérsára kiemelt lehetõség
borainkat és a
nyílik.
Irodalmi Fórum (Kabarcz Zoltán); Világ- rozékat. A hagyományos fahordós pinceFolytatásként és lazításként együtt- utazók Fóruma (dr. Szalay Katalin); Ka- részben pedig a vörösborokat érleljük” –
éneklésre került sor. Az „Ezer torokból a ritatív Fórum (dr. Tanka Lászlóné, mondta el többek közt Dobos Ferenc fõ10 legnépszerûbb népdal…” kapcsán a Szórád Károly); Turisztikai Fórum borász látva a nagy érdeklõdést.
Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok (Szirbik István); Média Fórum (MenyAkik nem tartottak a borkóstolókkal,
címû dalt énekelte el a közönség. Nógrá- hárt Ágnes, Kiss Zsigmond); Életmód Fó- azok a tavaly átadott tóparti, 2,6 milliárdi Tóth István dalénekes, a Magyar Nóta rum (dr. Idrányiné Pátzay Anna);
dos beruházással épült Velencei Korzó kiSzerzõk Országos Egyesületének elnöke
A konferencia további részében, a kö- kötõben és bevásárlóközpontban sétálvolt a kezdeményezõ és a „hangadó”. vetkezõkrõl hallhattunk még: ausztriai, tak. Jó kedvvel, mosolygósan érkeztek
Majd a Világtalálkozókról készült kisfil- bécsi események a Világklub együttmûkö- vissza a csoportok a Juventus Hotelba,
met nézték meg a jelenlévõk. Ezután pe- désével (Radda István, Radda Marika); ahol a vacsora utáni táncos hangulatról
dig a Panoráma Világklub alapítója, dr. béke kerékpáros úti tervek (Zelei József a bárzenész hölgy gondoskodott. Ezen az
Tanka László köszöntötte az egybegyûl- Burgenland);
estén sem tértek nyugovóra a vendégek
teket, elmondva a találkozó célját, a prog- Magyar Napok
éjfél elõtt…
ramot, majd Elnöki Elismerõ Oklevelet Svédországban
Másnap délelõtt még dr. Tölgyes Maradott át Szirbik Istvánnak.
– Egészségkongit, az Izraeli Világklub magyarországi
Az est további részében a Világklub- ferencia a Vitárselnöke tartogatott egy meglepetést. Az
vezetõk mutatkoztak be röviden, ki, hon- lágtalálkozón,
általa felajánlott biominõségû kacsákból
nan jött, mivel foglalkozik, stb., majd a programte r v
ebédet készítettek a hotel kiváló szakákolozsvári Farkas Annamária elõadásá- (dr. Szalontai
csai, s ezt kóstolhatták meg a jelenlévõk.
ban hangzott el a Szép város, Kolozsvár cí- Éva, Moritz
Jövõre, Veletek, ugyanitt! – így távozmû közismert dal, amelynek refrénjét a László, Temesi
tak a hotelbõl a vendégek az akkorra már
lelkes közönség is énekelte. Ezután egy László); Mahólepte tópartról.
kis meglepetésre került sor; a mûvésznõ gyar
Napok
Szirbik István házigazda útravalóul elaz általa évtizedeken át nagy szeretettel rendezvénysomondta: Velence visszavárja a vendégehasznált hangszerét, a gitárját ajándékoz- rozat Cipruson
ket, s a térségbõl azokat, akik szeretnének
ta a Világklub-elnökének dr. Tanka Lász- – október 1-6. –
ehhez Világklub-családhoz tartozni. (elónak, aki ígéretet arra, hogy híven meg- (Kovácsvölgyi
mail: pvkvelenceitarsklub@gmail.com.
õrzi, és olykor meg is szólaltatja.
Hajnalka); Af- Kerekes Abdrás a Felvidékrõl Telefon: +36-20-267-25-23)
2015/ 1. szám
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MAGYAR KÖZÖSSÉGEK – USA
A floridai Sarasota-Venice térség magyarsága

Magyar Keresztény Egyesület/ Petõfi Klub,
azaz a „Magyar Ház”

A siker titka a csoportok közötti együttműködésben rejlik

Ez elmúlt idõszak pozitív változásaitól
erõre kapva a „Venice-i magyar ház” beteljesíteni látszik küldetését, és egyre inkább a
környék meghatározó magyar központjává
növi ki magát, helyet adva számtalan változatos rendezvénynek, találkozónak, csoportnak és kezdeményezésnek. Itt tartja találkozóit a fent említett Baráti Kör és Jámbor Lajos Cserkész Csapat, valamint az alábbiakban bemutatkozó Mátyás Király Magyar Iskola és Nyitott Biblia Gyülekezet is. Csak a
2014 december hónap programját felsorolva
látszik, hogy a „ház” kulcsszerepet játszik a
helyi magyarság életében. Az említett csoportok havi vagy kétheti találkozóján kívül
maga a ház az úgynevezett „Taste of Hungary” eseménnyel, Mikulásváró mûsorral, Karácsonyi Bállal, Karácsonyi Istentisztelettel és
ebéddel, valamint Szilveszteri bállal várta a
környék magyarságát. A ház idén ünnepli
megnyitásának 20 éves évfordulóját, amely
megszámlálhatatlan és felbecsülhetetlen önkéntesi munka eredménye. További információ a Hungarian Christian Society facebook oldalon vagy a www.petoficlubfl.com
weboldalon található.

„Magyarnak is kell lenni” (Robert Capa)
Az óhazától több ezer kilométerre található dél-nyugat floridai tengerparton a magyarságnak még nincsenek mélyre nyúló
gyökerei. Más, észak-amerikai államokhoz viszonyítva fiatal közösség ez, amely kisebb részben a nyugdíjas éveire Floridába költözõ, de eredendõen valamelyik északi államban élõ bevándorlókból és azok leszármazottaiból, nagyobb részben pedig kisgyermekes családokból, illetve a húszas-harmincas éveiben járó fiatalokból áll, akik kevés kivétellel mind az elmúlt
néhány évben települtek át Floridába.
Az adott demográfiai adatokat tekintve
talán nem meglepõ, hogy sokan és jól beszélik a magyar nyelvet, hiszen szülõföldjükként ismerik Magyarországot, és bár

jó kommunikációt is biztosít. A közösség
következõ feladata lesz megtalálni az idõsebb generáció tapasztalatának és a fiatalság energiának és nyitottságának megfe-
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A 2010-ben alakult csoport célja hogy
keressen és fenntartson minden olyan tudást, ami a magyarsággal kapcsolatos. Értékrendjüknek vallják a tiszteletet, igaz
mondást, az egymás becsülése révén kialakuló feltétel nélküli segítséget, a jobb
személyes kapcsolatot, az igaz bizalmat.
Találkozóikat a Hold állásához igazodva
tartják. Összejöveteleiken gyakori a tábortûz (szer tûz). A Hun Guru Klub továbbá a „természeti” ünnepeket, hagyományokat is feleleveníti; például a Kerecsen vagy a Szentiványi éj szertartás jellegûen zajlik dobokkal, csörgõkkel és közösen énekelve, áldásokkal tarkítva. Bõvebb
információ a www.hunguruklub.com
weblapon található.

Jámbor Lajos Cserkész Csapat

Jámbor Lajos Cserkész Csapat
otthonra és/vagy az áhított lehetõségekre
leltek a napfényes Floridában, vágyják a
magyar nyelvet, kultúrát, és szokásokat.
Adott volt tehát, hogy a Sarasota-Venice
térségben igény van szervezett magyar közösségre. Közösséget létrehozni és azt a
hazaszeretet nevében önkéntes munkával
fenntartani, azonban, embert próbáló feladat. Errõl csak annyit jegyzek meg, hogy
bizony voltak megpróbáltatások. Ezeken
sikeresen túllépve azonban valami egészen elképesztõ és magával ragadó dolgok
jöttek létre. Nem utópia épült- és még mielõtt a tökéletesség látszatát keltem, hozzáteszem, hogy van még min dolgozni itt is –
de kialakult egy olyan mozaikszerû közösség, amelyben a különbözõ csoportok
megtanultak egymást kiegészítve mûködni. A több generációt, egyéni eltéréseket tehát nem egy szervezet, hanem több kisebb, a különbségeket így jobban ellátni
képes csoportok vállalták magukra. Mivel
a maga módján a csoportok mindegyike a
magyar identitás életben tartásán dolgozik,
az összkép mégis csak egy egyként lélegzõ
közösséggé áll össze.
A siker titka a csoportok közötti átjárásban és munkában, vagy inkább segítségnyújtásban rejlik. Legtöbb helyi valójában több csoport tagja, amely egyúttal

Hun Guru Klub

lelõ arányát, mert ez lesz majd az örökmozgáshoz szükséges indító erõ. Panaszra azonban nincs ok, hiszen a SarasotaVenice térségben kínált magyar programok, rendezvények, összejövetelek száma és sokszínûsége már így is szinte zavarba ejtõ. Az alábbi felsorolás az itt mûködõ egyesületeket, csoportokat mutatja
be betûrendben, kísérletet téve a helyi
magyarság életének bemutatására.

Baráti Kör
A nemrég alakult csoport célja a helyi
magyarságnak otthont adó „magyar ház”
alapító tagjainak és kortársaiknak összefogása. Összejöveteleiken változatos
programokat kínálnak az asszonyoknak
és férfiaknak egyaránt. A kéthetente sorra
kerülõ találkozó és ebéd sok olyan idõs
ember magányát enyhíti, akik különbözõ
okokból adódóan már nem tudnak a zenés és egyéb, általában esténként sorra
kerülõ rendezvényeken részt venni. Bár
maga a Baráti Kör viszonylag új kezdeményezés, már is nagy népszerûségnek örvend, programjaik látogatottsága közel
100 fõs. További információ az alábbiakban írt Magyar Keresztény Szervezet/
Petofi Klub honlapján található.
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A csapat 3 éve alakult az egykori
Sarasota Venice Cserkészet és Családi
Napból. Mára 25 aktív kis- és nagycserkésze van, amelyet 6 felnõtt vezet. 2014.
augusztus 10-én a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség (KMCSSZ) elismerte a
csapat sikeres mûködését és megadta az
ideiglenes leigazolást – a Jámbor Lajos
Cserkészcsapat nevet. A cserkészvezetõk büszkék arra, hogy ez az Egyesült
Államok legdélebbi csapata, valamint az
egyetlen aktív cserkészcsapat Washington DC-tõl délre. Jelenlegi célkitûzésük,
hogy jövõ augusztusban megkapják a
csapatszámot is, amely végleges leigazolást jelent. A Jámbor Lajos cserkészcsapat büszkén nevezi otthonának a Magyar Keresztény Egyesületet/ Petõfi Klubot Venice-ben, és szeretettel vár minden
4 éven felüli cserkészt, vagy jövendõbeli
cserkészt. További információ a
Facebook Sarasota Venice Cserkészet és
Családi Nap oldalon található.

Kossuth Klub
A sarasotai szervezet célkitûzése hogy
elõadásokon és egyéb kultúrprogramokon keresztül ismertesse a magyar
történelmet és kultúrát. Elõadásaikra a
Szeptembertõl Májusig tartó szezonban
havi egyszer kerül sor.

Mátyás Király Magyar Iskola
Az iskola 2014 szeptemberében kezdte
meg mûködését. Célja a környéken élõ magyar családok összefogása és a magyar
nyelv és kultúra átörökítése az elsõ és második generációra. Az önkéntes alapon tanító
tanárok szakmai tudását, elhivatottságát, és
lelkesedését, valamint az iskola mûködésének színvonalát mi sem tükrözi jobban,
mint hogy már az legelsõ félévre megközelí-

Napraforgók Táncegyüttes

Napraforgók Táncegyüttes

Sarasotai Magyar Fesztivál

A Napraforgók Táncegyüttes 2011 augusztusában alakult Sarasotán. Az együttes
30 fõt számlál három korosztályos csoportban és minden vasárnap 2 órás táncpróbát
tartanak. Legfõbb feladatuknak a magyar
kultúra és néphagyományok ápolását, annak terjesztését tartják, a népzene és néptánc szeretetén keresztül a gyermekek nyelvét és lelkivilágát játékosan megszólítva.
A csoport vallja, hogy a magyar nyelv
megõrzése, annak gyakorlása a népdalokon, mondókákon, népi játékokon keresztül megõrzõdik és továbbörökítõdik a következõ generációk számára. Fontosnak
tartják a kultúrák, nemzetek, generációk
közötti együttmûködést, egy multikulturális társadalom részeként. Nagy hangsúlyt fektetnek a népi hagyományok és
nemzeti ünnepek megtartására,és sokat
szerepelnek a helyi magyar szervezetek,
csoportok, fesztiválok, magyarországi vendégmûvészek felkérésére, valamint minden
iskolai év végén önálló jubileumi mûsort adnak. A Napraforgók Hungarian Folk Dance
Ensemble, Inc. önfenntartó szervezet. Mûködését önerõbõl, illetve magánszemélyek
és szervezetek jótékony támogatásából és
pályázatok útján tartja fent. 2013-2014-ben
megrendezték a Napraforgók Hagyományõrzõ Családi Tábort,szakmailag kiemelkedõen elismert Magyarországról meghívott
népzenészek és néptáncoktatók vezetésével. Az elsõ évben mintegy 80 fõ, a második
évben több mint 120 résztvevõ érkezett az
USA több államából. További információ a
facebookon Napraforgók Táncegyüttes néven, illetve a www.hungarianheritagecamp.org weblapon található.

A Global Friendship Foundation (GFF)
szervezésében létrejövõ fesztivál idén kilenc éves. A kezdeti egy napos rendezvény
az évek során színvonalas két napos fesztivállá fejlõdött, számos színvonalas magyar
elõadót és együttest felvonultatva, és teret
adva a helyi vagy államokbeli együtteseknek, tánccsoportoknak és egyéb társulatoknak. Az évek során nem csak a programkínálat bõvült, hanem az árusok száma és a
kínált portékák változatossága is. Évente bõvülni látszik a magyaros ételek választéka is.
Továbbá, a kezdeti rajzos asztalokból a
gyermekeknek egész napos programot kínáló gyereksarok is alakult. A fesztivál kétségtelenül a térség egyik meghatározó magyar rendezvénye; látogatottsága 2014-re elérte a 2800 fõt. Mindez természetesen nem
jöhetett volna létre a rendezvény lebonyolításában segítõ önkéntesek nélkül, akik
nagyban támogatják a GFF azon célkitûzését hogy összefogja az itt élõ magyarokat és
bemutassa a magyar kultúrát, zenét ,és ételeket más nemzeteknek is. További információért írjon a mail@gffusa.org címre.
xxx
Meggyõzõdésem hogy ehhez kevéske
összefoglalás szükségeltetik. Talán csak
annyi, hogy nyilván nem mindenhol mûködne az, ami ebben a Sarasota-Venice térségben jól mûködik. A befogadó ország sajátos jellemzõitõl az ott élõ magyarok igényéig bezárólag számtalan tényezõ befolyásolhatja a sikerhez vezetõ vagy azon megtartó utat, és ezt mindenkinek saját magának kell kitapasztalnia.
Ahogy már elhangzott, közösséget építeni és azt önkéntes munkával fenntartani
nagy kihívás, de fontos. Fontos a bevándorlóknak, mert az így létrejövõ közösségek pótolják a szülõföld elhagyásakor elveszített
érzelmi-értelmi-szociális hálót enyhítve a bevándorlással járó megpróbáltatásokat. Fontos az elsõ és második generációnak, mert a
magyar identitás kialakulásával rendszerezõdik és értelmet nyer a szülõk és/vagy nagyszülõk értékrendszere, letisztul a kétnyelvûség és kettõs kultúrában való lét. Továbbá,a
gyökerek megismerése és ápolása biztos
pontot ad napjaink egyre nehezebben érthetõ világában. Fontos a jövõ generációinak, a
még meg sem született magyaroknak, hogy
egykor majd õk is részesülhessenek abból a
kiváltságból hogy magyar gyökerekbõl születtek. Mert Robert Capa óta tudjuk tehetségesnek lenni nem elég. Bakai Tóth Viktória

Nyitott Biblia Gyülekezet
Mátyás Király Magyar Iskola
tõleg 50 diák iratkozott be és vesz részt azóta is a havi egyszeri oktatáson. A diákok 4
csoportra bontva (óvoda, alsó, felsõ és magyar mint idegen nyelv) reggel 10-tõl 3-ig tanulnak magyar nyelvrõl, irodalomról, földrajzról, történelemrõl, kultúráról, néphagyományokról, illetve választhatóan a Bibliáról. További információ az iskola facebook
oldalán Matyas Kiraly Magyar Iskola néven
található.

A gyülekezet 2013-ban alakult Veniceben és ugyancsak a „magyar házban” talált
otthonra, ahol minden vasárnap délelõtt 11tól magyar nyelvû Istentisztelet tart. A felnõtteknek szóló Istentisztelet ideje alatt a
gyermekek külön foglalkozás keretein belül
tanulnak a Bibliáról, Istenrõl és Jézusról, valamint a Szentírásban foglalt parancsolatokról. A Nyitott Biblia Gyülekezet továbbá a
nyári szünetben 1 hetes Biblia tábort is
szervez a gyerekeknek, és aktív szerepet
vállal idõs, beteg, vagy egyedült maradt
honfitársaink látogatásában. További információ a gyülekezetrõl a www.nyitottbibliagyulekezet.com. oldalon található.
2015/ 1. szám
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Somogyi György fotográfus újabb kiállítása a Magyar Világtalálkozón

Lovak álma –
képeken az Uránia Nemzeti Filmszínházban
Somogyi György fotográfus népszerû kiállító az eddigi Világtalálkozókon, sok
ezren megcsodálták már képeit, amelyek a ló és az ember kapcsolatáról szólnak.
„És mégis! Lovas nemzet a magyar!” címû vándor-fotókiállítása 2012-ben, majd
2013-ban is hirdette az ember és a ló õsi, bensõséges kapcsolatát, most pedig
a „Lovak álma” címet viseli képsorozatának bemutatója.
Idén a Magyar Világtalálkozó teljes ideje
alatt a fotósorozat új képei lesznek megtekinthetõk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A kiállítást a Magyar Országgyûlés alelnöke, Lezsák Sándor 2014 márciusában
nyitotta meg, és ezzel elindította országjáró vándorútjára. Ennek során a Lovas Világkupától kezdve,
vidéki mûvelõdési
házak kiállítótermein át, az országimázs szempontjából is jelentõs
Kurultájig több százezren
láthatták
már. Most, a Világtalálkozóról ezekkel a
képekkel üzeni Somogyi György mindenkinek: „És mégis! Lovas nemzet a
Lezsák Sándor (jobbra) a kiállításmegnyitón Somogyi György családjával Magyar!”.

– A fotók õseink két legcsodálatosabbnak vélt „értékének”, a messze földön híres gyönyörû magyar nõknek, és lovaiknak öregbíti hírnevét; mindezt a képzõmûvészet talán legfiatalabb ága, a fotográfia eszközeivel megjelenítve - mondta
lapunknak a szerzõ.

2015/ 1. szám

Kodály és Erkel muzsika Szöulban és Osakában
2014 októberében Dél-Korea és Magyarország 25 éves kereskedelmi és kulturális kapcsolatát ünnepelték Szöulban. Ez
alkalomból október 18-án hazánk szöuli
Nagykövetsége és a koreai Liszt Ferenc
társaság közös szervezésében az impozáns a Youngsan Art Hallban koncertre
került sor, ahol más államok nagykövetei,
nagyvállatok képviselõi, üzletemberek,
valamint a Samsung elektronikai világcég
alelnöke is megjelent. A koncerten Kodály, Erkel és koreai zeneszerzõk mûvei
hangzottak el, Puskás Rodrigó (magyar
származású) hegedûmûvész és V. Molnár Judit (Ausztráliában élõ) operaénekes elõadásában. Kétségtelenül az est legnagyobb sikerét V. Molnár Judit operaénekes, a Mount Geum Gang koreai dal-

Puskás Rodrigó (balról), V. Molnár Judit
és Csaba Gábor

lal aratta, amelyet Korea második himnuszának is neveznek. Az elõadók pár nap
pihenõ után a Lotte Hotelban megrendezett Október 23-i Forradalom megemlékezést követõ koncerten léptek fel, ahol
Csaba Gábor hazánk nagykövete tartott
ünnepi fogadást a magas rangú vendégeknek. Visszaérkezve Ausztráliába, V. Molnár Judit tudósítónknak elmondta:
– Nagy köszönettel tartozom Csaba Gábor nagykövet úrnak, hogy meghívott és
lehetõséget adott hazám zenekulturáját
népszerûsíteni. Búcsút véve Szöultól
Osakába repültem, ahol híres Lotte Holtel
színház terében megrendezett koncerten
népszerû magyar és olasz operaáriákat
énekeltem, majd pár napos mesterkurzust
is tartottam japán énekeseknek.

Világklub évzáró hajókirándulás az ausztráliai Gold Coaston

Több mint százan a hetenkénti eseményeken
És szeretettel várja az érdeklõdõket az
Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol a
május 12-i nemzetközi sajtótájékoztató
alkalmával nyílik meg kiállítása, s a hónap végéig lesz megtekinthetõ.

Tímea üvegvarázsai és varázsüvegei
Az V. Magyar Világtalálkozó Visütnek a Nap sugarai és
lágfalujának (május 30-31, Syma
gyönyörûen csillognak a
Rendezvényközpont) egyik mûvéfényben. Ha a lakásunszeti kiállítója dr. Kebeley Tímea,
kat egyedi kézzel kéaki végzettségét tekintve jogász, de
szített alkotás díszíti, a
igazából a mûvészetének hódol.
színek harmonizálnak,
– Gyerekkorom óta szeretek rajfeltöltenek. Minden
zolni és imádom a kreatív tevékenyhozzánk érkezõ látogató
ségeket – említi. – Néhány éve ismegjegyzi, hogy az mennyimerkedtem meg az üvegfestészetre emeli a lakás harmóniáját, megtel, s rögtön rabul ejtett, a mai napig Dr. Kebeley Tímea
hittségét. Minden „kis
folyamatosan képzem magam. A
alkotásomat” nagy szeszínek varázslatos világa mindig is
retettel készítek és mávonzott.
soknak is örömet aka– Miért választotta épp az üveget,
rok szerezni ezekkel.
amikor olyan törékeny?
Megrendelõim értéke– Nincs annál csodálatosabb éllik az egyediséget és a
mény, mint amikor készen van egy-egy
kézimunkát.
kép és a nappali ablakán keresztül ráTimea fest használati tárgyakat, mandalákat, órát, üvegtálcát, gyertyatartókat, ékszereket, valamint hasznos és csak lelkünket gyönyörködtetõ tárgyakat. Érdemes lesz felkeresni május végén a Világfaluban kiállítását!

Magyar zenemûvészek sikere Dél Koreában és Japánban

Immár hagyomány, hogy a cap. Somogyi
Sándor elnök vezette Gold Coast-i Nyugdíjas
Klub hajókirándulással zárja a sikeres évét,
amelyre december 21-én került sor. Ez alkalommal a klub keretén belül mûködõ
Panoráma Világklub G.C. társklubjának tagjai is résztvettek az ünnepi ebéddel összekötött kiránduláson. Nuspán Eszter, a társklub
elnöke – tudósítónknak elmondta – a több
mint száz taglétszámú klub sikeres mûködésének a titka az, hogy igyekszünk, nemzeti
ünnepeink megemlékezésein kívül, kultúrprogramokkal, ismertetõkkel és neves vendégek fogadásával változatosabbá tenni a
rendszeres hetenkénti találkozóinkat. Köszönjük a Panoráma Világklubtól kapott
rendszeres információkat, így mi is figyelemmel tudjuk kisérni más társklubok eseményeit. Végezetül itt szeretnék tagjaink nevében további sikeres Újévet kívánni a világ
magyarságát összefogó Panorama Világklub
vezetõségének.
Bozsik Tamás, a Világklub titkára

G. C. Nyugdíjas Klub és a Panoráma világklub
2015/ 1. szám
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KÁRPÁTALJA
A Panoráma Világklub kárpátaljai társklubjainak életébõl

Koncert, megemlékezés, versenyek
Kõrösmezõn és Rahón emlékezetes operett- és magyar nóta koncertet szerveztünk novemberben. Lovas Ilona, a PVK Kárpátaljai Társklubok magyarországi társelnöke finanszírozta, Poloncsák Róbert vállalta magára az utaztatást, Nagy Anikó
énekmûvész pedig teljes odaadással énekelt a szórvány magyarjainak. Nagyon szép pillanatokat éltünk meg. Volt, hogy
könnyeztek a nézõk, volt, hogy mosolyogtak, nagyon lelkesen tapsolták meg Anikót. Természetesen visszavárják õt!
A „málenkij robotra” elhurcoltak tragédiájára emlékeztünk 2014-ben. Rahón
Mikulyák László római katolikus esperes úr
kezdeményezésére haranglábat állítottak,
amelyet az esperes szentelt fel a temetõben.
Az eseményen Dupka György a Szolyvai
Emlékbizottság titkára emlékezett a tragikus eseményekre, s szerepelt Nagy Anikó
énekmûvész is, aki ungvári társklubunk
tagja. A központi megemlékezésre
Szolyván az emlékparkban került sor, s Beregszászon is emlékeztek az elhurcoltakra.
Nagy Anikó gyönyörû dalokat adott elõ.
Decemberben Lovas Ilona, a PVK Kárpátaljai Társklubok magyarországi társel-

nöke Vajda Sándornéval, az V. kerületi képviselõ testület tagjával utazott Rahóra, hogy
részt vegyen a Rahói járási magyar iskolák
adventi ének- és versmondó, valamint betlehemkészítõ versenyén. Egyben adományokat és mikulás csomagokat vitt a Rahói
Gyermekotthon lakóinak, s a magyar óvodásoknak is ajándékozott mikulás csomagokat. Nagyon jól szerepeltek a gyerekek, a
gyõztesek ajándék könyveket kaptak.
Lovas Ilona egy Józsa Judit által készített életfa keresztet ajándékozott
Mikulyák László atyának, aki fantasztikus munkabírással, lelkesedéssel, odaadással szervezi a közösségi életet Rahón.

Lembergben is őrzik a lángot

A Panoráma Világklub lembergi társelnökének, Strümpl Andrásnak szívügye az

I. Világháborúban elesett katonák sírjának felkutatása, s annak gondozása. Teszi
ezt már évtizedek óta több társával, például Szarvas Gáborral, a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének elnökével
együtt. 2014-ben a 100. évforduló kapcsán
több rendezvényt is szerveztek. Így október 19-én a Sztoronevicsi faluban nyugvó
250 osztrák-magyar katona sírját koszorúzták meg, s a templomban szent misét
celebráltattak a honvédek emlékére. Megható, szép rendezvény volt.
November 30-án a Sztárij Számbori
város melletti hegyen lévõ I. világháborús
katona sírnál szintén Strümpl András
szervezett szent misét az itt eltemetett
több mint 2000 katona emlékére. Többségük magyar honvéd volt. Részt vett a ren-

dezvényen Larissza Maleh asszony, a magyar tiszteletbeli konzul, az osztrák tiszteletbeli konzul, s a Lembergi Kulturális
Szövetségi több tagja. Több mint száz
ember emlékezett a hõsökre a 636 méter
magas hegyen lévõ temetõben. Görög katolikus pap tartotta a szent misét, majd
sortûzzel tisztelegtek a katonák emléke
elõtt.
Az 1944 õszén-telén „málenkij robotra” elhurcoltak tragédiájának novemberben volt a 70. évfordulója. November 15én a Sztárij Számbori mellett fekvõ
Szazánj faluban rendbe hozták a
„málenkij robot” magyar és német áldozatainak tömegsírját. A keresztet lefestették,
táblát erõsítettek a keresztre, a füvet lekaszálták és megkoszorúzták a sírt.

Perzsiai önarckép magyar vándorokkal
A Világklub Teheráni Társklubjának szervezésében nemrégiben nagy sikerû rendezvényre került sor az egyik rangos mûvészeti galériában. Sinai Varga Gizella Iránban élõ festõmûvésznõ kívánsága szerint az iráni magyar kolónia és a szûkebb
baráti kör, illetve néhány hivatalos iráni tisztségviselõ jelenlétében kettõs ünneplést tartottunk.
A nemrégiben kapott magas állami kitüntetését (korábban errõl már beszámoltunk), illetve a nagy nyilvánosság elõtt elsõ ízben bemutatott különleges kivitelezésû album és könyv elkészültét köszöntöttük. Ez utóbbiak Gizella mûvésznõ antológiáinak is tekinthetõek, hiszen munkásságának több évtizedére visszatekintõ,
korlátozott példányszámú és nagyon exkluzív kivitelezésû válogatásról van szó.
Az esemény szimbóluma, Gizella három évvel ezelõtt készített nagy alakú,
„Önarckép magyar vándorokkal Perzsiában” címû alkotása volt. Az Útleírás sorozat vezetõ festményén Gizella látható,
akit a vegyes motívumok mellett, Perzsiához is köthetõ magyar Kelet-kutatók képei vesznek körül. Az Útleírás festménysorozatot egyébként a mûértõ magyar közönség már ismerheti, hiszen 2011-ben
Szombathelyen, illetve Budapesten, a
Vollnhofer Stúdió gondozásában nagy sikerû kiállításon láthatta a képeket. A mû-
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koztak, s Lõrincz Ernõ református tiszteletes a határig, Poloncsák Róbert és
Poloncsák Ágnes pedig Korláthelmecre
szállította a dobozokat. Elmondhatjuk,
megfelelõ helyre kerültek az adományok,
hiszen az óvoda alapvetõ eszközökben
szenved hiányt, így nincsenek magyar
mesekönyvek, jószerivel nincsenek játékok sem. Ami van, azt is a pedagógusok
vásárolták meg.
Köszönet mindenkinek, aki részt vett
ebben a szép, szívet melengetõ akcióban.
Folytatjuk jövõre is.
2015/ 1. szám

vekkel a grúziai mûvészeti élet is találkozhatott, a magyar és az iráni gyökerekkel, hagyományokkal átszõtt alkotásokat
a közelmúltban Tbilisziben, a Nemzeti
Múzeumban is bemutatták. A vándorbemutató a korábbi években nagyon pozitív
fogadtatásra talált többek között Ausztriában és Finnországban is és végre talán
az iráni nagyközönség is láthatja majd.
A nagy számú közönség elõtt elõször
Gizella mondott néhány bevezetõ gondolatot, majd a legilletékesebb, a mûvésznõ
férje, Khosro Sinai neves filmrendezõ
méltatta a festõmûvész feleség munkásságát, röviden érintve az ausztriai kezdeti
éveket, majd az azóta eltelt idõszakot. A
férj kiemelte Gizella töretlen magyarságát,
aláhúzta, hogy valamilyen formában a
mûvésznõ alkotásaiban mindig megjelent
a két kultúra kapcsolódása, a magyar és
az iráni gyökerek összefonódása.
Szabó Attila
az Iráni Világklub alelnöke

Varga Sinai Gizella

A Világklub Irodalmi Fórumának nyitó rendezvénye

Megerősített hit: van értéke ma is tiszta beszédnek
Február 6-án tartottuk az Irodalmi Fórum elsõ rendezvényét. Bevallom, izgatott voltam elõtte: hogyan sikerül majd? Van-e
vonzereje a szónak, az irodalomnak a mai rohanó világban? Hogyne volna! A találkozó felemelõ hangulatú volt. Megerõsítette bennem a hitet: van értéke ma is még a tiszta beszédnek.
Van jelentõsége szónak, nyelvnek,
igazságnak, eszmének, barátságnak,
hangnak, zenének. Szabad megmutatni a
szívedet akkor is, ha oly sokan inkább falakat húznak maguk köré. Szabad mondani, kiáltani, ami kikívánkozik belõled,

Adományok Korláthelmecre
Az év végi ünnepek elõtt magyarországi adományozók nagylelkûsége eredményeképp nagyon sok adomány gyûlik
össze a kárpátaljaiak javára. Több éve
rendszeresen segítünk az ajándékok címzettekhez történõ eljuttatásában, már adtunk is errõl hírt többször. Ez évben sem
történt másként: ungvári társklubunk segítségével Korláthelmecre szállítottunk
több doboznyi ruhanemût, játékot, amelyeket a helyi magyar óvoda és a rászoruló korláthelmeci lakosok kaptak meg.
Gyõr-Sopron megyei reformátusok ada-

IRODALOM

A közönség egy része

és felelõsséget vállalni azért, amit mondtál. Szabad tüzet gyújtani sötét, hideg téli
éjszakán, még akkor is, ha bármikor jöhet
egy szélroham, amely eloltja azt. Van értelme, értéke, szerepe, helye?
A Panoráma Világklubhoz "csatlakozók hisznek a jóban,
az igazban, a szépben és készek tenni
a magyar értékek
megmaradásáért és
térhódításáért." Az
Irodalmi Fórumot is
hasonló igény hozta
létre. Magyarok mindenütt vannak a világban, hoznak létre
értékeket bárhol is
éljenek. Ezek között
az értékek között ott
vannak a magyar
szívek üzenetei is:
versek, dalok, novellák, regények, drámák.
Üzenetek,
amelyeknek teret kí2015/ 1. szám

vánunk nyitni, alkalmakat teremteni,
hogy elhangozhassanak, megjelenhessenek, megismerhetõvé váljunk egymás
számára az irodalomban is. Hiszen együvé tartozunk.
Ezen az elsõ találkozón mintegy harmincan vettünk részt, éppen csak befértünk az Aréna Corner Pub kistermébe.
Meghallgattuk egymás történeteit, ízelítõket a mûvekbõl is. Együtt vacsoráztunk,
alkalmunk volt megszorítani egymás kezét, egymás szemébe nézni, s néha koccintani egy pohár borral. Mert a hangulat
is számít. Miért éreznénk rosszul magunkat, ha másképpen is lehet?
A következõ találkozónk március 27én lesz ugyanitt, de már a nagyteremben,
hogy elférjen mindenki, akinek dolga,
üzenete van, vagy csak egy szép estét szeretne eltölteni barátok között.
Ott vagyunk az V. Magyar Világtalálkozón is, a Világfaluban május 30-31-én
érdekes könyvbemutatók lesznek – szeretettel várjuk az irodalomkedvelõket!
Kabarcz Zoltán,
az Irodalmi Fórum elnöke
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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Világszerte népszerû az öt éves Csángó Rádió

Százezres a hallgatottsága –
Mindenkihez szól – Segítsük a működését!
A Csíkfalusi csángó rádiót Lõrinc Celesztin hozta létre, öt évvel ezelõtt, mint az elsõ csángó rádiót,
ami egyben a legkeletibbre lévõ magyar nyelvû rádióadó. A rádiót, saját falusi házában mûködteti,
azzal a céllal, hogy a moldvai csángó-magyar kultúrát megismertesse hallgatóival, – de emellett helyet ad a román és más kultúrák megjelentetésének is. A mûsoridõ nagyobb részét a csángó-magyar nyelvû programok, népzenék, könnyûzene, költõk, vendégek beszélgetései, riportok, vallásos
mûsorok közvetítése teszik ki, de beszámolnak a moldvai csángók aktuális eseményeirõl is.
Hallgatóinak a száma ma már meghaladja a 650 000 ezret, melynek mintegy
20%-a romániai, 50%-a magyarországi, a
többi hallgatóság a világon szétszóródott
csángó-magyarokból áll össze. A rádió a
nap 24 órájában sugároz, így a világ bármely részén, a helyi idõk szerinti legkedvezõbb idõpontokban hallgatható!
A mûsorok összeállításában több önkéntes segítõ mûködik közre, mint Duma
András, Halász Péter, Takács Szabolcs, Duma Dániel, Tímár Karina Andrea, Szarvas
Huba, akik maguk is erdélyi magyarok,
vagy csángók, – csángó értelmiségiek.
A csíkfalusi Csángó Rádió magán és
egyben civil rádió és azoknak is szól, akik
már nem tudnak magyarul, mert asszimilálódtak a román tömegben, – de eredetük
magyar.
A rádió koncepciója az, hogy azok,
akik elismerik a csángó ágat, vagy Moldvában együtt élnek a csángó kultúrával,
azoknak a rádió lehetõséget biztosít véleményük kifejtésére, legyenek magánszemélyek, vagy szervezetek. A rádióban elhangzottakat, - magyar, vagy román nyelven – a rádió átfordítja, hogy a hallgatóság
másik fele is értse. A Csángó Rádió nem
foglalkozik politikával, nem kötelezi el
magát egyetlen személynek, vagy szerve-

Lõrincz Celesztin
zetnek sem, de mindenkinek meg adja a
lehetõséget a rádióban való megszólalásra, ha betartja az általános emberi, erkölcsi, keresztényi normákat. A rádió elutasítja azokat a megszólalásokat, melyek
bármely nép, vagy csoport elleni fenyegetést, gyûlölködést jelentene.
A történelem vihara bárhová is sodorta
el a magyarokat, székelyeket, csángókat,
(akik több helyre „csángáltak” el, éljenek
akár Moldvában, a Gyimesekben, Hétfaluban, a Dévai, Bácskai részeken, – vagy
szétszóródva a világ bármely részén) kultúrájuk, történelmük a magyar kultúra része. Õk mindannyian megszólalhatnak a
Csángó Rádióban. Ha nem személyesen,
akkor oly módon, hogy CD, vagy DVD

anyagot küldenek, amit a rádió, – szerkesztés után, mûsorába illeszt. A szerkesztõség internet címe, ahová a rádiónak anyagot lehet küldeni: office@csangoradio.ro
(A rádió mûködési költsége havonta kb.
45,000 Ft, ami támogatásokból, (például a
„Szeret-Klézse Alapítvány”-tól) és részben
Lõrinc Celesztin a saját rokkant nyugdíjából fedez. Külön tiszteletre méltó, hogy a
16 éves kora óta deréktól lefelé béna Celesztin, hatalmas akarással megszervezte,
elindította a Csángó Rádiót, hogy azon keresztül is segítse, tájékoztassa a csángókat!
Ha valaki támogatásban szeretné részesíteni a rádiót, hívja a fõszerkesztõt, a lenti
számok valamelyikén!)
Fûrész L. Ferenc
Postai és egyéb elérhetõségeik,
az állam nyelvén:
(hogy meg is érkezzen a levél)
Lorent CelestinComuna RacaciuniSatul
CiucaniJudetul BacauCod postal
607481 Romania
E-mail: office@csangoradio.ro
www.csangoradio.ro
Telefon: +40-234-251783Mobil:
+40-768-608326

Csaba testvér árváit is támogatják

Adománygyűjtés Minnesotában

Hangulatos estet varázsoltak a minnesotai magyarok
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A Minnesota Hungarians minden évben megrendezi hagyományos õszi adománygyûjtõ vacsoráját. A vacsoravendégektõl kapott hozzájárulásból aztán helyi programokat finanszíroznak vagy támogatnak, mint a Misi Mókus
Minnesotai Magyar Iskola elindítását és
fenntartását, vagy közösségi adományként eljuttatják a rászorulókhoz, így a
Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz, ahol
Böjte Csaba testvér foglalkozik nehéz
sorsú gyermekekkel.
2015/ 1. szám

Böjte Csaba

A világutazó fotóriporter: Konkoly-Tege György
Konkoly-Thege György egy fotós, akinek az utazás a szenvedélye és egy utazó, aki fotózik. Távoli tájak iránti vágyódása családi
örökség, így már tizenévesen több helyen járt, mint kortársai nagy része. Szintén nagy utazó szülei egészen korán elültették benne a világ iránti érdeklõdést, orvos édesapja konferenciákra járt, utazásokat szervezett. A fotografálást soha nem tanulta és nem
is érzi ennek a hiányát, hiszen szerinte a szem az, ami igazán fontos és azt hiszem, ebben egyetérthetünk.
– Hogyan válik valakibõl utazó fotós?
ményeket biztosítottak, de nem ez volt a
– Közgazdász végzettséggel rendelke- legjellemzõbb. Jelenleg több mint 90 orzem és az iskolák elvégzése után pár évig szágban jártam, mániákus utazó vagyok,
külkereskedõként, tolmácsként
ez az életem és kiélvezem az utadolgoztam, majd sikerült egy igazás minden pillanatát.
zán izgalmas munkát elnyernem:
– Képeid közt sok a portré,
a Bahia boltoknak vásároltam árut
szeretsz arcokat fotózni?
meszszi és egzotikus tájakon,
– Igen nagyon. Amíg nem léegész Ázsiát bejártam abban az
tezett a telefonos mobil és digitáidõszakban. Ezeken az üzleti utalis technika, addig sokkal könkon sûrûn használtam a fényképenyebben ment minden. A szezõgépet, és amikor visszajöttem,
mélyiségi jogokra mindenki egyelgondolkodtam, hogy kezdek vare kényesebb és sajnos pont a
lamit ezzel a felgyûlt anyaggal. Konkoly-Thege legizgalmasabb földrészen, AfriEgyre komolyabban vettem a fotókában a nehezebb a fotózás. LegGyörgy
zást és sikerült is elérnem, amit eltöbbször, a pózolás és a kényterveztem, gyakorlatilag 1995 óta a képe- szeredett mosolyok elkerülése végett, foimbõl élek, ami 15 éven keresztül mûkö- tózás után szólok csak és kérek engedélyt
dött is, a legkülönfélébb újságok vásárol- az alkalmi modellemtõl, megmutatom neták fel a fotóimat, például a Malév Maga- ki a képet, és legrosszabb esetben törlöm
zin, vagy a Cosmopolitan, Glamour HVG, a memóriakártyáról. Igyekszem leülni,

Képes Európa, Süni, Vadon, Képmás,
FotóVideó, Magyar Narancs, s az
American Hungarian panoráma magazinban is gyakran megjelenek.
– Sokan azt gondolják, utazó fotósnak
lenni drága és költséges, így bele sem kezdenek...
– Valóban mindenki azt hiszi, hogy ehhez rengeteg pénz kell. A valóság azonban az, hogy viszonylag kis anyagi ráfordítással, kanapészörföléssel, újságíró igazolvánnyal és akciós fapados repjegyekkel olcsón be lehet járni a világot. Nekem nincsenek túl nagy igényeim, hátizsákos turistaként nem gond számomra,
ha olyan a szállásom, ami csak alapszükségleteket elégít ki. Persze voltak olyan
utak is, amikor meghívtak és luxus körül-

beszélgetni és személyes kapcsolatba kerülni a fotóalanyaimmal. Szerencsére léteznek olyan országok is, ahol kifejezetten örülnek, ha meglátják a kezemben a
kamerát, ilyen
például India.
– Rendezel kiállításokat?
– Igen, elég
sok kiállításom
van Magyarországon és mostanában egyre
gyakrabban külföldön is, fõleg a
Balassi Intézetekben. Láthatóak voltak már a
2015/ 1. szám

képeim egy New York-i kávézóban és
amire nagyon büszke vagyok Londonban
a Nehru Centerben. Az utóbb években a
Sziget fesztiválon készült képeimet mutattam be több
európai városban: Bécsben,
Bukarestben,
Brüsszelben,
Moszkvában,
Luxemburgban.
Vannak kiállítási
anyagaim Budapestrõl és a budapesti fürdõkrõl (2 évig a budapesti fürdõk
fotósa voltam) amiket – de akár a Sziget
fotóimat is – szívesen bemutatnám a magyar közösségeknek is. Évek óta az Afrikai Magyar Társaság globoport.hu internetes oldalára fotózok Budapesten, és néha vidéken illetve külföldön rendezett Afrikával, Ázsiával, Amerikával és Ausztráliával kapcsolatos eseményeken: kongresszusokon, fórumokon,fogadásokon,
kulturális eseményeken.
Szeretnék minél több kiállítást rendezni itthon és külföldön. Talán a magyar közösségek közül is néhány érdemesnek
tartja a képeimet egy kiállításra! Tervezek
egy blogot indítani addig a képeket, jobb
lehetõség híján a facebook oldalamra teszem fel.
Nagy Anita
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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V. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ

Falusi lagzi a Világfalu nagyszínpadán

Legyen Ön is részese
egy felejthetetlen élménynek!
Önnek volt már esküvõje? – Igazi lagzit
ültek, vagy a sors úgy hozta, hogy csak
néhányan vettek részt a ceremónián? –
Talán nem is itthon Magyarországon történt a nagy esemény? Netán jelenlegi kapcsolata méltó arra, hogy megerõsítést
nyerjen egy szép, hagyományõrzõ mûsor
keretében?
Nos, akár így, akár úgy van, a Magyar
Világtalálkozó szervezõi gondoltak arra,
hogy megidézzék a hagyományos falusi
lagzi hangulatát! Gondoltak azokra, akik
párjukkal együtt szívesen átélnének egy
különös esküvõi ceremóniát a hozzátartozó népszokások kíséretében. Megerõsíthetik korábbi házasságukat vagy jelképes értelemben „házasságot is köthetnek”, s így fõszereplõivé válhatnak a várhatóan több száz ember jelenlétében lezajló eseménysorozatnak.
Egy igazi falusi lagzi története veszi
kezdetét a Világfalu nagyszínpadán 2015.
május 31-én, vasárnap délután 16 órától. A lánykikéréstõl az esketési ceremónián át a menyasszonytáncig folytatódik,
amely aztán ki tudja hol ér majd véget…
A méltó feltételekrõl kiváló rendezõk és
fellépõk gondoskodnak; a Nógrád megyei

Varsány falu lakodalmas hagyományait
évtizedek óta nemzetközi színvonalon
ápoló Muskátli néptánccsoport és népdaldalkör vezetésével, élen az ország
egyik legjobb võfélyével, Varga Zoltánnal (Palóc Lakodalmas produkció), továbbá a Magyar Nóta Szerzõk és Énekesek
Országos Egyesületének közremûködésével, s meglepetésvendégekkel – s mindez az ausztráliai kötõdésû Vigadó Duó
(Ernszt Katalin és Nemere László kulturális menedzserek és elõadómûvészek)
mûsorvezetésével.
A Világfaluba történõ bevonulás
ugyanúgy zajlik, mint bármelyik falusi
lagzin az utcai felvonulás, énekszóval, zenekarral, koszorús lányokkal, ital- és süteménykóstoltatással, majd a színpadon
folytatódnak az események, ahol az ünnepség meghatározott szakaszában kerül
sor az esketési ceremóniára, amelyen az
amerikai magyarság, a dakotai indiánok
közösségeit is megjárt, és idehaza is tevékenykedõ református lelkész, dr. Tamás
Gábor mond útravaló gondolatokat és ad
áldást. A szertartásról szóló Tanúsítvány
átvétele után a párok közösen lépnek át a
díszes Boldogságkapun, s vesznek részt

a színpadi mûsor további részében. Zárásul többszörös és fergeteges menyaszszonytáncra is sor kerül, amelynek bevételét jótékonysági célra használják fel a
rendezõk.
Mindez nagy nyilvánosság elõtt, a Világtalálkozó közössége elõtt zajlik, újságírók,
fotóriporterek, filmesek jelenlétében. Az
eseményrõl készült dokumentumfilm bárki
számára elérhetõ lesz majd.
Nos, ha Önök is szeretnének bekerülni a korlátozott számú esküvõi párok
közé, akkor ne késlekedjenek! Rendezvényünkhöz szívesen veszünk ötleteket,
segítõi és támogatói felajánlásokat!
Jelentkezési határidõ:
2015. március 31.
A részvétellel kapcsolatosan bõvebb
információt a Világtalálkozó honlapján:
www.vilagtalalkozo.hu olvashatnak, jelentkezni pedig emailen: iroda@vilagtalalkozo.hu, vagy levélben a Világtalálkozó, Budapest 1581, Budapest, Pf. 100. címen lehet. Információkért hívhatják még
Ernszt Katalint és Nemere Lászlót, a rendezvény házigazdáit a 36/20-411-1112-es
telefonszámon, vagy e-mailen érdeklõdhetnek: nemere.laszlo@gmail.com

A Mikszáth Táncegyüttes

Messze viszik Varsány jó hírét
Az együttes 2000-ben alakult. Tagjai középiskolás, fõiskolás fiatalok, felnõttek. Az
együttes repertoárjában a magyar nyelvterület táncai szerepelnek, különös tekintettel a
palóc néptánc hagyományokra. A csoport
fontos küldetésnek tekinti a magyar néptánc
hagyományok õrzését, népszerûsítését a fiatal korosztály számára. Az együttes utánpótlás csoportjaiban több korosztály tanulja a
magyar néptánc kincset, hagyományokat.
Az elmúlt 15 év alatt mind a gyermek
együttesek, mind a Mikszáth Táncegyüttes
az ország jól ismert együttesévé váltak.
Rendszeres résztvevõi az országos néptánc
versenyeknek, fesztiváloknak.2005-tõl minden évben szerepeltek az Országos Gyermek
Néptánc Antológián, az Országos Ifjúsági
Antológián. Több alkalommal résztvevõi voltak az Országos Táncháztalálkozó és Kirako-

dó Vásár programjában, Kapolcson a Mûvészetek Völgyében, a Mesterségek Ünnepén a
Budai Várban.
Az együttes több tagja egyéni díjakkal is
büszkélkedhet. Pántlikás, Gyöngygalléros,
Ezüstpitykés táncos címet szereztek az országos szólótánc versenyeken. A Mikszáth
Táncegyüttes tagjai közül négy fõ hivatásos
táncos pályára lépett. A Magyar Állami Népi
Együttes, a Duna Mûvészegyüttes és a pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház táncosaivá
váltak. Rájuk külön nagyon büszkék vagyunk. Megmutatták mindenki számára,
hogy egy kis vidéki városból is el lehet jutni a
mûvészvilágba.
A táncegyüttes szoros szakmai kapcsolatban áll a varsányi Muskátli Hagyományõrzõ Együttessel. Számos országos
felkérésnek együtt tesz eleget a két együttes. Táncosainknak nagyon fontos, hogy
találkozzanak olyan hagyományõrzõkkel,
akik még megélték a néphagyományt,
akik hitelesen tudják közvetíteni a hagyományos paraszti kultúrát.
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Az együttes az országos rendezvények
mellett külföldi fesztiválmeghívásoknak is
eleget tett. Szlovákiában, Csehországban,
Lengyelországban, Törökországban, Olaszországban és Franciaországban vett részt
nemzetközi néptánc fesztiválon.
Az együttes vezetõi, mûvészeti vezetõi:
Oláh József és Oláhné Csercsics Ivett, Fülöp
Ferenc díjas, és Muharay-díjas alkotók. Mûvészeti munkatárs: Oláh Ivett, a Magyar Állami Népi Együttes és a pozsonyi Ifjú Szívek
Táncszínház volt táncosa.

Varga Zoltán võfélyi üzenete:

„A boldogság nem végállomás,
hanem életforma, ahogyan éled az életed.”
Az én életformám ezer szállal kötõdik a
hagyományokhoz. Olyan faluban élek, ahol
ezeknek a hagyományoknak részese lehet
az ember a hétköznapokban. Az egyike
ezeknek a lakodalmakon való võfélykedés,
amit én is ellestem az „öregektõl”.
Ugye, nem születik mindenki võfélynek? Hát én sem. Varsányi lévén a helyi
népviseletet a templomban hordtam,
majd 10 évvel ezelõtt csatlakoztam a hagyományõrzõ együtteshez. Itt aztán elsajátíthattam a helyi néptánc fortélyait. Innen már csak egy kicsiny szikra kellett az
én kedves barátaimnak, hogy vállaljam el
a lakodalmukban a võfélykedést.
A rímeket és a szokásokat a faluban
élõ idõs emberektõl – köztük gyakorló võfély is akadt még – vettem át. Hét évvel
ezelõtt kezdtem ezt az igen értékes ha-

gyományt ápolni és most már elmondhatom, hogy harminc éves koromra legalább hatvan lagziban gyakorolhattam a
mesterséget!
A foglalkozásomat tekintve falugazdász vagyok. Emellett próbálom a saját
népviseletemben a helyi hagyományoknak ezt a részét megmutatni másoknak
is, hogy ezek az értékek ne vesszenek el.
Számomra igen nagy megtiszteltetést jelent mindezt úgy tenni, hogy ezzel részese lehetek közös életek és sorsok megpecsételésének.
Ezért is vállaltam el örömmel az V. Magyar Világtalálkozó Világfalujában, május
31-én, vasárnap délután a Palóc lakodalmas mûsor vezetését, ahol 12 pár esketésére is sor kerül – érdemes eljönni mindenkinek, mert nagy mulatás lesz!

Menyasszony kikérés
Szerencsés jó napot adjon az Úristen,
Hogy e napra felvirradtunk éppen.
Megjött már az óra midõn magzatjuknak,
Oltárhoz kell lépni, mint szép menyasszonynak.
E járatba jöttünk tehát e hajlékba,
Hogy elvezessük õt az Isten házába.
Kérjük azért a kedves szülõket,
Eresszék útra drága szülöttüket.

Indulás a menyasszonyért!
Ezen a szép napon Isten szent nevében,
induljunk hát innen hitben és reményben.
Võlegényurunknak keressük meg párját,
az õ drága kincsét, kedves menyasszonyát.
Szerezzünk ma neki kedvet, boldogságot,
hozzunk a kedvére egy szép gyöngyvirágot.
Induljunk hát innen Isten szent nevében,
jöjjenek utánam mindnyájukat kérem.

Akik Varsány hagyományait ápolják

A Muskátli Hagyományőrző Együttes
Az együttes 2005-ben alakult a településen élõ hagyományõrzõ tevékenységet
õrizni kívánó fiatalabb és idõsebb generációból. Elsõdleges feladatunk a hagyományok gyûjtése, dokumentálása, színpadra
állítása, megismertetése a község lakóival
és tágabb környezetünkkel. Mûsorainkban
megelevenedik egy igazi palóc lakodalom,
a naptári ünnepekhez kapcsolódó népszokások, egyházi ünnepek, az emberi élet
fordulóihoz kötõdõ hagyományok.
A községben élõ idõsebb korosztály
még mind a mai napig hétköznap is hord-

ja a hagyományos varsányi népviseletet,
mely értékünk megõrzése szintén nagy
feladatunk. Az együttes 2011-ben és 2013ban a Muharay Elemér Népmûvészeti
Szövetség által rendezett hagyományõrzõ
együttesek országos minõsítõ fesztiválján
Kiváló minõsítést szerzett.
Két alkalommal szerepelt Kapolcson a
Mûvészetek Völgyében, az Országos
Táncháztalálkozón, az Országos Hagyományõrzõ Antológián. Tagjai közül Fülöp
Ferenc díjas táncosok:Szita István, Bárány Erzsébet, Oláh József és Oláhné

Csercsics Ivett. 2013-ban a Népmûvészet
Mestere miniszteri kitüntetést vehette át
Bárány Antalné Strehó Margit mesemondónk. Muharay díjasok: Oláh József és
Oláhné Csercsics Ivett.
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Székelyföldi
Tündérkert Budapest szívében
Minden, ami Erdély világa – Ünnepélyes átadás az V. Magyar Világtalálkozón (május 29.)
„Õseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hûtlen soha” – hirdeti a felirat a székelykapun, amelyet nemrég állítottak fel Kispesten, a Bujdosó Székely Vendéglõ melletti, évek óta üresen álló telken. Bacsó Andrásnak, a vendéglõ tulajdonosának, s egyben a Székelyország Tündérkertje Egyesület elnökének
az álma végre megvalósulhat, hisz közel 950 négyzetméteres látványpark varázsolódik ide, egy kis miniatûr Székelyföld, üde színfoltként gazdagítva ezzel nem csak Kispestet, de fõvárosunkat is.
A Székelyország Tündérkertje Látványpark a székelység kultúráját, értékeit hivatott
bemutatni a szórakozni, pihenni, ismeretekre szert tenni vágyók számára. A kertben felállításra kerül a Székely Kultúra Pavilonja és
a Borvíz Múzeum. Elõbbi a hagyományos
székely kézmûvességeket – fazekasság, tablóból készített tárgyak gyártása, faragászat,
szövés, hímzés –, az utóbbi a székek borvíz
világát fogja megjeleníteni, helyet biztosítva
gyakorlati foglalkozásoknak is. Kegyelettel adózhatunk a világháborúkban
hõsiesen helytálló székely katonákért faragott kopjafáknál.
A kerti oltár a Csíksomlyói
Búcsú szellemiségét, s annak történetét idézheti fel
számunkra. A Fejedelmi
Sarokban helyet kapnak hírességek emlékoszlopai, így
például Kõrösi
Csoma Sándoré,
Tamási Ároné, Benedek Eleké és Orbán Balázsé. A Fejedelmi Trón Dózsa György
mártíromságát idézi. Megemlékezhetünk Erõss Zsoltról
is, ki a Mont Everest elsõ székelymagyar meghódítója, s mi az Õ példáját követve kipróbálhatjuk rátermettségünket a róla elnevezett mászófal leküzdésével. Akár az
„Ábel a rengetegben” címû Tamási Áron mû
könyv lapjaiból pottyanhatna ki az a „kalyiba” – a korabeli berendezési tárgyaival –, ami
sok ifjonc kedvelt búvóhelyéül fog szolgálni.
Lesz persze a parkban szabadtéri sütõ kemence, ízletes házi készítésû kenyér és lángos elkészítéséhez, melyeket fûszerezni is lehet majd a helyben megtermelt hagyományos székely konyhakerti növényekkel. Az
év bármely szakában látogatható park a flórájával, kerti berendezéseivel, ismereteket, szórakozást kínáló létesítményeivel nyugodtan
állíthatjuk, a Kárpát-medence egy kis székelyföldi szigetét fogja megtestesíteni, ahol is24
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kolások, felnõttek egyaránt feltöltõdve fognak távozni.
2015. május 29-én pénteken a Magyar Világtalálkozó keretén belül fog megrendezésre
kerülni a „Székelyföld hegyen-völgyön át” elnevezésû egész napos program, színhelyéül
választva a Székelyország Tündérkertje Látványparkot és a Bujdosó Székely Vendéglõt.
A program a Világtalálkozó „Határtalan
összefogás értékeinkért” szellemiségét fogja
leképezni, hisz a Tündérkert civil
összefogás keretén belül épülne
fel és lenne fenntartva. A park délelõtti ünnepélyes felavatását követõen kézmûvesek, íjászok,
barantások, irodalmi elõadók, népzenészek,
iskolai néptánc csoportok kedveskednek a látogatóknak. Az
ifjúság
külön
részt vehet rovásírás
és honismereti
elõadásokon, vetélkedõkön, „Benedek Elek Csodamesék” elnevezésû mesemondó versenyen, valamint ügyességi játékokon. Megismerkedhetünk a székelyek népmûvészetével, beleshetünk a kert titkos rejtekeibe, megtekinthetõk a tárlatok, süthetõ ropogós kenyér, pihenhetünk az árnyas fák alatt.
A Bujdosó Székely Vendéglõben persze
ki-ki kedvére ízlelheti meg a székely konyha
különlegességeit, akár egy-egy pohár hamisítatlan borvízzel leöblögetve. Délutánra várják a rendezõk a „Tiszteletbeli Székelyeket”,
miközben Székelyföld jövõbeli autonómiájáról neves, köztiszteletben álló személyektõl
tudhatunk meg aktuális híreket. A nap fénypontja bizonyára a kötetlen esti „Székely Mulatság” lesz, ahol önfeledten
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táncolhatunk, mulathatunk ismert elõadómûvészek közremûködésével egy finom vacsora elfogyasztása mellett.
A „Székelyföld hegyen-völgyön át” program felkért fõvédnöke Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, felkért
védnökök Gajda Péter Kispest polgármestere, valamint dr. Tanka László a Panoráma Világklub alapító elnöke, egyben a Magyar Világtalálkozó megalapítója.
2015. május 29-ére – a Magyar Világtalálkozó „Székelyföld hegyen-völgyön át” programjára – bizony jó lenne, ha a vendégeink
birtokba vehetnék a Látványparkot. Persze
ehhez még sok minden szükséges. A
Székelyország Tündérkertje Egyesület ezért
felkéri a szimpatizánsait, hogy lehetõségei
szerint csatlakozzanak az egyedülálló kezdeményezéshez és támogassák a Látványpark
megvalósulását adományokkal, adójuk 1%ával. Várjuk civil egyesületek, oktatási intézmények jelentkezését is, kik az egész évben
nyitva tartó Látványpark programjaiban
részt vennének!
Kalandra fel, hisz várunk Mindenkit,
aki Székelyország hegyes-völgyes tájait velünk szeretné bebarangolni Budapest szívében május 29-én, pénteken! Az esti vacsorára és mulatságra ne feledkezzünk
meg idejében asztalt foglalni!
Helyszín: Székelyország Tündérkertje
Egyesület 1191 Szabó Ervin u. 37. Mobil elérhetõség: +36-30-2830377, villámpostai cím:
szekelybujdoso@freemail.hu,
honlap:
www.szekelyhon.hu, www.bujdososzekelyvendeglo.hu. Az egyesület adószáma:
1833659-1-43, bankszámlaszáma OTP Bank:
(OTPV HU HB) HU06 11719001 - 20351470 00000000
Gaál István

HIRDETÉS
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INTERJÚ

INTERJÚ
Beszélgetés dr. Vadász Györggyel, a Magyar Iparszövetség (OKISZ) elnökével
a siker titkairól, a történelemrõl és a példaképrõl

Amikor a sors fintora beleszól az életünkbe
Gazdasági prioritások: kiszámíthatóság – foglalkoztatottság – a vagyoni különbségek csökkenése
Alig van olyan jelentõsebb országos gazdasági, érdekvédelmi fórum, amelyen dr. Vadász György ne hallatná határozott véleményét, javaslatát, vagy éppen ne terjesztené elõ kezdeményezését a legkülönfélébb közügyekben. Egyik rendezvényen a
kis- és a középvállalkozások térnyerését sürgeti, máskor a fiatalok vállalkozóvá válását, a szociális szövetkezetek elterjesztését, majd az uniós pénzek igazságos elosztását szorgalmazza, miközben az Iparszövetség és a Budapesti Gazdasági és
Iparkamara közösségi érdekeit védi kemény ütközésekben. Népszerû ember, nagy tekintélye van, mindenütt jelen van, ahol
szükségét érzi, ám hogy valójában ki õ, milyen pályát futott be, honnan indult, milyen családi háttérrel rendelkezik, nos,
errõl alig esik szó a vele készített interjúkban – a Panoráma magazin most ezen „titkok” nyomába eredt.
– Titkok márpedig nincsenek, nyitott nek semmi akadálya nem lehet. Sajnos,
könyv az életem – mondja mosolyogva.
nem így volt. Amikor jelentkeztem az
– Akkor kezdjük a legelején:
egyetemre, középiskolám, a rámilyen volt az Ön szülõi háttere?
kospalotai Dózsa György iskola
Milyen családi környezetbõl szárigazgatója behívott, s elém tett
mazik, honnan indult életpályáegy fotót, amelyen ott volt az arcja?
képem bekarikázva, s ez a felvé– Egyszerû, de nagyszerû csatel 56 októberében a Rádió elõtti
ládból származom! Szüleim Szattüntetésen készült…..
márnémetibõl költöztek Buda– Tán csak nem egy '56-os szapestre, én már itt láttam meg a
badságharcost tisztelhetünk Önnapvilágot 1939 márciusában.
ben?
Édesapámnak a másokról való Dr. Vadász György
– Szó sincs róla! A sors fintora,
gondoskodása és az igazságérzete
hogy sohasem érdekelt a politika,
számomra örök példaként szolgált. Kilenc mégis emiatt nem kerülhettem álmaim
gyermekes családjában minden testvérét egyetemére. Az ötvenes években éltem ifönzetlenül felsõfokú végzettséghez segí- jú életem, társaságba, tánciskolába jártette, miközben õ, annak ellenére, hogy tam, s teljesen véletlenül keveredtem a
több nyelven beszélt, s nagy mûveltségû Hõsök terén egy tüntetésbe, aztán már a
volt, a MÁV berkeiben dolgozott mindvé- Rádió elõtt találtam magam a tömegben.
gig. Nyugdíjasként pedig a Vörös Csillag De amikor mellettem egy férfit hasba lõtszálloda portáján tevékenykedett. Jellem- tek, s meghalt, azonnal hazamentem, s itt
zõ volt rá: a háború alatt egy cukorbeteg véget is ért az '56-os szereplésem. Mégis
zsidóasszonyt bújtatott és segített, a há- ennek a következményeként utasították
ború után pedig a pilisi házában egy volt el az egyetemi felvételemet. Szállodai porcsendõrtisztet menekített meg. Mindket- tás lettem másfél évig. De szerencsémre
tõben a szerencsétlen sorsú, de becsületes az egyik vendég éppen a szegedi tudoembert tisztelte. Ahol tudott mindig segí- mányegyetem rektor helyettese volt, akitett a rászorulókon.
vel összeismerkedtem, s besegített az
– S milyen pályát szánt a gyermeké- egyetemre, igaz, nem közgazdász, hanem
nek? A kis „Gyurika” minek készült – és jogász lettem. Azután kilenc évig jártam
mi lett belõle?
az akkori trendként mûködõ marxista-le– Kitûnõ tanuló voltam, s közgazdász ninista gazdasági szakosítóra, s ez szászerettem volna lenni, úgy gondoltam, en- momra sokkal többet adott, mint a jog.

A Magyar Érdemrend Tisztikereszt átvételén
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A Világtalálkozó Üzleti Fórumán
2015/ 1. szám

A Világtalálkozó közönsége
dosítást hajtottunk végre, de azt mondhatom, hogy életem legsikeresebb idõszaka
fûzõdik ehhez a szövetkezethez.
– Mi volt a siker kulcsa?
– A folyamatos merész újítások, vállalkozások, amennyit csak megengedett az
akkori gazdasági-politikai helyzet. Ki
gondolná manapság, hogy például ez a

a legkülönfélébb szolgáltatásokat is elvégeztük a fodrászattól a vendéglátásig. Sorra nyertük a kiváló szövetkezeti címeket,
elismeréseket, átalakultunk részvénytársasággá, de a sors fintora megint beleszólt
az életembe…
– Mi történt?
– Az egyik rendezvényen a beszédem

Az OKISZ-székház
Olyan tanáraim voltak, mint Hetényi István, a késõbbi pénzügyminiszter, CsikósNagy Béla közgazdász professzor, és még
mások. Nagyon sokat tanultam tõlük!
– Mígnem aztán egy szövetkezet élén
találta magát – ez megint a sors fintora?
– Igen, hiszen álmomban sem gondoltam volna, hogy rövidesen egy ötszáz fõt
foglalkoztató szövetkezet elnöke leszek.
Akkor a vendéglátóiparban dolgoztam, s
az ottani kapcsolataim révén felfigyeltek
rám, valamint a gazdasági vállalkozások
beindulásának idõszakát éltük, s így esett
rám a választás, s kértek, hogy vállaljam
el ezt a posztot. Így lettem 1973-ban a Rákóczi Ipari Szolgáltató Szövetkezet elnöke. Õszintén szólva, akkor nem sok fogalmam volt a szövetkezeti mûködésrõl,
lehetõségekrõl.
– Gondolom, akkor nem sokáig irányította ezt a szövetkezetet…
– A mai napig
ennek a közösségnek vagyok az elnöke, negyvenkét
éve! Igaz, többször
váltottunk jogi formát, átalakultunk,
számos profilmó-

Elõadás közben

Egyetemisták között
szövetkezeti forma alkalmas volt arra,
hogy a vendéglátóhelyeken bevezettük a
diszkózást, Éliás Gyula vezetésével, s ez
bizony szép jövedelmet hozott az egységeknek. De forgalmaztunk gépkocsikat
is, aztán piacvezetõ sütõipari céget hoztunk létre, amelyben itthon elsõként gyártottak diabetikus édességeket. Miközben

közben egyszer csak hirtelen megnémultam, a baloldali hangszálam elhalt, elment
teljesen a hangom. Az orvosok közölték
velem, hogy nagy valószínûséggel gégerákom van. Tudtam, hogy ez egy rettenetes
és halálos betegség, felkészültem hát a
legrosszabbra… Napok alatt átrendezõdött az életem, négy hónapon át orvostól

orvosig jártam, miközben visszaléptem
vállalkozásaimból, lélekben és a valóságban is készültem az élettõl való méltó búcsúra…A hosszú hercehurca után aztán
sikerült kigyógyulnom a betegségbõl, kiderült, hogy egy ismeretlen vírus berzenkedett velem, s ijesztett halálra.
– Gondolom, a család nagy segítséget
jelentett azokban az években…
– A családi háttér mindig meghatározó
szerepet játszott az életemben. Több mint
harminc éve élek boldog házasságban feleségemmel, Évával, aki jóban-rosszban
kitart mellettem. Nem csak gyermekem,
Viktória édesanyja, hanem társam az üzleti életben is, õ a Charme Invest Ingatlanhasznosító és Oktatási kft. igazgatója. A
többi között fodrászattal, kozmetikával,
testépítéssel, optikával, vendéglátással
foglalkoznak. Van két gyönyörû unokánk: a 10 éves Petra és a 12 éves Nóra.
– Tisztségeit felsorolni is nehéz lenne,
hiszen több évtizede részt vesz az Iparszövetség munkájában, elõbb alelnökként,
majd elnökként, alapítója és általános alelnöke a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, a Szövetkezetek és Vállalkozók Szövetségének elnöke, létrehozta az
OKISZ Inkubátorházat…Még sem ezekrõl
kérdezem. Inkább arra vagyok kíváncsi,
ha most Ön lenne a gazdasági miniszter,
mi lenne a három legfontosabb prioritás a
munkájában?
– Szerencsére nem így van, s tudom, hogy
milyen nehéz feladat számukra a gazdaság
rendberakása. Hogy mit tennék, mik kapnának elsõbbséget? Elõször: a kiszámíthatóság,
a jogbiztonság erõsítése. Olyan jogszabályokat létrehozni és alkalmazni, amelyek hosszabb távon engedik tervezni a vállalkozásoknak a jövõjüket. A második: a foglalkoztatás bõvítése, az ezzel kapcsolatos közter-

Kínában egy delegációval

Pályafutás
D r. V a d á s z G y ö r g y
a Magyar Iparszövetség (OKISZ) ügyvezetõ társelnöke
(Újpest, 1939. 03. 24.)
Iskolák: Vendéglátóipari Fõiskola. Szegedi József Attila Tudományegyetem - Jogi kar.
Tisztségek, munkahelyek: Rákóczi Sütõ- és Édesipari Szövetkezet elnöke,
majd (mint jogutód) a Rákóczi Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság elnök-vezérigazgatója, a Rákóczi Kft. ügyvezetõ igazgatója; UNIO Garancia Szövetkezet alelnöke; Szövetkezetek és Vállalkozók Szövetsége elnöke; Országos Érdekegyeztetõ
Tanács tagja; Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános elnökhelyettese, általános alelnöke; Gazdasági Egyeztetõ Fórum (GEF) tagja; a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) kurátora. Az OKISZ Inkubátorház kezdeményezõje.
Elismerések: Eötvös Lóránd díj. Köztársasági Érdemérem arany fokozata, Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt, MTA - Herman Ottó Emlékérem a Környezeti Kultúráért díj.
2015/ 1. szám

hek csökkentése révén. Különösebben nem
kell indokolnom, mennyire fontos, hogy stabil jövedelem legyen a családoknál, s itthon
képzeljék el a jövõjüket a fiatalok, ne külföldön. A harmadik dolog pedig a vagyoni különbségek csökkentése, ezzel kapcsolatban
az adórendszer átalakítása és a feketegazdaság visszaszorítása. Azt gondolom, jó irányba haladunk, még ha nem is kellõ gyorsasággal és alapossággal. Ezért is kell kinek-kinek
a maga területén, s lehetõségeinek eszközeivel mindent megtenni, hogy eredményeket
érjünk el. Én is ezt teszem, nap mint nap –
mondotta befejezésül dr. Vadász György, az
OKISZ elnöke.
Tanka László
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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HAGYOMÁNYÕRZÉS

CSÍKSOMLYÓ

Csíksomlyó, mint kultikus erőtér,
a nemzetstratégia része
Csíksomlyó Erdély és a magyarság legfontosabb zarándokhelye. Lourdes, Fatima, Mária Bistrica és más zarándokhelyeken
tett látogatásaink arra indítanak, hogy Erdély szívében is megvalósítsuk azt, ami máshol lehetséges volt. Tervünk az, hogy
lépésrõl lépésre hívjuk fel az emberek figyelmét e hely fontosságára. Csíksomlyót látogatni, ide elzarándokolni egyre lényegesebbé válik. Olyan világban élünk, ahol a lelki felüdülés, az elmélkedés, a kontempláció elengedhetetlenül fontos, mivel az embernek visszaadja egészséges életszemléletét.
A társadalom reszakralizációja, az ember értékének az újraértelmezése, az önbecsülés megerõsítése egyre sürgetõbb feladat. Mostanság, amikor a profitszerzés, a
tömegek elnyomása, az emberi értékek eltiprása került elõtérbe, feladatunk, hogy
olyan szervezett lehetõséget nyújtsunk Is-

tent keresõ embertársainknak, amely segít
az igazi értékek megtalálásában, a mindennapi gondok átértékelésében, a lelki megerõsödésben. Csíksomlyó helyi adottsága
és kultusza segíthet abban, hogy a megváltozott gazdasági és társadalmi viszonyok
közepette elõmozdítsa az egészséges Isten-, ember- és világkép kialakítását.
Csíksomlyónak szerepe, egy olyan deszakralizált világban, ahol a hazugság politikai programmá vált, ahol az emberek új
rabszolgatartó rendszereknek az áldozatai,
felértékelõdik.
Korunkra az emberi értékekbõl való
kiavatás a jellemzõ. Szándékosan használom a kiavatás szót. A beavatás ugyanis,
amely számos nagy kultúrának szocializációs eszköze, pozitív folyamat, mely értékekkel vértezi fel a társadalom tagjait. A
kiavatás ennek ellentéte: egy önzõ, értéktelen, hazug, megbízhatatlan minimál-énnek a létrehozásában segédkezik. Olyan
ember megalkotásában játszik fõszerepet, amely jól tud fogyasztani, megfelelõ
ütemben el tud adósodni, gyorsan átveszi
a mainstream ideológiát, és jól beleolvad
az elbutított tömegekbe. Úgy tûnik, hogy
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napjainkban minden szocializáló eszköz
(család, iskola, egyházak, média, azonos
korúak csoportjai) elveszítették erejüket,
és megadták magukat a nagy világbutító
folyamatoknak. A család, mint a társadalom alapsejtje, tudatos megsemmisítési
folyamatnak van kitéve. Elszegényedett
és eladósodott családok ezrei sodródnak a
társadalom perifériájára. Az iskola, új szabályzásokkal, nem tudja megfelelõképpen befolyásolni a fiatalok szellemi és lelki fejlõdését. A média tudatosan terjeszti
az érték nélküli társadalom megvalósításának fontosságát. Az egyházak ebben a
feje tetejére állított új világrendben nem
találják a helyüket. Az azonos korúak társasága pedig a média teljes befolyása alá
került, és inkább a pszichikai sérüléseket
segítik elõ a fejlõdõ fiataloknál.
Ilyen körülmények között a zarándokközpontok
újra
felértékelõdnek.
Csíksomlyónak olyan mûhellyé kell válnia, ahol a társadalom káoszában elcsigázott, Istent keresõ emberek újra megtalálják lelki békéjüket. Az idõ (melyet saját
sorsának rendezésére kellene felhasználnia) teljesen kicsúszik a modern ember
kezébõl. Modern rabszolgaként naponta
több órát robotol, otthon pedig szellemi
elfásultságában a valóságshow-k butaságával tompítja amúgy is elfáradt szürkeállományát. Idõ és értelem hiányában viszont nem tudja megérteni és kezelni állapotát. Az új pénzbirodalomnak legfontosabb célja viszont az, hogy miközben
teljesen kizsákmányolja a társadalmi erõforrásokat, az emberek nyugodtan tûrjék
mindezt, és ne zavarják a folyamatot. A
panem et circensis bevált módszere újraértelmezõdik.
A kultikus központok, egyben
Csíksomlyó legfontosabb célja is az, hogy
felvilágosítsa és védje a társadalmat: a lét

szakrális, ezért az ember (Isten teremtménye), az idõ és a tér szintén szakrális.
Tamási Áront idézem: „Vallom és hirdetem és mindig hirdetni fogom: az országhatárok felett van egy lelki és szellemi egység, egy erkölcsi közösség, amely a világon szétszórtan élõ magyarokat egybekapcsolja és lelki impériumban egyesíti”.
Ezért a „lelki impériumért” felelõsséggel
tartozunk. Szent István alapította, dicsõ
királyok, történelmi személyiségek, mûvészek és tudósok építették, hõsök áldozták érte életüket, sok ember hordta hozzá
a követ, rakta a maltert, hogy ne omoljék
össze, mint Kõmíves Kelemen vára. A közelmúltban is embert próbáló évtizedeket
kellett túlélnie a magyarságnak az anyaországban, Erdélyben, a Kárpát-medencében és a globalizálódó nagyvilág bármely
szegletében. Legfõbb cél a társadalom
immunrendszerének, ellenállóképességének meggyengítése volt minden szinten. Ezért olyan folyamatok beindítására
van szükségünk, amely lelkileg és szellemileg újraformálhatja úgy a „központot”,
mint a „perifériát”.
Az emberi értékekbe való „beavatás”, a
társadalom és az emberi élettér „reszakralizációja” olyan kihívás, amely elõl
megfutamodni nem lehet. Az embereknek vissza kell adni a hitüket önmagukban, Istenben, az igazságban, mert ezek
nélkül nincs jövõje az emberiségnek. A
Pro Educatione Tanulmányi és Felnõttképzési Hálózat valamint a Salvator Gazdasági
Egység
(www.salvator.ro)
Csíksomlyón ennek a kihívásnak szeretne megfelelni.
Csíksomlyó, 2015 kezdetén
Dr. Szakács Ferenc Sándor
Pro Educatione Tanulmányi és Felnõttképzési Hálózat, operatív igazgató
Salvator Gazdasági Egység, igazgató

Bemutatkozik a Regélõ Fehér Táltos Dobcsapat

Célunk az ősi magyar néplélek értékeinek felidézése
A Regélõ Fehér Táltos Hagyományõrzõ Egyesület Dobcsapata néven Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakultunk 27 fõvel. 2010-ben közhasznú fokozatot kaptunk. Dobcsapatunk alapítója és vezetõje Putnoki Tibor, akinek életét egy 9 percig tartó klinikai halálélmény változtatta meg 1994ben, melyrõl több mint 700 elõadást tartott már szerte a világban.
Célunk a magyarságtudat erõsítése, az
õsi magyar néplélek sajátosságainak, belsõ értékeinek felidézése, felszínre hozatala és tudatosítása saját magunkban és a
magyar népesség legszélesebb rétegeiben. Egyesületünk politikától és vallási
hovatartozástól független. Csapatunk
minden olyan – belföldi és külföldi – rendezvényen fellép, ahol lehetõségünk van
dalainkon keresztül szólni az emberekhez. Támogatunk minden olyan eseményt, ahol magyar ember a magyar embernek, ember az embernek segít, ahol az
örök emberi értékek, és az összetartozás
fontossága jelenik meg.
Mondanivalónk a szeretet nélkülözhetetlenségérõl, a jóság, a becsület fontosságáról, az õsök tiszteletérõl, a hazaszeretet-

rõl, megmaradásunkról, a mindenek feletti Istenhitrõl szólnak. Ezt erõsíti fel a táltos dobok gyógyító, lelkesítõ rezgése, valamint a korhû viselet.
2008 óta minden nagyobb hagyományõrzõ összejövetelen is jelen vagyunk (Kurultáj, Õsök napja, Magyarok
Országos Gyûlése, Korok fesztiválja,
stb.).2009 óta minden nyáron dobos tábort szerveztünk gyermekek és fiatalok
számára, magyar õstörténet és rovásírás
tanítással, íjászkodással és fegyverismerettel egybekötve.
Tagjaink között vannak idõsebbek és
nagyon fiatalok is, közösségünk olyan,
mint egy nagy család. A hétköznapi életben a legkülönbözõbb területeken dolgozunk, de ott is figyelünk arra a lelkiségre,

amit a színpadon képviselünk. Csapatunk
tevékenysége önkéntes vállalás, így felbecsülhetetlen az, amit a közönségünktõl
kapunk, a szeretet és hála, ami felénk is
árad. Különösen érezhetõ ez a határon túli elõadások kapcsán, amikor szinte tapinthatóvá válik, hogy a külhoni testvéreink számára mennyit jelent a lelki támogatás, megerõsítés. Egy-egy könnyes
szem, szoros ölelés az, ami mindent elmond szavak nélkül is. Öröm számunkra,
hogy segíthetünk abban, hogy a hallgatóink ott tudjanak magyar emberként élni,

ahol a szülõföldjük van, vagy ahová a sors
által elszólíttattak.
A nyolc év alatt közel ezer alkalommal
léptünk közönség elé kis hazánkban, Er-

délyben, Kárpátalján, Felvidéken és Délvidéken is több településen szerepeltünk. A
2009-es nagy-britanniai walesi fellépéssorozat, továbbá más nemzetek (pl. török,
kazah) hagyományõrzõivel, képviselõvel
való élõ és egyre inkább bõvülõ kapcsolataink azt bizonyítják, hogy mondanivalónk a nyelvi, etnikai, vallási és kulturális
különbözõségek mellett is eljut az emberi szívekhez.
2014-ben megalakult a Regélõ Fehér Táltos Baráti Kör is, ahová várjuk azon érdeklõdõket, akik szeretnének közelebb kerülni
hozzánk, vagy támogató munkájukkal segíteni kívánják csapatunkat. Sok szeretettel
várunk mindenkit elõadásainkon is! Utazzunk együtt a dobok hangján, elevenítsük
meg a régmúlt idõk ragyogását, így építve fel
közös jövõnk boldogságát!
További információk: www.taltosdob.hu; www.rftbk.hu
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Hotel Astoria – Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós gyöngyszeme és ékessége a közel 100 éves Astoria Szálloda épülete, mely frissen felújított környezetben, új arculattal, de megõrizvén a klasszikus polgári stílus jellegzetességeit, a vidék legfinomabb ételeivel vár téged, barátaidat, szeretteidet és üzlettársaidat, hogy varázslatos pillanatokkal, felejthetetlen élményekkel ajándékozhasson meg.

Szolgáltatások:
 A három csillagos Astoria szálloda 20 dupla- vagy francia ágyas szobát bocsát rendelkezésedre
kedves vendégünk. Ha viszont családoddal együtt szeretnél megszállni,
beköltözhetsz kényelmes, otthonos apartmanunkba is, mely egy hálószobából,
egy nappaliból és egy fürdõszobából áll.
 Szobáink mindegyike saját fürdõszobával, mini-bárral, televízióval,
szabad Internet hozzáféréssel, telefonnal teszik kellemesebbé pihenésedet.
 75 fõs éttermünk különleges ízekkel, egyedi receptekkel kényeztet majd,
ugyanis több mint 50-féle ételkülönlegességbõl választhatod ki
a számodra legízletesebbnek vélt falatokat.
Az étlapon az olasz ízektõl, a hagyományos magyar ételeken keresztül
a különleges fogásokig, bármit megtalálsz.
 Igény szerint szívesen szervezünk kisebb rendezvényeket
és kirándulásokat (túrázás, csillagtúrák).

Fürdőzzön télen-nyáron!
A budapesti gyógyfürdõk igen sokszínûek, azonban abban tökéletesen megegyeznek, hogy télen-nyáron nyitva tartanak. Ne
riassza el egy borús vagy esõs nap! Merüljön
el a termálvízben és frissítse fel testét-lelkét!
A 100 éves, 21 medencés Széchenyi fürdõ, amely Európa egyik legnagyobb fürdõkomplexuma és a világhírû, Zsolnay porcelánnal burkolt termál medencékkel rendelkezõ Gellért fürdõ 50 % kedvezménnyel vehetõ igénybe. Ehhez csak annyit kell tennie,
hogy megvásárolja a Zsigmondy kártyáját, és

Kedvezmények:
 Csoportok kedvezményben részesülnek  Lehetõséget biztosítunk félpanziós ellátásra
 5 év alatti gyermekeknek ingyenes a szállás
Térj be hozzánk, hogy meleg fogadtatásban, kedves kiszolgálásban és
egy garantáltan minõségi ellátásban részesülhess.
Ennek kézzelfogható eredményeként, a Nagy
Sándor és Varga-Anna Mária irányítása mellett,
olyan évet zárt a Hotel Astoria, ahol minden
vendég – és minden munkatárs is –
kellemes élményekkel gondolhat vissza a 2014es évben itt töltött napokra, –
az elvégzett munkára!

Kapcsolat:

Ast or ia Ho t el *** Gyer gyószentmiklós
Cím: Két Híd utca 2. szám,
535500 Gyergyószentmiklós, Hargita megye
Telefon/foglalás: +40 266 362 333
Mobil/foglalás: +40 746 029 756
E-mail: info@astoria-hotel.ro
Web oldal: http://www.astoria-hotel.ro
2015/ 1. szám

máris a Gellért különbözõ hõfokú medencéiben relaxálhatnak, míg a bátrabbak a Széchenyi fürdõ kültéri medencéiben ejtõzhetnek, és élvezhetik a gõzölgõ termálvíz
relaxáló hangulatát.
Vigyázat! A Széchenyi fürdõhöz hasonlóan a Dagályban is magas a páratartalom. For-

ró vizû termál medencéi szintén szabadtéren
találhatóak. Finn szauna merülõ medencével
és különbözõ maszszázsok is igénybe vehetõek. Javasolt ajándékutalványt váltani,
amely keretén belül szabadon választható
szolgáltatásokat vásárolhatunk meg kedvezményesen.

A több mint 500 éves múlttal rendelkezõ
török kori fürdõk, azaz a felújított Rudas és a
Király fedett tereikkel, szintén termálvizes
medencéikkel tökéletes téli szabadidõs programként szolgálnak. Mindkét fürdõben vásárolhatóak különféle masszázsok. A Rudasban ajándékutalvány formájában kedvezõbb
áron válthatóak meg. 2014 szeptemberétõl
pedig a fürdõ kiegészül egy élményfürdõ
részleggel, mely minden generáció részére
kikapcsolódást kínál. A Királyban pedig a diákok és a nyugdíjasok kedvezményes jeggyel fürdõzhetnek.
Érdemes ellátogatni a felújított Lukács fürdõbe is. Nemcsak az európai színvonal adja
a fürdõ vonzerejét, hanem a szolgáltatások
sokszínûsége. Különféle maszszázsok próbálhatóak ki, kezdve az aroma relax és csokoládémasszázstól egészen a hagyományos
török masszázsig, azaz a hamamig. A wellness részlegben relaxálhatunk, a szaunavilágban pedig immunrendszerünket edzhetjük a hûvösebb idõkre.
Végül, de nem utolsó sorban a családias
jelzõrõl se feledkezzünk meg! Itt kell megemlíteni a Csillaghegyi és a Dandár fürdõket.
Az elõbbi sportos vendégeit várja télen fedett,
nyáron nyitott úszómedencéjével. Szerdán-

ként és ajándékutalvány formájában kedvezményesen látogatható. Az utóbbit, a 20. század elején épült, sokak számára ismeretlen,
bár mégis régi ismerõs, Dandár fürdõt nemrég korszerûsítették. Új szaunával, pihenõk-

kel veszi fel a harcot a téli hideg ellen. Délutáni jegy vagy diákjegy megváltásával pedig
még spórolhatunk is az ünnepi idõszakra.
Ha a bõség zavarában nem sikerült választania a fürdõk közül, Hydrus utalvány
vásárlásával egy évet hagyunk Önnek, hogy
eldöntse, hogy a Széchenyi, Gellért, Rudas és
Lukács fürdõk közül melyikben töltõdne fel
egy fürdõzéssel egybekötött aroma relax
masszázs segítségével.
További információ: www.budapestgyogyfurdoi.hu
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VILÁGCÍMTÁR – GLOBAL DIRECTORY

„Mert magyarok
mindenütt vannak!”

A MAGYAR-MAGYAR KAPCSOLATÉPÍTÉSEK INFORMÁCIÓS TÁRA

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

„Mert magyarok
mindenütt vannak!”

VILÁGCÍMTÁR – GLOBAL DIRECTORY
A MAGYAR-MAGYAR KAPCSOLATÉPÍTÉSEK INFORMÁCIÓS TÁRA

Hazatelepülők figyelmébe!

A VÉDJEGYE: A NÉVJEGYE!

Szakmári György ingatlanközvetítõ mérnök állok
rendelkezésükre minden külhoni és hazatelepült
magyarnak: Magyarországon lévõ lakások, házak, telkek
ipari létesítmények,raktárak eladása, bérbeadása,
vétele egyéb hasznosíthatóságával kapcsolatban.
Vállalom a magyarországi ingatlanok ügyeinek
intézését és azok fenntartását, kezelését is.
Szívesen segítem üzleti elgondolásának
megvalósításában.

Egy márka akkor védett, ha levédik!

A cégek jogbiztonságát erõsíti a
VÉDJEGYOLTALOM!
A minõség jelzõje és hatásos REKLÁMESZKÖZ!
Az ®-jelzés varázsa!
Tanácsadás – elõkészítés – szervezés, szakértõvel!
Védjegy bejelentési szándékát jelezze:+(36)12008914;+06704134830
Email: kunvaria@citromail.hu

Telefon 36-20-629-09-16
Email: szakmari.gyorgy@gmail.com
György Szakmári real estate agent, engineer .
I can help if you want to buy, sell, or rent apartments
,houses plots of land, industrial estates
or storage areas in Hungary or in selling your
Hungarian real estate .
You can depend on me in dealing with your Hungarian
properies and in maintaining them.

Call me : 36-20-629-09-16
E mail: szakmari.gyorgy@gmail.com
I can assist in realising your business dreams.

Köszönet a MÁV-nak!
Szerkesztõségünk nyugdíjas munkatársa, a Karácsonyi Ünnepekre Erdélybe utazott a MÁV-val, rokonaihoz.
Hogy gépkocsiját biztonságban tudhassa e néhány napra (mivel súlyos mozgáskorlátozott és gépkocsija nélkül teljes mozgásképtelenné válna) levelet írt a MÁV-nak, engedélyezzék, hogy ez
idõre beállhasson a MÁV Kerepesi úti zárt parkolójába.
Az engedélyt megkapta, sõt még felhívták telefonon is, szüksége van-e kerekesszékre, illetve annak fel emelésére, a vonat-kocsira! (erre nem volt szükség!)
A MÁV részérõl ez a figyelmes, korrekt, segítõkész magatartás, köszönetet érdemel!
Külön köszönet illeti ezért a MÁV vezetését, valamint a MÁVStart munkatársát, Péter Csaba urat, aki mindennek a lebonyolítását segítette!
A Szerkesztõség

Fiatalító újjászületés masszázs –
négykezes terápia
A személyre szabott kezelést 90 percben egy férfi és egy nõi maszszõr együtt végzi. Az intuitív mozdulatokkal átmozgatott test ellazul,
olyannyira, hogy már az elsõ kezelés alkalmával a megfiatalodás hatásait élik át a páciensek. A méregtelenítés beindul, a vérnyomás,
asztma, allergia mérséklõdhet,a mozgásszervi gondok jelentõsen
enyhülnek, testsúly, narancsbõr is csökken.

Vendégeinktõl:
„Évekkel fiatalabbnak érzem magam”
„Botra támaszkodva mentem be a kezelésre és anélkül jöttem ki”
„Az élmény felért egy 3 napos hévízi wellnessezéssel”
„Úgy felfrissültem 90 perc alatt,
mintha 9 éjszakányit aludtam volna”
A stressz eltûnik, a blokkok feloldódnak, a vérkeringés beindul, az
ízületek a lágy érintések hatására a helyükre kerülnek, az immunrendszer mûködése felerõsödik, az öngyógyító rendszer beindul és ismét az EGÉSZSÉG érzését élheti át a 4 kéz varázslatos hatására.

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

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket elegáns szalonunkban elõzetes bejelentkezéssel.

Szabó Gergely Tamás és társa
Email: szabogerg@gmail.com telefon: 06/70/3672711
2015/ 1. szám
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„Mert magyarok
mindenütt vannak!”

„Mert magyarok
mindenütt vannak!”

VILÁGCÍMTÁR – GLOBAL DIRECTORY
A MAGYAR-MAGYAR KAPCSOLATÉPÍTÉSEK INFORMÁCIÓS TÁRA

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

SZÁMÍTUNK, MERT SZÁLLÍTUNK

Balatoni telek eladó

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

Eladó Balatonföldvár Kõröshegyen, egy enyhe domboldalon fekvõ 1500 m2 telek, amelyen jelenleg néhány meggyfa található. Villany közvetlenül a telek elõtt, a vízvezeték csatlakozója a telken, amely külterületnek minõsül (kb. 300 méterre van Kõröshegy fõutcájától), – és 3 százaléka beépíthetõ.
(45 m2 alap, de felfelé lehet akár 2-3 emelet is).
A szomszédságban több nyaraló is található. A telekrõl
szép a kilátás Kõröshegyre.

IRÁNYÁR: 1 950 000 Ft.
Érdeklõdni lehet, a +15613254253 telefonszámon (USA)
valamint a
+36-20-4426211 telefonszámon (Magyarországon)

A tisztaság – egészség
Levelezési cím:
H-1165 Budapest, Zsélyi A. u. 5.
E-mail: csordastrans@t-online.hu
web: www.csordastrans.hu
Tel: +36 20 927 2727
Fax: +36 1 400 1314
40
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VEGYTISZTÍTÁS – PIPEREMOSÁS –
KÉZI VASALÁS – SZÛCSMUNKÁK
BÕR ÉS SZÕRMERUHÁZAT TISZTÍTÁSA, FESTÉSE,
ALAKÍTÁSA
– RUHAJAVÍTÁS ÉS -ALAKÍTÁS – CIPZÁRCSERE

Wágnerné Tisztító és Ruhaszerviz
Budapest, XIV. ker. Gizella u. 19/B
Nyitva: H- Cs 10- 17.30, P 10- 16
tel. 30/9757070
2015/ 1. szám

AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

41

HIRDETÉS

PORTRÉ

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt
a mindennapok sikeres szolgáltatója
Oroszlány város életének meghatározó
cége az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (OSZ
Zrt.), amely teljes egészében közösségi
tulajdonban van, a részvények 90%-a az
Önkormányzat birtokában van, míg a
fennmaradó 10% a Vértesi Erõmû Zrt.
(Vért) tulajdona, amely viszont állami
kézben van.
A cég alaptevékenysége a távhõ szolgáltatás, de számos más területen is fontos
szereplõje a térségnek. Mûködtet bérlakásokat, sportlétesítményeket, van egy saját
tulajdonú kisebb szállodája, a Beatrix Vendégház. Ezen kívül Oroszlány ipari parkjának üzemeltetését is ellátja az OSZ. Ez az
ipari park a legelsõk között létesült az országban és ma már számos - nemzetgazdasági szinten is jelentõs - vállalkozás befo-
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Ars poetica: a betegnek mindig igaza van!
„Cselekedtem és megláttam, hogy a szolgálat az öröm”
Balatonfüred, a szívbetegek zarándokhelye, mondhatni Mekkája, ahogyan Tagore, a Nobel-díjas hindu költõ fogalmazott, s
halhatatlanságát a ma is szépen terebélyesedõ fája ültetésével tette emlékezetessé. E kórházban dolgozik dr. Veress Gábor egyetemi magántanár, belgyógyász-kardiológus, kutató, aki hihetetlen munkabírásával, sikereivel, szenvedélyes munkaszeretetével legendás alakja Balatonfürednek és az orvosi szakmának. Életútjáról sokfelé olvashatunk, ezért kérdéseim
elsõsorban családjára, sport- és zene szeretetére, kardiológus-rehabilitációs kutatómunkájára irányultak.

A közelmúlt nagy sikere és munkája,
hogy az ún. távhõ tranzitvezetéket, - amelyen keresztül a városba érkezik a hõenergia a termelõtõl - felújítja a cég, és csaknem
teljes egészében föld alá helyezi. Ehhez a
hatalmas feladathoz teljes támogatást sikerült elnyernie uniós és hazai pályázati forrásokból. A megítélt közel 1 milliárd Ft-os pályázati összeg Oroszlány város 60 éves tör-

gadója, ahol jelenleg mintegy 3500 ember
dolgozik. A cég nagyobb vállalkozásokban, beruházásokban is részt vesz kivitelezõként, így pl. 2013-ban pályázat keretében elnyerte és sikeresen meg is valósította az oroszlányi strand teljes felújítását. Az
utóbbi idõk másik nagy és eredményes
munkája volt, hogy 24 modern piaci alapú
bérlakást alakított ki egy régi épületben,
amely a saját tulajdona volt.
Az alapszolgáltatást, a távfûtést magas
színvonalon és az ország egyik legalacsonyabb árfekvésén látja el a fogyasztók megelégedésére az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

Bemutatjuk Veress Gábort, a Balatonfüredi Szívkórház professzorát

ténetében rekordnak számít minden szempontból. A beruházás 2015. év közepére teljes egészében elkészül.
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A céget az elmúlt idõszakban a rendkívül takarékos gazdálkodás jellemzi, hiszen 4 év alatt harmadára csökkentette hitelállományát, miközben semmilyen
rendszerszintû vagy egyéb beruházás
nem maradt el. A 2014. év minden bizonnyal rekord esztendõ lesz az Oroszlányi Szolgáltató gazdálkodása szempontjából, hiszen felügyelõ bizottsága nemrég

tárgyalta a várható adózás elõtti eredményt, amely meg fogja haladni a 140
millió Ft-ot. Ennyi még sosem volt az OSZ
több évtizedes történetében.
A cég jó példája annak, hogy piaci viszonyok között is lehet tartósan eredményes egy közösségi tulajdonban lévõ vállalkozás, miközben a fogyasztók is elégedettek a nyújtott szolgáltatásokkal.

Dr. Berényi István, a barát és munka- nak, a külföldi kapcsotárs mutatta be nekem Veress Gábort, a latoknak. SzorgalmazSzívkórház vezetõ professzorát,
za a gyakori taa kutató orvost, a nemzetközi
pasztalatcserészakmai társaságok tudományos
ket,
orvos
munkatársát, Balatonfüred díszkongresszusopolgárát. Sokat köszönhet neki a
kat, szívesen és
város és az egészségügyi intézgyakran tart
mény, amely hosszú évek óta
külföldön elõnemzetközi hírnévvel büszkéladást. Veress
kedhet.
Gábor büszke
A fõépületben lévõ impozáns
családjára, elfõigazgatói irodában beszélge- Dr. Veress Gábor mondta, hogy a
tünk. A sportos mozgású és külszakmai konfesejû professzor egyik titka szerénysége, a renciákon, elõadása
szenvedélyesen elkötelezett gyógyítás, a közben gyakran bemuszolgálat, valamint a pozitív emberi kap- tatja családját,a fotóit
csolatai, a gyógyellátásban segédkezõ is.
munkatársainak megbecsülése.
Apai
nagyapja
„Mindent nem tudhat senki, de minden- S z é ke l y u d va rh e l y
ki tudhat valamit! Egyikünk sem lehet oko- mellett, Bogõzben tasabb, mint a team!” – vallja. A professzor nító volt. Édesapja,
nagy jelentõséget tulajdonít a csapatmunká- Veress Sándor orvosként irányította õt is a gyógyítás felé. Már
fiatal korában megtanulta apjától, tanáraitól is, hogy a betegnek mindig igaza van.
Életében a zene és a sport nagy szerepet
játszik, zeneiskolában tanult, a Kardiológiai Intézet focicsapatában pedig aktív játékos volt.
A professzor úr a tollforgatáshoz is ért.
„Akkor és most” címû könyvében végigvezet bennünket a balatonfüredi savanyúvíztõl a szívgyógyászat sikereihez.
Fontos ez a mû Balatonfüred történetét il-

NÉVJEGY

letõen is, ezért szorgalmazta kiadását a
Balatonfüred Városért Közalapítvány.
Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költõ a Balatonfüredi Szívkórházban
gyógyult. A második emeleten emlékszoba õrzi gyógyulását. Én is ismétlem ars
poeticáját: „Aludtam és azt álmodtam,
hogy az élet az öröm. Felébredtem és azt
láttam, hogy az élet szolgálat. Cselekedtem és megláttam, hogy a szolgálat az
öröm.”
Szívbõl kívánom, hogy a FõigazgatóFõorvos Úr elkötelezett munkásságában,
szolgálatában minél több legyen az öröm!
Dr. Szalontai Éva

Veress Gábor 1943-ban Munkácson született.Diplomát 1968-ban, a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett. 1998-ban a Közgazdasági Tudomány
Egyetem egészségügyi menedzser képzését végezte el
Szakvizsgái: 1973 – belgyógyász;
1979-81 – kardiológus.
Munkahelyei: 1968 – Pápa, Városi Kórház
1973 – Budapest, MÁV Kórház
1976 – Országos Kardiológiai Intézet
1979 – Balatonfüredi Szívkórház, osztályvezetõ
fõorvos.
1989 – Tudományos fõigazgató helyettes
1996-tól a Balatonfüredi Állami Szívkórház fõigazgató fõorvosa, a 430 ágyas szívkórház vezetõje.
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PEM acélszerkezetű csarnokok

...mondja Ivi Angel, aki felvidéki magyar anyuka, szépségkirálynõ és jószolgálati nagykövetként közismertségét arra hasznosítja, hogy segítõkész tudjon lenni ott, ahol szükség van rá. Másfél évtizedes pályafutása révén bántalmazott nõkkel,
rokkantsérült gyermekekkel, és gyermekotthonok apró kis lakóival foglalkozott, és emellett két éven keresztül adoptált osztálya volt Afrikában, Szudánban.

Hazánkban jól ismertek a PEM acélszerkezetû csarnokok, a vállalatunk 1992
évi magyarországi fellépése óta mintegy
80 épület készült országszerte, elsõsorban Budapest környékén és a nyugatdunántúli régióban, de épületeink megtalálhatóak az ország minden részén.
A PEM GmbH. a Zeman vállalatcsoport tulajdona, mely csoport a könnyûszerkezetes építés területén jelentõs gyártási
és eladási tapasztalattal valamint
széleskörû termékskálával és szabadalmazott rendszerekkel rendelkezik.
A PEM 30 éves szakmai és piaci hagyományai, az innovatív technológia és
kreativitás és a Zeman cégcsoporton
belüli széleskörû lehetõségek egyesítése
révén a vállalat most új, kibõvített
választékkal lép fel a magyar piacon:

Acélszerkezetû csarnokok különféle
célokra:
 logisztikai és szállító vállalkozások
 termelõ üzemek
 sport- és szabadidõs létesítmények
 kereskedelmi és kiállítási épületek
…és különféle kivitelben:
különféle tartószerkezetekkel:
 PEM keretszerkezet változó magasságú gerincû tartókkal
 Zeman-rendszerû
hullámgerinclemezes tartókkal
 rácsos tartószerkezetek
 profilacél tartószerkezetek
különféle tetõszerkezetekkel:
 fóliatetõvel
 szendvicspanel tetõvel
 Egy- és kétrétegû trapézlemez tetõvel
 „Legato” íves tetõrendszerrel
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„A fürjtojás, az élet elixírje”

különféle falburkolatokkal:
 szendvicspanel burkolattal
 egy- és kétrétegû trapézlemez burkolattal
 kazettás burkolattal
 pórusbeton elemekkel

 új épületek gyors és szakszerû meg-

A csarnokok építése során teljeskörû
szolgáltatást nyújtunk a tervezéstõl a
gyártáson át az épület szereléséig,
szorosan együttmûködve megren-

A PEM rugalmas és sokoldalú szolgáltatásaival Ön is mûszakilag igényesen és
emellett gazdaságosan megvalósíthatja
elképzelését.
A PEM Építési Kft és a cégcsoport
tevékenységérõl bõvebb információt a
www.pem.com vagy a www.pembau.at
honlapon találhat.

valósítását

 régi épületek igény szerinti bõvítést,

átépítését és felújítását

 betonvázas szerkezetek tetõ- és fal-

burkolatainak kivitelezését

Forduljon hozzánk bizalommal,
várjuk megkeresését.

delõinkkel a célnak megfelelõ optimális
megoldás megvalósítása érdekében.
A szerelést jól képzett, jelentõs
nemzetközi gyakorlattal rendelkezõ saját
30 fõs magyar szerelõ csapatunk végzi,
mely sokoldalú szolgáltatást nyújt:
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– Én szinte csodaszernek minõsíteném
a fürjtojást, és azt szeretném, hogy világszerte tudnánk a világ magyarsága révén
hírét vinni, hogy ott segíthessünk, ahol a
legnagyobb szükség van rá – mondja a jószolgálati nagykövet. – Ezért kezdjük el
éppen Magyarországon a Magyar Hagyományõrzõ Fürj és Fürjtojás Fesztivál sorozatát. Nálunk, a viszonylag magas ára miatt, nem terjedt el szélesebb körben, éppen ezért úgy döntöttünk, elkezdjük forgalmazni, hogy az emberekhez elérhetõ
áron juttathassuk el. Nem csak a fürjet,
fürjtojást, de már a fürjtojásból készített

tésztákat is. A fürjtojást használhatják
tésztában, süteményekben, a legkülönbözõbb ételekben, és megtapasztalhatják
pozitív hatását. Természetesen a nyers
fürjtojáskúra a leghatásosabb. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 120-240 tojásból álló kúra jó hatással van az emésztési
zavarok szabályozására, a gyomorfekélyre, májbajokra, vérnyomás- és vérzsír
szabályozására, migrénre, asztmára, vérszegénységre, allergiára, szívbántalmakra, bronchitises megbetegedésekre,depresszió, pánik, szorongásos betegségekre stb. A fürjtojás nagyon egészséges a

gyerekeknek is,mivel fehérjében is gazdag, jó hatással van a fiatal, fejlõdésben lévõ szervezetre. Ezért a kislányom is
nyomdokaimba lépve, ..mivel nekem,
mint anyának fontos az õ fejlõdése és
egészsége, aktív fogyasztója lett a fürjtojásnak, és velem együtt „arcként” népszerûsítjük a termékeket – mondja befejezésül Ivi Angel.

Elérhetõségek:
www.iviangelworld.hupont.hu
Tel.: +3670 344 6800
E-mail: iviangelworld@gmail.com

Kleinheincz Magdolna
Ügyvezetõ igazgató
+3620 9 519 750
m.kleinheincz@pem.com
Etelaky Gábor
Mûszaki igazgató
+3620 5973843
g.etelaky@pem.com
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HIRDETÉS
Bemutatkozik az V. Magyar Világtalálkozó bora

Huszáros lendülettel és szellemiséggel
Hajós népszerűsítéséért
A Magyarország déli részén található Hajós település Európában egyedülálló pincefaluja 24 utcából és 1200 pincébõl áll,
a népi építészet kiválósága. Innen származik az V. Magyar Világtalálkozó bora: a Huszárbor. Minden jelentõs borászat mögött mindig egy kiváló személyiség áll. Így van ez a Huszárbor esetében is: vitéz Huszár István nem csak remek borokat
készít, hanem szellemiséget is ad hozzá, õrzi népi kultúránk hagyományait, elkötelezett a magyar értékek, hungarikumok
népszerûsítésében, s mindezek érdekében szerepet vállal a közéletben is.

Huszár István a szõlõben

SCORPION TRANS Kft.
Számunkra az Ön kényelme, jó közérzete, elégedettsége kiemelkedõen fontos.
Kényelmes autóbuszainkon, elõzékeny, jól képzett gépjármûvezetõink kiemelt figyelmet fordítanak
az utazás során Önre.
Menetrend szerinti járataink Erdélybõl Magyarországra és Magyarországról
Erdélybe naponta állnak az Önök rendelkezésére.
Különjáratok bel és külföldre egyaránt igényelhetõk az Önök által tervezett útitervnek megfelelõen.
Mi alkalmazkodunk az Önök elképzeléseihez, hiszen nekünk az utasaink a legfontosabbak.
Forduljon hozzánk bizalommal az elérhetõségeink bármelyikén, vagy személyesen a telephelyünkön.
Jó utazást kíván:

Sándor Tamás
ügyvezetõ

Több mint másfél évtizede alapította
meg cégét Huszár István, aki korábban õstermelõként szerzett szakmai, vezetõi gyakorlatot, s ezzel alapozta meg a borászat folyamatos fejlõdését és sikeres mûködését.
Fõ tevékenységük a szõlõtermesztés és a
hozzákapcsolódó borkészítés. Ültetvényeik
a Hajós-Bajai borvidéken találhatóak, 40
hektár szõlõ ültetvényen gazdálkodnak.
Több telephellyel rendelkeznek, de a
központ,a hajósi történelmi pincefalu kirakatában, az 54-es fõút mellett található,
mintegy négy hektáron kert, udvar, park,
borház, stb. Természetesen a falusi vendég-

látás, a borturizmus is szerepel palettájukon, s tagja a cég a legkiválóbb magyar kézmûves termékek egyesületének, a Prémium
Hungaricum Egyesületnek.
Az alapítás óta a termõterületek nagysága folyamatosan bõvült két ütemben került
sor új ültetvény telepítésére. Az újborok a
pincében elhelyezett kóracél tartályokba
kerülnek. A tartályok tárolókapacitása öszszesen 5000 hektoliter.
Mint Huszár István lapunknak elmondta: a vállalat célja, hogy a borvidék hagyományait ötvözve a legmodernebb borászati
technológiával olyan termékeket készítsen,
amelyek megállják helyüket a legigényesebb hazai és jövõbeni uniós piacokon egyaránt.
Valljuk, hogy a minõségi magyar bor az
alföldi szõlõtõkéken is megterem – fûzte
hozzá. – Ha a természet adottságaival jól
gazdálkodunk, és megfelelõ szakembereket
alkalmazunk, úgy olyan értéket hozhatunk
létre, amely partnereink megelégedettségét
szolgálja, és számukra is üzleti eredményt
jelent. A fenti cél megvalósítása érdekében a
borászatban magas képzettségû és kiváló
szakmai gyakorlattal, referenciával rendelkezõ borászokat
alkalmazunk. Fontos szempont, a megfelelõ alapanyag
biztosítása. Ha ez megvan, akkor nem kell engedményeket
tennünk az általunk támasztott
minõségi elvárások terén. Saját
boraink rendre díjakat nyernek a hazai, és nemzetközi
borversenyeken, s erre büszkék vagyunk! – tette hozzá Huszár István, a cég vezetõje.

Huszár-gondolatok
Ördög is vagyok, és gyönyörû angyal;
ahogy jólesik éppen.
Földre rogytam, és szállok az égen.
Vagyok hû, és vagyok hûtlen!
Hol gazdag vagyok, hol nagyon szegény,
bátor, bár néha félek.
De senki nem mondhatja rám,
hogy nem az álmaimnak élek!
xxx
Tetõpontra csak az jut: – aki tudja
minek örüljön; aki nem nyugtalankodik; aki bízik önmagában!
Ami könnyen elérhetõ, az a felszínen csillog.
Amiben a sokaság élvezetét leli, sivár és illanó gyönyörûséget kínál!
Amirõl én beszélek, az a felszínrõl
nem látható rajtunk, az a belsõben derül.
Ami igazán érték, az fénytelen, és
mélyre kell ásni érte.
Szórd el ami csillog, és az igazi jóra
vesd a tekintetedet – örülj a magadénak!
Hogy mit jelent ez? Téged, és éveid
legszebb részét!
xxx
Ha szándékaink becsületesek, cselekedeteink helyesek, lelkiismeretünk
nem zúgolódik, – akkor egyenes gerinccel járhatunk az úton – amit életnek nevezünk.
A gondolatokat összerendezte és
magáénak vallja: v. Huszár István

Világtalálkozói meghívó: Orbán-napi borünnep május 23-án

Hajós a magyar pincészet „zászlóshajója”
Hajós Magyarország déli részén, Kalocsától alig húsz kilométerre található. Az Európában egyedülálló pincefalu 24 utcából és 1200 pincébõl áll, a népi építészet egyedülálló ékköve. Hangulatos utcáiban sétálva lehetõség van pincelátogatásra és a pincében érlelõdõ
borok kóstolására. A présházak egy külön települést alkotva a gazdák lakóhelyétõl teljesen elkülönülten - a településtõl mintegy három kilométerre - helyezkednek el.
Ha szeretne többet megtudni az itt élõ emberek szokásairól, hagyományairól, a borkultúráról, akkor látogasson el május 23-án Hajósra, az Orbán napi Borünnepre a Magyar Világtalálkozó csoportjával, Huszár István borászatának vendégeként!
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VÁROSPORTRÉ
Bemutatjuk az V. Magyar Világtalálkozó díszvendégét

Mûvelõdési központ elõcsarnoka

Törökszentmiklós,
az Alföld egyik meghatározó városa
A jellegzetes alföldi kisváros ipari-agrár jellegû település, melyet a kenyér és takarmánygabona valamint a gyümölcstermesztés, a szarvasmarha-, sertés-, baromfitenyésztés, a gabona feldolgozás, a mezõgazdasági gépgyártás és javítás jellemez. A város külterületét érintõ Tisza az eredeti szépségét megõrizve több helyen lehetõséget biztosít a nyári fürdõzésre,
sportvadászatra és horgászatra.
Törökszentmiklóst a török háború
után 1720-ban gróf II. Almásy János újratelepítette és mezõgazdasági ranggal ruházta fel. A város neve és történelme öszszeforrott az Almásy családdal, kastélyt
építettek és megalapították az ország

Református templom

egyik leghíresebb angol telivér ménesét.
A várost a leírhatatlanul szép, sík alföldi táj öleli körül. Északon az élõ Tisza,
keleten az alcsi Holt-Tisza határolja.
Jász-Nagykun-Szolnok Megye harmadik
legnagyobb városa, a 21000 fõt számláló
település a 4-es számú fõút mentén,
Szolnoktól 20 km-re fekszik a Nagykunság szélén. Vasúton a MÁV 100-as Szolnok-Záhony vonalán, Budapest Nyugati
pályaudvarról a miskolci járattal érhetõ
el. Buszközlekedését a Jászkun Volán
Zrt. biztosítja. A XIX. század közepéig
mezõgazdaság volt a meghatározó ágazat a város életében. Mostanra a földek
egyéni és vállalkozói tulajdonba kerültek. Jelenleg a szenttamási vetõmagüzem kínál új lehetõségeket a termelõknek. A Törökszentmiklósi Mezõgazdasági Zrt. mostanra a világ legkorszerûbb
üzemei közé tartozik, ahol hibridkukorica termeléssel foglalkoznak és termékeik iránt világszínvonalon érdeklõdnek.
Városunkban a modern gyáripar kezdetei a XIX. századig nyúlnak vissza, amikor is 1848-ban Lábassy János megnyi48
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totta ekéket, boronákat gyártó mûhelyét.
E mûhelybõl épült ki az 1950-es években
a mezõgépgyár és öntödéje. Termékei
számtalan díjat nyertek hazai és nemzetközi kiállításokon egyaránt. Tevékenységét ma már a német Claas cég folytatja, mely Törökszentmiklós nevét Európa
határain kívülre is eljuttatja. Az ipar fejlõdése 1997 után indult el látványosan az
idetelepült cégek (Claas Hungária Kft.,
Radar Holding Rt., Videoton) közremûködésével, melyek 1999-ben Ipari Parkká
alakították az ipari övezetet.
A város legjelentõsebb üzemei: Claas
Hungária Kft., Vogel&Noot Kft.,
Lindström Hungária Kft, Natural Meat
Kft., Surjány Hús Kft., Mar-Ne-Váll Kft.,
Szigma B Kft., Radar Holding Rt., Alox
Kft, Lasa Kft., Alföldi Gabona Rt.
Városunk nevezetes épületei a mûemlék jellegû barokk stílusú Református
templom, a Kálvária templom melynek
belsõ díszítése kalocsai falfestés és a
Szentháromságról elnevezett Római Katolikus templom.
A város külsõ településrészei: Óballa,
Surjány és Szakállas. Óballa, maga a nyugalom szigete tornácos, nyeregtetõs parasztházaival, háborítatlan csöndjével, a
Tiszával. Surjány leginkább a húsfeldolgozó üzemérõl ismert. A Surjány Hús Kft.
termékei nemcsak a városban, hanem
megyeszerte egyaránt keresettek. Szakállas a holt Tisza-part környéke, a vízisportokat kedvelõk és horgászok paradicsoma.

Felhõtlen kikapcsolódás a városi strandon

Gimnázium, a Székács Elemér Mezõgazdasági Szakközépiskola és a Lábassy János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium képviseli. Mûvészetoktatás és zenetanítás folyik a Kodály Zoltán Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben.
A városi strandfürdõ egyedülálló környezetben 40.000 m2 területen évtizede-

Beérett búza a határban

Törökszentmiklóson bölcsõde, hét tagóvodával rendelkezõ Városi Óvodai Intézmény biztosítja a csecsemõk és kisgyermekek intézményi fejlõdését. Egy-egy
óvodát a katolikus és a református egyház
is fenntart. Négy általános iskola mûködik, melyek közül három egyházi (református, katolikus, baptista szeretetszolgálat) fenntartású. Az intézményekben az
alapképzés mellett vallásoktatás, tehetséggondozás és pedagógiai szakszolgálati
tevékenység is folyik. A középfokú iskolahálózatot a Bercsényi Miklós Katolikus

Kossuth téri díszkút
kig országos hírû pihenõhely volt. A termálvizét 2001-ben gyógyvízzé minõsítették. Fejlesztésére 2010-tõl került sor. Öt
medencével rendelkezik, gyógyvize 60
fokos, mely reumatikus, nõgyógyászati
és belgyógyászati megbetegedések ellen
javasolt. A fürdõben egész évben gyógymedence üzemel, ahol szauna, maszszázs, szolárium szolgáltatás vehetõ
igénybe. Új medencék és megszépült
környezet várja a látogatókat. A már
meglévõ gyógymedence mellett elkészült a kisgyermekek fürdõzését szolgáló pancsoló medence és egy úszásoktatásra is alkalmas medence. Télen ülõfürdõ várja a vendégeket. A strand mellett 2
csillagos kemping 8500 m2-en fás-ligetes
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környezetben sátor és lakókocsi helyekkel és faházakkal összesen 350 fõ elhelyezését biztosítja.
Törökszentmiklós kulturális életéhez
tartoznak a kézmûvesek és gyönyörû
munkáiknak kiállítása. A régi szokások,
hagyományok ápolása és továbbadása az
Apáról Fiúra Kézmûves Egyesület valamint a Kézmûves Örökség Egyesületnek köszönhetõ. A Kézmûves Ház az elmúlt évben került átadásra az Almásy
úton. A régi látványosságok mellé új hagyományok is teremtõdtek, mint a Mária
napi búcsú, a Szent Miklós napok rendezvény sorozat, a Pünkösdi Vigadalom. A
város kulturális életében jelentõs szerepet
tölt be a Kodály Zoltán Zeneiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény együttesei, a Miklós Néptáncegyüttes, az
"Ezerjó" Szentmiklós Néptáncegyüttes, a
Népdalkör, a Vadrózsák Citerazenekar.
Az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és
Kulturális Központ fontos helyszíne a kistérségben zajló sokszínû mûvelõdési tevékenységnek. Színháztermében számtalan
színes program várja az érdeklõdõket.
A hagyományápolást, a közösségek
összetartozását testesítik meg a civil
szervezetek. Számtalan egyesület, alapítvány mûködik városunkban. A legaktívabbak a már említett kézmûveseink, a

Szemet gyönyörködtetõ néptánc
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Pro Bibliotheca Alapítvány, Óballáért
Egyesület, Városvédõ-és Szépítõ Egyesület, Nagycsaládosok Egyesülete, Cukorbetegekért Egyesület, Kapocs a Mozgássérültek Segítésére Alapítvány. Az általuk szervezett visszatérõ rendezvények
(Pünkösdi Vigadalom, Szent Iván éj,
Óballai Falunap, " Ne add fel" rendezvény a fogyatékkal élõk bemutatkozási
lehetõsége, Vécsey Nap) nagyon kedveltek lakosaink körében. Civilek által mûködtetett Tájházaink igazi gyöngyszemek.
Szép sporthagyományokkal rendelkezünk. 2013-ban ünnepeltük Törökszentmiklós 100 éves sport múltját. A sportegyesületek (labdarúgó, kézilabda, atléta,
birkózó, karate) országos, nemzetközi
versenyeken is szép sikerrel szerepelnek.
Kiváló képességû sportolók, elhívatott
szakmai vezetõk viszik el hírnevünket a
különbözõ versenyekre. Városi sportpályánk Puskás Ferencet választotta névadójának.

Kálvária templom

Városunk világfaluvá alakult 2013. május 22-én hiszen a Magyarok Világtalálkozója egyik vidéki helyszíneként vonzott számtalan érdeklõdõt.
A magyarság nemzeti azonosság fenntartása jegyében testvérvárosunk: lengyelországi Ryglice, a felvidéki Tornalja, a
délvidéki Zenta, az erdélyi Szék, a kárpátaljai Nevetlenfalu. Megállapodásaink értelmében kapcsolataink határon átívelõ
együttmûködések: figyelemmel kísérjük
és részt veszünk egymás kulturális rendezvényein, elõsegítjük gazdasági partnereink találkozását a sikeres együttmûködés reményében.
Látogassanak el városunkba, tapasztalják meg az értékeinket, ismerjenek meg
bennünket.
Bukta Ágnes
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Várja Önt a Vis Vitalis Hotel!
Kerepes szívében, közvetlenül a 3-as fõút mellett épült a Vis Vitalis Hotel. Budapest középpontjától 25, a repülõtértõl pedig alig 20 perces autóútra található település, ideális helyszínt biztosít a nagyváros zajától menekülõ, kikapcsolódásra,
pihenésre és feltöltõdésre vágyó vendégeink számára.
A világon egyedülálló 36 kádas Kaqun
fürdõnk, speciális Medical Wellness kezeléseink, orientális hangulatú teaházunk, nemzetközi és magyar ételeket kínáló éttermünk, elegáns, minden igényt
kielégítõ standard, deluxe szobáink, és
lakosztályaink, valamint személyzetünk
elhivatottsága garantálja, hogy minden
szállodánkat megtisztelõ vendég egy életre szóló élménnyel gazdagodjon.

A szálloda épülete körül minden szállóvendég gépjármûvének elegendõ, térkõvel burkolt térítésmentesen igénybevehetõ parkoló, áll rendelkezésre. Szállodához tartozó telken 20.000m2-es kert várja
a csendet, természetet kedvelõ vendégeket. A terület fele parkosított, másik fele
pedig az aktív mozgást igénylõk részére
biztosít életteret. A parkosított részen belül lett kialakítva egy

700 m2 területû tó (benne halakkal), mellette egy fedett pihenõtérrel, amely kedvelt helye az ideérkezõ, pihenni vágyó
vendégeknek.

Cím: H-2144 Kerepes, Szabadság út 102.
Telefon: +36 28 999 055
Fax: +36 28 508 141
Általános információk: info@visvitalishotel.eu
Recepció, szobafoglalás: reception@visvitalishotel.eu
Értékesítés: sales@visvitalishotel.eu
Facebook: http://facebook.com/253746414672560
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Fûrész L. Ferenc (Erdély), Jakab Vilmos (New York), Hajóka Miklós (fotó), Harmath István (USA- Las Vegas), Juhász Zsuzsanna (Kanada – Alberta),
Kaprinay Éva (Új-Zéland – Wellington), Kereki Kati (USA – Los Angeles), Miska János (Kanada – Victoria), Iski Anita (Ausztrália), Molnár Helena (USA – Florida),
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Elõfiz etés:
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Nyomda: Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen, felelõs vezetõ: ifj. Kapusi József.
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A Panoráma Világklub és Társklubjainak
országok, államok, régiók szerinti csoportosítása, területi megoszlása
(2015. február 20-án)
Jelenleg a világ öt kontinensének mintegy 80 országában (államában, régiójában) eddig összesen 168 Világklub jött létre.
Magyarországon 45, határain kívül 123 klub alakult.
AMERIKA – 26 ORSZÁGBAN (ÁLLAMBAN) 28 TÁRSKLUB
USA (11): Massachusetts, New York, Kalifornia, Florida, New Jersey, Pennsylvania, Nevada, Indiana, Washington államokban, San Francisco városban, Washington D.C.-ben); Kanada (5): Torontó, Montreal, Alberta, Yukon, Victoria államokban;
Latin-Amerika (12): Argentína (2) (Buenos Aires, Patagónia), Brazília (2)( Sao Paulo,Parana), Mexikó, Costa Rica, Venezuela, Chile, Ecuador, Peru, Kuba, Honduras;
EURÓPA – 26 ORSZÁGBAN 57 TÁRSKLUB
Románia (12): Székelyföld, Háromszék, Szatmár megye, Mezõség,Kolozsvár, Moldva, Gyimes, Máramaros, Felcsík, Marosvásárhely, Bukarest, Pécska; Ukrajna (9): Beregszász, Técsõ, Nagyszõlõs, Nevetlenfalu, Ungvár, Munkács, Aknaszlatina,
Tiszapéterfalva, Lemberg; Ausztria (3): Bécs, Burgenland, Stájerország; Szerbia(3):Vajdaság, Belgrád,Törökbecse; Norvégia
(2): Osló, Telemark; Németország (2): Tauberbischofsheim,Baden-Württemberg; Olaszország (2), Velence, Milánó; Törökország (2) Ankara, Izmir; Szlovákia (3): Révkomárom, Pozsony, Búcs; Spanyolország (2): Madrid, Kanári-szigetek; Svédország
(2), Malmõ, Stockholm; Svájc, Anglia, Hollandia, Franciaország, Oroszország, Belorusszia, Dánia, Luxemburg, Ciprus,
Görögország, Bulgária, Macedónia, Lengyelország, Szlovénia, Málta;
AFRIKA – 11 ORSZÁGBAN – 3 RÉGIÓBAN – 15 TÁRSKLUB
Angola (2): Luanda, Magyarországon Tanult Angolaiak; Kongói Köztársaság (2) Brazzaville, Enyele; Algéria, Nigéria, Mauritánia,
Szíria, Mozambik, Szudán, Marokkó, Szub-Szahara, Észak-Afrika, Magyarországon tanult afrikai diákok, Madgaszkár;
ÁZSIA, KÖZEL-KELET – 16 ORSZÁGBAN (ÁLLAMBAN) 18 TÁRSKLUB
Egyesült Arab Emírségek (2): Dubaj, Abu-Dzabi; Indonézia (2): Jepara, Bali sziget; India, Mongólia, Sri Lanka, Irán,
Izrael, Bahrein, Irak, Kurdisztán, Örményország, Japán, Thaiföld, Malajzia, Palesztina, Pakisztán;
AUSZTRÁLIA, ÚJ-ZÉLAND – 2 ORSZÁGBAN 5 TÁRSKLUB
Ausztrália (2): Sydney, Queensland, Adelaide (Ausztráliában Tartózkodó Magyar Fiatalok Társklubja); Új-Zéland (2): Wellington, Auckland;
MAGYARORSZÁGON – BUDAPEST – MEGYÉK – RÉGIÓK – VÁROSOK – TELEPÜLÉSEK – ÖSSZESEN 45 TÁRSKLUB
Budapest fõváros (alapító klub);
Megyék (17): Csongrád (Szeged), Szabolcs-Szatmár Bereg (Nyíregyháza), Jász-Nagykun-Szolnok (Törökszentmiklós), Tolna (Bonyhád), Somogy (Kaposvár), Borsod-Abaúj-Zemplén (Miskolc), Veszprém (Veszprém), Bács-Kiskun (Kalocsa), Zala
(Keszthely), Hajdú-Bihar (Debrecen), Nógrád (Salgótarján), Fejér (Székesfehérvár), Pest (Budapest), Heves (Eger), Békés
(Békéscsaba), Gyõr-Moson-Sopron (Gyõr), Vas;
Régiók (4): Balaton-vidék, Tápió-vidék; Bereg-vidék; Nyugat-Magyarország;
Városok, települések (23): Nyírbátor, Örkény, Baktalórántháza, Budapest (Panoráma Ifjúsági Világklub), Balatonalmádi,
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„Mert magyarok és Magyarországnak barátai mindenütt vannak”

