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Az amerikai magyar kapcsolatokról –
nagyköveti interjú

Of the American-Hungarian Connections –
Interview with the Ambassador

Az amerikai-magyar kapcsolatokról, az ott élõ
magyarság helyzetérõl, hazánk jó hírnevérõl beszél
lapunknak a többi között Szapáry György
washingtoni nagykövetünk.
(9. oldal)

György Szapáry, our ambassador to Washington D.C.
spoke to the reporter of Panorama about the AmericanHungarian connections, the situation of Hungarians living
there, and the good reputation of our country. (page 9)

A perzsa kultúra magyar ötvözete

Persian and Hungarian Culture Combined

Óriási érdeklõdés kísérte Sinai Varga Gizella Iránban élõ magyar festõmûvész
Útleírás címû kiállítását, amelynek nemrégiben a Vollnhofer Artstudio budapesti
bemutatóterme adott otthont, s az esemény megrendezésében a Panoráma Világklub Mûvészeti Galériája is közremûködött.
(12. oldal)

An exhibition with the title "Record of a
Journey", held by Gizella Sinai Varga, a
Hungarian painter artist living in Iran, attracted
many people. The pictures were on display in the
exhibition room of Vollnhofer Artstudio in
Budapest, and the Art Gallery of Panorama World
Club also took part in the preparations.
(page 12)

Összefogás-csoda
Aranyosapátiban

Marvel of Cooperation in
Aranyosapáti

Három földrész hat országából vettek részt az Európai Kultúra Napján, Aranyosapátiban, Magyarország egyik legszegényebb településén, ahol az összefogás csodát mûvelt: faluházat építtettek. Ennek
krónikáját olvashatjuk.
(14-15. oldal)

Participants from six countries of three continents visited Aranyosapáti, a village in the
northeastern part of Hungary on the Day of
European Culture. The village is among the
poorest ones in Hungary, and the visitors
made a miracle: they built a community house.
You can read a chronicle of the work in our
magazine.
(pages 14-15)

A Társadalmi Párbeszéd Fórum kezdeményezõje

How to Start a Forum of Social Dialogue

A Társadalmi Párbeszéd Fórum a Magyar Világtalálkozók állandó kiemelt programja
lett. Ez jórészt dr. Czeglédi Józsefnek, a Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú
Egyesület (KEP) ügyvezetõ elnökének köszönhetõ - vele készítettünk interjút a fórum történetérõl, s idei programjairól.
(19. oldal)

The Forum of Social Dialogue has already become a permanent, prime event at the
Hungarian World Meetings. It is mainly due to dr. József Czeglédi, Managing Chairman of
Central European Club Pannonia Non-profit Association. We have made an interview with
him about the history of the forum and the programme for this year.
(page 19)

Ismét bemutatkozott a Panoráma
Világklub Kárpátalján

Panorama World Club Has Presented itself
Again in Ruthenia

Az Ungváron létrejött társklub a 113. volt a
sorban, s nemrégiben egy nagysikerû estet
rendeztek, amelyen a szép számban összegyûlt közönség több mûfajban, magas színvonalú mûsorszámokban gyönyörködhetett.
Zene, tánc, ének, vers, beszédek hangzottak el az ungvári esten.
(17. oldal)

Our partner club in Ungvár (Uzhhorod in Ukraine)
was the 113th in the line of clubs, and recently
they have had a very successful event to entertain
an audience of a large size with high-level presentations in different forms. The programme included
music, dance, songs, poems and speeches.
(page 17)

A IV. Magyar Világtalálkozó programja

Programme of the 4th Hungarian World Meeting

Összeállításunkban bemutatjuk a május 18-25. között Budapest számos helyszínén és Ópusztaszeren, a
Nemzeti Történelmi Emlékparkban megrendezésre kerül világtalálkozói programsorozatot. (26-27. oldal)

Our compilation gives information about the series of events
to be held between 18 and 25 May in different parts of
Budapest, and in the Ópusztaszer National Historical
Memorial Park.
(pages 26-27)

Ezer torokból szólnak népdalaink
Kodály Zoltánnál szebben és pontosabban senki nem tudta megfogalmazni ezt a
gondolatot: „nem sokat ér, ha magunknak
dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak.
Aztán mind többen, százan, ezren, míg
megszólal a nagy Harmónia, amiben mind
egyek lehetünk. Akkor mondjuk majd csak
igazán: örvendjen az egész világ!”
Tanka László
Hát, ez a gondolat indította el az „Ezer tofõszerkesztõ
rokból a 10 legnépszerûbb népdal” címû
mûsorunkat, amely minden bizonnyal az egyik legszebb színfoltja lesz a IV. Magyar Világtalálkozónak. Szerte a nagyvilágból több ezren küldték el legkedvesebb népdalaik címét hoz-

zánk, s a szavazatok alapján alakult ki ez a sorrend: 1. A
csitári hegyek alatt; 2. Tavaszi szél vizet áraszt; 3. Elindultam
szép hazámból; 4. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok;
5. Lovamat kötöttem; 6. Erdõ mellett estvéledtem; 7. Erdõ,
erdõ, erdõ marosszéki kerek erdõ; 8. Megyen már a hajnalcsillag lefelé; 9. Õsszel érik babám, a fekete szõlõ; 10. De szeretnék Hajnalcsillag lenni.
A legnépszerûbb 10 dal közös éneklésére a Világfaluban kerül sor ismert személyek, kicsik és nagyok, fiatalok és idõsebbek ( 4-tõl 94 évig) közremûködésével, legalább ezer résztvevõvel együtt. Azt tudja, vajon, a Kedves Olvasó, hogy a világon
nekünk, magyaroknak van a legtöbb népdalunk: kétszázezernél is több. Hej, ha egyszer ezt végigdalolhatnánk…
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Ünnepélyesen ismét megnyitották a magyar fõkonzulátust Torontóban

A Fidesz-KDNP fölényesen nyerte meg az országgyûlési választásokat

Újra figyel az óhaza a külhoniakra

Győzött a magyar összefogás ereje

Ünnepélyes keretek között újra megnyílt Torontóban Magyarország fõkonzulátusa, amely ideiglenes helyen már tavaly óta
sikeresen ellátta tevékenységét. Az új fõkonzulátust ünnepélyes megnyitóján Takács Szabolcs helyettes külügyi államtitkár
emlékeztetett arra, hogy a külképviseletet pénzügyi okokra hivatkozva 2009-ben záratta be a korábbi kormányzat.

„Eget rengetõ gyõzelmet arattunk!” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök, miután kiderült, hogy hatalmas fölénnyel
nyerte meg a magyar országgyûlési választásokat a hazafias keresztény-nemzeti oldalt képviselõ Fidesz-KDNP szövetség,
amely újabb négy évig kormányozhatja Magyarországot.

A megnyitó emlékezetes pillanatai – középen Szabó Stefánia fõkonzul
„Az újranyitás annak az új nemzetpolitikának egyik nagyon komoly és kézzelfogható eredménye, amelyet a kormány

2010-ben kezdett el, és amelynek részeként egyrészt bevezette az egyszerûsített
honosítási eljárást, másrészt pedig a vilá-

Állampolgársági eskütétel Edmontonban

Visszafogadta őket a haza
Ünnepélyes keretek között tett állampolgársági esküt huszonhárom honfitársunk
Edmontonban. Az egyszerûsített honosítási eljárás révén sokak, több nemzedéknyi várakozás
után lehetnek újra magyar állampolgárok.

gon mindenütt megpróbált állandó diplomáciai képviseletet nyitni, ahol jelentõs
magyar közösség él” – mondta a diplomata, megemlítve, hogy ebbe a folyamatba
illeszkedve Toronto elõtt Melbourne-ben
és Sao Paulóban is konzuli képviselet
nyílt.
A torontói fõkonzulátus egyébként
Szabó Stefánia vezetésével már az iroda
birtokba vétele elõtt, 2013-ban megkezdte
tevékenységét; a képviselet részt vett az
április 6-i országgyûlési választások lebonyolításában is. A torontói fõkonzulátus
konzuli kerülete három tartományra terjed ki: Ontarióra, Manitobára és
Saskatchewanra.
Takács Szabolcs a megnyitó ünnepségen kanadai magyar szervezetek képviselõi elõtt hangsúlyozta, hogy a kormány a
választásokon nagyon erõs megerõsítést
kapott Magyarországon, ezért ez a nemzetpolitikai irány az elkövetkezõ években
is folytatódni fog.

Előnyös a munkaerő áramlása
Az Európai Unió 2004-es bõvítése
után korábban nem látott méretet öltött a munkavállalók külföldre vándorlása, ennek oka a tagállamok közötti
jövedelemkülönbség – mutatott rá Andor László foglalkoztatásért, szociális
ügyekért és társadalmi befogadásért
felelõs európai uniós biztos. A Középeurópai Egyetemen tartott, Magyarország uniós tagságának tíz évét értékelõ
tanácskozáson a brüsszeli tisztségviselõ kiemelte: mivel az új tagállamokban

alacsonyabbak a jövedelmek, ez jóformán elkerülhetetlenné tette, hogy a bõvítés után sok munkavállaló induljon meg
a nyugat-európai tagállamokba. HozzátetAndor László
te: a munkaerõáramlás végsõ soron mindenkinek elõnyös, ezért tisztázni kell a vitás kérdéseket.

A 40 éves Rubik-kockát ünnepelték
Az Edmontoni Magyar Kultúrházban megrendezett ünnepségre számos településrõl, így
Calgaryból és Vancouverbõl is érkeztek vendégek. Az eskütételi ünnepélyt Megyeri Melinda
konzulasszony vezette.
Az avatáson az ottawai nagykövetség munkatársai mellett részt vett Szenthe Anna, a Diaszpóra Tanács kanadai elnöke, Szenthe Sándor
edmontoni tiszteletbeli konzul és Toldy Éva, az
Edmontoni Magyar Kultúrház elnöke.
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A bûvös kocka feltalálásának 40. évfordulója alkalmából Rubik Ernõvel ebédelt
José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke. Az ünnepélyes munkaebéden
arról esett szó, hogy miként lehet a mûszaki, tudományos, mérnöki és matematikai pályákat vonzóbbá tenni a fiatalok
számára. José Manuel Barroso „idõtlen
játéknak” nevezte a bûvös kockát, amely
az európai találékonyság ikonikus jelképévé vált világszerte. A Rubik-kocka az elképesztõ összetettség, a gyõzedelmeskedõ intelligencia, a kreativitás és az innováció legvégsõ megnyilvánulása” – mondta
az Európai Bizottság elnöke.
2014/ 2. szám

Rubik Ernõ az ünnep alkalmából
elmondta: „Negyven év után ez az évforduló mindenekelõtt a tanulás és játékosság, a kihívás és az érzelmek, az
elhivatottság és a jutalom közötti átmenet ünnepe”.

Rubik Ernõ (középen) és José Manuel Barroso vágta fel
a Rubik-kocka-alakú tortát az ünnepségen

„Eget rengetõ gyõzelmet arattunk!” –
jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a választások után
A parlamenti választások nem hivatalos végeredménye szerint a Fidesz-KDNP
133, a baloldali összefogás (Kormányváltók) 38, a Jobbik 23, az LMP 5 parlamenti helyet szerzett, így a kormánypártok
éppen kétharmados többséget szereztek
az Országgyûlésben, de a helyzet az átjelentkezõk, a levélben és a külföldön voksolók szavazataival és esetleges újraszámolásokkal még változhat.
A szavazatok 98,97%-os feldolgozottsága alapján az országos listán a FideszKDNP a voksok 44,54, a baloldali összefogás (Kormányváltók) 25,99, a Jobbik
20,54, az LMP 5,26%-át kapta meg. A 199
parlamenti helynek a Fidesz-KDNP a
66,83%-át, a baloldali Összefogás a 19,1%át, a Jobbik a 11,56%-át, az LMP a 2,51%át birtokolja a nem teljesen végleges adatok szerint. A Fidesz-KDNP 96, a baloldal
10 egyéni mandátumot szerzett, más párt
egyik választókörzetben sem tudott nyerni.
„Olyan átütõ gyõzelmet arattunk, aminek a jelentõséget ma még fel sem foghattuk” – hangoztatta Orbán Viktor, aki elfogódottságában könnyes szemmel állt ki a
színpadra.
„Amikor a végeredmény láthatóvá vált,
az elsõ utam Szabad Györgyhöz vezetett,
mivel ez a választás egy szabad országban történt, és a személyes tiszteleten túl
fontos, hogy megköszönjük az elõttünk

járó nemzedéknek, hogy szabad országban választhassunk” – mondta Orbán
Viktor.
A miniszterelnök hangsúlyozta: hálásak lehetünk Istennek, hogy megtörtént:
a külhoni magyarok is szavazhattak! Köszönetet mondott a határon túli magyaroknak, s azoknak is, akik imádkoztak és
szavaztak is a kormányoldal mellett. Mint
mondta: „Eget rengetõ gyõzelmet arattunk, megdolgoztunk érte!”
Hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP európai
rekordot ért el, a legnagyobb arányú támogatáshoz jutott, ami feljogosít bennünk arra, hogy kimondjuk, Magyarország ma a legegységesebb rendszer Európában.
„Mi, magyarok, jól hallhatóan kimondtunk: Magyarország olyan hely, ahol érdemes élni, dolgozni, családot alapítani; az
elmúlt négy év vitáit egyértelmûen lezárták a szavazók ezzel az eredménnyel” –
mondta Orbán Viktor, aki szerint a választók két dologra mondtak nemet: a
gyûlölködésre és EU-ból való kilépésre –
de csak akkor, ha van az országnak erõs
nemzeti kormánya!
„Büszke vagyok arra, hogy folytathatom a munkát, és mindennap azért fogok
dolgozni, hogy Magyarország nagyszerû
hely legyen” – jelentette ki Orbán Viktor,
aki 1998 és 2010 után harmadszor alakíthat kormányt.
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A legnagyobb vesztesnek számító baloldali összefogás vezéralakjai,Mesterházy Attila (MSZP), Bajnai Gordon (Együtt-PM),
Gyurcsány Ferenc (DK), Fodor Gábor (Liberálisok) és Szabó Tímea (PM) elismerték
ugyan a választási vereséget, és nagy kudarcnak nevezték a gyenge szereplésüket,
de kihangsúlyozták: nem gratulálnak Orbán
Viktornak, aki szerintük letérítette az országot az európai útról, és – véleményük szerint – Magyarország nem jogállam, nem demokrácia és nem szabad ország.
Vona Gábor, a Jobbik elnöke szintén
csalódottságának adott hangot, mivel –
mint mondta – folytatódik az elmúlt huszonnégy év rossz politikája. Schiffer
András, az LMP társelnöke örömmel
nyugtázta, hogy „átjutottak a tû fokán”,
és hogy az ökopolitikának továbbra is van
parlamenti képviselete Magyarországon.
José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke még április 6-án este gratulált Orbán Viktornak az újabb választási
gyõzelemhez.
Érdekesség, hogy alig fejezõdött be a
parlamenti választás, nincs szünet, mert
máris megkezdõdött az európai parlamenti választási kampány. A pártoknak
április 22-ig 20 ezer érvényes aláírást kell
összegyûjteni az EP képviselõ-jelöltek
májusi 25-i indulásához. A Nemzeti Választási Bizottság eddig 34 indulni szándékozó pártot vett nyilvántartásba.
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KANADA

ONTARIO

A székely autonómia ügyét támogatják Kanadában

Erdélyért tüntettek Ottawában
A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége kezdeményezésére immár kanadai politikusok is megismerhették az erdélyi magyarságot érintõ emberi jogi problémákat és a
székely autonómia ügyét.
A kanadai parlament minapi ülésén Paul
Dewar képviselõ hivatalosan is benyújtotta
azt az indítványt, amelyben kanadai magyarok arra kérik a kanadai kormányt, hogy gyakoroljon nyomást Romániára az erdélyi magyarok emberi jogainak gyakorlati érvényesítéséért.
A kanadai parlamentben benyújtott indítványt a 65 kanadai magyar szervezet által
alapított KMOSZ kezdeményezte és fogalmazta meg. Ezt az utóbbi két hétben több
mint 600 kanadai állampolgár támogatta aláírásával, többek között Edmontonból, Calgaryból, Kitchenerbõl, Torontóból, Ottawából
és Montrealból.
A beadvány négy pontban kéri a kanadai
kormányt arra, hogy diplomáciai csatornáin
keresztül gyakoroljon nyomást Romániára
az emberi jogok nemcsak törvénybe foglalása, hanem gyakorlati alkalmazása mellett is,
valamint hogy kezdjen párbeszédet a székely autonómiáról.
A beadvány politikai pártok feletti jellegét
jól mutatja, hogy mind a kormányzó Kon-

zervatív Párt, mind pedig az ellenzék két legnagyobb pártját alkotó Nemzeti Demokrata
Párt, valamint a Liberálisok egy-egy parlamenti képviselõje is vállalta annak benyújtását a parlamentben.
Közülük Paul Dewar NDP-s képviselõ beadványa ment át leghamarabb a szükséges
átfutási idõn, és hivatalosan is a parlament
elé került. Mivel a parlament kéthetes szünetre vonult, a törvényhozási ülésszak újbóli
megkezdése után várható a konzervatív és liberális képviselõk által egyébként már benyújtott indítvány hivatalos bemutatása a
parlament elõtt. A szabályok szerint a kanadai kormánynak 45 napja van reagálni a beadványra.
A KMOSZ a Székely Szabadság Napját támogatva Ottawában szervezett felvonulást,
ahol az emberi jogok emlékmûvétõl a szövetségi parlamentig vonult a harminc lelkes
emberbõl álló csoport a metszõ téli hidegben.
A felvonulók között menetelt a kanadai
ukránok képviselõje, szolidaritást vállalva az
erdélyi magyarság ügyével, s aláírásával is támogatva a KMOSz beadványát. Emellett Torontóban is tüntettek a román konzulátus
elõtt a Székely-Magyar Kanadai Egyesület
szervezésében.

Állt a bál Chicagóban
Nem panaszkodhatunk; hosszú volt a farsang az idén. Hajdanában-danában ilyenkor
bálról bálra szaladhattak az ifjú hölgyek és
urak, na meg utánuk az árgus szemû gardi
mamák.
Bár a chicagói magyar közösségben csak
egyetlen farsangi mulatságra került sor – a
Szent István Király magyar katolikus templomban, de városszerte több helyen ünnepelték a farsangot.
A mulatság elõtt szentmisére gyülekeztünk; meglepetésünkre Elias Ohoiledwarin
svd atya mellett a lengyel származású Gergely Burbela svd szolgált magyarul, aki az
Isteni Ige Társaság magyar rendtartományi
fõnöke. De a magyaros konyha illatai beszüremlettek
a templomba is, és
már elõrevetítették
a mulatság ízét, zamatát. Itt említem a
konyhatündérek
nevét: Katona Ma-

rika, Pongrácz Cilike, Mócsán Ilike, Vitális
Móni, Varga Marietta, Babocsainé Mimi,
Szabó Zita.
Az est fénypontja természetesen a jelmezek felvonulása volt. Nem lehetett a zsûrinek
könnyû dolga, mert annyi édes, aranyos
gyermek volt beöltözve, hogy a nézõk kapkodhatták a fejüket. De minden apróságnak
megvolt a szurkolótábora: nagymamák,
nagypapák és egyéb rokonok, ismerõsök.
Voltak rendkívül édes, ízléses ruhák, pl.
Kiss Timike, a hóvirág, Albert Edina, az
egyéves eprecske, Marshall Anna, az alig
totyogó bohóc. A legfiatalabbak között
Szabó Jennifer kicsi fia, a gengszter lett elsõ helyezett, nem is csodálom, hisz Chicagóban vagyunk, majd a nagyobbak
közül az iker boszorkányok.
De az elsõ helyezett mellett
minden más maszk második
lett, és külön jutalomban részesült.
Remek, családias hangulatú mulatság részesei lehettünk. Embert próbáló idõkben mindig szükség van az
együttlétre, a vidám percekre,
arra, hogy megismerjük egymást, és közelebb kerüljünk
egymáshoz.
Tatár Etelka (Chicago)
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Márai Sándorról tartottak
fórumot Caracasban

Emberség, nosztalgia,
hazaszeretet
Márai Sándor – nosztalgia a kelet-európaiság iránt címmel tartott fórumot a magyar író halálának negyedszázados évfordulója alkalmából a caracasi Universidad
Metropolitana Arturo Uslar Pietri Latinamerikai Tanulmányok Központja a közelmúltban.
Karl Krispin író, a rendezvény koordinátora a fórumot beharangozó újságcikkében annak a véleményének adott hangot, hogy „Márai Sándor igazán olyan író,
aki az emberi természet legmélyebb és
legintimebb szálait érinti meg a maga teljességében”. Elõtte az egyik vezetõ venezuelai napilap 25 év Máraival címmel közölte cikkét, amelyben azt írja, hogy a
magyar író halála, akárcsak az életmûve,
kevés figyelmet keltett hazájában, ahol
akkor még szocializmus volt.
Nem sokkal késõbb azonban „eltûntek a
kelet-európai diktatúrák, a szabad eszme kerekedett felül” és csak néhány ostoba harmadik világbeli országban mûködik még a zsarnokság perverz horror-showja”.
Hatalmas életmûvében Márai az osztrák-magyar birodalmi örökséggel foglalkozik, annak kapcsán nosztalgiával tölti
el a rend, amelynek letéteményese a polgárság volt. Ma ennek a társadalmi osztálynak a jelentõségét csak a tudatlanok
becsülik le, hiszen a prosperáló nemzeteket éppen tagjai teszik gazdaggá, és „az õ
kreatív erejük egyben a szabadság ereje
is: a polgárság fáradozása egy demokratikus és produktív világ megteremtésén”.

Állampolgári esküt tettek Torontóban

Visszafogadta őket a haza
A torontói konzuli irodának ideiglenes
mûködést biztosító Rákóczi Villában a közösségi terem zsúfolásig megtelt, hiszen ezúttal 51 honfitársunkat fogadta vissza Magyarország.
Az esketési ünnepséget Horváth Mónika
konzul vezette, az esküt dr. Szabó Stefánia
fõkonzul elõtt tették le az új magyar állampolgárok, akiket elõször Dánielfy Zsolt színmûvész köszöntött a hazaszeretetrõl szóló
szavalattal. Ezt követõen dr. Pordány László
nagykövet ismertette a jelenlévõket a magyar
állampolgársággal járó jogokról és kötelezettségekrõl, majd Halász János, kultúráért felelõs államtitkár üdvözölte a megjelenteket.
A megható ünnepség végén pezsgõvel
koccintottak, köszöntötték egymást a jelenlévõk, akiket a Rákóczi Villa lakói frissen sült
töpörtyûs pogácsával leptek meg.

Négy magyar mûvész nagy sikere a dél-kaliforniai elõadáson

Hitélet és nemzettudat Ontarióban
Az elmúlt években sokat hallottunk az Ontariói Független Magyar Református Egyház sikeres rendezvényeirõl, amelyek által nagy népszerûségre tett szert a Los Angelestõl keletre fekvõ közösség Ft. Szabó Sándor püspök és felesége, Zsóka
asszony szervezése révén.
Az ontariói egyház fennállása óta kitartóan szolgálja a diaszpórában élõ, Los Angeles
környéki magyarságot. Mindannyian látjuk,
hogy távol a hazától, a szétszórtságban megmaradt nemzettestvéreink között szétágazó
tevékenységet folytatva kell az egyházaknak
is a megmaradásért küzdeni.
Kettõs küldetést tölt be minden egyházi
közösség. A hitélet gyakorlása a legfontosabb
feladat, de a magyar nyelvünk, kultúránk, hagyományaink ápolása is fontos feladatot és
kötelességet jelent.

Ontarióban a diaszpóraléthez hozzátartozik az egyház kulturális központkénti mûködése is, ahol a hitélet ápolása mellett a magyarságmegtartást nemzetileg elkötelezetten
és hivatásszerûen gyakorolják az egyház vezetõi.
Az 1959-ben alakult Ontariói Független
Magyar Református Egyházközség alapításától fogva nemcsak a gyülekezeti tagok lelki
szolgálatát, hanem a magyar kultúra ápolását, megõrzését és minél szélesebb rétegek
elõtti bemutatását is küldetésének tekinti Kaliforniában.
Ezen alapvetésnek megfelelõen rendszeresen tartanak kulturális rendezvényeket a
gyülekezet közösségi termében, amely
Zágonyi Károly 1848-as honvéd lovastisztnek, késõbb az amerikai polgárháború legendás õrnagyának nevét viseli.
A minapi esemény a Négy magyar mûvész estje címet kapta, mivel két magyarországi, Krasznai Tünde Ilona zongoramûvésznõ és Köllõ Babett színésznõ, valamint
két amerikai-magyar mûvész, Kish Erzsike
énekesnõ és Tota Róbert operaénekes szórakoztatta a közel száz jelenlévõt.
Az elõadások sorát Krasznai Tünde Ilona
kezdte, aki Kolozsváron született, s innen indult zongoramûvészi pályája ötéves korában. A család Budapestre költözésével a

Weiner Leó konzervatórium és a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatója lett.
Kimagasló eredményeinek elismeréseképpen tanulmányait a New Jersey-beli
Montclair State Universityn folytathatta.
A mûvész úgynevezett Steinway Artist, a
világhírû zongoragyártó cég zongoráit mutatja be olyan egzotikus helyszíneken rendezett koncerteken, mint Dubai, Abu-Dhabi,
vagy a katari Doha. 2012-ben a szingapúri
Lasalle mûvészeti egyetemen hívta meg vendégprofesszorának. Szintén ekkor a National
Critics Choice testület DélkeletÁzsia legjobb újonnan felfedezett
zongoristájának választotta.
A németországi Heidenheimben 1600 nézõ elõtt is játszó mûvésznõ, Ontarióban könnyed Chopin- és Schubert-darabokkal kápráztatta el a közönséget, akik a
nagyszerû elõadás ideje alatt valóban úgy érezhették magukat,
mintha a világ egyik elsõrangú
koncerttermében lennének.
A zongorajáték után Kiss Erzsike lépett színpadra. Az amerikaimagyar koloratúr-szoprán énekesnõ mostanában már a dzsessz mûfajában is otthonosan mozog, a
dél-kaliforniai kulturális rendezvények gyakori és szeretett elõadója, majd’
minden egyháznál, magyar klubokban és
színházi elõadásokon fellép, s imádja a közönség.
Most is így volt ez Ontarióban, Erzsike a
tõle megszokott könnyedséggel énekelte és
táncolta a primadonna szerepét, magas mûvészi igénnyel elõadott mûsorában közismert operett- és musicalrészletek kaptak helyet, amit hatalmas tapssal jutalmazott a hálás közönség.
Köllõ Babett a budapesti Vidám Színpad
színésznõje, aki az édesanyja, Kereki Kati és
testvére, Köllõ Merse személyes ismeretsége
révén került Ontarióba férjével, Szabó András üzletemberrel. A több mint 10 filmszerepet, a Pécsi Harmadik Színház, a Gyõri Nemzeti, a Kalocsai Színház, a Vidám Színpad és
a Thália Színház színpadát is maga mögött
tudó színésznõt nem prózai szerepben láthattuk, hanem szubrettet alakítva, népszerû

magyar dalokkal, fõleg
Budapest szépségét megéneklõ nótacsokorral és
mindenkit megnevettetõ
helyzetkomikummal,
mûsorát humorral tarkítva ragadta magával a közönséget.
A nagyszerû estet a
Las Vegasból érkezett
Tota Róbert zárta, aki
szintén amerikai-magyar
bariton operaénekes, és
tehetségét San Diego,
Chicago és New York
operaházaiban kamatoztatta, jelenleg a Las
Vegas-i kaszinók világában különbözõ show- Köllõ Babett
mûsorokban lép fel.
A Bánk Bán Bordalán kívül, õ is operettés angol nyelvû musicalbetétekkel, közismert slágerekkel szórakoztatta a jelenlévõket, programját Az operaház fantomja híres
dalával befejezve.
Már úgy gondolta a közönség, hogy vége
a mûsornak, amikor újabb meglepetésnek
örülhetett mindenki, mivel egy közelben
most induló ruhatisztító és menyasszonyiruha-kölcsönzõ üzlet tulajdonosai, Bentea Dániel és Helena egy divatbemutató megtekintését ajánlották fel a vendégeknek.
A divatos ruhákat, fõleg esküvõi és koszorús lányok ruháit a közönség soraiból önként jelentkezõ fiatal, csinos hölgyek mutatták be, akik nagy sikert arattak, amint végigvonultak a vendégek asztalai elõtt.
Ontarióban nagyon sikeres volt és emlékezetes marad a négy magyar mûvész estje,
amit úgy könyvelhetünk el, hogy tudjuk,
szükség van hasonló eseményekre, nemcsak
a kimondottan szórakoztató jellegû, egy kicsit „elcsépelt” programokra, hanem az értékes, igényes, mûvészetet és gazdag tartalmat
átadó és sokszor üzenetet hordozó elõadásokra is, ahol magyar mûvészeink bizonyíthatják nagyszerû tehetségüket, a közönség
pedig emlékeket hordozó, gazdagító magyar
értéket kap, ami tovább erõsíti szétszórtságunkban olyan nagyon gyengülõ magyarságtudatunkat.

INFORMÁCIÓ
Kossuth Lajos halálának 120. évfordulójára emlékeztek
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Célunk a kitûnõ amerikai-magyar kapcsolatok elõmozdítása

„A haza mindenekfelett!”

Legyen örömforrás a magyarságunk!

Emlékünnepség rendeztek a minap Magyarország egykori kormányzó-elnöke,
Kossuth Lajos halálának 120. évfordulója tiszteletére, az egykori Zemplén vármegyei Monok községben.

Kossuth Lajosra emlékeztek az ünnepség résztvevõi
Az eseményen részt vett dr. Mengyi
Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyûlés elnöke, dr. Mezei László, a Kossuth Lajos Koszorúja Alapítvány elnöke,
Molnár Helena, a Panoráma Világklub floridai elnöke, Mága Zoltán hegedûmûvész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
magas rangú fõtisztjei, a 799. sz. Ernye
bán cserkészcsapat képviselõi, a szomszéd települések polgármesterei és sokan
mások.
Az ünnepség, a zsúfoltságig megtelt
római katolikus templomban, Mága Zoltán hegedûmûvész nagysikerû elõadásá-

val kezdõdött. A virtuóz koncert alatt a
lelkes közönség felállva tapsolva fejezte ki
köszönetét a remek elõadásért. A Himnusz eléneklése elõtt, felcsendült a mindenki által ismert Kossuth-nóta, amelyet
a résztvevõk felállva énekeltek. Ezután a
település plébánosa, Rácz Bertalan atya
emlékezett a „legnagyobb hazafira.”
Az ünnepség résztvevõi ezt követõen a
HM zenekar vezetésével, énekelve vonultak Kossuth Lajos szobrához, ahol
Monok polgármestere, Demeterné Bártfay
Emese köszöntötte a megjelenteket.
Dr. Mengyi Roland megyei elnök ünnepi beszédében kiemelte: „Kossuth a
Rákócziak földjén szívta magába a hazaszeretetet, amelyhez hosszú élete során zsinórmértékben ragaszkodott. Tudta, nem
csupán beszélni, tenni is kell a haza felemelkedéséért. Felismerte azt is, hogy a politika és társadalmi változások mellett szükség van a gazdasági modernizációra is”.
Kossuth Lajos egy különleges kor különleges egyénisége volt. Mint demokraták
közt szokás, természetesen a reformkor
nagyjai közt is voltak viták, ám abban

Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei
Közgyûlés elnöke méltatta Kossuth történelmi szerepét
mindegyikük egyetértett, hogy a haza mindenekfelett, ennek alárendelték saját életüket is – hangsúlyozta a közgyûlés elnöke.
„Legyünk büszkék rá – kérte –, hogy
ilyen jelentõs személyiséget adtunk a világtörténelemnek! Kossuth emlékét és
szeretetét se az önkény, se a felejtés nem
tudta kitörölni a magyar emberek szívébõl. Fejet hajtunk Kossuth Lajos államférfiúi nagysága, cselekvõ hazaszeretete
elõtt!” – zárta gondolatait dr. Mengyi Roland.
A monoki óvódások, iskolások, a Kossuth népdalkõr elõadását, az emlékmûsort követõen, a jelenlévõk megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát. A nap méltó
befejezéseképpen megkoszorúzták a
Kossuth Emlékház falán lévõ emléktáblát,
majd Czéh Károly mûgyûjtõ megnyitotta
a Kossuth Lajos halálának 120. évfordulójára rendezett emlékkiállítást.
LML

A „Kalapos Ember” még ma is fogalom Amerikában

Sikert aratott az Apostol
Nemrégiben érkezett haza kéthetes amerikai turnéjáról az Apostol együttes,
amely jövõre ünnepli megalakulása 45. évfordulóját. A tengerentúli magyarok
elõtt adott koncertek élményérõl Mezõdi József énekessel beszélgettünk.
– Hogyan kerültek Amerikába?
– Megkeresett Sándi Balázs koncertszervezõ, aki már több magyar mûvésznek szervezett koncerteket az ott élõ magyar közönségnek. Egy kicsit hezitáltunk,
hogy elfogadjuk-e a meghívást, mert kinõttünk már abból a korból, amikor az
ember könnyedén veszi a hosszú utazások fáradalmait. De izgatott is a kihívás,
ezért belevágtunk a turnéba, igaz, csak
„szûkített” zenekarral: Németh Zoltán
billentyûssel, Baranski László gitárossal
és Fekete Tibor basszusgitárossal. A fúvósok, a vokalista lányok és a dobosunk
nem tudtak velünk jönni, õket Sándi Balázs helyettesítette, aki megtanulta a nótáinkat dobolni.
– Hol léptek fel?

– Öt koncertet adtunk: Sarasotában, Miamiban, Atlantában, New Yorkban és New
Brunswickban, itt a Magyar Atlétikai Klubban. Mindenütt a helyi magyar házak voltak
a koncert helyszínei, ezeket töltötték meg
az érdeklõdõk. A régi nagy slágereinket, a
kilencvenes évek zenéjét vittük el.
– Hogyan fogadták a mûsorukat?
– Mindenütt nagy sikerünk volt, az idõsebbek még emlékeztek a régi slágerek
szövegére. Élvezték a mûsorunkat, velünk együtt énekeltek, táncoltak.
– Volt-e alkalmuk beszélgetni az Amerikában élõ magyarokkal?
– Mindhárom generációjuk eljött a
koncertjeinkre: az ’56-ban emigráltak, a
már kint született és a most kitelepülõ
magyarok. Volt, aki a nagymamáját Kanadából hozta le a koncertre Atlantába,
hogy meghallgassa, és találkozhasson velünk. A koncertek után volt alkalmunk
2014/ 2. szám

A színpadon, balról: Németh Zoltán, Mezõdi József,
Baranski László és Fekete Tibor, hátul a doboknál Sándi Balázs
beszélgetésre, közös vacsorára, fényképek készítésére.
– Milyennek látták ezt a közönséget?
– Az élmény ugyanúgy feldobta õket,
mint bárhol máshol a közönségünket, de
feltûnõ volt, hogy õk a koncertjegy áráért,
a 35 dollárjukért feltétlenül elvárják, hogy
szórakoztassák õket.
– Mi volt a legnagyobb élménye?
– Jó volt tapasztalni, hogy a „Kalapos
Ember” Amerikában még ma is fogalom. De azért jó volt hazaérni, és ismét
visszaállni a régi kerékvágásba. Családi
éttermeinket, a Remizt és a Kisbuda
Gyöngye Vendéglõnket távollétünkben
ügyesen kormányozták a gyerekeink.
Itt végre hazai, családi ízeket kóstolhattam, kedvenc ételeimet ehettem.
Fotók: Mezõdi József

Remiz étterem
1021 Budapest, Budakeszi u. 5.
Telefon: 06-1-275-1396, 06-1-394-1896
Mobil: 06-309-995-131 Fax: 06-1-200-3843
web: www.remiz.hu
E-mail: remiz@remiz.hu

– Nagykövet úr, bevezetésül mondana néhány szót pályafutásáról?
– 1956-ban, a forradalom leverése után
hagytam el Magyarországot, és egészen a
rendszerváltozásig nem költöztem vissza. A
középiskolai tanulmányaimat már Ausztriában fejeztem be, ezután a belgiumi Leuven
egyetemén tanultam közgazdaságtant. Az
egyetem után még két évig Belgiumban maradtam, és Brüsszelben, az Európai Bizottságnál dolgoztam. 1966-ban kerültem Amerikába, ahol a washingtoni székhelyû Nemzetközi Valutaalapnál kezdtem el a munkát. Huszonhét évig dolgoztam az IMF-nél, az utolsó
három évben, 1990-tõl már Budapesten, a valutaalap képviselõjeként. 1993-tól 1999-ig,
majd 2001-tõl 2007-ig ismét a Nemzeti Bank
alelnöke voltam, a köztes idõben az MNB-nél
elnöki tanácsadóként dolgoztam.
– Mikor foglalta el washingtoni posztját, és
hogyan értékeli a képviselet eddigi tevékenységét?
– 2011 januárja óta töltöm be a nagyköveti tisztséget Washingtonban. Elégedett vagyok a munkánkkal, bár természetesen mindig van hova fejlõdni. Kiemelten foglalkozunk az amerikai magyarsággal és a velük
fenntartott jó kapcsolatok további erõsítésén.
Szintén személyes elsõséget élvez munkámban az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztése, ezért a gazdaságdiplomácia
mindig hangsúlyos szerepet kap tevékenységünkben, és ezen a téren, úgy érzem, eredményes a munkánk. A magyar kormányt ért
bírálatokra mindig reagálunk, és a méltánytalan vádakat cáfoljuk. A célunk ugyanakkor a
kitûnõ amerikai-magyar kapcsolatok elõmozdítása és ennek a leghatékonyabb módja a konstruktív párbeszéd fenntartása minden partnerünkkel.
– Miben látja a magyar kormány és a magyar demokrácia legnagyobb kihívásait?
– A magyar kormány legnagyobb kihívásai szerintem elsõsorban gazdasági jellegûek.
Magyarországot a térség többi államánál is
érzékenyebben érintette a 2008-as pénzügyi
válság. Egy sérülékeny gazdaságot kellett úgy
helyreállítani, hogy mindenki számára világos volt: a lakosságot tovább terhelni nem lehet. Mára lényegesen stabilabb a magyar
gazdaság helyzete, a költségvetési hiány három százalék alatt van, az EU felfüggesztette
a túlzottdeficit-eljárást Magyarországgal
szemben. Az államadósság növekedése megállt, és úgy tûnik, fenntartható pályára állt az
államháztartás. A gazdaság növekszik, bíztató jel, hogy a legutóbbi adat szerint a GDP-növekedés 2,7 százalékos, amely már érezhetõ
bõvülést jelent. Ez a növekedési ütem régiós
átlaghoz hasonló, bár annál némileg jobb, és
az EU egészénél jóval magasabb. Ugyanakkor továbbra is tartósan magas a munkanélküliek száma és különösen az inaktívak aránya, ez olyan strukturális probléma, amivel a
rendszerváltás óta küzd a magyar gazdaság.

A magyar demokrácia legnagyobb jelenkori kihívása – sok más demokratikus országhoz hasonlóan –, hogy a demokratikus
intézményekbe vetett bizalom alacsony.
Részben a demokratikus intézményekbe vetett hit megingása áll a hátterében a szélsõséges és kirekesztõ hangok megerõsödése mögött is, ami ellen a magyar kormány határozottan kiáll. Számos intézkedést hozott a kabinet a szélsõségek visszaszorítása érdekében, így betiltotta a szélsõséges magyar gárdát, szigorította a gyûlöletbeszéd elleni törvényt, és az antiszemita megnyilvánulásokat
konzekvensen és magas szinten elítélte.
Ezek a kiállások nagyon fontosak, és segítenek kialakítani a magyar demokratikus közbeszédben azokat a határokat, amelyeket demokratikus politikai szereplõnek nem szabad átlépnie. A roma integráció kérdése és az
erre a kihívásra adott válaszok egyszerre adnak feleletet a strukturális gazdasági kihívásokra és a szélsõségek megerõsödésére. A
magyar kormány volt az, amely EU-szintre
emelte a roma integráció kérdését, és ennek
a kezdeményezésnek az eredményeként
született meg a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia.
– Az amerikai magyarság az elmúlt években számos megalapozatlan politikai indíttatású támadást érzékelt a magyar kormánynyal és Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben. Az itt élõ magyarok közül sokan hiányolják az egységes fellépést ezekkel a támadásokkal szemben. Ön hogyan látja ezt?
– Való igaz, hogy sok megalapozatlan kritika jelent meg Magyarországról és a magyar
kormány tevékenységérõl. Ezeket a kritikákat nem hagyom válasz nélkül. Én és munkatársaim válaszolunk, és rámutatunk a vádak alaptalanságára. Ezt megtettem a New
York Times hasábjain és a Washington
Postban is. Hosszú levelet írtam a Freedom
House-nak, amelyben visszautasítottam a
szervezet éves jelentésében megfogalmazott
alaptalan vádakat. Minden ebbe a körbe tartozó intézkedés felsorolása meghaladná jelen
interjú kereteit, de szintén jó példa erre a tevékenységre egy nemrég kiküldött körlevél,
amelyet újságíróknak és amerikai agytröszt
munkatársaknak küldtünk ki, és ebben válaszolunk az új választási rendszerünket ért
alaptalan kritikákra. A magyar kormányzat
szereplõi gyakori vendégek Washingtonban,
munkánk fontos része, hogy a budapesti kormány képviselõitõl közvetlenül is kapjanak
az itteni döntéshozók információkat. Fontos
nem elfelejteni, hogy az Egyesült Államok és
Magyarország kormányzata között napi
szintû szoros együttmûködés és kitûnõ kapcsolat áll fenn.
– Milyennek látja a mai magyar emigrációt Amerikában? Melyek az erõsségei és
milyen változásokat látna szívesen? Milyen
az ön személyes viszonya az itt élõ magyarokkal?
2014/ 2. szám

Szapáry György nagykövet

– A magyar emigráció Amerikában sokszínû, hiszen Magyarország egész területérõl
jöttek ide emberek, nem mindenki ugyanakkor hagyta el Magyarországot és nem ugyanolyan okokból. Ez a közösség aktív és közéleti kérdések iránt érzékeny, mindig is az
volt. Ugyanakkor átalakulóban van, míg korábban túlnyomórészt politikai menekültek
voltak itt, 1990 után egy újabb generáció jelent meg, akik sokkal inkább a gazdasági lehetõségek miatt jöttek Amerikába.
– Milyennek látja a jelenlegi kapcsolatokat
a külhoni és otthoni magyarok között?
– Ez a viszony jelentõsen megerõsödött a
korábbi helyzethez képest, amikor Magyarországon a pártállam uralkodott. Egyfelõl a
határok átjárhatósága és a globalizáció megkönnyítette a kapcsolattartást, ami sokkal
szorosabb viszonyt enged meg. Másfelõl a
magyar diaszpóra is átalakult, és az újonnan
érkezetteknek sokkal elevenebb kapcsolatuk van Magyarországgal. A jelenlegi kormány számára nagyon fontos a külhoni magyarokkal ápolt kapcsolat. Ez tükrözõdik
egy sor nagyszabású intézkedésben, amelyek közül praktikus hatásaiban is kiemelkedik az egyszerûsített állampolgársági törvény elfogadása. Ez a kormányzati törekvés
hangsúlyosan jelen van a követség washingtoni munkájában is. A kihelyezett konzuli
napok gyakorlatának bevezetésével az itteni
közösségek új típusú, ügyfélközpontú és az
igényeikhez igazodó rugalmas ügyintézést
ismerhettek meg. Ez is illeszkedik abba az
elképzelésbe, hogy minden erõnkkel segítsük azokat, akik számára a fontos a magyar
identitás megõrzése, beleértve az állampolgárságot is. A tavaly indult Kõrösi Csoma
Sándor-ösztöndíjprogram, amelynek keretében fiatal magyar önkéntesek jönnek Amerikába, az itteni közösségi életet erõsíteni
idén is folytatódik. A magyar nagykövetség
továbbra is minden támogatást megad a
programnak. Számomra személyesen is prioritás az amerikai magyarsággal a kapcsolataink fejlesztése. Ennek érdekében bõvítettük a tiszteletbeli konzuli hálózatunkat.
Amióta itt vagyok, személyesen is felkerestem majdnem minden nagyobb magyar közösséget, hogy minden közösséggel legyen
közvetlen kapcsolatunk is.
– Mit kíván nemzetünknek és a szórványmagyarságnak: hogyan fogjunk össze, és miképp maradhatunk erõsek?
– A szórványmagyarságnak azt kívánom,
hogy magyarságuk legyen olyan plusz az életükben, amely az örömök forrása. Meggyõzõdésem, hogy akkor lehet egy amerikai magyar identitás sikeres, ha nem nosztalgiára és
a múltba tekintésen alapul, hanem a fiatalok
generációk számára is releváns értékeket tud
közvetíteni, és magabiztos jövõorientált magatartásra ösztönöz.
Topolánszky Ádám
(Washington, D.C.)
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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Ahol az álmok valóra válnak
A 31. Miami Nemzetközi Filmfesztiválon hét egész estés és tizenhét rövidfilmet mutattak be. Kitartó munkája és elszántsága révén egy magyar újságírónõt, Gaal Ritát is meghívták a kiemelkedõ seregszemle szervezõi csapatába. A fesztiváli
részvétele mellett arról is beszélgetünk, az álmok hogyan válhatnak valóra.
– Hogy kerültél a Miami Nemzetközi Filmfesztivál csapatába?
– Egyik ismerõsöm
ajánlására kerültem kapcsolatba a filmfesztivál
szervezõivel. Õ a CNN
miami operatõre, akivel
közös munkán dolgozunk. Mivel az utóbbi
másfél hónapban rendszeresen járok a CNN forgatásaira, egyik alkalommal megkérdezték, hogy
Gaal Rita
részt vennék-e a filmfesztiválon is. Megörültem a lehetõségnek, mert
azt gondolom, a profiktól csak tanulni lehet,
és szeretnék még sok mindent megtanulni.
– Amerikában megvalósulhatnak az álmok?
– Igen! Sokat tanultam munka mellett
Magyarországon, hogy segítség és támogatás
nélkül is vigyem valamire a szakmámban.
Ugyanennyi munkával itt már rég sikeres lehettem volna, sajnálom, hogy ez nem húsz
évvel ezelõtt történt velem.
– Haditudósítóként kezdtél dolgozni a
szakmában, nõ létedre nem lehetett könynyû.

– Igen. 22 éves voltam, amikor a boszniai
háborúban haditudósítóként dolgoztam. Sok
szörnyûséget és borzalmat láttam, ma már
nem vágnék bele újra. Ennyi idõ elteltével úgy
érzem, fiatal voltam, és nem gondoltam bele,
hogy velem ott bármilyen baj is történhet.
– Mesélj a fesztiválról, mit láthatott a közönség?
– Hét egész estés és 17 rövidfilmet mutattak be a világon elsõ alkalommal. Sajnos magyar alkotók munkáival idén nem találkozhattunk; ha jól tudom, 2010-ben volt versenyben legutóbb magyar film.
– Az amerikaiak hogy fogadtak, mennyiben más a munkamódszerük?
– Kedvesek és segítõkészek. Meglepett,
hogy a sikereikhez képest milyen szerények,
egyáltalán nem hivalkodók vagy beképzeltek
amiatt, amit elértek a szakmájukban. Számomra ez az igazi profizmus, amikor alázattal tudod végezni a munkád, és a sikertõl
nem hiszed, hogy a nap is csak rád süt. Az elsõ élményem, amikor az irodába beléptem,
egy hölgy, aki az íróasztalnál ült, telefonon
éppen Shirley MacLaine-nel beszélgetett.
Természetes volt számára mindez, mert tisztában van vele, hogy a munkája éppen anynyira fontos, mint amennyire híres a színész,

„Magyarország az én hazám!”

Wass Albert-emlékestet tartottak Calgaryban

„Maradnak az igazak és jók”
Spontán, minden szervezettõl független összefogás révén kapcsolódtunk a majd’ évtizede indult magyarországi Wass
Albert felolvasó-mozgalomhoz. Antal Mária vetette fel, s kezdetben csak
Wass Albert
a „de jó lenne összejönni
valahol” gondolatával, szájhagyományként
terjedt a hír, de aztán egyre többen jelezték,
hogy kedvük lenne az irodalom tüzénél megmelegedni ebben a hosszú hideg télben.
Az idõsebb korosztály emlékszik még arra, hogy Wass Albert sokszor volt a calgaryi
református templom vendége, lelket gyönyörködtetõ elõadásai mind a mai napig kedves emlékként élnek néhányuk szívében. Ez
a kötõdés és a növekvõ létszám adta az ötletet, kérjük meg Bocskorás Bertalan lelkészt,
legyen az olvasóest a református templom
Kossuth-termében.
Balla Klára nyitányként Wass Albert
Dalol a honvágy címû versét adta elõ gyönyörûséges értelmezésben. A tízéves Horváth Anna (Bakos Mária tanítványa) gyönyörû szép hangsúlyozással, hibátlan ma10

akivel beszélget. Ez nem is mûködhetne
ennyire jól, ha nem lennének ilyen elhivatottak. Ezektõl az emberektõl nagyon sokat lehet tanulni arról, hogyan lehetsz igazán sikeres, amikor csapatban dolgozol.
– Mi volt a konkrét feladatod a fesztivál
szervezésében?
– Az elõkészületekben is sokat segítettem:
marketingmunkában, fotózásban és önkéntesek szervezésében. A filmvetítéskor fotósként dolgoztam, elsõsorban az amerikai médiumok számára készítjük a fényképeket.
– Bár én közelebb élek Hollywoodhoz,
mint te, mégis ott hallottam, hogy egy híres
magyar producerrel fogsz együtt dolgozni.
– De gyorsan terjednek a hírek! Õszintén
meglepett, amikor Engert Péter, az SOS Love,
a Könnyek völgye és több sikeres, díjnyertes
film producere megkeresett. Péter igazán profi abban, amivel foglalkozik, szerény és közvetlen ember. Pedig amit õ elért itt Amerikában és a filmes szakmában, követendõ példa
lehet bárkinek. Engert Péter jelenleg is több
film elõkészítésén dolgozik, az egyik film szinopszisát olvasva, Oscar-gyanúsnak tûnik.
De a részletekrõl még nem beszélhetek.
Kereki Kati
(Kalifornia, USA)

gyarsággal – ami édesanyja érdeme – olvasta fel az Attila temetése címû mondát. Bakos Mária, Cseh Orsolya, Cseh László az Erdõk könyve kötet egy-egy gyöngyszemével
idézte fel az erdélyi táj megejtõ szépségét,
az író humanitását.
A történetek, a tájleírás líraisága elringatta
a hallgatóságot. Pivarnyikné Lipécz Lilla, akit
a Petõfi Színház elõadásain sokszor szívünkbe zártunk, az Adjátok vissza a hegyeimet címû vers olvasásával borzongtatta meg a lelkeket. Moldován Líviuszt is sokszor hallottuk
szavalni ünnepélyeinken, most visszafogottabb, külsõségektõl mentes versolvasást hallhattunk tõle, mosolyt fakasztott Darvas Szilárd A Nõ teremtése címû mûvével.
Kovács Ilonka egy erdélyi tanítónõ, Tábori
Piroska Üzenet Erdélybõl, Kovács Ernõ Láthatatlan lobogó címû versével, Nagy Éva
Wass Albert Intelem címû írásával érkezett,
Czompó Zsóka az író aforizmagyûjteményének elõszavát és egy csokorra való ma is érvényes üzenetet tolmácsolta istenhitrõl, emberszeretetrõl, hûségrõl…
Elõremutató, lelket gazdagító találkozás
volt, reméljük, lesz folytatása.
Bakos Mária (Calgary)
2014/ 2. szám

Mouksa (Jungmayer Louis), a Magyarországra
letelepedett amerikai-magyar rockzenész (a
Mouksa Underground frontembere) némelyik új
dalát már magyarul énekeli. Több mint harminc év
és kilenc lemez után, az '56-os
magyarok Pittsburghben született gyermeke megtalálta az önbizalmat, hogy nyelvünkön is
bátran elõadjon.
Mouksa mintegy húsz évig a
San Franciscó-i zenei világhoz
tartozott, és abban az idõszakban olyan legendás zenészekkel
lépett fel közösen, mint Steve
Miller, Buddy Miles (Jimi
Mouksa
Hendrix Band of Gypsys zenekarának a dobosa), Janis Joplin zenészei, a 13th
Floor Elevators vagy az Aliens régi tagjai. Amikor
Magyarországon kérdezik tõle, hogy nem hiányzik-e neki a kaliforniai élet, így felel: „Nem, az régen
történt. Igen, jó idõk voltak, de most már minden
megváltozott. A zenészbarátaim és ismerõseim fele már nem is él. Nekem már Magyarország a hazám!” – vallja a zenész.
Mouksa új, Evil Deception címû lemezének kiemelt száma a Rendszerváltás (A nagy csalódás),
amelyet Benyik Mátyással írtak közösen. A dal sok
honfitársunk érzéseit, kiábrándultságát és csalódását fejezi ki.
Mouksával találkozhatunk a IV. Magyar Világtalálkozón (május 18-25.), s a Joó-talkshowban is felbukkan egy kis beszélgetésre.
Bõvebb információ:
https://www.facebook.com/pages/
Mouksa-Underground/1467347353478274

Boráros Imre felvidéki színmûvész Kossuth-díjat kapott

Határokon ível át a művészete
Boráros Imre felvidéki színmûvész, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja az Országházban ünnepélyes keretek között vette
át a Kossuth-díjat, melyet Áder János köztársasági elnök adott át a 70. születésnapját és
pályafutása 50. évfordulóját ünneplõ mû-

egyszemélyes színházát. Már a hatvanashetvenes években több irodalmi estet tartott,
melyek a vállalásról, a hovatartozásról, a
magyarságtudatról szóltak.
Ma is ezt teszi. Ezekkel az elõadóestekkel vendégszerepelt a Felvidék magyarlakta
vidékein, Magyarországon, Erdélyben, a Muravidéken, a
Vajdaságban, Ausztriában,
Franciaországban, Svédországban, Németországban, Belgiumban, Hollandiában, Luxemburgban, Törökországban, tíz
alkalommal pedig az Amerikai
Egyesült Államokban, Ausztráliában és Kanadában.
Az általa elõadott monodrámákban rendkívül hitelesen és
szuggesztíven formálta meg
többek között Dózsa György,
Boráros Imre átveszi a Kossuth-díjat Áder János köztársasági
Vlagyimír Viszockij, gróf Esterelnöktõl, aki mellett Orbán Viktor miniszterelnök
házy János, Mindszenty József
és Kövér László házelnök is gratulált a népszerû színmúvésznek
bíboros, gróf Széchenyi István
alakját.
vésznek „a felvidéki magyar színház- és
Az elmúlt évtizedek alatt több magyar,
elõadómûvészet, valamint az egyetemes ma- szlovák és cseh, illetve koprodukciós filmben
gyar kultúra határokon átívelõ, magas szín- szerepelt, így az Oscar-díjra jelölt Zelary cívonalú nemzetközi szintû mûvelése és ter- mû cseh produkcióban is, a film 2004 tavajesztése érdekében végzett tevékenységéért”.
szán megkapta a Cseh Filmkritikusok Díját.
Az átadást követõen Orbán Viktor minisz- Évtizedeken keresztül állandó vendégszerepterelnök és Kövér László házelnök gratulált lõje volt a pozsonyi magyar rádió hangjátéBoráros Imrének. Õ az elsõ felvidéki színmû- kainak. Rendkívül sikeres színpadi színészvész, aki Kossuth-díjat kapott.
ként és népszerû, termékeny elõadómûvészBoráros Imre a felvidéki magyar színját- ként egyaránt megvalósította és anyagba önszás legsokoldalúbb, leghitelesebb, legkariz- tötte tehetségét, kivételes képességeit.
matikusabb egyénisége. Pályája során több
Munkája elismeréseként több rangos kimint 200 szerepet játszott. 1965-ben került a tüntetést kapott, így a Magyar Köztársasági
komáromi Magyar Területi Színházhoz. Hét Érdemrend Tisztikeresztjét, a Nemzeti kiévig – 1971-tõl 1977-ig – játszott a kassai sebbségekért-díjat az Esterházy János-haThália Színpadon, majd visszatért a Matesz gyományok ápolásáért, a Szlovák
komáromi társulatához, 1990-tól pedig an- Köztarsaság Ezüst Plakettjét, a Szlovák Köznak jogutódja, a Komáromi Jókai Színház társaság Mûvészeti Alapjának Életmû-díját,
tagjaként mûködött.
az Esterházy-díjat, a Polgármester Díját Ko2001-ben egyik alapító tagja volt és meg- máromban, valamint a Panoráma Világklub
határozó mûvészegyénisége lett a Teátrum jóvoltából A Világ Magyarságáért Mûvészeti
Színházi Polgári Társulásnak. Vendégszere- Díjat érdemelte ki. Emellett Pozsony díszpolpelt a budapesti József Attila Színházban, a gárává avatták. 2014. január 12-én a Komároszékesfehérvári Vörösmarty Színházban és mi Jókai Színház Örökös Tagja lett, egy héta miskolci Nemzeti Színházban. 2013-ban tel késõbb a Magyar Kultúra Lovagjává ütötmegalapította a Boráros Imre Színházat.
ték, Budapesten.
Rendkívül termékeny elõadómûvészi teSoha nem elégedett meg saját eredmévékenységével, pódiummûvészetével, szín- nyeivel, teljesítményével, mint ahogy ma
házi és irodalmi estjeivel megalkotta a maga sem konzerválja azokat, mindig képes a

Hinni a magyar szó erejében
Megjelent Tarics Péter újságíró, író legújabb könyve, amely monográfia az
idén 70. születésnapján és pályajubileumának 50. évfordulóját ünneplõ Boráros
Imre Kossuth-díjas színmûvészrõl. A HINNI A MAGYAR SZÓ EREJÉBEN – Boráros
Imre színházi hitvallása címû, 160 oldalas kötetben Tarics Péter a mûvésszel készített terjedelmes életmû-interjú mellett több mint kétszáz fényképet, negyven
újságcikket és csaknem húsz színházi kritika-részletet közöl Boráros Imrérõl.
A kötet fontos része a pontos, precíz bibliográfia, amely kronológiai sorrendben tünteti fel Boráros Imre több, mint 200 színpadi szerepét, elõadóestjeit, filmszerepeit, vendégszerepléseit a történelmi Magyarország területén, a nyugati magyar diaszpóra közösségeiben, valamint a tengerentúlon, illetve karitatív tevékenységét és kitüntetéseit, díjait. A Boráros Imre Színház és a Kecskés László Társaság Alapítvány közös kiadásában napvilágot látott kötet tartalmazza a mûvész
teljes életmûvét.

megújulásra. Minden évben új mûsorral, elõadóesttel, monodrámával vagy elõadással lepi meg szeretett közönségét Komáromban, a
Felvidéken, de ezt teszi – határokon átívelõ
mûvészetével – az egész Kárpát-medencében, illetve Nyugat- és Észak-Európában is,
valamint a tengerentúlon.
Boráros Imre tehát ma is korát meghazudtoló módon tevékenykedik. Elõadóestjeivel, a mondorámákkal, önálló összeállításaival járja a világot, hirdeti a magyar igét.
– Nagyon sok ambíció, akarat, hit és
munkakedv van bennem, így egyáltalán
nem érzem a koromat – vallja –, egyáltalán nem vártam, hogy nyugdíjas legyek,
mint sokan, megállás nélkül munkál bennem a tenniakarás, a színházcsinálás
iránti ambíció.

Boráros Imre és párja, Petrécs Anna
a Kossuth-díj átadása után az Országházban
S hogy mi élteti õt? Saját bevallása szerint
mindenekeleõtt a belsõ töltet, a lelkierõ, a sugárzás, a hit és a színházszeretet. Úgy érzi,
még nagyon sok feladata van, amelyeket teljesítenie kell. Most is, hetvenévesen, valamint ötvenéves színházi tapasztalatával és
mûfaji sokoldalúságával a birtokában, elõre
tekint: rengeteg terve, ötlete, megvalósításra
váró gondolata van.
És megtörténik a csoda: sikerül színpadra
vinni mûvészi elképzeléseit. A Kossuth-díjat
a „díjak díjának“ tartja, de ünnepelni alig volt
ideje, hiszen éppen egy nem könnyû próbafolyamat kellõs közepén érte õt a nagy megtiszteltetés, s mint ahogy azt évtizedeken át,
most is vallja, Kósa Ferenccel együtt: „Belebukni, beleszakadni is csak olyasvalamibe
érdemes, amiért élni tudna az ember.”
Boráros Imre erénye: tisztelet és alázat az
egyetemes magyar színházmûvészet és
elõadómûvészet ügye iránt. A szülõföld és a
magyar haza iránti szeretete, magyarságtudata példaértékû. Boráros Imre komoly értékrendet, szakmai tudást és hitet hordozó
életmûvével jelentõs mértékben gazdagította
és gazdagítja ma is világszerte az egyetemes
magyar szellemiséget és nemzeti kulturális
örökségünket.
Tarics Péter
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ESEMÉNY
Sinai Varga Gizella, Iránban élõ festõmûvész elkápráztatta a közönséget
Budapesten – Magyar gyökerekbõl táplálkozó perzsa mitológiai élményvilág
– Iráni Magyar Mûvészeti Klub alakult

ESEMÉNY
A kiállítás képeibõl

Zsúfolásig megteltek a kiállító termek

„A végállomás nekem maga az út”
Óriási érdeklõdés kísérte Sinai Varga Gizella Iránban élõ magyar festõmûvész Útleírás címû kiállítását, amelynek a
Vollnhofer Artstudio budapesti bemutatóterme adott otthont, s az esemény megrendezésében a Panoráma Világklub Mûvészeti Galériája is közremûködött. Itt jelentették be, hogy megalakult az Iráni Magyar Mûvészeti Klub. Mind a megnyitó,
mind a záróünnepség gazdag kulturális program, bensõséges hangulatban nagy érdeklõdés mellett zajlott le. Sinai Varga
Gizella mûvészetében a perzsa és a magyar kultúra harmonikusan ötvözõdik, a látogatókat az érdekelte, miként tudja egy
magyar gyökerekkel rendelkezõ képzõmûvész megjeleníteni a mintegy négyezer éves perzsa kultúra élményvilágát?
A megnyitón Vollnhofer Mária, házigazda, az Artstudio vezetõje azt hangsúlyozta, hogy a helyszín rendszeresen le-

túra értékeivel!” – fogalmazott, s a képek
elmélyült megtekintésére invitálta a hallgatóságot.
A mûvésznõ
életútját és munkásságát Hegedüs
Tünde festõ- és
szobrászmûvész,
a Világklub Mûvészeti Galériájának
vezetõje ismertette. A többi között
elmondta, hogy
Gizella Csákváron
született, majd
Budakeszin nevelkedett, s Bécsben,
– ahol mûvészeti
tanulmányok at
folytatott – ismer-

Ezután Sinai Varga Gizella beszélt
õszinte szavakkal életének azokról a szakaszairól, amelyek meghatározták mûvészi és emberi fejlõdését. Gyermekkora
kedvenc olvasmánya volt az „Ezeregyéjszaka meséje”, sokat nyújtott számára a
szülõi háttér, amely a mûvészeti pálya felé vonzotta. Késõbb a férjével való találkozás, közös életút a mûvészet világában, a
sajátos stílus megteremtésének állomásai
következtek. Szólt a perzsa mitológia hatásáról és varázsáról, amely megérintette,
s meghatározta mûvészi fejlõdését. A továbbiakban beszélt arról, hogyan és milyen módon õrizte meg magyar gyökereit,
miként valósította meg szakmai elképzeléseit, s aztán a most bemutatásra kerülõ
Útleírás gyûjtemény összeállításának a
koncepcióját, alkotásait mutatta be a közönségnek.

hetõséget nyújt kiállításokra, különféle
bemutatókra, filmvetítésekre, különös tekintettel a nagyvilágba szétszéledt magyarok alkotásaira, mûhelyeire. Régi vágyuk
teljesült azzal, hogy a most bemutatott alkotások itt kaphattak helyet.
A kiállítást dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke nyitotta meg,
s régi ismerõsként köszöntötte az Iránban
élõ, nemzetközi hírû festõmûvészt, Sinai
Varga Gizellát, hiszen kiállításokon, publikációkban, könyvekben nyolc esztendeje népszerûsítik mûvészeti munkásságát.
Megemlítette, hogy Gizella elkötelezett a
magyar kultúra, a magyarság értékeinek
külhoni népszerûsítésében is, s ezt esztendõk óta a Panoráma Világklub Iráni
Társklubjának elnökeként is segíti. „Életünk is egy nagy utazás, sok állomással,
kisebb-nagyobb utakkal, olykor zsákutcákkal… Gizella képei felröpítenek bennünket a magasba, s az Útleírás alkotásai
révén végigjárhatjuk a fontosabb helyszíneket, átélhetjük élményeinket, megismerkedhetünk a magyar és a perzsa kul-

kedett meg iráni filmrendezõ
férjével,
Khosróval, s innentõl
nagy energiákkal vetették bele magukat az
iráni mûvészi közösség életébe. Gizellának
öt hónapon belül már
kiállítása volt. Azóta
mintegy húsz önálló
és több mint 100 csoportos kiállításon vett
részt a világ több országában. Idõközben
megszülettek a gyereA kiállítás rendezõinek körében Sinai Varga Gizella (középen)
kek, akik anyanyelvi
szinten beszélnek magyarul és németül is. Különös sors: lánya,
Ezután Omar Khajjam (1048-1131) perSamira, iráni származású férjével Ma- zsa költõ, matematikus, csillagász verseit,
gyarországot választotta életteréül, Buda- Sziklay Andor fordításában hallhattuk – két
pesten élnek. Hegedüs Tünde a mûvész- rokonlelkületû Csokonai vers keretbe foglalánõ kedvenc versét idézte: „Az állomáshoz sával, Samira Sinai (perzsául), Orosz Antal
érve/Kiszállnak az utazók,/Én az utazást (magyarul) kiváló elõadásában. A zenei alászeretem, a végállomás nekem maga az festésrõl Labos Szabolcs (tar) és Fábri Bence
ÚT.”
(dob) gondoskodott. Mindehhez egy kis étel

finomság is következett:
a perzsa kulináris ízelítõrõl a Darband iráni étterem gondoskodott.
Itt jelentették be,
hogy a Vollnhofer
Artstudio, a Panoráma
Világklub, a Vidd hírét
a magyaroknak alapítvány és a Samira Sinai
részvételével megalakították az Iráni Magyar
Mûvészeti Klubot.
Céljuk, hogy megismertessék az iráni és a
magyar kultúrát, erõsítsék a népek barátságát, keressék közös Samira Sinai és Orosz Antal elõadása
gyökereiket, s ennek
érdekében számos rendezvény megszerA megnyitóhoz illõ módon zárult a kiálvezését határozták el. A nagy érdeklõdés- lítás. A nagyszámú közönséget a házigazre tekintettel Sinai Varga Gizella a kiállítás dák nevében D’Innocenzo-Vollnhofer
ideje alatt gyakran fogadta az érdeklõdõ- Alexandra üdvözölte, majd Sinai Varga
ket, tárlatot vezetett, elbeszélgetett velük. Gizella festõmûvész köszönte meg mind a

szervezõknek, mind a közönségnek a megtisztelõ érdeklõdést bemutatott mûvei
és személye iránt. Ezután
Bodza Klára énekes adott
elõ szép magyar népdalokat,
s egy nótacsokrot, majd a
Kiss György Ádám vezette
„Rögtönzések színháza,
mint ÜVEGGYÖNGYJÁTÉK
Társulat” mutatta be különleges mûsorát. Ennek során
elõbb az iráni mûvésznõ életének emlékezetes történeteit mesélte el a közönség és
Sinai Varga Gizella, ezt követõen pedig mindezt a színjátszás eszközeivel, az improvizáció, a zene és a humor segítségével elevenítette fel a színészi gárda.
Vastaps és többszöri ismétlés fogadta a
produkciót, amelynek egyik szereplõje
Sinai Samira, a festõmûvész Magyarországon élõ leánya volt.

Sinai Varga Gizella
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ÉN VOLTAM EZ!
A könyvnek különös „mûfaji” megjelölése van a belsõ borítón: „Séták”. Séta
a helyszíneken, az idõben, néha
tyúkszemlépésben, néha
nagy lendülettel. Bejárás,
helyszíni szemle. Hol egyedül, hol az Apa, Rocki, a gyerekkori barát vagy éppen
Hamsun társaságában. Hol
Nyíregyházán, Oslóban, Madeirán vagy a norvég hómezõkön. Hol valamikor a múltban,
hol nagyon is most. A komoly
vagy komolytalan, soha nem
választott hivatások között. Aztán, mintha egy hálózat központjához, viszszatér a lakásba,
festmények, kisplasztikák, John
Coltrane átszûrõdõ szaxofonjátéka, a
csöpögõ csapok és a szomszédok csoszogásának zajai közé. Séta csukott
szemmel, éjszaka. Mint egy mentális
térképen, félúton Nyíregyháza és Oslo
között, több idõsík és helyszín csillagtú-

raszerûen bejelölve, kirándulásokat teszünk, de mindig ugyanoda érkezünk
vissza. Felvillanyoznak a nevek, akik nyomot hagytak
ezen a térképen akár egy
grafika, kiállítás, színházi
elõadás vagy könyv formájában, széles a spaletta,
Vasarelytõl Ibsenen át IV.
Károlyig. És ott van, kitüntetett helyen Krúdy,
Hamsun, Márai – és az irodalmat értõ-tolmácsoló
barát, Bánffy György. De
nyomasztó is ez a szemrevételezés, a számbavétel, önkéntelenül is elkezdek szortírozni a lakásban, keresem azt
a néhány dolgot, ami fontos és talán
megmarad. Kinek?
Egyik kedvencem a Séták a mélyben
– háttal nekem. A szerzõ saját magát követi, egy „kellemetlen fickót”, egy látomást egész nap. Alkalma van megfigyel-

ni az egyébként ismerõs mozdulatokat,
gesztusokat. Együtt feszengenek a társaságban. Kicsit arra emlékeztet, amikor
kisgyerekként hosszú perceket eltöltöttem a fésülködõasztal oldalról behajtott
két szárnya elõtt, igaz csak oldalról láttam magam, de bámultam bele a tükör
mélyébe, hogy vajon az a sokadik azonos-e még velem vagy önálló életet él.
Vajon hová megy, amikor újra kinyitom
a tükör tábláit? Akkora a távolság, hogy
biztosan saját élete van – és beleborzongtam. A szerzõ követi önmagát és
egy ponton átveszi az irányítást: megtartja elõadását. Nagy a siker. „Csak az
elsõ sorban tátong egy üres szék, oda egy
szkeptikusan fürkészõ alakot képzelek,
nem tudok szabadulni tõle. Tudom,
hogy mindenki más mellett neki kell leginkább megfelelnem.”
(Kovács katáng Ferenc: Krúdy-kalucsni, Hamsun-köpönyeg, Napkút kiadó,
Bp., 2013.)
Bancsik Ágnes

ÜNNEPSÉG

KULTÚRA

Három földrész hat országából az Európai Kultúra Napján –
Faluházavatás - konferencia- koncert – hagyományápolás

ÜNNEPSÉG
A Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében
Kiss Zoltán köszöntõje

Összefogás-csoda Aranyosapátiban
A III. Magyar Világtalálkozó történéseit bemutató korábbi lapszámunkban „Ott kell az összefogás, ahol legnagyobb a szegénység” címmel képes beszámolót jelentettünk meg Aranyosapátiból, a „Határtalan összefogás kapujának” avatásáról.
Ebben, a többségében cigány nemzetiség által lakott településen – a VI. Európai Kultúra Napja kiemelt eseményeként –
„A vidék napja” megrendezésével a Falvak Kultúrájáért Alapítvány ismét „világraszólót” alkotott.
Lovagi emlékoszlop az elhunytaknak
Szombat délelõtt a Kultúra Lovagrendje díszõrségében és Böszörményi László
Vegyeskar elsõ hivatalos bemutatkozásával, a Boldogasszony Anyánk éneklésével
vonult be a Szent Korona másolata a település révaranyosi részén található Kultúra
Lovagrendje Emlékparkjába.
Az elmúlt év során elhunyt és a posztumusz avatott lovagtársaknak – a vajdasági dr. Szöllõsy Vágó László életmûve
alapján elnevezett – a „Megmaradás hársfa” alatt emeltek lovagi emlékoszlopot. A
szabadkai pedagógus, népmûvelõ mellett
lovagi emlékoszlopot kapott Glöckler Já-

cei után az esemény résztvevõi sétáltak a
„kopjafák erdejében”, megkeresték ismerõseiket, hozzátartozóikat és emlékfotót
készítettek a „Határtalan összefogás kapujánál”.

Egy ház, amely mindenkihez szól
A program a település kopócsapáti részének központjában, a Böszörményi
László Faluház avatásával folytatódott.
Három földrész, hat országából érkezett
közel négyszáz vendég fogadta ünnepélyesen a Liszt rapszódiára bevonuló Szent
Koronát. Nick Ferenc, az alapítvány elnöke személyes hangú köszöntõje után
A résztvevõk üdvözlése Nick Ferenc
mény polgármestere, a Felsõ-Tisza Völgye
Vidékfejlesztési Egyesület elnöke adta át
az épületben elhelyezett Felsõ-Tisza Völgye Információs Központot, és jelentette
be a Felsõ-Tisza Völgye Minõségi Védjegy
alapítását, majd megnyitotta a Felsõ-Tisza
Völgye Leader Expot. Farkas Flórián, az
Országos Roma Önkormányzat elnöke
személyes képviseletében Lakatos István
Áldás szállt az összefogásra
Az Összefogás Kapuja elõtt az ünneplõ közösség

nos (Bátaszék) koreográfus, Ihász Kovács
Éva (Budapest) író, költõ, dr. Bereczki Imre (Dévaványa) helytörténész, Pénzes János (Eliza, Ausztrália), Szabó Lajos Zoltán (Terroux, Svájc), Józsa Anna Borbála
(Szabadbattyán) népmûvelõ és dr.
Higyed István (Temesvár, Románia) református lelkész.
A rendezvényen Nick Ferenc, a lovagrend alapítója olvasta fel a korábban elhunyt lovagtársak nevét, foglalkozását és
lakhelyét, akik emlékére 96 alkalommal
szólalt meg az „Emlékezet harangja”. A
helyi egyházi vezetõk mellett imát mondott Pocsai Vince, a beregszászi (misszióban a kijevi és a krími) és Higyed István
Levente, a szatmárnémeti református
gyülekezet lelkésze is. A lovagi emlékoszlopok áldása és felszentelése megható per14
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Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke nevében Baracsi Endre, a közgyûlés
Terület- és Vidékfejlesztési Bizottságának
elnöke köszöntötte a vendégeket és avatta fel – a helyi pedagógus, Marovka Imre
költõvel együtt – a Böszörményi László
Emlékhelyet. Filep István, Vásárosna-

alelnök, megyei elnök avatta az épületben
helyet kapott Cigány Nemzetiségi Módszertani Mûvelõdési Központot. Herczku
Andrásné, az „Életet az Éveknek Szövetség” elnöke a helyi nyugdíjasok lehetõségeinek bõvülését köszönte meg az alapítványnak. Nick Ferencné, a Böszörményi
Alapítvány elnöke összegezte a Falvak
Kultúrájáért Alapítvány Integrált Közössé2014/ 2. szám

gi Szolgáltató Tér (IKSZT) programban
vállalt küldetéseit, és bejelentette, hogy
közel két éves elõkészítés után – Béres János furulyamûvész, a Magyar Kultúra Lovagja jóváhagyásával – megkezdi mûködését a Béres János Tehetséggondozó Tanoda.
Az IKSZT egyes elemeinek avatása
után Kis Zoltán, Vidékfejlesztési Minisztérium, Vidékfejlesztési Fõosztály osztályvezetõje adta át a faluházat, majd megköszöntötte a több mint négyszáz településen már jelenlevõ IKSZT legújabb tagját.
Elismerõen szólt a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány munkájáról dr. Szabó Zoltán,

KULTÚRA
a Magyar Kultúra Lovagja, 56-hõse, Szabados István és Szeifried Zoltán kisvárdai
grafikusok alkotásaikat, míg az oslói Kovács Ferenc filmfelvevõjét adományozta.
A településen nevelõszülõknél tanuló
Ármós Tamás – megkönnyeztetve a vendégséget – nyári diákmunka keresetét adta át a faluház javára.
A házat Pócsi Gyula református lelkész, Beregi István görög katolikus esperes és a lovagrend képviseletében Pocsai
Vince református lelkész áldotta meg, illetve szentelte fel.

Gála és „Üzenet a perifériáról”

túrkevei, zempléni és kárpátaljai térségekbõl érkezõ résztvevõk sátrakban berendezett kiállításait, továbbá a fotó- és a
képzõmûvészeti kiállítást. Az elsõ nap
programja a kárpátaljai Nagybocskó alpolgármestere, Joszif Bozsuk a helyszínen, bográcsban késztett ételének felkínálásával és kötetlen beszélgetéssel ért végett.

Példaértékû cselekedet
Másnap a program a Kultúra Lovagrendje Emlékparkjában a kultúra lovagjaira való emlékezéssel vette kezdetét. A lovagrend a településsel épülõ különleges
kapcsolatát a Szent Korona református istentiszteletre való ünnepélyes bevonulásá-

A fogadást követõ nemzetközi kulturális gálát Õry László, a Kárpátok Mûvészeti Egyesület elnöke vezette be, aki a Kultúrhíd Böszörményi László Vegyeskar
nemzetközi festõ- és a
Cigányság élete fotókiállítást nyitotta meg. A
rendezvény során köszöntõt mondott Afrika
képviseletében Ahmend
Szliman, Ázsia képviseletében
Suresh
Chaudharry, akik elismeréssel szóltak az
építkezés színvonaláról
és annak ütemérõl. Köszöntötte a nemzetközi
találkozó vendégeit a
térség országgyûlési
képviselõje, dr. Tilky
Attila, valamint Semota
Miklós, a kárpátaljai
Vidricska polgármestere, Sari József, a val erõsítette. A program a görög katolikus
KMKSZ Felsõ-Tisza Vidéki Középszintû templomban folytatódott, ahol – figyelemSzervezet elnöke és Nejzsmák Emma, a be véve az alapítvány által kezdeményeRahói Járási Ukrán Magyar Kulturális Tár- zett Európai Kultúra Napja eseménysorosaság elnöke is.
zatot – a Szent Korona másolatának jelenA térségi és határon túli mûvészeti – létében – Prodanets Vologyimir tiszaTúrkeve polgármestere, a Fürdõvárosok többek között barabási, beregdédai és bogdányi (Kárpátalja) görög katolikus tiszSzövetségének elnöke, az egyetemes kul- rahói – csoportok, továbbá egyéni fellé- teletes tartott misét. Az ukrán nyelvû liturtúra lovagja, majd koszorút helyezett el a põk Magyarországról és Kárpátaljáról gia közben igét hirdetõ, az alapítvány
Böszörményi-emlékhelyen.
hangulatos mûsora közel öt órán át tar- munkáját évek óta figyelemmel kísérõ KoA rendezvényen az alapítvány elisme- tott, amely alatt az Integrált Közösségi vács István tiszteletes „csodaként” beszélt
réseket adott át az építõknek és mérnök- Szolgáltató Tér szakemberei szakmai na- a faluház átadásáról. Külön kiemelte az
nek, valamint önkénteseinek. Az alapít- pot, a polgármesterek „Üzenet a Periféri- építést és az avatási rendezvényt megszervány támogatására Béres János, a Magyar áról” címmel vidékfejlesztési fórumot tar- vezõk céltudatos, következetes, nehézséKultúra Lovagja számítógépet, valamint a tottak. A vendégek megtekintették a tér- geket is leküzdõ akaraterejének példaértéFresch család, néhai Frech’ Ottó fafaragó, ségbõl, valamint az együttmûködõ két. Hangsúlyozta, hogy ez a tett egy jel lehet arra, hogy az évek óta tapasztalt egyre csökkenõ életminõség megváltoztatható, de
mindez összefogást és szilárd
elhatározást igényel.
„A vidék napja” bográcsban
készített ebéddel, közös énekléssel és kötetlen beszélgetéssel
ért véget, amelynek utolsó értékteremtéseként a jelenlévõk
helyi ételspecialitások közül –
hungarikumként – a savanyú
káposztából, tarkababból, füstölt csülökkel készített „káposztás paszulylevest” választották.
Havasi Gyopár Táncegyüttes
Panoráma-tudósítás
2014/ 2. szám
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AJÁNLÓ

VILÁGKLUB

Tarján Gábor könyve a magyarság népi kultúráját mutatja be

Ismét bemutatkozott a Panoráma Világklub Kárpátalján

Ismerjük meg a gyökereinket!

Zene, tánc, ének és vers Ungvárott

Népünk és kultúrájának megismerése alapvetõ fontosságú minden nemzedék tudásának megalapozásában. Az elmúlt idõszakok oktatáspolitikája mégsem foglalkozott a kérdéssel jelentõségéhez mérten.

Az ungvári társklub alakuló kulturális rendezvényén a szép számban összegyûlt közönség több mûfajban, magas színvonalú mûsorszámokban gyönyörködhetett.

Magyarországon
sajnos sokszor úgy
kerülnek ki a fõiskoláról és egyetemekrõl a végzett pedagógusok,
hogy nem is hallottak a magyar kultúra gyökereirõl, a magyar nép embertani vonásairól,
vagy a néprajzi csoportokról, a népi táncokról, a határon túli magyarságról stb.
Magyarországon az anyanyelvi képzéssel
általában nincs probléma, többnyire színvonalasan tanítják a magyar történelmet, irodalmat, mûvészetet stb. – a magas kultúrát –,
de a magyar kultúra gyökereit alkotó népi
kultúrát; a folklórt, a népi táncot, játékot, kézmûvességet a tanárok nagy része egyáltalán
nem ismeri, és így nem ismerteti meg a diákokkal sem.
A népi kultúrával való foglalkozás nem az
egykori agrárvilág nosztalgikus felidézését
jelenti, hanem a legfontosabbat, a magyarság
lelki alapjainak elsajátítását. Ezt már nagy
gondolkodóink, mûvészeink is felismerték,
és ebbõl kiindulva igyekeztek megújítani a
magyar kultúrát.

Elég, ha csak Németh László, Szabó Dezsõ, Karácsony Sándor, Lükõ Gábor, Kodály
Zoltán munkásságát említjük. Bartók avval
lett a XX. század egyik legnagyobb zeneszerzõje, hogy az általa kutatott és felismert
magyar folklór „tiszta forrásából” táplálkozva
teljesen új, modern zenei stílust hozott létre.
Korábban már Liszt Ferenc is kísérletezett
ezzel; bár nem beszélte a nyelvet, mégis az
elfeledett magyar gyökereit akarta zenéjében
kifejezni. A nemrég elhunyt Makovecz Imre
is a magyar népi formavilágot felhasználva
igyekezett új építészeti stílust alkotni.
Szükségesnek látszott tehát egy olyan
összefoglaló munka, amely a magyarságismeret általános kérdéseivel foglalkozik, és
segítséget nyújt a továbbadáshoz, a pedagógiai munkához is. Ezt a missziót vállalja
Tarján Gábor új könyve, amely a szerzõ
közel négy évtizedes néprajzi kutatómunkájának és felsõoktatásban szerzett tapasztalatait hordozza.
A Magyarságismeret a határon belüli és
kívüli magyarság szociológiai, antropológiai

és néprajzi jellegzetességeit ismerteti, segítségével teljesebb és reálisabb képet nyerhetünk népünk etnikai és kulturális sajátosságairól. A Magyarságismeret népismereti, önismereti, identitáserõsítõ társadalmi-kulturális ismerettár, amely aktivitást keltõ módszerekkel érzelmileg is megerõsítheti az egészséges hazafiságot, a magyarsághoz tartozást.
Átfogó képet nyújt a magyarság kulturális jellemzõirõl, mindarról, amit elõdeink felhalmoztak, azzal a céllal, hogy a jövõ nemzedékeknek is legyen azonosságtudata, és ne
gyökértelenül bolyongjanak a nagyvilágban.
A könyv eredményesen használható a pedagógusképzésben, az oktatómunkában, a
tantervek elõkészítésében, de érdeklõdõk
számára is tartalmas összefoglalást kínál,
amelybõl bárki elsajátíthatja a magyar nép és
kultúra legfontosabb alapismereteit.
A könyv ajánlását Andrásfalvy Bertalan
neves néprajztudós, egykori közoktatási miniszter írta. A kötetet a szerzõ kutatóútjai során készített eredeti fotográfiái teszik szemléletesebbé.

Kárpátaljai Világklub-vezetõk egy csoportja
A jó hangulatot az eszenyi Ritmus néptáncegyüttes fiataljai teremtették meg,
majd hallhattuk Varga Katit, a különleges
hangú népdalénekest, s elmélyülhettünk

Mutatvány a könyvbõl: http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?folderId=279536&name=DLFE-30445.pdf

Európai uniós filmnapok Chicagóban – Magyar alkotások is mûsorra kerültek

Középpontban a modern nők világa
Majdnem egy hónapon keresztül zajlottak a 17. európai uniós filmfesztivál eseményei Chicagóban, a Gene Siskel filmközpontban. Ebben az évben 64 új filmet mutattak be, amibõl 26 európai, köztük két magyar alkotást láthatott a közönség.
A hagyományoknak megfelelõen, minden év elsõ filmje azé az európai országé,
amelyik épp az EU soros elnöke. Ennek
megfelelõen, a fesztivál az idén görög filmmel indult, a görög konzulasszony jelenlétében. Az sem véletlen, hogy a rendezõ nõ,
Elina Pyskou, mert a szervezõk egyre több
teret szánnak a nõi alkotóknak. De a meghívottak között szerepelt Nicolas Neuhold osztrák rendezõ, Anna Ferens Lengyelországból,
David Sieveking német filmrendezõ és Ben
Sachs filmkritikus.
A magyar filmek közül elõbb Deák Krisztina Aglaja címû filmjét vetítették Ónodi Eszter
fõszereplésével, majd pedig Szajki Péter Nejem, nõm, csajom címû vígjátéka volt látható.
Én Szajki Péter filmjét láttam, nem kis
örömömre; a téma rendkívül aktuális: szex
minden mértékben és minden korosztálynak, minden változatban, hagyományos párkapcsolatban és azon kívül, házasságban,
vagy azon kívül. Hiszen bûn már nincs, mindent szabad – ha nem is minden használ nekünk –, de azért a bûnhõdés nem marad el.
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A cselekmény in medias res kezdõdik,
négy különbözõ életkorú és foglalkozású
hölgy sorsán át láttatja a rendezõ, hogyan
alakulnak emberi sorsok napjainkban, amikor mindenféle hagyományos érték megkopik, és próbálunk modernkedni.
Vajon nem akar ez a világ túl sokat a nõktõl? Nem elég, hogy feleség, anya, néhol családfenntartó, pénzkeresõ, felkészült szakember – még legyen ereje arra is, hogy versenyre keljen az õsi mesterség gyakorlóival!?!
Fergeteges komédia, bár a téma véresen
komoly, minden családot, minden egyént
érint így vagy úgy. Pergõ párbeszéd, rengeteg humor, helyzet- és jellemkomikum, még
ha a beszéd néhol túl trágár is. Az amerikai
közönség is élvezte a filmet, meglepett, hogy
teltház volt.
A rendezõ Szajki Péter, Vörös Adél az író,
de Angelusz István és Reich Péter az ötletgaz-

da. A szereplõk: Schell Judit, Gubik Ági,
Tompos Kátya, Lovas Rozi, Rudolf Péter,
Stohl András, Keresztes Tamás és Mészáros
Béla.
A chicagói mozik másik magyar vonatkozású filmje a Grand Hotel Budapest, Wes
Anderson hatodik, hasonló motívumokra
épülõ filmje, hadd ne mondjam, sablonos
megoldások sorozata. A tündöklõ szereposztás ellenére – Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Adrien Brody, Owen Wilson, Tony
Revolori, csak hogy néhányat említsek a
nagy nevek közül – a kritika megoszlik a hatalmas várakozások után.
Mindenesetre a mondanivaló érdekes,
amennyiben papírtalan emigránsokról és ötven év távlatában láttatott változásokról van
szó. Amikor még Gustave H. a szálló menedzsere, mindenhol fény és pompa uralkodik,
a szálló zsúfolva gazdag emberekkel. De a tulajdonosváltás után, amikor Zero Mustafa kezébe kerül minden, a fény megkopott, a hotel majdnem üres.
Tatár Etelka (Chicago)

A közönség soraiból
Kaszó Szüzenn zongoramûvésznõ által
eljátszott Chopin-darabban. A Költészet
Napját idézte fel Marcsák Gergely egy József Attila-verssel és kortárs kárpátaljai
szerzõk megzenésített költeményeivel.
Nagy Anikó erõteljes, szép hangjával gyönyörû ruhában kápráztatta el a publikumot nótával és operettel.

A rendezvénynek otthont adó Dayka Kárpátalja idén a díszvendége a VilágtalálGábor Középiskola igazgató asszonya, kozónak, így sok kárpátaljaira számítaKeszler Stella szeretettel mutatta be isko- nak.
lájukat. Hatalmas sikert
aratott a diákok nótázása, tánca. A végén pedig
az eszenyiek városi polkával bûvölték el a jelenlévõket.
Dupka Nándor, az
Ungvári Társklub elnöke és Krón Melinda alelnök a kárpátaljai társklubok többi vezetõivel
együtt
elmondták,
hogy mi ragadta meg
õket a Panoráma Világklub eszmeiségében és
miért csatlakoztak. Eljött Matl Péter Munkácsról, Kázmér Dávid
Beregszászról, Török
Dupka Nándor, az Ungvári
Dr. Mezei László
Edit és Grigora Éva
Társklub elnöke
beszéde
Nagyszõlõsrõl.
Dr. Mezei László, a
Panoráma Világklub kárpátaljai társkluA leendõ díszvendégek pedig nem titbok alapító-társelnöke dr. Tanka László kolták: színvonalasan meg akarják mutatalapító-elnök nevében is köszöntötte a ni a közönségnek Kárpátalja sokszínû,
megjelenteket, és átadta meghívását a IV. gazdag kultúráját.
Magyar Világtalálkozóra. Elmondta, hogy
Lovas Ilona

Az eszenyi Ritmus táncegyüttes mûsora
2014/ 2. szám
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Gubik Ági és Stohl András
a Nejem, nõm, csajom címû filmben

Bevonulnak a fiatal táncosok
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EGÉSZSÉGÜGY
Innováció az egészségügyben

Új, világszínvonalú, magyar fejlesztés
Az „Értékteremtõ” rovaton belül szeretnénk bemutatni egy igazán bátor és innovatív magyar kezdeményezést, úgy, hogy
megismerjük mögötte az embert, az újítót, a jövõ megálmodóját… A Gémosz Kft. lassan 15 éve élenjár a csúcsminõségû
elektronikai termékek gyártásában, fejlesztésében. A szakmailag magasan elismert vállalkozás új területre merészkedett.
A cég tulajdonosával, Gémes Leventével beszélgettünk.
– Milyen termékeket gyárt az ön cége?
– Sokféle elektronikai részegységet gyártunk és fejlesztünk. Jelenleg azonban az orvostechnikai eszközökben értünk el világszínvonalú eredményeket. Fõleg a pulzáló
elektromágneses készülékek területén.
– Miért különleges az Elixor Divine a
többi pulzáló elektromágneses készülék között?
– A legtöbb gyártó mindenféle orvosi tesztelés nélkül, elektronikai eszközt készített, és
az orvosok megpróbálták utólag „kitalálni”,
hogy milyen betegségre hatásos. Ezzel szemben mi merõben más megközelítést alkalmaztunk a fejlesztés során. Sikerült megtalálnunk a téma legnagyobb orvosi szakértõit (dr.
Marko Markov – USA, dr. Andrea Reupke –
Németország, Prof. Dr. Sandra Sándor –
Magyarország), mellénk álltak, és több évtized gyakorlati tapasztalatai alapján alakítottuk
ki a Divine készülékünket. Ezen kívül fontos,
hogy ezek a készülékek már otthon, orvosi felügyelet nélkül is használhatók, valamint egy
speciális szolgáltatási rendszert (kísérõ kontrollprogramot) is kínálunk a készülékeink
mellé, amivel világszinten egyedülállóak vagyunk az egészségügyi termékek piacán.
– Mi ez a program pontosan?
– A gyógyászati iparágban vannak termékfejlesztõk, -gyártók és külön szolgáltatók, de nagyon ritka, hogy ugyanazon cég
mindegyik területen jeleskedjen. A készülékeink több országban klinikai kutatási-fejlesztési programban vesznek részt. Ehhez mi
hozzákapcsoltunk egy civil felhasználói
kontrollcsoportot, akik saját egészségügyi állapotuk javulásának dokumentálásával (kérdõívek formájában) segítik az orvosaink, kutatóink munkáját. A program résztvevõinek
diagnosztikai gépparkunkkal idõrõl idõre lehetõséget biztosítunk ingyenes kontrollra,
sõt akár orvosi konzultációra is.
– Miért gondolta úgy, hogy az embereknek szükségük van erre a plusz szolgáltatásra?
– A mai 3 perces orvosi vizitidõ
alatt futószalagon megy a gyógyítás.
Sajnos a rendszer túlterhelt. Ezt a
programot a szükség hívta
életre, mivel a saját környezetemben is azzal szembesültem, hogy a betegek magukra maradnak.
– Veszélyes területre téved ma mindenki, aki
a gyógyszerek nélküli gyógyításról

beszél, kampányol. Ön
nem fél?
– Félreértett: nem a
gyógyszerek ellen, hanem azokkal közösen
együttmûködve dolgozunk. Azt tudni kell, hogy
a pulzáló elektromágneses kezelés bizonyítottan
jótékony hatással van a
hajszálérkeringésre és a
vörösvértestek oxigénfelvevõ képességére. A hatóanyagok jobban és gyorsabban eljuthatnak a sejtekhez, így akár kevesebb gyógyszer is elegendõ, sõt, sok esetben el is hagyható. Nagyon sok orvos barátom osztotta meg velem
a több évtizedes praxisának tanulságait, és kijelenthetem, hogy ebben az országban sok
lelkiismeretes orvos van, akiknek tényleg fontos a betegek sorsa. Sokan vannak, akik nem
értenek egyet a túlzott és indokolatlan tablettafogyasztással és inkább a kiegészítõ-komplementer irányba próbálják terelni a betegeiket. Mi ezeknek az orvosoknak segítünk,
hogy közösen megteremtsünk egy új gondolkodásmódot az életünkkel, egészségünkkel,
jövõnkkel kapcsolatban.
– Mit vár ettõl a programtól?
– Nagyon lelkes vagyok! Nem is mertem
gondolni, hogy ilyen népszerû lesz a programunk, és ilyen sok ember gondolkozik felelõsen saját és családja egészségérõl. Nemzetközi és igazi magyaros összefogást várok ettõl a programtól, hogy ismét lássa a világ,
hogy mi magyarok képesek vagyunk megújulni és jobbá tenni ezt a világot.
– Ennek óriási társadalmi felelõssége
van! Hogy bírja ezt a sok munkát?
– Ha valamiben hiszel, az erõt
ad. Tudom, hogy jó úton járunk
és így könnyen megy. Jó látni a
boldog, elégedett emberek arcát,
ahogyan megváltozik az életük. Jól szervezett csapatunk olyan, mint egy család.

– Lát arra esélyt, hogy az állami egészségügyön belül majd alkalmazzák a Elixor
Divine-t és a programot?
– A készülékeink már most megtalálhatók
a kórházakban. A problémát nem itt látom.
Az egészségügyben a világon mindenhol sok
pénz forog, és sok esetben nem a betegek
gyógyítása az elsõdleges cél. Rossz dolog ezt
kimondani, de még rosszabb ezzel szembesülni! Nem akarok érdekeket sérteni, etikai
kérdéseket felvetni, de ki lehet mondani,
hogy az elkövetkezendõ egy évtizedben igazi forradalom várható az egészségügyben, az
orvos-beteg kapcsolatrendszerben. A háttérprogrammal, amit csak mi biztosítunk, ezt a
vonalat erõsítjük. Kész terveink vannak a jövõre nézve: mi maradunk betegközpontúak.
– Akinek felkeltette érdeklõdését ez a
program, hol tud Önökkel kapcsolatba lépni?
– Magyarországon és külföldön is elérhetõek vagyunk. Több helyen is képviseltetjük
magunkat, mint például saját kezelõcentrumainkban, idõsek otthonában, egészségügyi
intézményekben. Minden információt megtalálhatnak rólunk honlapunkon, a
www.elixoronline.com címen.
– Mit üzen a világon szétszóródott és itthon élõ magyaroknak?
– Bárhol is él, ha hisz valamiben, hogy azzal jobbá teheti a világot, ne gondolkozzon,
csinálja! Hit, remény, szeretet, kitartás – a
magyarok istene mindenhol melléáll a jó
ügynek. „Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok!”
– Köszönöm a beszélgetést, remélem,
hogy lesz még folytatás. Engem nagyon kíváncsivá tett, és érdekel, hogy hogyan alakul ennek az újabb magyar fejlesztésnek a
jövõje! Ön nagyon szerencsés, hogy lehetõsége van álmai megvalósítására.
Elixor Medical Zrt.
www.elixoronline.com

MEGHÍVÓ a IV. Magyar Világtalálkozó keretében szervezett
közös KEP-NSKI Társadalmi Párbeszéd Fórumra
Idõpont: 2014. május 22. (csütörtök)
15 órától 21 óráig
Helyszín: Budapest, Thomas Hotel és
a mellette lévõ Konferencia terem (IX., Liliom u. 44-48)
Téma: KÖZÉP-EURÓPA honnan- hová, különös tekintettel az I. világháború
hatására
Fõvédnökök: Hg. Esterházy Antal és
Prof. Dr. Kovács Árpád
14.30-tól Regisztráció a Thomas Hotel
melletti Konferencia teremben (IX. ker.
Liliom u. 48)
15.00-tól Üdvözlés, tájékoztató a Fórumról: Dr. Czeglédi József, a KEP ügyvezetõ elnöke,az MTA Köztestület tagja,
konferencia igazgató
15.10-tõl Megnyitó: Hg. Esterházy
Antal, a KEP elnöke, a Fórum fõvédnöke
Köszöntõ: Dr Tanka László a Világtalálkozó elnöke, a Panoráma Világklub elnöke
Kitüntetések átadása
15.30-tól Bevezetõ Közép-Európa
helyzetének értékeléséhez: Professor
emeritus dr. Marinovich Endre, a KEP
társelnöke, a Veritas T. I. fõig. h., c. nagykövet
16.00-tól Elõadások:
Közép-Európa gazdasági versenyképessége: Prof. Dr. Kovács Árpád a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Fórum fõvédnöke
A Kárpát-medencei jövõkép; Beszámoló a délelõtti szakmai tanácskozásról

Szász Jenõ a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke
A Kárpát-medence gazdasági fejlesztése: Radetzky Jenõ a FMKIK elnöke, a
Kárpát Régió Üzleti Hálózat vezérigazgatója
Az I. Világháború hatása Közép-Európára és Magyarországra: Prof. Dr.
Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet fõigazgatója
17.30-tól Kávészünet, büfé
18.00-tól Elõadások:
Az erdélyi magyarok várható jövõje:
Szép Gyula a Kolozsvári Operaház igazgatója, a KEP képviselõje Romániában
A délvidéki magyarok várható jövõje:
Körmöci Károly a Vajdasági Egészségügyi Klaszter elnöke, a KEP képviselõje
Szerbiában
A szlovákiai magyarok várható jövõje: Mézes Rudolf a CSEMADOK alelnöke,
a KEP képviselõje Szlovákiában
Magyarország és a szomszédos országok 1945-1947 közötti külpolitikai
kapcsolatai: Dr. Gantner Péter történész, nemzetközi szakértõ
Ausztria, mint semleges állam szerepe Közép-Európában: Radda István a
Panoráma Világklub Ausztriai Társklubja
elnöke, az 56-os Szabadságharcos Lovagrend osztrák-német nagypriorja
19.15-tól További hozzászólások,
kérdések, vita
19.45-tõl Összefoglaló: Prof. emer.
Dr. Marinovich Endre, a KEP társelnöke,
a Veritas Történetkutató Intézet fõigazgató helyettese, c. nagykövet

20.15-tõl Állófogadás a Thomas Hotel
Éttermében
Tájékoztatás a KEP – NSKI közös Fórumról
A korábbi évek gyakorlatát követve ismételten
szervez Társadalmi Párbeszéd Fórumot a KözépEurópai Club Pannónia Közhasznú Egyesület
(KEP) Budapesten, május 22-én a Világtalálkozó
keretében. Ezúttal a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel (NSKI) közösen Közép-Európa helyzetét választottuk rendezvényünk témájául tekintettel az I.
világháború centenáriumára is. A Fórum természetesen nem csak aktuális, mai kérdésekkel foglalkozik, hanem felveti a múlt, valamint a jövõ problematikáját. Ezért választottuk címként a „Közép-Európa
honnan-hová, különös tekintettel az I. világháború
hatására” jelmondatot. Nem lehet vitás, hogy azok a
nagy horderejû változások, amelyek térségünk társadalmi,- politikai,- gazdasági viszonyait jellemzik
megtárgyalásra, párbeszédre érdemesek. A felkért
elõadók elismert hazai és külhoni szakemberek.
A Világtalálkozó Társadalmi Párbeszéd Fórumához kapcsolódó „Nemzeti integráció fejlesztési
rendszere a Kárpát-medencében” címû szakmai
tanácskozás május 22-én de 10 órától – 13 óráig
lesz a Duna Palota, Széchenyi termében (1051
Budapest, Zrínyi u. 5.). A Fórum, illetve a rendezvények fõ célja Közép-Európa múltjának, jelenének
és várható jövõjének bemutatása különös tekintettel
azokra a nagy változásokra, amelyek az elmúlt évszázadban a gazdasági és a társadalmi életben bekövetkeztek, elsõsorban az I. világháború hatására.
Mindezek miatt a Kárpát-medencei magyarság életkörülményei gyökeresen megváltoztak. Ennek megfelelõen súlyponti témaként jelenik meg az elõadásokban a Kárpát-medencei magyarság helyzetének,
életének, együttmûködési lehetõségeinek sokrétû
bemutatása. Fontos célja a szervezõknek a KözépEurópával, és ezen belül elsõsorban a Kárpát-medencével kapcsolatos vitatott kérdések párbeszéd
keretében történõ tisztázásának elõsegítése. Ezzel
kíván hozzájárulni a megoldáshoz vezetõ koncepciók, tervek kidolgozásához.
A rendezvényeken való részvétel ingyenes, de
elõzetes regisztrációhoz kötött.
A program változtatási jogát fenntartjuk.
További információ: www.kepcp.hu

MEGHÍVÓ a IV. Magyar Világtalálkozó keretében szervezett
közös NSKI - KEP Társadalmi Párbeszéd
Fórumszakmai tanácskozására
Idõpont: 2014. május 22. (csütörtök)
10 órától 13 óráig
Helyszín: Duna Palota, Széchenyi
terem (1051 Budapest, Zrínyi u. 5.)
Téma: A NEMZETI INTEGRÁCIÓ
FEJLESZTÉSI RENDSZERE A KÁRPÁT
MEDENCÉBEN
Fõvédnök: Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

9.30-tól Regisztráció
10.00-tól Megnyitó: Szász Jenõ elnök, Nemzetstratégiai Kutatóintézet
(NSKI)
10.10-tõl Elõadások:
A nemzeti integráció stratégiai és
politikai szempontjai, Duray Miklós
elnöki tanácsadó, NSKI
A nemzeti integráció idõszerû kutatási és stratégiai kérdései, Horkay
Nándor igazgató, NSKI

Szász Jenõ

A Kárpát-haza Fejlesztési
Rendszer létrehozása és mûködtetése, Molnár György
igazgató, NSKI
Kárpát-medencei szintû
fejlesztési lehetõségek (elõadók felkérés alatt)
Hozzászólások, konzultáció
12.30-tól Összefoglaló
13.00-tól Büféebéd

INTERJÚ
Interjú dr. Czeglédi Józseffel, a Fórum kezdeményezõjével, a Közép-európai Club
Pannonia Közhasznú Egyesület (KEP) ügyvezetõ elnökével

A Társadalmi Párbeszéd Fórum
a Világtalálkozók állandó közéleti programja lett
A Társadalmi Párbeszéd Fórum a Magyar Világtalálkozók állandó kiemelt programja lett. Ezt jórészt annak köszönhetjük,
hogy dr. Czeglédi József, a Közép-európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület (KEP) ügyvezetõ elnökének kezdeményezésére 2008 óta a KEP minden évben szervez Társadalmi Párbeszéd Fórumot tekintélyes közéleti személyiségek, szakemberek bevonásával. Innét csak egy lépésre volt szükség, hogy meggyõzzék a KEP-et, célszerû ezt a fontos rendezvényt a Világtalálkozó keretében szervezni. Ez a meggyõzés nem volt nehéz, hiszen régóta tagja a Panoráma Világklubnak, amely fõ
szervezõje a Világtalálkozóknak – Czeglédi József 2012-ben, az Uránia Filmszínház dísztermében vehette át A Világ Magyarságért kitüntetést. A Világklubban jól ismerték Czeglédi Józsefet elsõsorban, mint az 56-os forradalom fegyveres résztvevõjét, több egyetem tanárát, az MTA Köztestület tagját és az Országgyûlés turizmus tanácsadóját is. Több világkongreszszusnak volt szervezõ bizottsági elnöke is. Ezért Szerkesztõségünk tõle, a IV. Magyar Világtalálkozó Társadalmi Párbeszéd
Fórumának konferenciaigazgatójától kért értékelést a rendezvénysorozat történetérõl, a párbeszéd jelentõségérõl.
– Ahhoz, hogy valaki a társadalmi di- kori ellenségeket vitapartnerekké, a vitaalógus elismert szakértõje és sorozatban partnereket pedig barátokká is teheti.
idén már hetedszer a Társadalmi Párbe– Mi volt a témája a KEP által 2008széd Fórum konferenciaigazgatója és a ban az Ön kezdeményezésére szervezett
Szervezõ Bizottság elnöke leI. Társadalmi Párbeszéd Fógyen, úgy gondoljuk, hogy jerumnak?
lentõs élettapasztalatra van
– Elsõsorban a demokratikus
szükség.
intézményrendszer mûködésé– Ebben nem volt hiány. 1956nek tapasztalatait vizsgáltuk
ban „pesti srácként” fegyveresen
négy témakörben. Ezen a KEP
részt vettem a forradalomban. A
Fórumon mind az öt parlamenmegtorlást jórészt elkerülve
ti párt elõadóval képviseltette
1966-ban summa cum laude
magát országgyûlési képviselõi
doktoráltam turizmus közgazdaszinten, elismert más hazai és
ságtanból. Késõbb 1987-tõl
külhoni szaktekintélyek mel2002-ig tagja voltam a svájci köz- Dr. Czeglédi József
lett.
pontú AIEST Idegenforgalmi Világszerve– Mi volt a fõ tapasztalata ennek a
zet elnökségének Kelet-Közép-Európa nagy visszhangot kiváltó Párbeszéd Fóképviseletében. 1992–ben, Bécsben – ahol rumnak?
akkor nagykövetségi tanácsosi beosztás– Talán az, hogy a demokratikus intézban a Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet mények alulteljesítése nem csak Magyaroralapító vezetõjeként dolgoztam – kezde- szág közéletére illett, mint jelzõ, hanem léményezésemre létrejött a Club Pannonia,
majd ennek magyarországi szervezetébõl
a KEP, amelynek alapítása óta az ügyvezetõ elnöke vagyok. Hosszú ideig dolgoztam idegenforgalmi vezetõként az államigazgatásban. Sokféle kormányprogram
irányításában, szervezésében, tervezésében vettem részt. Több mint 400 publikációm és mintegy 20 szakkönyvem, egyetemi, fõiskolai jegyzetem jelent meg esetenként társszerzõvel, elsõsorban turizmus témában, amiben Magyarországon
elsõként szereztem tudományos fokozatot. Évekig együtt dolgoztam a dialógusproblematikája nemzetközi hírû szaktekintélyével néhai Josef von Ferenczy úrral, a KEP szenátorával.
– Miben látja a párbeszéd, a dialógus
jelentõségét?
– A társadalom túlzottan megosztott. A
tapasztalatok szerint párbeszédre nagy
szükség van. A dialógus az, amely az egy20
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nyegében minden kelet-közép-európai volt
szovjet félgyarmatra és újdemokráciára,
amelyek alul teljesítik a demokratikus normák követését. Ennek egyik közös oka,
hogy az újdemokráciák politikai osztályában senkinek sem volt megfelelõ gyakorlata a demokratikus politika mesterségében.
(Egyébként 24 új állam jött létre, 7 a volt
Jugoszlávia romjain, 2, Csehország és
Szlovákia a „bársonyos elszakadás” példájaként és 15 szovjet utódállam.)
– A Magyar Világtalálkozókon eddig
milyen fõbb dialógus témákkal foglalkoztak?
– Mindig olyan témákkal foglalkoztunk, amelyek közérdeklõdésre tarthatnak számot. Ezek közül ki kell emelni
1956-ot, amely a legújabb kori magyar
történelem legjelesebb eseménye. Ennek
kihatása a világtörténelemre minden más
magyar eseménynél nagyobb volt. Kitûnõ
elõadók, a szabadságharc résztvevõi, egy-

A Világ Magyarságáért kitüntetés átvételekor

INTERJÚ
kori 56-os halálraítéltek, történészek és
számos emigráns számolt be a forradalommal kapcsolatos különbözõ kérdésekrõl. Fontos következtetésként vonható le a
kialakult konstruktív vitákból, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az 56-os hagyományok ápolására, az emlékhelyek
megismertetésére, a fiatalok hiteles tájékoztatására. A III. Magyar Világtalálkozó
keretében tartotta meg VI. Társadalmi
Párbeszéd Fórumát a KEP. Ezúttal a hazai
közélet három fontos aktualitását vitatta
meg a Fórum, egyfelõl a társadalompolitika, másfelõl a gazdaságpolitika vonatkozásában, harmadrészt a történelmi hagyományok ápolásának tekintetében. El-

A Társadalmi Párbeszéd Fórum egyik
legszínvonalasabb, vetített képekkel gazdagított elõadását tartotta prof. dr. Kovács
Árpád, a Költségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke. A
nemzetgazdaságunk egyensúlyi helyzetének jelenérõl és jövõbeni kilátásairól elmondott gondolatait európai és világgazdasági összefüggésekbe helyezte, érzékeltetve a világgazdasági válság napjainkban is érzékelhetõ hatásait. Ennek a szekciónak három felkért hozzászólója volt.
Radda István, a Panoráma Világklub
Ausztriai Társklubjának elnöke a Magyarországot méltatlanul támadó nyugat-európai sajtót bírálta, dr. Szalók Csilla, a BuDr. Horváth János, az Országgyûlés korelnöke
a balatonlellei világtalálkozón

hangzottak a fõvédnöki üdvözletek is hg.
Esterházy Antal, a KEP elnöke, majd dr.
Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke részérõl. A társadalompolitikai kérdésekkel foglalkozó szekció megnyitó
elõadását prof. dr. Pozsgay Imre v. államminiszter tartotta a demokratikus intézményrendszer mûködésének tapasztalatairól és aktuális kérdéseirõl. Felkért hozzászólóként szerepelt dr. Sárközy Tamás
jogászprofesszor, gazdag közéleti és jogalkotói tapasztalatairól adva tanúságot,
valamint dr. Gáva Krisztián, jogalkotásért
felelõs helyettes államtitkár, aki értelemszerûen a kormányzati oldal álláspontját
mutatta be. Ezután következett prof. dr.
Szakály Sándor hadtörténész, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettesének elõadása arról, hogyan
épülnek be a történelmi hagyományok a
mai közéletbe. Dr. Gantner Péter történész, elsõsorban arról beszélt, hogyan
épült be a szovjet típusú diktatúra, a társadalom- és történelemszemlélet a magyar közgondolkodásba, és hogyan verte
szét a II. világháború után induló demokratikus közéletet.

dapesti Gazdasági Fõiskola tanszékvezetõ
tanára az idegenforgalom nemzetgazdasági szerepérõl beszélt. Lóránt Károly
közgazdász pedig az egymással vitázó
gazdaságpolitikai iskolák gyakorlati megvalósulásában megnyilvánuló ellentmondásokat mutatta be. A rendkívül gazdag
program összefoglalása Marinovich Endre, a KEP társelnöke, a BGF tanára, c.
nagykövet feladata volt. Megállapította,
hogy a Fórum alapvetõ célját teljesítette,
hiszen a felvetett, rendkívül szerteágazó
témakörökben igazi párbeszéd zajlott. A
színes zárszót prof. dr. Horváth János,
amerikai-magyar közgazdász az Országgyûlés korelnöke mondta el. A rendezvény keretében a Világtalálkozó elnöke
átnyújtotta prof. Pozsgay Imrének a Világ
Magyarságáért közéleti kitüntetõ oklevelet, a KEP elnöke pedig átadta prof. Horváth Jánosnak, prof. Szakály Sándornak
és dr. Tanka Lászlónak a KEP Szenátora
kitüntetõ oklevelet a magyarság összefogását segítõ munkásságukért.
– Mivel foglalkozik a Társadalmi Párbeszéd Fórum a IV. Magyar Világtalálkozón?
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– Május 22-én a Világtalálkozó Párbeszéd Fóruma keretében ezúttal két programot szervezünk a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel (NSKI) közösen. Közép-Európa helyzetét választottuk rendezvényünk témájául tekintettel az I. világháború centenáriumára is. A Fórum természetesen nem csak aktuális, mai kérdésekkel
foglalkozik, hanem felveti a múlt, valamint a jövõ problematikáját. Ezért választottuk címként a „Közép-Európa honnanhová, különös tekintettel az I. világháború hatására” jelmondatot. Nem lehet vitás, hogy azok a nagy horderejû változások, amelyek térségünk társadalmi, politikai, gazdasági viszonyait jellemzik megtárgyalásra, párbeszédre érdemesek. A felkért elõadók elismert hazai és külhoni szakemberek. A Világtalálkozó Társadalmi Párbeszéd Fórumának
szakmai tanácskozása „Nemzeti integráció fejlesztési rendszere a Kárpát-medencében”
címmel május 22-én de. 10 órától 13 óráig lesz az NSKI szervezésében.
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet egyik kiemelt feladata
nemzetegyesítést
szolgáló,
összefüggõ Kárpát-medencei
rendszerek, hálózatok, fejlesztési folyamatok kezdeményezése, ezek feltételrendszerének
létrehozása. A IV. Magyar Világtalálkozó keretében megrendezésre kerülõ szakmai tanácskozás célja, hogy bemutassa e célkitûzés hátterét és az
intézetnek az elmúlt egy évben
ennek érdekében elvégzett
munkáját, valamint elõrevetítse a jövõ lehetõségeit. A magam részérõl ezt az NSKI munkát rendkívül értékes nemzetstratégiai feladatnak
tartom, amit jó lenne, ha minden illetékes
megértene és támogatná. A Fórum, illetve
a rendezvények fõ célja Közép-Európa
múltjának, jelenének és várható jövõjének bemutatása különös tekintettel azokra a nagy változásokra, amelyek az elmúlt
évszázadban a gazdasági és a társadalmi
életben bekövetkeztek, elsõsorban az I.
világháború hatására. Mindezek miatt a
Kárpát-medencei magyarság életkörülményei gyökeresen megváltoztak. Ennek
megfelelõen súlyponti témaként jelenik
meg az elõadásokban a Kárpát-medencei
magyarság helyzetének, életének, együttmûködési lehetõségeinek sokrétû bemutatása.
Fontos célja a szervezõknek a KözépEurópával, és ezen belül elsõsorban a
Kárpát-medencével kapcsolatos vitatott
kérdések párbeszéd keretében történõ
tisztázásának elõsegítése. E rendezvényeken való részvétel ingyenes, de elõzetes
regisztrációhoz kötött.
További információ: www.kepcp.hu.
Panoráma-interjú
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KÖNYVBEMUTATÓ
„Istenem, de régen volt mindez – és mégis milyen közel”

Sétáljunk az emlékek gyalogútján!
Bár az ünnepi ajándékozási láz elmúlt, az olvasók figyelmébe ajánlok egy könyvet; aki a klasszikus vonalvezetésû, hagyományos irodalmat szereti, biztosan élvezni fogja.
Ifj. Fekete István novelláskötetérõl van tán csak nézek a gondolataim után, meszó, amely a nagy magyar elbeszélõk, lyek emlékeim árnyékos gyalogútján feGárdonyi, Móra és az édesapa, Fekete Ist- lém hozták gyermekkorom egyre szépüván hagyományában íródott. Kedves, lõ világát.” (15. oldal.)
megható, szórakoztató olvasmány,
„Istenem, de régen volt mindez – és
amely, ahogyan a cím is jelzi, emlékek fo- mégis milye Istenem, de régen volt mindnalára fûzõdött, fõleg gyermekkori élmé- ez – és mégis milyen közel. Csak az kell
nyek láncolata, ahol a fõszereplõk is a hozzá, hogy lehunyjam a szemem, és kigyermekkorból bukkannak elõ, de akad- nyissam a szívem.” (145. oldal.)
nak jó emberek ’56 után is, a hontalanHa mûfaji meghatározást keresnék,
ságban, elsõsorban a szülõk!
akkor is az író önjellemzését használ„Fogtam édesapám kezét, és szeret- nám: „lelkem naplója.” (164. oldal.) És a
tem volna megkiáltani a világnak, hogy sok kedves, megható történetben rejtve
nincs nála jobb és igazságosabb ember vagy nyíltan az írói hitvallás és a mély
az egész földön.” (92. olemberszeretet, humanizdal.)
mus! „Hirtelen rádöbben„Édesapám minden hajtem, hogy egyetlen emberi
nalban négykor kelt, a kis
könnycseppben
sokkal
villanyfõzõjén felforralt
több szépség és csoda van,
egy liter méregerõs feketemint ezer holdrakétában.”
kávét, maga elé tett egy
(175. oldal.)
karton nikotex Leventét
Mi még a szépség, a
(elõtte kinyitotta az ablamegtartóerõ? Hát az ottkot, hogy a füst kiszálljon),
hon, az a mindannyiunk
és reggel kilencig írt. Ekkor
számára tündérvölggyé szémegreggelizett – általában
pült kis földdarab, amelytõl
velem –, és a horgászbotjáoly messze sodort az élet,
val meg egy könyvvel kide amely a szívünkben
ballagott a falutól csak néörökké él.
hány kõhajításnyira fekvõ
„Otthon – ahol a tavaszi
tóhoz. Hal kevés élt a tónap sugarai már elsöpörték
ban, de azt hiszem, ez nem
a telet...
volt fontos Édesapámnak.”
Otthon – ahol az erdei
(119. oldal.)
tisztásokon már hóvirágok
Természetesen az édeshelyett kékfejkendõs iboanyja is szerepel a könyvlyák nyílnak...
Ifj. Fekete István
ben. „Kiterjedt családunkOtthon – ahol a temploban ugyanis csat két jeles rendû tanulót mok festett ablakain beköszöntõ tavaszi
ismertem. Az Anyámat és a Nõvéremet! fény bújócskát játszik a padsorok köÕk azonban nõk voltak, így nem számí- zött...
tottak.” (24. old.) De a család más tagjai
Otthon – ahol szülõk, feleségek, gyeris szerepelnek; nagymama, nagybácsi mekek, testvérek és szerelmesek milliói
stb.
megtört nyakú, könnyes alázattal kérik
A gyerekkor mellékszereplõi között az Urat, hogy óvja szeretteiket...” (224.
vannak nemcsak néhai iskolatársak, oldal)
vagy a ház személyzete – parádés kocsis,
Idézhetném az írói és emberi hitvalmosónõ – hanem a mindenkori pajtások lást is, de mottóként a 2014-es esztendõ
is, köztük az állandóan köhögõ kis ci- számára csak a szülõföldhöz kötõdõ hûgánygyerek, vagy a Szabó-ikrek, akiknek séget emelnem ki: „Apáink tisztelték és
csak egy pár csizmájuk volt, és így fel- szerették a magyar földet, s tisztelték és
váltva jártak iskolába.
szerették az embereket... Arra a követÉs persze az „elsõ” nagy szerelmek is: keztetésre jutottam, hogy azért értjük
Klárika, az uradalmi kanász tündérszép meg egymást ilyen jól, mert a gyökerünk
lánya, vagy Ágika, a kisbíró tizenkét éves ugyanaz.
lánya. A gyermekkor adja az elbeszéléA régi urambátyám világ volt vezetõsek líraiságát, az író kora pedig azokat az rétegébõl származtunk. A faluját, földjét,
életbölcsességeket, amelyeket külön kis hazáját, fajtáját és népét szeretõ és tiszteszótárba gyûjtögethetnénk, na meg a lõ magyarok közé tartoztunk, akiknek
nosztalgikus hangulatot.
közös a gyökere. Annyira közös, hogy
„Most, hogy befejeztem a története- nemcsak barátok, hanem akár testvérek
met, kicsit fáradtan leteszem a tollat. Az- is lehetnénk.” (85. oldal.)
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Sorolhatnám a könyv értékei között
az eszmei gazdagságot, ahogyan ítélkezik a modern világról, felemlegeti egy
régmúlt világ szépségeit, és ahogy megmutatja a menekülés útját a zavaros, kõre, betonra épített, elidegenedett, modernnek nevezett világból.
Kísérje az olvasót még egy gondolat az
új esztendõben: „Fogjátok meg szorosan

A könyv borítólapja
egymás kezét, és imádkozzatok a magyarok Istenéhez, hogy segítse meg sokat
szenvedett, drága hazánkat ezekben a
nehéz idõkben.” (50. oldal.)
Úgy legyen!
Én, a vájt fülû kritikus még hozzátenném, áldja meg az Isten a teremtõ erõt,
adjon erõt, egészséget ifj. Fekete Istvánnak, az írónak és embernek, hogy még
sok szép gondolattal örvendeztesse meg
olvasóit!
(Ifj. Fekete István: Emlékek gyalogútján; Szent István Társulat, az Apostoli
Szentszék könyvkiadója, Budapest,
2006.)
Tatár Etelka
(Chicago)

Jókedvû általános iskolások

Óvodások

A Besenyi család

Szent István nevét viseli az elismert alapítványi oktatási intézmény

Magyar iskolaalapítók Argentínában
Besenyi Károly Kecskeméten született, de Buenos Airesben nõtt fel, ott végezte el az iskoláit spanyol és angol nyelven.
Mind anyai, mind apai ágon pedagógus
dinasztia sarja. Édesanyja filozófiai doktorátus mellett több idegen nyelven tanított. Õ
csak azt kérte Károly fiától, hogy „ne legyen
tanár”. Hogy a szeretett édesanyának a fiú
megfeleljen, közgazdász lett. Ezzel együtt a
magyar identitást, nyelvet, szellemiséget
mind a szûkebb családi, mind a tágabb „ottani magyarok” õrizték, adták tovább, ismertették és szerettették meg az argentinokkal.
A Buenos Aires-i magyarság szépen öszszetartott: együtt ünnepelték meg a magyar
jeles napokat, és nagyobb ünnepeket is. Beilleszkedtek a helyiek közé, elérték az argentin emberek és állam elismerését, tiszteletét.
Dr. Besenyi Károly a jól fizetõ közgazdászpálya helyett „magától értetõdõen” a
„vérében lévõ, genetikailag kódolt” tanítás,
oktatás, nevelés pályájára, vagyis az „õsök
útjára” lépett. Bekövetkezett az „elkerülhetetlen”. Ezt a választást a szív vezérelte, hiszen ezt a munkát végezte igazán nagy szeretettel.
Rengeteg örömet adott számára mind a
gyerekekkel, mind a tanárokkal végzett
munka. Olyan magas szinten mûvelte a tanítást és a tanárok továbbképzését, hogy a számítástechnika nemzetközi vizsgabiztosa lett.
Munkája közismert volt nemcsak Argentínában, hanem szinte egész Amerikában.
Dr. Besenyi Károly a British Council révén világraszóló szakmai elismertségre tett
szert. A nevéhez fûzõdik Argentínában és a
környezõ országokban a „computer science” tanártovábbképzés egyetemi szintû
módszertani kidolgozása és bevezetése
egész Argentínában, Uruguayban.
A nemzetközi elismertséget jelzi: 1979ben, a British Councilon keresztüli meghívására dr. Dienes Zoltán, a cambridge-i egyetem tanára dr. Besenyi Károly rendezésében
és közremûködésével tartott matematikai
„workshopot”, amikor egy téli vakáció kellõs
közepén (pluszfizetés nélkül) továbbképzést tartottak a lelkesen részt vevõ argentin
és uruguayi tanároknak.
El sem tudjuk képzelni, hogy ilyen mérhetetlenül sok munkát hogyan lehetett gyõzni! A genetikai kódoltság ehhez nem elegendõ. A szorgalom, elkötelezettség, kiemelkedõ felkészültség mellett lett még egy óriási
kincse a tanár úrnak: a felesége! Természetesen „magyar lány” lett az élete párja: Vácz
Zsuzsanna, akivel erõs szövetséget, családot, majd pedig iskolát alapítottak.
Mint tudjuk, minden sikeres férfi mögött
van egy erõs asszony. Azt a sokak által vá-

gyott csodát hozták létre együtt – és tartják
fenn évtizedek óta –, hogy kiteljesedtek a
munkájukban, és szeretõ családjuk is van.
Négy kiváló gyermeket neveltek fel Argentínában magyar identitással, szorgalommal,
becsülettel! Olyan követendõ példákat mutattak gyermekeiknek, hogy õk büszkén élnek és dolgoznak hasonló módon.
Gyermekeik pedagógiai pályát is választottak, magyarul beszélnek, Magyarországra „hazalátogatnak”, és viszik tovább az iskolaalapító szülõk iskoláját. Ezek külön-külön is példaértékû dolgok, így, halmozottan

Az iskola cégtáblája
pedig követendõ teljesítmények.
Mi jöhetett még Buenos Airesben a család és karrier mellé? Még több munka és rizikó. A négygyermekes család belevágott az
ismeretlenbe. Elköltöztek vidékre, a ma 130
ezer lakosú Barilochéba. Ott váltak iskolaalapítókká. A semmibõl teremtettek nemzetközi hírû alapítványi intézményt. Óvodát, általános és középiskolát is létrehoztak két tannyelven és két kultúrával Szent István királyról elnevezve 29 évvel ezelõtt.
Fantasztikus az iskola címere! A középpontban Szent István kettõs keresztje látható. A kereszt a magyar identitáson túl utal a
keresztény értékrendre is, mint az alapítványi iskola egyik vezérelvére. A címerben látható további szimbólumok mutatják az oktatási intézmény „misszióját”.
A bal felsõ sarokban található könyv az
irodalom, a humán tudományok fontosságára utal. A bal alsó sarokban lévõ kotta, violinkulcs, paletta és pentagram a mûvészetek
oktatását jelzi. A jobb felsõ sarokban a számítógép a számítástechnikai tudás továbbadását emeli ki. A bal alsó részen a fáklya a
sportra nevelést fejezi ki.
1985. február 25-én, 84 diákkal indult az
iskola, amelyben spanyol és angol nyelven
tanítanak. Ma az iskola 960 növendékkel,
115 tanerõvel és 20 más beosztású alkalmazottal mûködik. Honlapja: www.sanesteban.edu.ar.
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Az intézmény létrehozásához az alapító
házaspár feladta addigi életét, a fõvárostól
1680 km-re költözött, és bankkölcsönt is felvettek, hogy megépítsék és felszereljék az
intézményt, amelynek része az öt éves óvoda, a két tannyelvû általános és a középiskola, egy humán és három kereskedelmi párhuzamos osztályban.
1985-ben Zsuzsanna több mint 40 magyart gyûjtött össze az iskolaalapítás után. A
Barilochei Magyar Egyesület székháza az iskola épülete lett, és szinte havonta gyûltek
össze a magyarok, házastársakkal és gyerekeikkel együtt. Manapság, mivel a magyarul
tudó tagok azóta legnagyobbrészt elhagyták
az élõk sorát, a chilei határ közelében lévõ
városban már csak argentin gyermekek táncolják a magyar táncokat, magyar népviseletben!
További óriási dolog, hogy minden év augusztus 20-án a magyar zászlót is felvonják
az argentin mellett a Paseo de las
Colectividades téren, az iskolában pedig minden ünnepi alkalomkor! Vagyis az argentin
állam partneri helyzetben tartja a magyar iskolaalapítók által nagy nemzetközi megbecsülésnek örvendõ oktatási intézményt!
Az iskola a magyar zászlót ajándékba kapta, és a barilochei katolikus püspök az ottani
evangélikus lelkész kíséretében szentelte fel!
Minden ünnepi alkalomkor bevonul a magyar lobogó is, kisérve az argentin zászlót.
Az iskolaalapító házaspár még mindig
aktív munkát végez az intézmény életében,
sõt két gyermekük is dolgozik az iskolák keretein belül.
Az intézmény továbbviszi a nemzetközi
színvonalát. Ez az egyetlen, a Cambridge-i
Egyetem által vizsgáztatási joggal elismert
iskola Argentína déli részén! A környezõ, de
szomszéd országhoz tartozó területek vizsgáztatási illetékességét is nekik szeretné adni az egyetem, annyira elégedettek a munkájukkal.
Az iskola megbecsülése egyrészt a diákok és szüleik részérõl is folyamatos, a nem
is olcsó tandíj mellett már 29 éve mûködik
és fejlõdik az intézmény. Másrészt az argentin állam részérõl is kifejezõdésre jut, hiszen
valamennyi támogatást nyújt az alapítványi
intézménynek.
Büszkék lehetünk honfitársainkra a személyes példamutatásuk, fáradhatatlanul
végzett nemzetközi szintû munkájuk, a rendületlen emberi és szakmai helytállásuk miatt!
Kereki Kati
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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Újabb hangok a Balatonon
A szervezõk korábban eddig tucatnyi elõadó, köztük David Guetta, Wiz Khalifa, Alesso,
Steve Angello, Martin Garrix, Rudimental, Ricardo Villalobos, a Disclosure és Sven Vath
nevét jelentették be. Hozzájuk csatlakozott most egy újabb csokor sztár.
jegyeket idõ elõtt elkapkodták, s a kiadható
bérletek fele is hamar gazdára lelt.
A nemzetközi felhozatal mellett természetesen a legjobb magyarok is sorban

igazolnak le a Soundra. A mostani sztárkínálatban már megtaláljuk az Irie Maffiát, The Carbonfoolst, a Punnany Massifot és a Brains-t is.

Szeretet, gondoskodás, egymásra figyelés
– a Mezőségi Világklub jótékonysági estje Torockón
A Panoráma Világklub Mezõségi Ifjúsági Társklubja (Szék), tagjai nemrégiben egy jótékonysági rendezvényt tartottak a
Kis Szent Teréz Gyermekotthonban, Torockó gyermekei részére! Szeretet, gondoskodás, egymásra való oda figyelés. Talán
ezekkel a szavakkal tudnám legjobban összefoglalni azt a napot, amit eltöltöttünk a gyermekotthon lakóival.
Nemrégiben született meg az ötlet a Világklubban: tegyünk jót, rendezzünk egy
egy karitatív megmozdulást! Kezdetben
csak egy kósza gondolatnak tûnt, hogy
pár fiatal felkaroljon és programot szervezzen 30 rászoruló gyereknek. Azután
továbbgondoltuk, ötletezgettünk és rövid
idõn belül felvettük a kapcsolatot az otthon nevelõnõjével, aki lelkesedéssel fogadta elképzelésünket.
A hatékony és aktív munkának köszönhetõen pár nap alatt felhívtuk a széki
lakosok figyelmét jótékonysági szándékunkra. Meghirdettük a közel 2000 lelket
számláló községben, hogy adománygyûjtésre kerül sor. Nagy örömünkre rengeteg
lelkes ember állt mellénk, támogatva az
ötletünket. Ezért tehettük meg azt, hogy
egy szép tavaszi napon, kisbuszunkat tele pakolva elindultunk a gyermekotthon
felé – és egy felejthetetlen napot töltöttünk

A többszörös Grammy-díjas Timbaland, a nyolc év szünet után összeálló
Deep Dish, a minimal techno mûvész,
Richie Hawtin, a slágergyáros Martin
Solveig, a lehengerlõ Rita Ora, az utóbbi
években egyre sikeresebb DVBBS valamint a lendületes Blasterjaxx is csatlakozott a napokban a MasterCard Balaton
Sound felhozatalához.
Idehaza és külföldön egyaránt nagy az
érdeklõdés, amely eredményeként mára
mindössze csak kb. 2.500 bérlet várja gazdáját az idei Soundra, miután az elõvételes

Együtt a gyerekcsapattal

Egy kis emléket is készítettek nekünk a gyerekek
el a Kis Szent Teréz Gyermekotthonban
élõ gyerekekkel!
A nap folyamán rengeteg tanulságos
programot biztosítottunk a számukra. A többi között a gyerekek megismerkedhettek Lúdas Matyi tanulságos történetével, közösen
ifjúsági és gyerekdalokat tanítottunk a gyere-

Lelkesen rajzolt mindenki
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Megismerkedtek a gyerekek Lúdas Matyi történetével
Ismerkedés játék közben

keknek, miközben mi is tanultunk tõlük. A
borús idõ sem vette el a kedvünket a közös
együttléttõl. Egy felejthetetlen és fáradtságtól
nem mentes nap után, a haza vezetõ úton
mindenki arról felemelõ érzésrõl és mérhetetlen nagy szeretetrõl áradozott, melyet a
gyerekek közelségében tapasztalt.
A rendezvényen részt vettek: Ballok Zoltán, Csomor Cecilia, Csorba Zsuzsa Melinda,
Csorba Zsuzsi Emese, Gyõri István, Nagy
Zsuzsa, Soós Zsuzsa, Szabó Enikõ.
Támogatóink voltak: Sallai Márton, Tamás János, Karsai Márton, Filep Zsuzsi, Filep
Róza, Boldizsár György, Vigh Márton, Nagy
Zsuzsi, Bárdos Pista, Vicei Zsuzsi, Csorba
Sándor, Szováti Klára, Pusztai Klára, id.
Sallai Mártonné, Gyõri Zsuzsa, Csorba István, Soós Csaba és még sokan mások.
Csorba Zsuzsi Emese,
a Mezõségi Ifjúsági Világklub elnöke

A IV. Magyar Világtalálkozó programja
(2014. május 18-25.)
A világ minden részébõl összesereglõ magyarok fesztiválhangulatú találkozóján a kultúra, a közélet, a tudomány, a mûvészet, a civilszféra, az üzleti világ, a hitélet és a sport szereplõi mutatkoznak be. Idén kiemelt figyelem övezi az ifjúsági korosztályt és a magyarság iránt rokonszenvet érzõ, baráti kapcsolatokat ápoló külföldieket. A nyolc nap tucatnyi helyszínének számtalan programjából minden korosztály kedvére válogathat. Az események zöme Budapest belvárosában zajlik, a
kiemelt vidéki rendezvény helyszíne az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Immár hagyomány, hogy a Világtalálkozót követõen különféle témakörû kapcsolódó eseményekre is sor kerül. A rendezvénysorozat megszervezésében a Panoráma Világklub és társklubjai mellett számos civilszervezet, intézmény, cég közremûködik.
A Szervezõbizottság köszönetét fejezi ki valamennyi közremûködõnek az önzetlen segítségért!

A IV. Magyar Világtalálkozó
 jelmondata: határtalan összefogás értékeinkért;
 célja: határokon átívelõ kapcsolatteremtés és együttmûködés egy fesztivál jellegû rendezvénysorozaton, a magyar
identitás és értékvilág bemutatásával;
 üzenete: egy a nemzet, éljünk bárhol, hagyományainkat
õrizzük, gyarapítsuk és vigyük jó hírét szerte a nagyvilágba;
 emlékmûvei: Világok virága monumentális közös alkotás
– a Világtalálkozóra érkezõ hazai és határon túli festõmûvészek közremûködésével. Korábbi alkotások: Megmaradásunkért emlékmû (Balatonlelle, 2011), Az Összefogás Kapuja (Aranyosapáti, 2012), Világok virága
Budapest,
2013.);
 elismerései: Világ Magyarságáért közéleti és mûvészeti elismerések, Tiszteletbeli Magyar cím, Összefogás a Magyarságért Díj;
 békeútja: a Világtalálkozó üzenetét Zelei József (Burgenlandi Világklub-elnök) kerékpáros békenagykövet viszi el
az I. Világháborús emlékhelyek helyszíneire;
 dala: Határtalan dal – Varga Miklós, Tamás Gábor, Balázs
Fecó, Szikora Robi, Keresztes Ildikó, Király Viktor, Bódi
Guszti, Kovács Nóri, Kefir, Dér Heni elõadásában – Méry
Péter szerzeménye;
 kabala állata: a koromfekete Lelle puli, aki jelképesen a világ magyarságának összeterelésérõl gondoskodik;
 ásványvize: a Szentkirályi;
 szálloda partnere: The Aquincum Hotel – Budapest;
 süteménye: a Vitéz Kürtöskalács.

RÉSZLETES PROGRAMTERVEZET
MÁJUS 18. (vasárnap)
– Nyitó Istentisztelet – (Budapest, Páduai Szent Antal Templom, 1145, Bosnyák tér 7., 10. 30.)
– Nemzetközi Kulturális Találkozó – (Szeged, Feketesas Szalon, 11 órától)
A Nívó VilágGaléria Gyûjtemény programjának bemutatása

MÁJUS 19. (hétfõ)
– Hazádnak rendületlenül – Megnyitó díszünnepség … –
(Budapest, Uránia Nemzeti Filmszínház, Díszterem, 18
óra)
„A Világ Magyarságért” közéleti és mûvészeti díjak; a „Tiszteletbeli Magyar” cím; az „Összefogás a Magyarságért Díj” elismerések átadása. Kulturális Gálamûsor

MÁJUS 20. (kedd)
– Gyere haza, várunk! – Európai Ifjúsági Nap Ópusztaszeren – A Világtalálkozó kiemelt rendezvénye – egész napos
eseménysorozat – az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark együttmûködésével, ( 10-18 óra)
– Magyarsághíd-konferencia (11 órától)
– Díszünnepség a Nemzeti Összetartozás Emlékmûvénél
(13 órától)
– Kulturális Gálamûsor (14 órától)
– Koncertek, zene, ének, divatbemutató
– Mûvészeti és egyéb kiállítások – A Feszty-körkép megtekintése
– Hagyományõrzõ programok, lovas-, íjászbemutató
– Skanzen, jurták, monostor, nomád park, emlékhelyek,
alkotások megtekintése
– Világok virága – közös monumentális festmény készítése
– Kézmûvesek bemutatói – kirakodóvásár, étel-italárusítás

MÁJUS 21. (szerda)
– Nemzetközi Tudományos Tanácskozás (két napos) – V.
Báthory-Brassai Konferencia – az Óbudai Egyetem rendezésében – (Budapest, Óbudai Egyetem,Tavaszmezõ u.11., 10
órától)
– Magyarsághíd – Nemzetközi Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozó – (Budapest, Aquincum Hotel, 1036, Budapest, Árpád fejedelem u. 94, 14 órától) – A Világklub Üzleti Fórumának együttmûködésével.

MÁJUS 22. (csütörtök)
– Társadalmi Párbeszéd Fórum – Téma: Közép-Európa honnan
hová – különös tekintettel az I. világháború hatására – a KözépEurópai Club Pannónia Közhasznú Egyesület rendezésében –
(Budapest, Thomas Hotel, IX. Liliom u. 44-48, 15 óra)

– Mûvészet, hagyomány, magyarság – Józsa Judit világa –
az erdélyi kerámiaszobrász elõadása, tárlatvezetéssel a
Józsa Judit Mûvészeti Galériában (V. ker. Városház u. 1., 16
óra)
– Színházi est – Dankó Pista az örök Ady rege (a Medve
Társulat elõadásában) – (Budapest, Fészek Klub, 19 óra).
Szereplõk: Kékkovács Mara és Berényi Dávid színmûvészek, Rossa László (zongora), Zámbó Judit és Sárközi Dávid (hegedû). Rendezõ: Halmy György.

MÁJUS 23-25.
(péntek, szombat, vasárnap, 10-19 óra)

VILÁGFALU

(Budapest, SYMA Rendezvényközpont,
1146 Dózsa György út 1.)
A Világtalálkozó három napos kiemelt rendezvénye
 Nagyszínpad: folklór, világzene, operett, pop, rock koncertek, tánc (folyamatos);
 Találkozások tere – bemutatkoznak a külhoni magyarság,
a Világklub képviselõi;
 Magyarsághíd elõadóterem – elõadások,bemutatkozások
különféle témakörökben;
 Mûvészeti programok, kiállítások – a Világok virága monumentális festmény közös készítése, a Nívó Világ Galéria
Gyûjtemény bemutatása;
 Magyarok a nagyvilágban – elõadások a magyarságról, értékeirõl, közösségeirõl;
 Ezer torokból a 10 legnépszerûbb magyar népdal –
Nagyszínpad, tucatnyi ország képviseletében a legnépszerûbb népdalaink közös éneklése – május 24., 15 órától;
 Világtalálkozó Szépe verseny (Nagyszínpad, döntõ:
május 25.);
 Magyar értékek fóruma – Konferenciaterem – május 24.,
11 órától;
 Üzleti Fórum – elõadások, bemutatkozások – Konferenciaterem – május 23., 14 órától;
 Egészségkonferencia – egészségrõl, életmódról – Konferenciaterem, május 25., 10 órától;
 Ázsia Fórum – bemutatkozások, üzleti ajánlatok – Konferenciaterem, május 24., 14 órától;
 „Erõs nemzet a magyar!” – Botond-udvar – erõ- és ügyességi próbák, bemutatók, nemzetközi verseny döntõ: május
25, 14 óra;
 Filmszemle – a külhoni magyarság életérõl – a PDSU-filmpályázat díjnyertes alkotásai;
 Gyermekuradalom – Kézmûvesség, játék, népzene, tánc,
hagyományõrzés,Gyermeknap
 Gyermekuradalom – A Nemzetközi Csutorás Tábor közremûködésével – Gyermeknap;
 Népi hagyományõrzõ együttesek, közösségek mûsorai;
 Barantások Sátra – Gyógyító Hangok Sátra – folyamatos
programok;
 Jótékonysági programok, adománygyûjtés, felajánlások;
 Magyar értékek utcája – A Magyar vidék utcája;
 Nemzetközi kiállítók utcája – Gyógyító övezet programjai;
 Találmányok tere bemutatói;
 Kézmûvesek bemutatói, kiállításai;
 Nemzetközi Ulti Bajnokság – bárki benevezhet – (május
24, 9 órától);
 Kiállítói standok bemutatói, étel-ital finomságok, cukrászat árusítással, kóstoltatással.

VILÁGFALU – KONCERTEK ÉS MŰSOROK
BALÁZS FECÓ – VARGA MIKLÓS – VASTAG CSABA
– MÁGA ZOLTÁN – TAMÁS GÁBOR – NYÁRI KÁROLY
ÉS LÁNYAI – JIMMY EMLÉKKONCERT – ZÁMBÓ BAND
– INDIGÓ ZENEKAR – RITMUS KÖNNYÛZENEI KÓRUS
– VIGADÓ DUÓ – HONVÉD EGYÜTTES – VÁCI IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR – NÓGRÁD TÁNCEGYÜTTES –
MIKLÓS TÁNCEGYÜTTES – VADRÓZSA EGYÜTTES –
BARAKOO DOBKÖR – RÁKÓCZI HAGYOMÁNYÕRZÕK –
A MEDVE TÁRSULAT – OPERETTGÁLA (TÓTH ÉVA,
LEBLANC GYÕZÕ) – ÉS MÉG SOKAN MÁSOK.
A JOÓ TALKSHOW VENDÉGEI: MALEK ANDREA,
CSEPREGI ÉVA, RÁCZ KATI, CSOBOT ADÉL,
TAKÁCS NIKOLAS, VÁSÁRY ANDRÉ, MOUKSA
(YUNGMAYER LAJOS), IVAN, LÓRÁND, PÕDÖR CSABA –
A BYTHEWAY EGYÜTTES – ÉS MÉG MÁSOK.

MÁJUS 23. (péntek)
– Erdélyi est – Székelyföldrõl – (Bujdosó Székely Étterem, 20
óra)

MÁJUS 24. (szombat)
– Népfõiskolai Collegium ünnepség (Budapest, Magyarok
Háza, 14 órától);
– Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata (Budapest, Magyarok Háza, 16 órától);
– Világklub-vezetõk Találkozója – (Budapest,Thököly Étterem, 20 órától).

A IV. Magyar Világtalálkozóhoz kapcsolódó
további programok
A Magyar Világtalálkozó nyolcnapos eseménysorozatát
követõen további programok megrendezésére kerül sor
 Egészség- és történelmi túra – kirándulás Recskre és
Mátraderecskére; május 30.
 Világklub-küldöttség látogat Erdélybe – részvétel a csíksomlyói búcsún és a madéfalvi Világtalálkozón (Kolozsvár,
Székelyföld, Gyimes, Mezõség, Csíksomlyó, Madéfalva, június 5-10.
 Világtalálkozói csoport utazása az Össznemzeti Zarándokvonaton Csíksomlyóra – június 6-9. – A Kárpáteurópa
Utazási Iroda szervezésében.
 Gyógyító Györök – egészséges életmód tábor – a Balatongyöröki Önkormányzat együttmûködésével – Balatongyörök, június 9-15.
 Magyarok Világkupája – kispályás nemzetközi labdarugó
bajnokság – Örkény város Önkormányzata együttmûködésével – Örkény, július 12-13.
 Civilszervezetek Nemzetközi Konföderációjának konferenciája és Nevelõszülõk Nemzetközi Konferenciája –
elõadás- és rendezvénysorozat szakmai és szabadidõs programokkal, a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Szövetség rendezésében – Siófok, július 17-22.

AZ V. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ IDŐPONTJA:
2015 május 24-31.

Bõvebb információ:
www.vilagtalalkozo.hu, www.vilagklub.hu
Email: iroda@vilagtalalkozo.hu
vilagklub@vilagklub.hu

INFORMÁCIÓ

PORTRÉ

Bemutatjuk a 90 éves múltra visszatekintõ Magyar Iparszövetséget (OKISZ)

Hasznos, naprakész információkat nyújtani
– szolgáltatások széles körét közvetíteni
A Magyar Iparszövetség (OKISZ) országos munkaadói szervezet, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései, valamint Alapszabálya szerint mûködik, tagszervezetei önkéntes elhatározásából alakult, és immár több mint
90 éves múltra tekint vissza. Ügyvezetõ elnöke: dr. Vadász György.
Magyarországon a kkv
Iparszövetség székháza
szektor 2013. évben is
megépülése óta azzal az elstagnált, növekedés tosõdleges céllal mûködik,
vábbra is csak a multik
hogy a magyarországi mikhazai leányvállalataitól
ro-; kis- és középvállalkoszármazott, melyek vizások számára folyamatos
szont többnyire nem infelzárkóztatási lehetõségetegrálódtak szervesen a
ket biztosítson, és az Inkuhazai gazdaságba. Az EUbátorház-projektje révén, e
s felmérések szerint, a
cél még hangsúlyozottabmagyar kisvállalkozások
bá vált. A Magyar Iparszöszinte mindenben roszvetség törekvése: hasznos,
szabbul teljesítenek az
naprakész információkat
Uniós átlagnál. A helyzebiztosító, szolgáltatások
tet rontotta a közbeszerszéles körét közvetítõ, a
zési piac bonyolultsága,
hazai kkv-k mûködését,
valamint a korrupció. A
fejlesztését, piaci versenyDr. Vadász György,
kkv szektor gyenge verképességük elõmozdítását
az OKISZ elnöke
senyhelyzetét jellemzi,
segítõ érdekképviselet mûhogy 78%-uk nem exportál. 2013-ban a ködtetése.
megszûnt kkv-k száma a 35.237 rekordot
Ezen szempontokat alapul véve a Madöntött. Az új cégek alakulásánál szintén gyar Iparszövetség Inkubátorházának
visszaesés érzékelhetõ, míg 2011-ben stratégiai célja, hogy az induló vállalkozá49.706 új kisvállalkozás jött létre, 2013- sok számára biztoban mindös- sítson infrastruktus z e s e n rális lehetõségeket,
34.167.
melyhez kapcsolóAz év má- dóan a központ által
sodik felében nyújtott szolgáltatábíztató jel- sok megkönnyítik a
ként érezhet- vállalkozások kezdejük a gazda- ti idõszakában felsági reces- merülõ nehézségek
szió megállá- megoldását.
sát, a gazdaAz inkubásági növeke- torház mûköddést bizonyí- tetésének céltó kedvezõ- jai:
nek ítélhetõ
 Védje, óvja,
makrogazdaápolja az indusági adatokat
ló kisvállalkozásokat
(GDP növeúgy, hogy mesterségesen kedvezõbb
kedés, inflákörnyezetet teremt számukra a piaci
ció, költségviszonyoknál.
 Infrastruktúrát, helyet, szolgáltatávetés)
és
sokat, pályázati tanácsadás révén sekedvezõnek
gítséget biztosítson a vállalkozásoktartjuk
a
nak.
kkv-k pénz Segítse túlélni a kritikus kezdeti idõügyi helyzeszakot, áthidalni a kis induló tõkével,
tének segítését elõiránya kockázatfelmérés hiányával, elégzó MNB nötelen piaci ismeretekkel, hiányos válvekedési hilalkozásvezetési ismeretekkel kapte lp r o g r a csolatos problémákat.
mot.
 Célja tehát a piaci viszonyoknál kedA Magyar
vezõbb bérleti konstrukciókkal és
28

AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

2014/ 2. szám

KÁRPÁTALJA

Bemutatkozik: Máté Öcsi elõadómûvész, Világklub-elnök Kárpátaljáról
– A Világfalu színpadigazgatója

Nevetlenfaluból a világhírnév felé
A nevem Máté János (Öcsi ). 1985-ben láttam meg a napvilágot Nevetlenfaluban, mely Kárpátalja egyik szegletében, a hármas határnál fekszik. Tanulmányaimat a Nevetlenfalui Általános és Középiskolában kezdtem. Majd felvételt nyertem a
Técsõi Magyar Tannyelvû Református Líceumba.

Az OKISZ székháza Budapesten
szolgáltatásokkal a vállalkozásokat a
mûködésük kezdeti szakaszában támogatni.
 A kezdõ vállalkozások jól ismert
problémája az indulás nehézségeinek kezelése, a megfelelõ mûködési
környezet felkutatása, a szükséges
szolgáltatások összeválogatása, melyek mellett kevés idõ jut a valódi
vállalati tevékenységre. Az információ hiányának következtében az események sokszor elkedvetlenítik a
vállalkozókat.
 Fejlesztésünk megvalósításával az
induló, vagyis maximum 3 éves mûködési múlttal rendelkezõ vállalkozások legfeljebb 5 éves idõszakra kiterjedõ inkubációját szolgálja.
A folyamatosan bõvülõ, felzárkóztatást elõsegítõ lehetõségek nyomon követése, valamint a célcsoport tájékoztatása,
továbbra is fontos feladataink egyike.
Az Inkubátorház által biztosított szolgáltatások igénybevételének gyakorisága
is azt a tényt támasztja alá, hogy a vállalkozások minden eddiginél jobban igénylik a gazdasági környezet, szinte mindennapos változásával kapcsolatos informálódást.
Elérhetõségeink:
www.okiszinkubatorhaz.hu
1146, Budapest, Thököly út 58-60.
Tel: 1/343-6103; Fax: 1/220-4751
E-mail: info@okiszinkubatorhaz.hu

Miután megszereztem az érettségit,
magánvállalkozásba kezdtem. De bárhová is vetett a sors, bármit csináltam, úgy
éreztem, az életem nem teljes. Majd 2009ben megkerestek, hogy vállaljam el Nevetlenfaluban a mûvelõdési ház vezetését.
Elvállaltam, s mint késõbb kiderült, életem egyik legjobb döntését hoztam.
A zenével és az énekléssel komolyabban csak öt éve foglalkozom. A munkámból kifolyólag ez a két dolog nagyszerûen
kiegészíti egymást. Néhány éve megalapítottuk az elsõ könnyûzenei együttesünket, melynek azóta is oszlopos tagja vagyok – Stílus együttes néven futunk.
Hálát adok Istennek, hogy gyerekkorom óta a szüleim úgy neveltek, hogy tiszteletet mutassak minden ember felé. Magyarságom miatt több esetben incidensbe
kerültem emberekkel, s ez nekem erõt
adott, hogy kiálljak azokért, akiket itt Kárpátalján magyarságuk miatt meghurcolnak. Ezért 2011-ben megalapítottuk a Tiszahát Ökológiája és Kulturális Tradíciói
Civil Szervezetet, melynek azóta is az elnöke vagyok. Próbálunk segíteni a rászoruló magyar nagycsaládosoknak és olyan
fiataloknak, akik valamilyen mûvészeti
ágban kiemelkedõ tehetséggel rendelkeznek. Feladatomnak tartom a magyarság
és a magyar kultúra ápolását Kárpátalján.
Már negyed évszázada mûködik nálunk
az Aranykalász néptánc- és népzenei
együttes. Õk olyan fiatalok, akik felada-

tuknak tartják a magyar kultúra fennmaradását. Mivel 25 éve alakult, az akkor alapító tagok azóta nyugdíjasok lettek, így
megalakult az Arany Alkony nyugdíjas
klub is, mely régi magyar népdalokat dolgoz fel és az Aranykalász néptánc- és nép-
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zenei együttessel közösen táncolva és
énekelve tartjuk meg magyarságunkat,
kultúránkat.
2013 áprilisában kitüntettek azzal a feladattal, hogy 5 település kulturális vezetõje lehessek, majd Pörneki András törökszentmiklósi barátommal megalapítottuk
a Panoráma Klub Nevetlenfalui Ifjúsági
Társklubját, amelynek azóta az elnöke vagyok. Nagy megtiszteltetés ért nemrégiben azzal, hogy a IV. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozatán nem csak mint
elõadó léphetek fel, hanem felkértek,
hogy a Világfalu nagyszínpadjának programjait irányítsam. Még talán annyit,
hogy levelezõi úton tanulok az Ungvári
Mûvészeti Egyetemen.
Számomra Kárpátalján magyarnak
lenni büszkeség. Azért, mert tudom, azt,
amit képviselünk, egy nemes és tiszta érdek. Nagypapám igazi magyar ember
volt, és õ tanította meg velem azt, hogy
egy magyar olyan, mint egy vesszõ, de
sok magyar olyan, mint egy vesszõcsokor, nem lehet õket szétszakítani és megtörni. Ez a szívembe vésõdött, és kísér
utamon, mert tudom, hogy együtt egy
nemzet vagyunk. Egy értéket képviselünk, és ez az érték bennünk van.
Máté János (Öcsi)
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HIRDETÉS

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
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ajánlat mint pl. gyalogtúrák, fitnesz a szállodában vagy a természetben, nordic walking,
vízitorna, gimnasztika. Nem hiányozhat az
ötcsillagos ház kínálatából a fitnesz-centrum
és a wellness-shop sem.

Minden, mi szem-szájnak ingere

LIENZ, a Dolomitok városa – csodás hegyek ölelésében, mediterrán hangulatban

Grandhotel Lienz – Tirol egyetlen
5 csillagos luxus wellness szállodája
Lienz bájos kis városában, és a csodálatos hegyek világában ragyog Tirol elsõ 5 csillagos, luxus wellness szállodája, a
Grandhotel Lienz – az Isel folyó partján, Lienz történelmi városközpontjától mindössze néhány percre. található hotel gazdag kínálattal várja az igényes vendégeket. Ide látogattak nemrégiben az American Hungarian Panorama magazin szerkesztõi, s számolnak be útjukról az olvasóknak.
A Grandhotel Lienz tulajdonosai, a
Simonitsch és a Westreicher családok filozófiájuknak megfelelõen, a szálloda nem csak
luxus környezetével kívánja kényeztetni vendégeit, hanem a vendég személyre szabott
igényeinek kiszolgálásával is.
A vendéget ebben a varázslatos hangulatban számos élvezet várja: az elegáns és stílusos berendezés, a nagyméretû, legmagasabb
igényeket is kiszolgáló szobák és lakosztályok, a kitûnõ kulináris élvezetek, a MedicalSpa & Wellness részleg a jó közérzet kialakítására alapozott és a legmodernebb orvosi
berendezésekkel felszerelt miliõje, mindmind része a kényeztetõ luxusnak.
A lienzi Dolomitokra vagy a Schober
hegységre nézõ, 72 luxus vendégszoba, vala-

mint a négy exkluzív Royal Suite lakosztály
berendezésében, szintenként a bordó, a kék,
a zöld dominál az arany szín és sötét színû fával kombinálva. Az exkluzivitás és a különleges részletek hangulatát õrzi az összesen 640
m2-en elhelyezkedõ 5 étterem. Ezen kívül
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egy bár, egy impozáns szalon kandallóval, és
a közvetlenül az Isel folyó partjára nézõ elegáns szállodaterasz, persze csodálatos kilátással, szolgálja a vendégek kellemes idõtöltését. A szálloda egyben exkluzív kiindulópontja a síelés, a golf, a természet és a kultúra kedvelõinek egyaránt.

Az ínyenceknek Flaschberger úr, a fõszakács, a régi, hagyományos receptekbõl új és
könnyû ételeket varázsol az asztalra. Kulináris koncepciója az idényjellegû és a regionális termékek ötvözetébõl álló hagyományos
konyha, kiegészítve a korszerû táplálkozásról szerzett tudással.
Az ún. „dolomitkönnyû“ konyha célja a
régió termékeinek teljes mértékû érvényre
juttatása. De a vendég speciális táplálkozási
igényeinek is minden téren eleget tesz a fõszakács és csapata: pl. kívánság szerint
gluténmentes ételek elkészítése is megrendelhetõ.
A szálloda borospincéjében minden kulináris ínyencséghez fellelhetõ a megfelelõ
Bár

Spa részleg

Szaunnák, gõzfürdõk, gyógykezelések
A Grandhotel Lienz több, mint 1.400
négyzetméteres spa & wellness részleggel
rendelkezik, ahol belsõ- és külsõ medence, 7
kezelõhelyiség, párok részére kialakított gõzfürdõvel, pezsgõfürdõvel és pihenõrésszel
ellátott ún. „privát spa” található. Továbbá
bioszanuna, finn szauna, többféle gõzfürdõ,
pihenõhelyek, valaRoyal Suite
mint az Isel folyó
partján fekvõ romantikus kert áll a vendégek rendelkezésére.
A kezelések gazdag kínálata, a szerájés a pakolásos fürdõktõl
kezdve
az
ajurvédikus kezeléseken, az aromaolaj-, a
forró lávaköves és a
kelet-tiroli hegyi mézmasszázs nyújtotta lazító kezeléseken át egészen az orvosi masszázsokig (pl. nyirokdrenázs, sportmasszázs) terjed.
A spa és wellness területén egy ún.
„SymbioMed Medical Care” részleget (245
m2) alakítottak ki, ahol Dr. Peter Lechleitner
2014/ 2. szám

egyetemi professzor értékes tanácsokkal látja el a hozzá fordulókat. Kezelõ-, ultrahang és
ergometer vizsgálatokhoz berendezett helyiségek, saját laboratórium, a modern kezelések és az alternatív gyógymódok rendkívüli
kombinációja várja a vendégeket.
A vizsgálatok kínálata az alap- és intenzív
egészségi állapot-felmérés, a fitnesz- és érrendszeri állapot-felméréstõl, az öregedési folyamat lassítása, a hagyományos kínai orvoslás, a homeopátia, és a súlycsökkentés területéig terjed. A privát kezeléseket az osztrák betegbiztosító részben fedezi.
A szállodai szobaárban benne foglaltatik a
vitáltréner által kínált napi attraktív programBelsõ medence

1252-ben építették. 1943-ban a város tulajdonába került és azóta a városi múzeumnak ad
otthont. A vár öregtornyából a lienzi völgy jól
belátható, persze ez a középkor turbulens világában alapvetõ követelmény volt egy komoly védõvár esetében. Ma ugyanez csodálatos kilátással bûvöli el a vár látogatóit.
www.museum-schlossbruck.at

Végül a „Vitalpinshop“-ban minden illatos
„dolog“ megvásárolható, legyen az szappan,
illóolaj vagy egyéb kedves illatos ajándéktárgy. (www.vitalpinum.at)

Aguntum
A rómaiak voltak az elsõk, akik a lienzi
völgyet letelepedési területnek választották és
megalapították Aguntumot, Tirol egyetlen
rómaikori városát, mely Claudius császár
uralkodása idején élte meg fénykorát, ui. autonóm városi rangra emelték. A Lienztõl keletre, kb. 4 km távolságban elhelyezkedõ
Aguntumban ma ezekrõl az idõkrõl tanúskodik a múzeum kiállítása, bepillantást adva
a római kultúra érdekfeszítõ világába.
(www.aguntum.info)

Vitalpinum
Lienztõl kb. 10 km-re, nyugatra haladva,
az Assling nevû kis településen egyedülálló
attrakció vár kicsikre, és nagyokra egyaránt.
Az Unterweger fivérek által megálmodott és
kivitelezett „Vitalpinum“ élményparkban
minden a természet adta értékekrõl, illetve az
illóolajoknak az érzékszervünkre gyakorolt
hatásairól szól. A „jó közérzet kertjében“ az
aktív, frissítõ vagy épp relaxáló állomásokon
különbözõ vidám „gyakorlatokat“ végezhet
el az ember: ilyen pl. a mezítlábas-járás, a
Kneipp-ösvény, a fûszeres gõz-tusolás vagy
az olaj-horoszkóp. Eközben a látogatók lábbelijét egy kisméretû cipõ-lift szállítja a célállomás felé. A „gyógynövények mezején“ 150
féle gyógynövényt csodálhat meg az ember:
árnika, körömvirág, kakkukkfû, levendula,
melyek mind arról tanúskodnak, hogy a tiroli hegyekben található gyógynövények milyen pozitív hatással vannak az emberi szervezetre.
A „Látvány-szeszfõzde“ bepillantást ad,
hogyan is készül az Alpok növényeibõl tiszta illóolaj, elkalauzol a tiroli törpefenyõ-, és
egyéb értékes illóolajok elõállításának titkaiba.

bor, összesen 150 különbözõ borfajtából
kóstolhat a vendég. Ötletes módon, az étterem felé vezetõ rövid folyóson, egy, a padlóba épített üveglapon keresztül is bepillantást
nyerhet a vendég a csalogató borpincébe. Az
ún. „5 Sterne Gourmetpension” – az 5 csillagos ínyenc-ellátás, reggelenként bio-, vitál- és
teasarokkal felszerelt svédasztalos ínyencreggelit, esténként négyfogásos ínyenc menüt
foglal magába.
Hegyi kerékpározás

Szabadidõs programkínálat

Kelet-Tirol kínálata egész évben
2.500 km gyalogút, 6 hegyivasút, 560 km
mountainbike útvonal, 1 fürdõtó valamint vízi-, és repülõsport lehetõségek. A lienzi Dolomitok változatos szabadidõs-, és sportkínálatához tartoznak a hegyi-, gyalog- és hegymászó túrák, a siklóernyõ repülés, a hegyikerékpározás továbbá a vadvízi evezõtúrák. A
Grandhotel Lienz szálloda társüzemeltetésében lévõ „Dolomitengolf Osttirol“ elnevezésû
27 lyukú golfpálya a szállodától mindössze
10 percnyi autóúttal érhetõ el.
Télen a régió kitûnõ síparadicsom, 8
hegyivasút, kb. 350 km sílesiklópálya, 400
km sífutópálya, 120 alpesi menedékház,
snowboard, korcsolyapálya, jégbot-csúsztatás várja a téli sportok szerelmeseit. Lienz télen a síelõk paradicsoma, hiszen két közeli,
kitûnõ síterület is várja a síelésnek hódolókat.
A Hochstein és a Zettersfeld sípályák a szállodától kb. 5 percnyi autóúttal érhetõek el, de a
szálloda vendégei igénybe vehetik a szálloda
ingyenes buszszolgáltatását is. A 2010-es téli
szezon kezdetétõl különösen izgalmas kaland vár kicsikre és nagyokra egyaránt, ui.
ekkor nyitották meg Kelet-Tirol elsõ, egész
évben
mûködõ
ródlipályáját,
az
„Osttirodler“-t. A 2,3 km hosszú szakaszon,
mesés hegyi környezetben és fantasztikus
kilátással Lienz városára száguldhatnak a bátor kalandravágyók.

Elérhetõségek

Lienz és környéke, ez a télinyári üdülõparadicsom, élményekben gazdag program-lehetõségeket kínál a pihenni vágyóknak, családoknak, és a sportot kedvelõknek egyaránt.

Grandhotel Lienz
Fanny-Wibmer-Peditstrasse 2,
A-9900 Lienz
tel.: +43/4852/64 070, fax:
+43/4852/61 874
email: info@grandhotel-lienz.com,
internet: www.grandhotel-lienz.com

Schloss Bruck
A látnivalókhoz tartozik
Schloss Bruck, Lienz õsi vára,
mely egyben a város jelképe is.
A hatalmas várlétesítményt
2014/ 2. szám

Sajtóinformáció:
sk consulting - Sopronyi Kati
tel.: +43/699/111 89 181
email: sk@sk-consulting.at,
internet: www.sk-consulting.at

MEGHÍVÓ

Irány a Pannónia
Fesztivál
(Szántódpuszta,
június 5-8.)!
Akik egy fergeteges zenei élménnyel akarják kezdeni a nyarat, azoknak egyenesen kötelezõ az idén nyolcadszor megrendezésre kerülõ Pannónia Fesztivál, mely országunk nyárindító és egyben elsõ könnyûzenei fesztiválja. A szervezõk évrõl-évre nevesebb nagyágyúkkal juttatják mindenki eszébe, hogy vége a télnek, indul a nyár, indul a fesztiválszezon. Nem is tehetnék ezt
máshol, mint a tihanyi apátsággal szemben, Szántódpusztán egy ezer négyzetméter alapterületû borospince fölött.
A PaFe idei nemzetközi felhozatalából
az egyik legmeggyõzõbb név kétségkívül
a THE OFFSPRING: 30 évnyi munkásság,
1100 koncert, 40 millió eladott korong és
persze egy opus, amelynek köszönhetõen a 30-as, 40-es korosztályból nincs ember, aki ne tudna elszámolni 6-ig spanyolul. Június 8-án, a PaFe zárónapján a
Pretty Fly c. sláger mellett most már biztos, hogy olyan örökbecsûket is meghallgathatunk, mint a The Kids Aren’t Alright
és a You’re Gonna Go Far, Kid, természetesen mindezt egy másfél órás élõ koncert
keretében, ahogyan azt a punk-rock legnagyobbjaitól illik.
A Pannónia másik nagy meglepetése a
mára világhírûvé vált DJ FRESH (UK),
aki a drum ’n’ bass/dubstep stílusok lemezlovasaként olyan talpalávalókat tudhat magáénak, mint a Louder, a Gold
Dust vagy az éppen aktuális kedvenc
Dibby Dibby Sound. DJ Fresh Messy
MC-vel június 6-án, pénteken érkezik a

PaFéra, amely nap programját a ’96-ban
alakult FREESTYLERS (UK) fogja megkoronázni.
Azoknak, akik egy fesztiválon nem
csak a szórakozást, hanem a kikapcsolódást, a pihenést, a kirándulást, és a nyaralást is keresik, azoknak, akik nem akarnak súlyos tízezreket fizetni nagy nevekért, azoknak, akik minden fesztiválon
ott vannak, azoknak, akik egy évben csak
egy fesztiválon vannak ott, mindenképp
ajánljuk a Pannónia Fesztivál négy napját, hiszen a külföldi fellépõk mellet a hazai zenei élet apraja-nagyja is ott lesz.
A fesztiválon felvonulnak hazánk legjobb hip-hop alakulatai is, többek között:
a Punnany Massif, az Akkezdet Phiai, a
Belga, a Hõsök, a Barbárfivérek, Sub Bass
Monster és Siska Finuccsi. A dub zene
nagyágyúja, a DUB PISTOLS (UK) nagyot
robbant tavaly, így aki lemaradt volna,
vagy átélné még egyszer, az június 7-én,
szombaton megteheti! A Nagyszínpad to-

2014/ 2. szám

vábbi vendége a jelenleg a Kaktuszliget c.
lemezzel hódító QUIMBY, a 30Y, a
BRAINS, a Kiscsillag, a Road, a Depreszszió, a Metál Sátorban pedig olyan underground tehetségek zúznak majd, mint a
The Idoru, a Blind Myself, a Watch My
Dying, az Insane, mi több, a Mobilmánia
is megmutatja magát Vikidál Gyula vendégszereplésével! Ez még nem minden, a
fellépõk listája folyamatosan bõvül, akik
mellett természetesen izgalmas napközbeni programokkal is készülnek a szervezõk.
A zenei programokon túl megannyi
szórakozási lehetõséget nyújt a Pannónia
Fesztivál. Ami már biztosan lesz: ingyenes kaszinó, kertmozi (régi és új filmekkel egyaránt), standup comedy, játékok,
sportolási lehetõség, színház, strand és az
egy szem „tengerünk”, a Balaton. Magyarország legnagyobb könnyûzenei
fesztiválja idén június 5-én kezdõdik, kitartás mindenkinek!
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„Mert magyarok
mindenütt vannak!”

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

„Mert magyarok
mindenütt vannak!”

VILÁGCÍMTÁR – GLOBAL DIRECTORY
A MAGYAR-MAGYAR KAPCSOLATÉPÍTÉSEK INFORMÁCIÓS TÁRA

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

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

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

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

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

Érdeklõdés: 36/ 1 340 4719
2014/ 2. szám
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Veszely Ferenc: Bajban szépült életeim
$ 10 CAD / 2000 Ft + postaköltség.

Megrendelés
Elektromos levél útján Európában
totkaep@ totkaep.hu,
világszerte fveszely@gmail.com
A bevétel 100 %-ban Tótka Sándor ifjúsági olimpiákon aranyérmes kajakozónk, jövendõ olimpikonunk támogatására fordítandó, aki már eddig is öt aranyéremmel örvendeztetett meg bennünket és 2013-ban
már felnõttként készül a Gyomaendrõd Kajak Egyesületben a 2016-os olimpiára.
A könyv több mint egy kettõs életet élõ
Kanadába menekült 56-os vérbeli költõ/pesti srác majd három egyetemrõl
diplomált pedagógus verses és elbeszéléses
önéletrajza. Korkép, (szív)kórkép, világkép
– egy vívódó világ belsõ önvajúdásai és útmutatás is. Miska János szerint “Kötelezõ olvasmány minden hazáját elhagyott vagy elhagyni készülõ embernek.” Õszinteségre és tárgyilagosságra törekvõ, széleskörû témájú életmû, ami magában foglal kort és életet. Olvashatunk a forradalmat kirobbantó hazai
életrõl és a “rendszerváltás” utániról, leleplezõdnek a forradalmat orvul kisajátítani vágyó post-kommunisták, a kommunizmus, az Új Világrend, maga a Gondviselõ Istenmese is. A szerteágazó témákat
a szerzõ humanitása teszi egységes mûvé, egyben felemelõvé. A fotópapíron nyomtatott könyvet
Laurel Veszely és Giovanni Mayo gyönyörû fotói egészítik ki.
Veszely Ferenc

„Mert magyarok
mindenütt vannak!”

Építési telek
eladó
Magyarország
kiemelt üdülõ
övezetében,
a mátrai
hegyvidéken,
Mátraderecskén
eladó 1000 nm
közmûvesített
építési telek
befektetési célra.
Közelében
található
az érbetegségek
gyógyítására
|használt
szén-dioxid forrás
és gyógy-centrum.
Autópálya
csatlakozás
25 km-re.
Irányár:
EUR 35000
Érdeklõdés:
bschmslczer@
gmail.com

Kertes családi ház eladó!
Új tulajdonosát várja Magyarországon, Törökszentmiklós déli városrészében egy elõkertes,
téglaépítésû, 78 nm-es, 3 szobás
(2+1), kényelmes családi ház,
740 nm-es telken. Az ingatlan
rendezett, átmenõ (aszfaltozott)
forgalomtól mentes utcában található. A lakóhelyiségekre jellemzõ a világos, tágas térkialakítás. Az udvar végében garázs, állattartásra alkalmas ólak
és tároló helyiség található. A kert gyümölcsfákkal, dísznövényekkel betelepített, a lakóépület mögött nyitott pavilon
és sütögetõ hely került kialakításra. Kiváló árfekvésû (5.99
M Ft.) ingatlan, érdemes megnéznie! Bõvebb felvilágosítás
érdekében, kérem hívjon (+36/30/5194267)!

LACIKONYHA

lacikonyha.uw.hu

A HÉVIZI TÓ BEJÁRATÁNÁL
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A Hévízi tó északi bejáratától 50
méterre levõ Lacikonyhánkban házias
ételekkel (sok-sok finomság, például
babgulyás, gulyásleves, pontyhalászlé,
egységesen 890 forintos áron, túrós
csusza 590 forintért, minõségi borok
pedig 1000 forint/liter áron), kedvezõ
árakkal, kedves és gyors kiszolgálással
várjuk régi és új vendégeinket.
8380 HÉVÍZ, Kölcsey Ferenc utca 4.
Tel./fax: 06-83/340-203; mobil: 0630/957-9919
E-mail: nyullaszlo@vipmail.hu
Nyitva tartás hétfõtõl vasárnapig:
9.00 – 21.00-óráig

„Mert magyarok
mindenütt vannak!”
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HIRDETÉS
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HIRDETÉS

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

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

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

melegtálas
svédasztalos reggelit
szolgálunk
fel. Az étkezõ helységben télen padlófûtés
üzemel.
A szállodában WiFi rendszer mûködik, mely 100%-an elérhetõ mind a szobákban, mind a közös terekben. Ezen
szolgáltatásunkat térítésmentesen biztosítjuk kedves vendégeinknek. Egyéni
vendégek külön díj ellenében vehetik
igénybe a szálloda zárt parkolóját.
Mind a budapesti üzleti élet
csomópontjai,
mind a nevezetességei perceken
belül elérhetõk a
szállodából
a
Blaha Lujza tér
frekventált fekvésébõl adódóan. A
2. piros Metróvonal az egyéni utasokat percek alatt
a várhoz szállítja
(Moszkva tér), és
a Budapesti Vásárváros területe
is könnyen megközelíthetõ.
2014/ 2. szám

Szolgáltatásaink:
• 24 órás recepciós szolgálat
• Programszervezés
• Fénymásolás és fax
• Szállodánk mosatást és vasaltatást is
biztosít (térítés ellenében)

• Csomagszobát igény szerint biztosítunk

• Ébresztõ szolgálat
• Autókölcsönzés
• Recepción, étteremben kamerarendszer

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

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

H-1081 Budapest, Népszínház u. 55.
Tel: +36-1/219 07 76
Fax: +36-1/219 51 77
E-mail: sales@atlantichotel.hu
www.atlantichotel.hu
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Green Hotel Budapest ****
Szállodánk két konferenciateremmel
áll céges megrendelõink rendelkezésére.
Nagyobb termünk, a „Vanília Terem” maximum 100 fõ, míg „Mokka Bárunk” maximum 25 fõ befogadására alkalmas. Vállaljuk konferenciák és céges rendezvények igényes lebonyolítását.
Egyéni vendégeink külön díj ellenében
igényelhetnek parkoló helyet, a szálloda
zárt parkolójában. Amennyiben budapesti programok, szórakozóhelyek iránt érdeklõdnek, recepciós kollégáink állnak
szíves rendelkezésükre, színvonalas
programok megszervezését is biztosítva.

2011-ben nyitotta meg kapuit a budapesti Green Hotel, mely egyedülálló stílussal büszkélkedhet.
A szálloda a város kiemelt rendezvényközpontjánál, a Stadionoknál található,
közel a Hungexpo Vásárközponthoz, a
Syma Rendezvényközponthoz, illetve a
Papp László Sportarénához. Szobáink tágasak, mind csoportok, mind egyéni vendégek számára kényelmes pihenést nyújtanak. Budapest látnivalói, vendéglátó helyei, üzleti része igen hamar megközelíthetõ a 2-es (piros) metró vonalnak köszönhetõen.
A hatalmas poszterek, melyek
a vendégszobákban, illetve a közösségi helységekben találhatóak,
határozzák meg az adott helység
hangulatát: a cseresznyefa virágzás a tavaszt varázsolja elénk, a
hamvas rózsacsokor a romantikára csábít, a fûszálon megcsillanó
esõcsepp pedig a nyári felfrissülést idézi fel.
Ahhoz, hogy vendégeink komfortosan érezzék magukat, a szobákba biztosítunk színes televíziót, hûtõszekrényt, telefont, a teljes biztonság érdekébe ingyenes

szobaszéfet. Minden szobához saját, zuhanykabinnal felszerelt fürdõszoba tartozik, melyekben télen padlófûtés kényezteti a kedves Vendéget. Szobáink nagy része
külön ágyas, de megtalálható kínáltunkban a franciaágyas szoba is.
A recepció mellett található szállodánk étterme, mely reggel 7.00-10.00 óra
között melegtálas, svédasztalos reggelivel várja Önöket. Ebédidõben svédasztalos ebéd áll kedves Vendégeink rendelkezésére, míg a vacsorát étlapról tudják kiválasztani.

A szálloda központi fekvése kiváló
programlehetõségeket és kellemes idõtöltést kínál üzletemberek, családok vagy
csoportok részére egyaránt. A 2 metró vonal az egyéni utasokat percek alatt a várhoz szállítja (Széll Kálmán tér), az 1 villamossal pedig könnyen megközelíthetõ a
Városliget és annak nevezetességei.

H-1148 Budapest,
Kerepesi út 34.
tel: +36 1 273 2274
fax: +36 1 273 2271
email: sales@greenhotelbudapest.com
web: www.greenhotelbudapest.com

A nemzet gazdagsága
az egészséges gyermekekben rejlik
Változó világban élünk, és ezek a változá- tudatos szemlélet kialakítása az emberekben,
sok kihatnak az élet minden területére. Roha- valamint olyan innovációs egészségmegõrzõ
mos fejlõdések vannak a technológiák, inno- eszközök alkalmazása, melyek adaptálnak
vációk területén is. Azonban egy dominket a megváltozott környezeti
logban mindannyian egyet kell érteviszonyokhoz, együtt haladnak a
nünk: az életminõség, az egészségi
változásokkal. Igazi, XXI. századi
állapot sajnos nem mutat javuló tenmegoldásokra van hát szükség,
denciát, sõt. Azt kell mondanunk,
mely a ma emberének szól.
hogy soha nem volt ennyi beteg, és
A pozitív, egészségtudatos
soha nem voltak „ennyire gyógyíthaszemélet kialakítását cétatlanul” betegek az emberek. Még
günk, a Cemmedic
ennél is szomorúbb tény, hogy gyerEurope kft. budapesti
mekeink és fiataljaink egészségi állaszékhelyén rendszepota rohamosan romlik. Az utóbbi Görei-Pap Ildikó res klubnapjainkon,
évtizedek változásai olyan ökológiai
konzultációinkon,
és szociális változásokat hoztak magukkal, rendezvényeinken tesszük.
melyek a legkülönbözõbb civilizációs beteg- Nemrég indítottuk el Tudatos
ségek formájában nyilvánultak meg: allergi- Anyák Mozgalmunkat is,
ák, az ételintolerancia különbözõ formái, ahol a nõk, anyák õsi missziszámtalan autoimmun és lelki betegség for- óját szeretnénk feleleveníteni,
májában. Az idõsebb, „békebeli” generáció tudatosítani: életet adni és bizpedig érthetõen megdöbben, mikor gyer- tonságot adni. Nagyanyáink,
mekkori magas vérnyomásról és cukorbe- dédanyáink még rendelkeztek
tegségrõl, vagy daganatos betegségekrõl hall azokkal az õsi tudásokkal, amiegyre többször a környezetében.
vel meggyógyították a beteg gyermeket, jószágot.
Mára feledésbe
merültek ezek a jól
bevált házi praktikák. Úgy
gondoljuk, a gyermek
egészsége az anya felelõssége: felelõsen kell dönteni a lehetõségek közt,
Ezekkel a riasztó tényekkel akkor szem- hogy maga a gyógymód káros mellékhatása
besültem, mikor Kárpátalján pszichológus- ne legyen nagyobb, mint az alapprobléma
természetgyógyászként dolgozva sorra talál- volt, azaz ne öntsük ki a gyermeket is a fürkoztam orvosilag megoldhatatlan esetekkel. dõvízzel együtt. A másik alapprobléma a csaDe mit tudunk tenni, hogy megakadá- ládok egységének rohamos bomlása. Az
lyozzuk nemzetünk egészségi állapotának egészséges élet velejárója és feltétele a boldog
leépülését? Hiszen az egészség tõke, mely családi élet. Tegyünk érte!
nélkül nincs elõrehaladás és nincs folytatás!
Ami a technológiát illeti: kutatóorvosok és
Ekkor találkoztam azzal a holisztikus, elektromérnökök, informatikusok közös taegészség centrikus szemléletmóddal, melyet lálmánya, több tudományág szintézisének
szentpétervári és novoszibirszki orvosoktól eredménye az a Triomed készülékcsalád – a
tanultam: az egyetlen megoldás az egészség- szabadalmaztatott BioTrEM-technológia

megtestesítõje, mely elsõ körben hatékonyan
védi a szervezet korunk pestisei ellen: elektroszmog, mobiltelefonok káros hatásai, krónikus vagy akut stressz, betegségek, influenza, gyulladások, stb.
A krónikus betegségek kezelésében kiemelkedõen hatékony, sikereink ott kezdõdnek, ahol már minden más módszer csõdöt
mondott. Ugyan úgy alkalmazható
megelõzés, méregtelenítés céljából
is. Akut esetekben figyelhetõ
meg legjobban a hatékonysága.
Azt szoktam mondani, hogy a
Triomed készülék egy szívvagy agyérgörcsnél az a sejteknek, ami a defibrillátor a
szívnek. Sok ember köszönheti ennek a kis csodának az
életét, de ennél sokkal többen
az életminõségük megváltozását!
Hálás vagyok a sorsnak,
hogy olyan innovációs megközelítésekkel ismertethetjük meg
az embereket, mely nemzetünk
épülését szolgálja úgy lelki, szellemi, mint fizikai síkon. Boldog vagyok,
hogy közremûködésünkkel az emberek
közelebb kerülhetnek az egészséghez és a
teljességhez.
Görei-Pap Ildikó,
az Ökológia és Életvitel Biztonsága
Nemzetközi Tudományos Akadémia magisztere (Szentpétervár)
a Cemmedic Europe kft.
fejlesztési igazgatója

www.cemmedeurope.com
www.tudatosanyak.hu
1066 Bp., Teréz körút 32.,
félemelet 21
Telefon: 06 1 720 86 20,
mobil: 06 30 365 45 50

Szolgáltatások
A három csillagos Astoria szálloda 20
dupla- vagy francia ágyas szobát bocsát
rendelkezésedre kedves vendégünk.
Szobáink mindegyike saját fürdõszobával, minibárral, televízióval, szabad
internet hozzáféréssel, telefonnal teszik
kellemesebbé pihenésedet.
75 fõs éttermünk különleges ízekkel,
egyedi receptekkel kényeztet , ugyanis
több mint 50 féle ételkülönlegességbõl választhatod ki a számodra legízletesebbnek
vélt falatokat.
Az étlapon az olasz ízektõl, a hagyományos magyar ételeken keresztül a különleges fogásokig, bármit megtalálsz.
Igény szerint szívesen szervezünk kisebb
rendezvényeket és kirándulásokat ( túrázás, csillagtúrák).

Kedvezmények
 Csoportok kedvezményben 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.

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

Kapcsolat:

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

ISSN 1589-7192 (on-line)

ISSN 1589-3987 (nyomtatott)

Magy
aror
országi
szági szerkesztõség
Magyar
szerkesztõség
Kiadja a Panoráma Világklub Kft, H-1143 Budapest Besnyõi út 9. Postacím: Budapest 1581 Pf.100. Email: vilagklub@vilagklub.hu
Fõszerkesztõ: DR.TANKA LÁSZLÓ (+ 36-209-28-00-88)
Felelõs szerkesztõ: Balás Róbert
Munkatársak: Bozsik Tamás (Ausztrália – Qeensland), Balogh K. Éva (USA – Boston), Bátai Dóra (szervezés), B. Szabó Péter (Svájc), Bujdosó Edit (szervezés),
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), Molnár Helena (USA – Florida),
Ruszanov András (Kanada – Yukon), dr. Szalontai Éva (Svédország), dr. Szalay Attila (riportok), Szatmári Friderika (USA – New Jersey), Tarics Péter (Felvidék),
Török Judit (szervezés), dr.Várdy Béla (USA – Pennsylvania)
Számítógépes szerkesztés: Horváth Zsolt. Tel.: (+36) 30-85-72-412; e-mail: hzs@zpnet.hu

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

Hirdetés:

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

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

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

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

Elõfizethetõ a kiadónál és a külföldi munkatársaknál.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

