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A harang érted szól
Amikor valahol megkondulnak a haran-

gok, akkor mindig eszembe jut Hódi Mar-
git. Az élet Ausztráliába sodorta, évtizedek
óta ott él. Egy interjúban beszélt arról, hogy
a hazaszeretet szó hallatán mindig a szege-
di dóm harangja idézõdik föl benne, s föl-
villannak a fiatalkor élményei: az elsõ sze-
relem,  az utcák orgonaillata, a frissen sült
kenyér, a városi séták… 

Ezt az érzést Ausztrália soha sem adhatta
meg neki. Amikor megkondulnak a harangok, mondta, mindig
gondoljunk arra, hogy összeköt minden magyar szívet – bárhol
is élünk a világban. És arra figyelmeztet bennünket: HAZA
CSAK EGY VAN.

A fenti sorokat 2005-ben írtam, az Ausztrália és Új-Zéland
magyar világa címû könyv elõszavában. Nem gondoltam ak-
kor arra, hogy bõ évtized múltán, egy szegedi barátommal,
vitéz Szilágyi Árpáddal ezt a jelképes gondolatot valósággá
formáljuk, s elkészíttetjük „A világ magyarságának összefo-
gás harangját”. A VI. Magyar Világtalálkozó szegedi rendez-
vényén, május 16-án, pünkösdhétfõn, reményeink szerint
megkondul majd ez a harang, mint olvasható e lapszámunk-
ban is.

S talán egyetért sok külhonban és itthon élõ magyar hon-
fitársunk is azzal, hogy a harang mindannyiunkért szól.
Ahogyan John Donne angol költõ 1624-ben írta: „…sose kér-
dezd, kiért szól a harang: érted szól.”

Tanka László
fõszerkesztõ

Scouting on Margarita Island
Venezuela has a Hungarian population of
almost five thousand. How do our countrymen
live there? We present a report of their life
in connection with a recent event.

(pages 6-7)

Florida, a Site of Pilgrimage
for the Hungarians 
Not long ago the editor-in-chief of our magazine
spent a month and a half while touring Florida. He
visited the local Hungarian communities and their
interesting members. Our article illustrated with
pictures is about them.                 (pages 9-11)

Hungarian Folk Songs by the Meshindas in India
The folk singer Mária Guessous Majda and her fellow musi-
cians in the Meshinda Band have recently given perform-
ances in several towns in India. They achieved a tremen-
dous success by presenting not only Hungarian folk songs,
but the treasures of Moroccan and Indian folk culture, as
well.                                                   (14-15 pages)

The Carrier of a Hungarian
in America
László Mészáros was sixteen years old when
he escaped from Hungary to America in
1956, and his way of life has many interest-
ing and surprising elements. We present this
way of life on account that his book has just
been published.                    (16-17 pages)

Hungarian Pilgrims' Train to Csíksomlyó
In May, a pilgrims' train will leave for Csíksomlyó in

Romania, again. The guests of Panorama World Club
will also be among the passengers, and they will take
part in the events of the Madéfalva World Meeting, too. 

(23 page)

The Programme of the 6th Hungarian
World Meeting is Ready
The series of events of the 6th Hungarian
World Meeting will be held between 13 and
22 May and you can read the programme in
this issue. During the ten days every genera-
tion will find something interesting in
Budapest and several towns and villages.

(pages 25-28)

Cserkészek Margarita szigetén
Venezuela magyarsága most mintegy ötezer
fõre tehetõ. Hogyan élnek ott honfitársaink?
Egy közelmúltbeli esemény kapcsán mutatjuk
be helyzetüket.

(6-7. oldal)

Florida, a magyarság
új zarándokhelye 
Nemrégiben másfél hónapos körúton járt Floridában
lapunk fõszerkesztõje, s felkereste az ott élõ
magyarság közösségeit, érdekes személyiségeit.
Róluk szól képes riportunk.

(9-11. oldal)

Meshindáék magyar népdalai
Indiában 
India több városában lépett fel nemrégiben  Guessous Majda
Mária népdalénekes zenésztársaival,a Meshinda együttessel.
Hatalmas sikert arattak, bemutatva a magyar népdalok mel-
lett a marokkói, az indiai népi kultúra értékeit is.

(14-15. oldal)

Egy amerikai magyar
pályafutása
Tizenhat esztendõsen menekült el '56-ban
Magyarországról Amerikába Mészáros László,
akinek életútja számos érdekességgel és
tanulsággal szolgál. Most megjelent könyve
alkalmából mutatjuk be életútját.

(16-17. oldal)

Össznemzeti vonattal Csíksomlyóra
Májusban ismét a Csíksomlyói búcsúba indul  az
Össznemzeti Zarándokvonat, amelyen ott lesznek a
Panoráma Világklub vendégei is, s részt vesznek
a búcsú után a madéfalvi Világtalálkozó rendezvényein is.

(23. oldal)

Összeállt a VI. Magyar Világtalálkozó
programja
Május 13-22 között kerül sor a VI. Magyar
Világtalálkozó eseménysorozatára, amelynek
programjait adjuk közre összeállításunkban.
A tíz nap során Budapesten és több vidéki
településen minden korosztálynak bõséggel
kínálnak programokat.

(25-28. oldal)

IINN  TTHHIISS  IISSSSUUEE  OOFF  PPAANNOORRÁÁMMAA  AA  PPAANNOORRÁÁMMAA AAJJÁÁNNLLAATTAA

A XXI. század új kihívások elé állítja a Föld lakóit, így bennünket, magyarokat is. A világban zajló folyama-
tok felerõsítik a nemzeti és a nemzetek közötti együttmûködés szükségességét, különösen gazdasági, kulturális
és kommunikációs területeken. A tízmilliós Magyarország határain túl ötmillió magyar él a Kárpát-medencében
és szétszórattatva a nagyvilágban, s ma is jelentõs mértékû a kivándorlás.

A magyar nemzet határok feletti összetartozása, együttmûködésének elõmozdítása Magyarország Alaptör-
vényében is megfogalmazódik: állami akarat képviseli a széles körû összefogás intézményi hátterét, a nemzet
sorsa iránt elkötelezett honfitársakkal, vezetõkkel. Nemzeti érdekeink érvényesítéséhez, jó hírnevûnk erõsí-
téséhez az összefogásnak túl kell lépnie határainkon. Az eredményességért más népekkel, nemzetekkel is
kapcsolatot kell építenünk, a kölcsönös értékek mentén kell együttmûködnünk. Ebben a civilszervezõdések-
nek ma érdemi szerep juthat.  

A Panoráma Világklub egy világméretû, értékalapú, harmonikus együttmûködésen alapuló, baráti civilszer-
vezõdés. Amely – egyfajta szellemi hídként – az elmúlt másfél évtizedben kapcsolatait egyfelõl a Kárpát-meden-
ce magyarsága és a világba szétszóratott honfitársaink között szervezi, másfelõl megszólítja és bekapcsolja a Vi-
lágklub-hálózatba Magyarország és a magyarság iránt rokonszenvet érzõ, érdeklõdõ, barátságot ápoló idegen né-
pek, nemzetek fiait is. Ezáltal nem csak Magyarország és a nagyvilág, hanem a társklubok révén a különbözõ
országok, népek egymás közötti kapcsolatainak kialakítását is elõsegíti.

Ezek a harmonikusan együttmûködõ, kisebb-nagyobb létszámú közösségek készek a magyar értékek és tel-
jesítmények felmérésére, bemutatására és közvetítésére, Magyarország jó hírnevének erõsítésére szerte a nagy-
világban, befogadva más népek, nemzetek értékeit, kultúráját is. 

A klubhoz csatlakozók hisznek a jóban, az igazban, a szépben és készek tenni értékeink megmaradásáért és
térhódításáért. A közösségek szellemiségét alapvetõen nemzeti, polgári, konzervatív és keresztény értékek ké-
pezik. Mindenféle megkülönböztetéstõl mentesen, pártoktól, társadalmi szervezetektõl és politikai csoportosu-
lásoktól függetlenül tevékenykednek. E gondolatkör mellé kívánják állítani a társadalmi, a kulturális, a szociá-
lis, az üzleti élet, a média, a sport, valamint a karitatív és a civilszféra jeles személyiségeit, közösségeit és mind-
azokat, akik fontosnak tartják a cselekvést az összmagyarság érdekében.  

2016 elejére 185 klub alakult, átölelve öt kontinens nyolcvanöt országát, államát. Magyarországon 52, hatá-
rainkon túl 133 klub mûködik (a megyékben, régiókban, a fõvárosban és más városokban). Különbözõ rend-
szerességgel tartanak összejöveteleket, érdeklõdés szerinti fórumokat, konferenciákat, kulturális és szórakozta-
tó rendezvényeket. Kiemelkedõ eseményük 2011-tõl – számos társ- és partnerszervezettel együttmûködve – az
évente megrendezendõ Magyar Világtalálkozó eseménysorozata, amelynek egyik kiemelt programja az a dísz-
ünnepség, amelyen egy kulturális gálamûsor keretében közéleti-, mûvészeti- és különféle civilelismerések kerül-
nek átadásra. A tömegrendezvénynek az úgynevezett Világfalu ad helyett, amelynek eseményeit tízezrek láto-
gatják. A VI. Magyar Világtalálkozó eseménysorozatának megrendezésére 2016. május 13-22. között kerül sor.

A Panoráma Világklub célja, üzenete és jelmondata

Cél: Határokon átívelõ kapcsolatteremtés és együttmûködés

Üzenet: összefogásunk és a teljesítményeink által legyünk ismertek a világban

Mottó: Határtalan összefogás értékeinkért

Honlapjaink: www.vilagklub.hu és a www.vilagtalalkozo.hu
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IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKKNNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  KKÖÖRRKKÉÉPP

Ünnepélyes keretek között indult a New
York-i 56-os emlékmû megvalósításának má-
sodik fázisa január végén a Magyar Fõkon-
zulátuson. Az eseményre az adott alkalmat,
hogy egy áldozatra kész magyar, dr. Holló Er-
nõ és felesége, egy állatorvosi klinika és farm
tulajdonosa New Jersey-ben, makkon hizlalt
mangalicát és magyar borokat ajánlott fel egy
pénzgyûjtõ vacsora számára. 

A vacsora megrendezése Kumin Ferenc
fõkonzul és Szakács Imre, Király Zsuzsanna
konzulok, valamint az egész konzuli sze-
mélyzet munkáját dicséri. Külön ki kell
emelni Hernádi András szakács mûvészetét,
aki a mangalica húsból csodás ételeket készí-
tett. Az est kiemelkedõ eseménye volt György
Ádám, A Day in New York címû zongorára
írt szerzeményének bemutatója. A fejenként
megajánlott ezer dolláros adományt kiegészí-
tette az árverési tárgyakból bejött összeg is.

Amerikában több városban épült már
'56-os emlékmû, de New York sokáig vára-
tott magára. Az ötvenedik évfordulón a
Carnegie Hallban összegyûlt magyarok hatá-
rozták el, hogy a hatvanadik évfordulót már

egy magyar emlékmûnél kell megünnepelni.
Megalakult az Emlékmû Bizottság Lakatos
István és Lovas György alapító elnökök veze-
tésével, Szatai Enikõ titkár segítségével. A Bi-
zottság tiszteletbeli elnökévé Pataki György
kormányzót, elnökévé pedig Papp László
építészt kérték fel, alelnökök: Bollok Barbara,
Somogyi Balázs és Szarvasy Mihály. Az el-
képzelés azonban nem nyert gyors elfoga-
dást  a város vezetõi részérõl, akik azzal ér-
veltek, hogy a város 175 etnikumának mind-
egyike szeretne valami saját emlékmûvet lé-
tesíteni, erre pedig nincs lehetõség. Egy „em-
lékmû moratórium” lépett életbe.

Ezen a virtuális falon kellett áttörnünk,
amit több évi munkával és Pataki kormány-
zó segítségével sikerült megvalósítani. Az
eredmény az lett, hogy a magyarok által
1928-ban emelt Kossuth-szobor  mellett a
gyönyörû Riverside Parkban kapott helyet
1956 szabadságért küzdõ hõseinek emlék-
mûve. 

A pénzgyûjtés elsõ fázisa számos támoga-
tó nagylelkû adományával sikerrel zárult. Az
építéshez szükséges negyedmillió dollár ösz-

szeget egy megegyezés (Letter of
Understanding) aláírásával letétbe helyeztük
New York városnál, ezzel a tervezési folya-
mat lezárult és lehetõvé vált a kivitelezés elõ-
készítése. A most induló második fázis az
emlékmû jövõbeni fenntartásra kért alapítvá-
nyi összeg (Endowment) második negyed-
millió dollárjáról szól. 

A kiírt nemzetközi pályázat nyertese
Nagy Tamás budapesti építész terve lett. A
kivitelezés terveit a Papp Architect iroda fiatal
építészei és Gulyás István mérnök készítet-
ték el, a városi Park Bizottság kert tervezõje
segítségével. Ezek elfogadása és az építés
költségeinek összegyûjtése után a kivitelezés
elõkészítése, az ajánlatok beszerzése és az
ezzel kapcsolatos munkák megindulhatnak.
Az amerikai magyarok további támogatásá-
val a fenntartásra szánt összeget is össze-
gyûjtve reméljük, hogy a Magyarországról is
nagy számban érkezõkkel együtt ünnepel-
jük majd a Forradalom 60-ik évfordulóját
2016. október 23-án.

Papp László
(New York)

Adománygyûjtõ vacsora magyar finomságokkal

Lesz '56-os szobor New Yorkban!

A Diaszpóra Tanács széles körû kezdeményezései
Programok, gyűjtések, utazások

A Magyar Diaszpóra Tanács sikeresnek ítéli a honosítást és az ál-
lampolgárság megállapítását, és bíznak benne, hogy a lehetõséggel
minél többen élnek majd a jövõben. Többek között ezt tartalmaz-
za a tanács V. ülésén egyhangúlag elfogadott zárónyilatkozat. 

A sajtótájékoztatón elhangzott: a diaszpóra magyarsága üdvözöl-
te a Kõrösi Csoma Sándor programot, amelynek keretében százan
utaznak ki a kinti közösségek megerõsítésére. Idén már 26 ország-
ban tevékenykednek ösztöndíjasok, és a programra egymilliárd fo-
rint áll rendelkezésre. Az új állomások között említette Görögorszá-
got, Törökországot, Ciprust és Új-Zélandot. A tanács üdvözölte a di-
aszpórában fennmaradt magyar hagyatékokról és tárgyi örökségek-
rõl gondoskodást vállaló Mikes Kelemen program eredményeit. 

A dokumentum alapján a tanács támogatja azt a döntést is, hogy a diaszpóráról
összegyûlt tudás bemutatására Emigrációs és Diaszpóra Központ jöjjön létre, amely
vállalja a diaszpóra gyûjtemények adatbázisban való feldolgozását, az ott élõkkel való
kapcsolat erõsítését, és állandó, valamint idõszaki kiállításokon mutatja be a magyar
emigráció történetét, a témában tudományos és ismeretterjesztõ elõadásokat, konfe-
renciákat szervez. Támogatják továbbá a világban fellelhetõ magyar értékeket és em-
lékeket bemutató Julianus Program folytatását.

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár elmondta, kiegészült a dokumen-
tum a Reconnect Hungary program folytatásával, amelynek célja, hogy egy kéthetes
magyarországi program keretében azon, magyar felmenõkkel rendelkezõ észak-ame-
rikai fiatalok, akik keresik vagy erõsíteni szeretnék magyar identitásukat, megismer-
kedhessenek az anyaország társadalmi, kulturális és gazdasági életével.

Ötvenmillió – külhoni magyar
ifjúsági civil szervezeteknek

Szilágyi Péter nemzetpoliti-
kai helyettes államtitkár el-
mondta: az elmúlt idõszak-
ban számos jelzés érkezett a
nemzetpolitikai államtitkár-
ság felé a külhoni magyar kö-
zösségek részérõl, hogy szük-
ség lenne egy olyan pályázat-
ra, amely kimondottan a ha-
táron túli ifjúsági szervezetek
támogatására irányul.

A pályázat egy hiánypótló kezdeményezés,
mert ez az elsõ olyan felhívás, amely kifejezet-
ten a külhoni ifjúsági civil szervezetek és egyhá-
zi jogi személyek támogatását tûzte ki célul. A
pályázaton a Kárpát-medencében tevékenyke-
dõ, valamint a diaszpórában mûködõ ifjúsági
szervezetek vehetnek részt – közölte. A felhívás
szerint az ifjúsági közösségek tevékenységének
támogatására irányuló pályázat célja a Magyar-
ország határain kívül élõ magyarság szülõföld-
jén való megmaradásának, Magyarországgal va-
ló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejleszté-
sének elõmozdítása, magyar nemzeti azonos-
ságtudatának megerõsítése az ifjúsági közössé-
gek támogatása által. A felhívásra olyan határon
túli ifjúsági civil szervezet és/vagy egyházi jogi
személy nyújthat be pályázatot, amely a gyer-
mek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képvi-
seletét vállalta fel létesítõ okiratában, tevékeny-
ségének célcsoportja pedig a 15-29 év közötti
korosztály. A vissza nem térítendõ támogatás
600 ezer forinttól 2 millió forintig terjedhet.

Potári Árpád
János

Szilágyi Péter

Új intézet Ljubljanában
Új magyar kulturális intézet nyitotta meg kapuit 2016. január 22-én, ezúttal Ljubl-

janában. Az intézetet Orbán Viktor, Magyarország és Miro Cerar, Szlovénia minisz-
terelnöke közösen adta át. A két ország között a dinamikusan fejlõdõ gazdasági kap-
csolatok és a magas szintû politikai párbeszéd, valamint a hagyományosan kiváló re-
gionális együttmûködés mellett kulturális és oktatási együttmûködések is erõsítik a
jó viszonyt. Jugoszlávia felbomlásakor Magyarország az elsõk között ismerte el a
független, önálló Szlovéniát. Közös célunk a kétoldalú gazdasági és kulturális kapcso-
latok erõsítése.

Az oktatási és kulturális területek támoga-
tása mellett a gazdaságfejlesztés felé mozdul
el a jövõben a nemzetpolitika, segítendõ a
helyben boldogulást – emelte ki Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó
Értekezlet (Máért) XIV. ülése utáni összefog-
lalójában. Kifejtette: 2010 óta minden évben
jelentõs összeggel nõtt a nemzetpolitika
pénzügyi kerete, idén 19 milliárdról 23 milli-
árdra emelkedett. 

Kitért a vajdasági gazdaságfejlesztési prog-
ramra is, amelyre 50 milliárdos keretet bizto-
sítanak. Ebbõl 30 milliárd a kedvezményes
hitel, a többi vissza nem térítendõ támogatás.
A program az ottani magyarság megmaradá-
sát segíti, és célja, hogy az adott térség gazda-
sági fejlõdése meginduljon. Elmondta, hogy
a visszahonosítással és az állampolgárság
megállapításával év végére elérte a 800 ezret
az új magyar állampolgárok száma, ami a
nemzet közjogi egyesítésének megvalósítá-
sát jelzi. Kitért arra is, hogy egységes oktatá-
si, kulturális térként kezelik a Kárpát-meden-

cét, és ma már nemcsak az erdélyi diákok
jönnek Magyarországra tanulni, hanem az is
természetes, hogy innen mennek hallgatók
ottani egyetemekre, és ez igaz az oktatókra, a
professzorokra is. 

Semjén Zsolt történelmi jelentõségûnek
nevezte az egységes gazdasági tér megvalósí-
tását, ami szintén folyamatban van. A Vajda-
ságban például soha nem látott fejlesztési
programot indítanak, aminek meghatározó
nemzetpolitikai és gazdasági jelentõsége van
– emelte ki. A politikus beszélt arról is, hogy
a három legfontosabb nemzetpolitikai kér-
désben teljes konszenzus van. Ez a teljes jo-
gú állampolgárság, amely jár minden ma-
gyarnak, éljen bárhol a világon, és ehhez
kapcsolódik elválaszthatatlanul a szavazati
jog. Ez szintén minden magyart megillet, a
magyar Országgyûlés, összmagyar Ország-
gyûlés – fogalmazott Semjén Zsolt. Kitért ar-
ra is, hogy a Kárpát-medence magyarságá-
nak jár az autonómia, testre szabott módon,
azaz a tömbmagyarságnak a területi, a szór-
ványmagyarságnak a kulturális önrendelke-
zés. Fontos eredménynek tartotta, hogy a
mindennapok kis dolgaiban is evidenciává
vált, hogy „egy nemzet vagyunk”, természe-
tesnek nevezte, hogy a Máért mostanra évrõl
évre megtartja ülését, hozzátette: a testület a
magyarság és a magyar állam legszélesebb
tanácskozó fóruma.

Ülésezett a MÁÉRT – Kiemelt fejlesztés a Vajdaságban
– Nyolcszázezer új magyar állampolgár

„Egy nemzet vagyunk”

Nem csak Budapesten, hanem Brüsz-
szelben is rendeztek az idén Csángó Bált -
a Magyar Nemzeti Közösségek Európai
Érdekképviseleti Irodája (HUNINEU) társ-
szervezésében. A hagyományteremtõ, el-
sõ alkalommal rendezett csángó bál és
táncház a szervezõk elképzelése szerint
egy rendezvénysorozat kezdete. 

Pappné Farkas Klára, az Országgyûlés
pártjai által létrehozott Alapítvány a Ma-
gyar Nemzeti Közösségek Európai Érdek-
képviseletéért igazgatóságának elnöke,
mint a program társszervezõje köszöntõ-
jében hangsúlyozta, hogy az alapítvány

olyan programokat igyekszik Brüsszelbe
hozni, amelyek a Kárpát-medence ma-
gyarságát jellemzõ értékeket, kulturális
hagyományokat, emberi tartást mutat-
nak. Nagy Zoltán, Magyarország brüssze-
li nagykövete nyitóbeszédében kiemelte,
hogy a csángók sajátos és változatos nép-
mûvészete és kultúrája kivételes értéket
képvisel Európa számára, ezért az euró-
pai kulturális sokszínûség e kiemelkedõ,
ám veszélyeztetett példájának megõrzése
szándékával az Európa Tanács Parlamen-
ti Közgyûlése jelentést fogadott el, amely
ajánlásként fogalmazta meg, hogy az
anyanyelvû oktatás lehetõségét a helyi is-
kolákban biztosítani kell a csángóknak is.
Pogár László, a Moldvai Csángómagyarok
Szövetségének elnöke azt üzente a csán-
gó bál résztvevõin keresztül nemcsak a
brüsszeli magyaroknak, hogy a nagy tá-
volság ellenére a csángók nem felejtik el a
magyar nyelvet, és ápolják évszázados
hagyományaikat.

Csángó bál Brüsszelben is

Nem felejtik el a magyar nyelvet

Cél: a magyar tehetségek
támogatása

Ifjúsági irodát és tehet-
ségközpontot nyitott
Londonban az Új Nem-
zedék Központ. Az irodát
Novák Katalin, az Embe-
ri Erõforrások Minisztéri-
umának (Emmi) család-
és ifjúságügyért felelõs ál-
lamtitkára nyitotta meg.
Az államtitkár elmondta,
hogy a Magyarországon
tervezett, illetve már

megnyílt húsz hasonló közösségi tér után a
londoni az elsõ ilyen jellegû iroda külföldön.

Kijelentette: a program egyik fõ célja a ma-
gyar tehetségek támogatása, és a londoni iro-
da megnyitásával a tárca az Egyesült Király-
ságban élõ magyaroknak kíván további kap-
csolatteremtési lehetõséget teremteni Ma-
gyarországgal. A másik fõ cél az, hogy a Ma-
gyarországon élõ fiatalok nagy-britanniai be-
mutatkozási lehetõséget kaphassanak, vagy
akár befektetõket találhassanak, megismer-
tethessék velük terméküket, márkanevüket.

Az Új Nemzedék Központ Londonban
megnyílt elsõ külföldi irodáját Novák Katalin
szerint bevezetõ jelleggel nyitották. Mint
mondta, „ez egy izgalmas kísérlet”, és már az
eddigi visszajelzések óriási igényt jeleznek.
Az érdeklõdõ nagy-britanniai magyar fiatalok
úgy érzik, hogy szükségük van egy ilyen ta-
lálkozási pontra, olyan közös platformra,
ahol megoszthatják egymással tapasztalatai-
kat és segítséget kaphatnak. A program emel-
lett most elõször nyújt lehetõséget az összes
nagy-britanniai magyar diákszervezet össze-
fogására.  Az Egyesült Királyságban élõ ma-
gyar fiatalokat a kormány nagyon fontos erõ-
forrásnak tekinti, és ha sikeresek a saját terü-
letükön - legyen szó akár a felsõoktatásban, a
tudományos szférában dolgozókról, akár két-
kezi munkásokról -, akkor munkájukból és
tehetségükbõl Magyarország is profitál –
mondta az Emmi államtitkára.

Tajpejben
díszvendégek voltunk

Kiadói bemutatkozások, történelmi elõ-
adások, borkóstoló és  néptáncbemutatók is
szerepeltek a Tajpeji Nemzetközi Könyvvá-
sár programjában, amelynek Magyarország
volt a díszvendége idén februárban.  

A magyar pavilonban bemutatkozott a
FolkEmbassy néptánc együttes, Mautner
Zsófia fõzéssel és kóstolással egybekötött
könyvbemutatót tartott. Levetítették  Goda
Krisztina Szabadság, Szerelem címû filmjét,
majd a közönséget a magyarországi borkul-
túrába kalauzolták el a szakemberek. Hóvári
János történész, turkológus mûvelõdéstörté-
neti elõadásán pedig megismerkedhettek az
érdeklõdõk Magyarország és Ázsia történeti
kapcsolatairól. A Balassi Intézet Publishing
Hungary Programját a Nemzeti Kulturális
Alap támogatta.

Veresné Novák
Katalin
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Venezuela magyarsága most mintegy
ötezer fõre tehetõ. A korábban virágzó,
aktív kolónia 1956 után még tíz-tizenkét-
ezer fõt számlált, harmincöt éven át több
egyesület, cserkészet, óvoda és hétvégi is-
kola is mûködött a Magyar Házban. Saj-
nos, az utóbbi évtizedben drasztikusan
lecsökkent a kolónia népessége, így meg-
szûnt a gyermekek nyelvi képzése is. A
cserkészet és a lelkes szülõi háttér még
küzd a magyar nyelv megtartásáért, de ez
már a harmad-negyed generációnál ke-
vés… Viszont mindmáig a caracasi ma-
gyar közösség háza, amely a kolónia apa-
dásának ellenére is biztos bázis maradt,
Dél-Amerika legnagyobb, legszebb Ma-
gyar Háza! 

A csökkent létszám, és a jelenlegi igen
súlyos gazdasági és társadalmi problémák

miatt (közbiztonság, gigainfláció) új fel-
adatok adódtak a kolónia számára. Mivel
csak valutáért lehet Amerikába repülõje-
gyet venni, kiderült, hogy a venezuelai
magyarok nem tudnak gyermekeket kül-
deni a New York állambéli Fillmore-ba, a
KMCSSZ Jubileumi nagytáborába! Öt
földrészrõl, mintegy nyolcszáz magyar
származású fiatal volt ott, csak a venezu-
elaiak nem!

Ez a szomorú tény ösztönözte a cser-
készvezetõket arra, hogy szervezzenek
Iskolatábort Venezuelában a gyermekek-
nek, a Jubileumi tábor keretjátékával: Rá-
kóczi és kora címmel. De Caracas a világ
egyik legveszélyesebb városa…

Nyisztorné Jeszenszki K. Judith cser-
készparancsnok és tiszteletbeli konzul,
nemzetközi tekintélyének, és Szabó Béla

helyi üzletember, a Panoráma Világklub
Venezeulai Társklubjának elnöke nagylel-
kû felajánlásának köszönhetõen, ingyen
felajánlotta a Margarita szigeten levõ pan-
zióját a tábor helyszínéül, majd a KMC-
SSZ és több alapítvány Magyarországról
nagy anyagi segítsége ellenére is nehe-
zen, de meg tudták valósítani a nagy ter-
vet.

Júliusban több mint harminc fiatal és
kísérõik repültek át Margaritára, erre a
csodálatos Karibi-szigetre két hétre, négy-
tõl húsz éves korig, zömük tizenkét -
tizenöt év közötti volt. 

A sziget sokkal biztonságosabb, mint
Venezuela általában, ezért (a lehetõségek-
hez képest) ideális helyszín volt. Két ta-
nár is érkezett Magyarországról: Tisoczki
Petra nyelvtanár, a Balassi-intézet tanára,

A VI. Magyar Világtalálkozói idei kontinentális díszvendége: Latin-Amerika. Figyelmünket így kiemelten az ott élõ magyar-
ság helyzetére, segítésére fordítjuk. Nemrégiben a Panoráma Világklub két vezetõje, Szabó Béla és dr.Gubánné Pintér An-
namária, valamint Nyisztorné Jeszenszki K. Judith cserkészparancsnok és tiszteletbeli konzul közremûködésével példamu-
tató eseményt rendeztek – errõl adunk hírt alábbi képes beszámolónkban. 

Caracasban található Dél-Amerika legnagyobb és legszebb Magyar Háza

Magyar cserkész iskolatábor Margarita szigetén

Ünnep a Caracas-i Magyar Házban

és jómagam, dr. Gubánné Pintér Annamá-
ria nyelvtanár, népmûvelõ, a Magyar Vi-
lágtalálkozók gyermekprogramjainak ve-
zetõje. Játékos nyelv és történelem okta-
tással, a magyarságismerethez cserkész-
feladatokkal,ének és néptánc tanulással ,
népmûvészeti foglalkozásokkal , igen in-
tenzív oktatási programmal érkeztünk.

A nap elsõ felét a komoly tanulás töl-
tötte ki, majd délután a tengerpart, szörf-
oktatás, túrák, kirándulások színesítették
a programot. Igyekeztünk ösztönözni
mindenkit, szülõket és gyermekeket is,
hogy a táborban magyarul beszéljünk,
így segítsük egymást a kommunikáció-
ban.

A gyermekek többsége már nem, vagy
gyengén beszél magyarul, de szeretnének
megtanulni. A szülõket is megérintette,
amikor látták, hogy a magyar hagyomá-

nyok (fõleg a népdalok, játékok, nádhang-
szerek) felfedezése milyen sokat adhat
gyermekeiknek ,kiknek szorgalma és lel-
kesedése példamutató volt. Míg korábban
kevesen hittek a tá-
bor sikerében, most
lelkes támogatóként
viszonyultak hozzá.
A gyermekek köz-
vetlen környezetük-
ben, a vegyes házas-
ságok miatt otthon
sem hallanak sok
magyar szót - ezt tel-
jes egészében a cser-
készet vállalja fel!

A tábortól óriási
lendületet vártak és
kaptak a gyerekek.
Az augusztus 20-ai

nagy ünnepen be-
mutathattuk a Ma-
gyar házban
Caracasban, hogy
mit ért a tábor. A
nagysikerû kiállítás
és az ünnepi mûsor
(néptánc,népdalok),
régen nem látott
hangulatot vitt a
Házba!

Az ember odakint másképp gondol a
magyarságára mint otthon: könynyebben
meghatódik, amikor arra gondol, hogy
magyarnak született. A nyelvtanítás leg-

fõbb célja a gyermekekben a magyarság-
tudat és a közösségi érzés felkeltése volt,
annak reményével, hogy ettõl a kinti ma-
gyar közösség is erõre kaphat. A motivá-
ciójuk megerõsítésére törekedtünk és ab-
ban bízunk, hogy a képzésük nem fog
szünetelni a következõ táborig!

„Gazdag vagy nyelvedben, gondolko-
dásodban, ha tudod honnan jöttél, és ezt
az örökséget becsben tudod tartani!”

Dr. Gubánné Pintér Annamária

A táborozók

Ünneplõben a misén

Dr. Gubánné Pintér Annamária és Szabó Béla, a Panoráma Világklub vezetõi

A tábor helyszíne Casa Perla Tisoczki Petra a haladó csoporttal Varrják a fiúk a sálvégeket

A figyelmes diákokA táborparancsnok és a lányokÉnekóra a kicsikkel
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Vesebetegségének
köszönheti, hogy
fényképezõgéphez
nyúlt gimnazistaként,
mert a kórházban ol-
vasta a Mûvészi fény-
képezés címû köny-
vet, aminek hatására
lett a mûfaj szerelme-
se. 

– Amikor meg-
gyógyultam, odahaza
gyorsan berendeztem
egy labort a fürdõszo-
bában és magam hív-
tam elõ a filmeket –
mesélte. – Késõbb, eb-
ben a szakmában sze-
rettem volna tovább
tanulni, de miután
nem voltam jó káder,
se munkás-, sem pa-
rasztszármazású, a
sztálinista-rákosi érá-
ban minden továbbtanulási lehetõségtõl
megfosztottak. A szegedi Kenderfonó Gyár-
ban helyezkedtem el, ahol azt mondták, ha
tovább akarok tanulni, be kell bizonyítanom
a munkásosztálynak, hogy érdemes vagyok
rá. Létrehoztam egy fotószakkört, ahová bár-
ki jöhetett, tanítottam õket a filmhívásra, így
hamar bebizonyítottam, hogy mennyire sze-
retem a munkásosztályt. A gyár vezetése kül-
dött a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolára,
ahol a fénykezelés jelentõségét igyekeztem
alaposan elsajátítani, amit késõbb filmjeim-
ben hasznosítottam. 

– „Igyekezetét”, 1978-ban Oscar-díjjal ju-
talmazták. Azóta már kibékült Spielberggel?

– Az Oscar-gálán elkövettem azt a hibát,
hogy csak tanáromnak, Illés Györgynek, és
nem neki, A harmadik típusú találkozások
címû film rendezõjének köszöntem meg a
díjat, ezért évekig nem állt velem szóba. Az-
óta már írt levelet nekem, amiben megbocsá-
tott buta feledékenységemért, sõt éppen itt,

Budapesten szóban is kibé-
kültünk. Éppen a Terézvá-
rosban sétáltam egy kollé-
gámmal, amikor összefu-
tottunk Spielberggel, aki fil-
met forgatott Magyarorszá-
gon. Megölelt és hosszasan
beszélgettünk az Operaház
elõtt, azóta szent a béke.

– Nem panaszkodhat,
világsztárok is szívesen dol-
goznak önnel.

– Három nagy rendezõ-
vel forgattam a legszíveseb-
ben: Steven Spielbergen kí-
vül, Robert Altmannal és a
legendás A szarvasvadász
rendezõjével, Michael
Ciminóval. Mindegyikük
vonzotta a világsztárokat,
akikkel szerettem dolgozni.
Úgy láttam, nemcsak a ren-
dezõre, de rám is hallgattak.
Jól tudják, hogy egy film

hangulatát, képi világát mi, operatõrök te-
remtjük meg lámpákkal, fényekkel és árnyé-
kokkal. Mi úgy használjuk a lámpákat, mint
festõ az ecsetjét. A magyar operatõrök talán
azért is igen kelendõek Hollywoodban, mert
idehaza jól megtanulták az alapokat, kiváló
tanáraik voltak.

– Amikor elindult, hosszú vándorútjára,
gondolta, hogy felér a csúcsra?

– Errõl csak álmodhatott 1956-ban egy
magyar fiatal, aki a nyelvet sem ismerte. Ko-
vács Lacival – aki késõbb a híres Szelíd mo-
torosok címû film operatõre volt – keltünk út-
ra nagy reményekkel, de évekig, sõt legalább
egy évtizedig nem kaptunk komolyabb
munkát Amerikában. Kint tanultam meg
igazán, hogy az alacsony költségvetésû fil-
meket is ugyanolyan komolysággal kell elvál-
lalni és leforgatni, mint a nagy játékfilmeket,
ugyanúgy meg kell becsülni ezeket, mert a
kis munkákból jönnek a nagyok. Én édes-
apámtól azt is megtanultam, hogy mindig

bele kell adni apait-anyait, mert csak akkor
lesz újabb lehetõséged bizonyítani, ha min-
den forgatáskor a maximumot nyújtod!

– Hány filmben bizonyította „maximu-
mát”?

– Csaknem nyolcvanban, de ebbõl csu-
pán körülbelül félszázat tartok jónak, hiába
adtam bele apait-anyait.  A témán, a forgató-
könyvön és a rendezõn ugyanis nagyon sok
múlik. 

– Milyen forgatási tervei vannak még?
– Éppen túl a nyolcvanötön sem pihenek,

legalább négy filmre készülök, amirõl babo-
nából nem szívesen beszélek. Annyit azért
elárulhatok, hogy három országban készül-
nek majd ezek az alkotások, Amerikában,
Ausztráliában és nagy örömömre, Magyaror-
szágon. Engem még mindig elégedettséggel
tölt el, hogy valamit alkothatok és képekkel
tudom befolyásolni a világot. 

– Végezetül árulja el, ön, aki a hagyomá-
nyos, perforált filmen nõtt fel, nem a digitális
technológián, van jövõje a filmnek?

– A filmnek lelke van! Még ma is jobbnak
és alkalmasabbnak tartom a hangulatok
megteremtésére, mint a digitális technikát,
amely kétségtelenül tör elõre. Annak ellené-
re, hogy segítheti is a munkánkat, szerencsé-
re a rendezõk egy része, így Spielberg is, vál-
tozatlanul filmre dolgozik. Ezért hiszem azt,
hogy a filmnek nemcsak múltja és jelene
van, hanem jövõje is!

Temesi László 

Zsigmond Vilmossal, a világhírû Oscar-díjas operatõrrel, ha nem is „harmadik típusú”, de mindenképp élményszerû volt a ta-
lálkozás, olyan élvezettel és szeretettel beszélt életérõl, munkájáról tavaly, a fotóiból megrendezett kiállításon a Ludwig Mú-
zeumban. Gyakran látogatott haza, mert kötelességének érezte, hogy átadja tudását a fiataloknak, akik jól tudják, hogy ne-
véhez fûzõdik többek között a legendás Harmadik típusú találkozások, A szarvasvadász vagy a Fekete Dália címû filmek fo-
tografálása. A híres mûvész 86. évében hunyt el január elején, ezzel a vele készült utolsó beszélgetéssel emlékezzünk rá. 

In Memoriam Zsigmond Vilmos – elhunyt a világhírû operatõr

„Egy film hangulatát, képi világát mi,
operatőrök teremtjük meg”

Vesebetegségének köszönheti, hogy kamerát fogott
Venice: nemzedékek együttélése

Kezdjük az ismerkedést a Mexikói öböl
partjain húzódó, nyugat-floridai települések-
kel! E partvidék kedvelt helyszínei – a ma-
gyarság szemszögébõl – a több mint ötven-
ezer lakost számláló Sarasota város mellett
Bradenton, Clearwater, Tampa, Venice,
Naples. Aki ellátogat a magyar rendezvé-
nyekre hamar meglepõdik, hogy nem csak
az idõsebb korosztályt látja ezeken a progra-
mokon, hanem jelen vannak a középkorúak,
a fiatalok, sõt a legkisebbek is ott sündörög-
nek. A közösségek létszáma is egyre nõ, egy
rendezvényre átlagosan százan-százötvenen
gyûlnek össze. De a legutóbbi Floridai Ma-
gyar Fesztiválon, – amelyet Klátyik Erika és
Székely Zsolt szervez, s már kilencedik alka-
lommal került megrendezésre- közel háro-
mezren vettek részt, kicsik és nagyok, ma-
gyarok és nem magyarok.

Florida magyar eseményeit járva minde-
nütt tapasztalható a nemzedékek „békés
egymás mellett élése”. A Venice-ben megren-
dezett Cserkész Karácsonyi Esten a három
esztendõs kisgyermektõl, a 93 éves idõs höl-
gyig minden nemzedék képviseltette magát,
s valamennyien önfeledten szórakoztak. De
nem csak az ott élõk járnak ezekre a rendez-
vényekre, hanem ott volt egy kanadai ma-
gyar csoport, élén dr. Fecsõ András Botond-
dal, a Kanadai Magyar Kultúrközpont köz-
kapcsolati igazgatójával. akik éppen itt nya-
raltak, vagy az újonnan ide költözõk, mint
például a Minneapolisból érkezõ Breznay
László és felesége, Marika, akikkel késõbb új
otthonukban is eltölthettünk egy emlékeze-
tes estét.

Remek vezetõi gárda állt a Venice-i Ma-
gyar Ház élére: Szilágyi Noémi elnök-asz-
szony és csapata, Klátyik Erika menedzselé-
sével, Talmácsi Krisztina, a Kõrösi Csoma
Sándor program ösztöndíjasa sokoldalú se-

gítségével, s a Kulcsár Attila vezette Nyitott
Biblia Gyülekezet szellemi hátterével, vala-
mint az Apáthy B. László irányította Cser-
készcsapat ragyogóan egymásra találtak, s
jobbnál jobb ötletekkel, kezdeményezések-
kel hívják, várják, építik a közösséget. Külde-
tésük: a környék meghatározó magyar köz-
pontjává válni. S ehhez a személyi feltétele-
ken túl jó esélyt nyújt az a tény, hogy hatal-
mas saját tulajdonú területtel, parkkal, épület-
tel rendelkeznek, bõséges fejlesztési, építési
lehetõségekkel. Bár egyelõre még hiányzik
az a nagylelkû felajánló – mint hajdanán volt
ilyen –, aki egy jelentõsebb összeggel a flori-
dai magyarság jövõjét meghatározó fejleszté-
seket támogatásával megfinanszírozná.

Bradenton: '56-osok emlékezése
Számos olyan példa volt és van az ameri-

kai magyarság életében, amikor is egy jólelkû
adományozó hozzásegíti az adott közösséget
a fennmaradáshoz, a jövõ építéséhez, egy
kezdeményezés sikeres megvalósításához.
Ilyen személyiségpár ma is Bánkuty Géza üz-
letember és felesége, Ilona. Mindketten egy-
kori '56-os szabadságharcosok – évtizedek
óta számtalan magyarságügyet, kezdemé-
nyezést támogattak saját jövedelmükbõl.
Több amerikai magyar közösség vezetésé-
ben részt vettek, számos módon segítették az
óhazai magyarságot, különösen az '56-osok
emlékének ápolását. Ma is nagy tisztelet ve-
szi körül õket, otthonuk afféle „Magyar Ház”.
Példa erre, hogy amikor ott jártunk s átadhat-
tam számukra a Panoráma Világklub és a
Magyar Világtalálkozó legmagasabb civilelis-
meréseit, az ezt ünneplõ vacsoraesten több

mint félszáz barát, ismerõs volt jelen. Szép
színfoltja volt a találkozónak Szalay Róbert
történelmi értékû új könyvének bemutatása
a nemzeti emigráció negyedszázados törté-
netérõl, az '56-osok szerepérõl.

Ugyancsak a Bánkuty-házaspár volt az
egyik jelentõs támogatója Sarasota talán leg-
régibb közösségének, a Kossuth Klubnak,
amelynek vezetésében 1994 óta játszik meg-
határozó szerepet a Kisvarsányi-házaspár,
Éva és Géza. Taglétszámuk meghaladja a
másfélszázat, s az elmúlt két évtizedben 130
elõadást, 35 jótékony célú koncertet rendez-
tek, s közel egymillió dollár adománnyal se-
gítették a Kárpát-medencében élõ honfitársa-
ikat, s munkájukról rendszeres tájékoztatást
nyújtanak a Sarasotai Hírmondóban. Igaz,
nemrégiben az elnöki tisztséget átadták a
klub vezetésében hosszú évek óta dolgozó
dr. Krajcsik Györgynek, ám a Kisvarsányi-há-
zaspár személyes jelenlétével ma is szervezi,
segíti a klub mûködését, s változatlan a célki-
tûzésük is: elõadásokon, koncerteken bemu-
tatni a magyar kultúrát, nyelvet, a történel-
münket.

Florida a magyarság új zarándokhelye. Az elmúlt évtizedben magyarok ezrei érkeztek ide, vannak, akik az észak-amerikai
államokból, Kanadából jöttek, mások pedig a Kárpát-medencébõl, vagy éppen Magyarországról. Számukat másfélszázezer-
kettõszázezer közöttire becsülik. A több mint húszmilliós Floridának ez csak a töredéke, de nekünk, magyaroknak jelen-
tõs szám. A másfél hónapos körút során feltérképeztük, kik õk, hol, merre vannak, és hogyan élnek, miként õrzik ma-
gyarságukat, nyelvüket ezen a fenséges félszigeten? Késõbbi lapszámainkban visszatérünk még a floridai magyarság éle-
tére, interjúkban, riportokban mutatjuk be õket.

Riportúton a napfény államában – Hogyan õrzik magyarságukat honfitársaink?

Florida, az új zarándokhely

A Venice-i Magyar Ház

Baráti találkozó a Bánkuty-házban

A Bánkuty-házaspár az elismeréssel
barátai társaságában
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Sarasota: néptánc és õsmagyarság
Sarasotában a legkisebbek magyarság-

nevelésérõl Varga Ottilia kitartóan gon-
doskodik évek óta – a Napraforgók Tánc-
együttes 2011 augusztusában alakult, s
mintegy 30 fõt számlál. A három korosz-
tályos csoport minden vasárnap két órás
foglalkozást tart egy belvárosi táncterem-
ben, s alkalmanként fellépnek egy-egy
eseményen. Öröm volt látnunk a lelkesen
és fáradhatatlanul mozgó gyermekeket,
derûs, mosolygó szüleiket, s Ottilia elhi-
vatottságát a magyar kultúra, a hagyo-
mány, a nyelv megõrzése érdekében – a
néptánc és a zene szeretetén keresztül.
Mindezt önerõbõl, illetve magánszemé-
lyek és szervezetek jótékony támogatásá-
val és pályázatok segítségével teszik.

Különleges baráti társaság az úgyneve-
zett Hun Guru Klub, amely Tóth Attila és
Ági vezetésével a magyarsággal, a történe-
lemmel és a néphagyományokkal kapcso-
latos ismereteket népszerûsíti, s egy íjász-
csoportot is létrehoztak. Ott lehettünk
egyik rendezvényükön, amelyet Lehoczki
Melinda és Lehoczki Kálmán, a Panoráma
Világklub vezetõinek dzsungelszerû ha-
talmas birtokán, egy parázsló tábortüzet
körbeülve tartottak. Jó volt hallgatni az
õsmagyarságról, a néphagyományainkról
szóló elõadásokat, amelyet olykor egy-
egy ének, dobszóló színesített. Számunk-
ra ez egy „történelmi helyszín” volt, hi-
szen a Panoráma Világklub 30. társklubja
itt jött létre 2012 márciusában (ma 185
társklub van), Molnár Helena vezetésével,
aki azóta is szívügyének tekinti a magyar-
ság összefogását, a szellemi hídépítést a
világba szétszéledt magyarság és az óha-
za között. Horváth Máriával és Szõke Fe-
renccel együtt sokat segítettek a helyi ta-
lálkozóink megszervezésében, lebonyolí-
tásában, Marika háza pedig gyakran ad
otthont baráti találkozóknak, felejthetet-
len beszélgetéseket, élményeket nyújtva
az ott élõ magyaroknak – köszönet és há-
la érte!

Sokat lendített a floridai magyarság
helyzetén az a tény, hogy dr. Gergátz Ist-
ván és Bika Julianna, a tiszteletbeli kon-
zul és felesége Louisianából Sarasotába
költözött, így az ott élõ magyarság ügyes-
bajos dolgait közvetlenül segítik, intézik.

Konzuli önzetlen munkájukat messze
meghaladó módon vesznek részt a flori-
dai magyarság életében. Szép otthonuk-
ban látogattuk meg õket, szobáik falát tör-
ténelmi festmények, dokumentumok dí-
szítik, s õk készítik, immár két évtizede a
Nyugati Hírlevelet, amely hónapról hó-
napra szerte a világba küldi az informáci-
ókat, a kulturális és közéleti híreket.

Daytonától Delray Beachig: barátok között
Utunkat Florida keleti partszakaszánál,

Daytona Beachen folytattuk, itt él évtize-
dek óta a Tischler-házaspár, Hugó és Ma-
rika, akik 1971-ben hagyták el Magyaror-
szágot, s nyolc év múltán itt nyitották
meg saját éttermüket, a 150 személyes
„kicsi Magyarországot”, amelyet úgy hív-
tak: Hungarian Village. Népszerû hely
volt, sok elismerést kaptak és díjakat
nyertek. A náluk elfogyasztott finom ebéd
is azt bizonyította, hogy ma sem felejtet-
ték el a fõzés tudományát… Éttermüket
2003-ban adták el, és azóta csak az ott élõ
magyarok közösségében tevékenyked-
nek. A Hungarian American Clubot veze-
tik, s minden magyar megmozdulásban
részt vesznek. Elfeledve – ezt választotta
Tischler Hugó izgalmas életrajzregénye
címéül. A mû két család élettörténetén ke-
resztül mutatja be népünk sorsát a hú-
szas évektõl az 1956-os esztendõ végéig. 

Dél felé haladva Delray Beachen talál-
tuk a Strassz-házaspárt, akik a New
Brunswickban eltöltött több évtized után
költöztek ide, családtagjaikhoz közelebb,
erre a gyönyörû vidékre, s a minden

igényt kielégítõ otthonukba. László és Jú-
lia a New Brunswick-i Magyar Klub meg-
határozó személyiségei voltak, vezetésük
alatt költözött új helyre az ottani közös-
ség, s vált az észak-amerikai magyarság
egyik legjelentõsebb magyar közösségé-
vé. Bár aktívan már nem serénykednek a
közéletben, de a környékbeli magyar klu-
bok rendezvényeire gyakran ellátogatnak.
Nem messze Delray Beachtõl a várostól,
West Palm Beachen él az a Szabó György,
akinek meghatározó szerepe volt e lap, az
American Hungarian Panorama magazin
elindításában. A kezdeteknél együtt szer-
veztük a magazin terjesztését, de késõbb
Gyurit az élet másfelé sodorta, s Ameriká-
ban maradt, azóta is boldogan él feleségé-
vel, Rhondával ezen a vidéken. Jó volt lát-
ni, hallani az egykori társat, barátot!

Utunk következõ állomása, Fort
Lauderdale, Amerika egyik legnépsze-
rûbb nyaralóvárosa, amely kiterjedt csa-
tornarendszerével, több mint négyezer ét-
termével, és tíz kilométeres strandjával
évente magyarországnyi lélekszámú tu-

ristát vonz, „Amerika Velencéjének” is
nevezik. Néhány napot itt töltöttünk, na-
gyon kellemes környezetben, barátok kö-
zött, Szakács-Bodor Dénes vendégeként,
aki annak idején Erdélybõl érkezett ide.
Késõbb a szüleit kihozva Amerikába,
hasznos és megbecsült tagjai lettek az it-
teni magyar közösségnek, amely Miami
közelsége miatt inkább az ottani közélet-
be kapcsolódik be. Dénes évtizedek óta
segíti e közösséget, szép emlékként emlí-
ti Lõrincz Kálmán, Pest megyei Világklub-
vezetõnk nevét, akivel annak idején
együtt építették a Magyar Ház ifjúsági
részlegét, jelezvén, hogy az akkori fiata-
lok is kellõ részt kívántak maguknak a kö-
zösségi életbõl.

Miami: baráti vacsoraest 
Miamit rengeteg hollywoodi filmsoro-

zatból ismerhetjük, nap mint nap láthat-
juk pazar tájait a tévében. S a valóságban
sincs másként, egy igazi világváros, tucat-
nyi felhõkarcolóval, csodás szigetekkel,
színes tengerparttal, nem mellékesen az
Egyesült Államok harmadik leggazda-
gabb városa… Az agglomerációs régióban
a száz évvel ezelõtti ezer fõs településbõl
mára mintegy hatmillió lakos lett, több
mint hatvan százalékuk spanyol anya-
nyelvû, a kubaiak jelenléte számottevõ.
Nos, egy ilyen környezetben él és dolgo-
zik egy „maroknyi” magyar, számuk pár

ezerre tehetõ, s annak idején néhány ada-
kozó, jótékony embernek köszönhetõen
ma Florida legnagyobb magyar közösségi
területét birtokolhatják.

A „First Hungarian United
Church of Christ of Miami”
1948-ban indult a dél-floridai ma-
gyarok lelki és kulturális igénye
szerint, s ökumenikus jellegû:
reformátusok, katolikusok, és
egyéb felekezetûek együtt alkot-
ják a tagságot. Minden vasárnap
délelõtt 11 órakor tartanak isten-
tiszteletet, természetesen ma-
gyar nyelven. Aktív vasárnapi is-
kola, ifjúsági csoport, nõi kör te-
vékenykedik, együttmûködnek
a Kossuth Polgári körrel. Mint
hirdetik, magyar kultúránk, ma-
gyar értékeink megtartása és át-
örökítése közös ügy. Ehhez az
egyház tulajdonában megvan-
nak a szükséges ingatlanok: gyö-
nyörû templom, parókia, Kos-

suth kultúrterem, modern Petõfi ifjúsági
terem, és harminc apartman bérház,
amelynek befizetendõ díjaiból sikerül fe-
dezni a hatalmas terület és építményei
költségeit. 

Miami mai magyar élete új lendületet
kapott, amikor Bodor Péter Pál, reformá-
tus lelkész került a gyülekezet élére. Külö-
nös és páratlan személyiség õ, hiszen
mûszaki, mérnöki diplomája, és sikeres
üzletemberi pályafutása mellett - édesap-
ja lelkészi családi hagyományainak is ele-
get téve- teológiai végzettséget is szerzett.
Lelkészi hivatására is több idõ jut, miu-
tán, a család tagjai néhány éve, a mintegy
ezerkétszáz fõt foglalkoztató orvosimû-
szer-gyárat eladták. Sarasotában több
mint két évtizede tart istentiszteletet, s az
utóbbi években pedig Miamiban ügyve-
zetõ lelkészként is fáradhatatlan energiá-
val szervezi a magyarság közösségi életét. 

A floridai körút méltó zárásaként tar-
tottunk egy emlékezetes Világklub vacso-
raestet, amelyen ott voltak a Miami Ma-
gyar Ház vezetõi, mindazok, akik segítik
Bodor Péter tiszteletes úr munkáját: dr.
Popovics Petra, Sárkány Gábor, Berki Va-
léria, Lénárt László, Szakács-Bodor Dé-
nes, Mezõ Piroska, Nagy Zsuzsanna és
mások. Eljött New Yorkból Balogh Sán-
dor, Delray Beachrõl a Strassz-házaspár, s
dr. Lukácsi Éva, aki férjével, Lukácsi Lász-
lóval együtt hosszú éveken át végezték itt
a hivatásukat. Ott volt Magyarországról a
dr. Szalay Katalin és Bodnár Attila vezette
World Ventures csoport néhány tagja, dr.
Heider Márk, Gulyás Marianna, s az est-
rõl egy film is készûlt Menyhárt Ágnes és

Kiss Zsigmond jóvoltából. Házigazdánk, a
Miami Világklub elnöke, Dubovitz Réka,
a fiatal üzletasszony volt, s az est során
megismerkedtünk egymás munkájával,
tevékenységével, megnéztük a Magyar Vi-
lágtalálkozók összefoglaló kisfilmjét, s
egy finom marhapörkölt elfogyasztása
után néhány pohár ital mellett éjszakába
nyúlóan beszélgettünk.

+++
A másfél hónapos floridai út során kö-

szönettel tartozom mindazoknak, akik
bármilyen módon is segítették munkámat
és hozzájárultak ahhoz, hogy a Floridá-
ban élõ mai magyarság életérõl többet
tudjunk, jobban megismerjük azt az áldo-
zatos munkát, amellyel magyarságunkat,
nyelvünket, nemzeti értékeinket õrzik egy
idegen világban.

Tanka László

Strassz László és felesége, Júlia

Miami Magyar Temploma

Miami, a világváros

A Magyar Ház bejárata

A Világklub vacsoraestje

Venice-i cserkészfelvonulás

Varga Ottilia Gyermekszínpada a Floridai Fesztiválon
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– Az idõsebbek egy sikeres televíziós so-
rozatból emlékezhetnek a XVIII. század
nagyszerû világutazójára. A Vivát
Benyovszky! film fõszereplõjének kalan-
dos élete nemcsak a fiatalok fantáziáját
ragadta meg. Ki is volt tulajdonképpen
Benyovszky Móric?

– Aligha van olyan kalandos életû vi-
lágutazója a magyar történelemnek, mint

amilyen a XVIII. században élt
Benyovszky Móric volt. Életérõl szinte
minden jelentõs nyelven jelentek meg
könyvek, magyarul elsõként Jókai Mór írt
róla, a százkötetes életmûvébõl négy errõl
szól. Személyében példamutató katona,
kiváló hajós, felfedezõ földrajzi leíró, sa-
nyarú sorban tartott fogoly, sikeresen lá-
zadó felkelõ, aki éppoly élvezte a francia

király bizalmát, mint az amerikai Frank-
lin Benjamin rokonszenvét. Lengyelor-
szágtól Kamcsatkán át Japán, Formoza
(ma Tajvan), számos Csendes óceáni-tele-
pülés, az amerikai földrész és az Indiai-
óceán nagy szigete Madagaszkár tényke-
déseinek legismertebb helyszínei. Korá-
nak egyik legmerészebb és legeredetibb
alakja hét évvel megelõzte az angol James
Cook-ot észak-csendes óceáni utazásai-
val, valamint a franciákat is. Korát jóval
megelõzõ tervei a tengeri szállításokra, a
külkereskedelemre, a belsõ víziút-rend-
szer kiépítésére, mind említésre méltó ér-
tékeit erõsítik.

Gróf Benyovszky Móricnak, a XVIII. század nagy magyar utazójának, földrajzi útleírójának, felfedezõjének, katonájának és
hajósának a munkásságához kapcsolódóan, a kormány Nemzeti Évfordulók Bizottságának  2010. évi döntése alapján, a ki-
emelt nemzeti évfordulók sorába került a megemlékezés, amely 2016-ban kiemelt esemény lesz. Benyovszky Móric szüle-
tésének a 275., és  halálának a 230. évfordulója méltó megünneplésére Emlékbizottság alakult. (Lásd mellékletben). Az em-
lékbizottság társelnökei: Szõcs Géza miniszterelnöki fõtanácsadó, kormánybiztos, a Magyar Pen Club elnöke és G. Németh
György, a Benyovszky  Móric emlékére alakult Magyar-Madagaszkári Társaság vezetõje, valamint a Panoráma Világklub Ma-
dagaszkári Társklubjának elnöke – vele beszélgettünk az emlékév kapcsán.  

Emlékév Benyovszky Móric munkásságának tiszteletére

Királyságáról, magyarságáról és
a XXI. század harcairól

Interjú G. Németh Györggyel, a Benyovszky Társaság elnökével

– Mégis sokan a madagaszkári király-
ságára a legbüszkébbek…

– A királyságának legendája végigkísé-
ri a visszaemlékezések sorát. Ezt még õ
maga, az életében is erõsítette. Fellépése,
tevékenysége a bennszülöttek körében
egyfajta vezérré, amolyan kormányzóvá
avatta. Francia királyi megbízásra a szige-
ten töltött évei kétségtelenül figyelemre
méltóak voltak, hiszen megismertette az
ottaniakkal a civilizált világ elõnyeit.
Meggyógyította a betegeket, ételt osztott
az éhezõknek és kibékítette az egymással
viaskodó törzseket, ami abban az idõben
a gyarmattartóktól legkevésbé elvárható
viselkedésnek számított. Nem csoda,
hogy egy idõ után kormányzójukká, köz-
keletû megfogalmazásban, királyukká vá-
lasztották. Mária Terézia tetteiért még éle-
tében grófi címet adományozott neki, a
lengyelek nemzeti hõsüknek tekintik, a
szlovákok padig magukénak. Pedig maga
mindig büszkén szólt a magyarságáról, a

haza és a szabadság szeretete számára az
élete értelmét jelentette. 

– Magyarországon nem kevés idõre fe-
ledésbe került a neve. Az Ön által vezetett
társaság talán ezért is vállalkozott emléké-
nek az ápolására. 

– Valóban, civil alapítóként 2003-ban
nem is gondoltunk arra, hogy milyen
mozgalommá szervezõdik egy kis egye-
sület Budapestrõl. Igaz, az emlékápolást
nagyon komolyan gondoltuk, Madagasz-
káron emlékszobrot állítottunk és utca-
táblát avattunk, megszereztük az angol
királyi könyvtárból a madagaszkári nap-
lóját, és az Országos Széchényi Könyvtár
és a Kossuth Kiadó gondozásában kiad-
tuk. Nemzetközi konferenciát szervez-
tünk, elõadásokat tartottunk a határon
túli magyar kolóniákon, és a mai napi se-
gítjük azokat, akik ebben közremûködést
vállalnak. És szólunk Benyovszky ma-
gyarságáról a világon mindenfelé. Szük-
ség is van erre, miután például szlovák

szomszédaink a szó szerint minden követ
megmozgatnak, hogy Benyovszky szlo-
vákságát magukénak híreszteljék. Tagtár-
sunk, Cséke Zsolt Madagaszkáron felállí-
tott emlékszobrát például egyszerûen át-
festették, majd lerombolták. Mi hisszük,
hogy ezt a harcot, a XXI században a kul-
túra eszközeivel kell megvívni. Készen ál-
lunk erre, ezt tesszük. 

– Az idei évforduló alkalmas lehet a va-
lóban méltó megemlékezésekre.

– Magyarországon a korábbi évszázad-
okban ritkán került említésre a neve és a
története. Az emlékének ápolására alakult
2016. évi emlékbizottság neves közéleti
személyiségek részvételével, a világ szá-
mos országában – elsõsorban magyarok
lakta területeken – civil közremûködõk
pártfogásával, a budapesti Benyovszky
Társaság koordinálásával idézik fel egy-
kori alakját és tevékenységét. A tervek
szerint a kiemelkedõ évforduló alkalmá-
val nemzetközi tudományos konferencia
és kiállítás lesz az Országos Széchényi
Könyvtárban, szobrának felavatására ke-
rül sor a Magyar Földrajzi Múzeumban,
számos más, országos és helyi esemény-
re kerül sor, az év szeptember hónapjá-
ban. Külön említést érdemel az életét fel-
dolgozó új magyar musical bemutatása,
amelyet Jókai Mór mûve alapján kitûnõ
szerzõk készítettek. A Nagy Tibor -
Pozsgay Zsolt - Bradányi Iván szerzõtrió
alkotása olyan változatban készül el,
hogy alkalmas lesz a külhoni magyarlak-
ta településeken, kulturális központok-
ban is bemutatásra. Ha hívnak, megyünk:
elõadásokkal, mûsorokkal, programok-
kal, hogy a helyiekkel együtt hozzájárul-
hassunk a neves magyar történelmi sze-
mélyiségünknek, tevékenységének méltó
emléke fenntartásához itthon, és a vilá-
gon. 

T.L.

BENYOVSZKY EMLÉKBIZOTTSÁG

Benyovszky Móric születésének 275. és
halálának 230. évfordulója méltó megün-
neplésére alakult Emlékbizottság tagjai

Gróf Benyovszky Móricnak, a XVIII.
század nagy magyar utazójának, földraj-
zi útleírójának, felfedezõjének munkás-
ságához kapcsolódóan, a kormány
Nemzeti Évfordulók Bizottságának 2010.
évi döntése alapján, a kiemelt nemzeti
évfordulók sorába került a megemléke-
zés, amelynek 2016. évi szervezésére
alakul Benyovszky Emlékbizottság. Tag-
jai a közélet kiemelkedõ személyiségei,
nemzeti kulturális, tudományos, oktatá-
si intézmények vezetõi, akik elvállalták
és megkezdték a munkát, hogy méltó
módon tudjanak hozzájárulni az emlék-
év eseményeihez.

Ijgyártó István államtitkár – Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium

Dr. Hoppál Péter államtitkár – Kultú-
ráért Felelõs Államtitkárság

Dr. Csorba László fõigazgató – Ma-
gyar Nemzeti Múzeum 

E. Csorba Csilla fõigazgató – Petõfi
Irodalmi Múzeum 

Hammerstein Judit fõigazgató – Ba-
lassi Intézet 

Juhász Judit elnök – a Nemzeti Ala-
pítvány és Anyanyelvápolók Szövetsége

Kocsis Andás Sándor elnök-vezér-
igazgató – Kossuth Kiadó 

Dr. Kovács Vilmos ezredes, parancs-
nok– HM Hadtörténeti Intézet és Múze-
um

Dr. Kubassek János igazgató – Ma-
gyar Földrajzi Múzeum 

Lõrinczy György fõigazgató – Buda-
pest Operettszínház 

Dr. Mikó Zsuzsanna fõigazgató – Ma-
gyar Nemzeti levéltár

Dr. Monok István fõigazgató – Ma-
gyar Tudományos Akadémia, KIK 

Nagyné Varga Melinda – a Kulturális,
Sport, Köznevelési,Egészségügyi és Szo-
ciálpolitikai Fõosztály vezetõje Buda-
pest Fõváros fõpolgármesterének a kép-
viselõje 

Dr. Tüske László fõigazgató – Orszá-
gos Széchényi Könyvtár ( a 2016. évi
programjukban kiállítás és nemzetközi
konferencia) 

Prof. Szádeczky-Kardos Irma jogtör-
ténész, – Benyovszky-kutató 

Dr. Voigt Vilmos – folklorista pro-
fesszor – a Protocolle du Regiment des
Volontaire de Benyowszky Crée en 1772
fõszerkesztõje,

valamint Benyovszky Pál (USA),
Benyovszky Móric, Benyovszky
Móricné (Budapest) leszármazottak és
Randrianasolo Lalarison Richard, Mada-
gaszkár tiszteletbeli magyarországi kon-
zulja

Társelnök: Szõcs Géza miniszterelnö-
ki fõtanácsadó, kormánybiztos, a Ma-
gyar Pen Club elnöke

Társelnök: G. Németh György elnök,
Benyovszky Móric emlékére alakult Ma-
gyar-Madagaszkári Társaság 

Budapest, 2016. február 10.
www.benyovszky.hu

BENYOVSZKY EMLÉKÉV 2016.

A madagaszkári Benyovszky-emlékszobor

Információ: Benyovszky
Társaság;

Magyar-madagaszkári Társaság
Benyovszky Móric Emlékének Ápolására, 

Benyovszky Emlékév – 2016.
Benyovszky Emlékbizottság,

Programiroda:  1089.
Benyovszky Móric u. 10. Budapest; 

G. Németh György c. egyetemi docens; 
szt.: 00 36 30/9 30 41 24 ;

e-mail: gngy@gngy.eu ; 
www.benyovszky.hu 



2016/ 1. szám14 AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

Elsõként Delhiben, egy egyetemisták-
nak szervezett fesztivál (IIT Rendezvous

Festival) legnagyobb színpadán léptünk
fel egy japán énekes és jelmezes manga-

csapat, valamint egy népszerû popzenét
játszó osztrák zenekar után az IIT (Indian
Institute of Technology), a legnagyobb
színpadon, mintegy 900 fõ elõtt, akik ki-
törõ ujjongással fogadták a magyar és az
indiai népdalokat. 

Ezután Delhi egyik legillusztrisabb
elõadótermében adhattunk koncertet a
Delhi International Arts Festival keretén
belül. A fesztivál a koncertünkre nem
csupán a vájt fülû hallgatóságot, de a po-
litikai és a nemzetközi diplomácia krém-
jét is elhívta. Az estet az orosz, angol
nagykövet mellett számos ázsiai ország
diplomáciai képviselõje is megtisztelte je-
lenlétével. Az utolsó koncertünk Delhi
külvárosának nemrég elkészült, kiválóan
felszerelt elõadótermében volt. A koncer-
ten nagy számban megjelentek az írott és
elektronikus sajtó képviselõi. A koncert-
rõl a Doordarshan, az indiai állami televí-
zió is felvételt készített. 

Ezután kalandunk Dél-Indiában,
Karnataka Államban folytatódott. A zenekar
az idén 405 éves Mysore Dasara 2015 feszti-
válon játszott, ami India legnagyobb, nem-
zetközileg is elismert nép- és fúziós zenei
fesztiválja, melyet Karnataka Állam kor-

A Delhi-i Balassi Intézet szervezésének köszönhetõen Indiában turnéztunk 2015 végén együttesemmel, az elsõsorban ma-
gyar és indiai népzenei alapokon nyugvó Meshinda együttessel. Hárman, azaz Tóth Szabolcs szitármûvész, Boros Gerzson
Dávid ütõhangszeres és jómagam indultunk el a 10 napos útra, mely életre szóló élményekkel gazdagított bennünket. Er-
rõl írok most ebben a cikkemben a Panoráma magazin olvasóinak, nem csak, mint zenész, énekes, hanem mint a Pano-
ráma Világklub Marokkói Társklubjának elnöke is.

Felejthetetlen élmények a Meshinda együttes indiai koncertjein –
Tízezrek hallgatták  legszebb népdalainkat

Napkelet felé…
mányzatának Kulturális Minisztériuma szer-
vez (Kannada & Culture, Government of
Karnataka). A koncert a nagyszínpadon zaj-
lott, a Mysore királyi palota kertjében mint-
egy tízezer fõs közönség elõtt. A koncertet az
állami televízió is közvetítette. A koncertet
több magas ragú állami hivatalnok, többek
közt a Közigazgatási Miniszter is megtisztel-
te jelenlétével. A koncertrõl számos napilap
és magazin adott hírt, a koncert promóciója
pedig az egész állam területén, így például a
reptereken is jelen volt a nyomtatott és elekt-
ronikus felületeken. 

Az utolsó koncertünk Bangaloreban, a
Khincha Auditoriumban volt. Az estet

Smt. B. Jayashree (Padma shri)
Karnataka Állam Parlamenti képviselõje
(Rajyasabha) köszöntötte és nyitotta
meg, melynek teljes címe ez volt:
„BUDAPEST_BENGALURU Music festival
2015”, An Evening of Hungarian Folk
Music By a leading folk music band of
Hungary „Meshinda Band”. Nagy szere-
tettel fogadtak itt is, telt ház elõtt játszhat-
tunk. A koncert végén elénekeltem egy
helyi népdalt, aminek nagyon örültek. A
helyi hírekben ez volt az elsõ képkocka,
amint éneklem a dalt. 

A magyar és indiai népdalok, valamint a
pakisztáni, török és marokkói népdalok kü-
lönös találkozását nagyon figyelmesen hall-
gatták minden egyes helyszínen. Számomra
az egyik legemlékezetesebb pillanat a
Mysore-i koncert legvége volt, amikor a sok
ezres tömegnek egyedül elénekelhettem az
egyik kedvenc moldvai balladámat. Úgy érez-
tem, hogy abban a pillanatban a magyar és
az indiai lélek eggyé vált... 

Guessous Majda Mária
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A 17-24 éves fiatalok üzleti életre való
gyakorlati felkészítését, tûzte ki célul, az
amerikai képzés magyarországi követe-
ként. Olyan etikus vállalkozási tréning
program indult el számukra, ahol meg-
tanulhatják a személyes siker titkát,
megtapasztalhatják az egyéniségek ki-
bontakozásának bátorítását: toleranciát,
önmeghatározást, kockázatvállalást, ki-
tartást. Olyan kurzus ez, ahol egy fiatal
megértheti, miért fontos, hogy már
most fogjon hozzá álmai megvalósításá-
hoz. 

2015/16-ban a nyolcadik évfolyamát
kezdte meg MICE Program a Körösi
Gimnáziumban Budapesten. (III. kerü-
let, Szentendrei út 83.). Az etikus vállal-
kozási ismeretek képzés, felkészíti a fia-
talokat, hogy szavaiban és tetteiben fele-
lõs polgárként, szakmailag elismert al-

kalmazottként, vagy önálló etikus vállal-
kozóként folytathassák tanulmányaik
utáni pályájukat.  A társadalmi, gazdasá-
gi, vállalkozási kérdésekben az alapvetõ
tájékozottságot, és az ehhez alkalmaz-
kodó cselekvést, gyakorlati ismeretek
oktatását helyezi a középpontba. A kép-
zés szakértelmet ad a tanulóknak – ez-
zel a tanulás világából a vállalkozói,
munkavállalói létbe való átlépést kívánja
segíteni. 

Nagyon fontos a képzés etikus szem-
lélete, hangsúlyozzák: „meg kell értetni,
hogy amennyiben valaki vállalkozást
alapít, akkor felelõs a rá bízott embere-
kért, nem csak a profit szerzés, hanem
az emberség, a tisztesség is kell, hogy ve-
zérelje a vállalkozása munkáját.”

A fiatalok csoportmunkában (3-5 fõ)
saját ötletük megvalósítására, üzleti ter-

vet készítenek. A munka során, az
együttmûködési képességet, a munka-
megosztásból adódó szerepvállalást, a
csoportelképzelés és az abból adódó
egyéni feladatok kommunikálását sajá-
títják el. 

Az oktatás zárásaként a tanulók, az
elkészített üzleti tervüket szóban és írás-
ban bemutatják, osztálytársaik, szüleik
elõtt, sikeres vállalkozások vezetõi meg-
hívásával, a zsûrinek. 

Ma már a Nemzeti Alaptanterv sza-
bad órakeretében, Etikus vállalkozói is-
meretek tantárgy választható a középis-
kolák 11-12 évfolyama számára, és rövi-
desen elindul az ez irányú pedagógus-
képzés is. Általánossá válásáig a MICE
alapítvány azonban saját erõbõl folytat-
ja képzését, melyen már napjainkig
több mint négyszáz diák vett részt.

Mészáros László évekkel ezelõtt alapította meg az Amerikai Egyesült Államokban a Meszaros International Center of
Entrepreneurship (Mészáros Nemzetközi Vállalkozóképzõ Központ, (rövidítésben MICE) nonprofit szervezetet, majd
Magyarországon a Képzett Fiatalokkal a Jövõért – MICE Program Alapítványt. MICE Foundation magyarországi tagszer-
vezeteként, a MICE Alapítvány egyet jelent a magyar származású, amerikai üzletember álmával, magyarság iránti elkö-
telezettségével és az üzleti képzés fontosságába vetett hitével.

Üzleti képzés, már középiskolás korban
Nem csak a profit, hanem a tisztesség is számít!Mészáros László 1939. április 11-én

született, Csornán. Édesapja, Mészáros
László agronómus, édesanyja háztartás-

beli, aki a fia születésekor elhunyt. Édes-
apja második házassága után, nõvérével,
Klárival és késõbb született húgával, Ildi-

kóval a család Szentpéterfára költözött. A
félig magyar, félig horvát nemzetiségû fa-
luban nevelkednek, nehéz körülmények
között. Apját „reakciósnak” bélyegzik, s
nemesi származása,  vallásgyakorlása mi-
att folytonosan üldözik a családot. Házu-
kat, vagyonukat elveszik, a gyerekeket
bántalmazzák, s a kilátástalanság és a fé-
lelem arra készteti az egyébként kiváló ké-
pességû tizenhat éves fiút, hogy barátjá-
val együtt nyugatra szökjön.

Rendkívül kalandos módon, 1955. au-
gusztus 18-án mennek a szigorúan õrzött
aknamezõn, s a szögesdrót-kerítésen át
Ausztriába. Több mint egy esztendeig vár
amerikai bevándorlási engedélyére, majd
ezt megkapva, tizenkét napos hajóút után
érkezik meg, épp az 56-os forradalom
napján New Yorkba. Azonnal vissza akar
térni, ám a hatóságok ezt nem engedélye-
zik.

A kanadai határ mentén található
Buffalo városba kerül, az itt mûködõ kato-
likus Karitász segélyszervezet jóvoltából
kap elhelyezést, s azóta is itt él. Kezdet-
ben alkalmi munkákat vállal, dolgozik a
vendéglátásban mint mosogató, az építõ-
iparban, gyárakban, gyûjti a pénzt, mert
orvos szeretne lenni. E tervnek megfelelõ-
en elõbb egy rákkutató intézetben állatta-

Mészáros László tizenhét esztendõs korában, ezerkilencszáz-ötvenhat október huszonhar-
madikán, a magyar forradalom és szabadságharc kitörésének napján érkezett az Egyesült
Államokba. Számára szerencsét hozott ez a véletlen egybeesés, hiszen fiatal kora és nincs-
telensége ellenére késõbb az üzleti világban, a számítógép ágazatban, az egyik legsikere-
sebb karriert futotta be. Ma Buffalóban él családjával, s szoros kapcsolatot tart magyaror-
szági ismerõseivel, régi külsõs munkatársa az American Hungarian Panoráma magazinnak.
Megalapította a Képzett Fiatalokkal a Jövõért Alapítványt, célul tûzve ki a fiatalok üzleti élet-
re történõ nevelését – nemrégiben jelent meg Sikerre ítélve címû könyve, ez alkalomból mu-
tatjuk be munkásságát. 

Mészáros László – üzletember

Aki nem tudott nemet mondani

Könyvajánló
Sikerre ítélve

Hõsünk alig tizenhét éves kamasz fiú volt, amikor
1956-ban egyedül, zsebében csupán egyetlen dollárral
hajóra szállt Amerika partjai felé. Ma sikeres vállalkozó,
akinek két hazája van, és szívügye, hogy mindkét nemzet
fiataljainak útját egyengesse. Alapítványával, a MICE-szal
hosszú évek óta azon munkálkodik, hogy a gyerekek
felfedezhessék magukban a tehetséget és merjék a saját
kezükbe venni életük irányítását.

Mészáros László memoárjában egy különleges férfi
kalandokkal teli sorsa rajzolódik ki, aki egy pillanatra sem
adta fel. A semmibõl építette fel magát az Egyesült Államok leggazdagabb emberei
közé, de soha nem feledte el, honnan indult. Története inspirációként szolgálhat
mindenkinek, aki elhagyja az otthonát, hogy szerencsét próbáljon. Többek között
volt õ is gyári munkás, szobafestõ, laboratóriumi technikus... Aztán cégvezetõ lett,
és nevéhez egy olyan komoly technológiai újítás fûzõdik, amely felkeltette egy
nemzetközi óriásvállalat, az Intel figyelmét... A sikertörténetek kedvelõinek, a
számítástechnikai kulisszatitkok iránt érdeklõdõknek, kivándorlóknak és
gyerekeknek, és persze kezdõ vállalkozóknak különösen ajánljuk a könyvet.

Kiadó: Athenaeum Kiadó
Terjeszti: Líra

karító, majd egy kórházi laboratóriumban
kap állást, ahol rövid idõn belül szakmai
sikert ér el, s rábízzák a számítógépes
részleg munkájának megszervezését, irá-
nyítását. Innentõl kezdve egyre jobban e
sikerágazat lehetõségei foglalkoztatják,
közben egy kereskedelmi egyetemen sze-
rez diplomát.

Hamar megalapítja  elsõ komputer ta-
nácsadó irodáját, majd 1980-ban elsõ ma-
gáncégét, a COMPRO-t (Computer
Professionals), amely már az elsõ hat hó-
nap után profitot termelt. Néhány év múl-
tán Buffalón kívül Atlantában, Tampában,
Orlandóban, Rochesterben, Syracuse-ban
hozott létre irodákat, mintegy háromszáz
tanácsadóval, a legjelentõsebb komputer-
cégeknek dolgozva, tekintélyes árbevétel-
lel. 1989-ben egy multicég olyan ajánlatot
tett a  COMPRO-ért, amelyre, mint Mészá-

ros László említi, nem lehetett nemet
mondani.

Ezután ismét alapított egy más jellegû
céget, melynek neve Voice Technologies
Group  (VTG), amely nem kisebb felada-
tot vállalt, minthogy kiépítse a telefon és a
számítógép közötti technikai hidat, ame-
lyet aztán a voice-mail iparban világszer-
te használtak. A több mint száz fõt foglal-
koztató, rendkívül magas szakmai szín-
vonalon, s a számítógép nyújtotta újabb
lehetõségeket kiaknázó csapat sikert si-
kerre halmozott. A kiváló komputerchip
gyártó   Intel cég ajánlatánál megint nem
tudott nemet mondani: 2000-ben ezt a cé-
get is eladta. Egy évig még segített az átál-
lásban, aztán – minden kérés ellenére –
visszavonult a szakmától.

– Rájöttem, hogy az életnek más, fon-
tos értékei is vannak... így például a haza

– mondja. – Annyira megszerettem Ma-
gyarországot, hogy nekem itt is kell még
maradandót alkotnom. A harmadik pró-
bálkozásom lesz a legsikeresebb, s ezt a
szülõhazámban szeretném elérni. 

Harmincöt éve élnek együtt az olasz
származású, amerikai feleségével. Két
gyermekük van, a  fiú, Christopher apja
nyomdokain jár, vezetõ beosztásban dol-
gozik az Intelnél, míg lányuk, Erika nem-
rég végzett a hawaii felsõ egyetemen.

Mészáros László leginkább arra büsz-
ke, hogy mindent a saját maga erejébõl
ért el. Amerikában becsülettel is meg le-
het gazdagodni csak akarat és kitartás
kell hozzá, teszi hozzá László.  Ami kü-
lönlegessé és példává teszi, hogy az így
megkeresett pénzbõl nagyvonalúan segít
másokon. Sokkal jobb érzés adni mind
kapni – mondja befejezésül.

Kiscsoportos foglalkozás

Csoportkép a MICE-hallgatókkal és tanáraikkal

Mészáros László

Elõadás az alapítványi iskolában
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Gellért Verõcérõl érkezett

Miamiban, a Magyar Házban ismerték
meg elsõ diákjukat, Nagy Gellértet, aki Ve-
rõcérõl érkezett, angolul tanult, és merész
tervei voltak. Ugyanis, a dédapja és George
Pataki kormányzó nagyapja testvérek vol-
tak. A terv bejött, a bemutatkozó levelére
nemcsak válasz, hanem egy repülõjegy is
érkezett. Pataki úr, New York állam akkori
kormányzója meghívta õt otthonába né-
hány hétre. Elõkerültek az „óhazából” ki-
vándorló nagyapa és nagymama történetei
Aranyosapátiból és Nyirgelsérõl, megfakult
fényképek és emlékek. Gellért lelkesen tért
vissza Miamiba és barátságot kötött a
Chenoweth házaspárral, akik segítségével
angol nyelvtudását fejleszthette. Ennek
hasznát is vette, miután hazatért Magyaror-
szágra, légi utaskísérõként helyezkedett el.
Sokfelé repült, míg végül megismerkedett
Amanda-val, akivel Új Zélandban telepedett
le. Késõbb, az esküvõjére meghívta a
Chenoweth házaspárt, akik el is utaztak
Gellért esküvõjére Új Zélandra. 

A második diák Gellért középiskolás hú-
ga, Adrienn volt, aki 1998-ban szüleivel meg-

látogatta Gellértet Miamiban, és bátyja párt-
fogói Michael és Pam õt is szárnyaik alá vet-
ték. A következõ nyáron, 1999-ben Adrienn
a nyári szünidõt a Chenoweth családnál töl-
tötte. Az angol órák nem mindig a szobában
zajlottak. Michael és Pam magukkal vitték
Adriennt Iowa államba, egy környezetvédõ
szervezet országos közgyûlésre, amelynek
mindketten a tisztségviselõi. Utazásuk során
meglátogatták Észak-Georgia hegyvidékét és

tengerpartját is. Adrienn a szép nyári vaká-
ció után visszatért Verõcére, hogy befejezze
középiskolai tanulmányait. A történet úgy
folytatódik, hogy amikor Adrienn megsze-
rezte a diplomáját és férjhez ment, meghívta
esküvõjére a Chenoweth házaspárt, akik el is
látogattak Verõcére. 

Key Largói mesés napok
A következõ testvérpár, ifj. Lukácsi László

és Tamás, akik Michael és Pamela otthoná-
ban tartózkodtak. Velük az 1999-2000. tan-
évet töltötték együtt. Õk a lelkipásztor uno-
kái, Laci (13 éves) és Tomi (12 éves), akiket
a Chenoweth házaspár pótszülõként elvál-
lalt. Key Largo kisvárosban beíratták õket is-
kolába, mivel akkoriban Key Largo-ban él-
tek. A fiúk szinte semmit nem tudtak angolul
és néhány hónap alatt nagyon sokat értettek,
ügyesen beszéltek és az iskolában jó ered-
ménnyel megfeleltek. Foci edzésekre és klub-
délutánokra jártak, osztálytársaikkal moziba
mentek és sok kalandban volt részük. Sza-
badidõben kenuztak, horgásztak, és persze

Nem mindennapi történet, ha egy amerikai házaspár magyar diákokat fogad otthonába és patronálja õket a tanulásban és
új élményekben egyaránt. Ez történt Dél-Floridában, a Miami melletti Coral Gables városában. Egy természetvédõ ügyvéd,
Michael Chenoweth, és biológia tanár felesége, Pamela – bár egyikük sem magyar származású –, a Miami-i magyar kö-
zösséghez csatlakoztak.  Ennek az volt az elõzménye, hogy Pamela elsõ férjének magyar volt az édesanyja, Michael pedig
a boszniai békefenntartó misszióval az amerikai hadsereg tisztjeként Magyarországon járt 1997-ben. Taszáron élt, de el-
látogatott Kaposvárra, Pécsre, a Balatonra és természetesen Budapestre is. Hazatérése után, 1998-ban rögtön felkeres-
te a miami-i magyar egyház akkori lelkipásztorát, Lukácsi Lászlót és feleségét, Évát, és azóta hûséges támogatói az otta-
ni magyar közösségnek. 

Michael kerti gépeit, motorját, csónakját
vagy kisrepülõjét szerelgették, mivel ezer-
mester-típusú gyerkõcök voltak. Azzal is
ámulatba ejtették a pótszüleiket, hogy anyu-
kájuktól telefononon elkért recept alapján
paprikás krumplit vagy lecsót fõztek. A fiúk
a hétvégéket családjukkal Miamiban töltöt-
ték, résztvettek az Istentiszteleten, a konfir-
mációs oktatásban és a Kossuth klub rendez-
vényein. Chenowethék büszkék voltak a fiúk
eredményeire, akikkel azóta is kapcsolatban
vannak, mintahogy a legtöbb diákjukkal. 

Angol nyelvvizsgára készülve
2005 augusztusában Michael és Pamela

két hétre Magyarországra látogatott és felke-
reste az addig náluk járt négy magyar diákot.
Eközben két újabb diákkal találkoztak, akik
Floridába szerettek volna utazni nyelvtanulás
céljából. A következõ néhány évben újabb
vendégek érkeztek Coral Gables-be. 2005-
ben Érdrõl jött Sefcsik Tamás, a frissen vég-
zett vegyészmérnök, a Miami-i fõgondnok
házaspár rokona, aki hat hónapot töltött a
Chenoweth házaspárnál, hogy angol nyelv-
vizsgára felkészüljön. Gyakorlati módon
folyt az „oktatás”: együtt utaztak Amerikán
keresztül. Tamás résztvett az indianapolis-i
családi házuk felújitásában. Útközben
Daytona Ohio-ban a repülõ múzeumot és
Washingtonban az ûrkutatási múzeumot
megnézték és elõadásokon vettek részt. Sike-
rült is a nyelvvizsga, és Tamás egy ideig Dél-
Koreában dolgozott, jelenleg Angliában ka-
pott állást, és ott él feleségével. Tavaly, 2015
nyarán meglátogatták õket Chenowethék
Angliában. Tamás menyasszonya, Boglárka
is befogadást kapott egy rövid ideig, mint lá-
togató, mert akkoriban babysitterként dolgo-
zott Washington DC-ben.

2006-ban egy rövid idõre Börzsönyi Fe-
renc Lukácsi Éva nagytiszteletû asszony
unokaöccse is vendégeskedett Coral Gables-
ben. Bár a hódmezõvásárhelyi diák építész-
mérnök hallgató volt, de a nyelvtanulás mel-
lett hobbijának is áldozott: gitár leckéket vett
egy kubai zenésztõl. A Chenoweth házaspár
érdekes módját választotta a „nem iskolai”
nyelvtanulásnak: naponta több filmet néztek
együtt és kiértékelték, és ha valahol nem volt
érthetõ a szöveg, ott megállították a filmet és
megbeszélték.

Krokodilok mentésén is munkálkodtak
2007 elején a ház vendége volt Besze Zsu-

zsanna, a Miami-i magyar közösség egyik
tagjának az unokahúga, aki három hónapig
náluk lakott, miközben angol nyelvi kurzus-
ra járt a Miami-Dade Fõiskolán. Visszatérve
Budapestre, õ is sikeresen abszolválta angol

nyelvvizsgáját. 2007 nyarán Chenoweth-ék
egy fiatal erdélyi teológus hallgatót fogadtak
otthonukba. Tolnai János Kolozsvárról érke-
zett. Árva fiú volt, tanulmányaira gyûjtött
egy kis pénzt munkával, az egyháztól is ka-
pott támogatást. Ráadásul, õ is tökéletesíteni
akarta angol nyelvtudását. Elkísérte a
Chenoweth házaspárt egy hónapos indianai
útjukra. Ellátogattak Michael nõvéréhez és
férjéhez, William Sinkfordhoz, aki akkor az
unitárius-univerzalista gyülekezetek szövet-
ségének elnöke volt. Mivel az unitárius egy-
ház gyökerei az erdélyi reformáció koráig
nyúlnak vissza, az egyházi szövetség támo-
gató programokat mûködtet, mind a kolozs-
vári szeminárium, mind az erdélyi unitárius
egyház megsegítésére. Ráadásul, János egy
másik egyházi találkozón is kapott lehetõsé-
get arra, hogy angol tudását tökéletesítse:
részt vett a floridai Clearwater városában egy
ökumenikus szemináriumon.

Chenoweth-ék még egy diák elõtt nyitot-
ták meg otthonukat: Debrecenbõl egy apa
kereste meg az egyház lelkipásztorát, hogy
vendéglátó családot keressen fia, Balázs szá-
mára a 2009/2010-es tanévre. Pár nap múlva
Chenoweth-ék már küldték is a meghívóleve-
let Balázsnak, aki egy évet töltött otthonuk-
ban és onnan járt iskolába. Õ is gyakorlati lec-
kékkel gyarapította nyelvtudását: önkéntes-
ként a Chenoweth házaspár természetvédõ
tevékenységeibõl vette ki a részét. Több ton-
nányi homok szállításában segítkezett, ame-
lyet a veszélyeztetett amerikai krokodilok
fészkelõhelyéhez használtak fel, ugyancsak
részt vett a Monroe megyei vízparti parkok-
ban a tengerpart hulladékmentesítésében. It-
teni iskolai éve alatt Chenoweth-ékkel elláto-
gatott a Cape Canaveral-i Kennedy Ûrköz-
pontba, az indianai házukba, Gettysburg-be,
a Pennsylvaniai Polgárháborús Múzeumba,
valamint Washington DC-be, ahol ugyan-
csak múzeumokat keresett föl. Amerikai uta-
zása során 12 államba jutott el.

Esküvõn és temetésen Magyarországon
2009 októberében meghalt Pamela volt

anyósa, Erzsébet, aki Gyulán született. Gyer-
mekei úgy döntöttek, hogy 2010 augusztusá-
ban hamvait szülõvárosában helyezik nyu-
galomra, szülei és testvérei mellé. Pamela és
Michael segítõi a miami-i lelkipásztor Gyulán
élõ lánya, Lukácsi Ágnes közremûködésével
készítették elõ a temetést. Mivel éppen arra
az idõre kaptak egy meghívást volt diákjuk,
Nagy Adrienn esküvõjére, elhatározták,
hogy Magyaroszágra látogatnak. Furcsa mó-
don, ugyanazon a napon volt temetés, ami-
kor az esküvõ, augusztus 28-án. Az egyik
Gyulán, a másik Verõcén. Szerencsére, reg-
gel 10 órakor volt a szomorú alkalom és dél-

után 5 órakor a vidám esküvõ és lakodalom.
Bérelt autóval sikerült idõben megtenni a
nagy utat és így mindkét család meghívásá-
nak eleget tettek. 

Michael és Pamela Magyarországon még
két fontos találkozót szervezett 2010 augusz-
tusában. Az egyiket Budapesten: meghívták
minden volt diákjukat egy étterembe. Rend-
kívüli volt a találkozó. Nyolc diák volt jelen,
többen a menyasszonyukkal, volt aki az
édesanyjával, egyikük a feleségével érkezett.
Még Gellért is hazarepült, aki azóta
Szingapurban él. A találkozón feleségével,
Amandaval és kisfiával, Alexanderrel vett
részt. Két diák nem tudott megjelenni, de ve-
lük Debrecenben találkozott a Chenoweth
házaspár. Ez volt a másik úticél: Debrecen,
ahol Szent István napon meglátogatták Ba-
lázst és családját és résztvettek a Virágkarne-
válon. Debrecenbe utazott Erdélybõl Tolnai
János is, így a két hiányzó diákjukkal együtt
ebédeltek. 

Köszönet az önzetlenségéért
A történet itt nem ér véget. 2016-ban dr.

Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnö-
ke Miamiba látogatott és megismerkedett
Chenowethékkel. Megérintette az, hogy nem
magyar származásúak, nem is vegyes háza-
sok, mégis jelen voltak az Istentiszteleten, s
megtudakolta, kik is õk valójában?

És ez a történet, ami tényleg megragadó,
hiszen terveik szerint hamarosan ismét Ma-
gyarországra utaznak. Mivel kaptak egy leve-
let a VI. Magyar Világtalálkozó rendezõitõl,
íme:

„Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a
VI. Magyar Világtalálkozó Szervezõbizottsá-
ga, a társrendezõ és együttmûködõ szerveze-
tek, a Panoráma Világklub és Társklubjai, va-
lamint a Magyarságszolgálati Alapítvány Ku-
ratóriuma azon külföldi állampolgárságú
személyek részére, akik Magyarország és a
magyarság javára végeznek értékes tevékeny-
séget, Magyarország jó hírnevét erõsítik, to-
vábbá tevékenyen részt vesznek a népek,
nemzetek közötti együttmûködésben, meg-
köszönve nekik  az országok közötti civilkap-
csolatok elmélyítését, a  Tiszteletbeli Magyar
címû elismerést  adományozza. Nagy tiszte-
lettel közöljük, hogy az elismerésre javasoltak
között szerepelnek Önök is, s örömünkre
szolgálna, ha ezt a civil elismerést elfogadnák
és személyesen átvennék. Az átadásra hagyo-
mányosan a Díszünnepségen kerül sor, ezút-
tal 2016. május 17-én (kedden) 18 órától, Bu-
dapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínház
dísztermében, egy színvonalas kulturális mû-
sor keretében”.

Szeretettel várjuk õket, magyarországi
barátaikkal együtt!                                   S.A.

Tiszteletbeli Magyar címet kap a Chenoweth-házaspár –
Tíz magyar diákot fogadtak otthonukba

Szép, igaz történetek az amerikai-magyar barátságról 

Coral Gables utcakép

Key Largo – madártávlatból Michael, Pam és a Lukácsi fiúk
Michael Chenoweth NATO-tisztként 

Magyarországon

Lukácsi Éva (balról) a Chenoweth házaspárral
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Badalónak, ennek a kárpátaljai kis tele-
pülésnek egészen a közelmúltig volt óvo-
dája. Nem is akármilyen. De meg-
tépázta az idõ, megroggyantak az
alapjai, összevissza repedeztek a
falai, úgyhogy a végén életveszé-
lyessé nyilvánították. A harminc-
kilenc kis óvodás szerencsére nem
került az utcára, befogadta õket a
közeli iskola, két kis tanteremben
szorított nekik helyet. Most körül-
belül ötven négyzetméternyi alap-
területen folyik a foglalkozás, az
étkeztetés és az altatás. De folyik,
és amennyire az önfeláldozó óvodaveze-
tésen, Szalai Imrén, az agilis polgármeste-
ren és a segítõkész önkormányzaton mú-
lik, még folyhat is egy ideig. Csakhogy a
mai, nehéz idõket élõ Ukrajnában egy kis
önkormányzat erõi még a fenntartható-
sághoz sem elegendõek. Márpedig be-
csukni a szórványban egy magyar óvodát
(iskolát, templomot…) annyi, mint feladni
a végeken az utolsó védõbástyákat…

Dr. Papp Lajost nemcsak szívgyó-
gyászként ismeri az egész ország, sokan

azt is tudják, hogy tizenöt millió magyar
egészsége és sorsa gondjának terhét vise-
li a vállán, barátai és a hozzá közelállók
azt is, hogy segítõkészsége kimeríthetet-
len forrásból – mély istenhitébõl – táplál-
kozik. Amint tudomást szerzett a badalói
óvodabezárásról, azonnal körülnézett,
kit, kiket lehetne mozgósítani ennek az
életbevágóan fontos ügynek a megoldásá-
ra. Látókörében már rég ott volt, többek
között, Lõrincz Kálmán is. Nemcsak azt
tudta róla, hogy igazi cselekvõ ember,
hogy hazahozott Amerikából egy kaláka-
munkára alapozó lakásépítési programot,
és házak tucatjait építette fel országszer-
te, hanem barátságba is keveredett vele,

hisz õ mûtötte meg Lõrincz szívét 1999-
ben. (Mások, hiteles tanúk mondják: õ

hozta vissza az életbe.)
Megfelelõbb emberhez nem

is fordulhatott volna. Lõrincz
Kálmánt nem nehéz „táncba vin-
ni”. Felmenõitõl örökölt, az ame-
rikai kemény versenykörülmé-
nyek között edzõdött hite és aka-
ratereje, meg a Házat Hazát Ala-
pítvány évtizedes tapasztalata, a
Panoráma Világklub hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszere
azonnal megsúgta neki, hogy

ebbõl nem maradhat ki. Felvállalta a pro-
jekt „motorjának” szerepét, s hamarosan
„üzemanyagot” is sikerült szereznie a
kezdetekhez. Lezsák Sándor, az Ország-
gyûlés alelnöke – aki vagy negyedszázad-
dal ezelõtt elsõként ismerte fel Magyaror-
szágon Lõrincz otthonteremtési program-
jának jelentõségét, s nyújtott hozzá anya-
gi segítséget –, egy szóra elfogadta az
egyik fõvédnöki szerepet, ugyanígy tett
Schmitt Pál volt köztársasági elnök is, há-
rom milliós adománnyal, és a sajtóbemu-

tatón való személyes megje-
lenésével nyomatékosítva
vállalását, és sikerült meg-
nyerni az ügynek Ötvös Sán-
dort, a kárpátaljai támogatá-
sokat összefogó kormány-
biztosi titkárság vezetõjét is.
Innen már – legszebb remé-
nyeink szerint – egyenes út
vezet a kormányprogramig,
magyarán a projekt megvaló-
sításához szükséges pénz

elõteremtéséig.
Az építkezési tervek már készek: a Há-

zat Hazát Alapítvány kipróbált építésze,
Callmeyer László és felesége, Marthi Zsu-
zsa ezúttal közös munkát tett le az asztal-
ra. Letisztult, nyugodt vonalvezetésû,
környezetbe illõ külsõ, kényelmes, funk-
cionális belsõ, ésszerû közlekedõ folyo-
sók, minden igényt kielégítõ termek, mel-
lékhelyiségeket terveztek nyolcvan óvo-
dásnak. Még arra is volt gondjuk, hogy
felhasználják a régi óvoda nemrég beépí-
tett nyílászáróit – ami nem kis megtakarí-
tást jelent majd –, sõt az esetleges további
építési szakaszokat is fölvázolták. Ami,
természetesen, elsõsorban igény – sok

helyben születendõ gyermek –, és további
pénzek kérdése. 

Ahogy ez lenni szokott, az elsõ felaján-
lások a kisemberektõl érkeztek, a jókedvû
adakozóktól, a kisközösségekbõl, önkor-
mányzatokból, amelyek a saját bõrükön
tapasztalják, mi az, ha valami nincs, s az-
zal is tisztában vannak, hogy önerõbõl
egyhamar nem is lesz; az alapítvánnyal
korábban is együttmûködõ vállalkozók-
tól, akik a badalói óvoda felépítésére nem-
csak a remény prizmáján át néznek, ha-
nem a lehetõséget
is látják benne. An-
nak a lehetõségét,
hogy a Házat Hazát
Alapítvány ismét
kibonthatja szár-
nyait, annak, hogy
a badalói után
újabb óvodák épül-
hetnek országszer-
te és határainkon
kívül, sõt, az alapít-
vány eredeti külde-
tésének megfelelõ-
en, fiatalok hely-
ben maradását se-
gítõ, gyermekváró
családi házak is. 

Próbáljuk meg elhinni: eljött az idõ, új
szelek fújdogálnak kis hazánkban! A szél-
iránnyal immár fél évtizede nincs bajunk,
de a családi adózás rendszere, a három-
gyermekes családok számára elérhetõ tíz
milliós vissza nem térintendõ támogatás,
a további tíz milliós alacsony kamat mel-
letti hitelfelvétel eshetõsége, az öt milliós
áfa-visszaigénylési lehetõség, a
lakásépítés áfájának huszonhétrõl öt szá-
zalékra történõ csökkentése most olyan
fuvallatot hozott az életünkbe, amitõl
csak fellobban a fiatalok otthonteremtési
és gyermekvállalási kedve. Mitõl, ha ettõl
nem?

Emberek gondolkodásmódját megvál-
toztatni borzasztóan nehéz dolog. Nem-
zetekét – évszázados távon belül – talán
lehetetlen is.De példát, azt mutathatunk.
A badalói óvoda felépítésével is. 

Hogy is mondja Albert Einstein? „ A
példamutatás nem az egyik útja a tanítás-
nak, hanem az egyetlen útja.”

Szilágyi Károly

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építõk.”
(Zsolt. 127,1)

Összefogással új óvoda épül a kárpátaljai Badalón
Az nem lehet, hogy Isten ne legyen ott ezen az építkezésen. Közel is van hozzá Badaló – a háta mö-
gött –, neki tetszõ ügyrõl is van szó – kisebbségi sorban élõ gyermekek nevelésérõl, sok kiváló em-
ber összefogásáról, a segítségnyújtás ritka példájáról…

Lõrincz Kálmán

Bejárat gyerekszemmel

A sajtótájékoztató elnöksége
Egy emlékezetes kép Los Angeslesbõl:

Lõrincz Kálmán házat épít
Lõrincz Kálmán és felesége,

segítõtársa, dr. Máthé Gizella

A jelképes gólya üzenete:
Itthon legyél otthon!

Mária 1965-
ben végzett az
Iparmûvészeti
fõiskolán és jel-
meztervezõ-
ként mintegy
három évtize-
det dolgozott a
színházakban.
A nyolcvanas
évektõl divatba
jöttek a kéz-
mûves vásá-
rok, amelyekre
saját készítésû

ruhakollekciókkal jelentkezett, s a munkáira
olyan igény mutatkozott, hogy – a színházi
munkával egyidejûleg az üzleti vállalkozása
is beindult.

– Szeretném kielégíteni mindazok igé-
nyét, akik hosszabb távon hordható vise-
letet keresnek mondja. – Olyant, amely a
szívükhöz nõ, „ronggyá” hordanák – vagy
mint kedvenc színházi rendezõm szokta
mondani: „bõrükként érezzék”. Egyéb-
ként a színházi jelmeztervezéssel eltöltött
évtizedek tapasztalata teszi lehetõvé,
hogy könnyedén válogassak a különbözõ
korok megoldásai között. Nem kifutóra

tervezek, hanem valós élethelyzetekre. 
– Fontos feladatomnak tartom az idõ-

sebb korosztályok öltöztetését is – folytat-
ja –, mert rájuk kevésbé gondol a divat-
szakma. Úgy érzem, hogy az Amerikából
származó túl színes, sportos, álfiatalos öl-
tözet inkább nevetségessé teszi, mintsem
szolgálja õket. Így elsõsorban magamon
próbálom ki egy-egy ruha „viselkedését”.
Szívesen idézem a magyaros jelleget for-
mában, díszítésben. Csak természetes
alapanyagokkal dolgozom, és ezek között
is kedvencem a len. Kollekcióimban ösz-
szeillõ ruhadarabokat kínálok, formáció-
kat az egész ruhatár stílusos kialakításá-
ra. Egyedi, fellépõ, forma- és kórusruhá-
kat is vállalok. Fõleg nõi öltözékeket ter-
vezek, de esetenként készítettünk férfi- és
gyermekruhát is.

„A gyorsan múló divat része az öltözködésnek, de kevésbé érdekel. Olyan ruhák készítésére törekszem, amelyek
harmonikusan illeszkednek az egyéniséghez, akik hordják elõnyösen mutatnak benne. Legszívesebben csak ne-
kik szóló ruhákat csinálnék” – fogalmazza meg szakmai ars poeticáját Fekete Mária jelmez- és ruhatervezõ.

Fekete Mária ruhái harmonikusan illeszkednek az egyéniséghez

Csak természetes alapanyagból

Honlap: www.nat-matruha.hu
Üzlet: Budapest, VIII. kerület, 

Fõvám tér 11-12. Bálna Üzletház földszint.
Email: fekete.mari.jutka@gmail.com

Telefon: 36-70/397-32-12;
36-70/367-15-34
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A vonatot alkotó Székely Gyors és
Csíksomlyó Expressz utasai 2016. május 13-
16 között keresik fel Erdélyt. A Panoráma Vi-
lágklub  delegációja hagyományosan gyö-
nyörû, kényelmes termes kocsiban utazik,
közvetlenül az étkezõkocsi szomszédságá-
ban. A szerelvény vérkeringésének a köz-
pontjában, a szívében helyezkedünk el. Az
utazás során új kapcsolatok, barátságok jön-
nek létre, régi kapcsolatok mélyülnek el, tel-
nek meg új tartalommal. Maga az utazás fe-
ledhetetlen élmény. Sokszor hallottuk már,
hogy legalább egyszer minden magyar em-
bernek el kell látogatnia Csíksomlyóra, a
Csíksomlyói Búcsúba. Hozzátehetném,
hogy egyszer legalább az Össznemzeti Za-
rándokvonattal érdemes utazni.

A jövõ évi program újdonsága a vonatok
sztárvendégének, a Csík Zenekarnak a fellé-
pése Székelyföldön, Csíkszereda mellett
Madéfalván, ahol a Világtalálkozói program
keretében, május 15-én, vasárnap délután a
Panoráma Világklubosok szervezésében ba-
ráti találkozóra is sor kerül.

A négy napos nemzeti program csúcs-
pontja Pünkösd szombatján a félmilliónyi
zarándokot vonzó Csíksomlyói búcsú, a Má-
ria ünnep. Másnap a történelmi Magyaror-
szág Ezeréves határára, Gyimesbükkre jut-
nak el 50 ezer székely társaságában a zarán-
dokok. Ugyanezen a nap délutánján a madé-
falvi veszedelem turulmadaras emlékmûvé-
nél folytatódik a program, amit este a Csík
Zenekar koncertje zár be. Több mint 10.000
fõre számít ezen az ingyenes, szabadtéri
koncerten a vonat szervezõje a
Kárpáteurópa Utazási Iroda és a helyi szerve-
zõ, Madéfalva Polgármesteri Hivatala. 

Madéfalva a 250 évvel ezelõtt történt vé-
rengzés, a madéfalvi veszedelem kapcsán
vált ismertté. Ennek a rettenetnek a követ-

keztében menekültek át túlélõ családok szá-
zai a Kárpátok gerincén, és élnek leszárma-
zottaik a hegyen túl, õk a Gyimesi csángók.
Madéfalva község megemlékezik errõl a tör-

ténelmi eseményrõl minden esztendõben, a
programban részt veszünk mi is, már annál
is inkább, hiszen a Panoráma Világklub
Felcsíki Társklubja Madéfalván alakult, tiszte-
letbeli elnöke a község polgármestere Szen-
tes Csaba, alelnöke Csibi József, az önkor-
mányzat turisztikai referense.

Mi sem természetesebb, hogy a Panorá-
ma Világklub delegációja A Csíksomlyói Bú-
csú ideje alatt Madéfalván kap szállást, így
részt tudunk venni az összes eseményen,
természetesen a Csík Zenekar koncertjén is.

A Kárpáteurópa 2010 óta már két zarán-
dokvonatot küld Csíksomlyóra. Az egyik a
Székely Gyors, a másik a Csíksomlyó Exp-
ressz. Utóbbi Dunántúlról, Szombathelyrõl
indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Gyõr,
Komárom, Tatabánya érintésével érkezik

Budapestre, a Keleti pályaudvarra. Itt a
Csíksomlyó Expresszt összekapcsolják a
Székely Gyorssal, majd Össznemzeti Zarán-
dokvonatként halad Szolnok és Püspökla-
dány megállással Erdély felé. Ott Nagyvára-
don, Kolozsváron, a Kalotaszegen át érkezik
Székelyföldre, ahol Felcsíkban és Alcsíkban
teszi le utasait. Az elkövetkezõ napon a prog-
ram, a Csíksomlyói búcsú, másnap az Ezer-
éves határ, végül a Csík zenekar madéfalvi
koncertje zárja a napot. A két vonat a Szé-
kelyföldön hol külön-külön, hol összekap-
csolva halad. A negyedik napon pedig a meg-
szokott útvonalon érkezik vissza Magyaror-
szágra.

A Székely Gyors és a Csíksomlyó Exp-
ressz többet nyújt egy vasúti utazásnál. A vo-
nat tervek szerint 16 kocsiból áll, amelybõl 2
étterem/büfé kocsi, ahol 4 csillagos szálloda
munkatársai szolgálják ki az utasokat – nem
négy csillagos áron. A kulináris élvezetek
mellett autentikus magyar népzenét játszó
zenekar szórakoztatja itt az utasokat. A Szé-
kely Gyors és a Csíksomlyó Expressz kocsijai
behangosítottak, az idegenvezetõk folyama-
tosan tájékoztatják a zarándokokat a látniva-
lókról. A két vonaton évente kb. 1100-an
utaznak, idén is ennyi vendéget vár a
Kárpáteurópa Utazási Iroda. Székelyföldön, a
falvakban 8-10 szállásszervezõ és kb. 200 fa-
lusi házigazda várja a vendégeket. A zarán-
dokvonaton egy-egy római katolikus és refor-
mátus lelki vezetõ várja a híveket. Összessé-
gében évente több száz embernek nyújt ér-
telmes elfoglaltságot, munkát a vonatok útjá-
nak megszervezése. 

Az Össznemzeti Zarándokvonat utasai-
nak kb. 30-40 százaléka visszatér. Több
olyan vendég is akad, aki minden évben fel-
szállt ezekre a vonatokra. Ezek a számok
mindent elmondanak az elégedettségrõl.

Összeállította: 
– a Kárpáteurópa Utazási Iroda

sajtóanyagának felhasználásával – 
Kabarcz Zoltán

Májusban ismét a Csíksomlyói búcsúba indul Magyarország leghosszabb személyvonata, az Össznemzeti Zarándokvonat. A Pa-
noráma Világklub minden esztendõben indít delegációt a vonattal. Ez ebben az esztendõben is így lesz. A Panoráma Világklub és
a Kárpáteurópa Utazási Iroda kiváló kapcsolatára mi sem jellemzõbb, mint hogy a vonat elnevezése – Össznemzeti Zarándokvo-
nat – is tõlünk, nevezetesen dr. Tanka Lászlótól, alapító elnökünktõl származik. A Csíksomlyói Búcsú szívügyünk. 

Májusban ismét  indul az Össznemzeti Zarándokvonat Csíksomlyóra

Sztárvendég a Csík Zenekar
A Panoráma Világklub baráti találkozója Madéfalván lesz

Részvételi díj: 67.900 Ft/fõ. (A részvételi díj tartalmazza a 4 napi programot, az utazást
a különvonat másodosztályú kocsijában, a szállást 3 éjszakára félpanziós ellátással falusi

vendéglátóknál, és az idegenvezetést.)
A két vonat részletes programja és a sajtóanyag, az alábbi linkeken letölthetõ:

http://karpateuropa.hu/utazas/csiksomlyo-expressz-kulonvonattal-a-csiksomlyoi-bucsura
http://karpateuropa.hu/utazas/szekely-gyors-kulonvonattal-a-csiksomlyoi-bucsura

– Hogyan került rád ez a megtiszteltetõ
választás, hogy a Queensland-i magyaro-
kat képviselhetted?

– A Qeenslandi Kulturális Szövetség
2012 óta tagja a Diaszpóra Tanácsnak és a
tagok szavazata alapján jutott rám a vá-
lasztás.

– Tudjuk, hosszú évek tapasztalata van
a hátad mögött, hisz a  Gold Coast-i Egye-
sületben  is több mint 20 éve tevékeny-
kedsz, és elismerik a munkádat. Milyen
hasznos gondolatokat szereztél?

– Elsõsorban ráébredtem  (bár mindig
is sejtettem), hogy az egész világon ko-
moly munka folyik a magyarságunk meg-
tartásáért. Teljesen mindegy, hogy kis,
vagy nagy közösségrõl beszélünk, a fel-
adat ugyanaz. Átplántálni a magyarságtu-
datot a fiatalabb generációba! Idõvel biz-
tosan ráébrednek az emberek az emigrá-
cióban, hogy a család szempontjából na-
gyon fontos, hogy a gyerekeik beszéljék a
nyelvet, különben nem tudnak kapcsola-

tot teremteni az anyaországban élõ roko-
nokkal!

– Mi volt a legemlékezetesebb élmény,
amit szereztél?

– A tisztelet, a szeretet és a megbecsü-
lés, ami körülvett minket.

– Hogyan látod a jelenlegi magyaror-
szági általános helyzetet? 

– Kifejezett javulás látható, több terül-
ten. A kormány figyelme kiterjed nagyon
sok mindenre. A család fontos szerepet
játszik  és ez, nagyon jó! Ha a családok
erõsek az ország is erõsödik.

– Milyen mértékben fogja a jövõben
még hathatósabban segíteni az anyaor-
szág a külföldön tevékenykedõ magyar
szervezeteket, klubokat?

– Természetesen a már megkezdett prog-
ramok  folytatásával, új programok bevezeté-
sével. Többek között a diaszpórában élõ gye-
rekek és fiatalok is lehetõséget kaphatnak
magyarországi ifjúsági táborokban a részvé-
telre. Megismerhetik a nyelvet, beleláthatnak

a történelmünkbe, ellátogathatnak az elsza-
kított területekre. Ennél jobb módja nincs
Magyarország megismerésének.

– Volt-e lehetõséged Orbán Viktorral,
vagy más fontos hazai vezetõvel pár szót
is váltanod?

– Sajnos nem, viszont nagy álmom vált
valóra, kezet foghattam Orbán Viktor Mi-
niszterelnök Úrral. Nagy tisztelõje va-
gyok, könnyekig meghatódtam.

Nagyon jó érzés volt, hogy a mostani
magyar kormány igen is értékeli és ilyen
mértékben becsüli a külföldön mûködõ
szervezetek munkáját!  Igaz, hogy a mi
hajtóerõnk, ami elõre visz bennünket, az
nem maga a kornány, hanem az itteni
emberek megbecsülése. Köszönöm szé-
pen mindenkitõl a bizalmat,  és ezentúl
még inkább mindent megteszek a ma-
gyarság összefogásának érdekében, 

Köszönöm a beszélgetést és kívánok to-
vábbi eredményes munkát.

Bozsik Tamás, Gold Coast

A  Magyar Diaszpóra Tanács V. ülését tartotta az elmúlt év végén, Budapesten, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes is beszédet mondott. A tanácskozáson részt vett az ausztráliai Qeensland képviseletében
Horváth Gyöngyi, akit Bozsik Tamás munkatársunk kérdezett a tapasztalatairól.

Beszélgetés Horváth Gyöngyi queenslandi küldöttel, a Diaszpóra Tanács ülésérõl

A feladat: átplántálni a fiatalokba
magyarságtudatunkat!

„Az itt élõ emberek megbecsülése összefogásunk hajtórereje”

Érkezésemet már jó elõre jeleztem az
otthon vezetõjének Bajkó Évikének. Nagy
örömmel fogadtak a gyerekek, a múlt évi
találkozáskor megismert 5 éves Bence,
hasamra ütött – nagy pocakja van papa,
mondta (már a múlt évben becézett papá-
nak). A valamikor templomnak készült
épületet otthonná alakították, azért még
sok minden hiányzik, hogy az igazi ott-
hon szerepét betöltse, de a gondos, me-
legszívû személyzet mindent elkövet,
hogy pótolja a családi légkört.

Még mindig jól emlékszem Böjte Csa-
ba testvérrel személyes találkozásunkkor

mondott szavaira: „A jó Isten szeretete,
gondoskodása eljut oda, ahová a szeretet
szükséges. A jó Isten tudja, hol szükséges

a segítség, gyámolítás a lelki vigasz. A jó
Isten odavezérli azt, aki segíteni, vigasz-
talni fog.” Elmondták, ez itt a mi nagy
családunk, és ha majd nagyok leszünk és
dolgozni fogunk mi is támogatjuk  az ár-
vaotthont, mert nem feledhetjük, hogy mi
itt szeretetre, otthonra találtunk.

Boldogan jöttem ide, de szomorúsággal
telve vettem búcsút a gyerekektõl, a neve-
lõktõl, mert több idõt kellett volna itt töl-
tenem. Igaza volt Böjte Csaba testvérnek,
a jó Isten odavezérli azt, aki segítséget,
szeretetet visz. Jövõre is eljövök!

Dikasz László, Ausztrália

Már második alkalommal, a magyarországi látogatásom elmaradhatatlan programja közé tartozik, ellátogatni Erdélybe, a
számomra kedves Marosvásárhelytõl nem messze fekvõ, Dózsa György községben található Szent Ferenc nevét  viselõ ár-
vaotthonába. Idejövetelem célja, hogy ismét töltsek egy pár napot, a szeretetet igénylõ gyerekekkel, beszélgetni sorsuk-
ról, közös programokon részt venni, játszani, egyszóval betekinteni mindennapjaikba.

„A jó Isten szeretete, gondoskodása eljut oda, ahová a szeretet szükséges”

Emlékezetes napok a Szent Ferenc árvaotthonban
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Szeretettel meghívjuk Önt, Családját, Barátait és Ismerőseit a világ minden részéről a

VVII..  MMaaggyyaarr  VViilláággttaalláállkkoozzóó
rendezvénysorozatára, amelyre Budapesten, Ópusztaszeren,

Szegeden, Csengerben, Aranyosapátiban és más településeken 
2016. május 13. és 22. között kerül sor.

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. Kiemelt figyelem övezi az ifjúsági korosztályt és a magyar-
ság iránt rokonszenvet érzõ, baráti kapcsolatokat ápoló külföldieket. A tíz nap tucatnyi helyszínének számtalan programjából min-
den korosztály kedvére válogathat. 

Az események zöme Budapest belvárosában zajlik, a kiemelt vidéki rendezvény helyszíne az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark, Szeged, s a Bereg és Szatmár-vidék lesz, valamint részt vesz egy világtalálkozói csoport a csíksomlyói búcsún, a
Madéfalvi Világtalálkozón. A programsorozat zárásaként két napon át a Lurdy Rendezvényközpontban felépített úgynevezett Világ-
faluban több ezren találkozhatnak. Hagyomány, hogy a világtalálkozóhoz kapcsolódóan egyéb eseményekre is sor kerül több vá-
rosban, településen. 

A rendezvénysorozat megszervezésében a Panoráma Világklub öt kontinens mintegy 80 országát, államát átölelõ közel 190 társ-
klubja mellett számos civilszervezet, intézmény, cég közremûködik.

A Szervezõbizottság köszönetét fejezi ki valamennyi közremûködõnek az önzetlen segítségért!

A VI. Magyar Világtalálkozó 
jelmondata: Határtalan összefogás értékeinkért!

célja: Határokon átívelõ kapcsolatteremtés és együttmûködés egy fesztivál 
jellegû rendezvénysorozaton, a magyar értékvilág bemutatásával

üzenete: Egy a nemzet, éljünk bárhol a világon, hagyományainkat õrizzük, 
gyarapítsuk és vigyük jó hírét szerte a nagyvilágba!

díszvendége: Latin-Amerika (kontinens), Õrvidék magyarsága (határon túli), 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (magyarországi);

elismerései: Világ Magyarságáért közéleti és mûvészeti elismerések,
Tiszteletbeli Magyar cím, Összefogás a Magyarságért Díj

emlékmûve: Nívó Világgaléria Gyûjtemény, – amely több mint 200 alkotó
egy-egy festményét mutatja be;

jócselekedete: a nehéz sorban élõ gyermekek segítése.

Krasznay Béla a Magyar Királyi
Ludovikán tüzér hadnagyként végezte ta-
nulmányait. A II. világháború alatt 10 hó-
napot töltött a harctéren, majd másfél
évet hadifogságban. Mûszaki, egyetemi
hallgatóként csatlakozott egy antikom-
munista ellenállási csoport katonai  szár-
nyához. Az államvédelem elfogta, letar-
tóztatták és internálták. 1950 nyarán
Recskre, a félig kész internáló táborba
szállították. Szabadulása után Kistarcsára
került. Oda szállt ki a bíróság, utólag el-
ítélték 7 év börtönre.    1955 szeptemberé-
ben szabadult a gyûjtõbõl, mert 5 évet ki-
töltöttnek vettek. A kõbányai fésûsfonó
festõüzembe került, nehéz munkakörül-
mények közé. 1968-ig csak fizikai mun-
kát végezhetett. Osztályvezetõként ment

nyugdíjba. 1988-ban megalapította bará-
taival, sorstársaival a Recski Szövetséget,
amelynek országos elnöke lett. 

A Panoráma Világklub csoportja külföldi
vendégeivel, újságírókkal többször ellátoga-

tott a recski történelmi emlékhelyre, amely-
nek Krasznay Béla volt a vezetõje. Szívesen
tartott ismertetést a büntetõtáborról, meg-
mutatta a kemény, szalmás priccseket is,
ahol a nehéz kõtörõ munka után elnyújthat-
ták fáradt, ütlegektõl sebes testüket. (Mint el-
mondta, a  börtönõrök kedvenc szórakozása
az volt, ki tud egy ütéssel azonnal a földre te-
ríteni egy rabot…) Krasznay Béla nyugalma-
zott honvéd ezredes, a Recski Szövetség
Egyesület országos elnöke, a Szabadsághar-
cosokért Közalapítvány kurátora, a Történel-
mi Vitézi Rend örökös tiszteletbeli helyettes
fõkapitánya, a Szent Lázár Lovagrend pa-
rancsnoki lovagja, a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztjének és a Vitézi
Rend Lovagkeresztjének tulajdonosa. 

SZ.É.

Életének 93. évében, a múlt év végén elhunyt  Krasznay Béla, a Recski Szövetség Egyesület országos elnöke. Halálával a
politikai elítéltek kiemelkedõ vezetõjüket vesztették el. Állami temetése katonai tiszteletadás mellett, a Farkasréti temetõ-
ben volt.

Elhunyt Krasznay Béla, a Recski Szövetség elnöke

A történelmi emlékhely krónikása 

Az elsõ nyakcsigolyánk az Atlasz,
ez tartja a koponyánkat. Ha a helyén
van, az jó. 

A születés során azonban az embe-
rek 70%-ának elfordul, torzul az At-
lasz és a fej kapcsolata, ami nagyon
sok vegetatív, keringési, idegrendszeri
és testtartási problémát okozhat. 

Ám van megoldás, van gyógymód:
az Atlasz-korrekció! Egyszerû teszttel
ki lehet mutatni, van-e rá szükség, és

ha igen, akkor a fél
órás wellness-
masszázs (különle-
ges technikával)
után a javulás rög-
tön érezhetõ és
végleges!

Színészeknek,
mûsorvezetõknek,
szépségverseny-
zõknek, sofõrök-
nek, gyógyulni vá-
gyóknak – az em-

berek 70%-ának nyugodtan ajánlható
ez az egyedülálló módszer. Sem sebé-
szeti, sem csontkovácsolási módszer
nem képes az Atlaszt a helyére tenni,
csak a Schümperli-féle Atlasprofilax. 

A svájci módszernek csupán 9 ma-
gyar specialistája van, közülük ki-
emelkedik dr. Szilvásy István, akinek
már több mint 700 gyógyult páciense
van. 

Részletek: www.atlaszprofi.hu

Atlasz-korrekció különleges módszerrel

Legyen helyén az Atlasza,
s őszinte lesz a mosolya!



RÉSZLETES programtervezet

Május 13. (péntek)
Részvétel a Csíksomlyói búcsún és a Madéfalvi Világtalálkozón

Csíksomlyó, Mádéfalva – május 13-16.
A világtalálkozói csoport utazása az Össznemzeti Zarándokvonaton Csíksomlyóra és Madéfalvára – a Panoráma Világklub Felcsíki Társklub-
ja és a Kárpát Utazási Iroda együttmûködésével.

Május 14. (szombat)
Határtalan összefogás a magyar vidékért – Négyeshatár-menti találkozó

Nagygéc – 10.00. Megmaradás Temploma – a VI. Magyar Világtalálkozó nyitó Istentisztelete.
Csenger – 12 órától – Szatmári jövõ – kerekasztal beszélgetés.
Aranyosapáti (Bereg-vidék) – Faluház – 15.00-20.00 óra.
Együttmûködõ partnerek: A Falvak Kultúrájáért Alapítvány, a Magyar Kultúra Lovagrendje, Világklubok: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Mátészalka, Kisvárda, Záhony, Vásárosnamény, Bereg-vidék, Máriapócs, Csenger,Nyírbátor, a Bodrogköz Kultúrájáért Polgári Társulás,(Szlo-
vákia), az Ukrán Magyar Kulturális Együttmûködési Szövetség (Ukrajna), a Református Gyülekezet Szatmárnémetibõl (Románia).
A programból: konferencia és bemutató (Aranyosapáti) – 15.00. A hátrány elõnyei avagy az elõny hátrányai? címmel –a magyar vidékfej-
lesztés esélyei a hátrányos helyzetû térségekben, a térségfejlesztési programok bemutatása, a civilközösségek jelentõsége, a határ menti
együttmûködések lehetõségei; Bereg Expo - nemzetközi kiállítás és vásár, termékbemutató; vásári díjak átadása (egész napos); Kulturális
régiók találkozója (egész napos)- zene, tánc, irodalom és képzõmûvészet a négy ország képviseletében. 

Május 15. (pünkösdvasárnap)
Pünkösdölõ néphagyományok - népszokások felelevenítése

Ópusztaszer – Nemzeti Történeti Emlékpark – 10-18 óra
– Mûvészeti kiállítások – A Feszty-körkép megtekintése; a Világok virága – közös monumentális festmény bemutatása; hagyomány-
õrzõ programok, lovas-, íjászbemutató; skanzen, jurták, monostor, nomád park, emlékhelyek, alkotások megtekintése; kézmûve-
sek bemutatói – kirakodóvásár, étel-italárusítás;

Gazdaság és Kultúra FÓRUM SZEGEDEN Feketesas Szalon (6720 Szeged, Feketesas út 25.) – 16 óra
Fórum a kultúra üzleti lehetõségeirõl a Nívó VilágGaléria Gyûjtemény bemutatásával.

NEMZETKÖZI BARÁTI TALÁLKOZÓ 
Erdély, Madéfalva – a Madéfalvi Világtalálkozó alkalmával rendezendõ találkozó, a csíksomlyói búcsúra utazó Világklub-csoport részvételé-
vel. Házigazda: Madéfalva Önkormányzata és a Panoráma Világklub Felcsíki Társklubjának vezetõi.
VALLÁSOK PÁRBESZÉDE
Budapest, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székháza, 18 óra. A Világtalálkozóra érkezõ, különféle vallások civil képvise-
lõinek baráti beszélgetése, vacsoraest. Házigazda: Dr. Fischl Vilmos, a MEÖT fõtitkára.

Május 16. (pünkösdhétfő)
Gyere haza, várunk! – Ifjúsági Nap Ópusztaszeren

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark – 10-18 óra
– Mûvészeti kiállítások – A Feszty-körkép megtekintése; a Világok virága – közös monumentális festmény bemutatása; hagyomány-
õrzõ programok, lovas-, íjászbemutató; skanzen, jurták, monostor, nomád park, emlékhelyek, alkotások megtekintése; kézmûve-
sek bemutatói – kirakodóvásár, étel-italárusítás;

MAGYARSÁGHÍD-KONFERENCIA – 11 óra. Gyere, haza, várunk! címmel konferencia, amelynek célja szellemi hídépítés a Kárpát-medence
magyarsága, s a világba szétszéledt honfitársaink, valamint Magyarország barátai között, kiemelten foglalkozva az ifjúság helyzetével.
Lobbi-konferencia SZEGEDEN – Hogyan lobbizzunk Magyarországért szerte a nagyvilágban?
Szeged, Lobby Café konferenciaterme – Kárász utca 17. – 16 óra. Beszélgetés hazai és külföldi üzletemberekkel, civilekkel arról, hogyan tudják
segíteni Magyarország jó hírnevének és üzleti kapcsolatainak erõsítését.
EMLÉKMÛAVATÁS ÉS HARANGSZENTELÉS
Szeged, Földmíves utca 13. – 18 óra; A Csongrád Megyei Világklub és a Szegedi Hagyományõrzõ Egyesület rendezvénye.

Május 17. (kedd)
Hazádnak rendületlenül – A VI. Magyar Világtalálkozó Díszünnepsége

Budapest, Uránia Nemzeti Filmszínház, Díszterem – 18 óra
Köszöntõk, üdvözletek -kulturális Gálamûsor – „A Világ Magyarságáért” közéleti és mûvészeti díjak; a „Tiszteletbeli Magyar” cím; az „Össze-
fogás a Magyarságért” díj elismerések átadása. 

Május 18. (szerda)
Magyarsághíd – Nemzetközi Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozó

Budapest, OKISZ-székház, 1146 Budapest, Thököly u. 60. – 14 órától
A Világklub Üzleti Fórumának rendezésében. Kiemelt témakörök: kormányzati célkitûzések – vállalkozásfejlesztési szolgáltatások – Latin-
Amerika, a lehetõségek kontinense – Termékek, szolgáltatások külföldi piacra juttatása – Üzleti ajánlatok, bemutatók, kiállítások – Üzleti „kéz-
fogó” – fogadás.

Május 19. (csütörtök)
Nemzetközi Tudományos Tanácskozás (1. nap)

Budapest, Óbudai Egyetem, VIII. Tavaszmezõ u. 14-18. 9-20 óráig
Az Óbudai Egyetem, a VI. Magyar Világtalálkozó és a Mikes-Jósika Alapítvány idén is megszervezi az immár hagyományossá vált Báthory-
Brassai Konferenciasorozatát, amelynek témája a Kárpát-medencei versenyképesség. Multidiszciplináris konferencia, ahol a Kárpát-meden-
cei magyar életminõség jobbulásához hozzájáruló minden szakma jelen lesz. A részvétel ingyenes. (Folytatás másnap ugyanezen a helyszí-
nen!)
Mûvészet, hagyomány, magyarság - Józsa Judit világa
Budapest V. ker. Városház u. 1. - 16 óra
Az erdélyi kerámiaszobrász tárlatvezetéssel egybekötött elõadása a Józsa Judit Mûvészeti Galériában.

Május 20. (péntek)
Társadalmi Párbeszéd Fórum -  Merre tart Európa, ezen belül Közép-Európa?

Biztonságpolitika, gazdaság, közbiztonság. Továbbá: Az ’56-os forradalom és szabadságharc emlékezete – 60. évforduló. A Közép-Európai
Club Pannonia rendezésében. Budapest, Thomas Hotel (IX. ker. Liliom u. 44-48.) 14 óra.
Elõadók (többek között): Prof. dr. Schöpflin György, az Európai Parlament képviselõje; dr. Mikola István, a Külgazdasági és Külügyminisz-
térium biztonságpolitikai és nemzetközi együttmûködésért felelõs államtitkára; Prof. dr. Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság el-
nöke, a Költségvetési Tanács elnöke; Orbán Balázs, a Migrációkutató Intézet fõigazgatója, a Corvinus Egyetem tanszékvezetõje; Hg. Esterházy
Antal, a KEP tiszteletbeli elnöke. Programvezetõ: dr. Czeglédi József, a KEP elnöke, az MTA Köztestület tagja.
Nemzetközi Tudományos Tanácskozás (2. nap) - VI. Báthory-Brassai Konferencia Budapest, Óbudai Egyetem (VIII. Tavaszmezõ u. 14-18.)
9-20 óra.
A VI. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ SZÉPE – a szépségverseny elõdöntõje, a vasárnapi döntõ versenyzõinek kiválasztása,VIP-partival egy-
bekötve. – Helyszín: Budapest belvárosában, a Gozsdu Sky Teracce, 16 órától.

Május 21-22. (szombat, vasárnap)
VILÁGFALU – a találkozóhely 

Budapest, Lurdy Rendezvényközpont, (1097 Könyves Kálmán krt. 12-14).
PROGRAMTERVEZET (egyeztetés alatt)

SZOMBAT (május 21.) – 10-18 óra
Ajánló

(részletesen a Mûsorújságban és a www.vilagtalalkozo.hu honlapon)

�� VILÁGFALU-MEGNYITÓ – Nagyszínpad, 10.30. Köszöntõk. Díszvendégek mûsora: Dombrád-Csürdöngölõk Néptáncegyüttes, Hoksz
Attilával; Révész Eszter Sára népdalénekes; a Viktóra Tehetséggondozó Alapítvány mûsora; Latin-amerikai gitárzene; Napforgók Táncegyüttes
Ausztriából. Partiumból, a pécskai Búzavirág együttes mûsora.

�� IKREK VILÁGTALÁLKOZÓJA – Nagyszínpad, 11.30. Minden évben a világtalálkozói program részét képezi az Ikrek Világtalálkozója,
amelyen sok különleges képességû személyiséggel ismerkedhetünk meg. Programvezetõk: Székely Lászlóné, Koleszár Andrásné.

�� KITÜNTETETTEK FÓRUMA – Magyarsághíd terem, 12 óra. A Magyar Világtalálkozók alkalmával adják át „A Világ Magyarságáért”, a
„Tiszteletbeli Magyar” és az „Összefogás a Magyarságért” elismerések. A kitüntetettek közül többen vendégeink lesznek. Mûsorvezetõ:
Nagyváradi-Kis Anna.

�� JOÓ-TALKSHOW – Joó Géza zenés beszélgetõ mûsora hírességekkel. Nagyszínpad, 12 óra. Meghívott vendégek: híres olimpikonok,
DARNYI TAMÁS úszó, WICHMANN TAMÁS kenu, KÁSÁS TAMÁS és DALA TAMÁS vízilabdázók és BOKOR BALÁZS sportdiplomata. To-
vábbá: PÁL DÉNES, RADICS MÁRK énekesek.

�� TEST-SZELLEM-LÉLEK – Nagyszínpad, 13 óra. Betegségekrõl és a gyógyulásról, valamint a család fontosságáról másképpen -
Kerekasztal-beszélgetés. Meghívottak: BÖJTE CSABA, ferences rendi atya, DR. PAPP LAJOS szívsebész, DR. CSÓKAY ANDRÁS agysebész
és DR. DARNÓI TIBOR kutató orvos. Moderátor: Kovács Péter. Házigazda: dr. Idrányiné Pátzay Anna. 

�� FÓRUM LATIN-AMERIKÁRÓL – Magyarsághíd terem, 13 óra. Bemutatkozik a Világtalálkozó kontinens díszvendége: LATIN-AMERI-
KA. Nagykövetek Fóruma. Milyen lehetõségek vannak a magyar vállalatok számára Latin-Amerikában? Mûsorvezetõ: Bokor Balázs. Házi-
gazdák: Fedor Aliz, Gyuricza Gábor.

�� FÓRUM AZ AUSZTRIAI MAGYARSÁGRÓL – Magyarsághíd terem, 14 óra. Bemutatkozik a Világtalálkozó határon túli díszvendége
AUSZTRIÁBÓL, az ÕRVIDÉK. A régió képviseletében megjelenõ hagyományõrzõ együttesek, közösségek, személyek mûsora. Házigazdák:
Radda István és Radda Marika.

�� SIKERTITKOK – ÜZLETI FÓRUM – Konferenciaterem, 14 óra. A gazdasági és a kulturális élet különbözõ területein tevékenykedõ hazai
és külföldi személyiségek, vállalkozók, üzletemberek beszélnek üzleti pályafutásukról, életútjukról, gondolataikról, s az érvényesülés titkai-
ról. – Programvezetõ: Somogyi Hajnalka.

�� EZER TOROKBÓL A 10 LEGNÉPSZERÛBB MAGYAR KÖNNYÛZENEI ÖRÖKZÖLD DAL – Nagyszínpad, 15 óra. Tucatnyi ország kép-
viseletében, a világ magyarsága körében megszavazott, 10 legnépszerûbb, XX. századi magyar dal közös éneklése, csoportok közremûködé-
sével – ezer torokból. Mûsorvezetõk: Ernszt Katalin és Nemere László.

�� TURISZTIKAI ÉS VILÁGUTAZÓI FÓRUM – Magyarsághíd terem, 15 óra. Világjárók élménybeszámolói, kisfilmek, képek vetítésével.
Programvezetõ: dr. Szalay Katalin és Szirbik István.

�� BENYOVSZKY EMLÉKÉV – Magyarsághíd terem, 16 óra. Gróf Benyovszky Móricnak, a 18. század nagy magyar utazójának, útleírójá-
nak, felfedezõjének, katonájának és hajósának a munkásságáról szólnak kiváló elõadók. Házigazda: G. Németh György.
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�� VIDD HÍRÉT A MAGYAROKNAK! – Magyarsághíd terem, 17 óra. Elõadások magyarságismereti témakörökbõl. Házigazda: Papp Éva
és Iby Duba.

�� OPERETTGÁLA – Nagyszínpad, 17 órától. Népszerû dallamok Lehár Ferenc, Kálmán Imre legsikeresebb operettjeibõl, neves elõadók
közremûködésével. Házigazdák: Tóth Éva, Leblanc Gyõzõ.

Szombat esti külön program
A VILÁGTALÁLKOZÓ ISMERKEDÉSI VACSORAESTJE – 18 órától éjfélig (Helyszín: Lurdy Rendezvényközpont – 

Világfalu-étterem – (elsõ emelet))

VASÁRNAP (május 22.) – 10-18 óra
Ajánló

(részletesen a Mûsorújságban és a www.vilagtalalkozo.hu honlapon)

�� EGÉSZSÉGKONFERENCIA – Konferenciaterem, 10 óra. Az egészségrõl, életmódról, a gyógyításról hallhatunk elõadásokat kiváló szak-
emberek, gyakorló orvosok közremûködésével. Programvezetõ: dr. Szalontai Éva.

�� A NAPSUGÁR EGYÜTTES MÛSORA Nagyszínpad, 10.30 óra – A gyermekek kedvenc együttese lép a színpadra, s legnépszerûbb da-
laikat játsszák.

�� A MYSTERY GANG EGYÜTTES MÛSORA – Nagyszínpad, 11 óra – Az '50-es évek ízével átszõtt egyedi stílusú, és mûfajt teremtõ ze-
nét játszanak. Egri Péter szövegeire és dalaira építve adnak elõ számaikból néhányat. Programvezetõ: Szórád Károly.

�� KÓRUSFESZTIVÁL. Népszerû  kórusmûvek, kiváló tolmácsolásban. Elõadók: Kárpátaljáról, a beregszászi kórus, Magyarországról  a
Szécsényi Erkel Ferenc, a budapesti Wekerle-telepi egyházi valamint  a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórus mutatkozik be. Programvezetõ:
Lovas Ilona.

�� VENDÉGEINK: A HAZAJÁRÓK. Magyarsághíd terem, 11 óra. A Duna Televízió népszerû honismereti, turisztikai filmsorozatának al-
kotói lesznek a vendégeink, akik a Kárpát-medence természeti és történelmi nevezetességeit járják be, s készítenek az ott élõkrõl riportfilme-
ket. Házigazda: Link Lajos (Vajdaság).

�� MIGRÁCIÓ-EMIGRÁCIÓ – Magyarsághíd terem, 12 óra. Kerekasztal beszélgetés a migrációról és az emigrációról. Résztvevõk: szakér-
tõk, diplomaták, akik válaszolnak a közönség kérdéseire is. Vezeti: Bokor Balázs nagykövet.

�� JOÓ-TALKSHOW – Nagyszínpad, 13 óra. Joó Géza zenés beszélgetõ mûsora, meghívott vendégei: CSÉZY elõadómûvész, HARSÁNYI
LEVENTE televíziós mûsorvezetõ, a RAKONCZAY-testvérek, MEZÕSI ARANKA szobrászmûvész, TARA BREND író.

�� LATIN-AMERIKA VARÁZSA – Magyarsághíd terem, 13 óra. Vendégeink Brazíliából, Venezuelából, Chilébõl és más latin-amerikai or-
szágokból érkeznek, s a térség megismerése mellett ízelítõt adnak az ott élõ magyarság életébõl, a befogadó nemzetek kultúrájából, zenéjé-
bõl. Házigazdák: Fedor Alíz és Gyuricza Gábor.

�� VILÁGTALÁLKOZÓ SZÉPE – DÖNTÕ – Nagyszínpad, 14 órától. Keressük a földkerekség legszebb magyar leányát! – a hónapok óta zaj-
ló elõkészületek után eldõl, ki nyeri a királynõi címet? A 16 versenyzõ között, a magyarországi leányok mellett indulnak Brazília, Venezuela,
a Kárpátok, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Vajdaság képviseletében is, a fõdíj: egy hetes ciprusi nyaralás. A zsûriben hírességek, neves szemé-
lyiségek lesznek, a zsûri elnöke: Sasvári Sándor színész. Mûsorvezetõ: Mérai Kata és Joó Géza. Versenyigazgató: Joó Géza, fõvédnök: Páll
Kornél (Ciprus).

�� FÓRUM SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉRÕL – Magyarsághíd terem, 14 óra. Bemutatkozik a Világtalálkozó magyarországi
díszvendége: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Képviseletében jelen lesznek a közélet, a gazdaság, a kultúra megyei képviselõi. Házigazdák:
Nagyné Varga Mária, Koleszár Andrásné, Székely Lászlóné.

�� MAGYAR ÉRTÉKEK FÓRUMA – Magyarsághíd terem, 15 óra. Bemutatkoznak a Világfaluban lévõ kiállítók, a magyar értékeket, a hun-
garikumokat képviselõ személyek, cégek. A termékek, szolgáltatások határon túli népszerûsítési lehetõségeinek áttekintése. Programvezetõ:
Fülemen Róza.

�� FALUSI LAKODALOM – Nagyszínpad, 16 órától. Felvonulással, jelképes esketéssel, Lakodalmas Táncházzal, egy igazi falusi lagzi han-
gulata, ceremóniája elevenedik meg a Világfaluban, 10 pár jelképes esküvõje. Közremûködik Varsány és Szécsény néptánccsoportja, a Regé-
lõ Fehér Táltos dobcsapat, Novák Gyula kisbíró és a Rákóczi Lovasai Hagyományõrzõ Egyesület és még sokan mások; Mûsorvezetõ: Ernszt
Katalin és Nemere László. Programvezetõ: Sárdi Rózsa.

�� KÖNYVBEMUTATÓK – ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ – Magyarsághíd terem, 16 óra. Írók, költõk mutatják be mûveiket, beszélnek alko-
tásaikról és válaszolnak a közönség kérdéseire. Házigazda: Kabarcz Zoltán és Nagy László. 

�� ZÁRÓVACSORA – Világfalu-étterem, 18 óra. A VI. Magyar Világtalálkozó záróeseménye, a programokon fellépõk, a szervezõk, az érdek-
lõdõ közönség részvételével.

�� A VI. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ SZÉPSÉGVERSENYÉNEK AFTER PARTIJA – immár a gyõztesek ismeretében kerül sor egy köz-
vetlen hangulatú összejövetelre Budapest belvárosában, a Gozsdu Sky Teracce, 20 órától.

MINDKÉT NAPON A VILÁGFALUBAN – folyamatos programokkal
�� BEMUTATKOZNAK A VILÁGKLUBOK – (3-as terem) Öt kontinens 80 országában, államában, közel 190 Világklub alakult, célul kitûzve a határokon átívelõ kapcsolatteremtést és együttmûködést.

Közülük több közösség személyesen is képviselteti magát: Új-Zélandtól és Ausztráliától Amerikán át Európa számos országáig, s természetesen itt lesznek Vajdaság, Erdély, Kárpátalja,
Felvidék, Õrvidék magyarságának képviselõi - ezen a standon találkozhatunk velük. Programvezetõ: Lovas Ilona és Huszár Éva.

�� MAGYAR ÉRTÉKEK, HUNGARIKUMOK UTCÁJA – (Kiállítói tér és más termek) Bemutatkoznak a cégek, intézmények, szolgáltatók, a különbözõ régiók, városok, falvak idegenforgalmi
ajánlataikkal, a magyar értékeket, hungarikumokat elõállítók. Programvezetõ: Sárdi Rózsa, az Értékteremtõk Magyarországi Szövetségének elnöke és

Fülemen Róza, a Hungarikum Szövetség jótékonysági nagykövete.
�� NEMZETKÖZI KIÁLLITÓK – Latin-Amerika, Afrika, Ázsia országai, Ausztrália és Új-Zéland, Ciprus és más külföldi országok mutatkoznak be standjaikon a 3-as teremben. 

�� ÉLETMÓD TEREM – EGÉSZSÉG ÉS SZÉPSÉG VILÁGA – a kiállítók bemutatói, kóstolói, programjai, folyamatos elõadásokkkal, ismertetõkkel, bemutatókkal.
Programvezetõk: dr. Idrányiné Pátzay Anna, Dr.Szalay Katalin, Orosz Katalin.

�� MÛVÉSZEK JÓTÉKONYSÁGI PERFORMANSZA - Különleges és látványos mûvészeti program: a közönség szeme elõtt születnek festmények jótékony célra,
amelyek majd értékesítésre kerülnek, s ebbõl befolyt összeget súlyosan beteg gyermekek gondozására ajánljuk fel. Programvezetõ: Hegedüs Tünde.

�� MESESÁTOR – (Kiállítói tér)Változatos gyermekprogramok, interaktív játékok, bemutatók, mesemondás, mûsorok . Programvezetõk: dr. Gubánné Pintér Annamária és Szalóczy Pál. 
�� KÉZMÛVESEK SORA – a kézmûves mesterség mûhelytitkai: csipkeverés, hímzés, szövés, nemezelés, fajáték-, baba-, mézeskalács készítés, népi ékszer, gyertyamártás, szalmafonás, famûvesség stb.; 

�� JÓTÉKONYSÁGI PROGRAMOK – középpontban a nehéz sorban élõ gyermekek helyzetének javítása és a béke üzenetének nemzetközi népszerûsítése; Programvezetõ: T. Fehér Iréne.

2010-ben a Magyar
Iparszövetség a KMOP-
1.5.3/A-09-2009-0004
sz. projekt keretében ál-
lami támogatásban ré-
szesült és létrehozta In-
kubátorházát, melynek
legfontosabb célja az,
hogy segítse a hazai
mikro- és kisvállalko-
zások versenyképességi
felzárkóztatását, megfe-
lelõ környezetet teremt-
ve a magas minõségû
szolgáltatások nyújtásá-
val. A projektben, célja-
ink megvalósítása érde-
kében, elsõdleges fel-
adatunk a vállalt szol-
gáltatások összehango-
lása és folyamatos fej-
lesztése, valamint a ha-
tékony együttmûködés
elõsegítése. 

Fejlesztésünk megva-
lósításával, az induló
kisvállalkozások, kiter-
jedõ inkubációját kíván-

juk szolgálni ezért a meglévõ és újonnan
betelepül, vállalkozások felzárkóztatását
tekintjük elsõdleges feladatunknak. Az In-

kubátorház jelenleg teljes kihasználtság-
gal mûködik. A bérlõk között megtalálha-
tók kis- és középvállalkozások, csak úgy,
mint más érdekképviseletek, alapítvá-
nyok, és külföldi érdekeltségû cégek, me-
lyek kiválasztása során alapvetõ szem-
pontként fogalmaztuk meg, hogy potenci-
ális szolgáltatást nyújtó partnerekként ve-
gyenek részt az Inkubátorház életé-
ben.Az Inkubátorház bérlõi, és külsõs
együttmûködõ partnerei révén, szakmai
és üzleti konferenciáknak is folyamatos
helyszínt biztosít.

Szolgáltatásaink 
Tanácsadások:
�� Jogi tanácsadás
�� Inkubációs és menedzsmenttámoga-

tás
�� Innovációs szolgáltatások
�� Pályázati tanácsadás
�� Pályázatfigyelés
�� Piackutatás
�� Megvalósíthatósági, piacfelmérõ és

marketing tanulmányok készítése

Irodák és termek bérlése: 
�� „open office”
�� oktatótermek
�� tárgyalók
�� irodahelyiségek

Irodatechnikai szolgáltatások: 
�� faxolás
�� másolás
�� nyomtatás
�� scennelés
�� postafiók kezelés
�� postatovábbítás

További szolgáltatások:
�� oktatás, képzés, továbbképzés
�� sport és üdültetés szervezése

Az inkubációs szolgáltatások közül a ta-
nácsadási szolgáltatás az együttmûködõ
partnerek/bérlõk (Fiatal Vállalkozók Orszá-
gos Szövetsége, Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés, Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássé-
rültekért Alapítvány, Textilipari Mûszaki Tu-
dományos Egyesület) körében is népszerû,

sõt, a saját ügyfél/vevõkörükön keresztül
történõ szolgáltatásbeli népszerûsítés, a ta-
nácsadási órák számában is megmutatkozik. 

Az Inkubátorházban továbbra is célunk
ingyenes vállalkozói fórumok, aktuális
gazdasági tárgyú, vállalkozói érdeklõdést
kiváltó témakörökben konferenciák meg-
rendezése, valamint a különbözõ informá-
ciós csatornákon keresztül a fejlesztési,
munkahelybõvítõ, munkahelymegõrzõ
pályázatok terjesztésének elõsegítése. 

Az irodaház bérlõit potenciális együtt-
mûködõ partnerekként kezeljük, ennek
eredményeként kiemelendõ, a Fiatal Vál-
lalkozók Országos Szövetségével közösen
megvalósított, TÁMOP-2.3.6.A-12/1 szá-
mú, „A fiatalok vállalkozóvá válásának tá-
mogatása” elnevezésû program. Ezen pá-
lyázati konstrukcióban a Magyar Iparszö-
vetség konzorciumi partnerként vesz
részt 4 régióra kiterjedõen, melynek so-
rán fontos tevékenységeket szervez és va-
lósít meg a képzési tevékenység, tanács-
adás, üzleti terv-értékelés, mentorálás te-
rületén, mely feladatok a pályázat fõ ge-
rincét alkotják.

A folyamatosan bõvülõ, felzárkóztatást
elõsegítõ lehetõségek nyomon követése, va-
lamint a célcsoport tájékoztatása, továbbra is
fontos feladataink egyike.

A Magyar Iparszövetség székháza megépülése óta azzal az elsõdleges céllal mûködik, hogy a ma-
gyarországi mikro-; kis- és középvállalkozások számára folyamatos felzárkóztatási lehetõségeket
biztosítson, és az Inkubátorház-projektje révén, e cél még hangsúlyozottabbá vált. Ebben az iro-
daházban található a Panoráma Világklub és a Magyar Világtalálkozó központi irodája is.

A Magyar Iparszövetség „Inkubátorháza”,
mint szolgáltatási iroda

Elérhetõség:

Evert Enikõ
projekt koordinator

OKISZ Inkubátorház
1146 Budapest, Thököly út 58-60.

info@okiszinkubatorhaz.hu
06/1-343-5145; 06/1-343-6103

Mobil: 70/432-9886
www.okiszinkubatorhaz.hu



2016/ 1. szám30 AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA

HHAAGGYYOOMMÁÁNNYYAAIINNKK

Szilágyi Árpád nagyon nehéz ember,
ha valamit a fejébe vesz, azt tûzön-vízen
át megvalósítja. Hosszú évtizedek óta
Szeged városvédõ polgáraként tette-teszi
a dolgát számos közügyben, s számtalan
küzdelemben. De az egyik ötletadója volt
annak, hogy a Panoráma Világklubnak le-
gyenek társklubjai, s ez így elsõként
Csongrád megyében jött létre, 2005-ben.
Azóta közel kétszáz társklub mûködik a
világ öt kontinensének több mint nyolc-

van országában, s együttmûködõ partne-
reikkel készülnek a VI. Magyar Világtalál-
kozó tíznapos eseménysorozatára,

amelynek jelmondata: határtalan összefo-
gás értékeinkért.

Minden évben készül valamilyen mara-
dandó alkotás, közös érték. Az elsõ Világta-
lálkozón, Balatonlellén, 2011-ben avatták fel
az erdélyi Jakab György fafaragó mûvész al-
kotását, a mintegy három méter magas Meg-
maradásunkért címû köztéri faszobrot,
amely ma is éke a városnak. 2012-ben ké-

„Amikor megkondulnak a harangok, mindig gondoljon arra, hogy az összeköt minden magyar szívet – bárhol is élünk a
világban – és arra figyelmeztet bennünket, hogy: HAZA CSAK EGY VAN”. Amikor tizenegy esztendõvel ezelõtt Hódi Margit
egykori óvónõ, rádió-szerkesztõ Ausztráliából érkezve Szegedre, egy Világklub-könyvbemutatón ezeket a sorokat ajánlás-
ként beírta Szilágyi Árpádnak, bizonyosan nem gondolta, hogy bõ évtized múltán üzenete valósággá válik. Lesz harang, lesz
harangszó, amelynek hangja felcsendülhet, mégpedig Szilágyi Árpád Nemzeti Emlékkertnek berendezett udvarán, a VI. Ma-
gyar Világtalálkozó tiszteletére felavatva, május 16-án, pünkösd napján.

A Hazáért szól majd „A Világ
Magyarságának Összefogás Harangja”

Sose kérdezd, kiért szól…
Akiért a harang szól – sokat

idézett sor. Legtöbben Hemingway
híres regényének címébõl ismerik, de
eredetileg John Donne angol költõ
1624-ben írt elmélkedéseibõl való. A
költõ betegen írta, úgymond halálára
készülve. Így szól a híres mondat: 

„Senki sem különálló sziget; min-
den ember a kontinens része, a
szárazföld egy darabja; ha egy
göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz
kevesebb, éppúgy, mintha egy hegy-
fokot mosna el, vagy barátaid házát,
vagy a te birtokod; minden halállal én
leszek kevesebb, mert egy vagyok az
emberiséggel; ezért hát sose kérdezd,

kiért szól a harang: érted szól.”

szült el Az Összefogás Kapuja a Magyar Kul-
túra Lovagrendje fafaragó mûvészeinek
közremûködésével, s Aranyosapáti Emlék-
parkjában látható. A további találkozókon
készült el a Világok virága elnevezésû kö-
zös monumentális alkotása, több mint két-
száz festõ közremûködésével, majd a
VilágGaléria Gyûjtemény több száz képe
nem csak jelképezte az alkotók összefogá-
sát, hanem azt a lehetõséget is nyújtotta,
hogy ezek a képek számos országba, tele-
pülésre eljuthattak.

És az idei terv: a világ magyarságának
összefogását jelképezõ harang elkészítése, fel-
állítása és a Világtalálkozó alkalmából törté-
nõ felavatása, szentelése. Ennek ügyében járt
nemrégiben az ország legjelentõsebb ha-
rangöntõ mûhelyében dr. Tanka László, a
Magyar Világtalálkozó elnöke Szilágyi Ár-
páddal együtt, hogy megbeszéljék Gombos
Miklós harangöntõ mesterrel egy 55 kilo-
grammos harangnak az elkészítésével kap-
csolatos teendõket. (Külön cikkben mutatjuk
be a harangöntõ mester munkásságát.)

Nem kis anyagi teherrõl van szó,
amely saját forrásból nem lehetséges,

ezért a szervezõk elhatározták, hogy le-
gyen közös ügy az anyagi forrás elõterem-
tése. A Magyarságszolgálati Alapítvány
vállalta magára önzetlenül a gyûjtést, kér-
ve, hogy ki-ki lehetõségeihez mérten az
alapítvány számlájára – OTP 11786001-
20171993 – történõ befizetésével segítse
elõ költségek elõteremtését. Bíznak ab-
ban, hogy „A Világ Magyarságának Ösz-
szefogás Harangja” címet viselõ harang
idejében elkészülhet, s felavatásra kerül-
het május 16-án, pünkösdhétfõn, a Szent-
lélek eljövetele ünnepén. Kérjük Önöket,
hogy segítsék e terv megvalósítását!

Megmaradásunkért szobor Balatonlellén – Az I. Világtalálkozó emlékmûve

A Szent István Bazilikában található hazánk 
legnagyobb harangja

Múltról mesélő harangjaink
Magyarországnak rengeteg jól feltárt értéke van…méltán büszkék lehetünk az

öntészet, egyházmûvészet és iparmûvészet ezen kiemelkedõ alkotásaira. Hiszen a
harangok teljesen különleges és speciális hangszerek, egyfajta „nem komponált”
zeneként szólalnak meg egymással összhangban.

Azonban végzetes hiba lenne a harangokra pusztán érdekes tárgyként tekinteni,
hiszen szavuk Isten hívását, szólítását jelenti, Isten dicsõségét hirdeti és imádságra,
áhítatra szólít

A harangok a régi és újabb történetek õrzõi, hiszen mennyi harang tudna mesélni a 20.
század borzalmairól, nyomorairól, a fasizmus és a kommunizmus tragédiáiról, a két
világégésrõl, lakosságcserékrõl, kitelepítésrõl, ugyanakkor örömökrõl, felszabadulásról,
szabadságról, békérõl, testvériségrõl, virágzó korokról, nemzeti felemelkedésrõl, hitbeli
ébredésrõl. Régebbi harangjaink egyike-másika megérte a Kiegyezést, a 48-49-es
Forradalmat és Szabadságharcot, a Reformkort, a nyelvújítást, a reformáció és ellenrefor-
máció viszályait és viharait, sõt némelyik még a török veszedelmet is... Érdemes tehát a
harangokra ilyen szemlélettel is tekinteni.

Bajkó Ferenc
Magyar Harangok Honlapja

Gombos Miklós, 1953-ban Budapes-
ten született. Régi magyarországi ha-
rangöntõ családtagja. Elõdök: Szlezák
László, Magyarország aranykoszorús
harangöntõje, aki száz fõs üzemet mû-
ködtetett Budapesten 1953-ig. Az õ tisz-
teletére jött létre, a Szlezák László Ha-
rang Alapítvány.  Édesapja, Gombos La-
jos vitte tovább a mesterséget, jelenleg
fia, Miklós folytatja a Pest megyei Õrbot-

tyánban. Fe-
lesége peda-
gógus, egy
fiúgyermek-
ük van. Ha-
gyományos
h a r a n g o k ,
harangjáték-
ok, különle-
ges harang-
tartó és elek-
tromosítható

lengõszerkezetek készítésével,
helyszíni szerelésével foglalkozik.

Számos harangot készített ha-
zai területre, valamint külföldre,
például: Oroszországba, Ukrajnába,  Ro-
mániába, Kamerunba, Izraelbe, Auszt-
riába, Németországba, a Vatikánba,
Tanzániába, Ausztráliába…
Az 1992-es világkiállításra
Sevillában, a Makovecz Im-
re építõmûvész által terve-
zett magyar pavilonba õ ké-
szítette a 14 harangból álló,
kibõvített oktáv hangterje-
delmû bronz harangjátékot.
Harangjai Isten dicsõségét,
békét, szeretetet hirdetnek.

Szegeden 2005-ben, az
Alsóvárosi templom új ha-
rangot kapott, amelyet Bá-
lint Sándor néprajztudós ne-
vére kereszteltek, s amelyet
Gombos Miklós készített.

Innen eredt az a kapcsolat, amelynek
révén a Világtalálkozó szervezõi eljutot-
tak a mesterhez.

A harangöntő mester: Gombos Miklós

Gombos Miklós

Apa és fia, a harangöntés mesterei

Generációkon átível a mesterség hagyománya

A legnagyobb harangok
A világon

Colokol – Moszkva,
4437mázsa / Monterina Mihály

Kaiserglocke – Köln,
525 mázsa / Hamm A.

Peking, 1099 mázsa
Magyarországon

Budapest Szent István Bazilika,
77 mázsa / Walczer Ferenc

Esztergom, 54 mázsa / Szlezák László
Vác, Roskoványi

43 mázsa / Szlezák László
Jelenleg a világ legnagyobb mûködõ,
lengõ harangja az USA-ban van és a

Packard cég nevéhez fûzõdik.
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Egyre fogynak
azok az éttermek,
ahol a hagyomá-
nyos nemzeti, népi
ételek jellegzetes
és markáns íz vilá-
ga elérhetõ, és
gombamód szapo-
rodnak a nemzet-
közi gasztronómia
divatos irányzatai,
úgy mint a „fine
dining” vagy a mo-
lekuláris gasztronómiát elõtérbe helyezõ
éttermek – mondja Újhelyi Sándor. – Ezen
irányzatok termékei már sokkal inkább
ehetõ mûvészeti alkotások, vagy fo-
gyasztható kémiai végtermékek, mintsem
a hagyományos értelemben vett ételek.
Nem arra szolgálnak, hogy a megszokott
szerethetõ helyi ízekkel jóllakassák a ven-
déget, hanem kifejezetten az esztétikai él-
ményre koncentrálnak. Kis adagok, szo-
katlan ízek, mûvészi tálalás. Ízük ugyan
van, adott esetben még kifejezetten kelle-
mes is lehet, azonban a nemzeti konyhák-
hoz, helyi sajátosságokhoz már nem sok
közük van. 

– Márpedig a nemzeti konyhák nagy
része kifejezetten élvezetes ízvilágot produ-
kál, melyeket nem szabadna hagyni, el-
sorvadni... 

– Így igaz! A magyar konyha elismer-
ten a világ legjobbjai közé tartozik, érté-
keit meg kellene örökítenünk az utókor
számára.  Ezért hirdettük meg ezt az em-
lékversenyt a múlt év decemberében el-
hunyt neves szaktekintély, Gieler György
tiszteletére. Természetesen, a nyers-
anyaghasználat, a technológiai mûveletek
és a tálalás során nem lehet figyelmen kí-
vül hagyni, hogy a XXI. században já-
runk, de a nemzeti ételeinket, a történel-
mi ízeket meg kell becsülnünk és meg
kell õriznünk, mivel ezek nagyon sokat
tesznek hozzá a világ gasztronómiai mû-

vészetéhez, és növelik
hírünket, megbecsülé-
sünket a nagyvilágban. 

– Milyen szándék
vezérelte Önöket?

– A Tradicionális
Magyar Konyha díj lét-
rehozását éppen az a
szándék vezérelte,
hogy nagyobb publici-
tást, elismertséget biz-
tosítsunk azoknak az

éttermeknek, amelyek
a világot uraló gasztronómiai trendek elle-
nére bátran nyúlnak vissza a népi hagyo-
mányokhoz, és kínálatukban a hagyomá-
nyos magyar konyha remekeit szerepelte-
tik, ezzel is átörökítve az utókorra azt,
amire joggal lehetünk büszkék. 

A Tradicionális Magyar Konyha díjat a
Gieler György emlékversenyen való rész-
vétellel lehet elnyerni, ezzel is tisztelegve
a díj társalapítója, a szakmai körökben
nagy elismertségnek örvendett mester-
szakács elõtt, aki sajnos már nem érhette
meg, hogy láthassa az általa elkezdett
munka eredményét.

A vendéglátás, ezen belül a konyhamûvészet tendenciái világszerte átalakulóban vannak, és ezek a változások Magyaror-
szágot sem hagyják érintetlenül. A hagyományos nemzeti konyhák megszokott markáns népies ízeit egyre inkább felvált-
ja az ízkombinációkat, árnyalatokat elõtérbe helyezõ „kifinomult” konyhamûvészet. Ezt a tendenciát kívánja megállítani az
a kezdeményezés, amelynek ötletgazdáját Újhelyi Sándort, a méltán híres Thököly Étterem tulajdonosát, a meghirdetõ Vál-
lalkozók Klubja Egyesület elnökét kérdeztük.

Díj a hagyományos magyar konyháknak – Gieler György emlékverseny

”Nemzeti ételeinket, a történelmi
ízeket meg kell becsülnünk!”

Tradicionális Magyar Konyha

Országos- és Kárpát-medencei 
gasztronómiai minősítő verseny

A Vállalkozók Klubja Egyesület fontosnak érzi a magyar nemzeti értékek és ha-
gyományok megõrzését és megbecsülésének elõsegítését, ezért a vendéglátóipar
területén létrehozta a „Tradicionális Magyar Konyha” (Traditional Hungarian
Cuisine) minõsítõ márkanevet. Az új brand bevezetésére gasztronómiai versenyt
hirdetünk 2016 év elején, a Vállalkozók Klubja Egyesület, mint Szervezõ, az Elsõ Ma-
gyar Fehérasztal Lovagrend, mint Szakmai Társszervezõ, és az International Wine
& Food Society-Hungary együttmûködésében, a következõ címen: Tradicionális
Magyar Konyha – a mai kor igényeinek megfelelõen – Országos és Kárpát-meden-
cei gasztronómiai minõsítõ verseny. 

A verseny fõ célja a tradicionális magyar konyha értékeinek, ízvilágának meg-
õrzése mellett a mai kor divatjának megfelelõ tálalási lehetõségek bemutatása, ma-
gas konyhamûvészi szinten. A magyaros konyhát üzemeltetõ éttermek, a magyar
konyha dicsõségének, image-ének visszaállítása, hogy büszkék lehessünk újra a
magyar konyhára.

A verseny regionális selejtezõkbõl, majd országos döntõbõl (illetve egy Kárpát-
medencei megmérettetésbõl) áll. A versenyen elõétel, leves, fõétel és desszert kate-
góriában hirdetünk gyõzteseket, akik jogosulttá válnak a Tradicionális Magyar
Konyha brand használatára.  

Az országos döntõ 2016. május 3-án kerül megrendezésre Budapesten, a zug-
lói Thököly Étteremben. A verseny házigazdája Nádas György, Karinthy-gyûrûs
magyar színész, humorista.

Újhelyi Sándor,
az ötletgazda 

Nádas György,
a házigazda



– Miért éppen a tengeren túli magyar di-
aszpóra keltette fel az érdeklõdését? Mit is je-
lent magyarnak lenni, magyarnak maradni
a tengeren túl?

– A Kárpát-medencében
élõ magyarok történelme, sor-
sa, helyzete és a lehetõségek
mérlegelése természetesen
hosszú évtizedek óta napi té-
ma. Ám a „ki a magyar”, „mi a
magyar” kérdések kitekintve is
fontosak. Számûzöttek, kiván-
dorlók, emigránsok, hontala-
nok, menekültek, dissziden-
sek, külhoniak, nyugati vagy
tengeren túliak… „magyarok a
nagyvilágban”. Vajon ma is ér-
vényes a „nyelvében él a nemzet”? Lehet-e
valakinek két hazája? Kettõs identitás – léte-
zik? Miként õrizhetõ meg, alakítható ki a ma-
gyarságtudata annak a fiatalnak, aki Ameri-
kában, Kanadában vagy Ausztráliában szüle-
tett, születik… Akinek tehát nem Magyaror-
szág a hazája, ám elõdein, kulturális és szel-
lemi örökségén keresztül kötõdik, kötõdni
akar. Disszertációm elkészítését e kérdések
megválaszolásának igénye motiválta.

– Ez a szakmai érvelés. De mi volt a téma-
választásod személyes háttere?

– Diplomás mûvelõdésszervezõként a
Magyar Kultúra Alapítvány értékesítési veze-
tõjeként dolgoztam. A többi között az alapít-
vány tengeren túli programjainak felelõse

voltam. Ennek jegyében kapcsolódtam be a
Panoráma Világklub létrehozásának folya-
matába, a „Magyar származású nyugati kép-
zõmûvészek I. világkiállításának”, az „Emig-

ráció hazatér” programsorozat szá-
mos eseményének, tengeren túli ma-
gyar képzõmûvészek tárlatának meg-
szervezésébe. Megtiszteltetést és nagy
tapasztalatot jelentett
az, hogy részt vehet-
tem és elõadhattam
Ausztráliában, Új-Zé-
landon, Kanadában és
az USA több városá-
ban, magyar identitás
témájú találkozókon

és konferenciákon. Kö-
szönöm a jogutód nélkül
megszüntetett Magyar Kultú-
ra Alapítványnak, egykori
munkahelyemnek a terep-
munkáimhoz nyújtott támo-
gatását. Köszönöm dr. Koncz
Gábor Ph. D. egyetemi ma-
gántanár, fõiskolai tanár ta-
nácsait a kutatásaimhoz.
Dolgozatom nem készülhetett
volna el munkahelyem, a Duna Palota
Nonprofit Kft. és Bíró Ildikó igazgató körülte-
kintõ segítsége nélkül.

– Tanulmányútjaid képes élménybeszá-
molóit a Panoráma magazinban is olvashat-
tuk. Mi a kutatásod központi témája?

– A „Magyar identitás a tengeren túli di-
aszpórában” címû disszertációm a Pécsi Tu-
dományegyetem (PTE) Bölcsészettudomá-
nyi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Po-
litikatudományi Program keretében készült.
A többi között arra kerestem a választ, hogy
magyarnak lenni „idegen csillagok alatt” – le-
hetséges? Felszívódni, asszimilálódni, beol-

vadni, integrálódni, azono-
sulni, meghatározni, megval-
lani, megélni… Hogyan ala-
kult az utazók, misszionáriu-
sok, kalandvágyók, a gazda-
sági „kitántorgók”, a mene-
kültek, az emigránsok –
„dípík”, a „hõsök”, a „disszi-
densek, a migránsok és a kint
született utódok, a további
generációk magyar identitása
a tengeren túl? Melyek voltak
és melyek napjainkban az et-
nikai azonosságtudat meg-
nyilvánulási, megélési terei,
lehetõségei? A kéziratot 2015.
augusztus 17-én zártam le, a
nyilvános védés 2015. októ-

ber 22-én volt. Hadd említsem
meg, hogy a Doktori Iskola programvezetõje:
Pálné dr. Kovács Ilona, az MTA levelezõ tag-
ja; az értekezés témavezetõje: dr. Kupa Lász-
ló CSc. habilitált egyetemi tanár (PTE) volt. A
kötetben változtatások nélkül jelent meg a
disszertáció, ám egy utószóval kiegészítet-
tem. A könyvet dr. Bokor Béla Ph.D. és dr. Ti-
bori Tímea CSc. lektorálta. Ezúton is köszö-
nöm körültekintõ munkájukat, segítségüket!
Köszönöm a Nemzetstratégiai Kutatóintézet-
nek, hogy az utószóval kiegészített disszertá-
ciómat Méry Ratio Kiadó gondozásában ki-
adta.

– Lapozzunk bele a könyvbe: milyen idõ-
szakot, a diaszpóra mely közösségeit elemez-
ted?

Disszertációmban azon országokban élõ
magyarok és magyar származásúak etnikai
identitását és annak megnyilvánulási színte-

„Az Óperenciás tengeren túl. Magyar identitás a diaszpórában” címmel jelent meg a nemrégiben a Méry Ratio Kiadó gon-
dozásában Bába Szilvia doktori (Ph.D.) értekezése, amely az utóbbi évtizedek egyik legjelentõsebb munkája,szakmai körök
véleménye szerint, a magyar kisebbségkutatásnak mintegy alapmûvévé válhat. A szerzõ ott volt a Panoráma Világklub el-
indításánál, számos rendezvényét szervezett, s a könyv gyûjtõmunkája során hasznát vehette e kapcsolatoknak, informá-
cióknak is. A szerzõvel lapunk alapító-fõszerkesztõje, Dr. Tanka László beszélgetett.

Mit jelent magyarnak lenni az Óperencián túl?
Bába Szilvia doktori értekezése a kisebbségkutatás alapmûve

Nyelvében él a nemzet a tengerentúl is?

reit vizsgáltam, ahol történetileg alakult ki a
diaszpóra. Tehát az Amerikai Egyesült Álla-
mok, Kanada, Latin-Amerika (elsõsorban Ar-
gentína, Brazília, Venezuela) és Ausztrália
voltak a kutatási célterületek. Nem volt tár-
gya kutatásomnak az ázsiai, dél-afrikai ma-
gyarság és Új-Zéland esetében is csak kite-

kintõ megjegyzése-
ket tettem. A vizsgált
idõszak: 1849 – 2015
volt. 

– „A szerzõ dolgo-
zata a diaszpórák
identitásával össze-
függõ, komplex igé-
nyû kutató és doku-
mentáló munkák so-
rába illeszthetõ… Fi-
gyelemre méltó saját
személyes tapaszta-
latokkal, empirikus
kutatásokkal, inter-
júkkal gazdagítja,
amelyekkel hozzájá-
rul az eddigi nézõ-

pontok kibõvítéséhez, megújításához... mun-
kája a magyar kisebbségkutatásnak mintegy
alapmûvévé válik nagyszámú irodalmi hivat-
kozások és saját kutatásai alapján.” – olvas-
hatjuk a nyilvános védés Bíráló Bizottságá-
nak jegyzõkönyvébõl. Melyek voltak a kutatá-
si módszereid?

– Munkám során a történeti, speciális
szakirodalmi mûvek áttekintésén kívül, szép-
irodalmat, esszéket, statisztikákat tanulmá-
nyoztam és hasznosítottam. Vizsgáltam a
helyi közösségek dokumentumait: évköny-
veket, jubileumi kiadványokat, újságokat, fo-
tókat, gyûjteményeket és archívumokat.
Összegeztem a mások által végzett kutatá-
sok ismeretanyagát is. Mindezek empirikus
kiegészítése volt a 2005-2014 közötti kvalita-
tív terepmunka. Mélyinterjúkat készítettem a
tengeren túli magyar intézmények tisztségvi-
selõivel, illetve olyanokkal, akik régóta a he-
lyi közösség tagjai vagy a magyar vonatkozá-
sú kérdésekrõl alapos ismereteik vannak.
Elemeztem a „ReConnect Hungary –

Birthright” képzésre jelentkezõ fiatalok an-
gol nyelven írt esszéjét. Magyar és angol
nyelvû, on-line kérdõíves felmérést végez-
tem. Ezúton is köszönöm tengeren túli ma-
gyar interjúalanyaimnak, adatközlõimnek és
barátaimnak a feltárulkozást, a tartalmas be-
szélgetéseket, a javaslatokat, hogy segítette
munkámat! 

– „Egyetlen magyarról sem mondunk le,
kötelességünk megtartani minden nemzetré-
szünket, éljenek bármerre a nagyvilágban…
Az a célunk, hogy elérjünk és megszólítsunk
minden magyart… azokat is, akik már nem
beszélnek magyarul, de kötõdnek nemze-
tünkhöz…” – többek között e szavakkal
ajánlja az olvasók figyelmébe könyvedet

dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Mi
a kutatásod konklúziója? Van magyar identi-
tás magyar nyelvismeret nélkül?

– A sommás válaszom igen. A diaszpórá-
ban élõ magyar származású fiatalok számá-
ra már nem a nyelvnek van elsõdleges identi-
tásjelölõ szerepe, hanem a szimbólumok-
nak: a magyar ruha viseletének, az ünnepek-
nek, a zenének, a (nép)táncnak, az étkezési
szokásoknak – és az olyan tradícióknak,
amelyek a családhoz kötõdnek. Mindezek
együtt számukra a magyar örökséget jelen-
tik. A másodgenerációs idõsek, a harmad-,
negyed- és ötödgenerációs fiatalok vallják:
büszkék a származásukra, ez az örökségük.
Értenek magyarul, de nem beszélnek. Fon-
tos, hogy ha nyelvükben nem, de lelkükben
magyarok (is) legyenek. Ez a mi felelõssé-
günk és feladatunk.

Bába Szilvia

Pályafutás
Bába Szilvia (1980) okleveles mûvelõdésszervezõ. 2002 és 2011 között a Magyar

Kultúra Alapítvány értékesítési vezetõjeként dolgozott, ahol többek között az Ala-
pítvány tengeren túli programjának felelõse volt. 2012-ben a Honvéd Együttes Mû-
vészeti Nonprofit Kft. kommunikációs menedzsereként dolgozott. 2013-tól a Duna
Palota Nonprofit Kft. kulturális vezetõje. 

Fõbb kutatási területei: emigráció, kivándorlás, identitás, tengeren túli magyar
diaszpóra. Ez utóbbi témából doktorált (Ph.D.) 2015 õszén. Számos külföldi terep-
munkán vett részt: 2005-ben és 2008-ban Ausztráliában és Új-Zélandon, 2009-ben
az USA-ban, 2009-ben és 2014-ben Kanadában. Több kutatási projektben mûködött
közre: ReConnect Hungary - Magyar Birthright Program (2011 - ), Magyar Emigrá-
ciós Múzeum Megvalósíthatósági Tanulmány (2012), Magyar Emigrációs és Diasz-

póra Központ (2014-2015, kurátor).

Semjén Zsolt ajánlása
A magyar nemzet egy háromlábú székhez hasonlatos, amelynek egyik lába az

anyaországi magyarság, másik lába a Kárpát-medencei elszakított területeken élõ, a
harmadik láb pedig a diaszpóra magyarsága. Ha e szék egyetlen lába is kiesik, az
egész szék felborul, ezért Magyarország Kormányának egyaránt felelõsséget kell
viselnie a magyar nemzet minden része iránt. 

Nekünk, magyaroknak, egyszerûen létparancs, hogy a határok felett újra
egyesítsük nemzetünket… A közel három évvel ezelõtt alapított Nemzetstratégiai
Kutatóintézettel a nemzetegyesítés közös küldetésében járunk… Ezért ajánlom az
olvasók figyelmébe a kutatóintézet jelen kiadványát, mert szerzõjének köszön-
hetõen tudományos igénnyel járja körül a magyar diaszpóra történetét, a nemzete-
gyesítésig vezetõ útját. Lapjairól kiolvasható, hogy a magyarság közös jövõje
történelmünk fényes korszakainak és megpróbáltatásainak tanulságaira, összetar-
tozásunk tudatára, és a jövendõnkbe vetett bizalomra kell, hogy épüljön. Széchenyi
István gróf szavaival ajánlom figyelmükbe a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kiad-
ványát, Bába Szilvia dolgozatát: "Egynek minden nehéz, soknak semmi sem

lehetetlen." (Részlet Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ajánlásából)

Montreáli cserkészek

A könyv címlapja

Citera együttes Kanadában Kossuth Ház Kanadában, Szent István bál Kossuth Ház, Szent István napi ünnepség USA, Birmingham, Fesztivál

Sydney, Délvidéki Klub, Arató bál USA, Passaic, Magyar Iskola

USA, New Brunswick, ‘56-os emlékmû

USA, New Brunswick,
Széchenyi Magyar Iskola

USA, Ontario, ‘56-os ünnepség
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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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ZZEENNEEHHIIRRDDEETTÉÉSS

Az alapítvány fõ iránya az oktatás, mû-
fajuk a pop, rock, jazz.  Az éneklés mellett
a képzés része a dalszerzés is saját stúdi-
ójukban készítve, 's így segítik az írói ta-
lentumokat is, emellett náluk található
Gyõr egyetlen majorette csapata, valamint
nagy figyelemmel foglalkoznak a sérült
gyermekekkel is zeneterápiás módszerek
keretében. Rendezvényszervezõik felada-
ta, hogy minél szélesebb körben megis-
merhessék, megszerethessék tanulóikat
és az általuk létrehozott alkotásokat.
Mindezekhez összegyûjtötték a legjobb
szakembereket.

Szekeres Viktória, alapító közel 25
éve aktív énekes, zenész, dalszerzõ, szö-
vegíró, három gyermek édesanyja. Gyer-
mekkorától zongorázik, az éneklést Gyõr-
ben magánének szakon kezdte, majd Cse-
pelen, az Egressy Béni Konzervatórium-

ban folytatta, végül
pedig a Vienna
Konzervatórium fõ-
iskoláján. Tanárai
között olyan nagy-
ságok találhatók,
mint ifj. Szakcsi La-
katos Béla jazz zon-
gora tanár és Mada-
rász Iván zeneszer-
zõ. 

Vida Zoltán a
Nyíregyházi Tanár-
képzõ Fõiskolán ta-
nult ének-történe-
lem szakon, zongo-
raoktatói oklevele
van, valamint a
Mandala Színházba
is bekerült. Zoltán a
nyíregyházi  zene-
iskola szolfézs, zon-
gora növendéke

volt, miközben a Vasvári Pál Gimnázium
ének-zene tagozat, vegyes karában éne-
kelt. Késõbb a Bessenyei György Tanár-
képzõ Fõiskola ének zene tanszék vegyes
karának tagja volt. 

Vida Orsolya, két gyermekes anyuka
gyermekként Mosonmagyaróváron része-
sült alapfokú zenei képzésben. Szülei
színjátszó körbe, énekkarra illetve vers-
mondó versenyekre járatták, késõbb a Ba-
ráti kör Újrónafõért Egyesület majorette
csapatának volt a vezetõje. 

Kenyeres Dóra szintén két gyermekes
anyuka és gyógypedagógus tanár nagyob-
bik lánya Down-szindrómás, a kisebbik
ADHD-s,és  gyermekei melletti tapaszta-
latait látva nagy tervei vannak a különbö-
zõ problémákkal küzdõ gyerekek segíté-
sét, fejlesztését illetõen. Zenei tanulmá-
nyai gyermekkorára nyúlnak vissza, 4

évig tanult zongorázni, majd énekelt a
Liszt Ferenc kórusban is, a Viktória Ének-
stúdióban pedig 2012 óta énekel.

Dávid Tibor Szombathelyen született,
zenész, dalszerzõ, szöveg író 13 éve. Na-
gyon sok zenekarban játszott, mialatt há-
rom lemez is született és egy nevesebb ki-
adónál lemezszerzõdés is köttetett. Az
Alapítványban a stúdiózás és a technikai
háttér felelõs vezetõi posztját tölti be.

Kiemelt munkatársunk Fehér Dóra.
A nyíregyházi Fehér Dóra, Bozsik Tamás
unokája, aki a Panoráma Világklub egyik
kiemelkedõ támogatója, tagja. Dóra idén
harmadik alkalommal vesz részt színpad-
szervezõként a Világklub találkozóján,
valamint gyõri lakosként  lelkesen képvi-
selte a Világklub Gyõri Társklubjának
megnyitóján nagypapáját! Ekkor határoz-
ta el, hogy szabadidejében szívesen fog-
lalkozna olyan nemes célok megvalósítá-
sával, mint a Világklub is. Így került a Vik-
tória Tehetséggondozó Alapítványhoz,
ahol pedig a gyermekek zenei képzése a
cél.

Aki ide jön, olyan otthonra talál, ahol
meleg szívvel, rengeteg pozitív megerõsí-
téssel segítik elképzeléseinek megvalósí-
tásában. A Világtalálkozón Önök is meg-
ismerkedhetnek velük fellépõink között,
ahol megajándékoznak bennünket két
dallal – az egyik a Világtalálkozó dalának,
a Világvándornak a feldolgozása lesz…

Létezik Gyõrben egy különleges hely, melyet megálmodója nagy szeretettel gondozgat megalakulása, 2011 óta. Ezt a he-
lyet róla, egészen egyszerûen Viktória Énekstúdiónak neveztek el, majd idén az egyszemélyes vezetés öttagú kuratórium-
má bõvült. 

A Viktória Tehetséggondozó Alapítvány bemutatása

Hogyan fedezheted fel és viheted sikerre
a benned illetve gyermekedben rejlő tehetséget?

Vida Zoltán Vida Orsolya Kenyeres Dóra Fehér DóraDávid Tibor
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Itthon pedig az Érdi Termál Hotel évti-
zedeken keresztül, havi rendszerességgel
adott otthont ilyen bemutatkozási
lehetõségeknek. Innen a barátság
Kulcsár Edittel és férjével, Deme-
ter Ervin úrral. Nagy megtisztelte-
tésnek vettem meghívójukat,
amely a Kortárs Galériában meg-
rendezésre kerülõ, Hideg Orsolya
kiállítására invitált. Kíváncsiság-
gal felvértezve, jóval a vernissage
kezdete elõtt érkeztem, hogy kel-
lõ idõ álljon rendelkezésemre ins-
pirációk gyûjtésére.

Ki is Hideg Orsolya? Öltö-
zéktervezõ iparmûvész, sú-
lyos családi örökséggel, hisz

édesanyja nem
más, mint a

Munkácsy-
díjas iparmû-

vész: Tankó Ju-
dit! Egy ilyen
neves mûvész

árnyékából kilép-
ni, és bizonyítani

nem kis attrakció… A
kiállításon látottak arra
ösztönöztek, hogy
egy riportban örökít-
sem meg élményei-
met. Egy hideg, esõs
februári reggel in-
dultam Orsolya mû-
termébe. Útközben,
a Párizsban hallott
nagy divattervezõk
gondolatai jutottak
eszembe: Coco
Chanel: „Ha szépül-
ni szeretnél, a lel-
keddel és a szíved-
del kell kezdeni,
mert addig egyetlen
kozmetikum sem
fog hatni. A ruha
sem!”

Yves Saint
Laurent: „Ahhoz, hogy

egy nõ szép legyen, elég egy fekete szok-
nya, és egy fekete pulóver, és az oldalán
egy szeretõ férfi”.

Mi nõk, mindig elegánsak, szépek
„trendik” szeretnénk lenni, hogy férfitár-
saink csodálatát elnyerjük, vagy megjele-
nésünkkel nõtársainkat bosszantsuk. Eh-

hez segít bennünket hozzá Orsi,
mint munkájában örömet lelõ, ki-

teljesedett, nemzetközileg
is megmérettetett iparmû-
vész. „Haute Couture"-
jeiben tudatosan vállalja
fel a magyar népmûvészet
autentikus motívumait,
ötvözi azokat a modern
formavilággal. Ruhái vi-
selhetõk, kényelmesek,
nõiesek! Ezen kívül esz-
tétikai élményt nyújta-
nak visszafogott eleganciá-

jukkal. Nemzetközi porondon be-
mutatva hozzájárulnak az
országimage polírozásához. 

Orsolya a jövõ öltözéktervezõ
mûvészeket is oktatja divatra, stí-
lusra, valamint szeretné elérni,
hogy keze alól anyaghoz értõ,
textilkultúrát ismerõ iparmûvé-
szek kerüljenek ki.

A szakmai fejlõdést, megmé-
rettetést elmondása szerint
nagyban segítené, ha a Mûcsar-
nokban több rendezvény kerülne
megszervezésre, ahol az iparmûvésze-
ink megméretõdnének. Ezek a szakmai
bemutatók felfelé húznák az amúgy „ma-
gányos mûfajt” képezõ iparmûvészeket.

Fontosnak tartaná, ha a
nemzeti kerettanterv-
be a kézmûves foglal-
kozások oktatását fel-
vennék. Mûtermében
szinte minden alka-
lomra lehet megfelelõ
ruhát találni. Lelki fel-
töltõdést jelent gyö-
nyörködni a textilbe
álmodott remekmû-

veiben. Elegánsak.
A u d r e y

Hepburn: „Az elegan-
cia az egyetlen szépség,

amely sohasem fakul”.
Nagy igazság van eb-

ben! Orsi évekig tervezett
a világhírû Pierre Garden
úrnak.

Újabban fest is – képei
összhangban vannak ruha-
költeményeivel. „A ruha
nem más, mint egy darab
építészet, melynek célja,
hogy fokozza a nõi test
arányait.”

Tapasztalatból írom Önöknek,
hogy viseljük népi motívumainkat

megörökítõ öltözékeinket bátran. Én
ezekben mindig nagyobb sikert arattam,
mint a legnevesebb divattervezõk ruhái-
val.

„Lehetetlen” – mondta a Büszkeség.
„Kockázatos” – mondta a Tapasztalat.
„Felesleges” – mondta az Ésszerûség.
„Próbáld meg” – suttogta a Szív. Ebben a
szellemben szíves figyelmükbe ajánlja
Önöknek Hideg Orsolyát!

Fülemen Róza

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy eddigi életem utolsó négy évét az „európai kultúra fellegvárában”, Párizsban
tölthettem. Ez az idõszak igazi szellemi, lelki pezsgõfürdõ volt! A mûvészet, a divat és a kultúra iránti figyelmem és tisz-
teletem évtizedekre nyúlik vissza, meghatározó része volt sorsomnak. Mindenkori környezetemben kiemelt szerepet ját-
szott a kortársmûvészek támogatása, ami abban nyilvánult meg, hogy külföldi élethelyzeteimben mindenhol lehetõséget
teremtettem kiállítások, irodalmi estek, divatbemutatók megrendezésének.

Hideg Orsolya ruháiban népmûvészetünk motívumai  ötvözõdnek a modern formavilággal

A divat változik, a stílus örök 

Elérhetõségek
1137 Budapest,

Radnóti Miklós út 38. VI. em. 29.
e-mail: hidegorsi@hdmode.hu

Hideg Orsolya
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„A Tanulmányi kirándulás hetedike-
seknek (HAT-15-05) elnevezésû program
keretében öt napot fogunk eltölteni kül-
földön, Romániában és Szerbiában. Az el-
nyert pályázati pénzösszeg a szállást, uta-
zást fedezi, a gyerekek befizetéseit az ét-
kezésre és a programokra fordítjuk” –
mondták az osztályfõnökök. 

„Március 14-én indulunk Aradra és Te-
mesvárra. Ellátogatunk magyar iskolákba,
ahol találkozunk hasonló korú diákokkal.
Bemutatjuk egymásnak otthont adó tele-
püléseinket és iskoláinkat, barátkozunk,
beszélgetünk. Tanulóink interjúkat készí-
tenek az iskola diákjaival a mindennapi
élet szokásairól, az iskolai életrõl, és közö-
sen emlékezünk a magyar szabadság hõ-
seire Petõfi Sándor verseinek zenés feldol-
gozásaival, közös énekléssel.  Az ottani
diákokkal együtt veszünk részt a helyi
ünnepségeken. Felkeressük a Dévai Szent
Ferenc alapítvány gyermekotthonát is,
ajándékokat adunk át az intézmény kis la-
kóinak. A forradalom és szabadságharc
költészetébõl összeállított irodalmi mûso-
runkkal kedveskedünk vendéglátóink-
nak.  

Aradon a Vesztõhelyen lévõ emlékosz-
lopnál,  idézzük fel a vértanúk utolsó
mondatait, így adózunk mártírságuk
elõtt. Koszorút helyezünk el az emlékhe-

lyen. Ezáltal érezhetik külhoni tár-
saink, hogy fontosak számunkra is
az általuk is ápolt közös történelmi
emlékeink.

Utunkat Szerbiában folytatjuk,
egészen Belgrádig utazunk el. Itt vá-
rosnézésen veszünk részt, majd kis
történelmi áttekintést tartunk Nán-
dorfehérvár váránál. Az emlékmû-
nél koszorúzunk, Zimonyban a
millennium toronynál, Hunyadi Já-
nos halálának helyszínén pedig fel-
idézzük a nagy törökverõ alakját.

A többségében ma is magyarlak-
ta Kishegyesen visszakanyarodunk
az 1848-49-es történelmi eseményekhez,
emlékezünk a szabadságharc utolsó gyõz-
tes csatájára, a július 14-én vívott ütközet-
re a 48'-as emlékmûnél. Felidézzük a Pe-
tõfi által láttatott utolsó csatanapokat, a
kilátástalan helyzetet a versei segítségé-
vel.

Tóthfaluban ugyanúgy találkozunk he-
lyi diákokkal, mint a romániai területen.
Itt közös sportversenyt szervezünk, este
pedig a helyi diákokkal néptánc oktatás-
sal egybekötött közös zenés-táncos mu-
latságon veszünk részt. Szerbiai látogatá-
sunk során felkeressük még Zombort,
Szabadkát és Palicsot is. 

Az elõzõ programtervbõl érzékelhetõ,
hogy nem egyszerû kirándulásról, hanem
egy gazdag, élménydús programokat kí-
náló tanulmányútról van szó. Minden lé-
pést dokumentálnunk kell. Sok elõkészü-
letet igényel a pályázat: a diákok tanáraik
irányításával és segítségével csoportmun-
kában kutatnak, terveznek, állítanak ösz-

sze mûsorokat, készítenek elõ bemutató-
kat, idegenvezetõként tevékenykednek,
útinaplót írnak a látottak, megélt dolgok
alapján, interjúkat készítenek. Mindeköz-
ben pedig nem utolsó sorban: tanulnak.
Különféle tantárgyakhoz kapcsolódó is-
mereteket elevenítenek fel, vagy épp úja-
kat szereznek; a csoportmunkák és a kül-
honi kortársaikkal való kapcsolatuk során
fejlõdik a szociális kompetenciájuk és
kommunikációs készségük. 

Reményeink szerint a szomszédaink-
kal közös történelmünk felidézése erõsíti
a nemzetek összetartozásának érzését a
gyerekekben is, és a tervezett programok
hasznot eredményeznek a mi közössé-
günk és a külhoni magyar közösség szá-
mára is az együttérzés, segítségnyújtás
megtapasztalásával. Izgatottan készülünk
a tanulmányutunkra, reméljük, minden
nagyon jól fog sikerülni.” – nyilatkozták
lapunknak.

Szegfû Katalin (osztályfõnök)

A Budapest IV. kerületi Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 7. osztályos diákjai márciusban a 15-ei nem-
zeti ünnephez kapcsolódva, a Határtalanul! program keretében Romániába és Szerbiába látogatnak el. Az Emberi Erõfor-
rás Támogatáskezelõje által meghirdetett pályázatra még 2015-ben jelentkeztek. 

Budapesti diákok kirándulása a határon túli magyarsághoz

Múltidézés és kapcsolatépítés – határtalanul

Az iskola bejárata

Az útra induló csoport

Cégünk 26 éve végez szállítási feladatokat belföldön illetve nemzetközi viszonylatokban. 
Sok éves tapasztalattal, megbízható, összeszokott csapattal állunk ügyfeleink rendelkezésére s fõ célunk, hogy hosszútávon 

hozzájáruljunk – gépjármûparkunkkal, speciális eszközeinkkel és szaktudásunkkal – megbízóink sikereinek eléréséhez. 
Gépjármûparkunkban megtalálhatóak a 3 tonna teherbírású jármûvektõl egészen a 150 t teherbírású jármûvekig. 

Annak érdekében, hogy minden megbízást teljesíteni tudjunk, rendelkezünk normál tehergépjármûvekkel, pótos, nyerges 
és széthúzható szerelvényekkel, különféle típusú és teherbírású önrakodós tehergépjármûvekkel, 

speciális trélerekkel, melyekkel így a legkülönfélébb feladatok ellátását is biztosítani tudjuk.

SZÁMÍTUNK, MERT SZÁLLÍTUNK

SZAKÉRTELEM és TAPASZTALAT 26 ÉV TÁVLATÁBÓL

Levelezési cím: 
H-1165 Budapest, Zsélyi A. u. 5.
E-mail: csordastrans@t-online.hu 

web: www.csordastrans.hu
Tel: +36 20 927 2727 
Fax: +36 1 400 1314

VVIILLÁÁGGCCÍÍMMTTÁÁRR  ––  GGLLOOBBAALL  DDIIRREECCTTOORRYY
AA  MMAAGGYYAARR--MMAAGGYYAARR  KKAAPPCCSSOOLLAATTÉÉPPÍÍTTÉÉSSEEKK  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓSS  TTÁÁRRAA

„Mert magyarok 

mindenütt vannak!”
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HHIIRRDDEETTÉÉSS

CCEERRTTIIFFIIEEDD PPUUBBLLIICC  

225500  WWeesstt  5577tthh SSttrreeeett      SSuuiittee  773322..
NNeeww  YYoorrkk,,  NNeeww  YYoorrkk  1100110077--00773322

Szeretné jövőjét az USA-ban 
biztosítani?

Forduljon hozzánk bizalommal!
Keresünk Önnek partnert, szponzort!

Adóbevallás – Cégalapítás – Emigrációs ügyek – Fordítás –

Betegbiztosítás – Egyéb ügyeket is vállalunk!
250 West 57 th Street New York. NYC   347-488-7176

AACCCCOOUUNNTTAANNTT

TTEELL..::  ((221122))  554411--66114488;;  
FFAAXX::  ((221122))  224455--55112222

EE--mmaaiill::  gg..mmaaiimmaannccppaa@@vveerriizzoonn..nneett

A tisztaság – egészség
VEGYTISZTÍTÁS – PIPEREMOSÁS – KÉZI VASALÁS –

SZÛCSMUNKÁK, BÕR ÉS SZÕRMERUHÁZAT

TISZTÍTÁSA, FESTÉSE, ALAKÍTÁSA 

– RUHAJAVÍTÁS ÉS -ALAKÍTÁS – CIPZÁRCSERE

Wágnerné Tisztító és Ruhaszerviz
Budapest, XIV. ker. Gizella u. 19/B
Nyitva: H- Cs  10- 17.30,  P 10- 16

tel. 30/9757070

Turisztikai termékek a nagyvilágban!

Telefon: +36-20-267-25-23
E-mail: vilagklub@turismo.hu

www.turismo.hu
www.panoramaonline.info

www.facebook.hu/turismo.hu

H O L I D A Y  H O S E
Apartmanok, Üdülõk – Kereskedelmi ingatlanok

Nemzetközi Reklámügynöksége.
Ingatlanok turisztikai hasznosítása!

www.holidayhouse.hu
www.ingatlanos.xyz

E-mail: info@holidayhouse.hu
Telefon: +36-70-303-99-88

GOLDEN OPPOR TUNIT Y
An established, profitable commer-
cial/home improvement business is for
sale, owner is moving to Europe. The
documented 2013 gross sale was close
to One Million Dollar, with six skilled
personnel. Projects come from a limit-
ed number of General Contractors/
Building Owners/Architects with jobs
in Manhattan. Several contracts include
commercial flooring and painting. 

For confidential information, please contact 
accountingoffice_ny@yahoo.com, telephone 212-541-4387.

Balatoni telek eladó
Eladó Balatonföldvár Kõröshegyen,

egy enyhe domboldalon fekvõ 1500 m2 te-
lek, amelyen jelenleg néhány meggyfa ta-
lálható. Villany közvetlenül a telek elõtt, a
vízvezeték csatlakozója a telken, amely
külterületnek minõsül (kb. 300 méterre

van Kõröshegy fõutcájától), – és 3 százaléka beépíthetõ. (45 m2

alap, de felfelé lehet akár 2-3 emelet is). A szomszédságban több
nyaraló is található. A telekrõl szép a kilátás Kõröshegyre.

IRÁNYÁR: 1 950 000 Ft.
Érdeklõdni lehet, a +15613254253  telefonszámon (USA)

valamint a +36-20-4426211 telefonszámon (Magyarországon)



A gyártók meggyõzõdése, hogy a ha-
gyományos gyártási technológiák, és a
modern eljárások ötvözetének eredmé-
nye, ez a különleges parfümszappan, a
Zádor. A termék színvonalát emeli a ma-
gas minõségi elvárásoknak megfelelõ, ter-
mészetes alapanyag. 

Az illóolaj tartalom erõsíti az immun-
rendszerünket, megnyugtatja a bõrünket,
serkenti a sejtképzõdést a bõrben és eny-
híti a gyulladást. A termék további meg-
határozó összetevõje a kivételes hidratáló-

és  bõrregeneráló hatásáról ismert Shea-
vaj, amely rendkívül gazdag A-, E-, F-vita-
minokban.  A magas E-vitamin tartalmú
olajok biztosítják a Zádor szappanok tar-
tósságát. 

A Zádor parfümszappanok nem tartal-
maznak kõolaj-származékokat, továbbá tar-
tósítószer és mesterséges színezék mente-
sek. A legmagasabb minõségû orga-
nikus alapanyagok mellett a gyártás-
hoz a  Hévízi-tó gyógyvizét is felhasz-
nálják, hiszen a tó vizének gyógyító
hatása már a római korban is ismert
volt.  Kémiai összetétele: kálium-, kál-
cium-, nátrium, ammónium, magné-
zium és vastartalom mellett szénsa-
vas és kénes vegyületek együtt fejtik
ki gyógyító hatásukat. A radon tartal-
ma pedig javítja a szervezet öngyógyí-
tó képességét, és fokozza a sejtek re-
generációját. A termék gyulladáscsök-
kentõ hatása hosszabb idõre csök-
kenti a fájdalomérzetet és allergiás tü-
neteket szüntet meg.

A gyártási technológia egy hár-
mas pillérre épül: 

HAGYOMÁNY, TERMÉSZETESSÉG,
MODERNITÁS. 

A Zádor több, mint parfümszap-
pan:  életstílus és -filozófia.

Két fiatalember – Flórián Bencze  és Bok-
rosi Máté – olyan termékek létrehozására
szánta el magát, amelyek a bõrön keresztül
hatnak a lélekre – mert ahogy kívül, úgy be-
lül is a természettel egységben a legmoder-

nebb technológiákkal alkották meg a stílusos
szappanok új világát. Ennek a két fiatalem-

bernek köszönhetõen nálunk
piacra került egy
olyan termék, amely
megfelel egy modern
nõ és férfi elvárásai-
nak. A parfümszap-
pan új értelmet adott
a testápolásnak.

A Zádor név en-
gem is kíváncsivá tett,
hogy vajon mit is je-

lenthet? Jelentése:
„hosszú életû”. Kívá-
nom a Gyártóknak,
hogy a „gyermekük” a
Roger and Gallet szap-
panok, valamint az
Amouage luxusszap-
panok nagy ívû pályá-
ját fussák be, és hoz-
zanak a megalkotóik-
nak és gyártóiknak
hírnevet, pénzt, si-
kert!  

A Zádor díszdo-
boza is a parfüm-
szappan minõségét
és finomságát, egye-
diségét erõsíti. A
szappant tartalmazó
doboz külseje és a
belsõ tartalma töké-
letes harmóniában
van egymással. Itt-

hon és külhonban így
ünnepek elõtt mindannyi-

uk szíves figyelmükbe ajánlom ezt a tökéle-
tes terméket – legyen az ajándék valakinek
vagy saját részükre szánt kényeztetés, mert a
Zádor szappan misztikus és megnyugtató
hatású. Kívánom, hogy ez a mindenki által
megfizethetõ termék divatirányzatot teremt-
sen és ezzel együtt generációkat szolgáljon ki.

A termékek rendelhetõk a:
mate.bokrosi@zador.com                        F. R.
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Az elmúlt idõszakban Fülemen Róza,
a Hungarikum Szövegség nagy-
követe szívügyének tekinti a ha-
bán kerámiák népszerûsítését
szerte a nagyvilágban, több tá-
voli országból kalauzolt érdeklõ-
dõket ide, a nemes kerámia iránt
komoly érdeklõdés van Francia-
országban, sõt Iránban is.

A habán kerámia – idegen
eredete ellenére – ma már a ma-
gyar nemzeti karakter része. A
szó etimológiája a német
haushaben, vagyis háztartás szó-

ra vezethetõ vissza, és ki-
fejezi ragaszko-
dásunkat a csalá-
di, települési kö-
zösséghez.

Marozsán Jó-
zsef manufaktú-
rájában a látoga-
tó megcsodálhat
egyedi készítésû,
múzeumi tárgyakról készült
másolatokat, illetve számtalan
különbözõ típusú konyhai táro-
lóedényt: fûszer-, kávé, tea- és

tojástartókat; teás, kávés, pálinkás és ét-
készleteket; méztartót, vázákat, díszcse-
repeket és tányérokat. Ezekbõl komplett
konyhákat is be lehet rendezni, felvillant-
va étkezési kul-
túránknak ezt a
sajátos elemét.
Az ünnepre va-
ló hangolódás
jegyében kará-
csonyfadíszek
is készültek ke-
rámiából.

Ha valaki a
m e g v á s á r o l t
használati tár-
gyakat monog-
rammal szeret-
né díszíteni, er-
re is van lehetõ-
ség. A növényi
motívumok al-
kalmazása, a
kék-sárga-zöld

színvilág meghittséget varázsol az ott-
hon terébe. Marozsán mester közel öt-
száz motívumot ismer és használ alko-
tásai készítésekor.

Különleges hangulatot árasztanak a
több száz éves tárgyakról készített má-
solatai, amelyeket múzeumok rendel-
tek meg tõle.

Leányfalu mél-
tán büszke nagy-
szerû polgárára, hi-
szen mûhelyében
Marozsán József
habán keramikus a
vizuális mûvészet
eszközeivel káp-
ráztat el japán és
iráni vendégeket
egyaránt, az általa
készített remek-
mûvek pedig a leg-
k ü l ö n b ö z õ b b
nemzetek körébe
viszik el jóhírün-
ket a nagyvilág-
ban.

Marozsán József neve lassan azonosulni látszik a habán kerámiával. Amilyen hosszú utat tettek meg a habánok évszáza-
dos vándorlásaik során, lassan ugyanolyan távolról is érkeznek látogatók Leányfaluba, hogy megéljék a habán „csodát”.

Marozsán mester közel ötszáz motívumot használ alkotásai készítésekor

Mit ér a kerámia, ha habán…?

Bõvebb információ
és vásárlási lehetõség: 

Haushaben Kft., Marozsán József
H-2016 Leányfalu

Móricz Zsigmond út 96.
tel. +36 30 321 59 82

e-mail: marozsanj@hotmail.com
honlap: www.habankeramia.hu

Marozsán József

Amikor elõször került a kezembe ez a visszafogott eleganciájú, finom, míves kidolgozású „szappanköltemény”, nem hit-
tem az érzékeimnek, hogy ez egy magyar kézmûvesipari remekmû! Abban a pillanatban, ahogy a kezembe került ez a cso-
da, egy életre elbûvölt és azonnal ki akartam próbálni. Nem csalódtam. Hosszú utat járt be a termék a Zádor-vár tövétõl,
Pécselytõl Párizsig. A Balaton-felvidék szívében gyártják, csomagolják, és indítják világhódító útjára.

Zádor: a szappanok királya, a Királyok szappana
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„Sikertörténet az, ami összefogásból és ki-
tartásból jön létre, amikor kitartunk egymás
mellett jóban-rosszban és együtt sírunk-neve-
tünk. Ezek nagy szavaknak tûnnek, de mi
valóban így éljük az életünket: rengeteg érze-
lemmel és nagyon eseménydúsan.” – mond-
ta egyik interjújában Sápi Csaba.

– Falun nõttem fel, amit tudok a nagyszü-
leimtõl, a szüleimtõl tanultam - fûzi hozzá. -
Külföldi cégeknél is elhelyezkedtem, hogy is-
mereteimet bõvíthessem, de mindezek elle-
nére, a technológiát saját magam fejlesztet-
tem ki. Hosszú idõ után családi vállalkozást
indítottam, amivel meg szeretném megmu-
tatni,  hogy 100 százalék gyümölcsbõl, jó
alapanyagokból milyen
magas minõségû gyü-
mölcsborokat lehet készí-
teni. Számunkra elképzel-
hetetlen, hogy terméke-
inkbe mesterséges aromá-

kat, színezékeket tegyünk! Boraimat lá-
nyomról neveztem el, ezzel fejezem ki fon-
tosságát, tisztaságát, értékét az általam készí-
tett boroknak. Ajánlom boraimat mindazok-
nak, akik szeretik a természetes ízeket, illato-
kat és oda figyelnek egészségükre! Szloge-
nünk: „minõségi terméket, minõségi embe-
reknek – egészségükre!”

– Ismereteimet, tapasztalataimat a gyü-
mölcsbor készítésrõl elsõsorban a családom-
tól tanultam meg – mondja a névadó, Sápi Tí-
mea. – Ezt a gyönyörû szakmát tanultam, il-
letve tanulom is! Bor- és pezsgõgyártó vég-
zettségemmel, hat hónap gyakorlaton vol-
tam Burgundiában, a Michelangelo program
keretében, ahol sok szakmai tapasztalatot
szereztem. De számomra a legnagyobb
kincs itthon van: örülök, hogy része lehetek
egy olyan családi vállalkozásnak, amiben
megvalósíthatom önmagamat. Egy kis darab-
kát magamból, hazánkból!

A Sápi-borászatban szigorúan elsõ osztá-
lyú gyümölcsökkel foglalkoznak, azt vallva,
rosszból nem lehet jót csinálni, s csak is 100
százalék gyümölcstartalommal dolgoznak,
semmilyen íz-, vagy illatfokozót nem hasz-
nálnak. Kínálatukban a többi között az  eper-
, málna-, kékáfonya-, a kökény és bodzabor
is ott van, ez utóbbi a bodza gyümölcsébõl
készül, ezenkívül készítenek még piros és fe-
kete ribizli bort, valamint fügebort. 

Már nemzetközi szinten is bemutatkoz-
tak termékeikkel: a londoniak néhány éve a
Hyde Parkban kóstolhatták meg a különleges
italokat, nemrég pedig a skót fõvárosba,
Edinburgh-be kaptak meghívást. Ausztriá-
ban, Németországban és Olaszországban is
megfordultak már. A gyümölcsboroknak
ugyanis egyre nagyobb keletje van, épp ezért
sokan próbálkoznak az elõállításával, és so-
kan – fõleg külföldi cégek – nem igazán töre-
kednek a minõségre, csak arra, hogy minél

nagyobb árréssel tudják értékesíteni a kétsé-
ges minõségû boraikat. Az S.T. borok 100
százalék gyümölcsbõl készülnek, így egé-
szen más kategóriát képviselnek. Úgy látja,
hogy a gazdasági válság hatására a fogyasz-
tók egyre inkább megnézik, hogy mire adják

ki a pénzüket, így az õ termékeik is egyre in-
kább megtalálják a helyüket a piacon. Ezért
tartják nagyon fontosnak, hogy minden fesz-
tiválon ingyenes kóstolást biztosítanak az ér-
deklõdõknek.

– Amikor megkóstolják, és rájönnek,
hogy ízletes, zamatos borról van szó és nem
lesznek tõle betegek másnap, mert megfelelõ
az alkoholtartalma és nem tartalmaz vegy-
szereket, akkor legközelebb már kifejezetten
keresik, és ajánlják a barátaiknak is – említi
Sápi Csaba. – Ha megkóstolják, lesz egy él-
ményük és véleményük, és ez a fontos. A
másik dolog, hogy nem úgy kezelem õket,
mint a vevõimet, hanem mint a barátaimat,
és ez annyira hitelessé teszi a termékünket,
hogy visszajönnek az emberek.

Találkozunk velük és termékeikkel a VI.
Magyar Világtalálkozón, a Világfaluban má-
jus 21-22-én!

Sápi Csaba csömöri borász kezdeményezésére Magyarország elsõ kézmûves gyümölcsbor manufaktúrája rengeteg munka
és családi összefogás eredményeként jött létre. Boraikat a legnagyobb odafigyeléssel és szakértelemmel készítik – szá-
mukra ez egy küldetés, melyben a családi örökséget szeretnék a fogyasztókhoz eljuttatni, s ez a hagyomány már több ge-
neráción keresztül csiszolódik. Számos díjat nyertek, és sikereket értek el rangos hazai és külföldi versenyeken, megkap-
ták a Prémium Hungaricum elismerést, s idén a Magyar Világtalálkozó bora címet is elnyerték.

A VI. Magyar Világtalálkozó bora Magyarország elsõ kézmûves
gyümölcsbora – Száz százalékos gyümölcstartalom

„Minőségi terméket, minőségi
embereknek – egészségükre!”

Elérhetõségek:
Cím: 2141 Csömör,
Nagy Sándor u. 49.

Honlap: eperborok.hu
Email:  sales.sapicsaba@gmail.com

Telefon: +36 20 5672 743
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Lelovits Ilona képein megele-
venedik a maga szépségében a
magyar táj, olykor egy-egy nép-
hagyományt megjelenítve, a vi-
déki emberek lelkivilágát, az
emberi kapcsolatok harmóniá-
ját, valamint arcok, emberek
gazdag érzésvilágát tárja elénk.

A falusi
piackép
éppúgy
megtalál-
ható alkotásai kö-
zött, mint a csen-
des, családi vasár-
napi hangulatot, a
szegények sorsát,

vagy  a falusi utcák
imidzsét bemutató

képek. Gyakran
fest csendéletet:
egy-egy szép virág-
csokor, különleges
növény tárul elénk
szín-gazdag alkotá-
saiban.

De élénken foglal-
koztatják nemzetünk
történelmi eseményei, s

Szent István történelmi nagyságát megörökí-
tõ képektõl kezdve az 1848-as szabadság-
harc eseményein át a közelmúlt történéséig
számos momentum tablóra kerül. Vallási té-
májú festészete is számottevõ, közülük a Jé-

zus életet bemutató képek, s  a
Boldog Gizella  portré említésre
méltó.

Ilona ké-
p e i n e k
színvilága
olykor visz-
szafogott, a

h a g y o m á -
nyokat tisz-
telõ, s figye-

lemre méltóak a
képek keretei is, ame-
lyek igazodva a témavá-
lasztáshoz erõsítik a mû
jelentését, hatását. Képeinek ezt a  sajátos
üzenetét szeretné átadni itthon és kül-
földön egyaránt az érdeklõdõ közönség
számára.

Ajánljuk olvasóink figyelmébe
Schmidtné Lelovits Ilona festõmûvész ké-
peit, amelybõl most ezen az oldalon át-
nyújtunk egy csokorra valót. Akit bõveb-
ben érdekelnek ezek a képek, azok szá-
mára Orosz Katalin menedzser szívesen
áll rendelkezésre, elérhetõsége: 36/20-
4477681, email: kittymarket@gmail.com

Magyarország fõvárosában, számos városában már megcsodálhatták Schmidtné Lelovits Ilona festménye-
it, amelyek egyrészt személyes élményeit, emlékképeit õrzik, másrészt pedig természeti szépségeink, tör-
ténelmi, vallási vonatkozású eseményeink egy-egy pillanatát örökítik meg. Képei eszmevilágában nagy sze-
repet játszik az emberábrázolás és az érzelem.

Személyes élmények, természeti szépségek, történelmi, vallási események

Ilona megfestett emlékei

Több mint másfél évtized telt el azóta,
s az egykori helyszínen ma a vidék egyik
leghangulatosabb és legkedveltebb sza-
badidõs bázisa jött létre, a Ligetalja Ter-
mál Hotel. Merthogy az is kiderült, hogy a
föld mélye termál vizet rejteget – mint or-
szágunkban oly sok helyen – s a Széche-
nyi terv támogatásával mostanra egy kis
csoda kerekedett ebbõl a történetbõl.

Kezdetben egy étterem épült a hor-
gásztóhoz, néhány vendégházzal, majd
megépült a kiskápolna, utána a hideg vi-
zes strandmedence, csúszdával és él-
ményelemekkel. Aztán a szálláshelyeket
bõvítették, s 2010-tõl elindulhatott a ter-
málvizes beruházás is, 750 méteres mély

fúrt kúttal, így télen is tudják fogadni a
vendégeket.

Végül is a fejlesztéseknek köszönhetõ-
en mára egy 23 szobás három csillagos
szálloda, jött létre, amelyben fit-

neszterem, szolárium, fedett és nyitott na-
pozó terasz várja az érdeklõdõket. A 23
szoba két emeleten helyezkedik el. A tá-
gas szobák magas felszereltségûek, TV,
hûtõ, zuhanyzós fürdõszoba, beépített
szekrény, vízforraló, íróasztali lámpa,
minibár – minden megtalálható bennük.

A Szabadidõpark rendkívül kedvelt pi-
henõhely. Az idelátogatókat egy fedett és
egy nyitott termálmedence várja. A ter-
málfürdõben dögönyözõ, masszírozó, és
szauna is rendelkezésre áll. A szabadidõ-

park területén egy csúszdás hideg vizes
medence található a termál medencék
közvetlen közelében. A fedett wellness
részlegben csúszdás medence, jakuzzi,
gyermekmedence, merülõ medence,
infra- és sókabin, masszázs medence,
masszázs ágy, büfé várja az érdeklõdõket.

A vizes élményeken túl a több hektá-
ros fás, füves, zöldövezetben biztosított a
horgászat, vizibiciklizés, szabadtéri fõzõ-

helyek, étterem, kápolna, tanyamúzeum,
lovaglás, lovasbemutatók szervezése, ko-
csiztatás, sport (lábtenisz, röplabda, fut-
ball, tollaslabda) pályák, biciklikölcsön-
zés – szóval érdemes ellátogatni erre a
helyre, ahol a remek feltételek mellé még
a legendás nyírségi vendégszeretet is pá-
rosul!

A Dózer története mesebeli: nagyon régen ezt az enyészetre ítélt tavat dózerrel (földmunkagéppel) kotorták ki, s a helyi
tsz tulajdonában állt, innen hordták a földet, ahová éppen kellett. Aztán változtak az idõk, s a telkek magántulajdonba ke-
rültek, így jutott a 14 hektáros területhez a Borbély-család, akik aztán a horgászat és természet iránti szeretetükbõl fa-
kadva, úgy döntöttek, hogy kitakarítják az egész területet, és csinálnak egy gyönyörû horgásztavat. El is kezdõdtek a mun-
kálatok 2003 nyarán…

Dózerból Ligetalja Termál Hotel

Minden egy helyen, ami a kellemes
szabadidő eltöltéséhez szükséges

Megközelítés
4-es út; vagy M3/3 - Füzesabony - 33-as út;

vagy M3/3-as - 35-ös út; Debrecenbõl a 48-as
úton Vámospércs-Nyírábrány irányában –

Fülöp és Penészlek között.
Cím: 4266 Fülöp, Arany J 84/a.

Kapcsolat
Honlap: www.dozerto.hu/

E-mail: sutomalom@gmail.com vagy
dozertopeneszlek@gmail.com

Telefon: +36-30-3260938;+3620/256-83-43
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HirHirdetés:detés:
Magyarország: 3000 Ft/év

Amerika: 40 USD/év

Európában: 30 EUR/év

Ausztrália: 40 AUD/év

Elõfizethetõ a kiadónál és a külföldi munkatársaknál.
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

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